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Sublinier ea cr it icã a
p roz ato ru lui  Nico lae  Stan  se
impune revistei noastre din multe
motive, întâi de toate pentru faptul

cã se aratã fãrã rezerve unul dintre marile nume
scriito riceºti  ale României , pen tru cã proza lui
reþine b rusc, capteazã,  nedumereº te frumos,
es tet ic, printr-o plu rali tate inepuizabilã de
unghiuri ºi tehnici li terare, prin sugesti i ºi  asocieri
cu marea li teraturã universalã ºi naþ ionalã.

Am ci ti t en tuziast  u lt ima carte a marelui
prozator, care este unul d intre noi , un prieten,
sp iri t tutelar al  revistei H ELIS ºi  al  cul tu ri i
slobozene.

Cartea se numeº te �Evelyn�, ea m-a îmbogãþit
într-atât  încât am sol icitat scriitorulu i un interviu
prin care sã deschidem porþi cãtre aceastã prozã
atât de frumoasã, atât  de sugestivã.  Mãrturisirea
lui  Nicolae Stan es te atât  de expres ivã încât îmi
lasã impresia unei receptãri sãrace a propriei mele
lecturi astfel cã n ici  n-aº mai  in troduce-o aici, dar
consider opþ iunea mea crit icã o confirmare
stângace a geniului  prozei lui  Nicolae Stan ºi  cele
douã pãrþi  se întregesc, formând o binemeritatã
chemare la cit ire ºi recitire a cãrþ ilor p rozatorului.

Nu vom p roceda ca într-un  interviu obiºnuit,
prin  fo rmularea de întrebãri ºi  rãspunsuri, am
propus  de la începu t scrii to rului  un  plan de
interviu,  lãsându-i l iberã confesiunea.

- Înþeleg sã vo rbim despre un iversul meu
li terar. Trebuie sã spun cã el  s -a aflat ºi se aflã
p robabil  încã în  miºcar e, în tr-o coa gu lar e
perpetuã, dar probab il cã existã niºte constante,
niºte structuri care l-ar putea defini, nu? El începe
cu �Boare de Waterloo�, o carte de prozã din
1984, care se înscrie în miºcarea optzecis tã de
prozã ºi de poezie, dar în cazul acesta prozast icã,
care a confirmat prin anu l  1986 , când  toþ i
prozato ri i numiþi optzeciº ti ºi-au scos cãrþi le, ce
au adus o oarecare p rospeþ ime în folos irea

Nicolae STAN

tehnici lo r li terare, precum º i în transmiterea
mesajelor es tet ice.Vine apoi  romanul �Aºezarea�,
apãrut la �Cartea româneascã, în 1989 ºi întrucât
era pe final de an au fost numai câteva recenzii,
toate au fost bune, restul  criticii  a surprins cã este
o carte de tranziþ ie ºi aºa am ºi gândit-o, cãtre
cond iþ ia unei  proze dacã se poate mit ic -
universaliste, unei proze non -localis te, ca sã fiu
mai exact. Unul din modelele acelei cãrþi a fost
Thomas  Mann,  apropo de non-localism, d in
�Muntele vrãjit�. �Apã neagrã� este o carte scrisã
cu cel mai au ten tic s imþ t ragic pe care eu îl  am ca
prozato r ºi care roman este expresia într-adevãr
a coagu lãrii  unei  conc epþii  es tetice so lide,
puternice ºi  care în cazul acela îmi spunea cã
trebuie sã scriu un roman apocaliptic, despre o
lume aflatã în cãdere º i în degenerare. Romanul,
în primul rând, nu este desp re lumea þãrãneascã,
el îºi  ia d rept pretext un cadru paseist  þãrãnesc
care, de fapt, aºa cum subliniazã ºi Dan Petrescu
în p rezentarea de pe copertã, de la ed i tu ra
�Nemira�, ca redactor de carte, este un  cadru
arhetipal , este un cadru  relat iv arhetipal, dorind
sã comunice ideea autorului cã pe mãsurã ce
înainteazã istoric, lumea decade mereu. Pe urmã
se poate interpreta ºi ca o  soco tealã pe care o are
autorul cu epoca dintre 1945 ºi 1989, care este ºi
asta, este adevãrat , o epocã de ticãloºi i ºi acolo
sunt  mai multe arhetipu ri  de ticãloºi  care sunt
uciºi sub un semn zeiesc, al unei  justiþ ii divine,
dar nu este numai asta totuºi, dovadã cã în roman
eu am scris 1945-1949, am scris 1945-1989, adicã
orice 45-89 posibil . Un cri tic a remarcat  acest
lucru, este vorba de Dan Silviu Boerescu, care
deal tfel  º i în cronica lui  de întâmpinare specifica
faptul  cã este �unul dintre puþinele romane reuºi te,
împlini te, totale din literatura românã, alãturi de
altele celebre.� În orice caz, miza scrierii  acestui
roman  este foarte mare, este aco lo º i o  mizã
sti list icã, în sensul  cã am schimbat st ilul  pe care

l-am avut cu �Boare de Waterloo� ºi �Aºezarea�,
care era un stil  natural, frust , în mod voit, autentic,
într-un sti l aparent livresc, cu fraze lucrate º i, s-a
ºi spus, probabil de sorginte mit ico-b iblicã. De
asemenea, este un roman care pune mult accent
ºi pe st il, pe faptul s tilistic, deoarece, în concepþia
mea, st ilul  este acela care impune o carte, impune
universali tatea unei cãrþ i, prin urmare nu vom
avea acolo naratã o poveste cauzalã ºi empiricã
pe care o  pu te m spune în  ge nu l  f ilmelo r
americane, la care ne pu tem uita cu  plãcere, în
sfârºi t, pe care le putem poves ti, vreau sã spun,
este aºadar un  roman. ªi la fel es te ºi �Evelyn�,
care practic nu se poate povesti , dar care, aºa cum
au spus lecto ri i, te þine p rins p rin concreteþea
detali i lo r º i, zic eu, prin st ilul  fo lo si t,  p rin
rafinament sti list ic. La un moment dat , un auto r
se mai º i joacã, fi ind o fi inþã cu totul liberã, adicã
ieºitã din orice cauzal itate, ieº itã din orice t ipar
cauzal. D upã cum ºt iþ i,  aceasta este condiþia
creatorului atunci când scrie º i este in spirat , de
aceea pentru a duce la apogeu aceastã mizã pe
st il, pe universali tate ºi pe formã, am introdus
fragmente dintr-un studiu an tropologic, pe care
eu însumi l-am fãcut atunci când  conduceam
cultura, l-am fãcut în colaborare cu specialiº ti ai
Universitãþi i din Bucureºt i, dupã cum cunoaºteþi.
Miza introduceri i acestui studiu este livrescã ºi
sti list icã, în sensul cã el  aparþ ine unui personaj,
dacã se citeºte bine romanul, ºi anume personajul
care es te preºedintele culturii, dupã 1990 ºi care
face o vizitã în satul  Crãsani ºi  acolo decide sã se
scrie acest studiu despre viaþa arhetipalã, viaþa
crãsãnenilor care, nu-i aºa, nu este altceva decât
viaþa românilor, crãsãnenii  fi ind un mic român ºi

#   6 septem brie 1929, Vlãdeni , s-a nãscut
Gheorghe I. BURLACU, academician,  me-
morialist.
#   7 septembrie 1957, Fierbinþi-Târg , s-a
nãscut  Dan ELIAS(pseudonimul lui Daniel
Teodorescu), poet , eseist .
#   8 septem brie 1929, Fãcãeni,  s -a nãscu t
ªtefan BÃN ULESCU, prozator ºi editor( m.
25 mai 1998).
#   13 septembrie 1885 , Slobozia Nouã, s -a
nãscu t  George FOLESC U, interp ret  de
operã.
#   13 septembrie 1943 , s-a nãscut  Nico lae
Puiu ILIESCU, poet, epigramis t.
#   18 septembrie 1952 , Ciocãneº ti , Cãlãraº i,
s-a nãscut  Radu VASILE , prozator, editor ºi
ziarist .
#   27 septembrie 1932 , Slobozia, s-a nãscut
Ion ALBEªTEANU , in terpret  de muzicã
popu larã, dirijor,  fo lcloris t(m.  30  august
1997).
#   27 septembrie 1939, Coslogeni, Cãlãraº i,
s-a nãscut  Vasile P anã, pictor, eseist .
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�Sã vorbim despre universul meu literar�(I)

crãsãnenii fiind în intenþia mea o parte care
exprimã întregul. Prin urmare, acest studiu este
comandat de acest  personaj ºi el este inserat apoi
în roman ca studiu realizat de cãtre acest personaj,
studiu cu privire la caracterul arhet ipal al  aces tui
sat , încât relaþia dintre documen t º i ficþiune
dispare deoarece eu mãrturisesc acum faptul  cã
acest studiu este unul  real, însã pentru un ci tito r
el nu es te un s tudiu real, el este un studiu ficþional,
care aparþ ine unui  personaj . V-am dat acest
exemplu ca sã vã explic aceastã bucurie a jocului
pe care o are un creator atunci  când se simte
absolut  l iber ºi gândeºte iarãºi sã probeze aceastã
libertate printr-un fap t excepþional de acest  gen
luând ceva din afarã ºi  t ransformându-l în text,
dovadã cã lumea es te ceea ce rãmâne în text ºi nu
ceea ce este natural, pentru cã ce es te natural este
trecãtor. Zice Marquez :  �viaþa nu este cea pe care
ai trãit-o, ci aceea pe care þi-o aminteºti spre a o
povesti.� Sigur, s-a ºi  remarcat acest  lucru, undeva
în subconºt ien tul meu, º i nu  numai, probabil cã
ºi în conºt ient, a existat aceastã raportare continuã
la Gabriel  Garcia Marquez, la �Veacu l lui de
singurãtate�, la aºa zisul sat  al lui care probabil
era lumea, care ºi el s-a inspirat din satul sãu na-
tal Ratacataca ºi  l -a impus, l-a universalizat  º i l-a
transformat  în lume. Eu, însã, dincolo de aceastã
do rinþã de a universal iza un  un ivers  aparent
localist , cu aparenþe accidentale, dincolo de asta
a fos t ºi o mizã, hai sã-i  zicem, deºi cuvântul nu -
mi p lace, eticistã, aceea de a elimina din hotarele
istoriei  tot ce þ ine de �apa neagrã� a t icãloº iilo r
lumii , care ar putea fi numit  comunism sau
altceva.  A ºa se explicã fap tul  cã personajele
centrale ale cãrþi i sunt executate într-un capitol
numit  chiar �Execuþia�, º i chiar în momentul
extincþiei lor, în  momentu l în care ei pleacã în
altã lume, resimt aceastã plecare ca fiind absolut
necesarã ºi  ca fiind cu totul just ificatã. Fiecare
din aceste personaje este prins în lumea umbrelo r
de cãtre soþ ia fiecãru ia, de cãtre un  principiu
feminin,  care este continuu nãscãtor ºi  aducãto r
de nou º i, ca sã spun aºa, ei dispar împãcaþ i cu
faptul cã destinul lor a fost unul  drept, întrucât
ticãloºi ile lor au fost  recunoscute ºi el iminate. De
aceea, fie cã mor într-un accident , într-un aºa zis
acciden t de au tomobil ,  care de fa pt  es te
predest inat în cazul  unu i personaj, fie cã moare
cufundat  în apele Ialomiþei, pânã în s trãfundurile
ei unde personajul respectiv ajunge la comorile
la care visau toþ i locuitorii  acelu i sat , ei mor în
lumina adevãrului ºi  dispar cu absolutã necesi tate.
Aici s-a remarcat de cãtre un lecto r, un critic
li terar, un accent faulknerian ºi mãrturisesc cã,
dupã ce am cit it  artico lul  respectiv, i-am dat
dreptate, nu  m-am gândit, dar Fau lkner a fost
febleþea mea în t inereþe, la 19 ani,  când un an
în treg am ci tit  numai Faulkner ºi p robabil  cã
marca des tinului ºi forþa lui  º i un oarecare tezism
eticist , dar excepþional su rprin s ºi dus la capãt
estetic de cãtre Faulkner, este posibi l sã mã fi
influenþat în modu l meu de a concepe finalul ºi
de a concepe lumea prin tr-un ochi  tragic. De
aceea, ca o  parantezã, pot sã vã spun cã º i din
acest motiv, înainte de 1989, activistului care avea
însãrcinarea de a-mi smulge 2-3 pagini pentru
�Cântarea Român iei�, pe care nu le-am dat
niciodatã, îi  spuneam cã nu pot trimite aºa ceva,

nu din alt  motiv, ci pentru cã nu am talent pentru
ceea ce se dorea ºi efectiv  eram sincer,  era o
oarecare i ron ie, dar eram sincer în sensu l cã, la
ins istenþele domniei sale, nu am dat  nimic ºi i -
am spus doar cã toate personajele mele în final
mor ! Toate personajele mele importante în final
dispar sau au o cãdere º i nu pot sã scriu alt fel.
Bine,  desp re �Apã neagrã� se mai poate vorbi în
diferi te moduri , aº putea trece însã la �Evelyn�,
care este un roman mozaicat în sensul  cã am vrut
sã fac al tceva, sã scriu cu mai puþinã încrâncenare
tragicã º i sã scriu o carte care sã aibã drept mizã
numai sti lul ºi nimic altceva, aºa zisul conþinut.
Bine,  bineînþeles cã aºa zisul conþinut totdeauna
existã, el nu constã în poveºt i neapãrat , ci constã
în concreteþea semnificaþii lor cãrþ ii sau poveº tii
respective. Dar sigur cã întruto tul afirmativ n-am
putut fi, de aceea am cons truit aici o Slobozie
imaginarã, care se constituie într-un mecanism
letal perfect închis, aproape irespirabil ºi care este
înfã þiºat  p rin câteva ipostaze,  prin  câteva
personaje, ºi care toate, observaþ i, se strãdu iesc,
asp irã cãtr e altceva,  sã iasã din mecanism.
Mecanismul este aproape violent sugerat în  �Blitz
premergãto r� ºi es te deajuns sã citesc câteva
propoziþ ii  din finalul  acestei  proze cu ro l de
prefaþã. Iatã: �Paºi. Miºcare. Ult imii. Numãraþi .�
Urmeazã expunerea galeriei de personaje care se
vor regãsi  în aceastã cãrticicã.

- Pe care le citaþi iarãºi în capi tolul  final.
- Toate aceste personaje, în fondul  lor, au o

subs tan þã tragicã, începând cu baba Sofica, ea a
fost  º i un  personaj isto ric, miza mea nu este
aceasta, ci es te pur ficþionalã ºi care este prin sã
într-un tipar, un tipar al nebuniei lumii, dincolo
de nebunia ei,  care însã se poate confunda cu
tiparul nebuniei  lumii însãºi , încât  în final nici
nu ºtim cine este mai ieºi t din minþi , Sofica sau
lumea însãºi.. Tor astfel sunt ºi celelalte personaje,
cu specificare cã multe proze, dacã nu toate, au
ºi o replicã stil isticã în raport  cu o viziune sau
alta a unor autori.

- Mã in te reseazã p roblema a ceas ta  a
l imbaju lui , mai  ales  în  �E velyn�, frecvent
limbajul t inde sã devinã poematic, tinde sã devinã
consubstanþ ial, astfel încât in trã într-un spaþiu
în tre prozã ºi  poezie ºi  din punctul acesta de
vedere mã intereseazã ce pãrere aveþ i despre
modul de a scrie al  lu i Cãrtãrescu, care este foarte
la modã, fãrã sã amestecãm lucruri le.

- Am sã dau un exemplu, iau proza �Drumul�,
care se dedicã lui Nicolae Breban, ºi se dedicã
acestuia nu pentru cã aº fi  eu p rietenul lui Nicolae
Breban , deºi ne-am întâlni t de câteva ori, inclusiv
în Slobozia, ci pentru cã N. B. a scris un roman
numit �Drumul la zid�. În acest  roman existã un
personaj  numit Cas tor Ionescu, un fel de rep licã
iisusianã, fãcut foarte b ine de cãtre p rozator ºi
care îl mitizeazã, astfel încât din tr-un personaj
istoric devine un personaj mit ic,  devine un fel  de
Iisus care depãºeºte zidul  lumii concrete ºi intrã
în mit. Ca repl icã la aceastã viziune modernistã
eu am scris aceastã prozã, ºi acum arãt  natura
s ti l is ticã a unor proze, ºi  cãr eia i-am spus
�Drumul�, ºi  care este d in nou o fatã, o  femeie.
Acelaºi  Dan Silviu Boerescu îmi spunea cã am
un talent deosebit în zugrãvirea unor personaje
feminine, deci  este o femeie care întruchipeazã

la modu l abso lut  caracterul  de roti þã dintr-un
angrenaj º i care nu poate sã sarã peste umbra ei,
adicã pes te mecanism, adicã nu  poate sã ajungã
dincolo de zid, ea nu poate sã ajungã decât  în
zid, adicã în moarte. De aceea drumul este acela
de la cuvântul cochilie pânã la cuvântul  doctrinã.
Dupã ce citeºte semnificaþ ia cuvântului doctrinã
personajul  t raverseazã s tr ada într-un mod
nepermis, es te lovitã de o maºinã ºi moare. Acest
personaj  feminin evolueazã ci tind, încercând sã
citeascã o carte, care chipurile ar fi cartea lui
Nicolae Breban, ea nu este, dar am scris acest
lucru pentru ca sã se înþeleagã mai bine ce este o
repl icã la viziunea lui Breban  ºi  în trucât era, sã
zicem, mai autodidactã, dar cu ironia de rigoare,
citind un pasaj, voind sã redau caracterul sche-
matic cu sportul, citind  un pasaj din aceastã carte
îi  rãmâne în memorie cuvântu l cochilie, pe care
nu -l  înþelege.  Drumul lumii , alt fel spus , este
drumul de la cochilie la doctrinã ºi în momentul
în care se ajunge la doctrinã se moare. Doctrina
înseamnã ideologie ºi  este un efort, º i înseamnã
moarte. Iatã, ult ima frazã din  textul  pe care îl
citeºte este : �Era modul lui, prezent, de a fi. Erau
casa lui , locu l lui. Era cochilia care î l proteja.�
În parantezã fie spus, acest text, care nu este al
lu i Breban , parodiazã modul  de a scrie al lui
Breban ºi  pare cã este al  lui Breban. Personajul
ia cuvântul cochil ie ºi îi urmãreºte ramificaþiile,
iatã ce spune ea :  �Apoi, fremãtând, se ridicã ºi
cau tã în raftul  cu  cãrþi . Ia dicþionaru l, gãseºte
cuvân tul ce nu-i dã pace, îi aflã înþelesul  pe care
ºi-l noteazã cu creionul pe un caiet  de matematicã,
nescris: �cochilie, s.f. 1 Înveliº  calcaros sau silicos
al uno r moluº te,  foraminifere, etc. 2 Tipar metalic
folosi t la turnarea diferi telor piese de maºini  etc.�
ªi de la acest cuvânt ea p leacã spre alte cuvinte
prin ramificaþ iile respective: moluscã, moluº te-
foraminifer, foraminifere-protozoar, protozoare-
în crengãturã,  încrengãturi�, pânã când,  între
timp se izoleazã de lume, aºa cum face Breban,
se izoleazã de lume, devine perfecþ ionis tã,
încercând prin urmare, aºa cum creau moderniºt ii
ºi cum crea Breban, sã sarã peste umbra ei, sã
sarã peste moarte, sã fie iisusianã, sã fie dincolo
de. Ajunge în final  cu lectura, deci cu formarea,
la cuvântul  doctrinã. Citez :� Rãmâne cu creionul
în aer. Aºteaptã ceva. Roade capãtul neascuþit al
creionului . Apoi , reia decisã:  �D octrinã� �
1 .s is tem fi losofic,  pol i tic, rel igios , etc. 2.
total itatea principiilor, a tezelo r fundamen tale ale
unu i anumit  domen iu. � Mai ci te ºte o  datã
explicaþia ultimului  cuvânt extras  din dicþionar.
Edificatã, închide cãrþi le º i caietul ºi  se lasã pe
speteaza scaunului, vizibi l surmenatã. Se întinde
pe pat.(Aºadar este surmenatã, deoarece efortu l
de formare, de ajungere la zid este foarte mare.
n.a.) Ofteazã. Adoarme. Viseazã u ltimul cuvânt,
zvârcolindu-se. Apoi:  se odihneº te o orã; pleacã
la antrenamente unde învaþã o nouã figurã de atac;
întorcându-se acasã intrã cu seninãtate în  botul
unei maºin i ce vira no rmal; nimeni nu înþelege
gestul ei;  oamen ii º i viaþa; ea moare pe loc.� Adicã
e maximul de perfecþ ionare diabolicã pe care
omen irea o poate at inge.  Maximul de rãutate
sis tematizatã pe care lumea o poate degaja ºi o
poate implementa în p ropria viaþã. Odatã ajunsã
aici, lumea su ferã de o implozie copleºi toare ºi
cade, lumea în cazul acesta este eroina mea.

(continuare în numãrul viitor)

(urm are din  pag- 1)
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Ediþia newyorkezã a revistei �Blackwood�s
Edinburg Magazine�, volumul LXXXIV, iulie-
decembrie 1858 , cuprinde un articol despre
Principatele Române, întitulat �A Plea for Princi-
palit ies�. Autori i articolului se in spirã dintr-o
broºurã publicatã la Geneva, scrisã de un boier
român anonim, apreciat drept  �un om de onoare º i
inteligent, mânat de un patriot ism sincer�, cu o
pu tern icã încl inaþ ie spre b ine��. În  cele
aproximativ 15 pagini, ni se oferã un material bogat
despre organizarea principatelor, influenþa ruºilor
în viaþa politicã ºi , în special, moravurile clasei
politice româneºti. Personajul cheie al  articolului
este �corupþia româneascã�. În opinia autorilor, cel
mai corupt  politician este domnitorul, dar nici
funcþ ionari i nu sun t mai prejos. Majori tatea
funcþionarilor români de la acea orã, în proporþie
de 70 %, era coruptã. �Furtul ºi escrocheria este
regula generalã�. Dacã un judecãtor era plãtit cu
180 de franci pe lunã, iar un prefect cu 300 de
franci, se observã cã niciunul nu cheltuia mai puþin
de 3000 de franci în acelaºi interval de t imp.

Dovada supremã pentru autorii  articolului, în
argumentaþia lor, este cazul prefectului din judeþul
Ialomiþa, d in timpul  Rãzboiu lui  Crimeii.  În
momen tu l retrager ii  armatei  ru se d in  Þãra
Româneascã, acesta  delapideazã vistieria judeþului
cu 80000 de franci, pleacã în Rusia, unde este
decorat ºi înnobilat, iar la încheierea rãzboiului,
se întoarce la Bucureºt i,  fãrã ca cineva sã-l
deranjeze. Este un fenomen obiºnuit pentru acea
perioadã. Deºi nu am identificat o dovadã internã
a acestei  delapidãri1 , numeroase alte documente
confirmã cã fenomenul  este rãspândit în epocã.
Fanarioþii, apoi numeroasele rãzboaie ruso-austro-
otomane au provocat  mutaþi i semnificative în
comportamentul  clasei po lit ice româneºt i, în
relaþii le acesteia cu cetãþenii º i, în special,  cu
þãranimea. Þãranul român devine o sursã de bazã
pentru îmbogãþirea mai marilor þãrii . Metodele
exploatãrii acestuia sunt  diverse º i complexe.
Acelaºi articol  american descrie condiþia þãranului
român ºi neputinþa acestu ia în  faþa lãcomiei
puternici lor timpului.  Cel mai important apãrãtor
al  moºieri lor este considerat subprefectul ,  plãti t
�pentru libertatea de a-ºi  asupri ºi lovi þãranii. Când
þãranii îºi permit marea libertate de a depune o
pet iþie, ei, fãrã nicio excepþie, trebuie sã ducã un
dar, o pereche de pãsãri de curte sau chiar un viþel,
cât le permite sãrãcia. (�) Când cadoul este un
viþel, subprefectul atrage atenþ ia petiþionarului de
imposibil itatea de a-l transporta, spunându-i:�Ai
grijã de el�. Þãranul, surprins de aºa un dezinteres,
pleacã. Peste un timp, viþelul este vândut sau moare,
iar þãranul  uitã de el. Dar, 2-3 ani mai târziu, i se
cere viþelul lãsat în grija lui ºi care� trebuie sã fi
devenit un bou! Protestele sale sunt zadarnice.
Þaranul ghinionist t rebuie sã-i dea [subprefectului]
cel mai bun bou al sãu. Aceastã scenã se repetã de
3-4 ori în fiecare sat ºi  existã subprefecþi  care ºi-au
format, în acest fel, adevãrate cirezi de bovine.�

Fenomenul, din nefericire, nu a dispãrut nici
pânã în zilele de astãzi. Deºi luptãm de atâta t imp
cu flagelul corupþiei, se pare cã suntem încã departe
de eradicarea acestuia, el speriind în continuare
Occidentul.

1  Din nefericire,  fondul Prefecturii judeþului Ialomiþa din acea
perioadã nu s -a pãstrat.

Creo la Buzu
Vital ie Buzu

În perioada 12-16 sep tembrie, la Hârºova,
s-au desfãºurat  o mulþime de activitãþ i cultural-
art ist ice adunate sub genericul �Zilele o raºu lui
Hârºova�. Printre ele, miercuri,12 sep tembrie,
în cepând  cu ora 11,00 ,  la Casa de Culturã a
avut  loc un even imen t deosebit , o întâlnire a
scrii torilor d in Dobrogea, Buzãu ºi Ialomiþa.
Ion Roºioru a reuºi t sã modereze o în tâlnire

ZILELE ORAªULUI HÂRªOVA
absolut excepþionalã la care au participat: Ti ti
Damian, A urel  Anghel, Tudo r Cicu,  Marin
Ifrim,  ªerban Codrin, A lexandru Buland ra,
Cos tel  Bunoaica, Gheo rghe D obre, A rtur
Porumboiu, Costache Tudor,  Emil Chiriþã,
Emilia Dabu, Amelia Stãnescu, So rin Roºca,
Iulia Panã, Nicolae Motoc ºi  Ionel  Chiriþã,
acelaº i extraordinar primar.(Gh. D .)

Muzeul Naþional al Agriculturii  a participat,
în perioada 8-9 septembrie 2007, la cea de-a VII-a
ediþ ie a Târgului de pâine, organizat de Primãria
Sectorului 2 Bucureºti ºi Centrul Cultural  �Mihai
Eminescu�, în Parcul Naþional. Manifestarea a reunit
peste 40 de firme din domeniul panificaþiei ºi meºteri
populari din  toate colþurile þãrii , inclu siv  din
Republica Moldova.

MNA a participat cu manifestãri complexe, sub
genericul DRUMUL CÃTRE PÂINE: �Povestea
þestului� � expoziþ ie în aer liber, demonstraþii de
modelat ºi copt pâine la þest ; �Cununi de seceriº� �
expoziþ ie interactivã (împleti t cununi  ri tuale din
spice de grâu); demonstraþii pract ice de treierat-
vânturat , cu unelte ºi utilaje manuale, însoþite de
un bogat material documentar ºi promoþional.

La deschiderea festivã ºi  la demonstraþ iile prac-
tice fãcute de MNA au fost  prezenþi preºedintele
Consiliului  Judeþean Ialomiþa, d-l Silvian Ciupercã,
jurnaliºti , personal itãþi  ale vieþi i culturale, politice
ºi economice. În cele douã zile de Târg, standurile
MNA au fost vizi tate de peste 5.000 de persoane.

Muzeul  Naþional  al  Agricul tu ri i a primit
DIPLOMA DE EXCELENÞÃ  �pentru atenta
aplecare asupra valor ilor autentice româneºti,
pentru prezenþa de excepþie în cadrul fes tivalului
�T ârgul de Pâine�, împreunã cu st ima  ºi
recunoºt inþa noastrã�.

TÂRGUL DE PÂINE

Expoziþia de la Bucureºti a fost  su sþinutã
material de Primãria Sectorulu i 2  � DATP ºi S.C.
Sontec S.R.L. Slobozia.
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Georgia  � þarã de la poalele Cauca zului, cre ºtinã încã
din 326, însuºindu-ºi astfe l nume le  Sf. Gheorghe; Iviria �
dupã numele care ºi- l însuºeºte Antim Ivireanul, mitropolit
al Þãrii Româneºti în timpul lui Constantin Brâ ncoveanu,
având o soartã tragicã, ase mãnãtoa re cu a  domnitorului;
Gruzia � dupã numele pe c are i l-au impus sovieticii;
Gurgistan, adicã �þara  ghiaurilor�, dupã cum îi spun turc ii.
Un pãmânt, un popor ºi o istorie înþesate de legende. U na
dintre  l egende le de început spune cã  D umneze u îºi
pãstrase pentru sufle tul Lui, ace st colþ de  rai , c ând
geogienii, întârziind de la împãrþirea lumii, s-au înfãþiºat
cu scuza cã au cinstit mai îndelung plãcerile vieþii. În
nemã rginit a-i milã, Dumnezeu le-a cedat grãdina  sa.
Interesantã  a propiere a c u parabola l ui Sadoveanu din
debutul �Baltagului�, care are  în ve de re pe munte nii
moldove ni!

Cam a cestea sunt reperele  genera le  pe c are le a re la
dispoziþie  un român pentru a pute a intra într-un spaþiu
cultura l, încãrcat de istorie ºi mister  cum este al Georgiei.
Dacã  ai ºansa sã citeºti romanul lui Cinghiz Aitmatov,
�Eºafodul�, descoperi ac olo, pe  vreo câteva pagini bune,
povestitã  (cântatã), o lege ndã ge orgianã, � Cei ºase ºi al
ºapte lea�, ce-ºi are  subiec tul în rãzboiul de re ziste nþã al
georgienilor împotriva cuceritorilor ruºi. De taºa mentul
condus de viteaz ul Guram Geohadze, dupã împotriviri
îndârjite , este decimat. Reuºiserã sã treacã dincolo de râu
doar ºase ºi un ce kist, Sandro, infiltra t în grup cu ordinul
de a -l ucide. Conduc ãtorul Guram îºi adunã tova rãºii de
lupt ã rãmaºi, le sugereaz ã sã-ºi ac cepte înfrângerea.
Singura soluþie  este sã se de spartã ºi sã se împrãºtie c are
înc otro: în Turcia, în Iran, în ºapte direcþii diferite. Înainte
de despãrþire, trebuie sã-ºi ia rãma s bun de la pã mântul
georgian, de la vinul, sarea  ºi pâinea gruzinã, câ ntând.

    Cei ºa pte, în ce rc, câ ntã o noapte întreagã  cântecele
de despã rþire , înãlþându-ºi bra þele spre cer, cãci �nu e
mã surã în lume mai presus de viaþã �. Cu cât se apropia
clipa despãrþirii, cu atâ t cântecele  curgeau une le dupã
altele, odatã cu vinul. Spre diminea þã, Sandro se preface
cã merge sã aduc ã de  la marginea pãdurii vreascuri pentru
foc dar, întorcându-se, îi sec erã cu ma userul. În f inal se
omoarã ºi el. D e aici încolo, încep între bãrile pentru cititor:
sã-l condamne pe Sandro c a trã dã tor sau sã-i la ude
convertirea patrioticã? ªi pentru el, trãdãtorul, despã rþirea
de patr ie, adicã înstrãinarea, este mai dureroa sã  decât
moa rte a. Patr ia a conve rtit un trãdãtor  într-un e rou.
Trãdãtorul cekist a fost înge nuncheat de patriotul georgian.
În lege ndã accentul nu ca de pe aceastã convertire, ci pe
modul origina l în care georgienii îºi iau un ultim bun-
rãma s de la  pat ri e, c ânt ând. Tot a colo, Ai tma tov
noteazã :�Nu ºtiu sã  explic de  ce, însã e de-a juns sã câ nte
trei georgieni ºi simþi cum se revarsã  sufletul, simþi arta ,
simplã ºi neobiºnuitã ca proporþii, ca forþã ºi ca înrâurire
a spiritului.�

Acelaºi impact emoþional l-am resimþit dupã ce am
citit  c ãrþile  poetei georgi ene  de limbã  românã, Za ira
Samharadze , puse la îndemânã de o altã mare poetã ºi
prietenã, Passionaria Stoicescu. Citindu-le, este  imposibil
sã nu-þi aminteºti tr ista  dar frumoasa legendã georgianã.
Este imposibil sã nu iei condeiul în mânã ºi sã nu scrii.
Citi ndu-le, desc ope ri în sufl etul a ut oa re i nost algia
georgianului plec at departe  de þa ra lui ºi rãvãºit de dor.
Citindu-le, este imposibil sã nu gânde ºti ºi sã nu roste ºti
împre unã cu e roul lui Aitmatov: �N u e cu putinþã sã  duci
cu tine patria, poþi sã duci numai dorul, c ãci dacã a i putea
sã ca ri patria în spate, ca pe  un sac, e a n-ar preþui nici
douã parale.�

Prima dintre  cãrþi se intituleazã �Povestiri din Georgia�
ºi a  a pãrut la editura  IRI, Buc.2001, în prefaþa  cã reia
scriitoare a notea zã cu ma re sensibilitate : �Am prins
rãdãcini în noua  mea  þarã  ºi, zi de  zi, ceas de c eas, mã
bucur descoperind în jurul meu frumuseþile pe care, atunci,
în copilãrie, mi le închipuisem numai în basme�. Sunt
povestiri din Ge orgia  pentru copiii georgieni, pentru c opiii
româ ni ºi pentru copiii lumii. O singurã  înc ercare de a
povesti mãca r una din ele, i-ar stric a tot farmecul, cãci
scriitoarea vede, cu ochii, cu mintea ºi cu inima copilului,
mistere pe  care numai un copil trã ind în lumea lui le poate
înþe lege: �Frunza�, � Înserarea �, �Oglinda�, �Buradel�,

O floare rarã (georgianã) printre poeþii
români: Zaira Samharadze

�Me lcul ºi lãcusta�, Noruleþul nãzdrãva n�, etc.
Cea de -a doua e ste  o carte de poezii �Cãlãtoare� ,

apãrutã în 2004 ºi a re notatã pe coperta patru un admirabil
portret semnat de Passionaria: �De un sufle t georgian,
tumultuos ºi frãmâ ntat ca  istoria ºi relieful þãr ii sale ,
trebuie sã te apropii, întâi de toate, cu sufletul. Când acel
sufle t tânjeºte dupã soarele urcat deasupra  munþilor, dupã
cei rãmaºi acasã, pentru cã iubirea a  fost ma i puternicã ºi
sufletul georgian a ales România, trebuie sã te apleci cu
dragoste asupra poeziei lui, asupra acelor poeme în care
îºi plânge deopotrivã dorul pentru rãdãcinile de departe ,
dorul pentru f lorile ce se scuturã aici�. Titlul e ste inspirat,
pentru cã ci titorul cãlã toreºte  împre unã cu poet a în
amintiri, în iubire, în emoþii, în propriul suflet, dar  mai
ales în timp. Ac eastã temã le dominã pe celelalte prin
profunzime ºi vibraþie. Puse cap la cap, versuri din ace ste
poeme, având ca motiv literar Timpul, alcãtuiesc un
tulburãtor poe m:

�Nu vrea u ca timpul sã ucidã z borul�
�Drumul iubirii tulburãtoare / Trebuie dus înainte�

(Cãlã toa re)
�Da, eu sunt aceea / Ce vegheazã tot timpul vieþii�
�Da, eu stau de strajã / La cumpãna iubirii� (De veghe)
�Cã utându-mi  în gând copilã ri a / Aud sunet ul

pendulei�  (Pendula)
�În trup, chiar ºi în vine parcã / Se  strecoarã umbra

morþii... Atunci s-a sinucis timpul� (Iartã-mã)
�Trupul mi s-a desprins de timp / Sângele þâºneºte în

afa rã / Se bucurã sufletul�
�Auzeam cum secundele pier / ªi ne acoperã tãce rea�

(Mintea)
�Drumul în depã rtãri mi s-a -ne cat / Ce-am lua t? /

Pãmântul georgian care curge prin mine / Aerul care-l
port în chip de suflet� (Copilul ca re am rã mas)

�Am împãrþit timpul totde auna la doi: / Cu el visele
pot zbura/ Se pot contopi cu poezia�  (Dansul cu lumina)

�Duºmanul cel mai de temut însã/ E timpul care trece
prin casã tãcând�  (Ca sã pãrãsitã)

Cea de-a treia carte, �Culoarea  rugãciunii� , a pãrutã
la e ditura Pa llas din Focºani, în 2007, vorbe ºte de spre
suferinþa învinsã  prin poezie ºi despre timpul biruit de
splendoarea  florilor. Are o construcþie ineditã: o alternanþã
de e seuri pe  teme din c ele mai diverse ºi replici poetice ,
adevãra te bijuterii pe te ma florilor, toate având ca numitor
comun nostalgia locurilor  natale, suge ratã cu o discreþie
desãvârºitã. Eseuril e freamãt ã de  via þã ºi de spirit ,
dezvã luie chipuri de mari oameni de culturã, georgieni
sau români: Preafericitul pãrinte I lia al II-lea în momentul
ina ugurãrii catedralei din Tbilisi, poeta Eteri Samharadze
Gigama dze , ucisã de abhaz i pentru cã  nu ºi-a  pãrã sit
pãmântul natal, sau Be sic Gabaºvili, îngropat la Iaºi în
pãmânt române sc (1791) pe mormântul cãruia se aflã un
epita f tulburãtor: �Trec ãtorule, acordã -i iertarea ta!�. Alte
eseuri surprind ima gini din Kroli sau din Tbilisi. Un altul
deplânge  moarte a mãtuºii H enriette cã reia îi plã cea sã
afirme: �Poþi oferi cuiva o singurã garoafã sau un singur
trandafir, dar nu o singurã  criza ntemã�, aducâ nd astfel
cel mai frumos omagiu f lorilor toamne i. �Cla ponii ºi So-
crate� este o savuroasã pove ste cu tâlc  despre ca stratul
cocoºilor. �Moartea  lui Ion� este pove stea  tra gicã a unui
þãra n român ca re a murit lovit de  trã snet, încerc ând sã-ºi
salveze va ca. Poate cã  ce l mai frumos portret îl face
scriitorului Paul Anghel care �iubea frumosul sub orice
înfãþiºare. Î l descoperea în locuri pe lângã care alþii treceau
nepãsãtori�. În alt eseu scriitoarea se entuziasmeazã ºi
îngenuncheazã la rãsãritul soa relui în Trinidad, bijuteria
arhitecturii coloniale din Cuba. Douã dintre  eseuri sunt
admirabile: �Frica� ºi �Muºcata�. Primul este pe tema
destinului iar al doile a pe tema drumului.

Poeziile care alterneazã cu aceste eseuri sunt adevãrate
sple ndori lir ice care  reiau tema timpului din volumul
anterior, sau teme din eseurile care le precedã, în formulãri
aforistice: �Trec anii, nopþile devin lungi, iar timpul m-
ajunge din urmã� (Frica); �Da r când zãre ºti un stejar
bãtrân, ºtii cã în apropiere  se  aflã cimitirul� (Muºcata);
�Timpul trec e pe urma  uitã rii� (Floarea deºertului); �Am
trec ut  pragul/ M-am stre curat pe l ângã timp� (De
primãvarã )

Extrem de sensibila
Zaira S amharadz e
descope rã cu emoþi e
un remediu la tirania
timpului ºi, implicit, a
morþi i: F loa re a �
adicã gingãºia, discreþia,
parfumul, c uloarea ,
emoþi a � la  un l oc ,
dragostea de viaþã � f ie
c ã e ste  ma gnol ie ,
� Când voi tre ce  pe
a le ea  ma gnoli ei /
Atunci voi  î ngenun-
c hea  în faþ a ei �
(Floarea de magnolie);
mimozã , �Mimoza  a
cã zut pe ste sufle tul
m e u / A r o m â n d
uit area � (Mimoza );
criz antema, � Chiar ºi
în adânc ul deºertului/ Crizanteme le  vor re uºi sã trãiascã/
Numai de -ar fi toa mnã� (Crizantemele ); ie dera ca sei, �Îi
strãlucesc frunze le c a mãtasea� (Iedera); freziile, �Îmi
ascunsesem umbra/ În pe talele freziilor� (Cântec în alb);
tranda firul, �Somnul m-a luat dulce/ Sã f i fost vina
pa rfumului/ Sau a privirii ne stãvilite ?� (Lângã tranda firi);
maci i, �Cul oa re a rugãci unii/  Rã mâ ne  ve ºni c / Spre
luminã� (Macii); floarea �soarelui, despre care se întreabã:
�Oare cine  cunoaºte cu adevãrat misterul ei?� (Floarea-
soarelui: Van Gogh); violetele, �Scânte i: flori mici pa rcã
þâºne sc/ Din c earcãnul ei albastru/ Al nopþii� (Violete);
jasminul, �Te mângâ ie / Te adoarme/ În somn vine spre
tine/ Neprihãnitul precum vãlul de mireasã�(Jasmina). Un
scurt eseu ºi o poezie vorbesc împreunã despre Passif lora,
floare a pasiunii, floarea  ceasornic, pentru cã  nu trãieºte
decât 24 de ore, de spre care poeta  noteaz ã:�Între mine ºi
ea, existã o iubire. ªi o poezie.�, apoi �Glasul se sfarmã
de emoþie  /ªi mã preschimbã  /În constelaþie./�

Între a tâ tea flori apar ºi doi copac i: Teiul�ale cãrui
rãdãcini �lumineazã în verde� ºi Bradul� �ascunde  tãceri
în el� cãruia îi deplânge soarta de a muri de Crãciun pentru
bucuria de-o clipã a omului. Poate ve rsul cel mai tânguitor
din întreg volumul se gãseºte în poe zia �Florile firave�:
�Dar florile acele a,/ G ingaºe, f irave/ Mi-au dat tãria/ sã
devin ºi eu o lege ndã/�. Existã  în volum un poe m intitulat
�Drumul�, care meritã citat în întregime, întrucâ t a dunã
drumurile sufleteºti ale poetei între þa ra a doptivã ºi patria
natalã, drumul între suferinþã ºi iz bândã , drumul între
na ºtere  ºi moarte, drumul dintre noapte ºi zi, drumul dintre
floare ºi f luture, drumul dintre om ºi Dumne zeu, drumul
de-o clipã al creatorului între efemerita tea fiinþei sa le  ºi
veºnicia creaþie i:

�M-am îndrãgostit de drumuri,
De poteci,
De zborul care  traverse azã oce anul,
Îmi place sã mã îndrept
Într-o direc þie necunosc utã,
Sã iau cu mine florile drept f luturi.

La capãtul drumului,
Când o sã a jung,
Vor lumina licuricii,
Buni de luat în palmã,
Pentru a-i pune pe cearceaful imaculat,
Unde umbra morþii vrea sã danseze.

Am iubit drumurile  noaptea
Cu lunã plinã,
Când îmi plãc ea sã zbor prin timp,
Cu trenul sã ajung spre sunete,
În bãtaia  clopotelor,
Cât þine visul�

Plute sc aici,
Voi pluti ºi acolo,
Nu voi re nunþa sã dau din aripi,
O, Doamne, ºi nu mã  voi sãtura
Sã descopãr drumuri nec unoscute�.
Venitã din împãrãþia mult încercatei, misterioasei ºi

eternei Ge orgii, Zaira  Samharadze dãruieºte patriei adop-
tive  acele aºi lacrimi de gând ºi aceiaºi picuri de suflet
aduºi din patria natalã, trecând eterna suferinþã a dorului
prin cristalul poeziei.

Titi Damian,
Lice ul Te oretic � Grigore  Moisil� U rziceni
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Marius Stan

O micã arsurã nemãrginitã

Uite
acolo
pe masã
e o fotogra fie cu un apus de soare

Femeia aceea care nu se vede
desigur din cauza luminii
femeia aceea  mi-a spus
într-o zi însoritã
cu mulþi ani în urmã :

- Am sã te  aºtept pânã la  moarte.

ªi eu am râ s ºi i-am strigat:

- Atât de puþin ? Atât de puþin ?

Despãrþirea

În julitura înserãrii creanga

despãrþirea de  pasare o repetã
În urma lui, îngerul

ªi i-au spus:

-Dã -ne  ac este  pamânturi c u iarbã
dã-ne mãcar verdele crud
al ierbii
ori pãdurea
dã-ne nouã pãdurea sau ma i bine
vuietul ac esta  de c rengi
care ne-a  rãvãºit minþile !

El s-a încruntat puþin, abia vã zut
ºi a  zis:

-Nu.

-Ha i înþelege  ºi dã-ne zimbrii
sau mãcar uruitul stacojiu al turmei
lasã-ne sã înghiþim a burul
animalului oprit din fugã
lasã-ne sã  pipãim greabãnul
ºi mugetul lui depã rtat !

El ºi-a îngustat pe ntru o clipã  ochii
ºi a bia auzit a  zis:

-Nu.

-Atunci dã-ne mãcar cuvintele tale ºi
oameni c are sã le  înþeleagã
dã-ne sãgeþi ºi pie pturi în care
sã trage m
dã-ne femeia  ta
dã-ne copilul tãu nenãscut
dã-ne mãcar o fãrâ ma din ceea ce
voi numiþi libertate
dã-ne puþinul care þi-a mai rãmas
ºi a re sã -þi fie bine
nici nu ºtii c e bine  are sã-þi f ie !

El a închis pentru totdeauna  ochii
ºi în urma lui un înge r
a zis:

-Nu.

    Întoarcerea ta tã lui ris ipitor

Iatã
uºile date de perete
fe restrele de schise la rg vâ ntul
fluturând perdelele
iatã praful scânteietor
iatã pe rnele albe
împrãºtiate prin camerã
câteva cãrþi re zemate  ºi cana
cafeaua  uscatã, prafoasã
o pulbere f inã
un trecut nu prea îndepãrtat
scaunul tras de sub masã
sertare deschise
batiste  albe împrãºtiate pe  pat
o cã maºã de noapte ºi
aerul tare al dimineþii
fa rdul, buretele, pensula
pardesiul încovoiat peste
ma rginea pãtuþului de le mn
jucãrii, ºosete mici cu dungã albastrã
un ceas de perete ca o fotografie
cearºaful mototolit
ima gini fã rã identitate
pe masã un plic deschis
re zemat de ac variu
râ nduri scrise în grabã.
cuvinte nefireºti, îmbinate  greoi
o fotogra fie de fa milie
nu te vom uita nic iodatã
multe obiecte aici
prea multe obiecte în acea stã camerã
aerul tare al dimineþii
un tricou subþire pe marginea sca unului
un elefant galben, de  plastic
rochii aruncate pe  pat cu tot cu ume raºe
cartea de telefon rãmasã de schisã
un desen stânga ci, câteva litere
în acvariu peºtii înfometaþi
apã statutã
pe noptierã  obie cte din aur
verigheta
nu te vom uita nic iodatã

        Maria  Magdalena

Da, recunosc, am râvnit
am râvnit trupul tãu de carne
am vrut sã îl a m
sã îl pot tortura
sã îmi cerºeascã mila
am vrut sã îl sfâ ºii cu unghiile
cu pute rnic ii colþi a i
gurii me le nevorbitoare
ºi a m vãz ut în faþa ochilor acest trup/
 însângera t
abia z vâcnind
scãldat în sudoare pe
lespe zile reci ale came rei
rã tã cit în dez nãdejde
frumuseþea lui acum devoratã
ºi a poi am vãzut ziua în ca re îl voi spã la
cu a pã curatã ºi
îl voi înveli într-o pînzã  albã
ºi îi voi sã ruta  rãnile
ºi îl voi duce pe braþe
aºa
învelit într-o pînzã albã
ca nu cumva sã îi f ie frig
ca nu cumva sã îmi fie drag

ziua a ceasta sã mai treacã
ziua a ceasta ºi înc ã una  ºi
sigur am sã te uit

Perdeaua de mãtase

ªi a m visat sã lciile fremãtând în
ma rginea mlaºtinii
noaptea sc ãldându-se goalã
în dogoarea amiez ii
timpul rostogolit în iarbã
ºi a poi
pântecul cald al dimineþii

Nimic n-am sã vã  mai spun
voi ºtiþi totul
lângã inima singurã
s-a strecurat ºarpele
rez emarea e
tot ce ne-a mai rã mas

În mocirlã, într-o margine de timp
via þa
ca un bivol smuc eºte
înspãimîntatã privire a ei
sfâºie perdea ua de  mãtase

Ploaia  care tocmai a stat

În durere tatã l îºi adânceºte rãnile
Se lasã-n genunc hi, în pãmânt cãtre searã
se lasã
Cu murmur îºi împa rt c ãmãºile sa le
rude le
Respira þia lui a bureºte oglinzile  din casã

N-a veþi teamã, le zice, n-ave þi grijã de
nesfârºire
Ceasurile vor bate în urmã  mai c lar,
poate mai des
Cea care a tre cut e abia  ziua de mâine
Ziua de azi nic i mãcar n-a cãpãtat înþeles

Între pereþi lucrurile sunt tot ma i puþine,
ma i veºtede
Inima  noastrã  abia mai are loc sã batã
Privirea mi s-a înnãmolit în rochia  ta
albã de nuntã
Aducerea aminte s-a ºi sfãrâ mat, e uscatã

O mare singurãtate  în a ceastã urca re
Liniºtea putrezeºte înfãºuratã  pe lucruri
Am trãit din toa te puterile. Am fã cut
copii. Am ridic at o casã.
Tu, în urma mea, încea rcã sã te  bucuri,
sã te b...

Portret de famil ie

Un câ ntec strãin
o melodie tristã
Un peisaj magnific
decupat din revistã

Acest proiect simplu de  viaþã
dese nat pe hârtie  de calc
Un copil sugând fericit
biberonul cu pudrã de ta lc

Dra perii albastre abia aºte ptând
un ordin prec is sã fie searã
Oameni singuri de care nu ne pasã
fa bric aþi neglije nt din c arton ºi din cearã

Nisip spulberat în zadar de un vâ nt
care nu ºtie încotro sã mai batã
O femeie în capot, un bãrbat în papuci
ºi gândul cã  tinereþea  n-a existat
nic iodatã

Senzaþia ratãrii ocolind ca  o vulpe
copilul tot mai înalt ºi mai tã cut
O femeie în trening, un bã rba t în halat
ºi gândul c ã tot ce se putea  face a fost
deja fãcut

Datorii care  parcã nu se mai terminã
vizite lungi înecate  în vin ºi în fard
Copacul din curte transformat în
scândurã
pentru acoperiºul gara jului ºi mai ales
pentru gard

Acest proiect simplu de  viaþã
dese nat pe  trotuar cu creta alba strã
Cîntec strãin, melodie tristã
ma imultdecâtdragostea  noastrã

                  Rãspântia

Cineva s-a întors
numele
abia acum are sã i se pia rdã

    Lasã-mã, îi spun
    lasã-mã sã vorbesc

Gra ba, uitaþi-vã
graba
sentimentul are sã-l rãtãcea sc ã
Logic a oferã o dova dã pentru
gândul care n-a fost înþeles

Ploile  au trecut
remuºcãrile
ude s-au lipit de plãmâni
Tre murul, lasã-mã !
tremurul
Iar  am sã mint ca sã vã spun adevãrul

Am trecut de  rãspântie
drumul acesta
este bun, nu-i aºa, este bun !
Am pornit cu paºi hotãrâti dar în clipa asta
cine dintre noi ar putea sã jure ?

Un cuvâ nt gre ºit
un gest tandru
poarta a  scâncit în dogoare a c heii
Voi mai trece poate  ºi
voi o sã rîdeti

Lasã-mã
lasã-mã sã  vorbesc !

        TITANIC VALS

O invitaþie simplã
ca o strânge re grãbitã de mânã

Un gest de maestru
având perfecþiunea unui fa ls

Atingeri îndepãrtate
ca nu cumva sã pãtrundã

Vreun pas în triunghiul
partiturii de vals

ªi apoi spaima  cã melodia
ar putea sã se  termine

Sau cã  seara aceasta
s-ar  scufunda în amiazã

Versul care  se apropie
va rupe mãsura:

Vise azã !
Vise azã !

Vise azã !
Vise az !

E prea mult c e v-am spus
ca sã mai puteþi înþelege

V-aþi format deja o imagine
care fracturea zã gândirea:

Eu împreunã cu ea
în ac eastã salã de bal

ªi între noi, impe netrabilã
amintirea

Daca  v-aº spune cã mi-e fricã
aþi crede iar cã vã  mint

Un singur pas înainte
ºi nu mai existã scãpare

Valsul e  pe sfârºite
înc ã nu ne -am miºca t

Deja cuvântul �aproape �
însea mnã �în depãrtare�

Sunteþi sigurã, domniºoa rã
cã doriþi cu adevãrat acest dans ?

Sau poate  urmã torul
sau întreaga mea via þã ?

Ea a întins atunci mâ na
ca pe ntru a mã cuprinde

în loc luminat
în loc cu ve rde aþã
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A m cunosc ut  la  Bi bl iote ca  jude þe anã  �Va sile
Voi cule scu�  un ma re poet  trã itor  pe � mele agurile
mioritice �, î n Þa ra Vrance i.  Sosise sã  ofi cieze  bucuria
unui confra te care lansa o carte de Psalmi transfiguraþ i
în rondel uri de  c ãtre poetul buz oia n Ion Miticã. A fost
invi tat la prezidiu, s-a aºeza t într-o ma rgine  a  mesei
ofi cia le , di re ctorul Sorin Burla cu i-a  da t cuvâ nt ul
primul.

Se  a fla  a col o ºi poet ul R adu C ârne c i ºi  a lte
personalitã þi din ÞARA Poez iei.

 
D umit ru Pric op. Ci ne sã f ie  ac est domn cu masa

sp ori t ã a  c orp ora l it ã þ ii ?  A m  d e sc hi s l a rg
mic rofoanele  din t rompa lui Eustac he ºi am asc ulta t
un discurs, ca m dez lânat  ce -i dre pt , dar  c are m-a þinut
ate nt  minute în ºi r.

Vorbe a u n om, un p oet  c a re  t e mobil iz e az ã
indi ferent de ce spune .

La sfârºit, m-am apropi at de  domnia  s a, m-a m
prez entat ºi am rãmas uimit c ând mi-a spus scurt, cu
francheþe a bãrbatului care nu se  pi teºte dupã viºin :

-N oi vã  cunoaºte m, domnule Anghel.
Nu voi dez volta subiec tul. I-am ofe rit trei  cãrþi, a

cã uta t în geantã ºi mi-a  oferit la  rândul sãu o c arte ,
SCRISORI D IN  TEMNIÞA REALITÃÞII.

Mi-am fãc ut un obicei din a c iti imediat o carte a
unui confrate pe ca re o primesc. Da r ºi din a o scrie , a
o c ome nt a.  A m c i tit -o ºi  su rpri z a a  fos t ma re .
D esc ope re am un mare poe t, despre c are nu ºtia m
absolut nimic. Câ þi vor mai fi piti þi dupã  uri aºul munte
al ignoranþei mel e în privinþa  poez iei contemporane?

Cit esc ºi  nu pot a dormi, cuvinte le l ui  Dumitru
Pricop din a ce astã c arte se c ondense azã  extre m de
re pe de  ºi cãtre diminea þã în capul me u se organize azã
o sinta gmã  de  care nu mai pot scãpa pânã c e nu o voi
scrie :TRISTEÞEA  CUV ÂNTULUI.

SE A SO CIA ZÃ  AP O I A LTE CU VIN TE CA :
mâhnire , posomorealã, duioºie, dure re, întristare, jale.
Da r ºi antoni me le lor: bucurie, veselie , voioºie.

Tit lul  da t de  a ut or  es te  o s int ag mã,  un t ex t
memorabil ºi remarcabil:SCRISORI DIN TEMNIÞA
REA LITÃ ÞII.

D upã  titl u t e poþi a ºtepta  la  c iti re a unor e legi i
poli tice, la  reface rea  în voca bule a  une i pe rioade c are
ne-a  schilodit  ge ne ra þia . Te poþi a ºte pt a la orice. D ar
ce l mai puþin la ce am c itit în ace astã rema rca bilã  c arte
de poe zii af latã la  a 3-a e diþi e.

Transfigurarea triste þii e ste poate cea  mai bã tãtoritã
ca le în poez ie. Pri n natura  sa poe tul e ste trist�  sau ºi
tr ist . Iatã  câteva sintagme poetice  de ve nite  modele  de
transfigurare a ace st ui se nt ime nt omenesc : �c i eu voi
fi  pã mâ nt  în singurãt ate-mi, ºi de -atunci mai ne ºtiut /
spre  a dânc îl furã/ºi- l îngropã -n sânu-i mut/veºnica
naturã, pãsãre le mii ºi stele  fãc lii, intra-voi iar sub veghe
lor /în joc ul e lementelor/ înmormântat în astã stea /în
nopþi voi lumina cu ea� . N u ma i cite z autorii, ac estea
fiind exprimãri  poetic e irepetabile a le piscurilor poezie i
noa stre .

Nu exist ã poet fãrã t risteþe , cum nu existã mare  fãrã
apã, zi fãrã noa pte  sa u munte fã rã mãc ar o vale.

Am fãcut a cest mic  oc ol  pe ntru a a junge la  cartea
lui D umitru Pric op, c are  tra nsfigureaz ã nu atâ t tr isteþea
sa c a om ºi ca poet, ci pe  acee a a cuvântului. Aceasta este
de a ltfel ºi tema acestei foarte frumoase cãrþi de poezii.

Se  pune  întreba re a:  de  ce  ave m noi  ne voie de
tr ist eþe? Ne voia  de triste þe este înjugatã  c u viaþa ºi ma i
ales cu moartea. Poetul strã ba te un drum a l re ceptivitã þii
lumii exteri oa re c u ochii suflet ului larg deschiºi.

În trea pt a întâi a cunoaºte rii, cea senzoria lã,  poe tul
se bucurã de  culori, de r itmul lor, de ºoapta f lorii ºi a
iubite i, ia în bra þe raza de soa re ºi aleargã  cu ea , înc alecã
un c al ºi st rãbate  a poi în imagina r þinut uri ne cuprinse ,
pãtrunde  în tai na nopþii, începe sã nume re ste le, le  mutã
din loc . Dar câ te nu poate  sã fa cã un poe t în z ona
re alului transfigurat?

Tristeþea cuvântului ca stare de graþie
Dumitru P ricop:

Apoi, el trec e la a doua  treaptã, ac eea  a repre zentãrii
tuturor a cestor rea litãþi pe care le  re compune  în imagini
cu ajutorul cuvintelor. Reprezentã rile sunt la început
deforma te, haotice, poe tul  intrã în dia log cu sine ºi cu
voc abule le ºi c onstatã  uimit c ã ac estea  au viaþã, viaþa
lor cu bucuria ºi tr isteþea  ce rezultã din trã ire.

Poetul constatã  cã ºi cuvintele sunt triste. Aºa a ajuns
Dumitru Pricop sã  transfigure ze tr isteþea  cuvintel or  ºi
sã scrie un poem, SÃRU TÂ ND U-MI U MBRA,  pe
ca re îl c itez integral:

URC TOT ÎN STELE V ISU L JU CÂN DU-MÃ  CU
AN II

CE-MI ÞES ÎN  VÂRSTÃ PISCURI ªI SÃN II DE
A RGIN T�IN VO C U N F ULG ER TAIN IC PRIN
CARE S-AªEZ  U MBRA

ªI PAª II ÎN CÃ RÃRI CA RE N U MINT�
 
Timpul supune -n tre pte  granitul ºi -l aºea zã
Rug a mplu spre Ic ari rãmaºi în cer  statui
Mã rog pios la te mplul deschis doar la amiaz ã
ªi-nþe legând ºe de rea  cu alte a ripi ºui
 
Da r paºii mei de nuntã mã c er la  altã nuntã
ªi trebuie  sã caut prin f luie rul de OS
O dimineaþã  albã în altã gala xie
Ca, sãrutâ ndu-mi umbra, sã pot pieri frumos..
Am început come nta rea  cu a cea stã  poez ie, care mi

se pare de  de pa rte  una dint re ce le mai frumoa se  pe
ca re le-am cit it vre odatã  ºi dac ã a º fi  fost Cã linescu,
fã cea m greºea la de a fi se lecta t pentru Marea Poezie
doa r a cest poem, aºa  cum a fãcut c u Topârcea nu, din
ca re a  reþinut doa r Bala da  morþii.

Gã sim în ace st poem drumul vieþii c once ntrat într-
o clipã de adâncã  inspiraþie, a tunci c ând poetul adunã
cuvinte triste , le  îngemãnea zã spre a exprima sta rea
lor de gra þie.

Aic i nu poetul îºi ca utã  umbra  sã o sã rute, dac ã ar
fa ce-o la  modul senzorial ar  f i abuli c. Aic i e umbra
imaginii cuvântului trist c are  re descoperã  paºii de nuntã
ca re

�Mã ce re l a o a ltã nuntã �.
Dumitru Pricop ia  în spate le sãu pute rnic cuvântul

ºi- l pl imbã  prin galaxii � într-o dimine aþã a lbã�, nu
înainte de a-l  înve se li la plecarea în lunga cãlãt orie c are
este  moartea, cã utâ nd diminea þa albã în fluierul  de os.
ªtim noi de undeva o sinta gmã  c elebrã �fluie raº de os/
mul t zice duios� .

Uns c u toa te a lifiile  poe ziei, cunoscã tor  de mituri
ºi ma ri întâ mplã ri, poetul se  roa gã  �î n Templul de schis
doa r la  a mi a zã � , gran it ul e st e supu s p ute ri i
transformatoare a focului. Cuvântul Fenix  este indus
ca  ardere , arde re a e st e transfigurarea  trãirii , trã ire a e
tr ist eþe, c uvântul e  tri st prin separare  de c onte xt. Iatã
arta l ui Dumitru Pricop supusã a lchimiei desfigurãri i
de cãtre cel ca re vrea  sã  scrie criticã. Da r eu nu fac aºa
c eva , eu e xprim buc uria l ec turii unui ma re poet .
De scompune re a ca a na lizã e  doar un demers .

În iarbã  ºi stele, iarba  româ ne ascã este suitã-n în
galaxii, poe tul sã rutã� mã tasea verbului înalt� .

Cuvâ ntu l ia  di mens iune , ne  a mint im c el eb ra
sintagmã  din �Floare albastrã�: � ca un stâ lp eu stau în
lunã �, într-un fel, nimic nou, doa r felul în care cuvântul
ca  f iinþ ã a scultã de  stãpân, poetul care-l ale ge  ºi- l pune
în râ nd cu alte le.

Partea  a doua  din � Iarbã ºi stele � este o poezie  de o
frumuseþe  apart e:

�Mâine, ca  ºi  sf inþii, voi ajunge  Þa rã
mi-or c ãlca  ne poþii nopþile  de  grai
câ nd pe f luturi luna, dãnþuind fecioarã
va lãsa desc hise  porþi le spre rai.�
D ac ã D umne ze u va a vea  în ve de re  nu numa i

pãca tele poet ului Dumit ru Pricop, pe c are  l-am auzi t
mãrturisindu-se , ºi va þine c ont ºi de  dragostea lui de
Cuvâ nt, prima creaþ ie a lui  Dumne zeu , sigur va gã si
porþile raiului deschise.

Nu se poate ca  marele Cre ator sã nu i ubea sc ã pe
ce i care re pe tã gestul în c uvinte atâ t de  frumoase.

Scriu t oa te ace st ea cu bucurie. A m c itit în ochii lui
Dumit ru Pricop o buc urie  de  viaþã , o dorinþã de a
cunoaºte  oameni noi, o profunz ime a dragostei  de
semeni pe care o exprimã ºi în poez ia sa.

Cum perfecþ iunea  este  pe cale  de a f i perfe ctã ºi  nu
înc ã de pa rte de  a a tinge  ac est oriz ont, poez ia l ui
Dumitru Pricop este o poezi e tr ist ã. Da r pe noi nu ne
intereseaz ã t risteþe a, a ve m ºi noi cantitãþi de tristeþe ,
ne intere seazã  motivele ei ºi mai ales felul î n ca re este
transfiguratã .

Ia tã c e spune  despre cei care iubesc vinul c a sã  o
astupe:

�Iertai nãra vul ce lor  beþi
Puneai Apocalipsã pe c hit arã
ªi cu gol anii ãºtia de poeþi
Te-ai f i pie rdut  ocnaº ºi pierde  va rã
 
Nu mã ierta!  nu ºtiu sã  ma i mã  rog
De cât la  sâ ni i târfelor frumoase
Chiar dac ã viaþa a m s-o la s z ãlog
Ac estor viermi c e-i simt, de  viu în oa se.�
 
Sunt deja prin teritorii strã ine , D.P. c ãlãtore ºte mult.

Reverberaþii eseniene, re ve rbera þii din Villon, din Regii
Bleste ma þi, �din ce ma i ºtie dupã ce  a uitat tot �, cum
defi ne a cineva c once ptul de culturã .

Este  un poe t citi t, peste c are  s-a dãrâmat mãc ar o
bibl iote cã, s-a apucat sã  iasã de sub cãrþi, a stat acolo
mul t, f iec are  carte era plinã  de  cuvinte ºi ac est fa pt se
simte în fiec are ve rs.

Motivele  triste þii cuvâ ntului sunt nume roase.
Stãpânul lor nu e un om cumint e ºi nici c omod în

comportamentul cu e le. Le  cautã, le prinde, le duce la
un ºpriþ, le dã sã guste  un vi n de-al casei , le  îmbatã , le
ameþe ºte, le duce  la femei, le rea duce , le c hinuie, dar
le ºi îmblânze ºte ca sã le pia rã pofta de  tr isteþe . Uneori
le îmbolnã ve ºt e de  propria-i pat imã :

�Mai mult ca niciodatã îmi tãlmã cesc f iinþ a.
Ca mâine plopii umezi  mã vor ci ti sã ra c�
Nic i un cã lãu din lume  nu-mi va dicta  se nt inþa
Cãc i mi-a fost scris sã  tremur ,sã sufã r ºi sã tac �
 
Da r dacã -nghite  gura cuvinte le bol na ve
Trist cimitir  de þa rã în dre ptul nimãnui
Ac olo-joc  ma i tul bur a cordurile grave
Ale  cãderii noa stre în gãurile  ºui�
 
De  unde ac eastã  infinitã tr isteþe ? Ce sunt a ceste

angoa se me tafi zice?  Ce  întâ mplãri din jur îl aduc  la
ac eastã stare ?

Gã sim rãspunsurile  chiar în ac eastã  carte.
Angoasa  este neliniºte , tulbura re, îngrijorare , adesea

patologic ã. N -ar  fi caz ul la un om iubitor  de viaþã ºi de
darurile  ei, dar  în pla nul rostir ii poetic e ac ela c are  suferã
e cuvântul. Cuvintele  poetului vrânce an sunt tr isteþi de
voc abul e,  cum c it ea m de  c urâ nd un c ome nta riu
interesant despre  Bac ovia, aspirând la  tronul c el ma i
înalt al e xprimãrii poetic e fãrã  sã fi fost un om ne apãra t
tr ist  ºi dez axat. Trãir ile emoþ ionale  ale  c uvintelor lui
Dumitru Pric op compun tr ist eþea ºi nu stilul de  viaþã  a l
autorului care apre cia pe bunã dre pt ate un pahar de
vin de Buzãu ca f iind foarte bun , dar  inc omparabil cu
ce l de a casã. Deoca mdatã , poe tul ne-a  arãtat chipul sãu
de om ºi de poet ºi ne-a înnobilat cu o ca rte de exce pþie ,
pe ca re am îndrãgit-o c u justifi cat teme i.

Aº pute scrie o carte despre poe zia lui D umitru
Pricop , mã opresc aici ºi consemne z cã în orizontul
cunoa ºterii  me le a mai intrat o carte, SCRISORI D IN
TEMNIÞA REALITÃÞII. Numa i explicarea me tafore i
din ti tlu a r prile jui sc rierea unui amplu comentariu.

 
Aur el Anghel
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ION CIORANU

     Aproape cântec

                 Pãrinþi lor mei,
                    Cos tea ºi Alexand rina

sã fiu  al  pus tiei
în  somnul fierb inte pleacã
arhanghelu l cu vremea sa
se umple de sine
de carne º i sânge
ºi  începe neverosimil
numãrãtoarea inversã hipnoticã
la marginile flautului
plouã ca pentru o  moarte
plouã ca pentru o  zi

scrisoare

în þelegi  ceea ce vrei
dintr-o searã roº ie recon fo rtantã
vrei ceea ce nu înþeleg i
preocupatã sã rezolv i
o ecuaþie cu un singur adevãr
mergi  g lacialã
pânã în  lumina superfluã
de la etajul ºap te
priv irea ta ca o monedã etru scã
la primul rãsãri t
cu cert itudine vei  vinde
negustoru lui de aer
albastrul och ilo r mei

Laudã zilei

nimic mai insidios
sã înlocuieºti un adevãr
cu o frazã de Hegel
în lauda zilei
miresme sãlbatice rãzvrãtesc
fericirile sihastrului

o femeie zâmbeºte
înãuntru abureºte o moarte
preocupatã de altceva

Strãinul tulburã ierburile

nu mai invoc
deºi  strãinul tulbu rã ierburile
lucrarea temeinicã a frigu lui
în  oasele morþii
capãtã sensuri  alegorice

dar când era sã ies
din cerc
mã întâmpinã strãinu l
ce mãsura drumul
cu genunch ii

     contemplaþie
pe umeri i goi
herghelia vãzduhulu i
ºi  tandreþea
lu struind cu toate poftele deodatã
mirarea din care
de-abia plecaseºi

vinovat de trãdare
vinovat de t rãdare
ochiul
te închipu ie
încã o datã
în tocmai cum eº ti

Dineu

pe masa obos itã
gâtu l de lebãdã
ºi  cu þitul cu  care maharajahul
îº i desfãta po ftele

cutia cu  solzi  de sirenã
aºteptând atingerea mirificã a tangoulu i
ºi  tu pasãre albã
renegând întâmp larea unei noi  izbãviri

iluzie

3
poate nepãsarea
cu umbra prost ituatã pe gard
poate sãru tul  pãtat de atâta s trigare
ori poate visul  ca o dimineaþã distratã

o, doamne,
în  lãuntrul meu
noap tea cãdea ca o  lehuzã nepriceputã
frângându-º i picioarele

obsesia ultimului eu

o varã fierbin te ne paºte iubi to
nici  verde prea mult
nici  roz de ajuns
atât cât sã încapã în pauza
dintre douã vocale aiurite de somn

o varã înal tã a ult imulu i eu
orbecãie obses iv pe la porþi

vino ºi paºte-mã cu toþi anii
deodatã

vino ºi  paºte-mã cu  toþ i ani i deodatã
cu toate iernile mã-nvinovãþeºte
tu  vino�,
vino º i mã înzãpezeºte incredib il

lângã umbra care nu piere
îndepãrtând-o
tu  ºi cu  mine
amânaþi balu l tristeþi i care sunt  eu

I) Toþi ai  famil iei  s tau
rãs tu rnaþ i pe canapele. Cu
ambele mâini  fiecare-º i
basculeazã în gurã floricele de
porumb. Guºaþ i, obezi ºi  cu chipurile congestionate
bagã-n neºt ire în ei ! Simþuri le le sunt malaxate,
încât cu greu ar mai putea fi scoºi din transa în care
au cãzut !

Jos, pe covorul din faþa lor, câinele de companie
Boby, dã o reprezentaþie de sexualitate caninã cu
cãþeluºa gonflabilã Mery!

Senzori ascunº i în trupu-i  de plast ic trimit
masculului mirosuri asemãnãtoare cu a glandelor
naturale ! Nimeni ºi  nimic nu-l poate convinge pe
Boby cã iubita lui nu es te în cãlduri . Aceastã
descoperire a provocat o adevãratã revoluþie în in-
dustria jucãriilor.

Cercetãrile de laborator vor scoate la luminã noi
ºi mari posibilitãþi de extaz ºi fericire pentru lumea
caninã, precum ºi pentru ce-i care îi privesc.

II) Zi toridã de varã ! Arºiþa cumplitã usucã ºi
înroseºte totul în jur. Frunzele pomilor au gust  de
cenuºe. Apa din fântâni a secat  ! Oamenii  ºi
animalele se comportã într-un mod foarte ciudat.

Raportul dintre minte ºi miºcare a dispãrut. Totul
se desfãºura dupã un scenariu aleatoriu.

Edilul comunei convoacã în ºedinþã toþi factorii
de rãspundere locali. Problema cea mai arzãtoare
este apa de bãut . În toiul dezbaterilor, o bãtrânã a
comunei se afla în faþa uºei întredeschise a sãlii de
ºedinþe. Mângâiatã de aerul condiþionat, îºi  ºterge
sudoarea cu ºorþul negru potrivit  vârstei sale ºi zice
mai mult pentru sine : � Domnule Primar, în fântâna
din curteia casei noastre a apãrut petrol ! �  Edilul
comunei, având pe ordinea de zi tocmai aceastã
problemã, rãspunde foarte prompt : � Poþi s-o bei,
bunico ! Abia numai faci gâlci ! �

Râsul aleºilor cutremura primãria ! Îºi dau din
mânã în mânã cofeul îmbrumat cu apa rece scoasã
din frigider, gâfâind de importanþa ºi efortul fãcut.

III) Dau ºoferului banii  ºi aºtept biletul. Mi se
atrage atenþ ia cã încã de ieri  s-a scumpit transportul
cu încã douã mii de lei. Mai adaug o bancnotã de
aceeaºi valoare ºi  aºtept  restul . Primesc biletul
însoþit de patru bomboane ! Întreb dacã nu cumva
este vreo glumã, la care mi se rãspunde : � Aceste
bomboane reprezintã restul ce vi-l datorez. Din l ipsã
de monedã divizionarã, sunt nevoit sã folosesc
metoda trocului. �

Ocup un loc cât mai retras , monitorizând cu
privirea chipurile celorlalþi cãlãtori. Greu de a le
ghici  gândurile.  Toþi , într-o rãzbunare un icã,
malaxau în cavi tãþi le bucale � restul � primit. Cu
mare efort o bãtrânicã urcã scãri le microbuzului.
Cuminte, cu chipul delimitat într-o basma neagrã �
asemãnãtoare cu culoarea ochilor sãi - dã în mâna
întinsã a ºoferului ºase bomboane.  � Ia-le, maicã,
cã le-am primit tot de la tine ! ªi, te rog, sã-mi dai
bilet în schimbul lor !�  Urmeazã un spectacol  în
toatã regula! Râsete pe înfundate. Maxilarele, alicite
cu bomboane, nu mai permiteau cãlãtorilor sã-ºi
exteriorizeze trãirile. Proteze dentare, izgonite din
lãcaºurilor lor, galopau în cãuºuri lor palmelor,
creând un spectacol  suprarealist.

              Septembrie 2007
                   Coslogeni

DE-A RÂSU� �
PLÂNSU�

VASILE PANÃ

COSTEL BUNOAICA
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(continuare în numãrul viitor)

O tãcere solemnã, de
început de lume domnea
asup ra în tinderilor de
zãpadã. În depãrtare, de
jur împrejur,  un  brâu
albãstriu de pãdure,

crescut parcã atunci din zãpadã, înconjura vãile, iar
cerul  siniliu deasupra, ca un uriaº pahar de cleºtar,
acoperea vârfurile munþilor ºi dealuri lor dimprejur.
Schiurile, însufleþite parcã ºi ele de gândurile mele,
alunecau supuse, striveau pulberea finã a zãpezii,
lãsând în urmã douã urme paralele, fiecare cu câte o
dungã pe mijloc. Învãþasem sã stau relat iv relaxat
pe schiuri, pl imbam înainte º i înapoi, pe lângã corp,
cu eleganþa noilor schiori , beþele cu care rareori mai
atingeam pãmântul. Uneori lunecarea era aºa de linã,
încât uitam sã mai împing, punându-le sub braþ, la
subsuoarã. Eram singur cu gândurile ºi cu visuri le
mele, cred cã mi le spuneam cu voce tare. Mã
abandonasem cu  totul lor, în t imp ce b iruiam
întinderi le, supunându-le cu îndârji rea omului ce
vrea sã se desprindã de tot ce-l strânge ca-ntr-o
chingã, sã fie numai el singur. Apãream ºi dispãream
dupã dâmburi, le ocoleam sau le urcam din inerþie.
Atât de concentrat eram, încât  nu-mi dãdeam seama
cã niºte mâini reci parcã îmi acoperã ochii  pe la spate
ºi o rãsuflare fierbinte îmi trece dinspre ceafã spre
obrajii îmbujoraþi de efort . O luminã îmi apãrea sub
pleoape, apoi , din luminã, un obraz rotund de fatã,
cu pãr castaniu închis , uºor ondulat, cu o ºuviþã
rebelã ce tot cãdea peste frunte, obligând-o s-o tot
ridice, ºi niºte ochi triºti, migdalaþi ce mã priveau
tãcuþi, aºteptându-mã. Buzele ar fi vrut sã rosteascã
ceva a reproº. Fiinþa mea era toatã smulsã din tem-
poral. Simþeam broboane de sudoare fierbinte pe tot
corpul. Prelungii  nedefinit clipa întâlnirii ºi încercam
s-o recunosc. Lunecam pe schiuri  parcã legat la ochi,
totuº i nu mã împiedicam de nimic, lunecam,
lunecam� Apoi mâinile acelea reci ºi transparente
se desprindeau de pe ochi. Aveam senzaþia cã alerga
lângã mine pe niºte schiuri uºoare. Apãrea înaintea
mea peste un dâmb, plutea o clipã în aer, atingea
zãpada cu o uºoarã izbitu rã. Mã atrãgea într-o
întrecere care, la început, mã fãcuse sã am ezitãri,
apoi am prins curaj, simþeam cã pot s-o ajung din
urmã, ba chiar cã pot  s-o întrec. Curând, întrecerea
s-a transformat într-un joc din care nu mai puteam
sã ies, chiar dacã aº fi vrut . Încercam s-o ajung din
urmã. Cu cât fãceam efortul s-o întrec, cu atât luneca
mai iute ºi-ºi întorcea capul spre mine înapoi, când
chemându-mã, când  provocându-mã.  Apãrea
înaintea mea pe un vârf de pantã iar, când ajungeam
acolo, disperat ºi obosit, dispãrea dupã celãlalt vârf
într-o al tã joacã, fãrã sfârºit. Deodatã, în liniºtea de
cleºtar dintre dealuri, glasul ei îmi rãscolea adâncul
fiinþei  rãsuna ca o chemare tristã ca un reproº, ca o
adiere coborâtã dinspre munþii din jur, de departe,
plângându-ºi într-un cântec disperarea: �Dacã nu eºti
lângã mine / Stelele de ce rãsar? /  Parcã mi-e necaz
cã luna/ Stã aprinsã în zadar �� Cum de mi s-a
înºu rubat în mine aceastã melodie împreunã cu
versurile ei, niciodatã ºi nici acum nu-mi pot explica!
Pur ºi simplu, a venit aºa, din senin! Uneori reuºeam
s-o întrec ºi întorceam capul pentru o clipã, sã vãd
dacã mã mai urmeazã. Simþeam o strângere cumplitã
de inimã la gândul cã s-ar putea sã disparã ºi, o datã
cu ea, º i aceastã imensã fericire pe care o t rãiam.
Îmi venea  s-o strig sã-i dau un nume. Tonia, îmi

UMBRA  NEªTIUTEI

TITI  DA MIAN

veni  instantaneu în minte, ºi  chiar o  strigam
înlãuntrul fiinþei mele, un strigãt disperat. Nu mai
simþeam aerul rece, nu-mi mai  simþeam obrajii, nu
ºtiu dacã mai  rãsuflam. Eram atât de concentrat,
trãiam o aºa stare de beþie, încât simþeam cã suntem
numai noi doi în acest colþ de liniºte eternã�O
priveam cum se depãrteazã, cum reapare dupã un
dâmb, cum dispare, cum se întoarce spre mine, de
parcã ar vrea sã mã îmbrãþiºeze, cum mã ocoleºte
într-un scurt viraj , provocându-mã s-o prind din
urmã. La un moment dat, schia atât de repede, de
parcã voia sã se desprindã de pãmânt ºi chiar s-a
desprins�N-am mai putut  s-o ajung. Am ajuns cu
greu într-un vârf de pantã. N-am mai    zãrit-o. Atunci,
am porni t ºi  eu cântecul  care se avân ta spre
ondulãrile nesfârºi te dintre munþi ca o mlãdiere
neobiºnuitã. Apoi am strigat-o din toatã fiinþa mea,
sã mã audã, de unde o fi. Am auzi t cum numele ei
pleacã din mine, o ia pe sub Capul Piscului, face un
ocol spre vãi, apoi se întoarce rotocol pe lângã
pãdure, zãboveºte un timp cãutând-o, apoi face
spiralã dupã spiralã, ca sã se împrãºtie în cele patru
zãri, sã se înconvoaie peste dealurile ºi munþii din
jur ºi sã se coboare nãvalnic spre câmpia misterioasã
a Bãrãganului. Sã se opreascã la o poartã, sã se trans-
forme într-o ºoaptã, care sã-i  cânte cântecul meu,
sã-i fie chemare câmpiei adormite�

M-am oprit , într-un târziu,  într-o vale, disperat,
obosit ºi înfrânt. Soarele, ce mã urmãrea în arcul  lui
de cerc pe deasupra pãduri lor, proiecta vârfuri le
copacilor ºi ale munþilor dimprejur peste toatã
înt inderea, învãluind-o cu ul timele pâlpâiri  ale
apusului sãu. Mi se fãcuse frig ºi fricã. De-abia acum
începeam sã real izez cã umbrele întunericu lui
începuserã sã se lase peste pãdurile de fagi dimprejur,
înnegrind depãrtãri le. Eram un punct în acea
imensitate de zãpadã. Aveam mult  de mers ºi mult
de urcat pânã la sat, cu schiuri le în spate,  cu
picioarele umede ºi  cu genunchii îngheþaþi , cu
sufletul zdrenþuit de chemãri ºi cu trupul trudit  de
cãutãri. Cãutam o el iberare ºi obþineam o încãtuºare.
Trebuia sã ajung acasã, altfel mã adulmecau fiarele
pãdurii. Am auzit departe în Pãdurea Samarului un
lup singuratic urlând, chemându-ºi haita. Urcam cu
schiurile în spate încovoiat ºi frânt, mã sprijineam
în beþe, mã uitam din când în când în urmã, dar
picioarele parcã mã trãgeau înapoi, iar urletul era
tot mai tare în urma mea, semn cã se apropia. Când
am ajuns aproape de sat, mi se pãrea cã în umbrele
întunericului se miºcau ºi sãltau alte umbre. Câinii
din sat începuserã sã schiaune ºi sã scânceascã în
lanþuri, apoi sã urle, sã latre disperaþi  pe la porþi. N-
am mai cerut  mâncare. Am reuº it sã mã dezbrac. Un
frig mã pãtrunsese ºi fiori reci  t receau prin mine.
�Se zguduia patul cu tine de rãu ce-þ i era!� mi-a spus
mai târziu mama. �N-am avut  la îndemânã decât un
piramidon!� Rosteai din când în când numele unei
fete: Sonia, Tonia, nu înþelegeam cum îi  ziceai.
Uneori , în fierbinþeala aia mare, încercai sã cânþi
ceva cu stelele, cu luna, cu lacul.   De-abia dupã
douã zile þi -ai revenit�. De atunci, n-am mai pus
picioarele pe schiuri. Nu ºtiu ce s-au fãcut. Le-am
urât. S-a strâns atâta suferinþã în mine, încercam sã
adorm, s-o narcotizez într-un vis. Mult timp n-am
putut deschide ochii fãrã s-o vãd. O cãutam oriunde
erau femei, convins fiind cã trebuie sã aparã. De
multe ori o simþeam alãturi de mine, aproape mã
atingea cu cotul. Alerga spre mine ca o melodie, ca
o cascadã, ca o vâlvãtaie. Atunci îmi simþeam sufletul
uºor, îi ºopteam sã rãmânã, ºtiind cã nu mã aude
decât sufletul  vântului prieten, care-i  va trimite focul

sufletului meu de adolescent. �Te iubesc mult, cu
mult înainte sã te cunosc. Te aºtept rãbdãtor ºi tu
vei  veni, pentru cã ºtii  cã te aºtept!� Mã lãsam apoi
abandonat în braþele visãrii ºi tresãream la fiecare
foºnet de vânt, la fiecare foºnet de frunze, la fiecare
ºoaptã femininã din preajmã. Lacrimile-mi picurau
atunci, în mine, ca o ploaie caldã, ca o mângâiere�

*
- Un alt  braþ  al des tinului s tã mereu pr in

preajma ta. Te mângâie, te ocroteºte, te ajutã sã treci
o apã, sã treci un pârleaz, sã treci un hop în viaþã, te
ajutã sã urci treptele succesului, ale fericirii, te face
sã te simþi stãpânul lumii. Ajungi sus ºi ai  vrea ºi
mai sus. Ajungi ºi mai  sus º i constaþi cã acolo, odatã
ajuns, eºti dezamãgit, cã nu mai ai unde sã urci, cã
trebuie sã cobori, nu poþi sta o veºnicie pe creastã.
Aerul este tare acolo, vezi pânã departe, uiþi sã-þi
mai tragi respiraþia...

- Ai  drep tate, nici  acolo  nu stã cuminte, î þi
rãscoleºte profunzimile unor întâmp lãri aparent
uitate. Le readuce la suprafaþã, începe sã le facã
vãlurele, ca ºi cum ai arunca o pietricicã în apã, nu
ca sã le tulburi, ci ca sã se joci, în cerculeþe mai
dese, mai mari, pânã ajung la mal, mai rare, mai
fine, apoi se sparg cu un clipoci t ca al mãrii ce se
atinge, obositã, dimineaþa, dupã o noapte de zbucium
de mal, pl imbându-ºi  nisipul, apoi  îngropându-l în
strãfunduri, într-o joacã necurmatã. Bagi piciorul  în
apa rece ºi proaspãtã, ceva te înfioarã, þ i se ridicã un
fluid prin tot corpul, îl simþi în tãlpi, în cãlcâie, apoi
zvâcneºte în sus, prin vene, rãspândindu-se în tot
corpul, marcându-ºi prezenþa doar prin pielea gãinã
ce devine vizibilã.

- Cãutam sã þin lângã mine acest braþ protector
al  destinului. Bâjbâiam orbeºte dupã el atunci când
simþeam cã-l pierd. Nu mã îngrijoram, ºtiam cã
trebuie sã fie pe aproape. Odatã aproape cã l-am
pipãi t. Completam lichidul din bateria maºini i ºi mi
s-a pãrut cã l-am pus prea plin, ceea ce fãcea ca sã
dea pe de lãturi la un viraj sau la o manevrã mai
brutalã a maºini i. Am luat un furtunaº, decis sã-l
trag din alveolele umplute ºi chiar am fost pe punctul
sã încep sã trag uºor din celãlalt capãt în gurã pentru
a le goli puþ in câte puþin. N-am apucat sã-l introduc,
eram pe punctul de a începe sã trag lichidul  cu gura
ºi  ceva m-a zgâl þâit d inspre ceafã spre centrul
buricului. Bateria avea în ea acid sulfuric�

 Sau, copil fiind, pe vremea culesului  cireºelor,
m-am cocoþat într-un cireº bãtrân, cu cireºe negre,
mari, amãrui  ºi  pietroase. Adunam  ºi mâncam cu o
poftã grozavã, clãdãrie dupã clãdãrie, îmi tot apãreau
în faþã precum bucheþelele, mã întindeam într-o parte
ºi în al ta, ui tând de mine, de pe o creangã pe alta,
þinând coºul cu o mânã, iar cu cealaltã mã agãþam
de crengile mai apropiate, mereu mai sus, spre vârful
lor, unde erau cele mai bune, mai multe ºi  mai coapte.
Îmi þ ineam echilibrul pe o creangã destul de groasã,
deplasându-mã dinspre t runch i spre vârful  ei,
þinându-mã de alta de deasupra, paralelã, cam la
înãlþimea mea. Culegând ºi preocupat  sã umplu mai
repede coºul, încântat de bogãþia bucheþelelor de
cireºe, erau câte ºapte-opt  într-un buchet, nu mi-am
dat seama cã mã desprinsesem cu mâinile de creanga
de sus ºi rãmãsesem în picioare, în echil ibru, doar
pe creanga de jos. De creanga de sus nu mã mai
puteam þ ine cãci, cea de sub mine se lãsase sub
greutatea mea; sã merg pe creanga mea, înapoi  spre
trunchi nici atât, cãci erau câþiva metri pânã la
trunchi, iar de sãrit, era prea înalt . Începusem sã mã
nelin iºtesc, obosisem,  mâini le îmi t remurau,
picioarele nu mã mai ascultau, simþeam o fierbinþealã
în tot corpul , broboane de sudoare coborau pe faþa
mea, o vâjâialã mi se instalase în urechi, teama mi
se transformase în spaimã, nu mai puteam judeca,
privirile îmi alunecaserã printre crengi.

(urmare din numãrul trecut)
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MARIAN ªTEFAN

G.T.  Kiri leanu povesteº te într-un articol
pulicat în 1899, în revista ªezãtoarea, cum tinerii
junimiºti A.C. Cuza ºi N.A. Bogdan l-au rugat
într-o zi pe Ion Creangã sã facã o fotografie �la
minut� împreunã cu ei. Creangã a acceptat, iar
cei doi s-au aºezat de o parte ºi de alta a marelui
povestitor. �Voi pãstra aceastã fotografie ca pe o
icoanã�, a spus emoþionat N.A. Bogdan, la care
Creangã a replicat: �Bine faci, s-o pãstrezi  ca pe
icoana rãstignirii lui Hristos!�

Întâmplarea mi se pare semnificativã pentru
multe din stãrile comportamentale ale lui A.C.
Cuza (1857-1947 ), una  dintre cele mai
controversate ºi contestate personalitãþi ale vieþii
cultural-polit ice româneºti  de la s fârº itul
secolului al XIX-lea ºi din prima jumãtate a celui
trecut. Cum rezultã limpede ºi din jurnalul  sãu
(inedit, cu excepþia unor fragmente publicate de
noi  în 1995 în revista Magazin istoric ºi CNM
(Curier Naþional Magazin), de-a lungul vieþii sale
s-a strãduit sã se impunã atenþiei publice prin
gesturi ºi atitudini care sã-i modeleze o imagine
favorabilã, nu întotdeauna însã în concordanþã
cu propriile-i fapte. De aici ºi preocuparea sa de
a-ºi ataºa numele unor personalitãþi marcante ale
epocii, a cãror companie a cãutat-o cu insistenþã.
Soarta a fost darnicã cu el ºi nu-i putem reproºa
cã a fost contemporan º i i -a  cunoscut pe T.
Maiorescu, M. Eminescu,  Ion Creangã, M.
Kogãlniceanu, A.D.Xenopol. Al. Vlahuþã ºi mulþi
alþii. Precizãm doar cã relaþia pe care a avut-o cu
toþi aceºtia nu a avut nici dimensiunea ºi nici
calitatea pe care i le atribuie.

Sã mai spunem doar cã documentul
memorialistic la care facem referire nu este un
jurnal propriu-zis, ci un amestec de jurnal ºi
amintiri � proprii  sau ale altora � de realã valoare
documentar-istoricã. Ne-am oprit asupra a douã
fragment e,  primul referindu-se la Mihai
Eminescu, cel de al doilea la Ion Creangã. Ambele
texte au fost redactate sub impresia dispariþiei
celor doi mari scriitori.

Înainte de a reproduce textele, precizãm cã
explicaþii le cuprinse între paranteze drepte ne
aparþin.

�18 octombrie 1889... Sunt acum vreo doi-trei
ani , pe când Eminescu ºedea la Botoºani la sorãsa,
dupã ce ieºise din spitalul de alienaþ i de la Neamþ;
am primit noi douã depeºse una dupã alta de la
En riete,  care fãcea apel  sã vie unul  din noi
numaidecât, cãci Mihaiu se afla foarte greu bolnav.
Am plecat imediat la Botoºani  împreunã cu Miron
Pompiliu ºi ajungând la 12 de noapte ne-am dus di-
rect acasã la Eminescu. Enriete n-a putut sã ne
primeascã decât dupã vreo jumãtate de orã, pânã
când ºi-a pus bandajele fãrã care nu putea sã se þ ie
pe picioare. Eminescu, de vreo zece zile, se afla într-
o stare de prostaþie completã. Nu vorbea, nu mânca
ºi se pãrea chiar cã nici nu aude nici nu vede. Având
niºte rãni, cu caracter sifilitic, la amândouã picioarele
ºi care-l supãrau foarte mult, un doctor din Botoºani
se însãrcinase sã le înch idã, dupã care,
medicamentarea fiind prea energicã sau nepotrivi tã,
Eminescu ajunsese în starea în care l-am gãsit. A
doua zi ne-am dus sã-l vedem ºi l-am gãsit ca ºi de
cu searã. Nu ne-a vorbit ºi nu a dat nici un semn cã
ne-ar cunoaºte, deºi îi eram prieteni. Arãtându-ne
însã Enriete niºte poezii de ale lui, pe care le-am

EMINESCU ªI CREANGÃ
ÎN AMINTIREA UNOR CONTEMPORANI

copiat, m-am dus în cealaltã odaie unde am început
a-i ceti Kamadeva, pe care atunci o luasem. Auzindu-
mã cetind, faþa lui de înseninã puþin, ai fi zis cã se
sileºte a-ºi aduce aminte de niºte lucruri pe care
odinioarã le mai auzise undeva, dar aceasta nu durã
decât câteva minute, apoi  iarãºi cãzu în apat ia de
mai înainte. Enriete mi-a povesti t suferinþele lor,
mizeria care o duc fãrã mijloace altele decît acelea
pe care i le trimit prietenii, apoi nãtângia lui Mihaiu
la boalã, suferind fãrã ca sã voiascã niciodatã sã
urmeze un tratament regulat ºi necãjind-o ºi pe dânsa,
paral iticã, astfel cã dacã strigã noaptea, ea e sil itã sã
se târâie în brânci pânã la patul lui, deoarece nu are
vreme atuncea sã-ºi  puie bandajele ºi nici nu poate
merge fãrã dânsele. Biata fatã plângea. I-am fãgãduit
cã vom face tot ce va fi  cu putinþã.

Din manuscriptele ce le-am avut atunci în mânã,
scrise pe o hârtie din cele mai proaste cu creionul,
astfel cã abia se mai  cunoºteau strofele, dupã cum a
fos t obiceiul lui Eminescu, am copiat trei poezii pe
care le-am trimis lui  Iacob Neg ruzzi , pentru
Convorbiri  [literare]. Una din acestea � Kamadeva
� s-a publicat, iar în privinþa celorlalte mi-a rãspuns
Negruzzi  cã una nu poate fi de Eminescu, ci  de Ve-
ronica Micle, dupã cum m-am putut  convinge mai
apoi. Acestea sunt strofele urmãtoare:  �Odatã te-am
vãzut/ ªi-am stat încremenit/ ªi crudã a fost durerea/
Cu care te-am iubit.// Te vãd a doua oarã/ ªi glasul
tãu l-ascult/ ªi  ºtiu numai atâta/ Cã te-am iubit prea
mult�. A doua poezie pe care Negruzzi nu a gãsi t-o
vrednicã de a fi publicatã este urmãtoarea, pe care o
transcriu cu înseºi  corecturi le poetu lui. Aceastã
poezie este adresatã unei doamne din Botoºani, cu
numele Elena, pe care o îndrãgostise Eminescu în
mod platonic: �Eu te iubesc a mea Irenã/ În a mea
inimã te cresc/ Tu suflet gingaº de sirenã/ Cu al tãu
zâmbet îngeresc//  Îmi place-a feþei tale jele/ Plãcute-
s zilele acele/ Când te întâmpin ochii mei/ O tu femee
între stele/ O mândrã stea între femei/ / Ades în
noaptea de tãcere (chipul tãu bãlai)/ Mi-apare capul
de copil/ Frumos ºi plin de mângâiere/ Cu flori ca
luna lui april (ªi  înflorit  ca luna mai)// O vino iar
fermecãtoare/ Al vieþii mele scump odor/  Ca s-aud
gura ta de floare/ ªi la genunchii tãi sã mor�

Pe al t manuscript am gãsit, lîngã poezia de mai
la vale, urmãtoarele rime scrise de dânsul:  �orbitã,
escitã, ezitã, profitã, elitã, imitã, invi tã, evitã�. Apoi,
alãturea: �pare, place, dure, cade, pute�. Se ºt ie cã
Eminescu lucra cu multã îngriji re, având ºi un
dicþionar de rime pe care º i-l fãcuse singur. Astfel,
la strofa dintâi a poeziei de mai sus , iatã ce se aflã în
manuscript, mai sus: �Eu te iubesc a mea Irenã (dulce
Elenã), (cu foc), (adânc)/ Tu suflet dulce de sirenã�.

Pe lângã acestea am mai gãsit ºi  urmãtoarele
versuri, în fragment: �Din sfere ajunse/ De-al  stelelor
mers/ Un cântec pãtrunde/ Întreg-univers/ Din chaos
ferice/ Cãrãri se aºtern/ ªi nime nu-ntreabã/ De ce-
am apãré/ Miºcându-ne-n grabã/ La ce? La ce?�

Iatã acum pasajul consacrat lui Ion Creangã:

2 ianuarie 1890. Astãzi a fost îngropat unul din
prietenii noºtri cei mai talentaþ i ºi veseli. Ion Creangã
sau moº Ion Creangã sau �Popa Smântânã� din
Electoralele lui Iacob Negruzzi a fost  la început unul
dintre duºmanii cei mai aprigi  ai  Junimii. Pe atuncea
era diacon.  Sfãdindu-se însã cu mitropolitul , se
mânie ºi el pe bisericã ºi lepãdã potcapul, iar mai
apoi urmând cursurile lui Maiorescu, care pe atuncea

se întorsese d in
strãinãtate ºi  începuse a
aduna în ju rul  sãu
intel igenþele de elitã din
Iaº i, Creangã se fãcu
unul  din cei mai
înflãcãraþi junimiº ti. Într-un singur punct nu se
împãca el cu Maiorescu, în privinþa tendinþelor cam
evreofile ale acestuia din urmã. Creangã era un
adevãrat român, simþind pentru popor ºi urând pe
evrei  din tot sufletul [Dupã pãrerea noastrã, este o
afirmaþie exageratã ; deºi într-o anumitã fazã în sânul
junimiº tilor ieºeni  a exis tat un curent  xenofob,
at itudinea lor nu a cãpãtat  accente ant isemite].

Familia lui Creangã e de originã din Transilvania,
dar bunu-sãu a trecut dincoace, aranjându-se în
judeþul  Neamþului . De pomanã se înrudea cu
rãposatul mitropolit Iacov. Adevãrat fiu de þãran, el
a fost cel dintâi din familia sa care a purtat cizme ºi
încã ºi el pânã la vârsta de 18 ani a umblat cu iþari ºi
cu opinci. Era mândru de aceasta ºi  o povestea cu
umorul sãu obiºnuit.

Creangã era de o veselie rarã. Vorbãreþ ºi hazliu
la poves tit cum nu era altul  ºi precum scria curat
româneºte asemenea ºi vorba lui era feritã de orice
amestec de cuvinte strãine. De altmintrelea, el nici
n-a ºtiut o altã limbã decât  pe aceea româneascã,
cãci  n-a învãþat nici lat ineºte, nici greceºte, nici al tã
limbã modernã, ºi bunul  simþ cu care era înzestrat l-
a pãzit de molipsirea neologismelor. În privinþa
Amintirilor din copilãrie, care au fost publicate în
Convorbiri  literare, Creangã mi-a spus cã aflându-
se în Bucureº ti  în  in teresul învãþãmântului  ºi
simþindu-se aºa de tot singur într-un oraº aºa de mare
ca Bucureºtii , cãci afarã de Iaºi el nu vãzuse târg
mai mare, îl cuprinse o jale ºi un dor nemaipomenit,
aºa cã i  se trezirã în minte icoanele din copilãria sa,
satul Humuleºt i, mama duioasã ºi  tot ce-i lipsea
atuncea în singurãtatea în care se afla ºi pe care o
simþea cu atât mai mult într-un cerc aºa de mare ca
Bucureºtii.

�Ion Creangã. Profesor în vârstã de 52 ani, dupã
o lungã suferinþã a încetat din viaþã în ziua de 31
decenbrie. Înmormântarea va avea loc marþ i 2
ianuarie, ora 1 precis, în cimitirul Eterni tatea, unde
se aflã depuse rãmãºiþele lui. Fiu, frate ºi surori roagã
pe toþ i amici i, coleg ii ºi cunoscuþii  a as ista la
înmormântare. 1890, 1 ianuarie�.

În ult imii ani  Creangã a trãit retras de toþi într-o
cãsuþã ce o avea aici în Iaºi, pe Valea Þicãului. Se
pare cã ºi el uitase de prieteni, precum ºi prietenii
de dânsul ºi aceasta din cauzã mai ales a boalei crunte
de care fusese lovit cu vreo opt ani în urmã, de
epilepsie. L-am vãzut  pentru cea din urmã datã
înainte de Crãciun, când a venit la mine cu un
negustor Popovici, ca sã mã roage sã stãruiesc într-
un interes al acestuia din urmã. Câteva zi le dupã
aceasta se îmbolnãvi ºi  nu se mai sculã din pat .

Am fost la înmormântarea lui. Nu era nimenea
din partea Junimei, oficial, deºi ministrul Teodor
Rosett i se afla aice în oraº. Aceas tã nepãsare a
impresionat în mod dureros. Nu i s-a trimes mãcar o
cununã din partea acelei societãþi pe care o înveselise
de atâtea ori  cu glumele sale ºi  cãreia talentul sãu îi
fusese de falã. Eduard Gruber a þinut o micã cuvântare.
A mai  vorbit vlãdica Irimie de la Golia, al cãruia grai
era înnecat de lacrimi. Erau de faþã prieteni mai intimi
ºi fiul rãposatului, cãpi tanul Creangã.

(Continuare în numãrul viitor)

Pag ini de istorie l iterarã
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ORD IN EA, ANU L I, NR . 15,
MAR ÞI 20 SEPT. 1866

Probl ema orientalã
�In Gre cia ferme nta þiunea  spir itelor cre ºte  mere u,

ºi a utoritatea  guvernului Helle nic  e ameninþatã sã f ie
debordatã  de  e splosiunea  de monstra þiunilor ostile
Porþi i ºi si mpati ce  insurec þiune i din C andia . O
confla graþiune generalã  însã în O rient este oare î n
ajunul   d-  a se rea liza; ªi, a cest eveniment având loc,
c ine va  profi ta î n ce le  din urmã de  rez ulta te le
c onfl ic tului  dintre  Poa rt ã º i popula þi unile  sa le
creºtine? A ceste a sunt c he stiuni ce tre buie sã ni le
punem în fa þa celor ce se pe trec  a zi în Ori ent. Cât
pentru insurec þiune a Ca ndiei vedem cu pãrere de rã u
cã  consi liurile dat e ºi de o parte  ºi de alta n�au produs
nici un e fec t, ºi c ã diploma þia, a tât de  ac tivã , ºi de
inge ni oa sã  în Levant, n�a ºtiut sã pre vinã e fuziunea
sângelui. Ca usa poate fi oare diverge nþa  de vederi ºi
contra rieta tea de  interese? A tunci atât  mai rãu pentru
ei cã pun pe  negocia þiunile diploma tice toatã  spe ranþa
sal vã rii  l or  ºi nu a dãstau nimic de  l a propri a lor
iniþiativã ºi a cþiune .�

C.R.

ORD IN EA, ANU L I, NR . 16,
JOI 22 SEPT. 1866

BULETINU L DIN A FARÃ .
Probl ema orientalã
Ci ti m î n z i a ru l � L e Nord � urmã t oa rea

coresponde nþ ã din S t. Pete rsburg cu data  din l1/
13

Septe mbrie.
Preocupãrile , i nc ertitudinile c e inspira  tut uror

cla se lor  societã þi ruseºti eve nimentele  întâmpl ate sa u
ca re se preparã  în O rie nt, se exprimã  î n te rmeni di n
ce  în ce ma i vii ºi mai apãsãtori de  organele presei
inde pe ndente . G ra vita tea  rec ente lor  complic ãri,
importanþa re vir imentelor ce s au sãvârºit, în centrul
Europei a u interesat se rios opiniunea publicã, dar  fã rã
a o turbura nici a  o pasiona. A m a sistat cu un sâ nge
re ce  ba z a t pe  se nt im en tul  forþe i  noa st re l a
sângeroasel e peripe þii a le dra me i germa nic e. N u este
tot astfe l ºi cu tra ge dia  ori entalã, al cãrei prim act se
joa cã  la  Ca ndia . Si mpat iil e noa stre  reli gioa se,
tra diþi unil e noa stre  ist oric e, i nte rese le  noa stre
comercia le ºi politi ce sunt  a ºa de intim l egate c u
destinate le orie nta le încât  r idicând ace ste ce stiuni
fa cem sã vibrez e coarde le ce le mai simþitoare  ale
Rusie i între gi. A stfel ea  este  profund miºca tã î n
mome ntul de  faþã . Ce i a rzã tori, c ei  impac ie nþi
exprimã deja dorinþa de a se a visa la mijloa cele pe ntru
a se opune ma terialmente l a oric e soluþiune  contrarie
intereselor Rusie i. Cei mai raþionabili nu merg aºa
depart e; înc re zându-se vigile nþe i ºi a bili tãþii ace lora
c are  sunt  c he maþ i a  di r ige  in te re se l e po lit ic e
exterioare a le þã rii. Ei spun destul de tare c ã amânarea
deslegãrii orientale  a  de ve nit; imposibilã  de ac um
înainte; cã  dupã ce  s-a silit, pre cum trebuia s-o fa cã
în propriul ei inte res ºi în ac ela a l populaþiunilor
creºtine, de a pre ve ni o emancipaþ iune pre maturã ºi
o regenerare inc ompletã  a  O rie ntului, Rusia nu a r
pute a persista în rãt ãcir ile e i în faþa fa pte lor  sã vâ rºite
în toate direcþiunile ºi a intenþiuni lor  presumate ale
ca binetului Tuille riilor  de a mãri c riza  O riental ã ºi
de a o deslega în sensul sãu.

Ceea  ce e straniu ºi care probeazã  pânã în ce  punct
misiunea  încredinþatã oamenilor noºtr i de stat este
dif ic ile , est e c ã, pe  câ nd ase mene a opini uni se
formulea zã în Rusia, pe când aci  îi conjurã de a lua
o pa rte  ma i activã la  ace ste  evenimente, aiure a sunt
ac uz aþi cã  e i le provoa cã ºi le dir ig.

U n orga n une ori ins pirat , se  z ice , a l pre as ei
pari sie ne , � La Patrie�, pe ntru a-l numi pe  nume le sãu
a public at zile le ace ste a un articol prin care se atr ibue
Rusiei rãsc ula re a din Candia, cum ºi manife stãrile
ele nic e. Afa rã  de  cee a c e este  ba na l ºi de nec rez ut în
aseme ne a ac usã ri a duse unui guve rn ca re n-a înc etat
de mai mult de z ece  ani de a  da   mãrturii irecusabile
de dorinþa sa  de a  menþine liniºtea  în Orient, cum se
fa ce ca o foaie publica tã la  Paris sã poatã  pierde  din
vedere cã  rã scularea din Candia, ac ee a din Epir ºi
aspirã rile  Gre cilor nu sunt decâ t conse cinþele  logice,
ine vi ta bil e a l e c e lor  î ntâ mpla te  pe  D unã re s ub
auspiciile dec larate a le polit icei france se!

Inte gritat ea otoma nã este unul  din ace le edif icii
cã rora  nu se  poa te a duce  o vã tãmare parþialã fãrã a-l
vedea sfãrâ mându-se  îndat ã, se  zice a în � Le  Nord�
acum pa tru luni .

În contra lite rei ºi spir itului tracta telor, în contra
hotã râ rilor forma le a le conferi nþe i reunitã  la  Paris ºi
protestãrilor Turcie i, unire a P rincipate lor  D unã rene s-
a re alisat. Un prinþ strã in a escala da t tronul improvisat
la Bucureºti; Poarta a fost  redusã astã zi a solicit a de la
ac est principe, c a sã bi nevoiascã  a renunþa  la ere dita tea
în favoarea a gna þilor  ca sei de H ohe nzolle rn, ºi sã
menþie pe  monedele  ce  va sc oa te c u efigia  sa iniþi alele .
I. 0., pentru a  proba  cã orice legãturã  de  suzeranitate
nu e ste ruptã între  România ºi Imperiul Otoma n.

Câ nd niºt e a se mene a fa pte se urme az ã, câ nd
pre tutindeni ºi în tot locul forþa pre dominã  asupra
dreptului, trebuie oare sã ne  mai mirãm c ã populaþiunile
creºtine  din O rient, ca re negre ºit nu a u mai puþine titluri
decâ t Roma nii la simpatia ºi stima generalã, se  agitã
ºi se încea rcã  de  a scutura jugul musulma n?

De  cee a ce  ne -am putea î n a de vã r mira , este lipsa
unor asemenea manifestaþiuni, sau modera þia relativã
a ac elora  c e se produc astã zi. Pentru ce þinem a vedea
numa idecâ t în î nc urajã ri le sec ret e ale  Rusie i causa
exi ge nþel or  formulat e de G re ci  î n privinþa  insulei
Candia? Nu e st e oare c u totul  mai logic de a  atr ibui
a ce ste  e xige nþe  exe mpla re ane xiune i ve ne þie ne ,
realisa tã cu prile jul  a  douã pierde ri?  A avut cineva
naivitate a de a pre supune , c ã o popul aþiune atât de
demnã  ºi stimabilã c a a  Serbie i, va suferi pânã în sfârºit
a ve de a garniz oa ne  turce ºt i pe forturile sa le, pe c ând
Carol I a l Româ nie i nu pe rmite nic i chiar  unui a ge nt
consula r turc a veni sã re side ze în Bucure ºti ?  Puterile
ca re a u î nc uragiat sau tolerat realisarea  acestor  fapte ,
trebuia u sã se  aºtepte la c onsec inþe le lor.

În orice  c az, ace ste previsiuni n-au scãpat pol iticei
ruseºti, ºi c um ace astã politic ã, nu urmãreºte în O rie nt
nic i un scop inte re ssat , ni ci nu voeºt e a  fa ce  di n
populaþiunile creºtine din Orient jocul sa u victima  sa ,
nici nu cautã a l e e xploata în profitul influenþei sale
exclusive, ea a  ºtiut  sã  impunã tãc ere  simpati ilor  sale
insti ncti ve  în favoare a aut onomie i D anubie ne . În
interesul chiar  al Moldo-Românilor, pre cum ºi în ac ela
al cel orlalte populaþiuni din O rient, ea s-a pronunþat
ca tegoric în favoa rea  menþinerei trac tatel or, ºi a  statu-
quo-ului ce ele stabilesc. Era imposibil  semnatarilor
ac estor tra ctate  de  a se opune pe fa þã la vederi atât de
logic e, a tât de  lega le ºi  atâ t de ne interesa nte.  A u
preval at în teorie , da r au fost înlãturate în pra cticã , ºi
tot a ce lea ºi puteri c are a u pus se mnã turile  lor pe
protocoale de clarând de nul ºi ilegal ple bi sc itul ca re
chema la  tronul României pe Principel e Carol, tot ele
au inte rzis Porþii de  a se opune la insta lare a sa , ºi a cum
îi impune recunoa ºtere a faptului împlini t.

Jurnalele  pretind astãzi c ã Ma rchizul de Moustier,
înainte de  a  pãrãsi Constantinopole pentru a se duce la
Paris, a consiliat pe P oa rtã de  a re prima cu grã bi re ºi
viguros insurecþ iunea  din Candia . Alt e foi vorbe sc , î n
re va nºe , de  creaþiunea unui Sta t fe de rati v de cea laltã
parte  de Balca ni, c are  va fi pa trona t de ac eeaºi influenþã

ºi de stinat unui principe strã in, mai mul t sa u mai
puþi n pendinte  de Poartã. Ne este difi cil a cre de  una
ca  asta, ma i cu sea mã  în fa þa c irc ula rei D-lui de  la
Vale tte, c are a firmã c ã, Franþa  nu are o politi cã
ec hivocã� .

În orice ca z, foile  ca re  cred c ã a pã rã intere sele
ac estei politici ar  tre bui sã  se abþie de a formula niºte
acuza þii atât de  injuste ºi imprudente c a ac elea a cã ror
interpret s-a fã cut �Patria�. Ele ar  face  servicii ºi
ma i ma ri  dac ã n-a r  susci ta  dive rge nþe  fa c tic e,
ostili tãþi  grat ui te, între douã ma ri þã ri , ale  c ãror
interese bine înþele se  pot sã  se concilie ze în O rient
ca  ºi  oriunde.�

ORD IN EA, ANU L I, N R. 17,
DU MINICÃ  25 SEPT. 1866

Prob lema orien talã
�În O rient fe rmentaþiunile cont inuã: Candia este

în foc, G rec ia se a git ã; ºi dacã  ºt irile  sosite  sunt
exac te alt e provinc ii creºtine ale  impe riului sunt î n
ajunul  de  a arbora dra pe lul revoltei. Este  de mirare
ca  Poarta  sã se f i lãsat  a se surprinde a stfel, fãrã sã
previnã prin concesiuni  fã cute la  timp explosiunea
unor nemulþumiri aºa de  genera le; e ste încã  ºi mai
de mirare a  ve dea c ã inte rve nþ iune a diplomaþ iei
pute rilor prote ctice  n-a putut preîntâmpina  efusiunea
sânge lui, at ât în O ri ent inte nþiunile  umane sunt
contra rieta te de opoz iþiune a intereselor!�

Importa nþa  eve niment elor  de O rient  a c ãror
importa nþã e ste depa rte  de a mai  pute a f i astã zi
c ont es ta t ã ia t ã c um s e  e xpri mã  z ia rul
�L�independance  Belgic�:

Pe câ nd simpat iile ruseºti ºi spriji nul ma ni fest al
G re ci e i sunt  d obâ ndi te  c a ndi oþi l or,  pu te ril e
occidentale  par a fi de  acord pentru a  împie di ca c u
ori ce  pre þ  c ãde re a  Tu rci ei . Ele  a u da t  ordi n
re prez entanþilor  lor la Atena de a spriji ni mustrãrile
tr imisului otoma n, care a me ninþã pe  ca binetul elenic
de o rupt urã dipl omatic ã. De a ltã parte, pe ntru a nu
abandona une i a lte puteri protec toratul exclusiv al
populaþ iunilor  c re ºt ine  din Orient, ele  grãbesc pe
divan a  da satisfac þiune dorinþelor  legitime ale acestor
populaþiuni.

Îna int ea  pl e cã rii  sa l e d in C onst ant in opol,
Marc hiz ul de Mousti er a de clarat unei deputa þiuni
de gre ci din capita lã cã , dorind dez voltarea moralã
ºi int elect ua le a na þiunii ele nic e, Fra nþa , în int ere sul
repa osul ui Europe i î ntre gi, nu  poat e fa voriz a
miºca re a a ctual ã contra drepturi lor suverane a le
Turciei.

Cât de spre rãsculã rile ce se se mnal eazã  în Turcia
Asiatic ã, ele nu sunt de cât incidente loca le fãrã gravi-
tate  ºi ca re se  re produc de  la distric tele munteneºti
ale  Asiei Minore , unde guvernul turc n-a exerc itat
niciodatã decâ t o autoritate  nominalã.�

Ac este cuvint e ale foii bruxelese  par  a fi pânã la
oare care punct a de vã rate le trãsãturi ale  stãrii a ctuale
de lucruri. O  foaie din Paris, �Journal de s Debats�,
care se c rede cã  prime ºte câteoda tã inspiraþiuni directe
din îna lte le regiuni, vede  miºcare a Candioþilor ca o
înc e rca re pre ma turã ºi c omba te  oportuni ta te a
deschiderii cestiunilor  orientale sub cuvânt cã Europa,
tare sdruncinatã de evenime nte  rece nt petre cut e în
Ge rmania , simte mare trebuinþã de repaos.

Cu toate a cestea  opiniunea e ste genera lã pentru
a recunoaºte cã  Europa nu poate ºi nu trebuie sã
rãmâ ie ma i mult ti mp i ndi fe re ntã  l a suferinþe le
popul aþiunil or  creº tine de sub sc eptrul Imperiul
O toma n ºi  mulþ i a u dobâ ndit c onvi cþ iune a c ã
evenimentele  din Creta vor me rge de pa rte ºi cã sunt
menite a deveni semnalul unei  modificã ri ra dic ale a
pãrþ ii orientale  a Europei.�

Ion Ti lea

CONSERVATORISMUL  ROMÂNESC  ªI  PROBLEMA
INDEPENDENÞEI ÎN CONTEXTUL CRIZEI ORIENTALE

(continuare în numãrul viitor)

(urmare din numãrul trecut)
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în tr-o  zi
poate-am sã scriu poemul acesta
deocamdatã
cuvântul
mai  stãruie-n mine
precum trupul  unei fecioare
în tr-o  statuie anticã

dar va veni
vã previn de pe-acum
ziua aceea în  care voi  face orgi i
cu râsul
cu plânsul
cu frunza unu i copac
cu o macara
rãstignitã
pe un  bloc de zahãr nedegus tat
cu ura
cu bles temu l
cu mirarea
cu nemirarea
pânã la moarte ºi  peste moarte
cu o femeie de pe planeta marte

în tr-o  zi
poate-am sã scriu poemul acesta
astãzi însã
mã devorã lumina
mã îmbatã
pãgâna
o s imt în  dreptul  mãrului înverzindu -l
încã pu þin
ºi  dopu l ãsta câinos va ajunge în  gurã
(îl  simt de pe-acuma cum urcã)
încã pu þin
ºi  trupu l meu nisipos
îl  va scuipa însângerat afarã

fiþ i pregãtiþ i
dragii  mei
în tr-o  zi poate-am sã scriu poemul aces ta
fiþ i pregãtiþ i
vã previn de pe-acum
nici  un scu t deasup ra mormintelor
din când în  când
doar o mânã albã în florind deasupra!..

Date bio-bibliografice
Nãscut la 17 februarie 1956, satul Pãcala, comuna

Fãgeþelu, judeþul Olt (pânã în 1968, regiunea Argeº,
raionul Vedea). Poet.

Licenþiat  al Facultãþii  de Istorie-Filosofie a
Universitãþ ii Bucureºti  (1981-1985), secþia istorie -
fi losofie.  În perioada studen þiei a frecven tat
Cenaclul de Luni condus de criticul  ºi profesorul
Nicolae Manolescu, cenaclul Junimea condus de
cri ticul  ºi pro fesorul  Ovid S. Crohmãlniceanu,
cenaclul Numele poetului condus de poetul Cezar
Ivãnescu ºi a fost membru al cenaclului Universi-
tas  condus de criticul  ºi profesorul Mircea Martin.

Debut publicistic: a publicat (poezie) în revista
ºcolarã Muguri  (1967), dar cons iderã ca adevãrat
debut (poezie) revista Tribuna (1977).

Debutul editorial: în anul 1995 cu volumul de
versuri Câmpia cu numere (Prima zi), Ed. Panteon,
cu o prefaþã de George Vulturescu � carte premiatã
la cea de-a XIII � a ediþie a Festivalului - concurs
naþional de poezie ºi interpretare criticã a operei
eminesciene Porni luceafãrul�, ed. 1995. A mai
publicat volumele de versuri:  Imnele tãcerii , Ed.
Agata, 2003, cu o prefaþã de Dumitru Þiganiuc ºi  o
prezentare în volum de Gheorghe Grigurcu, Gesturi
aproximative, Ed. Princeps Edit, Iaºi, 2005, cu o
prezentare în volum de Daniel Corbu, Câmpia cu
numere (Geometria visului),  Ed. Paralela 45, 2005
cu o prezentare de Mircea Martin, Câmpia  cu
numere (A opta zi), Ed. Axa, 2005.

Prezent  în anto log ii: Porni  luceafãrul�
alcãtutã de Gellu Dorian (E d. Axa,  1995),
Septentrion alcãtuitã de Valerian Þopa (Ed. Geea,
1995) ºi în Dicþionarul scriitori lor botoºeneni
alcãtuit de Silvia Lazarovici  ( Ed. Axa, 2000).

Colaboreazã:  Amfiteatru, Astra, Tribuna,
Lucea fãrul , Echinox,  P oezia , Zburãtorul ,
Cafeneaua l iterara, Poesis, Cronica , Calende,
Convorbiri  l iterare,  Ramuri,  Feed Back ,
Hyperion º.a.

Redactor: Curierul de Dorohoi (1989-1991),
Coloquium (1997-1998), Intertext ºi Mentor XXI
(1998 - .)

Din 1985  membru  fondator al  cenaclului
Septenrion (în prezent  secretarul cenaclului).

Membru al Asociaþiei Scri itori lor Profesioniºti
din România � ASPRO , membru al  Fundaþiei
Naþionale pentru Culturã, Artã ºi Literaturã Mihai
Eminescu, membru fondator al Societãþii  Scriitorilor
Botoºãneni. Membru al  Uniunii Scriitorilor din Ro-
mania.

Premii  literare: premiul  revistei Tribuna, Cluj,
1989, premiul revistei  Clopotul , Botoºani, 1988,
premiul  Septentrion la Colocviile naþionale de poezie
Septentrion, Dorohoi,1989, premiul revistei Poesis
la Festivalul - concurs naþional de poezie� Porni
luceafãrul�, Botoºani, ed. 1995, premiul revistei
Intertext, Botoºani, 2002, premiul �Mihai Eminesu�
-Teiul de aur, Editua Geea, Botosani , 2006�

Refer inþe cri tice: Mihai  Coman, Constant in
Sorescu, ªtefan Tunso iu,  Gheorghe Grigu rcu,
Mircea Martin, ªerban Codrin, Vasile Pop, Cãlin
Vlas ie, Cezar Ivãnescu,  Alex. Horia,  George
Vulturescu, Paul Aretzu, Daniel  Corbu, Augustin
Eden, A. Gagiu,  Lucia Olaru Nenati, Dumitru
Þiganiuc, Elena Cruceru, Gellu Dorian, Horia
Garbea, Stelorian Moroºanu, Dumitru Ignat, Liviu
Ioan Stoiciu, Ioan Florin Tuinea, Lucian Alecsa,
Marian Drãghici , Constantin Severin º.a.

Petruþ Pârvescu

Ghe orghe Dobre

#  Presa încã fragi lei
noas tre democraþ i i  are
p rob le me.  Î nvã þa tã sã
atace cele mai simple ºi  la
înde mânã subie cte,
pol it ica,  manevrele de cul ise ale poli ticieni lor
º i  foame a lo r de  imag ine , zãpãc indu -º i
�and risan þii�, p resa noastrã s -a doved it în aceastã
varã mult mai  sãrmanã decât  ne pu team închipui.
A rãmas doar cu  tema �câinelui  st rivit�,  pentru
cã la altceva nu se pricepe.  Cum s-a ajuns la
ac eas tã devoalar e nep lãc utã  ? Simp lu :
polit icienii  ºi-au luat o necesarã vacanþã º i i-au
lãsat  pe ziariº ti  cu och ii în soare. ªi ei  nu  s-au
descurcat. ªi  ne-au arãtat cã altceva nu º tiu  sã
facã. Pen tru cã majori tatea sunt creaþi  ca n iºte
anexe ale po lit icieni lor. Petardele care au mai
bubu it  d in când în  când au fo st  atacate cu
disperarea cu care se reped  oamenii înfometaþi
la o conservã cãzutã d in cãruþã.

#  Vrem sã construim noua Românie cu
caricatu ri  º i  mi-e teamã c ã vom obþine o
caricaturã mai mare.

#  Ce-i  mai  interesan t e cã, acum, când
polit icienii  º i-au reîncepu t treaba, adicã dau d in
gurã, subiectele presei hãmes ite nu prea mai au
impact. De unde se poate trage concluzia cã s -a
ajuns la sup rasaturare ºi nu mai poþ i sã bagi
nimic în  supã sau  cit ito ru l s-a od ihnit peste varã
ºi  se ocupã acum cu trebu ri  mai  serioase. Ceea
ce mi se pare normal.

#    Clasa po li ticã pare a fi  intrat  într-o
îmbãtrân ire acceleratã,  adicã a dat  în  mintea
copiilor.  Omul obiºnu it nu mai e scârbit  sau
revoltat, e pl ictis it.  Trebuia sã se ajungã aici  º i e
foarte bine.  Poate-i  coborâm acolo  unde le este
locu l, cu toate cã va fi foarte greu. Nu cã li  s-ar
fi sudat scaunele de pan talon i, dar nu le mai
putem scoate d in cap  cã nu  mai reprezintã acum
pe nimeni. Poate doar p ropriile interese, care n-
au nici  o  legãturã cu ideea s lug ii care munceºte
pentru  b inele comun. Revenirea în  alb ie(pentru
cã t rebuie sã revenim) se va produce ca un
fenomen  natural , doar cã va face mu lte victime.
2008 va fi un an foarte interesant din aces t punct
de vedere.

#   Minciuna este cel mai urât lucru pe lumea
aceasta. Prezen þa ei  a fost  ins tituþionalizatã la
noi  de cãtre aceeaºi po lit icieni , un rãu capital
pentru  societatea româneascã a fost  t ransformat
în virtute. Au voie sã mintã cu neru ºinare, pentru
cã minciuna a devenit declaraþie pol iticã.  Ce
legãturã o fi între o declaraþie pol iticã normalã
ºi  o minciunã deb itatã d rept  declaraþ ie pol iticã,
nu  º tiu.  ªi nu  mai ºt iu  n ici  ei . ªi  atacul  la
persoanã, tot manevrând minciuni, e declaraþie
polit icã.  Dintr-un foc,  animalul  poli tic eludeazã
legea, devine de neatins, e deasupra ei , în  timp
ce un amãrât  de cetãþean p lãteºte d in greu pentru
o greºealã de genul acesta. Cã suntem polit icieni
sau simpli cetãþen i, trebuie sã rãspundem egal
pentru faptele ºi vorbele noastre. Mã repet : 2008
va fi  un an foarte interesant  ºi  d in acest  punct
de vedere.

FRAGMENTE

poem neterminat�
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Fãrã sã fie subiectul uno r lucrãri speciale
strãine, judeþu l Ialomiþa apare men þionat în
diferite izvoare scrise înain te sau  în jurul anului
1850,  izvoare care oferã mai multe sau mai
puþine info rmaþii  d espre meleagurile noastre. O
primã categorie de astfel  de lucrãri o  reprezintã
dicþ ionarele geografice. Din tre aces tea, Univer-
sa l Geography,  o r a description of  all  the par ts
of the world (Philadelphia, 1829), având ca autor
pe M.Malte-Br un , aminteº te între  o raºele
Vala hiei , Slobozia (, ,S lobojat�) ºi  Ora ºu l
(,,Oraschul�), cu  precizarea cã u ltimu l fusese
afectat  de rãzboaiele ru so-tu rce1 .

De asemenea, mai  multe din  lucrãrile dedi-
cate Turciei, îndeosebi  Turciei europene, oferã
unele ºt iri  ºi  desp re Valahia, inclus iv desp re
districtele acesteia, p rincipatul dunãrean fiind
considerat între teritoriile vasale Porþ ii Otomane.
L uc rar ea lu i  F.G .L ev ra ult , D escr ip tion
geographique et  h isto rique de la  Turqu ie
d� Europe, apãru tã  în anul  1828,  cu  scopul
declarat de a prezenta teatrul de rãzboi  ruso -turc,
men þioneazã cã: ,,Valahia se div izeazã în douã
mari  pãrþi : Valahia propriu-zisã ºi Mica Valahie
sau banatul  de Craiova. Fiecare este subdivizatã
pe d is tr icte:  în prima sunt  Ialomiþa, Il fov,
Râmnic, Buzãu,  Sãcu ieni  º i Prahova, pen tru
Þara de Jo s (teri to riu l de jo s sau  in ferior),
Dâmboviþa, Vlaºca, Teleo rman, Muscel, Argeº
ºi  Olt , pentru  Þara de Sus (teritoriul  de sus  sau
superior); în banatul  de Craiova:  Romanaþi,
D olj ,  V âlc ea,  Gor j º i  Mehed in þ i� . Se
menþioneazã ºi cã numele districtului  (judeþului)
venea de la cel  al râu l ºi se amin teau  ca o raºe
Urziceni  (,,Ourzitsen i ou Ursi tschan�), Slobozia
(, ,Slobodzie� ) ºi  ch iar Or aºu l  de Floci
(,,Oraschul  de Flo ts�), desp re care se scrie cã
fusese un o raº înflorito r ºi ajunsese în ru inã,
dato ri tã rãzboaielor. Slobozia este descrisã în
câteva c uv inte,  ca aflându -se în  c âmpii le
rãvãºite,  pe malul  stâng al râului, cu pod ºi târg
sãptãmânal2 .

O altã lucrarea desp re Turcia europeanã,
dato ratã au striac ului  Max imilian  Friedrich
Thielen  ºi  publicatã tot în  1828,Die europaische
Turken : E in hand worterbuch fu r zeitungs leser
menþioneazã ,,Jalomitza�, ca , ,district  în Valahia
Mare, învecinat  cu d istrictele Il fov, Prahova,
Secuien i,  Buzãu ºi  Râmnic ºi  cu D unãrea�,
precizându-se º i cã respect ivul  dis trict avea douã
oraºe ºi  67 de sate3 . Peste aproape trei decenii,
lucra rea  fr ancez ulu i  Ar ist ide Mic hel
Perrot ,Itineraire de la Turquie d�Europe et  des
P rovinces  D anub iennes .. .  d escrie  ru tele
(drumuri le de poºtã) din  partea eu ropeanã a
imperiului, in cluzând º i pe cele d in Principatele
Dunãrene. Ruta 61  era cea de la Bucureºt i la
Iaºi, care trecea ,,Jalomnitza (Naparis)� pe la
Moldoven i  º i  at ingea o ra ºul  U rz icen i
(,,Ourzitzen i�), aflat pe malul stâng  al Sãratei,
aproape de confluen þa acesteia cu  râul Ialomiþa.
Ruta 63 era cea de la Bucureºt i la Brãi la, prin
s taþ ii le Bãrãgan  º i Slobozia (, ,Slobodzie�),

JUDEÞUL  IALOMIÞA  ÎN PRIMA
JUMÃTATE A  SECOLULUI  XIX.

trecând râu l cãtre nord, cu destinaþia Meterezu.
Ruta 74 era cea de la Bucureºti  la Hârºova,  urma
cu rsu l râului  Ialomiþa, pânã la fo stul  Oraº
(,,Orakh�) º i t recând la Hârºova4 . Un  drum de
poº tã care  s trãbãtea judeþu l  la jumã ta te a
secolului XIX apare descris ºi  în tr-o lucrare
englezã, a ofiþeru lui  Wil liam Smith Cooke,The
Ottoman Em pire and it�s  tr ibu tary sta tes , ca
fiind ruta no.X VI, venitã din Transi lvania prin
pasu l Vulcan, Porceni , Râmnicul Vâlcii, Piteº ti,
Bucureº t i ,  U rzice ni  (, ,U rs i tchen i�) cãtr e
Gropeni , în  judeþul Brãila5 .

Cu totu l ineditã apare o  ºt ire d in pub licaþia
americanã Blackwood�s Ed inburgh M agaz ine
(New  York , 1858),  în legãturã cu rãzbo iu l
Crimeei , dintre an ii  1853-1856 . Se descrie
si tuaþia Principatelor, cu accent pe co rupþia ce
caracteriza majoritatea funcþionari lor moldo -
valahi . Exemplu , din pãcate, vine din  judeþul
Ialomiþa, unde, atunci , ,când armata rusã s -a

retras  din Principate [în anul  1854 -n .ªt.G.],
prefectu l de Ialomiþa i-a însoþ it [pe ruºi] ºi  a luat
cu el  fondurile judeþului , evaluate la 80 000
franci . În Rusia, el  a p rimit funcþ ie ºi deco raþi i.
Dupã sfârºitul rãzboiu lui, s-a în tors în Bucureº ti.
Nici o acþiune nu a fost deschisã împotriva lui�6 !

Prof.Drd.ªTEFAN  GRIGORESCU

NOTE.
1.M.Malte-Brun ,Universal Geography, or  a descr ip tion  of

all the pa rts of the wor ld, on a  new plan, according to  the grea t
natural d ivis io n of th e globe; accomp anied w ith ana lytical,
syno ptical, and elemen tary tables. Vol.I V. Philadelphia, John
Laval and S .F.Bradfo rd, 182 9, p.134.

2.F.G.Levr au lt,Description geographiqu e et histor iq ue de
la Tu rquie d�Europe d�Euro pe, p ar o rdre alph abetiqu e, po ur
su ivre les  o perations  de la  gu erre a ctuelle. Paris, 1 828, p.82 ºi
165 .

3. Maximilian Friedrich Th ielen, Die europaische Turken :
Ein han d wo rterbu ch  fur zeitu ngsleser... Wien, Gebru ck  und
im Verlage b en  Carl Gero ld, 1828, p.1 08.

4.A.M.Per rot,Itineraire de la Tu rquie d�Euro pe et d es  Prov-
inces Danu bien nes.Description geo grap hique et militaire d e
toutes les routes , villes, forteresses et po rts de mer  de cet em-
pire. Par is , C h.Tanera Editeur, Librair ie po ur L�Art militaire,
les sciences  et les  arts , Quai des Au gustins , 1855 , p.101, 1 05.

5.W.S.Co oke,  Th e Ottoman  Empire a nd it�s  tr ibuta ry
states.Lo ndon, 1876 , p.110.

6. Bla ckwo od�s  Edinb urgh Ma gazine .  Vol. LXXXIV,July-
December, 1 858, New York, Pub lished  by Leonard Scott & Co.,
p.92, , ,A plea for the Princip alites�.

Dupã unele surse strãine.

JUDEÞUL  IALOMIÞA  ÎN PRIMA
JUMÃTATE A  SECOLULUI  XIX.

Providenþa Divinã face ca oame nii c are-ºi pot fi de
folos unii altora  spre creºtere  duhovnicea sc ã sã  se
întâ lneascã în anumite coordonate  spaþiale ºi tempo-
rale . Providenþa Divinã ºi nu hazardul sa u de stinul  a
fãcut ca omul numit Titi Damian sã întâlneascã pe omul
ce sunt eu, ºi nu întâmplãtor am avut ocazia ºi bucuria
de a  citi cartea sc riitorului ºi de opotrivã, exc elentului
profesor Damian � FAGUL, Ed. Bizantinã, Buc.,2005)

FAG UL e ste un roman c are ar trebui sã cutremure
conºtiinþa tinerilor de az i care trãiesc într-o lume liberã
ºi care nu au fost loviþi de  demonismul a teismului
comuni st. A ce st roman este , în vi ziunea mea , o
pledoarie  pentru re spectarea va lorilor ºi a darurilor
primite de la Divini tate, printre  c are  ºi libertatea .
Generaþia postmodernistã ºi new-a geistã ca re, se pare ,
îºi pierde pe z i c e trece conºtiinþa  sensului e xistenþe i,
transformã ºi murdãre ºte adevãratul sens al libertã þii.
Dar aº putea f i întreba tã: Cine  sta bile ºte  c rite riile
libertãþii?  Criteriile libertã þii sunt stabilite, raþional
vorbind sau, mai bine zis, ghidându-mã dupã  raþiune
dar ºi dupã  simþire, de Ce l ce e ste Crea torul ºi
Susþinãtorul a  toate , de Cel ce a pus ºi pune viaþã ºi
suflare în toate.

Citind a cest roman, înveþi sã  admiri, sã respecþi ºi
sã preþuieºti OAMENII care s-au opus încercãrii de
uniformizare prin umilinþã  a Persoanelor c are, prin
fiinþa ºi constituþia lor, sunt unice ºi irepetabile. Prin
aceºti oameni mi s-a de scoperit c ã este în noi o putere
care , de fapt, este un DAR conc retizat printr-o Pre zenþã
ine fabilã c are ne face sã nu ne  mai te mem de NIMIC,
de  nimic urile inexistenþei, cãci Rãul nu are  o constituþie
ontologicã. Aceastã pre zenþã  este H arul dumneze ie sc .

         Concluzia mea se  vrea a  fi un rãspuns la
între ba rea  di n fina lul romanului:  � Via þa e ste  o
imperceptibilã , imprevizibilã ºi inevita bilã înfrângere?�
N u! O  pot s pune  c u toa tã  convi ngerea  ºi
re sponsabilitatea . Viaþa  nu e ste o înfrângere! Viaþa, cu
ºi în Hristos, se transformã într-o BIRUINÞÃ ºi o
BUCURIE AUTENTICÃ  pe care omul transfigurat le
resimte pânã în profunzimea ºi adânc imea sinelui, plin
de dragoste, cãci a învins l umea ºi lumescul dupã
c uvâ ntul î ntãrit or º i mântui tor  al  Domnului ºi
Dumnezeului ºi Mântuitorului nostru Iisus Hristos: �În
lume necazuri veþi avea; dar îndrãzniþi, Eu am biruit
lumea� (Ioan 16,33)

FAGUL � un roman
sub semnul Providenþei

Cutremurãtor  este motoul romanului, �Ajungã lumii
rãut at ea  e i!� (Ma te i,c ap. 6,vr.34) dupã  cum
cutremurã toare  sunt de stinele personajelor obligate de
Rãul comunist sã se lepede de sufletul lor, adicã de
pãmânturile lor, printr-o simplã  semnãturã, în urmã  sã
rãmânã doar un imens gol sufletesc, însoþit însã  de
speranþa  ultimã în drepta tea D ivinã.

Tema colec tivizãrii forþate e st e, de  fapt, tema
litera turii cu problematic ã ruralã cu care debutea zã
literatura românã  a secolului al XXI-lea, cu certitudine
un început ºi un reper fundamenta l, cãci atâta timp cât
va exista þãranul român va  exista  ºi literatura c are sã -i
consacre existenþa, bineînþele s c ã în a lte condiþii
istorice. �Ion� al lui Rebreanu ºi �Moromeþii� lui Preda
au fost repere, modele- excesiv, dar pe drept, clasicizate
prin ºcoa lã . Moromete ºi Ion � þãrani ai vre murilor
lor. Literatura nu stã pe  loc, dupã cum nic i þãranul, nici
familia ºi nici satul românesc nu rã mân împietrite în
structura anilor �20 sa u �60. FAGUL lui Titi D amian
este, cu siguranþã, un început, un reper, o certitudine.
Si li ºte a G umeº ti e st e î nloc uitã  cu Musc e lul
Cãrãmãneºti, Moromete apare în ipostaza  l ui Ion
Mândruþã , totemul Salc âmului are  un corespondent
solid, Fagul. Titi D amian este  un proz ator  de mare
profunzime ºi de mare talent. Nu îndrãznesc sã-l apropii
de Marin Preda dar, într-o bunã zi, cu certitudine, critica
literarã , sau poate viaþa însã ºi  -  dacã  vor dispãrea
enormele greutã þi de difuzare  ale oricãre i cãrþi -  va
certifica acest nou nume în litera turã , Titi Damian. Cu
ce rt itudine, li terat ura þ ãrãnea scã nu s-a oprit  la
Teleorma nul lui Stancu sau al lui Preda ºi a urca t spre
Munþii Buzãului, pentru a respira aerul tare al muntelui,
pentru c ã ºi ac olo au fost ºi sunt þãrani, pentru care
pãmânturile lor înseamnã , dupã c um sugereazã multe
dintre paginile romanului, mai întâi de  toate, eternitate.
Satul române sc  se va  schimba, dar  nu va dispãrea.
Mãrturie sunt Musc elu-Cã rãmãneºti, Fagul, Pãdurea
Sa ma rul ui ºi a ut orul lor , Titi  Da mi an. Cee a c e
scriitoarea  Pa ssionaria Stoice scu intuia pe coperta  a
IV-a a romanului, numindu-l�un roman aºteptat prin
temã, dar neaºteptat pr in ma niera origina lã în care
scriitorul pune în relaþie rea litatea durã cu stoicismul
personajelor, totul pe un fond liric ºi tragic, istoric ºi
mitologic�, devine , pe  zi ce trece, o certitudine, ia r
critica literarã, chiar la mai bine de doi ani de  la apariþia
roma nului, îl menþine în centrul atenþiei, cu aprecie ri
dintre cele mai favorabile, ca sã nu folose sc  un termen
care a r crea suspiciuni -  elogioase.

       CRISTINA RAD U, studentã la Universitatea
din Bucureºti, Facultate a de Teologie Ortodoxã
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Terminasem de citit ult imul numãr din HELIS.
Îmi scãldasem sufletul în poeziile cu parfum de
al tãdatã ale poetului din Cahul, Petre Botezatu.

Reþinusem o strofã care se aºezase în mine:
De unde vii? din care cer cobori
Parfumul tãu senin de orhidee?
Neîncãpând între pãmânt ºi nori
Într-un cuvânt cum sã încapi, femeie?
Am întors pagina, am vãzut mai  întâi veºnic

tânãra ºi  expresiva fotografie a lui ªerban Codrin,
desupra cãreia ca într-o profeþie stã scris cuvântul
HELIS.

Ce minuni a mai fãcut maestrul meu de la
Slobozia. Citesc tit lul  reportajului ºi aflu cã amicul
meu tocmai coborâse din cer, dupã o cãlãtorie prin
VATERLAND, þara minunilor.

Am aflat astfel  cã domnul Codrin a intrat  în
Europa pe calea aerului . M-am bucurat pentru el.
Dar mai ales m-am bucurat  cã prin acest art icol
publicat ne-a fãcut o promisiune de a împãrtãºi
cu noi, citi torii  Helisului, cele ºtiute,  vãzute ºi
trecute în banda memoriei despre Vaterland, þara
atâtor nume celebre din cul tura universalã, pe care
le aminteºte cu justificatã admiraþie ºi sfinþenie,
un veritabil pomelnic rostit ºi  reverberând într-o
catedralã got icã sub acompaniament de orgã pe
muzica marelui Bach.

Am citit acest reportaj ºi am fost bucuros sã
mã întâlnesc din nou cu ªerban Codrin, cel care
ºtie atât de multe, cel care greu poate fi  oprit din
discurs, cel  care citeºte ºi înregistreazã cu folos
pentru el ºi  pentru noi.

Domnu le Codrin, a spune cã mi-a plãcut
reportajul e prea puþin. Voi mãrturisi cã de la o
vreme calitatea unui  text cit it se traduce pentru
mine în îndemnul lãuntric de a-l ºi scrie, eventual
rescrie, de a exprima prin câteva cuvinte aceastã
neasemuitã bucurie a lecturii unui text scris.

Nu ºtiu dacã ªerban Codrin a mai scris reportaj,
impresi i de cãlãtorie, nici  nu are importanþã.
Adevãrul este cã ºi pe acest teren nu-i tremurã
mâna ºi abia aºtept sã citesc continuarea lecturii
impresiilor din þara lui Goethe ºi  a lui Wagner.

Am reþinut  o sintagma despre Marele nostru
Gheorghe Zamfir:  fluiere ºi compact discuri
impr imate cu cu d inþ ii lui  Gheorghe Zamfir
muºcând haiduceºte dintr-un nai ºi mi-am adus
aminte cum la Shanghai , în primul magazin de
CD-uri în care am intrat , am descoperit cu uimire
chipul celui  pe care îl ºtiu din îndepãrtata mea
tinereþe, când îl  întâlneam miercurea la repetiþi ile
de la Casa studenþi lor la orchestra popularã ºi
duminici le la spectacole prin fab rici º i uzine.
Gheorghe Zamfir, pe care l-am reîntâlnit dupã 45
de ani într-un spectacol la Buzãu ºi mi-a scris cele
mai  frumoase cuvinte pe cartea mea Casa din vis.

Pe lângã puterea de seducþie a cuvântului, pe
lângã reverberarea uverturii din LILIACUL pe
care mi-a sugerat-o  acest frumos reportaj, m-a
adus din nou la Slobozia, la Cocora mea dragã,
acolo unde însetatul Codrin nu gãsea un pahar cu
apã. Nu-i  nimic, amice al meu, îþi  promit sã-l
înlocuiesc cât de curând cu un pahar de vin din
producþia acestui  an cu varã de foc prielnicã
strugurilor, care nu mai fuseserã demult atât de
dulci.

 

Aurel  Anghel

Cu ochii pe Helis 

CODRIN CEL
MARE DIN

AER ªI DE PE
PÃMÂNT

*1*

�ca ºi copil, petreci entuziasmul clipei,
când tânãr eºt i, cauþi ne-ncetat bucuria schimbãri i,

adult fiind, trãieºti melancolia frumosului,
iar când bãtrân ajungi, respiri regretul timpului�

*2*

Admiraþia, ca ºi invidia, sunt punctiforme ºi doar
ocazionale.

Dincolo de ele rãmâne doar mulþumirea sau nemulþumirea
sufletului ce se zbate

Între conºtient ºi nepãsare.

*4*

Vârsta ºi-o poartã fiecare cum poate:
La început, inconºt ient,

Mai târziu, inconºtient ºi cu zâmbetul în suf let,
Apoi, din nou inconºtient,

Iar la final, prea conºtient de toate�

*5*

Când visez, tac.
Când mã visez, iar tac.

Iar  când gândesc, tot tac�
Când mã gândesc, tac� din nou?!

Tac de ascult.
Când mã ascult?�sã tac?

Când te ascult�?
�când obosesc, fac gãlãgie.

Ce obositã e lumea câteodatã!

*6*

Primãvara?�verde lung ºi  ne-ncetat
Îmi alunecã-priviri .

Zbor de gâzã, del icat,
Se-mprãºt ie pe câmpii

Printre bani de pãpãdii�

Flori de mãr ºi de cireº
Se reped înspre alei .

Plin de ani, în parcul gureº
Se abate stol de paºi,

Mai zglobii, înceþi sau traºi�

Licãrit pestriþ de razã
Ce pieziº cade pe bãnci ,

Chip bãtrân îl lumineazã.
Ochi plecaþi de multe cl ipe

Îi ridicã. Ce risipa

De tacere! Vorbe multe amutite
Se-calcesc in ceasul vremii

Cu povesti neplasmuite
De ani mici si  vorbe multe...

Cine vrea sa le asculte?

*7*

� galben cu nervuri de verde
printre arbori-�mbãtrâniþi,
Soare calm ce se-ntrevede

printre paºi neînsoþiþi�

Doar dorinþã ºi  visare.
Suflet trist ºi -mpovãrat,

fãrã pic de alinare

se preumblã pe-nserat.
Când se duserã cu toate?
Când zburã tot ce avu?

Cum sã nu se mai socoate
cu clipita ce-o pierdu?

De ce trece înserarea?
De ce trec oameni  pe-aici?
� unde-a rãtãcit cãrarea

povestirii cu pitici?

Ce sã facã el acuma?
Zâmbi strâmb�ºi îºi luã

scãunelul. ªi cu mâna
 spatele îºi îndreptã.

�Seara bunã, domn profesor!�
�Bunã seara, fata mea!�

�?�� �Toamna asta o mai mãsor,
ºi-apoi  iarna, de-o mai vrea.�

�ºi se duse-ncet în iarnã.
Galbenul în roº� dãdu.
Scãunelul de la stradã

însã nu mai apãru.

15 noiembrie 2006

*8*

Pe strãduþa adunatã-n amintirea mea
de-o viaþã

s-au schimbat atat�, cã-mi pare
 cã nu o mai recunosc�

Totu-i nou, cu-o altã  faþã..

Doar lumina mã rãsfaþã în tãcerea ei pe care
numai drumul, se mai pare,

ºi-o-aminteºte dureros.

Cadentat  tresare cl ipa pe asfalt.

Dusi vecinii de prea vreme

*9*

Deci, vine toamna. Rece, surã,
cu zvon de frunze ºi ardoare
de-ndrãgost it ce îmi tot furã

sufletu-mi trist . ªi  mã cam doare�

Învãluitã-n fum, tulburã
ºi amintirea verii care

se duse-aºa... ªi rece, surã,
se despleteºte-ncet în zare.

Pãmantu-ncet , tot mai  rãsuf lã�
Oraºul , încã, murmurã.

�sã vinã toamna?�rece, surã?
Vreau verde iarã, vreau cãldurã!

*10*

Soarele cãdea pieziº
Luminând frunzele înclinate lucios

ªi umplându-mã de cãldurã
moale de toamnã.

Valentina Mihaela Ghinea
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-Omul, ca specie, este o fi inþã foarte plãpândã.
Nu suntem deloc pregãtiþi sã înfruntãm nici mãcar o
creº tere bruscã de temperaturã în mediul ambient
de plus, minus 30 grade Celsius.

-Deci, cum vedeþi vii torul nostru?
-Destul de sumbru, dacã nu facem nimic pentru

a ne schimba, fizic vorbesc. Imagineazã-þi cã soarele
îºi intensificã bombardamentul cu radiaþi i asupra
pãmântului cu câteva procente: fii  sigur cã nu avem
prea multe ºanse de supravieþuire. În plus, suntem
legaþi  de Pãmânt  datori tã stomacului.  Orice
catastrofã majorã va fi însoþitã de extincþia unei mari
pãrþi din populaþia umanã.

Purtam aceastã discuþie cu domnul David, pe care
îl cunoscusem cu câteva sãptãmâni înainte ºi de care
mã lega o prietenie sincerã. Cred cã sentimentul era
reciproc, deoarece discutam ore întregi fãrã sã ne
plictisim ºi cu realã plãcere.

-La modul în care expuneþi problema, mã simt
dintr-o datã foarte vulnerabil ºi deprimat . Chiar aºa
lipsiþ i de apãrare suntem?

-Deocamdatã, pericolele sunt foarte departe, dar
nu imposibi le. Am ºaptezeci de ani ºi, când eram de
vârsta ta, o experienþã deosebitã m-a marcat pentru
tot restul vieþii. Nici acum nu sunt sigur dacã a fost
realã sau am visat, dacã am trãit-o într-o altã viaþã
sau o voi afla într-o viaþã viitoare�

Nu l-am întrerupt, nu i-am cerut sã continue. Cu
privirea goalã, aþintitã undeva spre interior, domnul
David dezgropa din adâncul  t rãirilor sale faptele
despre care dorea sã-mi povesteascã.

-Iubesc muntele. În fiecare varã urcam de unul
singur, ba spre vârful Iezer, ba spre Leaota, ba prin
pãduri le magnifice ale Maramureºului. Evenimentul
despre care î þi povestesc s-a întâmplat  la limita
inferioarã a pãºunilor alpine, în drum spre vârful
Leaota. Peisajul  magnific mã lãsa de fiecare datã
fãrã grai: eram mic ºi insignifiant în aceastã lume a
giganþilor, unde nimic nu se raporta la fiinþa ta. Corbi
singuratici croncãneau înþelepþi pe crengile unui brad
albit de bãtrâneþe, iar deasupra hãului împãdurit  un
ºoim plutea fãrã efort, înfipt în cerul albastru parcã.
Vibram ca o vioarã, deschis  complet  în aceas tã
comunicare int imã cu natura, încât nu m-a mirat ºi
nu m-a speriat vocea pe care am auzit-o de nicãieri:

-Ai vrea ca timpul sã nu mai curgã, sã rãmâi  aici,
înfrãþ it cu arborii ºi piatra, cu fiinþele necuvântãtoare
ale muntelui.

-Aºa-i, m-am trezit afi rmând cu glas tare, apoi,
dezmeticit , am real izat ab surdi tatea s ituaþiei:
vorbeam singur!

-Nu visezi!
Frica paralizan tã îmi cuprinse cu vio lenþã

picioarele.
-Fii calm, sunt  o fiinþã raþionalã ºi, chiar dacã nu

mã vezi, exist totuºi. Dacã nu te ºocheazã, pot deveni
la fel de vizibil ca tine.

Am aprobat cu o uºoarã încl inare a capului,
fiindcã mai  mult de atât nu eram capabil sã fac.
Ins tantaneu, în faþa mea se materializeazã un bãrbat
de 40-50 de ani, grizonat ºi  de înãlþ ime medie.

-Este mai  bine aºa?
-Da, îngãimai, vãd pentru prima oarã o fantomã!
-Dar nu sunt o fantomã! Mã numesc Ion Lepºa ºi

acum 200 de ani urcam ca ºi tine pe acest drum,
îmbãtat de frumuseþea ºi puritatea peisajului. În mai
puþin de o sãptãmânã m-am convins cã lumea de jos
nu mã leagã cu nimic ºi am rãmas aici . Într-o micã
peºterã ascunsã de brãdet mi-am amenajat  locuinþa,
în care am trãit de atunci  neîntrerupt, departe de
lumea impurã ºi  al ienatã. Generaþ iile de ciobani care
populau crestele vara îmi povesteau grozãviile care
au încercat þara, i-am vãzut îmbãtrânind ºi sfârºindu-ºi
existenþa fãrã a fi miraþi cã pustnicul din munte

rãmâne la fel  de neschimbat  ca peºtera în care
locuieºte.

-Este o mare enigmã!
-Deloc. Oamenii obiºnuiþi refuzã sã înþeleagã cã,

la un moment dat , te poþi contopi cu natura, cã aerul,
soarele, apa ºi  miresmele codrului te pot  hrãni mult
mai copios ºi mai  sãnãtos decât orice alt al iment
ordinar. Zece ani mi-au trebuit ca sã pricep asta.
Urmãtori i t rei ani m-a hrãnit  doar soarele ºi energia
care dicteazã ordinea universului.

-Pãreþ i atât de �
-Neschimbat?
-Exact!
-Pot fi  cum vreau: ori  tânãr imberb, ori foarte

bãtrân. Când împlineam cincizeci de ani am constatat
ceva ului tor:  eram capabil sã-mi pãrãsesc corpul
dupã dorinþã. Plecam ºi reveneam, pânã când cochilia
aceasta din carne ºi oase mi s-a pãrut o povarã, un
accesoriu inuti l în calea libertãþ ii absolute.

-ªi?!
-Probabil au mai rãmas câteva oase în peºterã.

Din moment ce eu am hotãrât sã nu mai revin în
corp, nici  peºtera n-am mai vizitat-o. Chiar dacã
acum pot cãlãtori fãrã efort oriunde în acest univers,
singurul  loc unde mã simt acasã este aici. ªtiu cã ºi
tu iubeºti acest  munte aproape la fel de mult ca mine.
Când vei dori  se te eliberezi, cautã-mã; trecerea e
uºoarã dacã eºti îndrumat.

-Dar nu aþ i dat curs invitaþiei? intervenii.
-Eram prea legat de lumea aceasta. De zeci de

ori  mã decisesem sã o fac ºi tot  de-atâtea ori am
renunþat. Probabil cã sunt lipsit de vocaþie sau poate
mã sperie sol itudinea maiestuoasã cu care trebuie
sã te contopeºti.

-Pe Ion Lepºa l-aþi  mai întâlnit?
-Bineînþeles! Este mentorul meu! Dupã atâþia ani

de prietenie comunicãm fãrã a mai fi nevoie sã urc
muntele de fiecare datã. Ion Lepºa a creat în mintea
mea un canal de legãturã instantanee. Pânã la urmã,
cred cã mã va convinge sã fac trecerea.

-Vã inci tã gândul cã deveniþ i premergãtorul
omului nou, liber ºi indestructibil?

-Mã sperie gândul cã oamenii vor înþelege prea
târziu aceastã oportunitate, când mediul înconjurãtor,
aºa cum îl ºt im, ºi vietãþi le pãmântului vor fi amintiri
prãfui te în memoria colectivã.

MORÞII NOªTRI
M-a întristat  nespus  ves tea morþii rudei  mele

Vasil icã.
Era tânãr; nu împlinise încã douãzeci ºi cinci de

ani. Nu a fost bolnav, nu a zãcut nici mãcar o secundã
ºi totuºi dimineaþa l-a gãsi t maicã-sa mort în pat.

Satul nostru este prãpãdit rãu:  case dãrãpãnate,
apa o cari tocmai din vale de la fântânã, în fine, un
sat  de moºi aproape senili ºi  fãrã vlagã.

La priveghi ne-am strâns toate rudele pentru a
deplânge soarta tristã a decedatului , care nu a apucat
sã guste ca lumea din viaþã. De fapt, tot satul a trecut
pentru a-ºi lua rãmas bun de la cel care pânã mai
ieri a fost un cetãþean act iv al  localitãþii, era o noapte
caldã ºi, cu toate cã uºile ºi ferestrele stãteau larg
deschise, înãuntru zãpuºeala îi alunga pe oameni
afarã la rãcoare. Pe la miezul nopþii, la un moment
dat  am rãmas singur cu mortul ºi vã închipuiþ i ce
spaimã am tras când acesta a deschis larg ochii ºi a
ridicat o mânã.

Raþiunea mi-a salvat inima de la colaps: probabil
a fost în moarte clinicã ºi  acum îºi revine:

-Tuº icã dragã, am strigat, vino repede cã se
întâmplã o minune!

Când mulþimea de curioºi, alarmatã, a nãvãlit în
camerã, Vasil icã tocmai se ridicase jumãtate din

cosciug º i privea fix
peretele din faþã.

-Dragul  mamii , urla
Tuº ica,  cãzând în
genunch i.  Mulþumesc,
Doamne, cã ni l -ai trimis
înapoi!

VASILICÃ A
FOST PRIMUL

Dar nu mai era vechiul
Vasil icã: recunoºtea persoanele, râdea cu patos ºi îi
plãcea enorm sã se joace. Gândea ºi acþ iona ca un
copil de ºase ani.  ªi totuºi  nu as ta era cea mai
importantã traumã: înviase într-adevãr, dar nu avea
puls ºi nici nu respira.

Sute de medici l -au consultat , fãrã a ajunge la o
concluzie. Nimeni nu era în mãsurã sã explice cum
poþi t rãi fãrã sã respiri, fãrã sã-þ i batã inima ºi mai
ales sã mãnânci ºi sã bei.

APOI DIN CE ÎN CE MAI MULÞI

Ca ºi cum o epidemie ar fi  gãsit terenul propice
pentru a se manifesta vehement în satul nostru, încã
douãzeci  ºi cinci de tineri, bãrbaþi ºi femei, au murit
ºi au înviat întocmai ca Vasilicã. Iniþial, bãtrâni i se
bucurau crezând cã vor învia ºi ei, dar dupã deces
au rãmas morþi de-a binelea, chiar dacã rudele au
aºteptat câteva zile înainte de a-i debarca la cimitir.

S-a insti tuit carantinã severã în jurul satului,
armata ºi pol iþia interzicând accesul înspre ºi dinspre
localitate. Medici i, civil i ºi militari, ºi-au instalat
laboratoarele în jurul perimetrului, trecând prin lupã
atât morþii cât ºi vii .

N-au descoperit niciun virus, niciun microb suspect.
Militarii au încercat  sã ucidã un înviat  ºi  n-au

reuºit. Chiar l-au fãcut ciur pe unul cu mitraliera,
fãrã a-l afecta în vreun fel. Ceilal þi se distrau
in troducând beþe ºi  pietre prin  sutele de gãuri
produse de gloanþe. Noaptea era fascinant sã priveºti
lumina stelelor ºi a lunii filtratã prin corpul uman ca
printr-o sitã. Fi indcã nu dormeau niciodatã, înviaþii
se jucau împreunã majoritatea timpului, fiind smulºi
din aceastã fericitã activitate doar atunci când erau
cercetaþi la laboratoare pentru experienþe.

I-au tãiat, i-au întors pe dos ca pe mãnuºi, i-au
fiert în acid ºi au plecat la fel de nedumeriþi ca
înainte. Nimeni nu a înviat în satele din jur, cu toate
cã nu le despãrþea mai mult de trei, patru kilometri,
aºa cã, dupã ce au plecat  oamenii de ºti inþã ºi armata
ºi poli þia, au nãvãlit  ziariºti ºi  turiºti din toatã lumea.
În scurt, casele dãrãpãnate au dispãrut fiind înlocuite
cu vi le luxoase ºi  pensiuni de cinci stele. Locul de
joacã al  înviaþilor a fost împrejmuit cu un zid de trei
metri, iar în incintã se intra contra unei  taxe de
cincisprezece euro. Circulau în l imuzine nu numai
localnicii  ci ºi cei din satele vecine care cazau turiºti.

Veniturile din taxa de vizitare intrau în proporþ ie
de ºaizeci la sutã în buzunarele famili ilor înviaþilor,
iar restul de patruzeci la sutã în bugetul primãriei
fiindcã, spunea primarul, �Sunt  ºi morþi i noº tri�!

Moartea unui  tânãr se t ransforma în tr-o
sãrbãtoare pentru familia acestuia. Pãrinþ ii organizau
o petrecere, cu care ocazie erau fel ici taþ i pentru
intrarea în clubul miliardarilor.

Preþul  terenurilor din zonã a crescut vertiginos,
depãºind cu mult  recordul stabi lit în plin centrul
Bucureºtiului.

Uºor, uºor satul nostru a devenit cel mai cochet
ºi bogat orãºel din þarã. Spunea primarul, ori de câte
ori  discuta cu ziariºtii:

-Dom� le, dacã zece la sutã din populaþia
României ar fi  morþi vii, nivelul de t rai ar sãri  peste
al  americanilor! Chiar am fi primii în lume!

ÎNTÂLNIREA

F.M. CIOCEA
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ªerban Codrin

Drumuri prin Vaterland,
þara minunilor (I)

Am zãrit  oraºul Viena de foarte sus, din nouri,
adicã nu  era nimic de remarcat decât  niºte jocuri
geometrice de pete verzi , de pete roºcate, de pete
de toate culorile, printre mici  cubu ri, conuri,
aran jate într-un mod perfect de neînþeles . ªtiam
cã dedesup t se aflã � capitala mondialã� a
muzicii,  unde dinast ia împãraþ ilo r cuprindea pe
Haydn , Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner,
Mahler, dar nu se auzea nimic în afara vârtejului
unu i vals agasant,  ritmic pânã la p ro stie.  Totuº i,
ceva avea dimensiuni  u riaºe,  se desena jo s,
negru, cu  meand re: probabil un râu, cu vapo raºe
de câþiva mil imetri lungime. Pãreau lipite, ca
niºte muºte roº ii º i albe pe o bandã mincinoasã
de o travã dulce: Dunãrea albastrã a maestrului
Johann Strauss, fiul ,devenitã Dunãrea tuciurie
a începutulu i de secol  XXI.

Cu u ºoare scârþâituri , b rava maº inãrie de
metal, în cãrcatã cu  fo tol ii º i stew ardese blonde
ale Compan iei A ustrian  Airlines , a atins pista
de aterizare a aeroportului vienez.Dupã câteva
minute pãrãseam, înso þit de servietã, ospi talierul
avion printr-un tunel  de ieº ire când co tit , când
prelungit pânã într-o enormã salã circularã. Bine
sfãtui t de un  poli þis t de frontierã, am început sã
hoinãresc, deocamdatã, p rin partea austriacã a
une i clãd iri  de d imensiuni  neverosimile,
probab il kilometrice. Restauran tele erau pl ine,
miroseau îmbietor,  etalând în v itrine de s ticlã
destule capodopere ale artei culinare. Pe afiºe
mari , minunat colorate, rep rezentând  coroane,
ºiraguri de perle ºi  diamante ca niº te jocu ri  de
artifici i, scria în limba englezã:  �No i nu sun tem
imperiu,  dar pãs trãm comorile imperiale�.
Dedesupt  se indicau adresele muzeelor v ieneze,
cu s ite-uri de internet º i numere de telefon, unde
se conserva amin tirea împãraþ ilor habsbu rg i,
ult imii autocraþi ai  imperiului lui  Carol cel Mare(
K arl  der G rosse).  Dupã în te meier ea º i
încoronarea din anul 800, imperiu l suprav ieþuise
mai mu lt  cu numele pânã în  1918,  când  îº i
dãduse is toricul  sfârºi t, înecat  în noroaiele ºi
mãcelurile primului  rãzboi  mondial. Rãmãseserã
în  u rmã bijuterii le împãrãteº ti,  p alatele goale,
cimiti rele pline de arhiduci ºi contese, dar mai
cu seamã ceea ce umpluse saloanele cândva de
galã ale nobili lor cu peruci bogate,  pudrate,
parfumate ºi îmbâcs ite de pãduchi: cascadele de
sune te ieº i te din  c la vecinele,  v io ri le,
v ioloncele le,  fla uþ i i ,  t rompetele  unor
�Kapelmeister�, slu jito ri  cu arcuºul ºi claviatura.
Stãpânii  s -au topit în  cavouri  de marmurã cu u ºi
grele, de bronz, dar câteva slugi, un ii cu peruci,
alþi i cu pãru l vâlvoi, unii  mai ascultãtori, cu frica
ierarhiei  nob il iare, alþ i i sfidãto ri,  învãþâ nd
obrãzn icia de la revoluþionari i parizieni ai anului
de pominã 1789, au desenat noi  dimensiuni ale
su fletulu i uman. Pe scurt, se numesc Wolfgang
Amadeus  Mozart  º i Ludwig van Beethoven.
Primu l, �cel  iub it  de D umnezeu�,  nu  are
mormânt, dar es te, probabil, cel mai  înalt  spirit
pe care l -a înãl þat vreodatã cu ltu ra Europei  de
când maimuþa aºa-zisã homo sapiens a evadat

din peº terã pânã a constatat  cu uimire cã ziua,
pe cer se aflã un mare bulgãre de flãcãri iar,
noap tea,  o  co smicã alcãtu ire de focuri  b izare.
Al doi lea,  s-a rãsculat fãrã sã înºface bâta, ci a
lov it cu  vio lenþã clapele pianului, pânã a compus
o muzicã pe calea de la disperarea Simfoniei
�Eroica� la bucuria Simfoniei  IX�

   Ia tã Vie na  în  sc ur t  me tr aj  cu  douã
personaje�

   Încetiºor,  la pas, m-am hotãrât sã pãrãsesc
Austria valsulu i ori  a artei  culinare, e acelaºi
lucru,  º i s-o pornesc sp re Deutsch land, aºa cum
mã înd ruma pãrin teº te un  foarte amãnun þi t
Reisep lan . Sos isem la ora 12 ,25,  cu  o  or ã
pierdu tã din viaþã din cauza fusu lui  orar, dar la
15 ,30 mã aº tepta compania Lufthansa cu  un
foto liu  zburãtor pânã la Hamburg. Aºadar, la
d rum, bã ie te , apos toleº te,  sp re poarta de
verificare prin buzunare,  de lepãdare a curelei
º i de trecere  cu pan talonii þ inuþ i cu mâna.
Terorismul in ternaþ ional ne-a tran sformat pe to þi
laolaltã, români , unguri, g ermani , francezi, arabi
în  capoate tradi þionale, fâlfâi te în graba paº ilo r,
în  prezumtivi  infracto ri  sau  ucigaº i în mis iune
sacrã.

   Mergeam s ingu r, nimen i alãturi, nimen i d in
cealal tã direcþie,  dar o  harababurã de gânduri
nu mã lãsa în pace,  se lip ise de mine� Nu-i
nimic, voi  ajunge la bariera de control , unde o
mie una de Panzerdivizionen vigilen te mã vo r
scãpa de u rmãrito ri . Es te adevãrat , m-am oprit
dinaintea unui  obstacol  de-a cu rmeziºul, nici
anti tanc,  nici  cazematã, ci alcãtui t din vreo  patru
cab ine de s ticlã, cu bare metal ice d iri jând
înaintarea spre un  singu r bãrbat în uniformã
civi lã, ca în anumite g lume.  Cu paºaportul  în
mâna dreaptã, nu ºt iam cum sã-l salut:  �From
Bucharest to Hamburg, please�. I l -am oferi t fãrã
sã mi-l cearã. L -a lipit  pe un ecran aºternut
d ina inte  º i  gata,  �G ute n Tag ,  Tschuss!�
Deocamdatã era bine, fãceam primul pas în
Vaterland  fãrã alte întrebãri ºi cotrobãiri prin
servieta aproape goalã�

   Viena în  scu rt metraj?.. . Impos ibi l,  mã
terorizau gândurile austriece în spaþiu l deven it
german al aeroportulu i� Drumul nu  se mai
sf âr ºea, pãrea k ilometric,  aºa cum fu sesem
amen inþat . Deja tr ecuserã cei  1118 an i ai
Sfântului  Imperiu German întemeiat de Karl der
Grosse ºi ce se alesese?. .. Nu praful,  doamne
fereºte,  ci o bunã parte,  ba ch iar uluitor de bunã,
a civ i l iz aþ iei  eu rope ne . Ia tã  a fiºe ur iaºe
reproducând în t iraje comerciale rep roduceri
ieftine dupã tablourile lu i G ustav Klimt(1862 -
1918). Nãscut în  cartierul  Baumgarten, Klimt a
fost nu numai un pictor genial,  ci un mare amato r
de cafenele,  ca un vienez auten tic, un bãºt inaº,
nu ca al þii, inclus iv Mozart ºi Beethoven, adunaþi
de pe alte meleaguri.  Dar Johann Strauss(tatãl)
º i Johann  Strauss (fiu l)?  L a fel ,  v ienezi  º i
negus tori de armonii pânã la saþietate. Amândoi
s-au  îmbogãþit  compunând valsuri , marºu ri,
polci , p ri le ju ri  de da ns  pen tru  împã rat  º i

p ro letar i , p en tru
mar i le saloane
nob il iar e º i pen tru
g rãd ini le de  varã,
unde berea curgea în
cascade combinate,
alcoolico-muzicale.
Mai mu lt , º tu rlu -
baticul copil de fier
al secolului, locomotiva
cu vagoane pe calea feratã, i-a plimbat  un secol
în treg  prin capi talele º i res tauran tele de lux
burghez, câºtigând bani  cu in spiraþia º i arcuºul,
încât s-a spus  cã a XIX-a su tã de an i ar fi
aparþinut celor trei cavaleri  ai omen irii,  Napo-
leon, Goethe º i Strauss(fiul). Napoleon,  da,
meri tã, cel puþin pentru destin. G oethe, pentru
cine i-a citi t cãrþi le, este un ocean  cu o  mie de
mãri încon ju rãtoare, spiri tu l german nu  l-a
zeificat în zadar pe treap ta cea mai  de sus a
poeþ ilo r, prozatori lor ºi dramaturgilor sãi . Dar
dinastia Strauss ce cautã lângã Haydn,  Mozart,
Beethoven, Brahms? D acã aceºtia s-au pomen it
în  posteri tate muzicienii marilor sãl i, Strauss-
tatãl  & fiii  sunt  lãutari i, b ãieþii  de la cafenele,
iar, acum, iatã-i în  C.D.-urile d in avioane, ºi  în
spectacolele vieneze de anul nou�

Marþi,  25 sep tembrie, or a 16,00 , la
Muzeu l  Naþional al A gricu lturi i  a fos t
vernisatã E xpoziþia-spectacol �Co lecþii le
p rof . un iv. d r.  O vid iu Papanã  º i  N oi ,
In s trumen te muz icale t rad i þ ionale �.
Domnul Ovidiu Papanã ºi-a prezen tat  o
parte  din  ce le ap rox imativ  88 de
in strumen te muzicale t radi þionale(multe cu
valoare  de patrimoniu ). Co lec þia es te
în so þi tã de un  grupaj de stud ii  teo ret ice
precum ºi de un bogat  material  muzical,
în regis trat pe casete audio, care conþine
piese instrumentale. Expoziþia este deschisã
pânã pe 14  octombrie.

INSTRUMENTE
MUZICALE

TRADIÞIONALE
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În cad rul Pro iectu lu i Phare 2004  in ti tu lat
�Elaborarea Planului  de Managemen t pen tru
Bazinul Hidrografic Ialomiþa � Buzãu�, finanþat
de cãtre Uniunea Europeanã, joi, 6 septembrie, la
sala de ºedin þe a Consil iului Judeþean Ialomiþa
s-a desfãºurat workshop -u l �Pro tecþ ia zonelo r
umede � Promovarea restaurãrii  zonelor umede
la nivel  local � Imp licarea ºi acordul actorilo r
cheie importanþ i�. În cadru l sesiuni i,  Danka
Thalmeinerova( lider de echipã ) a fãcut  o scurtã
prezentare a activi tãþilo r p roiectu lui. Au urmat
Camelia Ionescu (WWF România),  cu
comunicarea �Lower Green Corridor � o soluþie
pentru conservarea naturi i ºi  dezvoltare durabilã�;
Lyudmila Dimitrova(expert  în zone umede, Bul-
garia), care a prezen tat imp licarea ºi  aco rdul

WORKSHOP �PROTECÞIA ZONELOR UMEDE �
PROMOVAREA RESTAURÃRII ZONELOR UMEDE LA

NIVEL LOCAL � IMPLICAREA ªI ACORDUL
ACTORILOR CHEIE IMPORTANÞI�

actorilor cheie importanþi;  Teodor Petre(Societatea
de Orn itolog ie, fi liala Ialomiþa), cu comunicarea
�Aria specialã de protecþ ie Borduºani�. Dupã ce
Danka Thalmeinerova a prezentat  studiul de caz
�Reab il itarea zonei umede a si tu lui  Ramsar,
Slovacia�, au urmat dezbateri le. În aceeaºi zi,
inv itaþ i i au vizi tat  si tul  ar heo logic Pop ina
Borduºani ºi habitatul  natural d in zonã.

La workshop a participat ºi  p reºed in tele
C.J .Ialomiþa, prof. Vasi le Silvian Ciupercã.

Organ iz atori :  Minis teru l Mediu lu i  º i
Dezvoltãrii Durabile, Administraþia Naþionalã Apele
Române, Direcþia Apelor Ialomiþa-Buzãu, Consiliul
Judeþean Ialomiþa ºi Muzeul Judeþean Ialomiþa.

Gh. Dobre
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Supliment
septembrie 2007

   În  perioada 22-23  septembrie 2007 ,
Cons il iu l  Judeþean  Ia lomiþa, împreunã cu
Ministerul  Dezvoltãri i, L ucrãri lor Publice ºi
Locuinþelor ºi  Muzeu l Judeþean Ialomiþa, vor
o rgan iz a un ate lier in ternaþ ional  cu  tema
�Peisajul  ºi  patrimoniul ru ral  � Borduºani �
oamen i, is torie, naturã. O incursiune în  istoria
Dunãri i�. Acest eveniment es te concretizarea
muncii  de ani  a colect ivu lui  de cercetãtori de
la Muzeul  Judeþean,  fi ind inclus  în cad rul
manifes tãri lor celei  de-a ºasea reuniun i a
gr upuri lo r de luc ru pen tru  implementarea
Convenþiei Europene a Peisajului , acþiune de
marcã în agenda Cons iliului  E uropei, care se
desfã ºoar ã la S ib iu ,  în  per ioa da  19- 22
septembrie ºi la care participã peste 250 de
experþ i º i reprezentan þi  ai s tatelor europene
membre ale Cons iliu lui Europei  ºi  aproximativ
50 de experþi ai  ins tituþi ilo r româneºt i.

   A telier ul  in ternaþ ional  o rganizat  în
Ialomiþa reprezintã un bun pri lej de p rezentare
a specificulu i flor ei,  f aunei , arhe olog iei ,
peisajului, tipo logii lor cons tructive º i t radi þiilor
meº teºugãre º ti ,  d ar  º i  de p romovare  a
tu rismulu i cultural în  zonã.

   Man ifes tãr i le includ  v izi tar ea
monumentelo r de la Oraºul de Floci  ºi Popina
Borduºan i, obiective arheologice º i turist ice
importan te, care fac parte d in patrimoniul  cu l-
tu ral naþional . Part iciparea reprezentanþ ilor
in sti tuþ iilor eu ropene ºi naþionale la acest  atel-
ier � respectiv reprezen tantu l României pentru
Convenþia Europeanã a Peisajului, experþ i din
cad ru l Cons iliu lui Europei( Divizia Patrimoniu
Cultural, Peisaj º i Amenajarea Teritoriu lui),
rep re zen tanþ i  ai  Min is teru lu i Cu ltu ri i  ºi
Cu ltelor,  spe cia liº ti  din cad ru l Muzeu lui
Þãranu lui Român º i Muzeul N aþional al  Satului
�Dimitrie Gusti� din Bucureºt i, profesori de la
Universitatea de Arh itecturã ºi Urbanism �Ion
Mincu� Bucureºt i �  poate const itui premisa
uno r vii toare colaborãri în vederea realizãrii
uno r p ro iecte finanþate din  fonduri ale Uniunii
Europene,  proiecte care sã punã în valoare mai
bine poten þialu l turismulu i ialomiþean.

�Borduºani - oameni, istorie, naturã.
O incursiune în istoria Dunãrii.

Atelier internaþional
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În perioada 20-21 se pt embrie 2007 s-a desfãºurat
la Sloboz ia cea  de-a IV-a  e diþi e a  F estivalului concurs
na þiona l a l ti nerilor  i nterpreþ i � Ion A lbeº tea nu�.
Orga niz atorii a cestui e ve niment a rtistic de  anve rgurã
naþiona lã a u fost  Consiliul Jude þean Ialomiþa  ºi Centrul
Jude þean pentru Conservare a ºi Promova rea  Culturii
Tradiþiona le Ia lomiþa .

Evoc a re a lui  Ion A l be ºte a nu,  pe rsona l it at e
binecunoscutã în lumea  muzi cii româ ne ºti, a c ãrui
ac tivit ate a marcat vi aþa artistic ã a  ora ºului Sl obozia
ºi a jude þului Ia lomiþa  e ste de  fiec are  da tã un prilej de
întâlnire  c u cunoscute  personalitã þi a le vie þii muzic ale
româneºt i, fol cloriºt i, dir ijori, inte rpreþ i voca li ºi
inst rum enti ºti de muz ic ã popula rã, c ola bora tori,
prieteni ºi rude ale artistului. D in anul 2002, la iniþiativa
Ce ntrul ui Crea þie i Popula re Ial omi þa î n memoria
artistului se organizeaz ã la Slobozia un festival na þional
al tinerilor  inte rpre þi de muz icã popularã, festival ca re
este  î n ac est an la ce a de-a  IV-a e diþie .

Sc opul a ce stui  fe sti val  est e de  a c ontr ibui  la
de sc ope ri rea  ºi  promova re a c e lor  ma i  val oroºi

Festivalul concurs naþional al tinerilor interpreþi
 �Ion Albeºteanu�

Ediþia a IV-a, 20-21 septembrie 2007, Slobozia
interpreþi de muzic ã popularã, la  stimulare a interesului
publi cului  pentru rec e ptare a c rea þii lor  fol cl ori ce
aut entic e, la  valorif ica rea c omoril or c ânte cului ºi
portului  popula r româ ne sc ºi  int roduc ere a s a î n
circuitul va lorilor spirit ua le.

A lãt uri  de c oncurenþ i reprez ent anþi  ai  tuturor
zonelor folcloric e ale  þãr ii au evoluat în recita l nume
de ma rcã  a le muzic ii popula re: Aneta Stan, S teliana
Si ma , Ionuþ S idã u, C ri sti na  Ghe orghiu, Rodic a
Anghele scu, N icola e Da tcu, Ma ria  Stroia , Eugenia
Ne diºan, F loa rea  Calotã, Fl orin Ologeanu, Tiþa ªtefa n,
N ineta  Popa, Mioara Velic u, Va lentin Albe ºtea nu,
Nicolae Furdui Ia ncu ºi a nsamblul folcloric  �Cioc ârlia�.
Concure nþii au fost a companiaþi de Orc hestra � Doina
Bãrã ga nului� , iar  la Gala laurea þilor  a evoluat orchestra
naþionalã de muzicã popularã a Radiodifuziunii Române
dirijatã de maestrul Adria n Grigora º. În prima searã  de
festival ansa mblul folc loric  � Doina Bãrãganului� a
susþinut un recita l în ca re au evoluat atâ t dansatorii cât
ºi orchestra  ºi soliºti i vocali Nic ola e Rota ru, Adria n
Mãcianu, Elena  Gârbac ia ºi Nicoleta Vlad.

Conc urenþii:

Cora Stelian � Braºov
Popa Cr ina  � Pra hova
Coca Ionel � Suceava
Lupu Ele na  � Chiºi nã u
Bucur  Valentin � Ialomiþa
Botez atu Ana-Maria  � Vra nc ea
Cr ãc iun Laurenþiu  -  Te leorman
Brãdãþan Ale xandr u � Sucea va
Mariana ºi  S imona Tome le � Bihor
Olaru Maria  � Vrance a
Apãtãc hioaie  Claudiu Ionuþ  -  Hune doara

Un juriu de  prestigiu forma t din personalitãþi de
marcã al e vie þii muz ical e româneºti a giratvaloarea
ac estui evenime nt a rtistic  de  importa nþã  na þional ã:

Juriul:

- Prof. u niv. dr. Gheorghe  Opre a � Aca de mi a de
muz icã Bucureºti � preºedintele juriului

-  Vasilica Ghiþã Ene � re da ctor  Radio Antena
Sat elor

-  R oxana Gib esc u � re dac tor Ca sa de  di scuri
Electrecord

- Elise Stan � rea lizator  TVR
- Lucian Iordãche scu � redac tor Radio Crai ova
-  Val entin  Al beºte anu � violoni st
- Cr istian Obre jan � director  Centrul Jude þean

pe nt ru C onse rva re a ºi  P romova re a  Cu lt urii
Tradiþiona le Ia lomiþa

- Virgil Iar u � profesor muzicã  � Liceul de a rtã
�Ionel Perle a� � Sloboz ia

Spe cta cole le a u avut loc  la Ca sa de  Culturã a
Sindicat elor din Sl obozia, înce pâ nd cu orele  18.00,
intrarea f iind liberã în limita loc urilor  disponibile.
Concursul propriu-z is s-a  de sfãºurat în zi ua  de  20
septembrie, i ar pe  21 sept embrie a  avut loc Fe stivita tea
de pre mie re  ºi Gala  laure aþilor. Dincolo de pre stigiul
dob ând it  c â ºti gã to ri i  a u fos t re c ompe ns aþ i de
organizatori cu diplome ºi premii.

Ga la laurea þilor a fost t ransmisã în direc t de postul
na þiona l de  Ra dio A nte na Sa te lor,  urm ând c a o
înre gistra re  a  ac estui fe stival sã fie  difuz atã  pe postul
naþional TVR. D e aseme ne a organiza torii vor edita
un nou CD cu melodiile c âºtigãtorilor ºi vedet elor
din re cita l.

Trofeul �Ion Albeºteanu� � Elena Lupu � Chiºinãu

Premiul  I � Laurenþiu Crãciun � Teleorman
Premiul  al II-lea � Alexandru Brãdãþan � Suceava
Premiul  al III-lea � Ionel Coca � Suceava
Menþiune: Simona ºi Mariana Tomele � Bihor
Menþiune: Crina Popa � Prahova
Menþiune: Claudiu-Ionuþ Apãtãchioaie - Hunedoara

Prezentatorul  festivalului a fost îndrãgita interpretã de muzicã popularã Floarea Calotã.

Expoziþia �Ion Albesteanu�
- Muzeul Judeþean Ialomiþa -

Fotografii realizate de : Vasile Ior dache, A lin Dobre,
      ªtefan Laurenþiu


