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   DRUMUL CĂTRE TINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mircea Marcel PETCU 
Președintele Asociației Scriitorilor din județul Tulcea „Aegyssus”  

 
 

 

Un cer înghețat strălucește sub razele timide 

dar parfumate ale soarelui în trecerea lentă peste 

întinsul lumii. 

Petale de flori multicolore cad însoțite de 

frunzele galben-ruginii alcătuind prima plapumă ce 

acoperă pământul așteptând ca prin tunelul timpului să 

treacă amintirile anului, ale lumii încercând să scrie o 

nouă poveste. 

Ce aș putea să spun acum, după mai bine de 

șase decenii de existență într-un loc de la marginea 

țării, lângă un paradis încă necunoscut, dar unic și 

fabulos, acolo unde pleoapa cerului se unește cu cea 

a pământului alcătuind Delta Dunării; decenii în care 

pentru a împlini un destin scolastic și apoi literar am 

sacrificat multe lucruri care fac din viața unui om plină 

de sens sau nu... o împlinire sau un eșec.  

Sunt însă mulțumit pentru ceea ce am făcut pe 

tărâmul școlii așa cum mă simt împlinit și pe plan literar.  

Tulcea – orașul de la Porțile Deltei e ca o carte 

începută dar care va fi terminată atunci când valurile 

Dunării vor da acea cerneală unică pentru a putea fi 

scrisă cu adevărat povestea acestui oraș mic dar 

cochet, plin de viață, de copii și cu o istorie de invidiat. 

Loc cântat și de Ovidiu în peregrinările sale , 

care spunea a fost odată ”o cetate cu ziduri groase și 

de netrecut” numele acesteia era   Aegyssus și a fost 

construită la sfârșitul sec. IV- și începutul sec. III  Chr. 

Se spune că numele cetății e de origine celtică, derivă 

de la un legendar întemeietor, Caspios Aegyssus. 

Viața urbană ia sfârșit la Aegyssus în primul sfert al 

sec. VII. Zona este din nou locuită în secolele X-XI ,dar 

așezarea se mută la poalele fortificației.  

Sub denumirea de Tulcea, localitatea apare 

menționată pentru prima dată în anul 1506 într-un 

registru Vamal Otoman. 

Localitatea este așezată pe șapte coline.  

A trăi ca om, ca scriitor într-un astfel de loc 

înseamnă să fii conștient că nu poți învinge 

agresivitatea unora și trebuie să-ți asumi riscurile. 

 De aceea acum când am fost atât de încercat 

iar Domnul a vrut să mă lase printre voi, dați- mi voie 

să vă împărtășesc câteva gânduri legate de omenie, 

carte, prieteni, iubire, scriitori. 

Până acum motto-ul meu era: ”Să nu renunți 

niciodată!”. După toate cele petrecute cu mine am 

compus un alt motto care se potrivește mai bine: „Să 

nu-ți dorești niciodată ceva ce poți pierde!”. 

„Avem timp să ne facem prieteni și să-i pierdem; 

Avem timp să primim daruri și să nu știm ce să 

facem cu ele; 

Avem timp pentru dragoste dar când o facem bine 

și pe aceasta – murim”. 

Am învățat în viață câteva lucruri pe care vi le 

împărtășesc: 

Nu poți să faci pe cineva să te iubească așa cum 

vrei tu - lasă să te iubească așa cum simte, cum poate 

el; 

Am învățat că nu contează ce ai - ci pe cine ai; 

Am învățat că de cei pe care îi iubim să nu te 

desparți folosind cuvinte ”dure” pentru că s-ar putea să-
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i vedem pentru ultima dată; 

Am învățat că dacă ai un prieten care te supără 

din când în când trebuie să-l ierți, trebuie să înveți a 

ierta; 

Am învățat că pe cei pe care-i iubești mai mult ți 

se iau primi; 

Ce suntem? 

Un firicel de nisip în bătaia vântului! 

Încearcă să nu te risipești în fapte inutile! 

Viața cu fiecare clipă se depărtează. 

Durerea o purtăm în noi. 

Suntem împreună dar înflorim separat (trebuie să 

înțelegem și asta). 

Cu cât ajungi mai sus, încearcă să nu uiți de unde 

ai plecat! 

Trebuie să învățăm să iubim pe cine merită! 

Anii suferinței nu trebuie uitați! 

Trebuie să avem curaj! 

Curajul și sinceritatea definesc omul.  

Omul zilelor de astăzi trebuie să fie un luptător. 

Curajul, credința talentul, adevărul trebuie să-i 

caracterizeze pe scriitori pentru a putea rămâne făclii 

arzânde atât în anii care au trecut cât și în cei care vor 

să treacă. 

Îți trebuie curaj să scrii, să creezi, să spui 

adevărul în această lume în care minciuna și 

duplicitatea sunt la modă. 

Rușinea e un cuvânt necunoscut de unii.  

Feriți-vă! 

Fiecare avem drumul nostru. 

Drumul meu trece prin inima plină de iubire 

pentru Dumnezeu și oamenii adevărați, pentru prietenii 

care-ți întind mâna, nu care te resping adresându-ți 

doar reproșuri, cei care te întreabă cum te simți, nu cei 

care spun că nu te mai faci bine. 

Pentru cei care te întreabă de ce plângi, pentru 

că lacrimile sunt un bun al lui Dumnezeu și nu trebuie 

pierdute la întâmplare. 

Dați-vă mâna, fiți uniți doar așa puteți învinge! 

Scriitorul e acel om care aduce în orice loc s-ar 

așeza frumosul, bucuria, înțelepciunea, iubirea. 

Zâmbetul său, omenia lui fac din el un om unic, 

cu harul Domnului alături. 

Scrieți, aveți curaj! 

Cartea îți oferă posibilitatea de a te ascunde în 

spatele unui personaj sau al versului preferat. 

Lansarea unei cărți nu-ți mai dă această 

posibilitate. Te face să fii prezent, să asculți, să fii 

provocat, să răspunzi la întrebări, să fii tu însuți, să 

înțelegi că toate acestea nu fac altceva decât să 

întregească actul creator.  

Abilitatea scriitorilor de a așeza cuvintele în 

pagină și să le dea valoare e un dar dumnezeiesc! 

E cea mai mare greșeală să crezi că toată 

lumea te place!  

Scriitorul e o poveste! 

Continuitatea creației îți dă valoare. 

Omul fără Dumnezeu e un nimic! 

Iubirea de sine vă creează o imagine falsă! 

Scriitorul lipsește din viața celor pentru care 

scrie și a cetății abia atunci când moare... dar opera sa 

rămâne și poate fi nemuritoare. 

Scriitorii sunt și ei oameni, ei știu să trăiască, să 

compună emoții. Atâta timp cât le poți produce - exiști! 

Lasă-i scriitorului spațiu să se pregătească 

pentru a-și putea dărui sufletul! 

Trăiți pe un meleag uimitor în care oamenii 

parcurg traiectoriile arhaice ale câte unui mit ce le 

facilitează inițierea în tainele existenței și ale 

nonexistenței. Mitul și legenda asigură acestor oameni 

accesul la eternitate. 

Nu vă întoarceți fața de la Dumnezeu, el ne 

protejează mereu! 

Succes în tot ce faceți!  

Sper că ați înțeles ce am vrut să vă spun... 

Onestitatea e cartea de căpătâi a omului! 

Fiți oameni! Doamne ajută!  
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P.S. †VISARION 
EPISCOPUL TULCII 

Jertfă și Înviere 
DIN MILA LUI DUMNEZEU EPISCOP  

AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A TULCII, 
 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi  
dreptcredincioşilor creştini,  

har, milă şi pace de la Dumnezeu Atotţiitorul,  
iar de la noi arhiereşti binecuvântări 

 
„El a purtat păcatele noastre, în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, murind  față de păcate, să 

viețuim dreptății”  
(1 Petru 2, 24) 

 
Iubiții mei fii sufletești, 

Sărbătorim cu bucurie duhovnicească și în cuget 

de unire cu toții creștinii dreptmăritori, acum la început de 

lună mai, binecuvântatul praznic al Învierii Domnului sau 

Sfintele Paști. 

Lumina mai presus de fire a acestei mărețe 

sărbători se revarsă din nou, ca un har în sufletele noastre, 

umplându-ne de bucurie și îndemnându-ne acum la miez 

de noapte, să cântăm imnul de biruință - „ Hristos a înviat 

din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din 

morminte viață dăruindu-le”. 

Pline de lumină și de veselie sunt acum și 

sufletele noastre. Năzuind să ne apropiem cu vrednicie de 

roadele jertfei și Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, ne-am 

pregătit vreme de 40 de zile cu post, cu rugăciune și 

înfrânare, cu fapte de milostenie, toate izvorâte din 

credință și nădejde, întărindu-ne în urcușul duhovnicesc al 

Sfântului Post al Paștilor pentru a ne uni prin Sfânta 

Împărtășanie cu cinstitul Trup și Sânge al Mântuitorului 

nostru Cel răstignit și înviat. 

Binecredincioși creștini, 

Sfintele slujbe din cuprinsul Postului Mare și mai 

ales din Săptămâna Sfintelor Pătimiri ne-au ajutat să 

înțelegem mai adânc semnificația jertfei pe care Domnul 

nostru Iisus Hristos a primit-o de bună voie pentru noi și 

pentru a noastră mântuire, când a urcat drumul Golgotei 

sub povara Crucii pentru a ne elibera din robia păcatului și 

a morții. 

Prin jertfa lui Hristos, legătura morții a fost 

sfărâmată, iar calea spre cer, spre viața cea veșnică ne-a 

fost din nou deschisă nouă oamenilor, tuturor celor ce 

credem în El, „ căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât 

pe Fiul Său Cel Unul-Născut, L-a dat ca oricine crede 

în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3,16). 

Drumul Crucii de pe Golgota s-a încheiat cu 

biruința Învierii Domnului, pentru că povara suferinței fiind 

purtată de Mântuitorul, care s-a arătat a fi Dumnezeu și 

Om adevărat, El a luat asupra Sa păcatele noastre pe care 

le-a pironit pe Cruce, le-a șters cu scump Sângele Său și 

ne-a împăcat cu Tatăl nostru cel din ceruri. 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu, jertfa, moartea și 

învierea Sa reprezintă darul care a redat firii omenești, 

înjosită prin păcat și supusă morții, demnitatea cea dintru 

început a chipului lui Dumnezeu în om și putința 

reîntoarcerii la starea lui Adam cel dintâi zidit. 

De aceea sfânta zi a Învierii Domnului este 

numită „praznicul praznicelor și sărbătoare a 

sărbătorilor”. Întreaga noastră viață, rostul nostru ca 

oameni și creștini, mântuirea noastră este fundamentată 

pe această mare zi a Sfintelor Paști în care înviind Hristos, 

învie întreaga omenire și fiecare dintre noi, precum zice 

cuvântul Scripturii că Domnul Iisus „s-a dat spre moarte 

pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea 

noastră” (Rom. 4, 25), făcându-se „începătura  celor 

adormiți” (1 Cor. 15, 20). Înviind din morți, El „ne-a făcut 

și pe noi vii, împreună cu Sine” (Col. 2, 13), hărăzindu-

ne făgăduința de a ne face părtași „ai dumnezeieștii firi” 

(2 Petru 1, 4) și dăruindu-ne puterea de a  
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viețui cu El în veșnicie. 

De aceea la Paști, în această zi „de mântuire și 

de strălucire” ne bucurăm cu întreaga noastră ființă de 

minunea Învierii căci în ea „prăznuim omorârea morții, 

sfărâmarea iadului, începătura altei vieți veșnice”, cum 

cântăm la slujba Sfintei Învieri. 

Bucuria acestei sărbători nu este o bucurie 

vremelnică, trecătoare, ci este una nepieritoare și veșnică, 

desprinsă din bogăția de lumină și de har a tezaurului de 

credință al Bisericii străbune care ne spune prin graiul 

psalmistului că „aceasta este ziua pe care a făcut-o 

Domnul să ne bucurăm și să ne veselim într-însa” (Ps. 

118, 24). 

Este așadar ziua Învierii, ziua în care pământul 

se unește cu cerul, este ziua în care Fiul lui Dumnezeu, 

biruind moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică și mare 

milă. Pentru aceasta cinstind după cuviință luminata 

sărbătoare de astăzi se cuvine să preamărim pe 

Dumnezeu pentru slăvita Înviere a Fiului Său, dar în 

același timp să-i aducem prinos de mulțumire pentru 

izbăvirea noastră din păcat și din întuneric și pentru 

trecerea noastră „din moarte la viață și de pe pământ la 

cer” la viața cea veșnică și neîmbătrânitoare. 

Dreptmăritori creștini, 

Sărbătorind ziua slăvitei Învieri se cuvine să ne 

facem - împreună cu apostolii și cu mironosițele femei - 

vestitori cu râvnă a acestei minuni dumnezeiești, printr-o 

continuă creștere duhovnicească, în duhul Evangheliei, 

potrivit îndemnului făcut de Mântuitorul Hristos „Fiți 

desăvârșiți precum Tatăl nostru Cel din ceruri, 

desăvârșit este” (Matei 5, 48). 

Ca „fii ai luminii” (Efes. 5, 8) să umblăm în căile 

de lumină, de har și de binecuvântare ale învățăturii Sfintei 

noastre Biserici ortodoxe, ajutându-i pe semenii noștri atât 

material cât și spiritual, străduindu-ne să ne facem 

„tuturor toate” (1 Cor. 9, 22) ca să arătăm că suntem 

ucenici ai Celui ce a biruit moartea și a înviat din morți. 

În aceste vremuri tulburi pe care le trăim, vremuri 

de pandemie și de înstrăinare sufletească, de secetă 

duhovnicească, arse de gerul necredinței, vremuri în care 

necinstea și înșelăciunile s-au înmulțit, când păcatele 

devin scop în sine, când unii dintre noi nu mai respectăm 

nici un fel de rânduială civilă sau bisericească, este nevoie 

de multe strădanii pentru însănătoșirea noastră ca neam, 

pentru vindecarea de aceste boli sufletești și pentru 

întoarcerea la adevărata trăire creștinească și 

românească a fericiților noștri înaintași. Și sărbătoarea 

Învierii Domnului este un bun prilej pentru redescoperirea 

valorilor creștine ca și pentru punerea lor în lucrare în viața 

de zi cu zi. 

Parcă despre această stare de acum spunea 

cândva într-un articol intitulat „Paștile” marele nostru poet 

național Mihai Eminescu „credem c-a înviat Hristos în 

inimile sincere care s-au jertfit pentru învățătura Lui, 

credem că a înviat pentru cei drepți și buni...dar pentru 

acea neagră mulțime cu pretexte mari și scopuri mici, 

cu dulce cuvânt în gură și cu ură în inimă, cu fața 

zâmbind și cu sufletul înrăutățit, El n-a înviat niciodată, 

cu toate că și ei se închină la același Dumnezeu” 

Așadar să facem ca Învierea Mântuitorului 

Hristos să se regăsească nu doar în grăirea noastră, ci mai 

ales în trăirea și faptele cele bune după pilda înaintașilor 

noștri, să respectăm credința și să ne ferim de faptele de 

ocară prin care îl răstignim a doua oară pe Hristos. 

Iubiți credincioși, 

În acest an sărbătoarea Învierii Domnului vine la 

noi în cel mai frumos anotimp, în luna florilor, în luna mai 

„când totul se preface-n rai” în plină înviere a naturii, iar 

această primăvară pascală ne îndeamnă și pe noi la 

„înnoirea vieții” (Rom. 6, 4), la dragoste frățească și la 

iertare. 

Ziua Învierii este o oglindă în care vedem taina 

vieții și a morții, ea ne insuflă curaj, nădejde și liniște că 

așa cum Mântuitorul a biruit moartea, tot așa și noi vom 

birui greutățile acestor timpuri. 

Cu aceste gânduri și simțăminte să prăznuim cu 

toții Sfânta Înviere ca să luăm putere și biruință de la 

Hristos, Cel ce este Lumina lumii, Adevărul și Viața. 

Împărtășindu-vă aceste gânduri părintești și 

îndemnuri de luminatul praznic al Învierii Domnului vă 

îmbrățișăm pe toți întâmpinându-vă cu creștinescul salut 

pascal 

„HRISTOS A ÎNVIAT” 
Al vostru al tuturor către Domnul cel înviat de tot binele 

voitor și pururea rugător, 
 

†VISARION 

Episcopul Tulcii 
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MONUMENTUL 
INDEPENDENŢEI - TULCEA 

 

                       

Cornel PULBERE 
 

 
1.Generalități 
 

La data de 14 noiembrie 1878, suprafața 
Dobrogei avea 15.776 kmp si era alcătuită din : insulele 
ce formau Delta Dunării, Sangiacul Tulcei, 11 districte: 
Kilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Macin, Babadag, 
Harsova, Kiustenge, Medgidia, Ținutul de la vest de 
Silistra pana la Mangalia, Insula Șerpilor. 

Populația Dobrogei la acea data era: 
226.000 locuitori (dintre care 127.000 musulmani) 
distribuiți pe etnii astfel: tătari= 71.000, turci=49.000, 
romani = 47.000, bulgari = 30.000, restul 36.000 = evrei, 
greci, armeni, rusi, circasieni si germani. 
 
2.Context istoric 

Momentul 14 noiembrie 1878 a început cu 
parafarea Tratatului de la Berlin 1-13 iulie , art.22-46, 
Romania fiind reprezentată de I.C.Bratianu – primul 
ministru al Romaniei si M.Kogalniceanu – Ministrul de 
externe, și s-a materializat concret prin Proclamația 
Regelui Carol I și intrarea armatei române în Dobrogea. 

Personalități participante la eveniment: MS 
Regele Carol I, I.C.Bratianu –Primul ministru al 
României, M.Kogalniceanu- Ministru de externe, 
Col.Slaniceanu-Ministru de Război, Gen Cernat Alex. - 
Comandantul armatei Române, Col.Arion, 
Col.Fălcoianu. A fost numit „Comisar pentru trecerea 
Dobrogei în stăpânire românească” – N.Catargiu. 
Comandantul Diviziei Militare Dobrogea a fost numit 
Gen.Al.Anghelescu. Prefect de Tulcea a fost numit 
N.Opran iar ulterior la Constanța, G.Ghica. 
 
3.Despre monument 

Monumentul Eroilor din Războiul pentru 
Independență se află pe Colnicul Hora (astăzi dealul 
Monumentului), în Parcul Monumentului, unde se 
găsesc și ruinele cetății Aegyssus. 

Piatra de temelie a fost pusa la 17 octombrie 
1879, în prezența regelui Carol I. Conceptul și execuția 

Monumentului aparține sculptorului George Vasilescu. 
Liga pentru propășirea Dobrogei, condusă 

de poetul Ion Nenițescu, a avut inițiativa ridicării 
Monumentului ca omagiu adus eroismului și al vitejiei 
poporului român în războiul pentru eliberarea de sub 
dominația otomană (1877-1878). 

Lucrarea a fost începută de sculptorul George 
Vasilescu și terminată de sculptorul Constantin 
Bălăcescu în 1899, dar inaugurarea oficială a avut loc 
mult mai târziu, în 1904, în prezența regelui Carol I și a 
Reginei Elisabeta. 

Monumentul a fost ridicat în cinstea militarilor 
români care au luptat în Războiul de Independență 
(1877-1878) și pentru a evoca reunirea Dobrogei cu 
România. Fondurile necesare construirii monumentului 
au fost adunate prin grija „Ligii pentru propășirea 
Dobrogei". La 17 octombrie 1879, domnitorul Carol I a 
pus piatra de temelie a monumentului. Finalizat în anul 
1899, monumentul a fost inaugurat la 2 mai 1904, tot în 
prezența regelui Carol I. 

În forma inițiala, monumentul era amplasat pe 
soclu de plan pătrat, în doua trepte, realizat din granit 
de Dobrogea, plasat pe un piedestal în formă de două 
volume paralelipipedice și un trunchi de piramidă, 
ornate cu brâu și cornișa pe care se înalță maiestuos un 
obelisc înalt de 22 de metri realizat din granit de 
Ravena. La baza obeliscului, se aflau 2 elemente 
sculpturale, un dorobanț cu arma pe umăr și o goarnă 
în mână și al doilea element sculptural, un vultur uriaș 
cu aripile deschise. 

Pe fațada principală a piedestalului era 
montată o placă cu textul: „Ridicatu-sa acest 
monument de cetățenii tulceni ai țării, în anul 
MDCCXCIX (1879) spre vecinica amintire a 
readucerii Dobrogei la căminul strămoșesc prin 
vitejia armatei române sub conducerea Regelui 
Carol I". 

În anii Primului Război Mondial monumentul a 
fost distrus de trupele bulgare de ocupație. Refăcut  
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parțial în 1932, prin grija arhitectului G.T.Ionescu, a 
fost definitivat în 1977 când, cu prilejul Centenarului 
Independenței, cu sprijinul sculptorului Cristea Grosu, 
au fost repuse la locul lor statuile dorobanțului și 
vulturului. O nouă placă cu un nou text a fost montată 
pe monument: „Acest monument a fost ridicat de 
cetățenii din orașul Tulcea în 1879 ca simbol al 
eroismului și vitejiei poporului român în lupta 
pentru eliberarea de sub jugul otoman și 
independența României".  

Monumentul Independenței a fost refăcut abia 
în 1932, după distrugerea sa în perioada 1916 – 1918, 
însă fără statuia dorobanțului și a vulturului. 

Meritul existenței în oraș a Monumentului 
Independenței este al locuitorilor județului Tulcea, 
cu sprijinul financiar al tuturor locuitorilor și s-a 
ridicat acest monument în cinstea armatelor 
române din Războiul de Independență și a Reunirii 
Dobrogei cu România. Iar piatra fundamentală a 
fost pusă de domnitorul Carol I, cu prilejul vizitei la 
Tulcea, din 17 – 18 octombrie 1879. 

Iată actul de fundație: „Anul 1879, luna 
octombrie, în șaptesprezece zile, de către Alteța 
sa Regală Carol I, Domnul României, s-a pus 
această piatră fundamentală a monumentului 
erigiat în orașul Tulcea pe muntele Horei în 
amintirea anexării Dobrogei către România, 
dându-se binecuvântarea religioasă de Prea 
Sfinția Sa Părintele Iosif – Episcopul Dunării de 
Jos, faţă fiind domnii Mihail Kogălniceanu – 
ministrul de interne, colonel D. Leca – ministrul 
de resbel, George M. Ghica – prefect al 
Judeţului Tulcea, general Al. Angelescu – 
comandantul diviziei militare din Dobrogea și 
Dimitrie Theodoroff – întâiul primar al orașului 
Tulcea” . 

Monumentul a fost conceput sub forma 
unui obelisc de 22 de metri, având la bază soclu cu 
două trepte surmontat de un piedestal. La baza 
obeliscului au fost fixate două elemente 
sculpturale: un dorobanț cu arma pe umăr și o 
goarnă în mână; cel de-al doilea element este un 
vultur, element principal al stemei Țârii Românești. 

Monumentul a fost terminat în anul 
1899, dar inaugurarea oficială a avut loc mult mai 
târziu. Pe 2 mai 1904, în prezența regelui Carol I și 
a Reginei Elisabeta, primarul orașului, N. Comșa. 
In alocuțiunea sa acesta afirma: 

„O dorință a Majestății Voastre a fost 
îndeplinită: Falnicul Monument al Reanexării 
Dobrogei s-a înălțat pe acea stâncă frumoasă 
desemnată de Majestatea Voastră. El va vorbi   

posterității de vitejia dorobanțului și a Marelui 
Căpitan, Gloriosul nostru rege (…)” . 
Cu prilejul aniversării centenarului cuceririi 
Independenței de stat a României, în anul 1977, 
Monumentul și-a recăpătat forma sa inițială, la 
restaurarea lui aducându-și contribuția sculptorul 
Cristea Grosu. 

Pe data de 15 (17) octombrie, 1879, sosea la 
Tulcea, la bordul navei Arpad, Carol I, însoțit de o 
importantă suită. Cu toate că Principatele Unite ale 
Moldovei și Țării Românești (numele România va fi 
folosit din 1881) aveau în dotare un yacht princiar-regal, 
Ștefan Cel Mare, construit în 1867 și folosit ca puitor de 
mine în timpul Războiului de Independență, delegația 

regală utilizează pentru deplasare un bastiment închiriat 
de la societatea austriacă DDSG. La data sosirii suitei, 
tulcenii încă nu erau prea bine dumiriți ce se întâmplă 
cu ei, așa că puțin probabil că se gândeau la construirea 
unui monument. Trecuseră abia câteva luni de la 
plecarea armatei țariste de la Tulcea (ultimele nave de 
război părăsiseră portul Tulcei în luna aprilie 1879), 
împreună cu guvernatorul rus Belțercovici. Unul dintre 
motivele pentru care începuse Războiul Ruso-Turc 
fusese independența poporului bulgar și crearea unui 
stat pentru aceștia. Așa că oricine ar fi pariat sume 
importante pe ideea că Tulcea, cu întreaga Dobroge, 
avea să facă parte din Bulgaria, ce urma să se 
înființeze, conform promisiunii rușilor, sau, în cel mai rău 
caz, să intre în posesia acestora. Oferta făcută de ruși 

http://www.obiectivtulcea.ro/wp-content/uploads/2014/01/4-tulcea-statuia-regelui-carol-i-al-romaniei-1866.jpg
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românilor, adică Dobrogea în schimbul Basarabiei, 
surprinsese pe toată lumea, inclusiv pe românii care se 
consideraseră prieteni și aliați cu aceștia. Dar în politică 
nu există decât aliați vremelnici. Așa că Imperiul Țarist 
primește Dobrogea de la Imperiul Otoman, ca 
despăgubire de război, și impune Principatelor Unite ale 
Moldovei și Țării Românești un troc, fără prea multe 
negocieri, prin care luau 
Basarabia și ofereau 
Dobrogea. În urma acestor 
jocuri politice, tulcenii au fost 
foarte aproape, pe parcursul 
unui an de zile, să devină 
ruși, bulgari, ca în final să 
ajungă români. Trebuie să 
recunoașteți că după această 
adevărată licitație nu prea 
mai are cum să-ți  stea 
gândul la construirea de 
monumente. Mai mult ca 
sigur că cel care a venit cu 
ideea Monumentului de 
Independență tulcean a fost 
unul dintre membrii din suita 
lui Carol I, Mihail 
Kogălniceanu, sau poate 
generalul-doctor Carol 
Davilla, autorul frumosului 
gest de a-și așeza propriile decorații alături de piatra de 
temelie. Cu siguranță însă, aceștia nu aveau nici cea 
mai mică idee cum avea să arate monumentul sau, chiar 
dacă făcuseră o schiță a acestuia, puțin probabil ca 
acesta să fi călătorit în timp, aproape 20 ani, pentru a se 
materializa. Cu siguranță însă, amplasarea și orientarea 
monumentului au fost stabilite de acești oameni, 
existând informația, neverificabilă, că însuși Carol I este 
acela care a ales locul monumentului pe Colnicul 
Hora, impresionat de măreția acestuia. Dacă atracția 
A.R. Carol I pentru stânca de granit a fost ceva natural, 
având în vedere că de două mii de ani, romani, bizantini 
și otomani și-au ridicat cetăți și forturi pe aceasta, modul 
cum au gândit așezarea monumentului este extrem de 
important. S-a hotărât ca acesta să fie poziționat cu fața 
către Dunăre, de fapt către Ismail și întreaga Basarabie, 
astfel încât rușii care intraseră în stăpânirea vremelnică 
a acesteia să nu uite că românii nu uită acest lucru! Un 
mesaj simplu, plin de curaj pentru o națiune care abia 
se cristaliza ca stat. Pe tot timpul petrecut la Tulcea, 
Regele Carol I a fost găzduit de familia Ellman, în 
propria casă, proprietarul fiind unul din cei mai bogați 
tulceni, mare antreprenor de grâne și lemn. Tot de la 
balconul casei acestuia, situată pe strada Babadag, 

oficialitățile asistaseră la defilarea armatei române, la 
sosirea la Tulcea, în 1878.. După slujba religioasă de 
sfințire a locului, A.R. Carol I a pus piatra de temelie, iar 
doctorul Carol Davilla propriile decorații. În legătură cu 
gestul generalului-doctor, există o versiune a poveștii în 
care se spune că acesta, în timpul desfășurării 
evenimentului, cuprins de o emoție puternică, și-ar fi 

smuls din piept decorațiile și cu 
lacrimi pe obraz, le-ar fi așezat, 
îngenuncheat, alături de piatra de 
temelie. Echipa de arheologi care au 
participat în 1977 la lucrările de 
reabilitare ale monumentului au 
căutat aceste decorații, fără a reuși 
însă să le descopere.  

Piatra de temelie a acestui 
simbol al luptei pentru independență 
a fost pusă la 17 octombrie 1879, în 
mai puțin de un an de la intrarea în 
oraș a autorităților civile și militare, 
eveniment consemnat la data de 18 
noiembrie 1878.La momentul festiv 
de pe Colnicul Hora au participat, pe 
lângă Domnitorul României, Alteța Sa 
Regala Regele Carol I, Ministrul de 
Interne- M.Kogălniceanu, Ministrul de 
„Resbel” Col.D.Leca, alături de 
Gen.Al.Anghelescu- Conducătorul 

Diviziei Militare din Dobrogea. Binecuvântarea 
religioasă a așezării pietrei fundamentale, a fost dată de 
Episcopul Dunării de Jos, Preasfințitul părinte Iosif, 
după cum se precizează în actul de fundație. De 
asemenea la baza monumentului a fost așezată într-un 
cilindru sigilat cu sigiliul regal, „Proclamația către 
dobrogeni a Principelui României Carol I de 
Hohenzolern” (citită la 14 noiembrie 1878). 

Timpul trecea însă fără ca lucrările la monument 
să înceapă. A fost nevoie sa treacă 18 ani și ca poetul 
Ioan Nenițescu (1854 – 1901) sa fie numit Prefect al 
Tulcei, în iulie 1897, pentru ca ideea înălțării 
monumentului să devină realitate. Autorul poeziilor „Pui 
de lei” și „ Tara mea”, se înrolase voluntar în Războiul 
de Independență și fusese decorat cu Steaua României 
și Virtutea Militară. 
Ideea ridicării monumentului Independenței era 
susținută și de Liga pentru Propășirea Dobrogei, 
înființată în 1896, care reușise să strângă doar 30.000 
lei. 

După ce entuziastul Prefect și patriot 
Nenițescu a reușit să strângă într-un timp record suma 
necesară monumentului (90.000 lei), prin mobilizarea 
cetățenilor, la Tulcea venea în toamna anului 1896 

https://mistereledunarii.files.wordpress.com/2017/12/12.jpg
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tânărul sculptor George Vasilescu ( 1864 – 1898), 
pentru a semna contractul de realizare a mult 
așteptatului edificiu. Avea doar 33 de ani și îl recomanda 
realizarea Monumentului „Batalionul II Vânători” pe care 
îl ridicase la Ploiești. 

Tânărului sculptor i se acorda libertate deplină 
în realizarea edificiului comemorativ. Acesta și-l 
imaginează sub forma unui obelisc înalt de 22 de metri, 
având ca soclu o scara monumentală. La baza 
obeliscului se află, de o parte și de alta două statui: una 
reprezentând un dorobanț cu arma pe umăr și cu o 
goarna în mana cealaltă și un vultur cu aripile deschise. 
(De altfel statuia dorobanțului a fost preluată ca idee, în 
copie mai mare, pentru flancarea viitorului pod peste 
Dunăre al inginerului Anghel Saligny). 
Pentru realizarea celui mai voluminos element, obeliscul 
de 22 de metri, construit din granit roșu de Biaveno, 
George Vasilescu a plecat la Veneția. Însă la întoarcere 
spre Tulcea, când trebuia sa conducă lucrările de 
înălțare a monumentului, a fost pătruns de o răceală 
puternică și internat, însă în ciuda eforturilor de la 
Spitalul Colțea din Capitala, moare la 11 noiembrie 
1898. 

Misiunea de a continua opera regretatului 
sculptor, după planurile întocmite de acesta, i-a fost 
încredințată lui Constantin Bălăcescu (1865 – 1913) , 

cel care, în 1902, a realizat și statuia lui Mircea cel 
Bătrân. Cele trei piese au fost așezate pe soclu la 

intervale mari de timp, astfel încât inaugurarea oficială 
a monumentului s-a făcut abia pe 2 mai 1904, în 
prezenta Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta. In 
acest fel , visul regal devenea realitate, după cum avea 
sa declare si Primarul Tulcei de la acea vreme, 
Nicolae Comșa: „ O dorință a Majestății Voastre s-a 
înălțat pe acea stâncă frumoasă desemnată de 
Majestatea Voastră. Ea va vorbi posterității de vitejia 
dorobanțului și a Marelui Căpitan, gloriosul nostru 
Rege...” 

Intrarea României într-o alta conflagrație, 
Primul Război Mondial, avea să afecteze și obeliscul de 
pe Colnicul Hora, fiind distrus de trupele  de ocupație 
bulgare. A fost dezasamblat și dus în Bulgaria ca trofeu, 
la fel ca și statuia lui Mircea cel Bătrân, postamentele 
ambelor monumente fiind aruncate în aer. Aceste 
aspecte au fost relatate de colonelul Marin Ionescu 
– Dobrogianu, în studiul „ Năvălirea bulgară din 
1916 – 1918 în județul Tulcea” : „ Mărețul monument 
al anexării Dobrogei, precum și statuia lui Mircea cel 
Bătrân de lângă Gradina Publică au fost ridicate ca 
trofee, iar postamentele lor au fost sparte cu dinamită”. 

Dacă statuia din bronz a lui Mircea cel Bătrân, 
înfățișându-l pe domnitor în picioare, cu buzduganul 
ridicat și îndreptat spre Dunăre și cu sabia la brâu, nu a 
mai fost niciodată refăcut ( abia în 1972 în Piața Civică 
din Tulcea se va înălța o statuie ecvestră a domnitorului, 
realizată de Ion Jalea), Monumentul Independenței a 
fost reconstruit în anul 1933. Însă din cauza 
resurselor financiare limitate, s-a renunțat la dorobanț și 
la vultur. Abia cu ocazia sărbătoririi Centenarului 
Independenței de stat a României, pe 9 mai 1977, 
monumentul a fost refăcut în forma sa inițială, cele 
doua elemente sculpturale fiind realizate de 
arhitectul Cristea Grosu. 

Dealul pe care se afla Monumentul 
Independenței ( și pe care se găsesc și ruinele cetății 
Aegyssus) la care se ajunge urcând un șir de trepte, 
este denumit astăzi simplu „ Dealul Monumentului” 
fiind un important punct de atracție turistică. Tot aici se 
află și Muzeul de Istorie si Arheologie Tulcea, în incinta 
căruia se află un bust al lui Carol I.  

Într-un alt veac Dealul Monumentului era 
denumit de tulceni „Dealul Morilor”, după mulțimea 
morilor de vânt care fuseseră construite pe acest loc, 
sau „Colnicul Hora” sau „ Dealul Horei”, amintind de 
dansurile de sărbătoare pe care comunitatea otomană 
le organiza aici. 

Reper peste veacuri al momentului înălțător de 
la 14 noiembrie 1878, Monumentul Independenței 
rămâne un simbol al Tulcei și al întregirii Dobrogei, 
despre care avem datoria să ne amintim mereu. 

https://mistereledunarii.files.wordpress.com/2017/12/23.jpg
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LUCRĂRILE LUI EUGEN 
ISPIR ÎN COLECȚIILE 

MUZEULUI DE ARTĂ TULCEA 
                 Text: Daniela IACOBLEV-BARĂU, cercetător științific ICEM Tulcea 

Fotografii: Gabriel DINCU, fotograf ICEM Tulcea 
 

 
Unul dintre artiștii români complecși, care s-a 

afirmat printr-o tehnică interdisciplinară, prezent în 
colecțiile Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural 
Nord Dobrogean al Institutului de Cercetări Eco-
Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea prin 77 de bunuri 
culturale, este Eugen Ispir.  

Pictorul s-a născut pe 9 martie 1909 în satul 
Văratec din județul Neamț și a încetat din viață în iulie 
1974, la București. După studiile gimnaziale de la 
Târgu Neamț, el a absolvit Școala Normală „Mihai 
Eminescu” din Botoșani și Academia de Arte 
Frumoase din Iași, România. Întreaga viață a fost 
susținut de Lucia Dracopol, cu care s-a căsătorit la 30 
ianuarie 1938. Domeniile de activitate în care s-a 
desfășurat au fost educația, cultura și arta. Eugen a 
lucrat cu îndemânare pictură de șevalet, grafică, 
sculptură, artă monumentală, ceramică și sticlă. 
Ultimul deceniu de viață și l-a petrecut în regiunea 
Veneto din Italia. 

Modalitatea de exprimare a lui Eugen Ispir a 
fost puternic influențată de creațiile artiștilor francezi, 
pe care le-a admirat în călătoriile lui. În demersul său 
artistic, maestrul a redus figurativul la forța expresivă 
a culorilor. Cu toate că se identifică o tendință a stilului 
către Fovism, Ispir s-a jucat cu volumul. Lucrările sale 
au o mare valoare plastică. Meritele omului de cultură 
au fost încununate cu decorații din partea unor țări în 
care a făcut schimburi de experiență. 

Prolifica creația artistică conține cicluri 
tematice precum: „Drumurile și amintirile lui Ion 
Creangă”; „Pe urmele Unirii”; „Delta Dunării”; 
„Reconstrucția orașului Iași”; „Priveliști din opera lui 
Mihail Sadoveanu”. La acestea se adaugă: naturi 
statice; compoziții cu personaje, animale și păsări; 
compoziții istorice evocatoare ale vieții lui Ștefan cel 
Mare; peisaje din Paris, Veneția și Odessa; compoziții 
abstracte. A executat lucrări de artă decorativă și 
decorații murale în București, Balotești, Brașov, 
Galați, Slobozia și Târgu Neamț. 

Subiectele pânzelor din Colecția de Pictură a 
Muzeului de Artă din Tulcea sunt tratate preponderent 

figurativ, cu o reprezentare simplificată. Artistul și-a 
exprimat percepțiile și emoțiile prin tușe spontane, 
energice, uneori violente, aplicate cu penelul și cuțitul. 
Spațiile compoziționale sunt dinamizate prin accente 
de linie care completează formele cu margini 
imprecise, pete picturale și zone de culori pure. 
Perspectiva și volumul peisajelor rezultă din 
juxtapuneri de culori precum cele închise cu deschise, 
calde cu reci, saturate la maxim cu tonuri rupte. 
Poveștile urzite din culori de ulei și guașă reflectă 
atmosfera spațiului dobrogean din prima jumătate a 
secolului al XX-lea și reconstituie, în mică parte, 
parcursul lui Eugen Ispir prin Europa. 
1. Colecția de Pictură a ICEM Tulcea; nr. inv. 605 - 

„Peisaj din Deltă”; ulei pe carton; 398 x 564 mm; 
semnat dreapta jos, cu roșu-violet: „ispir” 

După 1960, influențat de contactul cu arta 
internațională, dar și de evenimentele naționale care 
l-au condus spre maturizare, Eugen Ispir a început să 
fie interesat de nonfigurativ. Mai mult sau mai puțin 
elaborate, suprafețele pieselor din Colecția de Grafică 
sunt lucrate cu sanguină, creion, tuș, tușuri colorate, 
tempera și vopsea tipografică pe carton, hârtie și 
hârtie cașerată pe carton.  
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Subiectele sunt mixturi de regnuri din care se 
citesc forme, structuri și elemente. Opera stimulează, 
ca în Cubism, un schimb cu privitorul. Semnele 
plastice ale stampelor au o materialitate unică. Liniile 
curbe ale formelor care seamănă cu cele vegetale sau 
animale au caracter feminin și delicat, creează 

sensibilitate. 
2. Colecția de Grafică a ICEM Tulcea; nr. inv. 697 - 
„Motiv decorativ III”; monotip color pe carton; 640 x 
390 mm; semnat dreapta jos, cu negru: „ispir” 

Eugen Ispir a modelat figurine și plăci 
ceramice în ronde-bosse și relief scufundat. Plăcile 
ceramice din Colecția de Artă Decorativă Europeană 
sunt lucrate din argilă. Majoritatea reprezentărilor 
incizate sunt definitivate prin glazurare. Culorile din 
compozițiile ceramice sunt obținute din oxizi metalici 

diferiți, aplicați sub formă de emulsii.   
Formele sunt stilizate, construite cu linii 

predominant curbe continue și ferme, încadrate 
frecvent în chenare. Ritmul liniar este ușor de 
recunoscut. Caracterul grafic este grațios, plin de 
blândețe prin traseul său jucăuș. 

 
3. Colecția de Artă Decorativă Europeană a ICEM 
Tulcea; nr. inv. 95 - „Personaj”; ceramică glazurată; 
320 x 230 mm; nesemnat 

Lucrările lui Eugen Ispir pot fi admirate printre 
exponatele Casei Avramide din Tulcea, str. 
Progresului nr. 32. Prin intermediul expozițiilor 
temporare, Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural 
Nord Dobrogean promovează „Arta din Depozit”, 
opere mai puțin cunoscută de către localnici

.  
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EUBIOTICA 
ÎNVĂȚAREA ÎNȚELEPCIUNII 

APLICATE - ÎNVĂȚĂTURI 
MOMEȘTI SAU LEGI 

MEDICATRIX 
 

Jordan DANILENCU 
 

 
Rolul eubioticii este foarte clar, așa cum 

ne spune și titlul, doar că are câțiva pași de făcut 
pentru a cuprinde totul aplicativ. 

Ca pentru orice fapt sau lucru trebuie 
insistat, prelucrat prin cele șapte simțuri ale 
individului, iar apoi urmărit a se produce cu acea 
conștiință dobândită. E clar că la început o să vi se 
pară un pic dificil dar, în viață nimic nu este dificil 
atâta timp cât se perseverează, perseverând devine 
obișnuință, creând acest teren fertil de obișnuință 
totul va deveni un reflex. De aici orice faptă va 
intra într-o normalitate pozitivă iar problemele 
ivite vor avea o conotație de rutină, ceva simplu de 
făcut, chiar se va crea un confort relaxant. 

Eubiotica are acei stâlpi ai cunoașterii care 
duce omul spre perfecțiune chiar dacă căile sunt 
individuale, baza are un singur numitor comun: 
înțelepciunea aplicată - acea parte din viață care 
este o matrice, indiferent de evoluția culturală a 
persoanei în cauză. 

Cei trei pași sunt foarte simpli: 
- se citește; 
- se face analiza celor înțelese în context; 
- se aplică ori de câte ori se întâlnește cazul 

explicat. 
Cu timpul veți vedea că a voastră gândire, 

a voastră vorbire și al vostru comportament s-a 
schimbat în mult bine. 

Întotdeauna înțelepciunea a ajutat omul să 
se autodezvolte prin cunoștințele dobândite prin 
decizia sa, deoarece avem doi piloni prin care 
trebuie să trecem cu discernământ: adevărul și 
minciuna. 

Aici intervine eubioticismul propriu ca 
liber arbitru, aici se va cunoaște faptic dacă omul a 
înțeles calea dreaptă de urmat, de aici rezultă 
destinul propriu dar și a urmașilor săi. Deci, iată 

cât de importantă este eubiotica în perspectiva 
umanității prin prezența ei cotidiană. 

Introducând aceste noțiuni de bază în 
gândirea odiernă sunteți persoana care tinde de a 
atinge obiectivul eubioticii: A Fi Om. 

Această știință eubioticistă, în fapt, este 
modelatoarea noii erei și a noului val de omenire 
care urcă pe o altă treaptă mult mai superioară, 
deoarece această aplicație culturală face un mare 
salt în istoria umană. 

Până în zilele noastre înțelepciunea a fost 
apanajul strict a unor case prin tradiție, foarte rare, 
unde și acolo era o selecție riguroasă privind 
"învățătorul de mâine". 

Din acest motiv lumea a înțeles foarte 
puțin din rolul înțeleptului și a înțelepciunilor 
transmise scris și oral, dar mai era un motiv solid: 
omul, la modul general, nu era pregătit a aplica 
acele legi - deoarece aceste legi nu pot fi 
modificate, interpretate, ci doar aplicate, nu-i de 
ajuns a fi spuse în treacăt ca o amintire. 

Eubiotica are cheia de a descuia poarta 
celor cinci esențe a vieții în splendoarea lor umană. 
Nu este de ajuns să cunoaștem doar esența, care 
este formată din patru părți, ci è nevoie stringentă 
de se folosi cea de-a cincea esență - este echivalent 
cu omul bine îmbrăcat pe timp geros dar îi lipsește 
acoperământul capilar. 
Iată că a venit momentul cunoașterii mai 
aprofundate a omului nu numai din pdv fizic dar în 
mod special energo-quantic unde organismul 
acumulează orgonul, acest orgon, pozitiv, nu este 
doar galactic ci și omul ăl poate crea formând un 
câmp propriu. Noi, fără să ne dăm seama, îl 
producem dar nu știm să-l canalizăm. Dar chiar 
dacă nu știm prin metoda propusă de mine o putem 
forma și stabiliza, pentru un neofit natura îl va 
ajuta enorm, pentru un erudit lucrurile sunt mult 
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mai simple dar și complicate atunci când se dorește 
iluminarea adevărată și completă. 
Dar pentru a ști exact ce și cum sunt aceste 
învățături momești, care sunt mai la îndemâna 
omului din mai multe planuri, trebuie să știm că: 

- sunt singurele care se intersectează cu alte 
învățături; 

- sunt singurele tehnici cele mai simple; 
- au exclusivitate pentru orice persoană 

indiferent de gradul de cultură; 
- fac scut împotriva răului; 
- previne îmbolnăvirea fizică sau degradarea; 
- menține gena fizică și cea energetică generând 

"mai bun decât bunul"; 
- nu perturbă energia psihică, din contră: o 

echilibrează. 
 
Câteva exemple de Legi Momești sau Legi 
Medicatrix. 
 
* Omul ce cuprinde eubiotica își CREEAZĂ 
pozitivitatea prezentului asigurându-și viitorul. 
* Omul nu trebuie să fie mândru ci să fie bucuros 
de facerea faptelor sale 
* Omul poate decide calea sa dar totul va depinde 
de harul său. 

La prima vedere, aceste legi, sunt simple. 
Intrând în chintesența lor, prin explicație și 
aplicație, vom descoperi o complexitate de legi 
care ne obligă spre autocunoaștere și apoi ne arată 
calea largă a evoluției personale. Necunoscând 
acele părți se formează, în prima fază, o stagnare, 
o obturare evolutivă, o intrapolare quantică și 
energetică de unde este mai dificil de ieșit, iar când 
omul nu cunoaște tehnica de a scăpa de acest 
negativism miasmatic intervine clar dezechilibrul 
fizic urmat de decădere prin diverse patologii. 

Din păcate, omul făcând parte dintr-o 
societate, se distruge și evoluția culturală a acelui 
grup asociativ. 

Pentru toate aceste informări, ajustări 
individuale, trebuie să participe la cursuri unde 
orice om poate înțelege rolul vital al eubioticii din 
zilele noastre. 
Este o meserie de viitor, ca eubioticist, dar va avea 
și un mare rol decizional individual prin care o 
persoană ori o națiune va demonstra capacitatea sa 
intelectuală culturală dar și economică. 

* Omul fără atitudinea decizional-pozitivă 
este un parazit al societății. 
 
 

MEDICATRIXURI 2021 IANUARIE 
 
* Labirintul vieții este inteligența negativă. 
* Calea labirintului depinde de vremea și nu de 
timpul tău. 
* Labirintul uman survine atunci când omul nu 
înțelege înțelepciunea aplicată în chintesența 
eubioticii personale. 
* Natura creează labirinturi pentru om pentru a 
învăța, omul creează labirinturi în momentul în 
care chiar el este prins în labirintul propriu. 
* Mersul în labirint se bazează pe Spiritul uman și 
voința Ego-ului. 
* Labirintul este o creație energetică naturală, 
creația omului este un labirint fizic de expunere, 
expunerea creativă formează trei cauze quantice 
echilaterale. 
* Cărarea din labirint este înțelesul drumului 
personal sau social formând o cale proprie. 
* Metafora labirintului este partea convențională a 
unui subsol întunecos și fără stele, unde tu, tăcerea 
și necunoscutul, vă confruntați cu partea 
cunoașterii și cu ascunsul ancestral al cunoașterii. 
* Când omul își va cunoaște perfect labirintul său 
atunci va cunoaște la perfecție și labirintul 
universal. 
* Labirintul pornește de la abitirul individual prin 
partea necunoscută a iritării sale și prin forța vitală 
acumulată sau din naștere. 
 
09.01.2021. 
 
* Arta războiului e doar una singură: nu începe 
războiul. 
* Omul ce atacă necontenit este supus ultimei legi: 
moartea. 
* Războiul nu are înțelepciune, dar are vorba 
prostului în ascultare. 
* Nimeni nu dorește să moară, dar moartea este 
necesară prin născare. 
* Inteligentul privește viața, înțeleptul privește 
moartea pentru a viețui. 
* Materialismul întotdeauna va duce la război. 
* Cel ce crede doar în idealism e sortit morții prin 
război. 
* Creatorul este ocrotit de idealism dar este privit 
negativ de materialism, ceea ce sigur va duce la 
război. 
* Oamenii care cred în război sunt mercenari, cei 
ce cred în pacea lumească sunt idealiști, puținii 
care cred în partea creației vor dăinui. 
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* Lupta unui individ nu-i dă dreptul a declara 
război societății. 
 
23.01.2021. 
 
* Fiecare lume are floarea sa prețioasă, dar nici una 
din ele nu o poate înlocui acea floare rară. 
* Florile se nasc, transformă, se transformă și 
renasc. 
* Cărarea lacrimilor florale fac calea vieții în 
sămânță. 
* Drumurile florale croite sunt urmele șoaptelor 
stelare. 
* Tăcerea florilor este tunetul din viitorul apropiat. 
* Lumea simte miresmele florale dar nu și 
miesmele lor. 
* Crezul florilor este de a respecta natura. 
* Uitarea unei flori este o crimă premeditată. 
* Omul și floarea au o interacțiune quantică, o 
echivalență energetică și în același timp un raport 
centripet și centrifugal. 
* Frumusețea florală arată lumii chintesența vieții. 
* Legea florilor este de a oferi iar natura lor e de a 
face semințe. 
* Omul uită floarea dar floarea nu-l uită niciodată, 
indiferent unde s-ar afla. 
* Frumusețea florală se condivide, condividrea 
este întru respect centripet și centrifugal, quanticul 
rezultat va împlini fapta prin forma energiilor 
emise. 
* Prostia doare iar ignorantul o va spune. 
* Nu alimenta linia a treia a frontului iar în linia 
întâi ostașii nu au gloanțe. 
* Ostașul adevărat are trei calități: instruit, patriot 
și plin de respect. 
* Militarul fără educație eubiotică își conduce 
calea finală spre autodistrugere. 
* Atâta timp cât există fabrici și oferte de 
armament întotdeauna va fi război. 
* Soluția păcii mondiale este Eubiotica. 
* Mirarea omului ne indică neștiință lui. 
* Diploma este o recunoaștere, dar atunci când este 
oferită fără un suport material este echivalentul 
nulității. 
* A fi scriitor înseamnă însemnarea zilei tale în 
curs prin contextul societății la toate timpurile, de 
unde cititorul înțelege, ori adună informația, 
despre esența vieții și chintesența naturii 
individuale obținând satisfacția evoluției umane 
sau involuția omenirii. 
* Omul care nu judecă pozitiv este o simplă ființă 
fără raționament. 

26.01.2021. 
 
* Iarna este frumoasă prin sănătatea care o aduce 
pământului. 
* Omul ce nu iubește un anotimp nu cunoaște 
evoluția naturii sale. 
* Zăpada este mantia amintirilor neplăcute. 
* Fulgul cade...aduce o nouă informație, tu... ai 
obligația, umană, să-l simți. 
* Neaua poate fi pufoasă, mătăsoasă, divers 
cristalină, dar sigur o acoperitoare a urmelor 
geruite până ce natura va face pași noi. 
* A privi iarna dintr-un singur unghi tu vei rămâne 
printre troiene. 
* A privi iarna din două laturi sigur vei rămâne în 
bătaia viscolului. 
* A privi iarna pe trei laturi e o pierdere de timp și 
al înghețului tău. 
* A privi iarna în sens giratoriu te va cuprinde vălul 
viforului. 
* A privi iarna din depărtare nu vei înțelege 
simțirea înțeleaptă a naturii mamă. 
* A privi iarna cum trece tu vei rămâne un simplu 
trecător înzăpezit. 
* A privi iarna altuia este dorință ta glacială. 
* Copacul înghețat este speranța de mâine. 
*Arborele verde din iarnă este speranța prezentului 
și a viitorului. 
* Pomul înzăpezit aduce bunăstare. 
* Jocul din iarnă aduce mereu primăvară și la 
bătrânețe.  
* Jocul din primăvară învie floarea de mâine.  
* Jocul din vară mereu va aduce dragoste. 
* Jocul din toamnă va aduce fructul iubirii. 
* Anotimpurile au culorile lor precum sufletul 
omului cu spiritul încătușat ori liber. 
* Anotimpurile sunt trecătoare ca și omul. 
* Anotimpurile te vor împinge quantic în ritmul 
vălurit al vieții. 
* Anotimpul îți dă energie dacă tu cunoști sau 
respecți energia vitală individuală. 
* Vremea este mereu schimbătoare iar omul 
nestatornic. 
Vremea poate opri vremelnic o acțiune dar nu și 
gândul întru înfăptuire. 
* Vremea te poate influența dar influența 
decizională a comportamentului tău este mult mai 
puternică. 
* Vremea nu suferă, pământul nu suferă, apa nu 
suferă, totul se transformă, iar omul încă mai are 
de învățat. 
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* Nu te pune cu natura ci fii parte din natură. 
 
 

POEZIA EUBIOTICA 
 

MĂRȚIȘOR 
 

Primăvara înflorește 
Și prin lume mult zvonește: 

Vine a ogradă vie 
Ce un gospodar învie, 

Răscolind pământ în floare 
Într-o mare ghicitoare, 

Ce vorbește despre leacu' 
Și-n tămâie cu ăl dracu'. 

 
Mărțișor cu socoteală 
Este pus cu a sfială, 

Pe cămașă albă-n firu' 
Și în vorbe de zefiru': 

Sunt ăl sângele din vine 
Ce dă viață mult în tine, 

Să faci cale mult în dalbu' 
Tu de mic și om în albu'. 

 
Un parfum, în adire, 

Duce firul - și nu cere - 
Pe poteca nevăzută 

Dar de om mereu prea vrută, 
Apoi face vălătucuri 

Prin miresme cu știuturi, 
Unde a iubire vine 

Pentru om și orișicine. 
 

Doar a salcie bătrână 
Șede-n loc și mult îngână, 
Întru-i viață plângătoare 
Iar în vară umbră mare. 

Știe ea că e iubită 
Și de Paște oferită, 

Ocrotind viața cu anul 
Cu botezul și ăl hramul. 

 
* 

Mărțișorul este-o cale 
Întru amintiri ardoare: 

De mai știi povață bună 
Și cu fapta cea străbună; 

De mai știi de-nțelepciune 
Cu făcut de om minune; 

De mai știi ce-i semănatul 

Și ăl rod cu recoltatul. 
De mai știi ce face pomul 
Cu iubirea-i întru omul. 

 
Al meu Medicatrix. 

 
FOCUL ÎNTUNERICULUI 

 
De foc se zice printre ceriuri, 
De foc se spune pe Pământ, 

Pe sus în ars de îli ce-s vreruri 
Iar înspre jos cenușă-n vânt. 

 
Căci "Legea Celor Muritoare" 

E-n jarul veșnic de demult, 
Întru jivină, alba floare 

Sau omu'-n pasu' lui de mut. 
 

Apoi mai este foc de doruri 
Ce omu'-n cer e între rugi, 

Ce mult se vrea cu îli onorui 
Uitând ăl scris puțin pe cruci. 

 
Cu toate în pârjol și veste, 
Nimic pe cale nu-i cu sorți, 
Ci doar pecetluit poveste 

De om cu pas printre scoți. 
 

Ăl întuneric e lumină 
De tu vei ști a stea cu foc, 

Și nu prostia ce te-nchină... 
Așa mai vezi ceva noroc. 

 
* 

De iad se spune printre lume 
Dar iadul este pe Pământ, 
Nu în pământul peste tine 
Ci în pământul prin cuvânt. 

 
Al meu Medicatrix. 

(Continuare în numărul următor) 
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CULTURA IMAGINII – 

PROBLEMĂ REALĂ A ȘCOLII 
ROMÂNEȘTI, DAR ȘI A ȘCOLII 

EUROPENE 
 

Cercetător George Liviu TELEOACĂ 
 

 

 
       Da, toată lumea are nevoie de cultură 
generală, înțelegând prin cultură generală mai ales  
cultura clasică, așa cum motivează în mod elocvent 
domnul Ion Aurel Pop, președintele Academiei 
Române în articolele sale privind soarta școlii 
românești. Domnia sa s-a referit și la seriozitatea cu 
care sunt studiate în școală geografia și istoria, 
singurele care pot trasa coordonatele de spațiu și de 
timp necesare existenței noastre.  

     Dacă omul este cel ce se desăvârșește, după 
cum spune pilotul erou Antoine de Saint-Exupéry, 
atunci nici nu poate fi comentată necesitatea unor 
temeinice cunoștințe de geografie și de istorie, fiindcă 
ne mișcăm și călătorim într-un spațiu, ce trebuie 

cunoscut, dar și mereu conștienți de perioada pe care 
o trăim în scurgerea timpului. Numai că școala a 
parcurs deja drumul de la tăblița de ardezie la tabletă 
și la calculatorul personal (PC), care ne oferă 
instantaneu legături perfecte cu arta plastică a lumii, ce 
nu poate fi înțeleasă fără o consistentă pregătire 
școlară. 
        Încă inexistentă, avem nevoie de CULTURA 
IMAGINII, pentru a reuși o mai bună și corectă 
înțelegere chiar și a culturii clasice. De exemplu, școala 
noastră, dar și întreaga școală europeană trebuie să 
ofere pregătirea necesară pentru a înțelege de ce 
imaginea antică a Zeului Apollo purtat de grifonul cu 
aripi are asemănări notabile cu o imagine din epoca 
vikingilor de pe faimosul Monument Hunnestad, 
Suedia, în care patrupedul poartă în mod vizibil doar 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

16 

 

 

trei gheare ca la păsări. Până la urmă este o problemă 
de înțelegere corectă a istoriei, dar și de recuperare a 
temeiurile ontologice privind unitatea spirituală a 
Europei. Chiar înainte de a fi scrisul, civilizația umană 
și-a transmis mesajele prin imagini. Prin interpretarea 
dovezilor găsite la Suciul de Sus, rămase din epoca 
bronzului, sculptorul, Dr. Ioan Marchiș, în teza sa de 
doctorat,  Simbolica artelor non-verbale, a confirmat 
încă odată adevărul unanim recunoscut că imaginea 

reprezintă principalul limbaj universal din preistorie 
până astăzi. Altfel spus, întreaga civilizație umană se 
află în păguboasă suferință, dacă în școală nu se 
formează deprinderile necesare înțelegerii corecte a 
imaginilor simbol ce s-au impus lumii încă din 
antichitatea timpurie. 
         Dacă receptarea muzicii beneficiază de 
înnăscutul simț muzical, iar receptarea unei piese de 
teatru este bine susținută de științele limbii, nimic 
similar nu poate fi spus în cazul artelor plastice. Practic, 
artele plastice nu pot fi receptate fără o minimă instruire 
a elevilor în acest domeniu. Deși facilitățile IT au creat 
demult un foarte bogat și valoros cadru virtual privind 
artele plastice în lume, există destule opere clasice de 
artă expuse public, al căror mesaj plastic rămâne 
neînțeles sau greșit înțeles.  
       O asemenea greșeală, care s-a perpetuat în 
istorie până astăzi, ne-a rămas chiar de la Conrad 
Cichorius, care n-a înțeles că Scena XXIV din 
monumentalul său tratat „Die Reliefs der Trajanssäule. 
Berlin 1896” a fost creată, înainte de orice, pentru a 
pune în evidență echivalența dintre cele două 
simboluri: pe de o parte Dragonul Dacic, iar pe de altă 
parte imaginea lui Jupiter, părintele panteonului roman.  

Toate regulile de compoziție ale Scenei XXIV 

impun această concluzie și totuși Cichorius a văzut 
numai jumătatea din stânga a imaginii. Poate că n-ar fi 
greșit dacă ar fi văzut pe Net ca noi, astăzi, așa numitul 
„Miracolul ploii” de pe Columna lui Marcus Aurelius 
finalizată către sfârșitul secolului II, după ce la 
începutul secolului fusese finalizată Columna lui 
Traian. Ploaia lui Jupiter bănuită de Cichorius se 
ilustra, de fapt, altfel în arta basoreliefului din acea 
perioadă. Filolog și mare istoric, profesor universitar și 
rector de universitate la Bonn, Conrad Cicorius a pornit 
la drum fără toate cele necesare pentru a înțelege 
mesajul unei scene, lăsând în urma sa o improvizație 
preluată și răspândită apoi de toți istoricii care i-au 
urmat. Încă o improvizație ca multe altele, care și-au 
făcut loc în interpretarea izvoarelor istorice.   
        În mod uimitor, Eminescu, însă, a înțeles 
corect sensul acestei scene precizând în poemul 
„Memento mori” că și icoanele-s în luptă. Trebuie să 
mulțumesc și să mulțumim domnului profesor Nae 
Georgescu, care mi-a atras atenția că echivalența celor 
două imagini simbol ce se confruntau în registrul 
superior al Scenei XXIV, echivalență ce eu o 
descoperisem, răsfoind albumul realizat de Constantin 
și Hadrian Daicoviciu în anul 1966,  Eminescu deja o 
transpusese în vers, depășind toate lacunele din 
stampele ce le-ar fi putut consulta în volumul „Disegni 
della Colonna Traiana” publicat de Pietro Santi Bartoli 

(1672). 
        Pe plan mondial, neînțeles a rămas până 
astăzi și mesajul plastic al Lupei Capitoline, deși se află 
în văzul lumii întregi multiplicată în zeci de copii, iar 
metafora plastică a hrănirii eroilor civilizatori cu 
înțelepciune și autoritate de către o zeitate a circulat în 
tot bazinul Mării Mediterane timp de peste 2500 ani, de 
la Tutmes al III-lea (1450 î.Hr.) până în vremea Sfântul 
Bernard de Clairvaux (1150 d.Hr), așa după cum 
dovedesc mai multe imagini, dintre care reținem aici 
doar cele două, care delimitează perioada.  
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         Conștienți de caracterul aproape miraculos al 
victoriilor obținute în primii treizeci de ani ai Republicii 
lor, romanii s-au considerat datori să aducă cinstire 
dumnezeirii, care le-a hărăzit întemeierea și le susținea 
dezvoltarea. Ca urmare, Senatul Roman împreună cu 
adunarea cetățenilor, având și acordul augurilor, care 
dețineau puterea legală de a întrerupe orice activitate 
ce n-ar fi fost pe placul zeilor, au votat, atât finanțarea, 
cât și proiectul statuii. La fel a fost votată plata execuției 
în conformitate cu proiectul. Totul devenise res 
publica, adică proprietate publică, așa încât aceste 
demersuri privite împreună echivalează cu o autentică 
și largă ratificare oficială a mesajului plastic pe care îl 
poartă Lupa Capitolină (https://iss.ucdc.ro/revista-
pdf/us45.pdf . p.389, p 395)   

       După cum se constată, Lupoaica de pe 
Capitoliu a inspirat și alte lucrări de artă în antichitatea 
romană, furnizând un adaos de detalieri, care ne 

devoalează semnificația originară a ceea ce se numea 
în realitate „Luperca”, concept cu totul diferit de 
conceptul referitor la o lupoaică din pădure. Astfel pe 
oglinda de Bolsena (340-330 î.Hr.) sunt realizate cu 
multă migală penele de pasăre de pe gâtul Lupei 
Capitoline. Deși specifice Lupei Capitoline, aceste 
pene nu mai apar, însă, în cazul mozaicului de la 
Apamea din Siria (511 d.Hr.), unde rebusul hieroglific 
lup-pasăre este redat de Lupa ale cărei labe poartă, 
fiecare, numai câte trei gheare, ca la pasăre. Ca 
dovadă că penele de pasăre sau ghearele de pasăre 
purtau aceeași valoare simbolică, există un denar 
roman de argint din anul 77 d.Hr. pe al cărui revers 
Lupa Capitolină are  pene pe gât urmând șira spinării-
apoi coada, dar și câte trei gheare la fiecare labă. 
Numai un cod larg acceptat putea conduce la punerea 
în circulație monetară a unei asemenea imagini, tot așa 
după cum numai un înalt respect pentru semnificația 
consacrată a Lupei Capitoline definită astfel putea 
trece peste toate dificultățile, pe care le impunea 
realizarea unei matrițe cu aceste detalii de finețe ale 
desenului, necesară pentru baterea denarului de 
argint.    
         Uneori, pe lângă penele de pasăre și ghearele 
de pasăre apar aripile de pasăre, iar când apare și 
ciocul imaginea poartă numele de grifon. Doi 
asemenea grifoni sunt pictați din vremea civilizației 
minoice la stânga și la dreapta tronului din palatul 
Knossos, iar după mai multe milenii niște statui de 
grifoni te îndeamnă azi la meditație în unele parcuri din 
Anglia(https://ro.pinterest.com/pin/ 
324751823101665524/). Grifonii apar și pe scutul 
heraldic al Londrei 
(https://www.dreamstime.com/stock-photos-city-
london-coat-arms-historic-central-city-
image30204713) sau pe stema de stat a Letoniei 
(https://en.wikipedia.org/ wiki/Latvia).  
      Ne aflăm, așadar, în fața unor imagini ce ne vin cel 
puțin din antichitatea timpurie, imagini care secol după 
secol au cuprins Europa întreagă. Ne aflăm în fața unui 
fenomen de cultură universală de o mare amploare în 
timp și în spațiu pentru a mai rămâne neexplicat în 
ansamblul său. Numai așa putem dobândi o imagine 
mai corectă a istoriei, dar și a perspectivelor, motiv 
pentru care școala noastră, dar și școlile din Europa 
chiar trebuie să formeze la elevi deprinderile necesare 
pentru CULTURA IMAGINII. Este prima care mai poate 
reface cadențele și suflul aspirațiilor noastre de azi.  

https://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us45.pdf
https://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us45.pdf
https://ro.pinterest.com/pin/%20324751823101665524/
https://ro.pinterest.com/pin/%20324751823101665524/
https://www.dreamstime.com/stock-photos-city-london-coat-arms-historic-central-city-image30204713
https://www.dreamstime.com/stock-photos-city-london-coat-arms-historic-central-city-image30204713
https://www.dreamstime.com/stock-photos-city-london-coat-arms-historic-central-city-image30204713
https://en.wikipedia.org/%20wiki/Latvia
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ION  SLAVICI 
ȘI NICOLAE  IORGA  

ÎN CORESPONDENȚĂ 
                                                                                                  

Dr. Cristina SIRCUȚA  
 

Când se aduc în atenția publică, cu prilejul unor 
simpozioane științifice sau în diferite reviste, numele lui I. 
Slavici și N. Iorga, nu puțini sunt aceia care refuză 
vehement orice referire la personalitățile în cauză, aducând 
ca argumente antisemitismul prozatorului și naționalismul 
istoricului. Firește, unii ar putea obiecta, pe bună dreptate, 
aceste aspecte. Asta nu înseamnă că tot ceea ce au lăsat 
în urma lor este perimat ori inadecvat. Mara este unul dintre 
cele mai interesante romane din literatura română, care 
reflectă pertinent o societate multiculturală cum a fost 
aceea din Transilvania sfârșitului de secol al XIX-lea. N. 
Iorga este personalitatea care a dominat viața politică și 
academică din primele patru decenii ale secolului al XX-lea. 
Mai mult decât atât, ceea ce au lăsat în urmă în scrisori 
arată o vie preocupare față de țară și față de datoriile 
cetățenești. 
 Din bogata colaborare dintre cei doi, vom analiza 
o scrisoare trmisă de I. Slavici către N. Iorga, în data de 20 
iulie 1907. Să menționăm că ne aflăm în perioada imediat 
următoare răscoalelor din 1907, dar și după Expoziția 
Generală Română din 1906, când mai mulți ardeleni au 
avut prilejul să viziteze Bucureștiul. Scrisoarea este 
expediată din Măgurele, unde prozatorul preluase, în 1894, 
Institutul „Ioan Otetelișanu”. Atrage atenția formula caldă de 
introducere, „iubite amice”, respectiv aceea de încheiere, 
„salutări frățești”. Din conținutul scrisorii desprindem tonul 
trist al autorului  

Moarei cu noroc vis-a-vis de situația socială, 
economică și culturală din Regatul României. I. Slavici 
(care obținuse cetățenia română în 1892) recomandă o 
revizuire radicală a sistemelor de valori ce dominau 
societatea românească. Documentul este interesant și din 
punctul de vedere al psihologiei românilor, fiind o 
comparație între atitudinea și comportamentul românilor 
„de dincolo” și a celor din țara-mamă. 
 „Sunt acum douăzeci și mai bine de ani de când, 
în toiul unei lupte culturale – își începe I. Slavici scrisoarea 

– pe cât de vii, pe atât de grele am găsit întâia oară vorba, 
că soarele pentru toți românii la București răsare”.  
 Reamintim că afirmația „Soarele, pentru toți 
românii, la București răsare” era deviza ce a apărut pe 
frontispiciul ziarului Tribuna din Sibiu, primul cotidian 
românesc din Transilvania, înființat în aprilie 1884 și aflat 
sub conducerea lui I. Slavici. Din cauza articolelor publicate 
în această publicație, I. Slavici a fost acuzat de autoritățile 
maghiare de „agitație împotriva statului” și a făcut un an 
închisoare la Vaț (1888-1889). 

Deși admite viabilitatea acestei aserțiuni, Slavici 
susține că românii din afara granițelor României nu mai au 
așteptări de la conaționalii lor: „Sunt și eu „de dincolo” și-mi 
cunosc frații cum numai puțini îi vor fi cunoscând, iar aici 
am venit om făcut, încât nu am putut să mă asimilez, luând 
obiceiurile, apucăturile și felul de a vedea al oamenilor, cu 
cari trăiesc aici, ci am rămas tot „mocan”, om mai mult ori 
mai puțin nesuferit pentru cei subțiați prin „civilisațiune”. 
Sunt dar cuprins și eu de simțământul că frații mei rămași 
acasă ce să aștepte de la România, pe care atât de mult o 
iubesc”. 
 Opinia lui Slavici e că „îndeosebi în ceea ce 
privește viața culturală, românii din împărăția habsburgică 
sunt mai presus de frații lor din România”. Cel mai probabil 
distinsul scriitor înțelegea prin „viață culturală” susținerea 
sentimentului național, toate acțiunile și activitățile 
îndreptate în sprijinul realizării unității culturale a românilor. 
Și aici, se impune o paranteză.  
 După încheierea Primului Război Mondial, în 
1919, I. Slavici a fost condamnat la cinci ani de închisoare, 
fiind acuzat de colaboraționism cu ocupanții germani (a 
colaborat la „Gazeta Bucureștilor”, ziarul ocupației germane 
în Primul Război Mondial, iar în perioada neutralității 
condusese „Ziua”, publicație favorabilă Puterilor Centrale). 
Deși la presiunea mai multor personalități ale vremii, printre 
care și N. Iorga, a fost eliberat, mult timp i s-a pus anatema 
de colaboraționist și de persona non grata, fiind cel care s-
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a opus realizării Marii Uniri. În realitate, însă, încă din 1871, 
odată cu organizarea amplelor manifestări de la Mănăstirea 
Putna, dedicate împlinirii a 500 de ani de la nașterea lui 
Ștefan cel Mare, I. Slavici a fost unul dintre cei mai mari 
susținători ai ideii că, în primul rând, trebuie realizată unirea 
culturală, sufletească a românilor și, apoi, cea politică. 
 În continuare, mergând pe urmele lui M. 
Eminescu, în contextul social-istoric al anului 1907, când a 
fost redactată această scrisoare, I. Slavici observă 
contrastul dintre masa poporului, aflată într-o situație 
precară, și „pătura suprapusă”: 
  „Dacă e vorba de cultura economică, în România 
săteanul muncește în sec, iar boierii fac ceea ce nemții 
numesc „Raubwirthschaft”, storc și pământul și pe 
muncitorii lui, și țara’ntreagă e părăginită.  
 Hainele civile după cele mai nouă jurnale, trăsurile 
cu cauciuc, automobilele, palatele zidite fără de gust, 
mobila îngrămădită’n ele și desfrâul sec nu sunt cultură 
economică. N’au românii de dincolo ce să învețe de la frații 
lor de aici, și să-i și ferească Dumnezeu să nu ajungă în 
starea în care se află azi aceștia”. 
 Făcând acest comentariu, I. Slavici deplânge 
situația economică a majorității populației rurale din Regatul 
României. Nemulțumirea sa principală e aceea că țăranul 
muncește fără niciun folos. Desigur că citatul de mai sus 
conține și o generalizare, nu toți boierii făceau ceea ce 
nemții numeau „Raubwirthschaft”, dar așteptările 
scriitorului-moralist de la țara-mamă sunt foarte mari.  
 Punctul de vedere a lui I. Slavici este critic și în 
ceea ce privește cultura morală – în România nu mai e 
nimic sfânt, și cultura religioasă – preoții sunt niște slugi 
nemernice, iară arhiereii au ajuns unelte ale unor oameni 
înstreinați de legea părinților noștri.  I. Slavici își continuă 
raționamentul, apelând la tehnici persuasive: „Ai dori d-ta, 
ca frații d-tale din Ardeal, cei din Banat, cei din Țara 
Ungurească ori cei din Bucovina să ajungă și ei în starea în 
care se află cei din România? - Eu sunt sigur că nu...” 
 Și totuși, I. Slavici admite că în ceea ce privește 
cultura intelectuală „România e, parcă, mai presus de 
celelalte părțiale poporului român. Aici se învață mai mult, 
se fac multe lecțiuni, se țin multe conferințe, se rostesc 
multe discursuri, e o viață intelectuală mereu agitată”. I. 
Slavici cunoștea bine situația din România, fiind introdus în 
cercul Junimii din Iași, încă de pe vremea când își 
îndeplinea serviciul militar la Viena. Dar acest lucru nu îl 
oprește să-ți exprime mâhnirea că, în ciuda acestor 
evidențe, omul cu carte, interesat și de problemele 
cetățenești nu se bucură de respectul cuvenit în societate. 
 „Noi însă nu avem să fim amăgiți de aparențe. 
Măsura cea dreaptă a culturii intelectuale e importanța ce i 
se dă valorii adevărate, considerațiunea, stima și iubirea de 
care se bucură omul superior, fie ca inteligență, fie ca 

știință, fie ca destoinicie în materie de artă, iar în 
România superioritatea nu prețuiește nimic, dacă nu e 
pusă în serviciul cuiva. Slugă trebuie să fii, dacă vrei 
să ție lumea seamă de tine. E indiferent dacă ridici sau 
nu nivelul moral și intelectual al societății prin lucrarea 
ta: lucrul de căpetenie e să servești pe un om ori pe o 
tovărășie de oameni...”. 
 I. Slavici are cu siguranță dreptate în legătură 
cu poziția de mai sus, însă omite faptul că, potrivit 
statisticilor de la începutul secolului al XX-lea, țara 
noastră avea un număr ridicat de analfabeți, iar 
conștiința națională era modelată de presă și de 
oamenii politici, din rândurile acestora recrutându-se o 
mare parte din intelectualii publici. Prin urmare, 
atitudinea de recunoștință, reperele valorice autentice 
nu se potriveau întotdeauna cu realitatea. 
 I. Slavici își încheie în mod optimist 
scrisoarea, subliniind faptul că „e cu toate acestea 
adevărat și azi că soarele pentru toți românii la 
București răsare. Dacă lumină e aici, se luminează 
pretutindeni unde trăiesc români, iar, dacă întunerec 
e, se întunecă pretutindeni”. 
 Indiferent câte obstacole ar apărea, avem o 
datorie morală  și, concluzionează I. Slavici, nu doar 
cei din România, ci „toți de pretutindeni avem dar să 
dăm ceea ce e mai bun în sufletele noastre, nu ca să 
propagăm cultura din România, ci ca să combatem 
duhul cel rău, de care e stăpânită azi România. 
Oameni cu judecată dreaptă au fost aceia dintre frații 
noștri de dincolo cari s-au încredințat că de la România 
<nu mai au nimic de așteptat>. Ei trebuiau însă să mai 
înțeleagă și că au datorii față cu România, că România 
așteaptă de la dânșii să-i spună în fiecare zi de ce 
anume nu mai au nimic de așteptat de la dânsa, că 
trebuie să aibă inima deschisă și să spună în fiecare 
zi, fără de înconjur, și cu toată hotărârea, care sunt 
relele pe care le văd la frații lor de aici. Eu le-am spus 
aceasta; mai spune-li-o și D-ta, ca să se’nbărbăteze”. 
 
 
Bibliografie: 
I.E. Torouțiu, Studii și documente literare, vol. VII, 
Corespondență literară și culturală privitoare la anii 
1890-1934 și în special la „Sămănătorul”. Scrisori din 
anii 1890-1934 către Nicolae Iorga, Institutul de Arte 
Grafice „Bucovina”, București, 1935 
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,,Orașul Tulcea, fiind inima județului, a fost și 
este localitatea în care lumea satelor a venit și vine să-și 
vândă prisosul de produse, să-și cumpere cele necesare 
gospodăriei, să-și caute sănătatea la medici, să-și 
găsească dreptatea și drepturile la judecători și autorități 
ori să-și rezolve multe alte nevoi, de care omul este 
împins până la adânci bătrâneți.  

În vremurile mai îndepărtate, când nu se 
pomenea de autobuze pentru călători, oamenii satelor 
veneau la târg vara cu căruța, iar iarna cu sania. Cei 
nevoiași, care nu aveau vite, erau siliți ca pe vreme bună 
sau rea să străbată până la târg, pe jos, cale lungă, în 
speranța de a găsi la capătul ei binele. Acum mai bine de 
60-70 de ani, încă din zori, când orașul nu avea decât 
patru-cinci mașini, prin barierele orașului – Mahmudia, 
Isaccea și Babadag, în tropotul cailor și huruitul roților, 
căruțele se scurgeau unele după altele. 

Ajunși în oraș, țăranii își trăgeau căruțele la 
hanurile preferate, unde găseau loc de adăpost, hrană și 
odihnă pentru cai și la nevoie, și pentru ei, o mâncare 
caldă, un vin bun, iar dacă era cazul și odihnă pentru 
noapte. 

În majoritatea lor, hanurile se aflau în lungul 
străzilor care porneau de la barierele orașului, și nu foarte 
departe de centru. Hanurile aveau în clădirile respective, 
mai mari sau mai modeste, o sală pentru mese, o 
bucătărie, o cameră pentru depozitat hamurile cailor și 
bagajele căruțașilor, două sau mai multe camere – după 
cum era cazul – pentru odihna peste noapte a căruțașilor 
care nu aveau în oraș rude sau prieteni ce puteau să-i 
găzduiască. Erau camere cu două, trei, patru paturi cu 
saltele, așternuturi și pături pentru preoți, învățători și alți 
slujbași veniți de la sate, și alte camere, care aveau paturi 
comune, făcute din scânduri și acoperite cu rogojini, 
pentru săteni, care costau mai puțin.  

Prin anul 1930 se plătea 3 lei ziua pentru 

adăpostitul cailor și căruțelor, iar pentru înnoptat 
căruțașul plătea 5 lei, la care iarna se adăuga și costul 
încălzirii camerei.  

Hanurile aveau o curte spațioasă în care erau 
trase și așezate căruțele în ordine. Tot aici se aflau 
șoproanele cu iesle pentru hrănirea cailor, damul pentru 
adăpost și nutreț, precum și o fântână cu roată pentru 
adăpatul vitelor.  

În oraș fiind 14 hanuri (cifră menționată într-un 
raport din 1934 al Prefecturii Județului Tulcea), multe 
dintre ele aflate pe aceeași stradă care pornea de la 
bariera orașului, concurau între ele în atragerea și 
permanentizarea căruțașilor. Astfel, unii hangii se 
aprovizionau din timp cu fân și, mai ales, cu paie, pe care 
le dădeau în mod gratuit țăranilor pentru a-și hrăni caii pe 
timpul șederii lor la han. În acest scop, ei puneau la poarta 
de intrare în curtea hanului grăjdarul, pe care-l aveau 
angajat, să facă semn cu mâna și să strige căruțașilor 
care soseau în oraș: „Veniți la noi, că vă dăm gratis fân 
pentru cai! Veniți”! În plus, pentru a-și populariza hanul, 
în afară de curățenia și ordinea curții, hangiul căuta să-și 
întâmpine căruțașii cu zâmbet și cuvinte de bun sosit și 
să se îngrijească de-a avea o mâncare caldă, cât mai 
gustoasă, și un vin bun. În timpul zilei, mai ales la vremea 
prânzului, când oamenii, după terminarea treburilor din 
oraș, se aflau la masă, în hanuri intrau, ca și în cârciumi, 
lăutarii aducători de cântece și voie bună. 

Unele dintre hanuri, cu o vechime mai mare și 
un istoric mai bogat, aveau localuri spațioase, cu câte un 
etaj și curți încăpătoare, iar altele aveau clădiri modeste, 
cu mai puține locuri pentru adăpostirea oamenilor, vitelor 
și căruțelor.  

 
Hotelul „Carol” 

Cel mai vechi, mai mare și mai luxos han al 
orașului, denumit mai târziu „hotel”, este cel al cărui local 
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cu un etaj, declarat monument istoric și arhitectonic, se 
află și în prezent pe strada Sf. Nicolae, în apropierea 
Muzeului de Științe Naturale1 și de catedrala orașului.  

Clădirea, având o serie de elemente arhitectonice 
care o fac asemănătoare cu vechile hanuri transilvănene, 
se presupune că a fost construită în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea de o familie de mocani transilvăneni 
bogați, veniți la pășunat în Dobrogea cu turmele de mii de 
oi. 

Dintre aceștia, unii s-au stabilit în orașul Tulcea, 
iar alții, cea mai mare parte, au pus prin târlele lor, în 
cuprinsul județului, bazele unor sate mocănești, găsind 
sub stăpânirea turcă suprafețe întinse de pământ 
nefolosit, bun pentru pășunat. Ei erau primiți de 
autoritățile turcești cu multă bunăvoință, încă de la 
trecerea Dunării pe la „Vadul oii”, făcându-li-se pentru 
pășunat multe înlesniri. Venirea mocanilor români cu 
turmele de oi aducea în împărăția sultanului mult dorita 
carne de oaie, în special cea de batal (berbec), admisă 
pentru mâncat și binecuvântată de Coran, carne cu care 
se îndestula și cămara sultanului. 

Nu se știe numele familiei de mocani care au 
construit clădirea și nici funcționalitatea pe care a avut-o 
la început. Prin tradiție orală se transmite că localul a 
servit ca han de lux, fără să se spună sub ce denumire a 
funcționat. Această presupunere se bazează, în afară de 
elementele arhitectonice folosite la construirea localului, 
asemănătoare cu cele ale hanurilor transilvănene, și pe 
modul de compartimentare a spațiilor, atât de la etaj, cât 
și de la parter. Salonul cel mare de la etaj bănuim că era 
locul de primire al oaspeților distinși. El a avut pereții 
pictați și împodobiți cu stucaturi, lucrări la modă în acea 
vreme, care s-au putut vedea până prin anii 1960-1965, 
când, din nepriceperea în a cunoaște și prețui ceea ce era 
o lucrare de artă, în timpul renovării, au fost înlăturate. În 
camerele de la etaj erau găzduiți oaspeții. Sălile de la 
parterul clădirii, cu pereți în boltă, se spune că au avut 
următoarea destinație: în una a funcționat un restaurant, 
iar în cealaltă o cafenea de lux în care, în timpul stăpânirii 
turcești, nu lipseau narghilelele care emanau un fum 
parfumat. 

În sânul acestui local s-au petrecut o seamă de 
evenimente istorice, legate de mult încercatul și 
frământatul pământ al Dobrogei. Astfel, în timpul 
războiului din 1877 armatele rusești de sub comanda 
generalului Zimmerman, trecând Dunărea pe la Brăila, au 
pus pe fugă oștirile turcești, reușind ca la data de 12 
aprilie 1877 să ocupe orașul Tulcea, stabilindu-și 
comandamentul în acest local, în funcția de guvernator al 
Dobrogei fiind numit Belotercovici, fost până la acea dată 

 
1  În prezent, Casa Avramide – Muzeul Colecțiilor.  

consulul Rusiei la Tulcea. 
Tot prin tradiție orală se mai spune că, în timpul 

înaintării armatelor rusești spre sudul Dunării, în acest 
imobil a fost găzduit și marele duce Alexei, fratele țarului 
Alexandru al II-lea, care conducea frontul rusesc din 
Dobrogea.  

La data de 18 noiembrie 1878, la etaj, în sala mare 
cu picturi și stucaturi, au fost semnate documentele 
istorice privind preluarea Dobrogei de către patria mamă 
– România. Un an mai târziu, la 15 octombrie 1879, sunt 
găzduiți în acest local, pe o durată de 3 zile, domnitorul 
Carol I și suita sa, compusă din Mihail Kogălniceanu – 
ministru de interne, colonelul Leca – ministru de război, 
doctorul Carol Davila și P. S. Iosif, episcopul Dunării de 
Jos. Aceștia, pe data de 17 octombrie 1879, în fața 
autorităților locale, armatei, școlilor și a locuitorilor 
orașului, după săvârșirea serviciului religios, au pus pe 
colnicul Hora piatra fundamentală a Monumentului 
reanexării Dobrogei la România. Doctorul Davila, care pe 
toată durata Războiului de Independență din 1877-1878 
a condus toate spitalele de campanie din Bulgaria 
dăruindu-se îngrijirii ostașilor răniți, și-a depus aici 
decorațiile primite, la piatra fundamentală a viitorului 
monument, în semn de adânc omagiu pentru eroii căzuți 
pe fronturile de luptă. 

La 2 mai 1904 Regele Carol I, însoțit de Regina 
Elisabeta, a venit din nou la Tulcea, participând la 
inaugurarea Monumentului Independenței, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de mare entuziasm, în fața 
autorităților locale, armatei și a unui numeros public din 
oraș și din cuprinsul județului.  

În amintirea acestor găzduiri făcute familiei 
regale, imediat după anul 1904, pe frontispiciul clădirii au 
fost puse efigiile Regelui Carol I și Reginei Elisabeta.  

Credem că tot de la acea dată, ca omagiu adus 
marelui rege Carol I, comandantul suprem al armatei 
române, localul a fost numit Hotelul „Carol”, denumire 
păstrată până la Primul Război Mondial, după care, în 
urma hotărârii autorităților locale, a încetat de a mai 
funcționa ca hotel, fiind folosit, în lipsă de localuri, pentru 
instituțiile administrative și de învățământ. 

 
Hotelul „Central” 

Hotelul „Central” funcționa în anul 1940 pe 
strada Isaccei, între străzile Regina Elisabeta (azi, strada 
Unirii) și Basarabilor (azi, strada Păcii), proprietarul său 
fiind Alexandru Scultety. Clădirea a aparținut până în 
1940 lui Cristu Cealicof și a funcționat tot ca hotel. Însă 
denumirea de Hotelul „Central” este ceva mai nouă, din 
1950.  
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Hotelul „Continental” 

Între anii 1924-1938, alături de Hotelul „Central”, 
înspre strada Regina Elisabeta, a existat un alt hotel, 
„Continental”, proprietatea neamțului Dienst și al Janetei 
Dienst. Din 1939 apare menționat ca proprietar Iosif Albiu. 
Imobilul a rămas în memoria orașului prin deosebita 
cinste de a-l găzdui, în anul 1926, pe marele nostru 
compozitor și violonist George Enescu, care a concertat 
la Tulcea în sala Cinematografului „Regal”. După concert, 
în semn de adâncă prețuire și admirație, George Enescu 
a fost condus la hotel în aplauzele spectatorilor.  

 
Hotelul „Carol Tott” 

Hotelul „Carol Tott”, proprietatea lui Cristu 
Cealicof din 1906, se afla pe strada Carol (azi, strada 
Gării), colț cu strada Vămii. Clădirea impunătoare, cu 
parter și etaj, a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-
lea de Jelescu Cealicof, mare comerciant venit la Tulcea 
în 1858. Din anul 1922 până la naționalizare2 imobilul i-a 
aparținut lui Teodosie Svidcenco.  

Alături de acest hotel, alipit chiar de el, au 
funcționat hotelul și restaurantul „Dunărea”, într-o clădire 
ridicată la începutul secolului XX, având 5 camere mari la 
parter și 13 la etaj. Imobilul a fost cumpărat în 1939 de 
Nicolae Orcula și a funcționat ca hotel și restaurant până 
la demolare în 1972. Să amintim aici și grădina de vară 
cunoscută ca „Terasa Orcula”, amenajată lângă hotel, cu 
vedere spre Dunăre.   
 

Hanul lui Petre Panaitescu 
Unul din cele mai căutate și apreciate hanuri de 

către sătenii veniți la Tulcea cu căruțele, prin bariera 
Mahmudiei, a fost cel al lui Petre Panaitescu, care se afla 
între Hanul „Dobrogea” și cel al lui Coef, pe strada 
Mahmudiei. 

Înainte de a fi proprietatea lui Panaitescu între 
anii 1910-1928, hanul a fost al lui Mitu Bonef. Acesta avea 
un local, o băcănie – aprovizionată printre altele cu 
diferite medicamente importate din Grecia, o cârciumă 
fără bucătărie și două-trei camere cu paturi pentru cei 
veniți de la sate. Hanul fiind cumpărat de românul Petre 
Panaitescu și acesta fiind un bun gospodar, i-a făcut 
localului mai multe îmbunătățiri, înzestrând totodată 
curtea cu toate cele necesare adăpostirii vitelor și 
căruțașilor. El a desființat băcănia și cârciuma lui Bonef 
făcând din ambele spații o singură încăpere, în care și-a 
instalat tejgheaua, dulapurile, mesele cu scaune 
necesare la servirea mâncării și două butoaie de unde 
umplea carafele cu vin. În plus, a construit o sală pentru 

 
2  După naționalizare a funcționat ca Hotel „Unirea” și, în cele din urmă, 
a fost demolat la 1972.   

bucătărie și alta pentru cămară, cu scopul de a servi 
clienților un meniu cât mai variat și mai bine pregătit.  

Cârciuma-restaurant era apreciată pentru 
calitatea mâncărurilor, și mai ales a fripturilor, mititeilor și 
vinurilor, atât de săteni, cât și de funcționarii orașului care, 
după terminarea serviciului, se abăteau în drum spre 
casă la câte o țuică, o bere sau un pahar cu vin bun.  

La atracția față de acest loc contribuia în bună 
măsură și Petre Panaitescu, care, în afară de bun 
administrator al hanului și restaurantului, era un om 
primitor, vesel, comunicativ și spiritual cu toată lumea. În 
schimb, avea un mare necaz. Din cauza obezității 
exagerate respira greu, neputându-se odihni pe pat, atât 
ziua, cât și noaptea, decât stând pe un scaun cu un spătar 
mare, anume făcut. Toate recomandările medicilor, 
regimul alimentar și medicamentele au fost zadarnice. 
Necazul acesta a fost cauza pentru care bietul om, sătul 
de așa viață, cu tot optimismul lui, într-o bună zi s-a 
sinucis aruncându-se în Dunăre, lăsând în urma lui 
regrete și amintiri plăcute.  

În anul 1940, soția lui, mutându-se la copiii pe 
care-i avea situați în București, a închiriat hanul fostului 
măcelar Petala.  

 
Hanul „Dobrogea” 

La intersecția străzii Mahmudiei cu strada 
Potcovari funcționa Hanul „Dobrogea”, considerat cel mai 
mare dintre cele șase hanuri din această parte a orașului. 
Era totodată și cel mai vechi, dotat cu un etaj și două 
balcoane din fier forjat, construit pe un loc viran în 1888 
de Sava Dimitrof, bulgar de origine, fost cârciumar în satul 
Calica. 

În camerele de la etaj găzduia persoanele 
distinse, iar în camerele de la parter pe țăranii veniți în 
oraș, ale căror căruțe și vite erau adăpostite în 
șoproanele și damurile din curtea aflată peste drum, pe 
strada Dragoș Vodă, proprietatea tot a lui Sava Dimitrof, 
care locuia aici cu familia în camerele de la etaj.  

La parterul hanului, în partea stângă, 
proprietarul a deschis o băcănie renumită în oraș, bogat 
aprovizionată cu produse alimentare aduse din import cu 
corăbiile: zahăr cubic, măsline, smochine, lămâi, 
curmale, roșcove, lacherde, icre de Manciuria ș.a. În 
partea dreaptă a organizat o cârciumă frecventată atât de 
săteni, cât și de orășeni, în local servindu-se cele mai 
bune gustări și băuturi, printre care și mult căutata bere 
Azuga, adusă cu vaporul prin Galați.  
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După decesul 
lui Sava Dimitrof, în anul 
1919 localul a fost 
moștenit de cei doi fii ai 
săi Gheorghe și Petre 
Dimitrof, fiecare având 
în proprietate câte o 
jumătate din etaj și 
parter. Ultimul și-a 
închiriat spațiul de la 
parter, aflat în stânga 
localului, unui negustor, 
care a deschis o 
cârciumă. Cealaltă 
jumătate a parterului, 
proprietatea lui 
Gheorghe Dimitrof, a 
fost închiriată 
renumitului bragagiu 
turc Ramadam Suliman, 
apreciat în oraș pentru 
calitatea brăgii, 
baclavalelor și halviței. 

Prin 1924 hanul și-a încetat activitatea, 
camerele de la etaj fiind folosite de familiile celor doi 
moștenitori.  

 
Hanul popular  

Gheorghe Dimitrof, fiind un om întreprinzător 
și cu mult simț negustoresc, a închiriat în anul 1924 o 
clădire spațioasă, fără etaj, aflată pe strada Mahmudiei la 
nr. 8-12, peste drum de fostul han „Dobrogea”, în care a 
reușit să organizeze și să deschidă unul dintre cele mai 
cunoscute hanuri, dotat cu două saloane-restaurant, un 
altul pentru cârciumă și alte două camere pentru 
bucătărie și cămara pentru alimente. 

În plus mai avea opt camere cu câte unul, 
două sau trei paturi, fiecare având saltele cu paie, 
așternut cu plapumă și mobilier modest. În aceste camere 
erau găzduiți peste noapte preoți, învățători și alți slujbași 
de la sate, veniți la oraș cu diferite treburi. Într-o altă 
cameră, cea mai spațioasă, se aflau, la prețuri reduse, 
paturi comune acoperite cu rogojini, dotate cu câte o 
pătură și o pernă, destinate pentru țărani. Hanul a 
funcționat sub denumirea de „Hanul popular”, fiind situat 
la intersecția străzii Mahmudiei cu strada Sălciilor3. 

Curtea hanului era foarte mare, putând 
cuprinde un număr de peste o sută de căruțe. În ea se 
aflau șoproane cu iesle pentru adăpostitul și hrănirea 
cailor pe timp călduros și un dam, lung de 20 m, care era 

 
3 Imobilul a fost demolat pe la 1965, iar în prezent, aproximativ pe locul 
lui, se află sediul Direcției Județene pentru Agricultură.  

folosit în același scop pe vreme de iarnă. 
În ajunul zilelor când urma să aibă loc la Tulcea 

târgul de vite, care se organiza de obicei sâmbăta la 
capătul străzii Babadag dinspre marginea orașului, erau 
aduși din Basarabia și adăpostiți în curtea hanului, pentru 
vânzare, câte 80-90 de cai mari, frumoși, de culoare 
neagră, denumiți „cai arabești”, cumpărați pentru muncile 
agricole. Vânzarea cailor se făcea prin intermediul 
geambașilor locali.Merită a fi menționat și faptul că din 
sala cârciumii din han se cobora pe o scară într-un beci, 
de forma unei hrube, asemănător cu un tunel lung de 20 
m, ai cărui pereți erau zidiți din cărămidă. În acest beci, 
socotit cel mai mare din oraș, din cauza întunericului se 
umbla cu felinare. Aici erau depozitate peste 30 de 
butoaie cu capacitatea între 500-1000 l, pline cu vin de 
diferite soiuri, aduse cu căruțele de la renumitele vii ale 
lui Ceapâru și Cealicof din bogatele regiuni viticole de la 
Sarica, Bădila și Niculițel. În cârciumă, ca și în restaurant, 
vinul se servea „pe gustate” din toate speciile, urmând a 
comanda să ți se aducă la masă vinul preferat. Înainte de 
gustarea vinului i se servea clientului pe o farfurioară, în 
mod gratuit, puțin ghiudem sau șuncă fiartă, care te îmbia 
de a sorbi „nectarul” preferat ce, de multe ori, te reținea 
în compania prietenilor și a tarafului de lăutari până 
noaptea târziu, creindu-ți momente de voie bună și de 
uitare a necazurilor vieții. 

În continuarea clădirii hanului din strada 

Hanul Dobrogea – litografie Constantin Găvenea  
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Mahmudiei, dincolo de poartă, latura de răsărit a curții 
dinspre Coloane era închisă de un grup de clădiri, 
lipite una de alta: cafeneaua lui Jecu Ilie, dotată cu 
două săli de biliard din 
care una se afla la etaj, 
aceasta fiind folosită ziua 
de elevii liceului când 
trăgeau chiulul de la 
școală; cârciuma lui 
Gheorghe Dima și 
brutăria sârbului Boris 
Dimovici care, spre 
bătrânețe, s-a repatriat în 
Iugoslavia.  

În urma 
schimbului de populație 
intervenit în 1940 în urma 
tratatului de la Craiova 
dintre statul român și cel 
bulgar, Gh. Dimitrof, ca și 
fratele său, este repatriat 
în Bulgaria, ambele 
imobile din strada 
Mahmudiei rămânând în 
administrarea fiicei sale, 
Teodora Dolgosev, rămasă în țară datorită faptului că 
era căsătorită cu un cetățean român. Aceasta, în 
1940, după plecarea tatălui său, a închiriat lui 
Gheorghe Potop „Hanul popular”, iar în anul 1943 a 
închiriat etajul fostului han „Dobrogea” și parterul 
acestuia, în care a funcționat și bragageria lui 
Ramadam.  

După 1946 Gheorghe Dimitrof, având soția 
româncă din Niculițel, a reușit pe acest motiv să i se 
aprobe revenirea la Tulcea, în fostele sale proprietăți 
moștenite și cumpărate, locuind împreună cu familia 
Dolgosev. Spațiile comerciale au fost în continuare 
închiriate.  

 
Hanul turcului (Hanul „Regal”)  
Un alt han renumit în oraș, interesant ca stil 

arhitectonic, având un etaj și balcon, se afla pe strada 
14 Noiembrie, peste drum de Hotelul Egreta de acum, 
situat între sera de flori a orașului și casa cu un etaj a 
făinarului și brutarului Dimciu Petruș. În prezent, pe 
locul hanului, se află spațiul de parcare a 
autoturismelor care staționează la Hotelul Egreta. 

Oficial era denumit „Hanul Regal”, însă în oraș 

era cunoscut cu numele de „Hanul turcului”, datorită 
faptului că proprietarul lui a fost turcul Ahmet Mustafa.  

Multă lume din oraș îi mai spunea și hanul „cu 

cadâne”, mi-a șoptit la ureche, într-o convorbire avută 
cu ceva ani în urmă, octogenarul Dimitrie 
Maloschitsky, primul librar al orașului. „I s-a spus și 
așa – mi-a destăinuit mai departe bătrânul – pentru că 
turcul, lacom după bani, aducea în local fete între 17-
18 ani, sărace, dar frumoase, pentru „holteii” orașului. 
Localul găsindu-se în imediata apropiere de centru, 
pentru ca amatorii de cadâne, unii dintre ei căsătoriți 
și cu funcții în treburile orașului, să nu fie văzuți de 
trecători intrând în local, turcul a avut grijă ca să facă 
la gardul din stradă o portiță prinsă în zidul clădirii, pe 
care se intra în grabă, fără teama de a fi văzuți. Portița 
da într-un gang cu multe trepte, care ducea la 
camerele de la etaj. Aceste fete, cu toate că pe fața lor 
citeai tristețea, erau nevoite să cânte în restaurantul 
turcului, aflat la parter. Cântecele acestor fete, 
acompaniate la armonică sau la vioară și țambal, erau 
așa de plăcute, încât nu te mai săturai ascultându-le”, 
își încheie aducerea aminte bătrânul librar, în ochii 
căruia citeai regretul după acele vremuri frumoase și 
îndepărtate ale tinereții, apuse pentru totdeauna. 

Turcul Ahmet Mustafa a avut un destin tragic. 
A avut o fată pe nume Fevzie, frumoasă, cum nu mai 

Hanul turcului – litografie Constantin Găvenea  
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era alta în oraș, la care ținea ca la viața lui. În timpul 
Primului Război Mondial nemții i-au răpit-o, ca după 
aceea, după spusele unora, să fie batjocorită și 
aruncată în Dunăre. Plânsetele și căutările turcului au 
fost zadarnice, neputând să o găsească. De durere s-
a apucat de băut, și-a neglijat treburile, a vândut hanul 
și a cheltuit banii cu băutura. Cu timpul a ajuns așa de 
sărac, încât trăia din mila oamenilor. În cele din urmă 
s-a stins, și tot oamenii l-au înmormântat punând 
mână de la mână. 

Lumea spunea că l-ar fi ajuns blestemele 
bietelor „cadâne”, care și-au sfârșit și ele viața în 
tristețe și sărăcie.  

 
Hanul lui Slave Pascal 
Hanul românului Slave Pascal se afla în 

partea de jos a străzii Griviței, zid în zid cu clădirea 
Cooperativei Meșteșugărești, în apropierea 
măcelăriilor. Localul avea o sală de mese, bucătărie 
și curte pavată, cu toate cele necesare: șoproane cu 
iesle, fântână și dam. În clădire, avea câteva camere 
pentru găzduirea călătorilor.  

 
Hanul „România” 
Proprietarii Hanului „România”, din strada 

Babadag, au fost Emilian Dima și Mitică Olteanu. 
Imobilul avea camerele bine îngrijite, în care erau 
găzduiți peste noapte atât intelectualii, cât și țăranii 
veniți de la sate. 
 

Hanul „La văduva” 
Hanul, aflat pe strada Isaccei, era 

proprietatea Mariei Damian, o femeie văduvă și 
întreprinzătoare, venită din Câșla. Tatăl ei avea o 
cârciumă peste drum de hanul fiicei lui. 
 

Hanul „Oituz” 
Hanul „Oituz” se afla pe strada Babadag, 

lângă băcănia lui Cuculis, peste drum de hanul 
„România”. Proprietarul său era Gheorghe Tăbăcaru 
din Horia. În curtea acestui han, într-o clădire 
modestă, se afla metocul maicilor, în care erau 
găzduite peste noapte maicile de la Mănăstirea Celic 
Dere, venite la oraș cu diferite treburi.  

 
Hanul „Vârful cu dor”  
Acest han avea și restaurant, proprietari 

fiind Gherghina Mănescu și Nicolae Orcula. Hanul a 

funcționat până în anul 1943. 
 
Hanul lui Coef  
Lipit de hanul lui Petre Panaitescu, pe strada 

Mahmudiei, se afla cel al bulgarului Gheorghe Coef, 
care era înregistrat cu toate cele necesare. A 
funcționat între anii 1900-1940, când proprietarul a 
trebuit să se repatrieze în Bulgaria. Hanul a fost 
preluat de către Ivan Sopof, tot bulgar, care, fiind 
căsătorit cu o româncă, a rămas la Tulcea. Hanul a 
fost demolat odată cu cel al lui Panaitescu.  

 
 
Hanul lui Costof  
Hanul, aflat tot pe strada Mahmudiei, era 

mai mic decât celelalte, neavând bucătărie pentru a 
putea servi mâncare călătorilor. Totuși, era 
frecventat datorită curățeniei curții și grajdului, dar 
mai ales pentru grija pe care hangiul și grăjdarul lui 
o aveau pentru caii sătenilor plecați în oraș după 
treburi. Acest han a funcționat până în anul 1940, 
când Costof a trebuit să plece cu familia în Bulgaria 
în urma convenției schimbului de populație.  

Cele 5 hanuri de pe strada Mahmudiei, 
apropiate între ele, se găseau în vecinătatea pieței 
de legume, care funcționa între Coloane și în jurul 
terenului cu căruțele din care țăranii vindeau, până 
în jurul anului 1900, cereale, fructe, dovleci, lemne 
pentru foc, oi, porci etc. Azi, pe locul acesta se află 
Complexul de ateliere al Cooperativei 
Meșteșugărești „Unirea” și blocurile din vecinătatea 
Pieței Civice. 

La aceste hanuri, decenii în șir, și-au tras 
căruțele, au mâncat și s-au odihnit țăranii din satele 
Deltei și din jurul orașului Tulcea: Dunavăț, 
Mahmudia, Murighiol, Beștepe, Prislav, Malcoci, 
Lunca, Jurilovca, Enisala, Sarichioi, Sabangia, 
Calica, Sarinasuf, Agighiol.  

 
Notă: Redacția revistei exprimă din nou 

mulțumiri domnului Gheorghe Găvenea, fiul 
maestrului, pentru colaborare și punerea la dispoziție 
a manuscrisului acestui material. Aducem astfel un 
omagiu pictorului și memorialistului tulcean 
Constantin Găvenea, cu prilejul împlinirii a 110 ani 
de la naștere 
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ÎNGERUL IUBIRII  DE  
MIRCEA MARCEL PETCU SAU 

ÎMPLINIREA PRIN IUBIRE 
                                                     (comentariu literar)  

 
 
           Profesor Gheorghe BUCUR           

 

Mircea Marcel Petcu este în conștiința tulcenilor 
„un poet al iubirii”. Ca toate celelalte volume ale lui, și 
Îngerul iubirii (apărut la editura Pim din Iași în 2019, în 
excelente condiții grafice, cu ilustrații fericit realizate de 
Adrian Pal jr.), este dedicat nobilului sentiment al 
dragostei, fapt evidențiat chiar de titlu. Ca o întărire a 
acestei idei să observăm că, din cele 178 de titluri, 14 
conțin termenul „iubire”, cinci, sinonimul lui – „dragoste” 
iar patru cuvântul „dor” .  

Consistentul volum (295 p.) beneficiază de o 
elocventă prefață, unde doamna profesoară Floarea 
Calenic surprinde, cu subtilitate, o serie de aspecte 
esențiale. Se descifrează chiar de la început problema 
fundamentală a cărții: „Confesiunea, întotdeauna sinceră, 
cu amprenta cunoscută a celui supranumit «cântărețul 
iubirii și al femeii», se restrânge în aceste creații la iubirea 
dintre bărbat și femeie, la cuplul fericit, volumul devenind 
o adevărată poveste de dragoste ocrotită de Îngerul 
iubirii”. 

Titlul volumului ne atrage atenția prin caracterul 
lui surprinzător. El intrigă, mai întâi, printr-o notă specială 
și anume, aceea a imposibilității descifrării exacte și totale 
a semnificației lui, datorat unei plurivalențe de sensuri. 
Cel puțin două sunt de discutat pentru început. Mai întâi, 
ar putea să desemneze faptul că iubirea are un înger, 
care o ocrotește, sau că iubirea este ea însăși un înger. 
Pentru a  ne lămuri am căutat poezia cu acest titlu la 
începutul volumului, unde se obișnuiește a fi așezat textul 
cu titlu omonim. Nu am găsit-o decât  la p. 1o2. Și am mai 
identificat un text la p.162 cu titlu apropiat – Îngerii iubirii. 
Așadar, autorul a simțit nevoia să reia ideea, cu anumite 
nuanțări. 
 Trebuie să observăm că volumul, ca viziune, 
este unul complex, mult mai adânc în semnificații decât 
pare la prima vedere, fapt ilustrat chiar de poezia care dă 
titlul cărții. „Îngerul iubirii” ar putea fi chiar bărbatul, 
îndrăgostitul (care „are aripi de înger”), dar și „rugăciunea 
magică a iubirii”. Autorul creează  imagini sugestive ale 

comunicării între cei doi  îndrăgostiți:  
„scrie-mi în suflet… 

iubire 
  bătăile inimii mele au învățat cântecul 
  pe aripi sclipitoare spre cer… 
  inimii tale care-mi înalță gândul.” 

În finalul poemului, versurile impresionează prin 
simbolism:  
  „săpat în inima mea e lumină 
  ce-mi arată calea de urmat.”  
 Și 
  „…din toate acestea  
   ai înflorit tu  
    femeie 
    a 
   sângelui meu…”  

Ideea este enunțată direct într-o poezie intitulată 
simplu Înger, unde ipostazierea îndrăgostitului în ființă 
serafică este clară, având funcție tipică ocrotitoare: 
  „Aș vrea  

să fiu îngerul tău păzitor, 
să am grijă de tine, 
să te am mereu  
aproape, 
să te protejez  
zi și noapte…” 

 În a doua poezie din volum, Plouă, finalul, 
apelând la sintagma în discuție, enunță clar o aspirație 
personală înaltă și esențială, prezentă în întregul volum:  
  „iar dacă Domnul, 
  mă va ajuta, voi ajunge 
  la «Îngerul iubirii»!”   

 Așadar, poetul nu vrea să fie el „îngerul iubirii”, 
ci să ajungă la acesta,  ceea ce este cu totul altceva. Se 
complică și se relativizează, astfel, semnificația, gândită 
inițial, a titlului. Scopul acestei dorințe, presupunem, ar fi 
pentru a solicita ceva sau, cel puțin, pentru a dialoga, 
folosind ajutorul Divinității, cu această entitate spirituală 
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biblică foarte populară – îngerul.  Această aspirație a 
autorului îmi apare ca un de  fel de obiectiv liric general, 
cu importante consecințe în plan conceptual  în existența 
îndrăgostitului poet. 

Celălalt text,  Îngerii iubirii, apropiat din punct de 
vedere  al titlului, după cum se vede, de cea anterioară, 
dar cu forma de plural a substantivului regent, este și ea 
interesantă și semnificativă prin nota adăugată.  De data 
aceasta, „îngerii” sunt clar identificați în persoana celor 
doi îndrăgostiți: 
   „în brațele-ți liane iubirea e totală 
  iar trupu-ți de prințesă e albul trandafir, 
  ești locuită de dragostea eternă 
  ce-o dăruiești prin palmele-ți fierbinți 
 și prin puterea dragostei ce-o porți cu semeție 
  ușor ne-ai transformat în 
  îngerii iubirii.”    

Să observăm că metamorfoza este realizată, în 
viziunea bărbatului, de către iubită.   

Des folosit, motivul „îngerului” apare și în textul 
Iubirea infinitului,  dar cu nou și interesant sens; îngerii 
creează sentimentul: „Fulgerul despică pieptul dragostei/ 
mele,/ unde îngerii țes plase limpezi/ de iubire”. 

Divinitatea rămâne o prezență ocrotitoare 
permanentă a ființei ca în Privire, Pentru mine, Fă ce vrei, 
Ajută-mă ș.a. 
 Privit în ansamblu, volumul reprezintă o nouă 
etapă în evoluția autorului prin noutatea viziunii, prin 
amplitudinea problematicii și a mesajului, precum și prin 
scriitură. 
 Lirismul subiectiv domină, ca și în volumele 
anterioare, eul liric comunicând direct trăirea emoțională. 
Prima poezie din volum – Cuvânt înainte – este o 
declarație de iubire, făcută la persoana I, destul de 
generală și simplă, dar frumoasă și sugestivă:  
   „Înainte de cuvânt 
   tu-mi erai 
   mereu 
   în gând… 
   în cuvântul înainte  
   tu-mi erai 
   mereu 
   în minte, 
   înainte de cuvânt 
   treci din  
   inimă  
   în gând…”  
 Iubirea este o adevărată forță magică, 
modelatoare: 
   Te iubesc 
  nu doar pentru ceea ce ești, 

ci pentru ceea ce sunt eu  

 când sunt cu tine! 
 Te iubesc 
pentru că faci din viața mea 
un templu, iar din faptele mele 
de zi de zi doar un cântec. 
 Cineva 
Te va iubi mereu, iar acel cineva 
 voi fi…eu!” 

 În multe poezii, bărbatul-poet descrie iubita, îi 
face portretul fizic și moral, exprimându-și admirația, 
prețuirea, dragostea. Chipul luminos al iubitei are puteri 
miraculoase: „ca minunată rază a/ soarelui/ chipul tău 
fermecător/ însoțit de surâsul tău/ unic, magic,/ care ar 
putea face/ lumină și în/ întuneric.” Trăsăturile iubitei sunt 
puse în legătură cu puternica impresie ce o exercită 
asupra poetului îndrăgostit, determinându-i acestuia 
Iubirea de viață: 
   Pe buzele-ți fine  

se odihnește argintul dimineții, 
azurul ochilor tăi 

străpunge imensitatea lumii,  
mersul tău foșnitor 
îmi face inima să cânte, 
vocea ta, zurgălăii astrelor, 
îmi tulbură sufletul…”  

Ceea ce trebuie evidențiat este faptul că acum poetul se 
îndepărtează de caracterizarea fizică, deși continuă să fie 
prezentă, înfățișând tot mai des și mai insistent atributele 
spirituale, sufletești ale iubitei.  Din punct de vedere al 
modalităților de creație, s-ar putea spune că imaginea 
iubitei este tot mai subtil creată, înlocuindu-se elementele 
concretului cu cele ale abstractului diafan, ca în 
Meridianul ceresc:  

„tot ce ne înconjoară 
e cântecul materiei eterne, 
care te descompun, iubire, 
  în forme și văpăi, 
recompunându-te în 
 cântec, alint și poezie,  
umplându-mi inima și sufletul 
cu tine, floare, parfum, lumină…” sau în 

Cum: „Nu ești himeră și nici vis,/ ești floarea gândului 
iubit/ ce-n viață mă faci fericit.”    
 Alteori, iubita este definită succint în imagini 
metaforice deosebite: „Tu ești leagănul/ înflorit/ al vieții 
mele.” (Leagăn) În fapt, Mircea Marcel Petcu înalță femeii 
iubite un adevărat imn. 

Deși mai apare uneori o stare de zbucium, ca în 
Zbatere, sau un sentiment al nesiguranței, dublat de 
speranță (O speranță) însă, totuși sentimentul iubirii 
devine sentimentul ordonator al întregii existențe.  

Noutatea care poate fi desprinsă din scenariul 
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iubirii în acest volum o constituie deplasarea accentului 
de la individualitatea iubit sau iubită la cuplul erotic. 
Autorul a creat în volumele anterioare un  sugestiv motiv 
al cuplului, „florile-femei și bărbatul-fluture, regăsibil și 
aici. În Creație, se definește simplu această pereche–tip: 
„florile-femei,/ în înlănțuirea tandră/ cu bărbatul-fluture 
ales/ se dăruiesc într-o /îmbrățișare – cântecul de 
dragoste / al vieții.”  sau  
  „bărbați ce privesc 
  florile-femei 
  încercând să ajungă 
  la inimile lor, 
   dar 
  și mândrele flori 
  tânjind după 
  bărbații-fluturi… 
  ochii lor strălucesc 
   de dorință…” (Flori -  fluturi)  
Iubirea lor (Eu…tu…) e atât de puternică încât se produce 
o identificare a personalităților lor:  
  „și mi-amintesc 
  din nou iubire  
    că 
  tu ești eu… 
   și 
  eu sunt tu…” 
Prin permutarea rolurilor și identificarea statuturilor lor, 
cuplul își definește unitatea: 
  „soarele vieții tale  
  aș putea fi chiar 
   eu, 
   viața mea s-ar transforma 

în tine, 
  iar tu, unica petală 
   a inimii mele,  
   ai deveni 
   eu, 
   și împreună 
      cartea iubirii 
  vieții noastre.”  (Cartea iubirii) 
 Iubirea adevărată produce sub atotputernicia 
sentimentului, ca în Pași îndrăgostiți, nu numai 
metamorfoze, dar chiar pierderea identității 
îndrăgostitului: 
   „dac-ai putea înțelege 
   taina inimii mele când 
    mă oglindesc în 
   minunații tăi ochi și… 
   pierzându-mă 
   nu mai știu cine-s eu,  

iar în arderea totală 
 a dragostei 

simt cum mă îmbătrânești 
întinerindu-mă,  
devenind tot ce ești  
 tu.”  

 Forța transformatoare a iubirii este uriașă, căci 
datorită acesteia totul se schimbă: 
   „dorul ce-mi cuprinde sufletul 
  făcându-l să cânte, 
  te iubesc pentru că 
  noaptea devine zi, tristețea – bucurie , 
  plânsul – râs, amăgirea – dragoste… 

  totul pentru că exiști,   
   te iubesc pentru că 
 fără tine aș fi ca fără mine…” (Tu, doar tu)              
 Folosit în câteva rânduri, epitetul aurită, cu 
tendința de a deveni motiv reprezentativ („fluturi auriți”, 
„aurind tot ce atinge”), definește un univers al fericirii, pe 
care îl pot crea cei doi îndrăgostiți: „când îți șoptesc 
numele/ cu inima,/ observă că pe buzele mele se aprind/ 
milioane/ de sori/ și-mpreună plini de iubire întemeiem/ o 
altă lume…/una aurită.”              
 Alături de problematica iubirii, pe departe 
dominantă, apar și alte teme, precum Divinitatea, natura, 
viața, condiția umană, timpul, arta poetică, pentru a 
enumera cele mai importante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Este interesant de observat, de la început, că 
universul poetic al trăirii nu mai este, ca în volumele 
anterioare, pământul, ci e un spațiu mai amplu, incluzând 
cerul, înaltul, cosmicul. În poezia Lumea mea apare clar 
conturul acestui univers: 
  „Luna în rochia de mireasă 
  privește peste întinderea  
  sclipitoare urmărind 
   dansul stelelor, 
  ritmul muzicii stelare 
  zguduie spațiul cosmic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  transformându-l într-o  
        uriașă scenă.”, iar „cerul va 
deveni/ cartea iubirii pe care/ milioane de ochi plini/ de 
dragoste își vor găsi perechea.” (Scâncet al iubirii)  

O notă interesantă este adusă de perspectiva 
muzicală, simfonică, a universului descris (Simfonie), fapt 
ce dezvăluie componenta de sensibilitate și lirism a 
scrisului său: „Se aude gongul/ nopții albastre, 
deschizând cortina/ cerurilor/, … hăul cosmic/ transmite 
pământului/ stoluri de speranțe/ …din care să cearnă/ 
minunata simfonie/ a anotimpurilor.”   
 S-ar putea desprinde câteva dominante ale trăirii 
emoționale: mai întâi, universul este cotropit de iubire. 
Texte, precum Iubire, Unică, Iubire eternă, Suflete 
rătăcite, sunt reprezentative. 

În Suflete rătăcite, cosmicul este erotizat. Cei doi 
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îndrăgostiți, personificați în simboluri potrivit unei viziuni 
folclorice, sunt elemente generale ale naturii: 
  „Din caleașca poleită 
  a văzduhului coboară 
  ea, prințesa anotimpurilor 
  ce-și caută perechea… 
  Din împărăția de azur 
  a vântului coboară 
  el, prințul sufletelor rătăcite” și  
  „…din desișul zilei să izvorască                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   cântecul iubirii…                                                                                                                     
  milioane de sori se prind în horă 
  unind cerurile celor două speranțe” 
În al doilea rând, dragostea este văzută drept sentimentul 
cardinal al vieții: 
  „…o lume nouă 

ai deschis, 
iar primul tău 
cuvânt spus, când 
pe lume ai ajuns, 
 a fost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 iubire!” (Iubire) 

Viziunea erotică impregnează întreaga lume, căci 
Divinitatea o „binecuvântează” cu iubire, ca în Eternă 
iubire:  
  „în inimile noastre înfloresc 

dorurile, 
  pe buze se conturează 
  șoaptele iubirii, iar în noaptea  
   lunii pline se înalță 
   rugăciunile către Tatăl 
   nostru Ceresc… 
  binecuvântarea vine 
  ca o aripă întinsă spre 
   inima infinitului, 
  cristalele – flori ale apelor 
   pământului 
  îmbrăcându-ne în mantia 
   iubirii eterne!” 

În al treilea rând, o trăire puternică de jubilație, 
de fericire, determină o stare generală de optimism, dat 
de împlinirea prin iubire.  
   „inima-mi, 
   această unică floare, 
  își trimite cântecul spre 
  zorile sufletelor noastre, 
  înflorindu-le cu miresmele 
   viselor de iubire… 
  ciocârliile ca un ecou 
  de astrre pe strune 
   de izvor 
  îmbracă plaiul solar 

  în cântecul nemuritor 
  al dragostei totale, 
   unice.” (Unică) 
 Să observăm că Mircea Marcel Petcu este, în 
general, un poet descriptiv, fie că zugrăvește peisaje, 
tablouri de natură, ori universuri interioare, „peisaje” 
sufletești. Constatăm însă, cu acest volum, o trecere de 
la descriptiv la interpretare, la o lărgire și o accentuare a 
preocupării pentru meditație. Poetul simte nevoia să 
găsească semnificații, să dea sensuri unor scene, situații, 
gesturi sau cuvinte. Această dezvăluire și adâncire a 
semnificațiilor ilustrează un pas important într-o etapă de 
maturizare a discursului poetic. Imaginea iubirii și a 
înscenărilor cuplului de îndrăgostiți nu mai este doar „o 
reprezentație”, ci se caută și se oferă, deseori fericit, 
explicații și semnificații de viață. Gânduri despre drumul 
prin viață le găsim și în poezia Clipa unică:  
 „fiecare nume al nostru care 
  trece în eternitate și 
  de acolo încearcă să înțeleagă  
  rostul vieții trecute 
   și poate 
  al vieții viitoare.”  

Diversitatea aspectelor universului perceput 
dezvăluie complexitatea acestuia. Intuită, complexitatea 
existenței devine factor al căutării adevărurilor 
fundamentale (Sufletul meu): 
  „Labirintul infinit al vieții 
  mi-a ghidat pașii spre 
  meleaguri necunoscute… 
  Am ajuns cu fruntea lipită  
  de corola albastră a cerului, 
  încercând să pătrund tainele vieții.”  

Alteori, un titlu interogativ exprimă direct 
căutarea unor răspunsuri la grele probleme filosofice, ca 
în Ce suntem?, iar răspunsul, punând în ecuație iubirea 
și îndrăgostiții, ar reprezenta (semnificativ), în eternitate, 
clipa:   
  „Ce suntem? 
  Copaci înmuguriți de 
  safirul lumii,  
  stropi de bucurie  
  la templul Soarelui, 
  flori ce acoperă pământul 
  dăruind cristale limpezi  
   de iubire… 
   eu și tu… 
   clipa.”  
 Pe de altă parte, experiențele vieții, deși omul 
rămâne în esență același, totuși acestea îl schimbă 
(Numai eu) într-un anume fel:  
  „Sunt întâiul cuvânt, 
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  întâiul fluture,  
  întâiul cântec,  
  întâiul măr… 
  toate se transformă 
  doar eu rămân, 

 dar de fiecare dată  
   altfel.”  
În același timp, într-o poezie cu titlu sugestiv (Prezentul 
trecutului), unde se face legătura dintre cele două 
aspecte temporale, autorul recunoaște că bogăția acestor 
experiențe din trecut dau substanță, valoare și orientare 
existenței omului în general și lui  în special: 
  „Fiecare pagină a vieții 
   e o explozie 
   de muguri și flori, 
  o magie a existenței 
  în spatele fiecărui cuvânt 
  se află o mulțime de stele 
  care-mi luminează viața.”  
 Sunt firești tendința omului spre cunoaștere și 
dorința lui de căutare a adevărurilor existenței, căci ele 
înnobilează ființa (Sufletul meu): „Am ajuns cu fruntea 
lipită/ de corola albastră a cerului,/ încercând să pătrund 
tainele vieții” și „Am rămas la fel de singur,/ străduindu-
mă să prind/ adevărul clipei.” Pentru descifrarea tainelor, 
poetul crede că soluția este dragostea, aceasta putând fi 
realizată numai datorită iubirii:  
   „Adunând stelele de foc 
    pentru a compune 
    coronița iubirii… 
   purtând-o vom putea 
    înțelege 
    tainele lumii.”  
 Este de observat și atitudinea autorului față de 
natură, care este prezentă și prezentată dintr-o 
perspectivă admirativă, căci în mai multe poezii se face 
elogiul naturii-zeități. În Măria sa…natura, văzută 
inanimat,  

„culorile  
 cântă 
 pe măsura 
  tablourilor pictate 
  de 
 Măria sa... 
  Natura!”  

Dansul toamnei e un frumos pastel dedicat 
anotimpului plin de mișcare și bogății, premergător iernii, 
iar în Anotimp se face elogiul înnoirii naturii primăvara. 
Uneori, anotimpurile, implicând specificul și simbolistica 
lor,  sunt folosite pentru a defini metaforic ființa iubită ca 
în versul: „Ești toamnă preschimbată-n primăvară” 
(Fericire) 

 În paleta de motive ale naturii se impun pentru 
semnificația lor trei: luna, iarna și curcubeul.   

Ca element fundamental al înscenării cosmice, 
„luna” apare destul de des ca motiv descriptiv, dar este 
utilizat într-o formă specială. Acest motiv de sorginte 
romantică, ar da impresia că peisajul general generat ar 
fi unul nocturn. Ceea ce constatăm surprinzător este 
faptul că aspectul nu este unul al întunericului, ci, mai 
degrabă, unul luminos, diurn. Situația ar dovedi o 
întrebuințare specială, originală, care dă o informație 
importantă despre viziunea adoptată de autor – una 
luminoasă, deci optimistă.   

În Lumea mea, luna apare ca o eroină din basm: 
  „Luna în rochia de mireasă 
  privește peste întinderea 

 sclipitoare urmărind 
dansul stelelor, 
ritmul muzicii stelare 
zguduie spațiul cosmic 
transformându-l într-o  
 uriașă scenă…”  

Că așa stau lucrurile o dovedește nu de puține 
ori asocierea, în același decor, cu soarele. De exemplu, 
în poezia Cu dragoste, peisajul nu mai interesează pentru 
fixarea nocturnului, ci  
pentru a contura cosmicitatea, uriașul spațiu cosmic: 
  „Norii brăzdează universul stelar, 

luna enigmatică în drumul său 
a aprins torțele cerului cu speranțe, 
se simte respirația pământului când 
anotimpurile arzând în jurul soarelui 
gravitează aducând începutul și sfârșitul zilei…”    
„Iarna„ nu mai este doar anotimpul viscolelor și 

a asprimii gerului, ci e anotimpul albului zăpezii, al unei 
atmosfere liniștite, calme. 
 Imaginea naturii încrâncenate exprimă o stare 
sufletească de zbucium și căutare: 
  „Văd cerul senin, rece 
  cum mă împresoară 
   cu adierea înghețată… 
  Simt cum oștile înarmate 
  ale cerului cuceresc pământul 
   transformându-l 
  într-o planetă oarbă, pustie,    
  în care vietățile au pierit 
  în această luptă inegală.  

Ciripitul păsărilor a înghețat…” (Gloria vieții)  
Iarna poate fi și un peisaj-decor al iubirii ca în Sentimente: 
„Să colindăm azi iarna cu iubire…/ și fulgii să-i vedem 
cum se topesc,/ din inimile noastre curge doar iubire…” 
sau întinderea înzăpezită poate deveni coala de hârtie pe 
care poetul își așterne gândurile: „scriu pe albul imaculat/ 
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al zăpezii petale de iubire,/ poate că transformate/ în 
cristale/ vor ajunge la tine.” (Lumea mea). În Albe flori, 
hibernalul pare a guverna universul: „ninge cerul flori 
albe/ acoperind pământul,/ ninge cerul albe flori/ 
încărunțind omul…”  Astfel, iarna, albul zăpezii și al 
fulgilor devin semn al purității și frumuseții. 

Simbol al feericului, „curcubeul” este folosit în 
două ipostaze: element descriptiv natural mirific și aspect 
metaforic al stărilor sufletești. Prima ipostază o găsim, 
spre exemplu, în poezia Mi-e atât de dor…: 
   „Mi-e dor  
  cum îi e soarelui după ploaie să se  
  odihnească pe margine de curcubeu, 
  dezmierdând coama norilor cenușii.”  
Numeroase sunt, însă, situațiile pentru construcția lui cu 
sens figurat și mare forță expresivă: „în inima mea zorile/ 
în inima ta/ curcubeul” (Leagăn), „ești toată o rază de 
lumină, alint și freamăt, parfumul inimii mele, curcubeul 
ochilor mei…” (Te caut), „Te-ai așezat pe cerul/ sufletului 
meu/ ca un crâmpei de muzică cerească,/ m-ai îmbrăcat 
cu/ propriu-ți curcubeu…” , „cuvinte scrise cu sângele/ 
curcubeielor adunate/ de-a lungul vieții…” (Trecutul 
prezentului), „noul curcubeu/ al inimii mele/ îndrăgostite.” 
(Cântec) ș.a.                                                                                                                                                             
 Motivul „timpului” face parte din sectorul de 
poezii meditative. Mult-folositul „timp trecător” rămâne un 
ideal nedescifrat: „Privesc cu ochii sufletului/ căutând să 
înțeleg/ timpul care trece…” (Trecutul prezentului). Prin 
iubire se poate chiar da timpului o „haină”, o altă 
caracteristică decât cea știută: „ticăitul inimilor noastre 
deșteaptă/ timpul rece îmbrăcându-l în/ mantia trandafirie 
a soarelui.” (Seva iubirii) Bătăile ceasului timpului pot 
sugera, ca în Apropiere, îndreptarea spre neființă: „în 
tăcerea surdă/ aud ticăitul veșniciei/ cum se apropie.” 
  Văzuți ca „flori ale pământului” (Credință), 
oamenii trăiesc într-un spațiu al optimismului, căci  
îndrăgostiții „aduc în viețile noastre/ iubire și credință”, iar 
ideea devine pentru autor ideal uman: „îmi doresc să 
creăm o lume a/ dragostei/ în care florile să fim noi,/ 
oamenii.”   Mai mult, cei doi din cuplul erotic sunt, de fapt, 
florile aceluiași tot (Suntem flori):  
   „aici unde ești tu, 
  e tărâmul înmiresmat, unic al dragostei 
   unde tu și eu suntem florile 
   aceleiași iubiri.”  
 Cred că am putea spune că autorul impune și 
ilustrează fericit în acest volum un motiv trial: iubire – viață 
– timp . 
 Bântuit de neliniștea căutării idealurilor, omul-
poet își exprimă, în Amurg, dorința de a avea capacitatea 
contemplării și înțelegerii lumii: 
   „Mi-ar fi plăcut să fiu 

   un soare-n asfințit 
să pot cuprinde lumea 
așa cum este ea 
plină de doruri,  de speranțe, 
de amintiri deșarte… 
cuprinse-n jocul clepsidrei 

fără timp, 
să fiu chemarea tainică a lumii 
prin nesfârșitul cerului 
 amurg…” 

 Creșterea preocupării pentru teoretizarea actului 
poetic mi se pare o notă specifică acestui volum. De fapt, 
componentă a perspectivei meditative. Un număr de 
poezii au caracter programatic, autorul dezvăluind unele 
din cele mai importante idei poetice ale sale. In Invenție, 
de pildă, afirmă că se vrea un autentic poet al iubirii: „Sunt 
poate o esență tare/ ce arde-n spațiul dobrogean,/ mai 
cânt câte-o iubire care s-a destrămat” și „s-ar putea să 
îndrăznesc să scriu/ dar nu orice iubire,/ despre iubirea ta 
încerc să scriu…”, ca în final: „Să-ntemeiez o lume de 
poeme,/ să recompun o mie de cuvinte,/ să scriu pe părul 
mătăsos al lunii/ despre iubirea pământeană, pură.”   
 Poetul este conștient de talentul său, deoarece 
în textul Imperiul fericirii afirmă nu fără mândrie: „Domnul 
m-a luat/ sub mantia lui,/ dăruindu-mi puterea 
cuvântului…” 
 Interesantă prin viziune, Jocuri este o artă 
poetică în toată puterea cuvântului, căci autorul vrea să 
comunice sensibil, diferențiindu-se de înaintași, stări, 
emoții, care să intereseze lectorul, publicul: 
 „Să scriu poeme e un 

lucru greu, 
gândindu-mă la toți 

  înaintașii, 
să rânduiesc cuvinte, să 

dau sens 
unei povești cum n-au mai  

  scris poeții, 
să fiu aici, să fiu mai 

 sus… 
doar bunul Dumnezeu  

o știe, 
nu inventez cuvinte, nici lumi 

  necunoscute, 
ci doar trăiri pe care lumea 

 să le-asculte.” 
Noua etapă în care a pășit autorul, definită prin 

maturizarea, în general, a discursului poetic este dată nu 
numai de adâncimea și complexitatea problematicii, dar 
și de rafinarea imagisticii. Imaginarul poetic este bogat, 
depășind prin amploare volumele anterioare. Afirmația și 
declarația sunt înlocuite tot mai mult cu imaginea stării, 
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trăirii, gândului, așa cum se poate ușor vedea din 
exemplele date deja sau ca într-un fragment din Gloria 
vieții:   

  „undeva la marginea Terrei,  
unde gerul încă nu a amorțit 
 toată natura…, 
copacii cu brațele ridicate 
spre cer spun o rugăciune…” 

Epitetul, repetiția și enumerația sunt modalități 
curent folosite pentru a crea imagini vizuale mai ales:  

„dac-ai putea vedea 
hainele sufletului meu 
cum te îmbracă, 
dac-ai putea auzi 
zborul lin al iubirii 
către inima ta, 
dac-ai putea atinge 
dorul ce aleargă 

                              spre tine…”     (Pași îndrăgostiți)  
Având rolul de a realiza insistența asupra ideii 

poetice, repetiția adaugă și o anume muzicalitate 
secvenței. 
 Alături de comparație, personificare și simbol, 
metafora este un procedeu frecvent utilizat în formule 
originale și neașteptate: „balul stelelor de foc”, „sulițele 
ochilor”, „hamacul                                   timpului”, „palma 
rece a vântului”, „naiul vântului” etc. In definirea iubitei, 
spre exemplu, se folosește firesc construcția metaforică: 
„Tu ești leagănul/ înflorit/ al vieții mele.” 
 Această etapă modernă în scrisul său se 
vădește pregnant și în organizarea grafică a discursului 
poetic. Din cele 178 de texte doar câteva sunt realizate în 
formă tradițională, pe strofe cu ritm, rimă, aici, primând 
preocuparea de a turna ideea și sentimentul în enunțuri 
cu formule muzicale. Iată, spre exemplificare, o strofă din 
scurta poezie Noroc, care ilustrează o postură romantică 
a îndrăgostitului, prezentă în volumele anterioare: 
  „Privesc întinderea albastră 
  ce mă-nfășoară cu un văl de foc, 
  prin ochii tăi văd vraja ce coboară 

peste Cetatea mea de aur și noroc.” 
 În această nouă etapă însă, autorul părăsește 
organizarea pe strofe a enunțului, folosirea rimei și a 
măsurii prestabilite.  
 În formula modernă fără strofe, armonia este 
dată de ritm, de rimă, ca în Destin:  
   „Ești focul din mine,  

ești inima mea, 
zâmbet și faptă, 
iubita mea stea. 
Luna cu pulberi 
limpezi de dor, 

floarea ce cântă 
dăruindu-mi tot. 
Zurgălăii veseli 
cu clinchetul lor 
aduc lângă noi 
colindători…” 

Frângerea enunțului urmează reguli numai de autor 
știute, iar ritmul versului urmează ritmul  trăirilor 
emoționale. Un exemplu concludent ar fi poezia A mea, 
din care selectez finalul:  
  „eu privind întreaga lume prin 
  ochii tăi și ai sufletului meu,  

să pot spune că ești 
cea mai frumoasă 

creație 
a 
lumii 

   și 
   ești 
   a 
   mea.” 
 În genere, se poate spune că mesajul general, 
de adâncime al cărții, implicând o viziune ideală asupra 
iubirii prin folosirea, deseori, a unor formule absolutizante, 
precum  iubire „unică”, „adevărată”, „pură”, „totală”, 
„eternă”, dezvăluie, și în acest volum, concepția tonică, 
optimistă a autorului privind dragostea și viața.    

Printr-o mai amplă abordare a problematicii 
iubirii, accentul căzând, față de volumele anterioare, pe 
imaginea cuplului, printr-un cadru extins de la terestru la 
spațiul cosmic, printr-un imaginar poetic bogat și sugestiv, 
printr-o versificație depărtată de cea tradițională, 
practicată anterior, cu formule prozodice moderne acum, 
volumul Îngerul iubirii reprezintă prima treaptă 
consistentă a 
unei etape de 
modernizare în 
scrisul lui Mircea 
Marcel Petcu, 
unde autorul 
înalță, încă o 
dată, un imn 
miraculosului, 
atotputernicului 
și minunatului 
sentiment al 
iubirii. 
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      PELERINAJ CULTURAL –       
                   SPIRITUAL                                            
       MOLDOVA, ARDEALUL ŞI    
            ŢARA ROMĂNEASCĂ 

 
 
 

Zenovia ZAMFIR 
 

  
În mod natural, Omul este curios şi are dorința de 

a înțelege cât mai bine Lumea. ,dintotdeauna a existat 
dorinţa de-a cunoaște cât mai mult despre lucrurile văzute 
şi nevăzute, despre evenimente deja petrecute în trecut sau 
profeţite de-a avea loc în viitor, despre situaţiile speciale în 
care s-au aflat înaintaşi noştri. 

Călătoriile ne învață lucruri, nu doar despre lume 
și diferitele sale culturi, dar și despre noi 
înșine,interacțiunea cu oameni și comunități din diferite 
zone ale lumii ne învață să apreciem diferențele și să 
remarcăm similaritățile ca pe niște revelații. 

A rânduit Bunul Dumnezeu să lucrez într- o 
instituţie de cultură, în Biblioteca Judeţeană ''Antim 
Ivireanul'' Vâlcea, clădirea cu cel mai frumos vitraliu din 
lume, un loc unde ştiinţa de carte se îmbină armonios cu 
posibilitatea de a cunoaşte şi de a cerceta.   

<<Vâlcea este cel mai vechi judeţ din ţară, dintre 
toate judeţele României de la această dată,acest lucru 
reiese dintr-un hrisov de la 1392 în care găsim prima 
menţionare documentară a judeţului Vâlcea. „Eu, (...) 
marele voievod şi domn a toată Ungrovlahia, după putere 
am binevoit (…) să ridic din temelie o mănăstire (...), am 
dăruit puţin obroc din casa mea pentru hrana călugărilor 
(...). În judeţul Vâlcea, pe fiecare an, să-şi adune înşişi 
călugării albinăritul”, menţionează, printre altele, hrisovul de 
la 8 ianuarie 1392.Marele logofăt Filos este cel care a scris 
„actul primei atestări documentare a judeţului”. În acelaşi 
an, acesta a renunţat la dregătorie şi averea personală şi a 
devenit călugăr la Mănăstirea Cozia, sub numele de Filotei. 
„Mare învăţat şi cunoscător al limbilor greacă şi slavonă” el 
va întemeia aici prima şcoală de caligrafi şi copişti şi va 
ajunge dascăl al călugărilor de pe Valea Oltului. Logofătul 
Filos este considerat primul poet român>>...Povestea 
celui mai vechi judeţ atestat documentar al României, 
15 ianuarie 2020, 04:19 de Daciana Mitrache, 
adevărul.ro.Nebănuite sunt cărările Domnului, începând 
cu anul 1995, cel puţin de două ori pe an, împreună cu 

familia Nicolae şi Ioana Ştefănescu mergeam la mănăstirea 
Cozia pentru a ne bucura de frumuseţea locului, pentru  a 
ne odihni în chiliilie călugărilor cărturari de odinioară ,pentru 
a ne îmbogăţi spiritual cu pildele înţelepte ale părintelui 
stareţ Gamaliil.Şi după plecarea prietenilor dragi ''în ţara de 
dincolo de veacuri'', mi- am păstrat obiceiul de a vizita 
mănăstirea .La ora actuală, părintele stareţ, protosinghel 
Veniamin Luca, „cel care în urmă cu 25 de ani a pășit pragul 
Mănăstirii Cozia, așezându-se sub povățuirea 
duhovnicească a părintelui stareț Gamaliil Vaida și apoi a 
părintelui stareț Vartolomeu Androni” continuă misiunea 
creşterii duhovniceşti a vieţii monahale „după tradiția 
păstrată de la Sfântul Nicodim de la Tismana”, a spus 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, duminică, 4 
noiembrie 2018. . Aici am înţeles multe adevăruri...“Cu cât 
citeşti mai mult, cu atât vei şti mai multe lucruri. Cu cât înveţi 
mai mult, cu atât mai multe locuri vei vizita” (Dr. Seuss). 
Privind în liniştea nopţi frumuseţea mănăstiri Cozia am 
simţit o dorinţă puternică de a păşi pe urmele înaintaşilor 
noştri, marii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Justinian 
Patriarhul şi Bartolomeu Mitropolitul.În luna iunie 2020, 
împreună cu domnul Iustin Duicu , primarul comunei 
Glăvile, localitatea natală a Mitropolitului Bartolomeu 
Anania, şi soţia domniei sale, alături de doamna Maria 
Catană , bibliotecar la Bibloteca Publică din comună şi soţul 
acesteia, cu sprijinul domnului Doru Pătroiu şi a doamnei 
Liliana Hodoroagă, cu familia Constantin şi Maria Turcu, am 
pornit la drum într-un pelerinaj cultural- spiritual în Moldova, 
Ardeal şi Ţara Românescă.Împodobită în straie de 
sărbătoare, cu verdele crud al poienilor şi pădurilor, cu un 
albastru de cleştar al pârâiaşelor de munte, cu mănăstirile 
şi schiturile străbune, România, ''Grădina Maicii Domnului'', 
este ''minunat de frumoasă'' cum spunea odinioră 
Alexandru Vlahuţă.După ce ne- am adăpat setea de 
cunoaştere şi de credinţă la mănăstirile binecuvântate din 
Bucoviana, prin bunăvoinţa părintelui stareţ Gabriel, am 
rămas peste noapte la Sfânta Mănăstire Râşca.Mai puţin 
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cunoscută, nefiind inclusă în circuitul 
turistic,...<<Mănăstirea Râşca se dovedeşte a fi un 
adevărat stâlp de credinţă şi spiritualitate ortodoxă , a fost 
construită de domnitorul Petru Rareş, în anul 1542. Spre 
deosebire de celelalte ctitorii bisericeşti ale domitorului, 
aceasta nu are nişte dimensiuni impresionante, are un plan 
foarte simplu, în formă de cruce, fără pridvor şi fără gropniţă 
(camera mormintelor).De jur-imprejur au fost construite 
ziduri fortificate cu creneluri şi un turn, pentru a sluji la 
nevoie ca şi cetate. Sfinţirea mănăstirii a avut loc în data de 
9 mai 1542, cu această ocazie fiind aduse aici şi Moaştele 
Sfântului Nicolae. După terminare, Mănăstirea Râşca a 
devenit metoc al Mănăstirii Probota. 

Între anii 1611-1617, marele vornic Costea Bacioc, 
împreună cu soţia sa, Candachia, şi cu fiica lor, Tudosca, 
prima soţie a domnitorului Vasile Lupu, îşi va dărui o foarte 
mare parte din avere pentru refacerea complexului 
monahal de la Mănăstirea Râşca. Vornicul Costea a 
adăugat vechii biserici, precum citim în pisania de deasupra 
intrării sudice, un pridvor masiv, dublând astfel capacitatea 
interioară a acesteia. În anul 1844, domnitorul Mihai Sturza 
îl surghiunește pe marele istoric Mihail Kogălniceanu la 
Mănăstire. Aici, marele istoric a stat închis vreme de șase 
luni, într-o cameră din turnul 
clopotniţă>>...www.crestinortodox.ro,de Teodor 
Danalache.,Frumuseţea şi istoria sfântului lăcăş ne sunt 
povestite în frumosul grai ''moldovinesc'' de părintele stareţ 
Gabriel care ne-a impresionat cu vorba dulce şi ospitalitatea 
tipic românească.Slavă Bunului Dumnezeu pentru astfel de 
oameni minunaţi , slujitori devotaţi. Plecăm mai departe 
după slujba  de la primele ore ale dimineţi şi după 
binecuvântarea părintelui Gabriel. Drumul până la 
Mănăstirea Piatra Fântânele, următorul obiectiv, a fost o 
adevărată încântare şi desfătare pentru călătorul iubitor de 
natură, peisaje desprinse din poveşti,munţi şi văi cu 
serpentine spectaculoase, ici , colo câte o casă cu pridvor 
şi muşcate la fereastră, grădini pline cu trandafiri înforiţi în 
nuanţe şi culori diferite, un tărâm de vis. Revederea cu 
maica stareţă Pamfilia este plină de emoţie şi bucurie. 
Despre Mănăstirea Piatra Fântânele, locul unde se zidește 
veșnicia, domnul Dumitru Manolache ne spune în ziarul 
''Lumina'', din 21 Feb, 2020 ..''Există un loc unde poți 
vedea cum veșnicia se zidește timid în succesiunea 
zilelor și liniștea se naște din șuierul viscolului. Un loc 
ca o taină, spre care tot urcă zilele, nopțile, cu stelele 
lor, cerul și omul locului ce-și poartă viața, după 
propria-i busolă, prin prezentul nostru rătăcit. În acest 
„pas” de lume, cu chip de cruce, numit Tihuța, Ardealul 
se îmbrățișează cu Bucovina ca doi creștini ducând 
coșurile de pască la sfințit în noaptea de Înviere. Aici, 
la 1.200 m, pe o stâncă din Piatra Fântânele, îi așteaptă, 
de aproape un veac, Mănăstirea „Nașterea Maicii 

Domnului”....Maicile de la Piatra Fântânele văd, cum ne 
mărturisește maica stareță Pamfilia, „cu bucurie lumea de 
dincolo de zidurile mănăstirii. Când cobor în oraș, mă așez 
pe o bancă și privesc oamenii. Unii sunt atât de frumoși, dar 
alții foarte triști, zbuciumați și îngândurați. Plaiurile acestea 
mioritice te obligă însă să te bucuri de tot, să te simți un 
privilegiat. Avem în biserică o carte pentru vizitatori, în care 
cei care ne trec pragul lasă însemnări. Unii scriu: «Doamne, 
cât este de frumos aici! E mai aproape cerul!» Eu cred că 
depărtarea de Biserică și înstrăinarea de Dumnezeu este 
cel mai mare pericol pentru lumea noastră. Eu sunt din 
Suceava și îmi amintesc cu atâta drag de părinții mei și de 
felul cum mă învăța mama să mă închin în biserică, să stau 
la rugăciune lângă ea în casă, în fața icoanelor. Îmi 
amintesc brațele ei pe care îmi așezam capul când îmi 
vorbea despre Doamne-Doamne. Iar eu întindeam mâna și 
o întrebam: «Mamă, unde este Dumnezeu?» Și mama îmi 
spunea: «Draga mea, și-n degetul tău mic este Dumnezeu, 
și asta să nu uiți niciodată!» Sunt mulți copii care astăzi nu 
au aceste bucurii. De aceea, suferim și ne pare rău. Sunt 
foarte sigură însă că băieții și fetițele de care noi avem grijă 
vor purta cu ei prin lume imaginea cerului și a stelelor pe 
care ei le văd aici. Sunt foarte sigură de lucrul acesta, 
pentru că știu ce duc cu ei din mănăstire în familiile lor. Vin 
părinții și ne spun că acum își fac și ei rugăciunea la masă, 
pentru că o spun copiii lor, cum au învățat la noi, unde își 
petrec săptămâna”, ne mărturisește maica stareță. Din 
acest loc, unde veșnicia se zidește timid în succesiunea 
zilelor și liniștea se naște din șuierul viscolului, lumea și 
cerul se văd altfel. Aici, până și moartea își anulează 
atributul și se face poveste. Altfel cum ar fi spus vrednicul 
de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania la primul hram al 
mănăstirii rectitorite, în 1995: „Ce frumusețe 
dumnezeiască! Este atât de frumos încât, dacă ai muri aici, 
nici nu ți-ai da seama când ai trecut în Rai!”Ca orice 
mănăstire de maici și cea de la Piatra Fântânele are un 
duhovnic, părintele-călugăr Gavril Horţ, venit aici de la 
mănăstirea Nicula: „Când m-a trimis aici Înaltul Bartolmeu 
mi-a zis că mă trimite în rai, că şi aici ca şi în rai, nu ştii când 
mori, aşa e de bine", spune protosingerul Gavril Horţ. Şi el 
face de toate, iar acum conduce şantierul pentru ridicarea 
unei noi biserici, cea veche devenind neîncăpătoare pentru 
mulţimea de credincioşi ce vine din localitate dar şi din 
satele sucevene aflate pe graniţa cu judeţul Bistriţa-
Năsăud. După ce ne cazăm şi ''ne tragem sufletul'', maica 
stareţă ne anunţă bucuroasă că slujba de a doua zi a fi 
oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu Preasfințitul 
Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de 
Nord. Pentru mine surpriza este imensă, am văzut câteva 
interviuri cu domnia sa, am citit că în perioada 1998-2003 a 
fost secretar de cabinet al ÎPS Părinte Arhiepiscop 
Bartolomeu al Vadului, Feleacului și Clujului şi doream să- 
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l cunosc, mă impresionase chipul său blând şi smerit, vocea 
caldă, cunoştinţele vaste şi recunoştinţa ce o purta marelui 
ierarh vâlcean.Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har şi cu 
a Sa iubire de oameni, după Sfânta Liturghie ce a făcut să 
vibreze inimile tuturor, după ce a prezentat publicului 
delegaţia de la Vâlcea, după ce a binecuvântat pe toţi cei 
prezenţi, părintele s-a aşezat la masă alături de noi.Cu o 
modestie specifică oamenilor de valoare, a vorbit cu emoţie 
şi evlavie de părintele Mitropolit Bartolomeu Anania, multe 
şi frumoase sunt momentele petrecute în preajma marelui 
ierarh, toate acestea vor fi subiectul unui amplu material pe 
care Preasfinţitul Macarie îl va scrie pentru a prefaţa 
lucrarea dedicată comunei Glăvile.<<Episcopul Europei de 
Nord, s-a născut la data de 9 mai 1977, în localitatea 
Căianu Mic, județul Bistriţa-Năsăud, din părinții Vasile şi 
Ana din localitatea Spermezeu, județul Bistriţa-Năsăud. La 
Botez a primit numele Marius Dan.Pe 23 iunie 2003 a fost 
tuns în monahism la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” 
din Alba Iulia de către Arhiepiscopul Andrei al Alba Iuliei, 
fiind hirotonit ierodiacon pe 24 iunie 2003. Pe 6 ianuarie 
2004 a fost hirotonit ieromonah de către Arhiepiscopul Alba 
Iuliei, în Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, îndeplinind 
ascultările de preparator și duhovnic la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Pe 24 aprilie 2005 a fost 
hirotesit protosinghel de către Mitropolitul Bartolomeu 
Anania și numit eclesiarh al Catedralei mitropolitane și 
profesor-duhovnic la Seminarul Teologic Liceal Otodox din 
Cluj-Napoca. Pe 16 martie 2008 a fost hirotesit arhimandrit 
de către Mitropolitul Bartolomeu Anania în Catedrala 
mitropolitană din Cluj-Napoca. Pe 5 martie 2008 a fost ales 
Episcop al nou-înființatei Episcopii Ortodoxe Române a 
Europei de Nord de către Sinodul Bisericii Ortodoxe 
Române.În perioada 2008-2016, a întemeiat primele 
parohii românești din Danemarca și Norvegia, iar, în 
Suedia, alte noi parohii, adăugate celor trei vechi parohii, 
întemeiate în 1971. În 2014 a întemeiat prima mănăstire 
românească din Danemarca, la Ikast, cu hramul „Sfinții 
Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț”, iar în 
2015 a încheiat ridicarea bisericii de lemn cu hramul „Sfinții 
Martiri Năsăudeni” din orașul Sölvesborg, 
Suedia>>....Episcopul Europei de Nord, PS Macarie, a 
împlinit 42 de ani, de Vlad Părău, 10 mai 2019,www 
activenews.ro.''Să ne iubim unii pe alții, așa cum ne-au 
iubit părinții și strămoșii noștri, care ne-au lăsat o moștenire 
de cinste, plătită cu sânge”, spune adesea părintele 
Macarie.După clipele frumoase şi binecuvântate petrecute 
la Mănăstirea Piatra Fântânele plecăm spre Vâlcea natală. 
În timp ce delegaţia de la Glăvile se grăbeşte spre casă eu 
mă hotărăsc să poposesc două zile la mănăstirea mea de 
suflet, Cozia. Seara, alături de interpreta de muzică 
populară Tatiana Mărcoianu şi de părintele stareţ, Veniamin 
Luca deapăn firul evenimentelor frumoase petrecute în 

Moldova şi Ardeal.Ca urmaşi ai marilor ierarhi vâlceni, 
Justinian Patriarhul şi Bartolomeu Mitropolitul ne-am 
adăpat setea de cunoaştere şi dorinţa de a călători în locuri 
binecuvântate, în lăcaşuri de rugăciune, păstrătoare a 
tradiţiilor şi a credinţei strămoşeşti, în mănăstirile din 
''Grădina Maicii Domnului''.Peste tot am fost primiţi cu mare 
bucurie şi emoţie, tinereţea monahilor şi monahiilor, 
priceperea şi dăruirea slujirii lui Dumnezeu, ne- au 
impresionat profund.Viaţa şi activitatea marilor ierarhi 
vâlceni pe ''Ogorul Domnului'' este la fel de cunoscută şi 
apreciată peste tot pe unde paşii ne -au purtat.Părintele 
stareţ Veniamin Luca ne povestește că a fost martor la 
câteva dintre vizitele întreprinse de Mitropolitul Bartolomeu 
la mănăstirea Cozia. Venea mai mult pentru tratament la 
apele termale din zonă însă cea mai parte a timpului scria 
şi studia.Când toată lumea s- a retras pentru odihnă, mă 
strecor pe pridvor şi privesc cerul plin de stele , luna argintie 
ce învăluie într- o maramă strălucitoare turla mănăstiri, 
întind brațele spre cerul senin şi mulţumesc Bunului 
Dumnezeu pentru clipele minunate şi oamenii deosebiți 
întâlniți în acest pelerinaj binecuvântat. Slavă ţie, Doamne! 
Slavă ţie! 

 

 

 

 

 
 
 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

36 

 

 

 
 
 

RESPONSABILITATEA 
SCRIITORULUI DE AZI 

PENTRU GENERAȚIILE DE 
MÂINE 

„Tu ești muritor dar realizările tale  pot fi nemuritoare'' 
Uneori elefanții zboară 

        Mihaela CD 
 

 

 

Într-o  lume tot mai bolnavă și mai deposedată 
de valori fundamentale, asistăm neputincioși și ne 
întrebăm până unde Doamne? Până când? Valorile 
familiei fundamentale ca și nucleu de bază al societății 
sănătoase precum și valorile moral- creștine sunt 
aruncate in hăul globalismului de dragul universalismului 
prost înțeles. Serpentina decadenței  coboară mai mult 
decât ne-am fi putut imagina ingurgitând tinerele generații 
absorbite de culorile vii ale ecranelor. Acum mai mult 
decât oricând  scriitorii poartă responsabilitatea  educării 
noilor generații, a transmiterii valorilor , a predării ștafetei 
graiului si scrisului românesc celor ce ne vor succede. 
  Să fii scriitor nu înseamnă doar să scrii, să umpli 
foi anapoda la întâmplare... categoric nu! 
Dacă  prin ceea ce scrii nu transmiți ceva valorizant 
pentru cel care citește  ai scris degeaba!  Fie că sunt 
aforisme, snoave, amintiri, un eseu, un roman sau o 
poezie,  toate trebuie să aibă un nimb valoric care să 
transmită ceva cititorului. În sufletul  scriitorului se afla un 
război de gânduri, un uragan de trăiri,  sentimente pe care 
le așterne mai ordonat (sau nu) într-o scriitură care 
trebuie să aibă un sens. În fond scrisul este o formă de 
comunicare, nu?  Dar dacă nu comunici nimic? 
  Sunt foarte mulți  scriitori/poeți  care au primit 
acest har  al scrisului fără să îl ceară din dar ceresc sau 
universal și care scriu magnific, cu o pană divină, 
fără  prea mare efort,  pur și simplu împinși de 
cosmicitatea interioară  care s-a născut în sufletul lor la 
un moment dat. Aceștia sunt aleși și scriu  ceea ce 
universul le transmite prin gânduri. Citesc zeci de scrieri 
în fiecare zi și  sunt uimită cât de multă esență există în 
ele cât de valorizante sunt si cât de mult înseamnă pentru 
literatura contemporană!  
  Ce-i drept  sunt și foarte  multe scrieri  pe care 
cititorul nu le poate descifra pentru că acestea nu reușesc 
să transmită un mesaj . Acesta este punctul  pe care 
doresc sa pun accentul. Recitiți dragi  scriitori  ceea ce 

scrieți și  vedeți dacă ați reușit să transmiteți  un mesaj! 
Scrierile noastre trebuie să aibă un fir, un  izvor de 
înțelepciune, o morală. Trebuie să fim  conștienți că 
suntem ultima baricadă iar rolul nostru este astăzi  mai 
important decât  credeți!    
  Vremurile s-au schimbat, se citește tot mai puțin 
și totuși  se scrie tot mai mult,  de ce?  Scrisul a ajuns o 
formă de eliberare, de decantare a propriilor trăiri,  dar nu 
tot ce se scrie  se poate și publica! Multe dintre acestea 
arată ca niște jurnale intime cu nuanțe psihologice. V-ați 
întrebat câți dintre cei care scriu citesc mai mult decât ce 
scriu ei?  Aici este problema cea mai gravă a societății de 
azi. Suntem prea ocupați  de  eul  nostru fără să mai 
privim în jur.  Prin lectură  ne putem educa, putem învăța 
sau aprofunda ceea ce cunoaștem deja. Citind cărți 
descifrăm taine, aflăm lucruri noi, ni se deschid uși  spre 
a  gusta din experiențele trăite de alți oameni, devenim 
mai buni și mai înțelepți. 
  Tocmai  pentru că se citește tot mai puțin  cred 
cu tărie că noi, scriitorii care publicăm, purtăm o mare 
responsabilitate pe umeri și anume aceea de a transmite 
prin scris cititorului  mesaje reale, pozitive, adevărate 
care să-l  îmbogățească, să îl valorizeze, să-l ajute  să se 
auto valorizeze. Arta și literatura au fost cele care  au 
salvat multe suflete în vremurile cele mai grele. 
  

Eliberarea sufletului  aflat în chingile strânse ale 
răutăților si necazurilor de tot felul  pe care le înfruntăm în 
ziua de azi, se  poate face transmițând mesaje pozitive, 
gânduri optimiste, valori  morale, învățături și valori 
creștine căci pana scriitorului  este arma sa cea mai de 
preț! 
  

''Entuziasmul este contagios, dă-l celor din jurul 
tău  ca să te poată împrumuta la nevoie'' 
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SUNT FLORI NEÎNFLORITE  
Sunt flori neînflorite ce n-au aflat culoare  
Sunt sărbători în care nu-i nicio sărbătoare.  
Sunt ierni fără de alb și veri fără de verde 
Ce oarbă e credința celui ce-n fals se-încrede.  
 
Sunt zâmbete preaplânse ce lacrimi nutresc 
Sunt adevăruri multe ce-n amăgiri sfârșesc.  
Sunt zâmbete de prunci ce n-au văzut lumina  
Sunt oameni fără vină ce își asumă vina.  
 
E-atâta veșnicie în legile naturii  
Atât de mult în multul preaplin al rugăciunii.  
E-atâta veșnicie în clipa cea trăită  
Vai, cât e de puțină o viață risipită.  
 
Sunt întrebări ce n-au vreun semn de întrebare  
Sunt oameni mici ce-ascund o lume-atât de mare.  
Sunt cărți de căpătâi sau rânduri înșirate 
Sunt oameni liberi care tot caută libertate. 
 
E-atâta armonie în tot ce nu cuvântă 
E-atâta Pace-n lume când păsările cântă.  
De tot ce este rău pământul se dezleagă 
Atunci când omul tace. Tace și se roagă. 
 

ÎNTRE MINE ȘI TINE 
Între mine și tine diferența nu-i mare,  
M-am născut, te-ai născut, iar ca noi fiecare.  
Învățam zi de zi mai puțin sau mai mult, 
Avem zâmbete largi, avem răni din trecut.  
 
 
 
 

 

 

Mariana PADURARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Între mine și tine timpul este egal,  
Ne vedem la-nceput sau ne vedem la final.  
Râdem sau plângem - alegem chiar noi,  
Pierdem o luptă sau întregul război.  
 
Între mine și tine - același cer cu stele, 
Dar nu sunt ale tale, nu sunt nici ale mele.  
Plouă uneori cu pietre sau petale,  
Pe cerul vieții mele, pe cerul vieții tale.  
 
Între mine și tine e un pas sau mai mulți,  
Poți să taci, să vorbești, să privești, să asculți.  
Îmbrăcați în iubire sau orgolii deșarte,  
Între mine și tine e o lume aparte.  
 
Care-i diferența între mine și tine 
Când putem alege între rău și bine?!  
Iar la hotarul dintre Da și Nu - 
Ce aș spune Eu..? Ce ai spune Tu..? 

 

O ZI PENTRU IUBIRE 
Dă-mi, Doamne, înc-o zi pentru-a iubi 
Și ît ̦i promit să spun ce nu s-a spus.  
Dă-mi, Doamne, înc-o zi s-o pot trăi,  
Căci simt că n-am trăit-o îndeajuns.  
 
Lacrimile lumii dă-mi-le, Doamne, mie 
Le voi primi pe toate ca pe un dar ceresc, 
Să le preschimb apoi în vers și poezie  
Mai lasă-mi, Doamne-o zi ca sa iubesc.  
 
Oceanul amintirilor să curgă 
Să pot sorbi din dulcea lui licoare,  
Și totuși s-ar putea să nu-mi ajungă 
Când setea de iubire e atât de mare.  
 
Mai lasă-mi, Doamne-o zi să pot iubi  
Presară peste ea un strop de fericire, 
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Dă-mi, Doamne, doar atât cât pot primi  
O zi îți cer. O zi pentru iubire.  
 
Iubirea e și ea un fel de rană  
E gravă uneori și te mai doare.  
Mai lasă-mi doar o zi s-o pot trăi 
Căci din iubire, Doamne, se și moare. 
 

NE DOR 
Ne dor picioarele și pașii sunt grei  
De drumuri și zbucium în umblet. 
Nu mai simțim nici iarba care cândva  
Era leac prin vernilul ce ne unge pe suflet.  
 
Ne dor mâinile și zilele sunt tot mai puține 
Ore se scurg, iar noi le privim din umbră cuminți.  
Să vezi copiii sătui, apuci să mănânci doar o coajă de pâine  
Părinți ce ieri au fost copii, iar azi copii ajunși părinți.  
 
Ne dor ochii și pleoapele sunt grele  
De plânsetul mamei, durerea din oase. 
Departe pare cerul de lună și de stele  
Viața este o pânză cusută cu fir de mătase.  
 
Ne dor buzele și vorbim o limbă aparte,  
Noaptea cu ochii întredeschiși privind încolo și încoace .  
Ne pierdem aproapele privind prea departe  
Iar Dumnezeul din noi plânge. Ascultă și tace! 
 
Ne dor picioarele, mâinile, ochii și buzele  
De drumuri, de ore, de plânset, de dor. 
Omul- copacul din care cad frunzele 
Sau pomul de floare. Mereu roditor! 

 

FĂ-MĂ DOAMNE  
Doamne, fă-mă dacă poți 
Floare albă de salcâm.  
Ca să nu mă-ntrebe nimeni 
Unde plec, de unde vin. 
 
Doamne, dacă poți și vrei 
Să mă faci rază de soare,  
Doar așa voi reuși 
Să-ncălzesc pe fiecare.  
 
Fă-mă picure de rouă 
Ca în dimineți de dor, 
Să m-absoarbă fiecare 
Precum apa de izvor.  
 
Fă-mă cântec de vioară 
Fă-mă cânt de ciocârlie, 

Să pot răspândi oriunde 
Numai dor și bucurie.  
 

Fă-mă Doamne fir de iarbă 
Dulce floare orhidee,  
Totuși din aceasta toate 
Ai ales să fiu femeie. 
 

AȘA MI-E DOR  
Așa mi-e dor de oameni câteodată  
Grăbiți îmi trec pe-alături zi de zi, 
S-au rătăcit prin gânduri de altădată  
De parcă le-ar lipsi și dreptul de-a zâmbi. 
 

Așa mi-e dor de-o vorbă înțeleaptă  
Rostită de-un bătrân cu păr cărunt, 
Un sfat util de care niciodată  
Nu-mi voi feri urechea să-l ascult. 
 

Aș vrea s-aud o melodie veche  
Iar inima să îmi vibreze-ncet  
Și să citesc sonetul fără de pereche  
A celui mai desăvârșit poet. 
 

Așa mi-e dor de-o primăvară vie  
În care fericit e orice om. 
Și pomii sunt cuprinși de nostalgie, 
Dar totuși verde-i fiecare pom. 
 

Azi doar copiii sincer ne zâmbesc  
Cu ochii mari și fața lor curată, 
Și în altarul ăsta omenesc 
Așa mi-e dor de oameni câteodată. 
 

INCOMENSURABIL 
Eu n-am avut măsură în iubire 

Și nici nu am știut s-o cântăresc, 

Dar am trăit-o cu desăvârșire, 

Cumplit, adevărat, dumnezeiesc. 

Eu n-am avut măsură în durere 

Și nu, cântărit-o vreodat’, 

Dar am purtat-o-n tihnă și tăcere 

Simțind că-mi este cu adevărat... 

Eu n-am avut cuvintele la mine 

Și am pășit desculț pe acest drum, 

Nu măsuram iubirea pentru tine: 

Ea mă făcea să fiu un om mai bun.  

Eu nu mi-am pus iubirea pe balanță 

Și nici n-am vrut s-o dau cu împrumut; 

Cu cerul meu și soarele în față 

Doar să iubesc – atâta am știut. 
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  Maria MATEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXISTĂ... 
 
Există o margine de lumină 
Unde locuiesc numai eu, 
O umbră cu un ochi în fântână 
Uitându-se-n oglindă mereu. 
Aici, 
Orice zi e o ploaie divină, 
Călăuză mi-e sufletul-zburător, 
O liră-mi țâșnește din mână, 
Speranța-i cântată de un poet-visător. 
Aici, 
Gerul nu scrâșnește prin pietrele dure 
Niciun gând apăsat nu se-așază, 
Urzit de  vreun nor uriaș să răzbune  
Somnul meu  în lumina de pază. 
Aici,  
E lumină-n visul de  pe pleoapele nopții, 
Spaima e mută, cu genunchii tociți. 
Nimeni nu bate la ușa cetății, 
Doar eu alerg în anii vrăjiți 
(Și-aud: îmbracă-te-n cămașa luminii! 
Vei simți zborul înalt spre aura lunii 
 

 
VINO SĂ VEZI! 
 
Vino să vezi 
Câte îmbrățișări au rămas 
Pe retina  vechiului ceas, 
Pe umbra rostogolită, cândva, 
Între cenușă și copilăria mea  
Vino să vezi! 
Rădăcina din sufletul meu cald  
Neînzăpezită, învelită-n smarald,  
Caută, în abisul ei, izvorul bătrân 

Din care țâșnește un veșnic suspin  
Într-un fir de tăcere și-o picătură de vin 
Iată mărturia destinului nebun... 
 
Vino să vezi! 
Cum se zvârcolește luna 
În nepăsarea nopților albe 
Lăsând printre nori atâtea podoabe!  
Câte chipuri se ascund sau se pierd  
Pe rug înnorat sau pe-o rază subtilă  
Zidite în ochii mei de copilă! 
 
 
 

FRICA DE DUMNEZEU 
 
Toate fricile îmi alunecă 
Pe o linie dublă 
Mergând către vârful inimii, 
Învelite-ntr-o umbră. 
 
Toate fricile mi se-nchină 
În genunchi, 
Îmbătrânite și pline de ură 
Agățându-se cu disperare de trunchi 
Și-mi jură că vor să respire  
Tot aerul blând din natură. 
 
Numai una stă lipită de sufletul meu  
E frica de Dumnezeu! 
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Anomalii 
 
Vezi  
cum vremea răsucește cuțitul până la os,  
cum ninge-n deșert și plouă cu plumb 
în sistemul nostru nervos? 
 
Cum moartea se vrea mireasa luminii, 
acoperă cu spini rozalii tiara de flori, 
suflând cu valuri de foc în inima-arcă 
și tunuri de nori? 
 
Eu văd depărtarea cum curge, 
cu aripi de vultur și nori de furtună, 
albastrul se stinge. 
Tu și eu zburăm împreună 
(Chemarea de dincolo, o simt numai eu, 
simt cum strigătul morții 
e mut și e greu!) 
 
 
 

ROD DIN CER ȘI DIN LUNĂ 
 
O să vin când lumina e stinsă, 
Când mugurii se închid în parfum, 
Când șoaptele se adună la ușă, 
Iar poemul nostru este pe drum.  
 
O să vin fără să-ți spun, pe-nserate, 
Pe o cale-ndulcită cu povestea din noi, 
Rod din cer și din lună voi scoate 
Și toți îngerii albi din mireasma de ploi. 
 
Sub, albe și negre, iluzii de-o noapte  
Te voi trece prin munți de păcate 
Și-apoi visul meu va răzbate... 
 
 
 

FLĂMÂND DE LUMINĂ 
 
Nimeni nu-mi poate spune 
Cum pot merge pe o linie frântă, 
Cum să calc pe cuie-nroșite de sânge 
Să-mi văd chipul cum azi se-nspăimântă. 
 
Sunt flămând, sunt oaspetele unei lumi nevăzute, 
Cu mâna întinsă cerșesc o fâșie  de cer,  
Cu ochii străbătuți de-apăsări și lacrimi mărunte 
Visez că, între cer și pământ, voi fi grănicer.  

 
Nimeni nu-mi poate arăta cum să zbor  
Peste dimineți înflorite în inimi de rouă, 
Cum să trec întunericul, din neant să cobor, 
Să ating infinitul cu mâini de lumină când plouă.  
 
Nimeni nu poate simți așa cum simt eu 
Șlefuind zi de zi câte-o piatră, din care  
Îmi voi face castelul visului meu  
Să îmi fiu izbăvire, să îmi fiu închinare. 
 
 

FĂRĂ PAȘI 
 
Niciun pas înapoi, niciun pas înainte  
Între astăzi și ieri 
Sunt doar lucruri mărunte. 
 
Răsăritu-i un veșnic apus,  
Statuete de nori în ferestre-ncleștate 
Poartă doliu de pluș, un bilet pentru dus 
Sub mantia rece, încălzită de-o carte 
 
Frunzele cad pe răni de cuvânt, 
Se-nroșesc sub tălpi de aramă, 
Pași risipiți în adâncuri de gheață 
Așteaptă ecoul ce încă ne cheamă. 
 
În grandoarea de ieri, urlă nostalgia de azi,  
Viitorul ne-alungă sub pântec de brazi. 
 
Niciun pas înainte, niciun pas înapoi 
Strigă moartea la ușă, strigă viața la noi. 
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PĂTRUNDE-MI SUFLETUL 
 
Pătrunde-mi sufletul cu-a ta vioară 
Şi lasă-ţi arcușul să alunece-n alint 
Fii detectivul meu în această seară  
Ca să-mi descoperi al inimii labirint  
 
Împachetează-mi delicat obrazul, 
În umbra buzelor neatinse de nor 
Desenează curba ce curăță necazul 
Pe pleoapele iubirii ce-s grele de dor 
 
Fă-mă un dulce fuior de simțăminte 
Ce-o să toarcă dragoste la nesfârșit 
Şi-apoi ale noastre sfinte legăminte  
Vor presăra iubirea fără de sfârșit! 
 

UMPLUȚI DE FERICIRE  
  
Alesul inimii mi-ești rază 
Ce mă alinți printre aluni 
Mi-ești inimă și țel și oază 
Și-n suflet stele îmi aduni.. 
  
Respir prin dragostea de tine 
De Noi, cei care am fost odat' 
Si nu mai știu de-i rău ori bine 
Că timpu-n loc, deloc n-a stat 
  
Că-n anii care ne-au trecut  
Ne-am copt în frageda iubire 
Iar timpul ce l-am petrecut  
Umplutu-ne-a de fericire ! 
 

 

 
 
 
 
 

Mihaela CD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 IUBIRE ALBASTRĂ   
 
Te iubesc mai albastru ca ieri  
Te iubesc mai senin ca mâine 
Și-n delir de trăiri tu îmi ceri 
Să poftim din a dragostei pâine 
  
Te iubesc chiar de timpu-i tăcut 
Și-am să cern mute slove terestre 
Printre aștri-ti albaștri de lut 
Curg șuvoaie de dor în ferestre 
  
Și-oi tot picta pe șevaletul iubirii 
Câte zile lumina în ochi voi avea 
Căci destinul i-a înscris fericirii 
Iubirea albastră pe-o unică stea! 
 

PĂȘEȘTE LÂNGĂ PASUL MEU 
   
Ține-mi sufletul lângă inima ta 
Și-ascultă-i vibrația ce-i plăpândă 
Păstrează în palmă ca pe o stea 
Lumina iubirii fierbinte și blândă 
  
Fii mesagerul volburei de raze 
Ce-mi umple sufletul neîncetat 
Pătrunde-mă în a iubirii oaze 
Și-mi scrie doru-n cântec fermecat 
  
Adună-mi pulberea de neputință 
Transformă-mi visul în parfum 
Și-mpovărați  de-atâta dăruință 
Pășește lângă pasul meu pe drum. 
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BEȚIA IUBIRII         
 Ne-mbătăm  
cu iubire departe de noi  
Ne-ndreptățim  
să ne-nfruptăm cu ea 
Și ne-alintăm 
 prin orice vremi și ploi, 
Stand acoperiți  
cu-a tinereților perdea 
  
Și beți de dragostea celestă 
 ce ne prinde  
Ne agățăm în firele amorului 
 din noi 
Căci nicio suferință-n lume 
 nu va vinde 
Licorile ce le-am băut, 
 iubind în doi ! 
 

CÂTE PUȚIN NE MOARE CERUL  
Destinu-și pune astăzi semne de-ntrebare 
Ne e mai rău, mai mult sau mai puțin ? 
Bieți anonimi ce bâjbâim pe o cărare 
Ce ne-o fi dat să ducem în destin ? 
  
Și câtă umilință om mai îndura de-acum 
Și până unde poate vacarmul să ne ducă 
Ce-i presărat pe al umanității drum 
Spre ce se-ndreaptă oare lumea cea năucă? 
  
Destinu-și pune astăzi semne de-ntrebare 
Ne plângem prin cotloane-ntunecate dorul 
Nu-i chip să schimbăm totul în serbare 
Și-ncet puțin câte puțin ne moare cerul... 
 

APUS CELESTIN 
O ploaie de atingeri celestine 
Mângâie marea cu al lor oftat 
Se-ndrăgostesc în clipele festine 
Și-apoi se-mping în larg  treptat 
  
Se luptă razele să se despartă 
În luciul apei care le-oglindește 
Tunel auriu de licăriri prin artă 
Zeiescul cerului îl consfințește 
  
Și-n dansul repetat și prea confuz 
Uneori se sărută-n depărtare 
Se-atrag și se resping apoi difuz 
În melancolic vals și alintare. 
 

 
SĂ TACI        
  
Să nu mai spui nimic ! 
Să nu te-ntorci în vreme 
Căci pentru slove ești prea mic 
Când amintirea-n suflet geme.. 
  
Să taci și să asculți timid 
A zorilor tandră sărutare 
Să te destrami apoi rigid 
În raze ce se-opresc în mare 
  
Să taci prin neguri și lumini 
Să rabzi a lumii nebuloasă 
Și-n inimă s-aduni doar spini 
Că nu mai poți să mergi acasă 
  
Să taci ai dreptul absolut 
Nimic nu-ți schimbă starea 
Ești un soldat nimic mai mult 
Să taci și să asculți doar zarea . 
 

ANOTIMPURILE IUBIRII     
  
Anotimpurile iubirii trec peste noi 
Ne-alină și ne scaldă în dulci raze 
Ne-mbrățișăm și-n vânt și-n ploi 
Găsind mereu a fericirii oaze. 
  
Ne-au înverzit ai dragostei muguri 
În anii din ai tinereții crâng 
Și-au înflorit apoi belșuguri 
Și-am numărat anii cum se strâng 
  
Scăldați de razele de soare ale verii 
Ne-am adunat prețioase amintiri 
Și-n loc de cinste a frumoasei galerii 
Am pus ale iubirii străluciri. 
  
Prin toamne ruginite de tristeți 
Noi am trecut alături amândoi 
Urmate-apoi de vesele dimineți 
Ce le-am retrăit și savurat în doi. 
 

Dar ninge...ninge peste noi 
E iarnă, totu-i alb pe-afară 
Și verdele cel crud acum e sloi 
Însă în noi iubirea-i cea de-odinioară ! 
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AMPRENTA VIEŢII 
 
Scriem cu pete de sentimente 
pe inimi ce nu cred în vis, 
cerşim clipe şi momente 
dorind sufletul să ne fie fericit . 
Ne-ntrecem în jocuri de cucerire 
pulsăm după al vieţii ceas, 
nenumărând firele de nisip 
ce, în clepsidră-au mai rămas . 
Într-o zi pare c-am atins o stea 
în altă zi chiar şi pământul pare greu de atins, 
ne înălţăm şi coborâm sperând mereu, 
să ne-mplinim măcar un vis ... 
Ne agăţăm dorinţele în stele, 
tânjim la colţul unui paradis 
şi-ajungem să ne mulţumim, 
cu-o părticică de vis frânt . 
Astăzi valsăm pe-o melodie, 
plutim printre suave note în balans 
dar mâine sigur, nu se ştie, 
dacă viaţa ne mai rezervă-un pas. 
Şi chiar de zilele ni-s ancorate 
între minune şi-agonie, 
să mulţumim şi-n urmă să lăsăm 
parfum de frumuseţe şi gânduri de bine 
şi o amprentă ca să nu se şteargă, 
urmele noastre, ca cele pe nisip... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marieta COMAN 
 
 

 

 

 

VIAȚA - ALT NIVEL 

 

Viaţa e un examen, 

eternă sesiune, 

chiar dacă nu îţi spune 
materia din care, vei da examen mâine. 
Şi nu contează dacă, 
momentu-i ales prost 
nu te simţi pregătit, sau eşti chiar doborât. 
Ea nu te-ntreabă dacă, 
tu eşti  ok sau nu, 
îţi dă întruna teste, de-ai invăţat, sau... nu. 
Te bucuri dacă poţi, 
un examen ca să iei, 
dar mereu te întrebi, cum le vei da pe restul? 
Nu-ţi lasă niciodată 
momente de respiro, 
să te mai pregăteşti şi lecţia s-o inveţi. 
Şi unul după altul, 
vin ca şi tăvălugul, 
examenele vieţii, te învârt ca titirezul. 
Şi chiar atunci când crezi, 
că totul a trecut, 
vine ziua restanţelor şi vezi ce ai ştiut... 
Şi n-ai ştiut acolo 
şi n-ai ştiut dincoace 
şi-o iei de la început, să vezi ce ai greşit. 
Dar nu-ţi face iluzii, 
când crezi c-ai invăţat şi greşeala ai reparat, 
viaţa deja ţi-a şi ales, un alt nivel de test... 
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SUNT DOAR UN OM... 
 
Sunt doar un om 
ce-aşteaptă o zi senină, 
pe-o  pajişte a vieţii... 
Sunt doar un om 
ce-aşteaptă ca sa vină, 
un soare, în fiecare dimineaţă. 
Sunt doar un om, 
pe frunte-mi scrie <efemer >, 
deşi eu cred că-s un mister. 
Sunt doar un om ! 
Ieri mai credeam că sunt 
ceva mai mult şi...mult mai important. 
Sunt doar un om ! 
Prins în eternitatea lui închipuită, 
care credea, cândva, că n-are limite. 
Sunt doar un om ! 
Ce scriu acum, se pierde în cenuşă, 
la focul ars in inimă. 
Sunt doar un om ! 
E prea  puţin sau este totuşi mult? 
Depinde cât de arogant mă simt... 
Sunt doar un om 
ce azi păşesc zburdând, 
şi mâine calc împiedicând’. 
Sunt doar un om ! 
Între  pământ şi cer, 
mă rătăcesc acolo, undeva, stingher... 
Sunt doar un om 
prins între semne de întrebare 
şi fericit dacă răspunsuri are. 
Sunt doar un om ! 
degeaba m-amăgeam cândva, 
că-n mine zace chiar Eternitatea ...                         
 
 
 

SEMN DE ÎNTREBARE 
 
M-am pierdut  
între semne de întrebare. 
Răspunsurile ... 
au fost ucise de viaţă. 
 
Şi acum,  
Viaţa a rămas  
să fie, 
marele 
semn de întrebare... 

 
 

TOTUL SAU NIMIC ? 
 
Şi poate totul  
e nimic, 
nimicul  
poate-i tot... 
Şi poate 
doar primim 
sau dăruim, 
clipe de destin... 
Avem totul 
dar, în acelaşi timp, 
n-avem nimic . 
Simţim, de-a pururi 
că suntem 
şi totuşi, 
suntem efemeri... 
Azi ne atingem  
cu o îmbrăţişare, 
mâine rămâne 
din al nostru suflet, 
doar o boare... 
 

 
MICA MARE FERICIRE… 
 
Te  întinzi să atingi fericirea.  
E prea sus... 
Urci o scară treaptă, cu treaptă, ca să ajungi . 
Şi ...ce să vezi ! 
Îţi dai seama că fericirea o atingi cu sufletul. 
Dacă o atingi... 
Pentru că e jucăuşă şi se ascunde în toate cotloanele. 
Când crezi că ţi-ai prins sufletul de ea, 
îţi dai seama că era o amăgire doar . 
Şi mai încerci să o găseşti în alt cotlon. 
Aşa de mică e, că ar încăpea oriunde... 
 
Şi atunci realizezi... 
 
Fericirea nu e ceva mare, care să nu îţi încapă în 
suflet, 
fericirea o găseşti în părticelele de bucurie, 
zâmbet, iubire, mulţumire, care se răsfrâng  
în unele momente din viaţă . 
Şi atunci îţi dai seama că, totuşi, ai atins-o 
şi tu... fără a fi nevoie de o scară... 
Şi ...te mulţumeşti să aduni părticelele mici de fericire, 
să le prinzi în buchetul vieţii... 
Doar atât... 
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NU VORBI DESPRE VISE... 
 ÎMPLINEȘTE-LE! 
 
Toate cuvintele mele se sparg  
privindu- ți ochii, 
îmi doresc să- ți ascult inima  
și să- ți cunosc trupul, 
primește - mă în brațele- ți odihnitoare, 
dăruiește- mi parfumul trupului sculptat  
de un înger îndrăgostit, 
lasă - te iubită, minune grațioasă  
te sărut, îmi pasă... 
Mă înnebunești... 
Ochii tăi mă fac să- mi pierd controlul, 
îmi ard sufletul. 
Mă scormonesc... 
clinchetul vocii tale îmi transformă trupul 
într- o mare fierbinte, 
brațele ca niște liane mă cuprind  
dăruindu- mi căldură și lumină, 
aici în această încleștare îmi pierd identitatea 
 
sunt o stea călătoare ce și- a găsit locul 
și strălucirea și toate acestea  
pentru că exiști... tu . 
Prin ochii tăi trec visuri și îngeri  
pe aripi poartă iubirea  
ce ne-a  transformat  în flori,  
surâsul tău, iubire, e luceafărul  
ce adduce împlinire, fericire, viață . 
Nu vorbi despre vise... împlinește- le  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mircea Marcel 
PETCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEI ÎNȚELEGE... 
 
Ești dorul dulce, minunat te sărut,  
aștept să fim unul 
brațele să ne alinte,totul să fie parfum, poezie... 
Să fiu picătura de ploaie ce  
alunecă pe obrazul tău fin 
mi - aș dori, atunci poate m- ai observa... 
să fiu visul de iubire 
ce- ți umple nopțile m- ar încânta... 
atunci poate în brațele tale m- ai chema; 
vântul să fiu  
și să- ți sărut fără restricții trupul, părul , 
aș vrea, atunci poate m- ai simți... 
să fiu tot ce-i mai important pentru tine, 
umplându- ți inima cu dragostea mea 
mi- aș dori, 
poate atunci vei înțelege cât de mult 
te iubesc ! 

 
CRÂMPEI 
 
Adun în mine gândurile toate 
pe care le credeam înaripate 
ducând către inima ta 
iubirea ce locuiește în inima mea. 
Ochii oglinda sufletului în lume 
te poartă peste tot cu mine 
și îți deschide fereastra fermecată 
de unde pornește dragostea mea toată. 
Mâinile ca semn al îmbrățișării cuprind 
trupul dătător de viață 
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și- adună- ncet mișcare cu mișcare 
parfumul tău iubit de floare. 
În ochi ți- ai prins raze de soare 
 
la piept o inimă ce bate fără încetare 
la mână porți  simbolul, veșnicie 
în suflet  se odihnește zâmbetul copilăriei 
tu toată ești crâmpei al nemuririi 
 
FERICIT 
 
Dacă te-aș putea îmbrățișa 
m-aș transforma în tine, 
dacă stelele mi-ar lumină drumul 
aș ajunge tot la...tine, 
dacă florile m-ar primi printre ele, 
ți- aș recunoaște parfumul, 
dacă zilele ar începe și s-ar 
termina cu tine, 
atunci viața mea ar fi o poveste  minunată, 
iar dacă  din tine ar crește o altă floare 
atunci aș devein cel mai fericit bărbat . 
 

ROTAȚIE... 
 
Înflorește zarea în flacără scânteietoare  
a soarelui, 
pământul somnoros întâmpină astrul 
cu adierea vântului, răcoarea apelor, 
îmbrățișarea plantelor, cântecul păsărilor, 
poveștile oamenilor, 
în jocul razelor multicolore  
viața continuă dând 
speranțe tuturor... 
vântului că va putea sculpta  
 chipurile tuturor fără restricții,  
pământului că va fi veșnic, 
apelor că vor acapara încet 
dar sigur lumea, plantelor  
 că vor fi mai multe  
și mai frumoase, păsărilor  
că li se va îmbogăți  
și  înfrumuseța repertoriul, 
oamenilor că li se vor îndeplini  
toate dorințele... 
Ce se va întâmpla  la următoarea apariție 
a soarelui ? 
 

ÎNCERC... 
 
Nu știu de unde- mi vine forța... 
încerc : să fie din ochii tăi mari,  

fierbinți, catifelați, 
de pe buzele tale dulci cu parfum de zmeură; 
de la dansul mângâietor al brațelor tale care 
 
mă alintă în neștire; 
de la glasul cu ton liniștitor care mă ține 
în lumea minunată a poveștilor  
fără de moarte; 
sau trupul tău dăruindu- mi  
mierea parfumată 
a împlinirii omenești 
după care aleargă toți fluturii; 
probabil că toate la un loc alcătuiesc 
fericirea care poartă prenumele tău . 
 

ÎN TINE 
 
M-am îndrăgostit de tine 
și din lumini amorțite, scânteia focul își aprinde, 
freamăt  așteptându-te să- ți șoptesc : 
,,Te iubesc !" 
Cred că suntem  liberi unul  
în sufletul celuilalt, 
mă uit spre tine arzând de dorința împlinirii, 
ochii tăi minunați îmi luminează 
 negura anilor, 
speranța împlinirii alunecă precum 
luntrea până la capăt de lume, 
te iubesc atât de mult încât adun clipele  
din viața mea în tine devenind unul, 
tainele neuitării  prinse- ntr- o inimă  
fac să avem în brațe fericirea... 
 

NU AȘ PUTEA 
 
Dacă soarele s-ar ascunde în spatele norilor 
l - aș înțelege, dacă vântul  
în zbaterea lui necontrolată 
s - ar destrăma în zările bântuite  
de întâmplări necunoscute, 
aș putea înțelege... 
Dacă luna îmbătrânită de iubirea  
pentru soare 
s - ar pierde în universal pătat de griji 
cred că aș putea înțelege, 
dar dacă tu, iubita mea,  
cântecul sufletului meu, 
ai încerca doar să te ascunzi de mine, 
ei bine, asta, chiar nu aș putea înțelege . 
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SUNT PARFUM DE POEZIE 
 
Sunt lacrima ploii ce îți bate în geam, 
Sunt tremurul frunzei desprinsă din ram, 
Sunt clocotul nopții și țipătul lunii, 
Sunt vraja ce-mbată fiorii, nebunii. 
 
Sunt îngerul ce își scutură aripa, 
Sunt o gură de foc ce aprinde clipa, 
Sunt firul de iarbă ce-ți gâdilă talpa, 
Sunt unda iubirii ce- amplifică șoapta. 
 
Sunt aerul pe care îl respiri în zori, 
Sunt catifeaua sărutărilor de flori, 
Sunt comoara ascunsă-n podul de inimi, 
Sunt dulceața scursă pe trupul de lacrimi. 
 
Sunt România în înflorată ie 
Sunt o legendă din strămoșeasca glie 
Sunt rodul dragostei din sufletu-ți flămând 
Sunt diamantul ascuns la tine în gând.. 
 
 

OGLINDA DINTRE LUMI 
 
Fulgeră cosmosul cu limbi de aștrii, 
Retează piscurile munților sihaștrii, 
Se cern bătrânii, nori în cerneluri 
Pe câmpii de azur, se întrec în dueluri 
Infinitul de lut cu infinitul de stele 
Se pierd în văzduh ca amețitoare iele. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liliana ROIBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din lacrima pământului și graiul rănit 
Cresc imense lanuri de grâu de mărgărit, 
Își varsă seva, pădurea de cristal, 
Marea își piaptană nisipul, val cu val, 
Bătut de vânt și arșița de vară, un pescar 
Își descurcă năvodul, prins în aripile lui Icar. 
 

 
ANGELUS 
 
Cerul se sparge în fâlfâiri de aripi de îngeri 
care se cern pe pământ valsând diamantin; 
prin perdeaua de zale a gândurilor stoarse, 
colonii de buze se-aștern în săruturi sângerii; 
sub norii de mătase, un țipăt învăluit în mister 
înoată în mirul gurii de rai, arzând în așteptări; 
din ochiul divin se naște la ceasul de rouă 
pe lacrima inimii, Angelus, în chip de lumină; 
leg slovele cu polenul emanat din sfioase priviri, 
mă topesc în lava iubirii cu scânteieri de plus infinit, 
mă scufund sorbind veninul din sufletul lumii, 
Angelus, pluta mea de salvare, răsuflă în mine. 
 

 
ÎNTR-UN ULTIM RĂGET 

 
Soarele-și trimite apusul 
Pe tâmpla cerului care se zbate, 
Timpul năuc, preț de o secundă 
Își dansează pasul de nălucă 
 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

48 

 

 

 
O leoaică se stinge de durere 
Lângă leul ce în dragoste sfârșește 
Prin ceața deasă, atât de deasă 
Prin lacrima scursă de pleoapa de vânt 
Cade cortina de frunze, cerul își ninge florile 
Iubirea își strânge la piept comorile, 
Un corb nătâng mai dă târcoale 
Departe, în zare, croncăne- a pustiu 
Leul se clatină la pământ, 
Într-un ultim răget, e încă viu… 
Își scutură arama din coamă 
Sub privirea umedă a leoaicei 
Sclipirea din ochi pălește 
Dureros de frumos, sus pe creste 
În brațele leoaicei ce piere 
Se cutremură o dragoste de poveste. 
 
 
 

AMINUL DUPĂ PSALM 
 

Ardoarea își leagănă floarea 
Prin poiana de inimi, 
Dragostea pătimașă crește în noi 
Odată cu Aminul după psalm. 
Dă-mi mâna caldă , iubito! 
Să alergăm desculți prin ochii de îngeri 
Lasă-ți capul ușor, pe spate, 
Pe umăr să-ți cadă părul în șoapte 
Vino, să-ți mângâi luna de pe trup 
Să-ți dau să bei din lacrima de Inorog 
Dă-mi gura de miere și pelin 
Să o  gust la ceasul de taină 
.Dă-mi talpa să-ți sărut 
Cu roua buzelor de vise 
Vino, iubito să trecem vama iubirii 
Doar noi, la braț cu destinul 
 
 
 

AMBROZIE ȘI VENIN 
 
Am făcut pact cu a ta inimă, 
Înot mai adânc în a anului crug, 
Prin lumina de sub talpa soarelui 
Magia ta mă arde ca pe rug; 
Iubirea ce ți-o port, limite, nu cunoaște, 
Toate celulele din corp te iubesc, 
Și dacă vreuna moare, alta apare 
Iubindu-te, din ce în ce, mai mult; 
Cu ochii scriu epopeea iubirii, 

 
Pătrunsă de lava-i sălbatică 
Strâng gustul de ambrozie și venin 
 
Al sărutului încrustat în străveziul cristal; 
Îl sorb însetată, într-un sacru ritual… 
Adorm apoi, lângă șoaptele tale 
 
 
 

SUNTEM ZIDIȚI DIN LUT 
 
Suntem zidiți din lut, 
În noi mai suflă Dumnezeu, 
Ca om din începuturi am greșit 
Căci inima cu gânduri am mâhnit 
 
Deschis-am ochii unui destin cu rost 
Din lumea de păcate 
Eu pasul l-am întors 
Din caierul de stele am tors… 
 
Îmbrăcat-am sufletul cu haina Învierii 
Pornit-am cu credință 
Din locul unde cresc gorunii 
Pe drumul pe care au mers străbunii 
 

 

PRIN A RAIULUI UNGHER 

 
Îmi port pașii goi 
Pe cărări neumblate 
Singură-n univers 
Dând cerului jertfă 
Doruri se-agață-n cuvinte 
Care tresar rănite 
De gânduri zbuciumate, 
De iubirea cu suflet de ploi. 
Cimitire îmbrăcate în aurite cavouri 
Se-nghesuie la o poartă de cer 
Niciunul nu poate străbate 
Dincolo de podul poleit în mister 
Doar poetul smerit, 
Înalță din slove zmeie 
Din condei picură 
Prin a raiului ungher. 
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AȘTEPTARE... 
 
Îmi îmbrac sufletul în praf de stea 
Și sărbătoare-mi fac din orice zi 
În care faci popas în viața mea. 
De vei veni, cât oare-o să rămâi? 
 
Aștept și viața-i un peron pustiu 
Pe care-aud trecând doar pașii tăi; 
Dar dacă vin sau pleacă, numai știu 
Și ochi-mi sunt de așteptare goi! 
 
Îmi îmbrac sufletul în strai de gală 
Și sărbătoare fac din orice zi 
În care dragostea mi-e dulce-amară 
Și retrăim povestea cu... „vom fi”. 
 
Renaște azi în sufletu-mi speranță 
Dar orele trec fără tine și nu știi 
Ce rece-i noaptea și cât doare viața  
Când te aștept și nu știu dacă vi! 
 
Un șuierat strident străpunge dorul 
Cu rugăciunea mea din zori de zi: 
Dă-i Doamne aripi să-i urmeze zborul 
Iubirea! eu încă mai aștept să vii! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ana MIHAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN VIS! 
 
Călător, îmi las gândul hoinar 
Printre stele, să vină spre tine, 
Când zâmbind trec în somn un hotar 
Și în vis îți zâmbesc cu iubire. 
 
E un vis minunat cu noi doi 
Printre aștri trecând, mână-n mână. 
Căutăm o stea doar pentru noi 
Cu popas pe un mic colț de Lună. 
 
Te-mbrățisez îmbătată de dor 
Și îti sărut ochii plini de uimire; 
Tu-mi răspunzi cu un freamăt ușor 
Și în brațe mă strângi cu iubire. 
 
Ochi în ochi ne lăsam duși de vis 
Și de steaua ce-așteaptă cu drag 
Să ne ducă spre locul promis 
Unde dorul ne-ntâmpină-n prag! 
 
Dar o lumină se-arată prin nori 
Semn că noaptea încet, s-a sfârșit 
Iar un Luceafăr se-aprinde în zori 
Să-mi împlinească un vis netrăit! 
 
 
 
 
 
 
 
 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

50 

 

 

TU, MAREA MEA! 
 
Când rostogolești talazul 
Marinarii îngrozești! 
Vinețiu îți e obrazul 
Și nu mai stai la povești! 
 
Furioasă, muști din mal 
Mături tot ce-ți iese-n cale, 
Spume-n crestele de val 
Arunci pe plajele goale! 
 
Scoici, în alge încâlcite, 
O meduză, câte-un grab, 
Prinși în dansul tău zănatic 
Nu se mai întorc în larg! 
 
Furtunoasă, capricioasă,  
Valurile te alintă  
Orice-ai face, ești frumoasă 
Și știi cât ești de iubită! 
     

TU ȘI EU 
 
Tu, mi-ai rămas în vis; 
Așa sortit a fost  
Când o stea te-a trimis 
Să-mi fii iubirii rost! 
 
Eu, te-am ascuns în gând 
Să nu te-ajungă rău 
Când mi-ai bătut în vis 
Călătorind pe-un nor. 
 
Tu, mi-ai rămas în suflet 
Și vieții i-ai dat sens 
Când m-ai salvat din steaua 
Pierdută-n Univers! 
 
Eu, te-am păstrat miracol 
Îngenunchind sfioasă  
Cu rugă nemuririi 
Iubirea să ne-o lase! 
 
Tu, mi-ai rămas în viață  
Să-mi fii mereu iubire. 
Să-mi împlinești și gândul 
Și vis de nemurire. 
 
Eu, te păstrez iubire  
Ce vieții i-ai dat sens 
 

Și câtă fericire  
Încape-n Univers!   

 

ȚI-AM SCRIS PE NISIP 
 

Ți-am scris din scoici mesajul pe nisip 
Și știu că l-ai citit cu sufletul. 
Sper că ai s-ajungi aici la timp; 
Ne-așteaptă un alai în drum spre templu! 
 
Am să te-aștept visând la țărm de Mare 
De-aici, numai la mine este cheia 
Și-am să-ți deschid, dar tu sosi-vei oare 
La timp, să nu ratăm cumva mareea? 
 
Am să te duc spre-o lume neștiută 
Pășind ușor, timid, printe epave. 
Să ne găsească clipa împlinirii,  
Îmbrățișați de-a pururi, printre alge! 
 
Să-mi dăruiești din Mare anemone; 
Eu să-ți culeg din valuri  două stele. 
Pe deget, o sirenă să ne-așeze 
Din gingașul coral, două inele! 
 
Înmărmuriți de-atâta frumusețe,  
Să ne plutim ușor pașii spre templu. 
Îți dăruiesc o-mpărăție-n Mare 
Și pe Neptun alăturea, cu sceptru! 

       

MI-E DOR DE O CLIPĂ! 
 

Mi-e dor de albastrul din cer și din ape,  
De valul ce se-nvolburează din larg. 
Mi-e dor de o clipă, ecoul ce-n toarce 
În șoaptă, iubirea purtată de-un val. 
 
Mi-e dor de nisipul, ca aur curat 
Adus dinspre larg, pe creste dee val. 
Mi-e dor de mirosul de alge, purtat 
De briza ce-mi mângâie pașii la mal! 
 
Mi-e dor de o barcă desprinsă ușor, 
Când nopatea se lasă iar zorii par duși. 
De dâra lăsată pe ape de-un dor, 
 
Ce-l țipă din larg, glasul de pescăruș! 
 
Mi-e dor de tine, un dor care doare; 
De toate-amintirile ce le-am păstrat. 
Mi-e dor de-un sărut din valul de Mare, 
De toată iubirea e Marea mi-a dat. 
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           ROZA IUBIRII 
  

Nu porţi nimic în păr acum; 
Dar ţii tu minte oare, 
Când ai ieşit în al meu drum 
Şi-n păr ţi-am pus o floare? 
 
Eu te-am privit atunci sfios, 
Tu m-ai privit sfioasă, 
Eram din toţi cel mai frumos, 
Erai cea mai frumoasă. 
 
Şi-n codru când ne-am întâlnit 
Printre cărări virgine, 
Sub tei, o floare am sădit 
Iubito, pentru tine. 
 
Şi o udam pe înserat 
Cu apă din izvoară, 
Pe gânduri stam neîncetat, 
De teamă să nu moară. 
 
Şi-atât de mult am ocrotit 
Înmiresmata floare, 
Că într-o noapte a pierit 
Călcată în picioare. 
  
Şi-am plâns, acolo, lângă tei; 
Te-am așteptat, iubită, 
Ca roza ta din păr s-o iei, 
S-o facem răsădită. 
 
Însă tu, dragă, n-ai venit 
Şi, ah, ce rău îmi pare 
Când dimineaţa te-am zărit 
Iubito, fără floare...  

 

 
 
 
 

 
pr. Gabriel SANDU 

CONSTANTIN 
 
 
 
 
 

CÂND TREMURÂND 
SALCÂMII… 
 
Când tremurând salcâmii s-or scutura de 
vânt, 
Cu ramurile-n floare plecate la pământ, 
Şi luna, ochi de aur va trece pe cărare 
Iluminând o clipă gândirile amare, 
Să-ţi aminteşti, iubito, de zilele acele 
Când tu erai minunea şi viaţa vieţii mele, 
Când te-arătai în zare ca lebăda pe ape 
Privirilor dând farmec în bezna de sub 
pleoape. 
O, lacrimă de jale a sufletelor line, 
Din ce noian de patimi ai renăscut în mine? 
Din ce adânc de noapte ai străbătut iubirii 
Îngemănând  tristețea cu umbra fericirii? 
Încât să-mi fac o lege din zâmbetul ei sfânt, 
Al celei mai divine femei de pe pământ, 
De care simt că pururi mi-e sufletul legat 
Precum e trandafirul pe ape aruncat; 
Pe apa-nmiresmată a-ntinsului amor, 
Din care nu rămâne decât eternul dor; 
Un dor nu ca acela ce sufletu-l omoară 
Ci care te învie să poţi să suferi iară. 
La pasul ei să-ţi pară că trece mândră luna 
De mintea cu simţirea în tine se fac una 
Şi-o urmăreşti când trece înveninând privirea 
De nu ştii ce te mână: dorinţa sau uimirea; 
În stare-ai fi atuncia şi umbra care-o lasă 
S-o iei din drum în braţe s-o duci la tine-
acasă; 
De nu mai ştii de tine, de nu mai te-nţelegi, 
Căci stânjenit de dânsa frânturi de vorbe 
legi; 
Ba încă te cuprinde acea visare lină, 
Întunecosul suflet văzând aşa lumină. 
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În tot ce spune dânsa ca fermecat aprobi 
Şi eşti cel mai de frunte din robii între robi; 
Precum un steag în doliu coboară-ncet în 
bernă 
Te pleci la acea care rămâne tot eternă... 
Trezindu-te deodată că-n tine se destramă 
Şi-acea iubire sfântă de tată şi de mamă. 
Ca să-ntregeşti o lume iubeşti şi tu femeia 
Ce rod e de viaţă şi-a lumii este cheia;  
În care universul a pus acea sămânţă 
Ce născătoare este de patimi şi dorinţă. 
Ce preţ are femeia?... Acea femeie sfântă 
Ce inima ţi-o frânge şi viaţa ţi-o încântă, 
De nu-ţi dai bine seama dacă trăieşti sau 
mori 
Când tu o ţii în braţe pe un covor de flori 
Şi-i netezeşti şuviţe din părul ei bogat, 
Ce cade-n valuri negre pe umeri răsfirat 
Iar ea uşor se pleacă cu buzele ei dulci, 
De-ţi vine toată viaţa în braţe-i să te-arunci. 
Da – e un preţ – e-acela de a fi rob durerii, 
Cu dânsa pe cărare în farmecele serii, 
Când tremurând salcâmii se scutură de vânt 
Şi florile iubirii le-aşterne pe pământ. 

 
 

CÂND FUSUL VIEŢII… 
 
Când fusul vieţii aspru fir îmi toarce 
Şi-n streşini ţurţuri plâng a lor topire, 
Mă pierd într-un ecou de nemurire 
Şi-n ochiul meu e un fior de pace. 
 
Renasc în spaţii de nemărginire… 
Nimic din ce-a trecut nu mai se-ntoarce; 
La ce atâta zbucium când va tace 
Şi cel din urmă zgomot din privire? 
 
Grăbita moarte-n mâini cu negre flamuri, 
Ca un imperator cortegiul duce; 
Garoafe roşii mă plângeau la geamuri. 
 
Priveam la chipul tău nespus de dulce 
Când trupul meu purtat era pe ramuri; 
Mireasma ta pe criptă-mi vei aduce?  

 
ORICE DURERE… 
 
Orice durere-n lacrimi gându-şi frânge 
Cum orice stea în mare se ascunde, 
Şi-a ei lumină moartă, între unde, 
În orice timp va fi mereu ajunge. 

 
Oricâte lacrimi din priviri rotunde, 
Pe-obrazul tău scântei de dor vor ninge, 
Ca fulgi pustii în noapte se vor stinge 
Iar urma lor nu va mai fi niciunde. 

 
Făcute-s ca să piară – pieritoare, 
De-au zbuciumat ori nu a ta credinţă, 
Închină-le şi nu le da crezare. 

 
Cum orişice simţire-n tine moare, 
În noaptea din mormânt, a ta fiinţă, 
Nici dureroasa clipă n-o mai are… 
 

 

VISELE STELELOR 
 
Ducă-se lin, 
Visu-mi senin, 
Înspre acele, 
Tainice stele. 

 
Cum orice stea,  
Poate visa, 
Sub ochiu-nchis, 
Stă câte-un vis. 

 
Astfel dorind, 
Steaua-mi aprind, 
Pe-a depărtării, 
Cale a mării. 
 
Dar, când din cer, 
Stelele pier, 
Pier cu albastre 
Visele noastre. 

 
Oare-n zadar, 
Stele răsar? 
Vezi visul lor, 
După ce mor. 

 
Visul era 
Și-n steaua mea 
Și-l vezi oricum, 
De-abia acum... 
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DOUĂ INIMI 
 
Două inimi stau in mare dor, 
Iar vara le dezbracă, de păcate,  
E foc si neuitare, in ochii lor, 
E cea mai dură, dintre toate. 
 
O singură iubire-i cea dintâi,  
Când rătăcești întru dorință,  
Atât îți cer: o clipă să rămâi! 
Să devenim o singură ființă.  
 
Iubirea noastră încă n-a pierit, 
Iar vara ne îmbracă în iertare, 
În ochii celuilalt, ne-am regăsit, 
Cum cerul regăsește-o floare. 
 
O singură ființă...împreună,  
Clipă sinceră, într-o mărturisire , 
Să spunem uitării: noapte bună , 
Ăsta e semnul drag, într-o iubire! 
 

PRINDE-MĂ DE MIJLOC... 
 
Prinde-mă de mijloc și spune-mi că mă placi, 
Să îți aduci aminte, primul meu cuvânt,  
Umblă-mi cu mâna-n plete, știu ca ti-s dragi, 
Eu îmi amintesc cu drag, al nostru legământ.  
 
Cheamă-mă în munte, la verdele de brad, 
Culege-mi pere roșii, ca macii înfloriți, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eufimia 
DUMITRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eu să-ti spun, că îmi ești atât de drag, 
Să ne simțim mereu, ca doi îndrăgostiți.  
 
Înconjurați de atâta mare frumusețe,  
În mijloc la atâta imensă bogăție,  
Nu vreau în suflet să mai am tristețe,  
Doar stelele și luna , martori să ne fie. 
 
Am privit floarea de argint și de petale,  
M-ai dus în brațe până sus pe creste,  
Floarea de colț, ce nu coboară-n vale, 
Iubirea noastră, ce nu se vestejește.  
 
Aș vrea să fiu a ta floare de colț,  
Iar tu să-mi fii muntele de stele, 
Talpa ta cu cerul să ți-o încalț, 
Să mă iubești și dincolo de ele! 
 

BUNĂ SEARA, IUBIRE ! 
 
Bună seara iubire, vreau să îți vorbesc, 
Sa-ți spun de ce plouă si câți stropi lipsesc, 
De multe ori nici ploaia nu vrea să înțeleagă,  
Eu sunt doar jumătate, deși sunt întreagă.  
 
Îmi controlez și simt mereu inima, 
Nu are vreo teamă, că e în palma ta, 
De-ai vrea să te văd și eu nimic nu știu, 
Tu ești dimineață și seară târziu,  
 
Mi-e dor de dorul nostru și de noi, 
Mi-e dor să ne iubim cum n-am știut,  
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Cu șoapte dulci să mă răsfeți, în doi, 
Așa cum ne-am iubit de la început! 
 
Mi-e dor să te văd cum îmi zâmbești,  
Să te simt lângă mine, să nu lipsești, 
Să pot să te ating cu dorul, nefiresc, 
Iar când voi respira sa-ti spun: Te iubesc! 
 

DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE... 
 
Suntem un scenariu al întâmplării,  
Sau poate dragoste la prima vedere, 
Ori glasul trupului și al vibrării ,  
Puritatea luminii, ajunsă la stele. 
 
E voința unirii gândurilor noastre, 
Chimia pură ce leagă sentimente,  
Este puterea florilor de albăstrele,  
Ești tu iubirea din brațele mele. 
 
Ești motivul pentru care zâmbesc, 
Sufletul s-a liniștit, cu zâmbete pe față  
În brațele tale vreau să mă trezesc, 
Să fiu cu tine, dacă am speranță.  
 
Au trecut luni de când te strâng la piept, 
Să fiu cu tine , pentru totdeauna,  
Am promis că dacă meriți, te aștept,  
Martori să ne fie stelele si luna! 
 

PRINDE-MĂ DE MÂNĂ  
 
Prinde-mă de mână și uită de toate,  
Te voi iubi, așa cum n-ai mai fost, 
Să trecem peste tot și peste toate, 
Ia-mă de mână și nu spune ,nu pot. 
 
Îmi înfășor brațele de gâtul tău  
Îți voi spune mereu că este bine, 
Te uiți cu plăcere, cu drag, în jurul meu, 
Sunt ființa dragă, ce stă lângă tine.  
 
Stai lângă mine într-o noapte de vis, 
Hai să căutăm cerul senin, albastru  
Spune-mi de toate, că te-ai convins,  
Că-n inima mea frântă, ești doar tu. 
 
Să nu întârzii când este fericire,  
Nu te îndrepta către tristețe,  
Să nu mai plângem atât după iubire,  
Te voi primi cu dor și cu binețe! 
 

MAI TRECE O VARĂ  
 
Câte veri blânde să treacă peste noi,  
Și câte doruri grele să ne zdrobească  
Să dăm această vară repede înapoi,  
La ceasul când a vrut să ne unească. 
  
Câte primăveri și veri să treacă pe pământ,  
Să ne iubim și să ajungem la izbăvire,  
Eu știu atât , că dorul este cel mai sfânt, 
Și între noi n-ar fi nimic fără iubire.  
 
Încă o vară caldă vine din nou să recite,  
Aceleași poeme frumoase ale neuitării,  
Aș vrea să fim doar veri nestăpânite,  
Suntem iubiți, iar dorul nostru e fierbinte.  
 
Noi nu avem nevoie de mari motive,  
Suntem noi doi care am consimțit,  
Nu vrem nici țoalele prea festive,  
Dragostea adevărată ne-a îndreptățit! 
 
 
 

AM CREZUT CĂ VARA-I O POVESTE  
 
Eu am crezut că vara-i o poveste,  
Deși iubeam doar primăvara-n taină,  
E și anotimpul drag care vestește,  
Dragostea ce te îmbracă, ca o haină.  
 
Și numai ea rămâne anotimpul , 
Cu care ne învelim în amintire, 
Ea ne îmbracă rănile și timpul, 
Mai cred că vara noastră-i nemurire.  
 
Și cred că nu e vară fără tine, 
Nu există nici-o taină fără noi, 
Același dor mă strigă și revine, 
Iar un ecou ne strigă pe amândoi. 
 
Am înnoptat în vise și tăcere,  
Cu cerul albastru, veșnic înnorat, 
Dar ochii tăi mă cheamă să--mi ofere, 
Un anotimp cum n-a mai existat! 
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STRIG 
 
Strig de neputință în singurătatea rece 
care mă apasă 
în gânduri zăbăuce 
și observ că norii plâng cu lacrimi 
iar ochii mei se usucă privindu-i confuz 
fără sa cunosc taina luminii 
care izbește în calde culori 
și eu..... 
ființă năucă ce adoarme 
agonizând printre țurțurii de gheață încleștați 
pe fereastra sufletului, 
dansez fără să cunosc coregrafia, 
fără dirijor, 
fără timp, 
fără destin, 
singură, 
în eternitatea cuvântului rostit cu durere 
căutând pentru mine 
începutul ... 
acolo unde ochii mei vor învăța să plângă cu 
lacrimi 
udând fericirea ferecată între lumi paralele. 

 
SUFLET RĂTĂCIT 
 
Mi-e sufletul dezvelit 
Și noaptea trece 
E rece 
Dar tu l-ai învelit. 
Cu vorbe în culori 
Și doar șoptite. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Mihaela VASILE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Împletite  
În cununi de flori. 
Parfumul lor amețitor 
Mă răscolește 
Și imi citește 
Un poem de dor. 
Și sufletul imi este încălzit 
Pe zi ce trece 
E rece 
Dar tu l-ai dezvelit. 
 

SPERANȚA 
 
Și ninge peste suflet 
ca un urlet 
În gânduri amorțite 
Ce mișcă pendulul timpului 
spre nicăieri 
Ai grija ce ceri!!! 
Se clatină trecutul 
De ieri, de azi...tumultul 
Unor trăiri pierdute... 
Tu, trezeste-te și du-te!!! 
Sub ploaia de neliniști 
Spală-ți obrazul cu neaua rece 
și de-o fi să plece 
Durerea....strivește-o în palmele fierbinți 
să nu mai simți 
Ascunde-ți călăul viselor, 
dă drumul umbrelor 
Și zboară dansând valsul  
care-ti îndreaptă pasul 
Către speranță 
Și înconjurată de viață 
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Să lași să ningă liniștit 
În inima ta... 

 
TABLOU 
 
Deseneaza-mă .... 
în ochii tăi să prind contur 
cu zâmbetul inima să-ți fur 
și poate mă voi vindeca. 
Voi respira 
aerul tomnatic 
nostalgic 
din inima ta. 
Soarbe-mă... 
ca un medicament să-ți fiu 
în ceas de seară 
pe suflet să iți scriu 
cu litere de ceară 
ce se topesc 
în placere nevinovată. 
Închide-mă  
între pereții transparenți 
al unei case imaginare 
unde tu imi ești destinul 
scris printre stele 
și ele 
vor lumina pentru mine. 
Păstrează-mă 
să pot spera  
că într-o zi 
voi fi  
pentru tine eternul. 
 

PARODIE 
 
Nebună sunt ca te-am crezut pe tine 
Nebună , eu voi fii de te mai cred 
Și rațiunea mea e tot nebună 
Când mă gândesc c-o să te pierd 
O parodie , tot și ea nebună 
Un teatru mut în care joc 
Iar tu actorul principal, se pare 
Care mă ține conștient, pe loc 
Voi evada căci e sfârșitul piesei 
De nimic nu imi voi aminti 
Să fiu nebună e formula 
Căci doar nebună nu te voi simți 

 

 
 
 

PRIMĂVARĂ 
 
Pământul se cutremură 
Sub iarna rece și amară 
Ea plete ninse-și scutură 
Pe muguri verzi de primăvară 
Lăstarii cruzi se zbat să iasă 
Timizi și fragezi se desfac 
În câmpul plâns de brumă groasă 
Sub norii grei și cer opac 
Dansează vântul în lumină 
Și ochii, marea o privesc 
Timid, în vis te țin de mână 
Și toate florile-nfloresc. 
 

LEGĂMÂNT 
 

Nectar de buze dulci 
Picurând printre poeme 
Lânga tine mă aduci 
Printre firile boeme 
Urletul gândului șters 
Mă aruncă în visare 
Mi te prinde într-un vers 
Să te văd în depărtare 
Iar eu umblu de nebun 
Creionând fără compas, 
Încercând ca să îi spun 
De mă lași ca să te las. 
Să te las să-mi pui sentința 
Răscolind fiori de vânt 
Eu răpus de-a ta dorința 
Tu cerându-mi Legamânt. 
 

VALSUL VERII 
 
Dansează parfumul pe miriști 
Din rose, în vântul zglobiu 
Sărută obrazul pădurii cerate 
Desenată în purpuriu. 
 
Din ochiul apei de rouă 
În umede maluri se-aud 
Frenetice triluri în luncă 
Și-n noapte miroase a ud. 
 
Culoarea de rose se stinge 
În umbre flamânde de vis 
Parfumul pe miriști dansează 
Valsul verii promis. 
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PEISAJ DE TOAMNĂ   
Îmbătat de rotocoale vântul țopăie prin lunci 
Strânge praful și-l așterne prea galant, pe flori ce pică 
Unduios trece prin ramuri, smulge frunzele de nuci, 
Mătăsos, în dans agață firea toamnei ce-o ridică 
Spre-nălțimi de curcubeie unde sunt culori adânci. 
 
Toamna mândră-ngălbenită, ia culorile din cer 
Curcubeul dintr-o dată i se pare că visează, 
S-a culcat în iarba verde, colorând-o cu mister. 
Toamna-și duce pașii singuri lângă vântul ce valsează. 
Brumărel stă lângă ușă, amețit de mândrul ger. 
 
Măiestos răsuflă vântul, duce patimile-n zbor 
Zbânțuit și nebunatic tot cuprinde-ntregi vâlcele 
Frunzele devin o pradă a trădării de fior, 
Se desprind cu jale toate, spaima a intrat în ele, 
Tremurânde și tăcute se las duse-ntr-un decor. 
 
Cară-ncet câte-o nuanță și o pune ne-ncetat 
Peste orice fir de iarbă, toamna noastră cea zurlie 
Tot muncește făr' odihnă, se întinde-n lung și-n lat 
Cu rochița-i colorată ce devine ruginie 
Iarna vine, gerul cântă, fața toamnei a-nghețat. 
 
AM O INIMĂ ALBASTRĂ... 
Am o inimă albastră, sora norului din cer, 
Care iată-i, ambii plouă... 
Și suflarea mi-e sihastră, rătăcindă în mister, 
Se transformă-n chip de rouă. 
Am o inimă albastră, strânsă ghem, stă ca un pui 
Nu răsuflă, nici nu bate 
În grădina părăsită, plânge mama dorului 
Glasu-i muntele străbate! 
 
 

 
 
 

 

 
Maria Tomița CORINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Doar în inima albastră mii tăceri se tot ascund 
Fără să mai dea o veste. 
Gândurile de fereastră se lovesc, e sumbrul zid. 
Tălmăcind... N-a fost, nu este... 
Am o inimă a noastră, dorul nu-l dau nimănui 
Chiar de-i negru sau albastru... 
În grădina mea albastră, stă făptura dorului 
Zău, s-ar potrivi cu-n astru... 
 
Ce se-mbracă-n gama-i dalbă cu a lacrimei cleștar 
Și se-ascunde în tăcere 
Unde nimeni nu-l întreabă, Dorule te întorci iar? 
Hai revino, ești avere! 
Am o inimă albastră-n care gândurile-s perle... 
E secunda fără veste... 
O iubire inocentă în registrele eterne 
Vrea să-și scrie o poveste! 
Am o inimă albastră... 
                        
MI-E DOR S-ALERG SPRE UN IZVOR... 
Mi-e dor s-alerg spre un izvor, să adun șoaptele cu dor, 
tălmăcite-n limba lor, 
Voi găsi semn de iubire-nmugurit spre înflorire, ochii Tăi 
sunt în venire... 
Doamne câtă fericire să trăiesc într-o iubire veșniciei dat 
menire. 
Când știu să Te aștept cu dor, acolo, seara în pridvor și 
stelele din cer cobor, 
Ca să ne vadă pe-amândoi, iubindu-ne cu foc în toi, ce 
se mai bucură de noi! 
Vai ce dor, îmi este dor de lumina ochilor, ce-mi trimiți în 
dar cu dor... 
 
Și-acel semn plin de iubire, dulce merge spre-nflorire 
braț la braț cu o-mplinire. 
Nu mă simt în amăgire, Tu exiști sfântă iubire ce-mi devii 
o pătimire, 
Deseori nesomnul ești, asta e doar când iubești, dar te 
simți ca în povești. 
Uneori uiți și de nume, nu-ți mai pasă nici de lume, 
oricum ce-ar gândi ea, spune. 
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Of iubire prea măreață, mă trezești în dimineață, chipul 
Tău îmi stă în față... 
Nu știu câte aș mai scrie, despre Tine-n poezie, dar mă 
simt într-o magie 
Doar la gândul că-Ți cerșesc, trei cuvinte și-ndrăznesc, 
tainic dorului șoptesc 
Tot ce-n mine azi trăiesc și cu visele împlinesc, acel 
trio ”Te iubesc!” 
Dorurile se adună și mă iau ușor de mână, către Tine vin 
să-ți spună, 
Nu sunt astăzi o nebună, sunt un semn de voie bună, 
lacrima ce o adună 
În zori de zi sub  pleoapa albă, care-n soare se tot 
scaldă și devine tot mai caldă 
Când pe-obraz ar vrea să cadă, nemișcată vrea să vadă 
razele ce vin cascadă 
Peste iriși se opresc, ochii îi înveselesc, din iubire 
strălucesc... 
Mi-e dor de Tine... 
 
   *** 
Vai câtă putere și încredere primesc! 
Pentru-acel Dar ”Te iubesc” ce devine o avere... 
Doar la gându-mi mă-ncălzesc, că exiști și Te zăresc 
Vii pe urme de himere 
Ziua clipele-mi trăiesc, noaptea mi le împletesc, cu-ale 
Tale gânduri bune. 
Fericirile aleargă către noi și vin în grabă să ne ia ca să 
ne-adune 
Să ne spună vorbe bune, vorbe sfinte, cumpătate, noi 
să-i fim făptură dragă 
A iubirii minunată ce încântă-ntreaga lume cu tot ceea 
ce se poate 
De lăsat o urmă sfântă pe pământul ce-l trăim, doar 
nepoților un nume 
Ce cunoaște-vor trecutul tot ce-am scris cu-adevărat 
prin trăirile curate...                       
   *** 
 CÂND LINIȘTEA SE-AȘEAZĂ-N VALURI...              
Când liniștea se-așează-n valuri și marea doarme în 
tăcere, 
Gândirea lunecă spre maluri urcând pe creste cu 
plăcere. 
 
Cu ochii săi sfidează lumea și-adâncul care dormitează,   
Gândirea zboară către stele și ține noaptea mult mai 
trează. 
 
Vibrează glasul mării sfinte, din valuri croșetând dantele   
Ce leagă cerul și pământul cu cele mai frumoase stele.    
De fericire plânge Luna și își așterne ochiul dulce   
Peste oglinda  mării albe ce-n taină-ar vrea ca să se 
culce. 
 

Când liniștea se-așează-n valuri și marea murmură-n 
visare 
Un gând sublim se lasă-n palme și amețit din vis tresare, 
Tresare cerul și pământul la cele mai frumoase șoapte 
Pe care le rostește marea în plină zi și-n plină noapte. 
 
Un dor nebun aleargă-n grabă ca să-și rezolve-o mică 
teză, 
Dar marea-l strigă și îl cheamă să-și ducă pașii pe 
faleză. 
O liniște se-așterne-n mare, când vine dorul cu iubirea 
S-adune valuri mișcătoare în cor să cânte fericirea. 
 
Când se strecoară vântu-n valuri și marea doarme în 
tăcere, 
Gândirea lunecă spre maluri și vântu-o urcă cu plăcere 
În visele necontenite, ba chiar mai sus decât se știe... 
Rămâne-vor neobosite ca fraze sfinte-n poezie. 
 
AM UN GRAI NEMURITOR... 
Dacă m-am născut pe lume 
Am o țară, am un nume, 
Am o mamă, am un dor, 
Am un grai nemuritor! 
 
Am o soră, am un frate 
Și-ncă multe am de toate: 
Casă, cuib, frumoși părinți, 
Mare am, râuri și munți. 
 
Din străbuni vine cuvântul 
Ce-l rostesc mereu cu gândul. 
Cel mai scump e-al meu pământ, 
Am o doină ce o cânt! 
Am atâtea vorbe bune 
Din strămoși cu-nțelepciune 
Ce le-ador și le iubesc, 
Doar prin ele înfloresc! 
 
Țara-mi este o avere, 
Ea mă crește în putere! 
Pentru mine, pe Pământ 
Sfinte toate, toate sunt! 
 
Și orice s-ar întâmpla 
Grijă am de țara mea! 
Sfânt mi-e graiul românesc 
Cu sfințenie-l păzesc! 
 
Dacă m-am născut pe lume, 
Am o țară am un nume, 
Am o mamă, am un dor, 
Am un grai nemuritor! 
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OPRIRI PE UN DRUM GRĂBIT 
 
*** 
Noaptea este făcută din pământ 
şi mai ales din dealurile acestea  
peste care trece agale 
un car cu lemne de aur din altă lume 
un car 
la care trag 
șapte îngeri. 
Somnul nostru –  
un pod 
peste care trec înzăpezite 
carele nopții. 
 
*** 
Ca țărmul să nu fie de tot singur 
Dumnezeu i-a făcut o corabie 
care nu mai sosește. 
Să nu rămână de tot singur 
poetul 
i-a făcut iubitei 
o plecare neterminată 
 
*** 
Abia după aceea 
mi-am dat seama 
că eu m-am născut așteptând 
şi că tu ești cea mai mare însușire 
a așteptării mele. 
Plecai 
și-n urma ta se ridica încet 
colbul fin al înserării. 
 

 

 

 
Constantin OANCĂ 
 

 

 

 

 

 

 

*** 

E atâta venire 

în omul ce pleacă 

şi-atâta plecare în omul ce vine 

că m-am hotărât să nu plec niciodată 

şi nici să vin vreodată. 

 

 

*** 

Toată depărtarea 

am adunat-o-n cartea aceasta 

cum toate acoperișurile 

pentru lună au fost făcute 

cum versul 

să mă lăsaţi să mor la marginea mării 

al meu este 

cum îngerul 

al aripilor lui este. 

 

*** 

Când uităm 

uităm de fapt lucrurile aparente 

numai ceea ce nu se vede 

nu se poate uita 

îţi mai aduci aminte când îţi spuneam 

că prezența ta nu-i nimic 

pe lângă ce este plecarea ta 

şi că eu nu sunt nimic 

pe lângă ceea ce voi fi 

după plecarea ta? 

 

*** 

În fuga ei din Sodoma 

femeia lui Lot s-a-mpiedicat de ea însăşi 
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şi s-a făcut un stâlp de sare 

dar Lot nu s-a-mpiedicat 

nici măcar de ea 

căci el fugea în altă lume. 

 

*** 

Privind 

din cer 

pământul este acela 

care se învârte în jurul soarelui 

iar privind de aici 

soarele se învârte în jurul pământului. 

 
*** 

Lună pentru Sara 

Sara este pe deal 

ochii ei mari caută-n frunza cea rară 

şi surâzând adoarme sub vechiul salcâm 

cu capul rezemat de gândurile iubitului ei 

Sara pe deal doarme 

aşa sfântă şi clară! 

 

*** 

Mormântul  

în care eu voi intra 

e atunci când voi uita să te mai aştept. 

Aşteptarea este un ţărm 

cu o corabie 

care nu mai soseşte. 

 

*** 

Spre deosebire de alte femei 

tu ai trăsături adânci 

 

ca nişte porturi 

unde să poată ancora 

tristețile mele. 

 

*** 

Plecare nesfârşită. 

O melodie a coardelor 

pribeagă 

printre clipele pianului. 

Laudă pentru poemul care încă n-a fost scris. 

Laudă pentru paşii făcuţi din frunze uscate. 

Laudă pentru iarba de astă vară. 

Laudă pentru lăsarea serii. 

Laudă pentru acoperișurile salvate de la uitare. 

Laudă pentru o plecare neterminată. 

Laudă pentru corabia care nu mai soseşte. 

 

*** 

Să suport mai uşor 

singurătatea 

am făcut-o 

să semene cu tine. 

În ochii tăi s-au înălţat două dealuri 

de după care nu te mai pot vedea 

şi eu am rămas singur 

lângă dealurile acestea. 
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DESPRE POEZIE, CA ACT 
DEMIURGIC TOTAL 

 

Alina FLORICA
 

             
 

       Sunt unii poeți, la care cuvintele se înnobilează pe 
ele însele, împrospătându-se și reîmprospătându-se, 
statornicind limbajului noi semnificații, care izvorăsc dintr-
un preaplin al sufletului din care cititorul gustă originalitate, 
autenticitate și spontaneitate, îmbogățindu-și spiritul pentru 
eternitate. Un exemplu în acest sens este, fără îndoială, 
poetul, prozatorul și profesorul de Limba și literatura 
română, născut pe meleaguri sibiene, Savu Popa, care 
debutează în peisajul literar românesc la o vârstă fragedă, 
cu siguranța spiritului ales, trimis să-și îndeplinească 
menirea aici, pe pământ. 
      Volumul Noaptea mea de insomnie, apărut  la Editura 
Cartea Românească se remarcă, dacă ținem să aplicăm 
diferite criterii estetice, printr-un stil inedit, care se distinge 
prin vigoare artistică, prin puritatea imaginilor poetice, 
concizia și precizia ideilor, aproape sentențioase ce relevă 
o erudiție vastă și un îndelung exercițiu liric. 
      Chiar structurarea cărții pe cele cinci părți distincte 
trădează continua căutare a perfecțiunii în materie de 
poezie, domeniu în care astăzi se desfășoară foarte mulți 
amatori și prea puțini profesioniști. 
      Iată că poetul sibian își caută propria formulă estetică 
și o face fără prejudecăți, cu siguranța chirurgului ce-și 
mânuiește abil bisturiul, impresionând lectorul, pe care-l 
servește cu toate roadele bogate ale creativității sale. 
      Imaginația luxuriantă, figura tutelară a mamei ca ființă 
angelică, protectoare a copilăriei inocente, erosul, cu rol de 
catalizator al existenței, căutarea sinelui cu propriul centru 
sunt doar câteva dintre elementele care atrag atenția la o 
primă lectură și care creează noi și noi valențe la o relectură 
atentă într-un adevărat spațiu poetic inițiatic. 
      E mai mult decât evident faptul că lipsesc efuziunile 
sentimentale, probabil că iubita, reală sau imaginară, nu  
reușește să se ridice la nivelul așteptărilor spiritului ales, 
capabil de cele mai profunde și nobile sentimente. Iubirea 
rămâne o perpetuă căutare, iar iubita trebuie să constituie 
un alter ego al poetului aspirant la îndumnezeire prin iubire. 
      Textele te frământă, te segmentează și te reconstruiesc 
într-un periplu al celor mai înalte idei, cu reminiscențe de  
acută religiozitate, dar și de sensibilă filosofie existențială,  
ce fac sufletul să vibreze. Realitatea pervertită de 
atrocitățile unui ritm ostil, cu care creatorul nu mai poate 

rezona, e creionată cu minuțiozitate, glacial și exact, prin 
imagini insolite, de un calm nefiresc: „îmi cronometram 
visele/ al doilea tot timpul mai lung decât primul,/ al treilea,/ 
odată cu zgomotul/ de fiare la prima oră,/ în cimitirul vesel 
e mașini./ geamurile umezite/ aminteau de retina 
bătrânei...”  
       Unul dintre poemele care te răscolesc, năucind mintea 
și inima este cel care are în centru imaginea femeii ca 
entitate spirituală, simplă prin gesturile sale mărunte, 
ancorată în realitatea imediată, suavă la atingere, pură, și 
totuși, altfel decât și-ar fi dorit-o poetul: „ea a ieșit din casă,/ 
și-a șters tălpile goale/ de preșul de la intrare,/ respirația ei, 
la atingere,/ o pană albă./ a luat fiecare haină din mașina 
de spălat,/ la urmă, cerul șifonat/ l-a pus peste,/ l-a atârnat 
la locul lui de la un capăt la altul/ cu două cârlige cam rupte.” 
      De asemenea, textul intitulat o scrâșnire din dinți 
ilustrează tendințele postmoderniste de recuperare a 
funcției vitale a operei literare, configurând într-o veritabilă 
ars poetica, travaliul procesului creator: „poezia,/ o 
scrâșnire din dinți/ a scrâșnirii fiecăruia din dinți,/ rădăcinile 
unui/ mare fost imperiu/ din care/ au crescut/ copaci de 
piatră,/ copaci de țărână,/ copaci de aer.”   Aceeași ardere 
interioară, de dimensiuni cosmice transpare și în versurile: 
„foaia de hârtie/ pe care urmează să scriu,/ întinsă înaintea 
mea,/ un deșert alb/ unde nimeni/ nu a mai călcat până 
acum/ nimeni nu a mai simțit/ soarele dogoritor ca un ochi 
sângeriu de reptilă./ mâinile, gâtul, cuvintele uscate,/ arse.” 
      Imaginea autorului, sfârtecat de impulsurile cotidiene 
din poemul din paltonul lui ros de remușcări fascinează și 
predispune la o gravă meditație asupra actului demiurgic: 
„acel poet bătrân, însoțit de pisica lui,/ s-a oprit lângă lacuri, 
a scos un teanc de hârtii/ din paltonul lui ros de remușcări,/ 
le-a dat drumul pe apă,/ fără a clipi.” Se poate observa aici, 
o extindere a portretului „bătrânului dascăl” din lirica 
eminesciană, care se zbate între adevăruri irespirabile și 
amăgiri. 
       Evadarea din cotidian se poate face prin scris, fie că 
vorbim de lirică, fie că ne referim la proză. Totuși, atunci 
când liniștea devine atotstăpânitoare, când îți găsești 
echilibrul în propria ta esență, începe „să ningă invers”, 

adică te purifici în spațiu și timp.  
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PRESA INTERBELICĂ DESPRE 
PREZENȚA LUPILOR  
ÎN JUDEȚUL TULCEA  

 
Dr. Laurențiu MĂNĂSTIREANU (Cluj-Napoca) 

 
Multe greutăți aveau să apese pe umerii 

locuitorilor din județul Tulcea în primii ani după 
terminarea Primului Război Mondial. Sate întregi 
erau distruse de trecerea armatelor inamice, 
alimentele de primă necesitate lipseau, tifosul 
exantematic, variola, scarlatina și alte boli 
contagioase secerau zilnic multe vieți, iar plugarii nu 
aveau sămânță, vite de muncă și unelte agricole 
pentru a lucra pământul care, pe unele locuri, se 
înțelenise.    

De atâtea lipsuri și de sărăcie se răspândiseră 
în popor, ca o molimă, și furturile: la țară dispăreau 
vitele de pe islaz, iar din curțile oamenilor păsări, 
produse agricole, uneori și căruța cu tot cu hamuri și 
cai; la oraș se fura din prăvălii, de pe tarabe și din 
buzunare, iar peste tot locul erau devalizate locuințele 
de diferite obiecte casnice, îmbrăcăminte, lenjerie sau 
mobilă.   

Cu o companie de jandarmi formată din cel 
mult 200 de oameni, cu tot curajul și abnegația de care 
dădeau dovadă aceștia, era foarte greu să stăpânești 
toate nelegiuirile care se întâmplau într-un județ atât 
de întins ca suprafață, cu sate multe și răzlețite.    

Drumurile județului Tulcea, mai cu seamă 
cele care treceau printre dealurile împădurite, nu mai 
erau de mult timp sigure, căci bande de tâlhari 
înarmați atacau călătorii ziua în amiaza mare, 
jefuindu-i de toate bunurile ce le aveau asupra lor, 
inclusiv de încălțăminte și haine. De teama tâlharilor, 
nici sătenii nu se îndemnau să mai vină cu produse la 
târg, știind că la întoarcere vor fi pândiți, opriți și 
jefuiți de bani și de cumpărăturile făcute, iar atunci 
când, de nevoie, veneau la oborul de cereale din 
Tulcea, la întoarcere formau convoaie de căruțe.         

Pentru a limita tâlhăriile, în primăvara anului 
1922 prefectul județului Constantin Țigău a emis o 

 
4 Monitorul Oficial al Jud. Tulcea, Anul I, nr. 3, 15 decembrie 
1922, p. 1-2. 

ordonanță prin care se interzicea circulația pe șosele 
și drumuri vecinale în timpul nopții peste ora nouă, 
iar în caz de nevoie comuna putea fi părăsită doar pe 
bază de permis eliberat de autoritățile locale. Cei care 
aveau autorizație de purtat armă și vânătorii 
recunoscuți, când plecau la câmp, pădure sau baltă, 
trebuiau să anunțe postul local de poliție, iar arma 
trebuia purtată în mod vizibil, nu dosită, cum era 
obiceiul. Atunci când erau solicitați să facă potere, 
patrule sau pânde, locuitorii județului urmau să sară 
imediat, și orice fapt având legătură cu bandiții 
trebuia anunțat de îndată postului de jandarmi, în caz 
contrar locuitorii erau dați judecății ca tăinuitori. 
Pentru cei ce furnizau cele mai bune informații pentru 
a se pune pe urma bandiților, secretul denunțătorului 
era garantat cu sfințenie, iar autoritățile acordau 
acestora din urmă și premii, care se dublau dacă 
denunțul ducea la prinderea vreunui bandit, iar cel 
care prindea un cap de bandă primea 5 mii de lei, 
prețul de atunci a două vite de muncă, iar pentru orice 
bandit se acorda 2 mii de lei4. 

 
Despre portul armelor  
La sfârșitul războiului, în țară se găseau la 

oameni arme de tot felul și muniție mai mult ca 
oricând; orășenii depuseseră armele de foc imediat 
după ce le-au fost cerute de către autorități, însă 
țăranii le dosiseră prin diferite cotloane și acum le 
foloseau nu numai pentru apărare, ci și la braconaj sau 
tâlhării. Ca urmare, strângerea armelor de război de la 
populație avea să dureze ani buni; în ianuarie 1924 
ministerul de război anunța companiile de jandarmi 
din țară să adune toate armele de război care s-ar mai 
găsi asupra populației și să le depoziteze la 
prefectură5. 

În toamna lui 1921 portul armelor de foc de 

5 Buletinul Oficial al Ministerului de Interne, Anul IV, nr. 5 și 6, 1 și 15 
martie 1924, p. 52.   
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război și întrebuințarea muniției lor, precum și portul 
armelor albe avea să fie cu desăvârșire interzis prin 
lege particularilor, iar portul armelor de vânătoare și 
al celor de apărare (revolvere, pistoale) avea să fie 
permis numai cu autorizarea autorităților competente 
ale poliției sau prefecturii. Într-un climat de 
nesiguranță, precum cel descris anterior, pe lângă 
permisele de vânătoare, aveau să fie solicitate și multe 
permise numai de port armă, pentru apărare; însă 
eliberarea acestora din urmă se făcea pe baza 
justificării temeinice, căci autoritățile observaseră că, 
în special la țară, unii își scoteau doar acest permis, 
fără să-l scoată și pe cel de vânătoare, după care 
braconau fără să fie prinși asupra faptelor6.   

În anul 1925, la Parcheș, sat izolat de lume, 
situat pe malul gârlei Somova, din cei nouă posesori 
de arme majoritatea erau plugari, buni gospodari, și 
posedau arme cu una sau cu două țevi, modele vechi, 
fără serie, declarate ca fiind folosite doar pentru 
apărarea gospodăriilor și a vieții; doar învățătorul Gh. 
Popescu poseda armă de vânătoare, calibrul 12 
central, model Lapage a Liege, folosită pentru pază și 
vânătoare, iar ca muniție avea nevoie de 6 kg praf de 
pușcă pe an7.  

În vara anului 1923, prin modificarea legii de 
organizare a comunelor rurale, paza de zi și de noapte 
care se făcuse până atunci, în mod obligatoriu, de 
către toți locuitorii valizi din comună, a fost înlocuită 
cu guarzi comunali plătiți de către săteni, de achitarea 
acestei contribuții fiind scutiți doar invalizii de 
război, bătrânii nevoiași, cei incapabili de muncă 
aflați în sarcina asistenței publice și veteranii din 
Războiul de independență; guarzii erau echipați cu 
ținută anume, de culoarea castaniu închis, purtau 
arme de foc, iar paza se făcea sub supravegherea 
postului de jandarmi din localitate. Înmulțirea 
tâlhăriilor până în toamna aceluiași an avea să fie pusă 
de unii pe seama acestei schimbări; în fapt, guarzilor 
le lipsea instrucția, dotarea lăsa și ea de dorit, căci 
armele de pază erau dintre cele scoase din uz de către 
armată, iar plata serviciului prestat era amânată de 
cele mai multe ori până „la recoltă”.   

 Având în vedere că drumurile județului erau 
nesigure, oamenii, în timpul călătoriilor, țineau 
armele de apărare ascunse asupra lor, cu toate că legea 
interzicea scoaterea acestora în afara împrejmuirii 
domiciliului, iar această practică a avut uneori urmări 

 
6 Monitorul Oficial al Jud. Tulcea, Anul II, nr. 18, 1 august 1923, p. 1-
2. 
7 Arhiva Națională Serviciul Județean Tulcea (ANSJT), Fond Primărie 
Parcheș, dosar 1/1925, f. 11.   
8 Dobrogea Jună, Anul XVI, nr. 183, 18 august 1922.  

tragice. În vara anului 1922, marele proprietar și 
econom de vite Ștefan Nistor din comuna Casimcea, 
scăpând revolverul din buzunar, arma a luat foc și l-a 
rănit la umăr8. Într-una din zilele lunii ianuarie 1935, 
primarul Ivan Artamon din Sarichioi, având anumite 
treburi la pretura din Babadag, și-a pus în buzunar un 
pistol browning, s-a suit în căruță, și a pornit la drum; 
la întoarcere, nu se știe prin ce împrejurare, arma din 
buzunar s-a descărcat, iar glonțul i-a străpuns corpul 
omorându-l pe loc, spre groaza căruțașului9.  

   
Animale sălbatice 
În timpul celor doi ani de război (1916-1918), 

majoritatea bărbaților care se ocupau și cu vânătoarea 
au fost mobilizați, fapt pentru care animalele sălbatice 
aveau să se înmulțească peste măsură prin pădurile 
județului în care nu mai intraseră decât braconierii, 
hoții de lemne și trupele inamice aflate în căutare de 
lemne de foc și de lucru. În toamna anului 1919, la 
Sarighiol de Vale (azi Valea Nucarilor) lupii 
năvăliseră în sat și omorau oile locuitorilor, fapt 
pentru care au fost trimiși de la Tulcea, în acea 
comună, opt soldați din detașamentul  30/22  Muscel, 
care urmau să stea în patrulare în zilele de 26-27 
octombrie pentru a găsi lupii10.    

În tufărișuri și prin păduri erau atâtea animale 
considerate de autorități ca fiind dăunătoare (lupi, 
vulpi, porci mistreți), încât în luna ianuarie 1922 a 
trebuit să se organizeze vânători în localitățile 
împădurite precum Niculițel, Meidanchioi (azi Valea 
Teilor), Telița, Greci, Cerna, Enisala, Ciucurova, 
stabilindu-se un itinerar pe mai multe zile11.  

Cu un an în urmă luase ființă la Tulcea 
Societatea de vânătoare Lebăda, care-l avea ca  
președinte pe Ioan Nițescu, șeful administrației 
financiare județene, secretar pe Ion Ciorapciu, șef  
birou prefectură, iar casier pe Nicolae Hoșman12; 
printre membri se numărau mulți funcționari publici, 
comercianți și industriași locali, iar vânătoarea de 
inaugurare la care a participat și prefectul județului 
Victor Berceanu, președintele onorific al societății, a 
avut loc în duminica din 27 februarie 192113.  

Începând cu vara anului 1921 multe dintre 
pădurile statului aflate în preajma satelor, în special 
pădurile brăcuite în timpul războiului, aveau să fie 
expropriate în scopul de a spori întinderea 
proprietăților rurale și de a înființa pășuni comunale 

9 Informatorul zilnic, Anul X, nr. 55, 6 ianuarie 1935.   
10 ANSJT, Fond Pretura Tulcea, dosar 9/1919, f. 78. 
11 Idem, Fond Primăria M. Kogălniceanu, dosar 1/1921, f. 538.  
12 Curierul Tulcei, Anul IV, nr. 126, 4 iunie 1925. 
13 Îndreptarea, Anul IV, nr. 49, 3 martie 1921.  
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pentru vite. Numai în ocolul silvic Casimcea, cu toată 
opoziția silvicultorilor, dintr-un masiv de 14 mii 
hectare, au fost expropriate 9.200 hectare de pădure, 
unele porțiuni chiar sub pretextul că ar fi fost tufăriș 
fără valoare în viitor14.   

Fiind și mare lipsă de lemne de foc pentru 
încălzitul locuințelor și prepararea hranei, și de lemne 
de construcție pentru refacerea gospodăriilor distruse 
de război, porțiuni întinse din pădurile statului, din 
care armatele inamice tăiaseră în timpul ocupației tot 
materialul de valoare, vor fi vândute spre exploatare, 
prin tăiere rasă de la suprafața pământului. De pildă, 
în anul 1920, au fost scoase la licitație seriile Cineli 
(97 ha), Ciolpani (55 ha) și Sacar Bair (51 ha) de pe 
raza comunei Vasile Alecsandri; seria Singurul de Jos 
(63 ha) din pădurea Babadag; seria Neatârnarea (88 
ha) din pădurea Beidaud; seria Tuna Bair (48 ha) din 
pădurea Meidanchioi; seria Țiganca (22 ha) din 
pădurea Balabancea, învecinată la sud cu loturile 
însurățeilor din Nifon, și seria Martina (43 ha) din 
pădurea Balabancea-Cerna15.  

Mai mult, în primii ani după Război, în 
diferite locuri din județ, din cauza secetei, neglijenței 
oamenilor sau a unor mâini criminale, au fost mistuite 
de foc mari suprafețe de păduri. Numai în luna august 
1921 aveau să ardă 200 hectare de păduri în 
apropierea comunei Greci, 30 hectare la  Slava-Rusă, 
120 hectare lângă Luncavița și 30 hectare în 
apropierea localității Principele Nicolae (azi 
Revărsarea). A fost secetă mare în acel an, prin țară s-
au făcut procesiuni pentru ploaie pe câmp, cu steaguri 
și cu sfintele icoane, iar în duminica din 20 august 
1921, în capitală, au fost scoase la Mitropolie 
moaștele Sfântului Dumitru16.  

Blănurile animalelor sălbatice aveau la 
vremea aceea căutare pe piață, iar statul și 
comercianții ofereau pentru acestea prețuri bune. 
Fiind necesare pieile de lupi pentru confecționarea 
căciulilor introduse în uniforma cavaleriei, o circulară 
a prefecturii Tulcea din iarna anului 1923 anunța 
administratorii de plasă că toate pieile de lupi vânați 
pe proprietățile statului trebuiau să fie predate 
garnizoanei Tulcea, care acorda vânătorilor o primă 
de până la 100 lei de bucată, la vremea când orzul în 
obor se vindea cu 375 lei o sută de kilograme17. În 
decembrie 1926, pe piața Constanței blănurile de 
vulpe costau 300-700 lei, cele de lup 500-1000 lei, iar 
cele de iepure 300 lei, la vremea când, la oborul din 

 
14 Revista Pădurilor, Anul XXXVI, nr. 11, noiembrie 1924, p. 972-975.    
15 Monitorul Oficial, nr. 227, 4 februarie 1920, p. 11710-11711.   
16 Universul, Anul  XXXIX, nr. 193, 26 august 1921.    
17 Monitorul Oficial al Jud. Tulcea, Anul II, nr. 28, 15 decembrie 1923.  

Tulcea, suta de kilograme de orz era 400 de lei18.    
Cu trecerea timpului toate acțiunile 

destructive ale oamenilor, menționate mai sus, aveau 
să restrângă domeniile vitale ale animalelor 
prădătoare, iar acestea mânate de foame aveau să dea 
târcoale tot mai des stânelor și gospodăriilor de la 
marginea satelor.    

  
Lupii, coșmarul ciobanilor 
În februarie 1922, în partea sudică a județului 

Tulcea cât și prin județul Constanța, haite de lupi 
făceau ravagii printre vitele locuitorilor, intrând fără 
teamă prin sate, chiar ziua în amiaza mare; în satul 
Alifacâ (azi Războieni), la 4 km nord de Casimcea, 
lupii au mâncat trei viței și un bou din coșarul unui 
locuitor; în iarna aceea ninsese din abundență, iar în 
primăvară timpul avea să fe foarte rece19.  

Dobrogea Jună din 14 decembrie 1927 
anunța că, la Măcin, o haită de lupi apăruse în 
apropiere de Cotul Dunării; ciobanii și târlașii de vite 
se așteptau ca în iarna aceea să fie mulți lupi, deoarece 
apele fiind mari, aceștia erau siliți să iasă din bălțile 
unde sălășluiau; ca urmare, ciobanii luaseră măsuri de 
apărare înconjurând stânele și făcând de gardă cu 
rândul20. Pe vremea aceea, în orașul Măcin și în 
comunele învecinate erau câțiva posesori de arme de 
vânătoare, însă capturarea lupilor nu putea fi decât 
ocazională având în vedere dificultatea prinderii 
acestor sălbăticiuni viclene. Singurele care dădeau 
rezultate erau vânătorile colective, bine organizate, 
însă acestea implicau anumite cheltuieli.   

Anul următor, spre sfârșitul lunii decembrie, 
Societatea vânătorilor Lebăda din Tulcea avea să 
organizeze o goană în bălțile de pe malul dobrogean 
al Dunării, la care au participat și peste o sută de 
membri ai Societății vânătorilor Dragoș Vodă din 
Galați, ocazie cu care vor fi vânate o mulțime de fiare 
sălbatice21. Se vede că se înmulțiseră lupii prin bălțile 
și zăvoaiele de sălcii de pe malurile Dunării, ceea ce 
constituia un pericol pentru vitele localnicilor lăsate 
libere la păscut pe islaz, de primăvara până la căderea 
zăpezii.  

În cei doi ani de război, fiind interzis accesul 
populației în pădurile de sălcii de pe malul dobrogean 
al Dunării, golurile și rariștile din aceste zăvoaie se 
completaseră în urma inundațiilor, în mod natural, 
printr-un seminciș de salcie, greu de pătruns, raiul 
sălbăticiunilor care găseau aici hrană, adăpost și 

18 Foaia Plugarului, Anul I, nr. 12, 11 decembrie 1926.  
19 Universul, Anul XL, nr. 28, 6 februarie 1922. 
20 Dobrogea Jună, Anul XXIII, nr. 270, 14 decembrie 1927.    
21 Vocea Galaților, Anul XII, Nr. 3228, 1 ianuarie 1929. 
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liniște. În toamna anului 1928 însă, zeci de hectare din 
pădurile Ghecet (seria Piatra-Fetei) și Pisica (seria 
Chiciu-Reni) vor fi  vândute spre exploatare, 
materialul rezultat în urma tăierii urmând să fie folosit 
ca lemn de foc în marile orașe Galați și Brăila, și ca 
lemn de construcție în satele învecinate22.   

În fine, în toamna anului 1929, avea să fie 
țintuit drapelul Societății de vânătoare Vulturul din 
Măcin, și conform obiceiului, după festivitatea 
sfințirii drapelului din Biserica Sfinții Apostoli, a fost 
dat un banchet în restaurantul Select din localitate, la 
care aveau să participe toate oficialitățile; în cadrul 
discursurilor ținute cu această ocazie, avea să fie 
încurajată vânătoarea și vor fi stabilite unele dispoziții 
pentru propășirea societății23.  

În octombrie 1930 în comunele Sfântul 
Gheorghe și Periprava din Deltă apăruseră haite de 
6-15 lupi, care cauzau pagube locuitorilor sfâșiindu-
le vitele; pentru stârpirea lor s-a intervenit la 
societatea vânătorilor din Tulcea și la prefectură, și 
totodată locuitorii au pus premii de câte 3000 de lei 
de fiecare lup împușcat24.    

În toamna anului 1931, în contractele tipizate 
de arendare a terenurilor de vânătoare trimise în țară 
de ministerul agriculturii și domeniilor a fost 
introdusă și obligativitatea arendașului de a lua toate 
măsurile și a întrebuința toate mijloacele pentru 
„stârpirea fiarelor și păsărilor răpitoare”, rezultatele 
obținute urmând să fie raportate din trei în trei luni 
șefilor de ocoale silvice ale statului, precum și 
inspectorului regional25.  

Foarte rare sunt, însă, semnele evoluției 
sensibilității oamenilor față de mediul înconjurător 
luat în ansamblu. În primăvara din 1937, revărsându-
se apele în Balta Brăilei și în celelalte bălți ale 
Dunării, un corespondent al ziarului Universul 
transmitea din Măcin știrea că oamenii aflați pe câmp  
i-au povestit scene de un dramatism mișcător: lupi, 
vulpi și alte animale speriate treceau fluviul înot 
îndreptându-se spre pădurile Măcinului; de frica 
apelor, unele vietăți rămăseseră izolate pe grinduri, 
iar dacă mergeai acolo, săreau iepurii înfricoșați din 
tufișuri și alergau până se ascundeau, obosiți, prin alte 
cotloane26.    

Primăvara, la revărsarea apelor, și vitele 
 

22 Monitorul Oficial, nr. 210, 22 septembrie 1928, p. 11490.    
23 Universul, Anul XLVII, nr. 262bis, 12 noiembrie 1929.  
24 Curierul Basarabiei de Sud, Anul VII, nr. 79-80, 7 
octombrie 1930. 
25 Monitorul Oficial al Jud. Tulcea, Anul IX, nr. 114, 1 
octombrie 1931.  
26 Universul, Anul 54, nr. 96, 7 aprilie 1937.   

oamenilor erau retrase din părțile joase spre pășunile 
din Munții Măcinului, arendate cu luna de ocolul 
silvic pe taxe foarte mari27. La Ghecet, când se rupeau 
digurile din fața privalelor Cârciumaru și Gârla 
Săpată, locuitorii își scoteau vitele pe  șoseaua 
națională ce ducea la bac, hrănindu-le în lipsă de 
nutreț cu stuf verde tăiat din baltă și cu muguri de 
sălcii28. 

În iarna din 1939/1940 presa semnala haite de 
lupi în special în bălțile Lățimea și Pisica;     într-o 
singură zi, la Garvăn și Văcăreni, lupii sfâșiaseră 8 
vite29. În aceste sate era obiceiul ca vitele să fie lăsate 
pe islazurile de la baltă, fără păzitor, cu toate că legea 
pășunilor comunale impunea prezența acestuia, iar 
vitele pășunau mai ales prin zăvoaiele de sălcii ale 
statului, și de aici se iscau numeroase procese, 
neplăcute atât pentru ocolul silvic Măcin cât și pentru 
populație; regiunea fiind bogată în vânat, cele 3875 
ha, din care 1900 ha pe mereaua satului Garvăn, erau 
arendate de regulă ca fond de vânătoare30.  

 
Atacul lupilor asupra oamenilor 
Știrile din presa vremii despre atacul lupilor 

asupra oamenilor care s-au aventurat pe o vreme 
nepotrivită (noaptea, pe viscol și ninsoare), și în locuri 
sălbatice (văgăuni, stufării), în lipsa unor dovezi 
indiscutabile, trebuiesc tratate însă cu prudență. 
Aceste istorisiri care apar întotdeauna în iernile grele, 
cu ninsori abundente, drumuri troienite și localități 
izolate de lume, au mai degrabă o dimensiune 
educativă pentru cei care s-ar încumeta să 
călătorească singuri, departe de casă, într-un ținut 
necunoscut.  

De pildă, în Dobrogea Jună din 11 ianuarie 
1928, apărea știrea că în apropiere de Slava-Rusă s-
au găsit numai hainele a doi soldați care se crede că 
ar fi fost mâncați de lupi31. Veridicitatea știrii este 
greu de verificat după atâta vreme, însă cert este 
faptul că locul avea deja o faimă cât se poate de rea, 
căci în pădurile de pe raza comunei își găsise 
adăpostul banda vestitului Vasile Vârlam, care avea 
să terorizeze județul timp de patru ani, operând și prin 
județele limitrofe, până în februarie 1923, când a fost 
împușcat de potera militară și civilă în pădurea 
Trestenic; mai apoi, aici se va pripăși banda lui Aghei 

27 Dobrogea Jună, Anul XVIII, nr. 65, 21 martie 1924. 
28 ANSJT, Fond Prefectura Tulcea. Serviciul 
Administrativ, dosar 847/1929, f. 17. 
29 Marea Neagră, Anul  XVII , nr. 69, 15 decembrie 1939. 
30 Monitorul Oficial al Jud. Tulcea, Anul VI, nr. 10, 18 
aprilie 1928.   
31 Dobrogea Jună, Anul  XXIV, nr. 6, 11 ianuarie 1928. 
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Achimov, spaima drumeților și a călugărilor de la 
Mănăstirea Uspenia; într-o casă părăsită de la 
marginea comunei fusese prins de poteră în primăvara 
anului 1923 vestitul bandit Ștefan Ivanof, care băgase 
groaza în populație și neliniștea continuă în autorități, 
ca urmare a numărului mare de crime, jafuri și tâlhării 
comise în toată Dobrogea32.   

În ziarul Vocea Galaților din 1 februarie 
1933 apărea știrea că un vatman din Galați și soția sa, 
care trecuseră Dunărea pentru a merge la o nuntă în 
comuna Luncavița (jud. Tulcea), neîntorcându-se 
acasă nici după 10 zile, era posibil să fi fost sfâșiați 
de lupi; după 6 zile de la plecarea lor, văzând că nu se 
mai întorc acasă, știind că bărbatul își luase concediu 
doar pentru 7 zile, mama acestuia a reclamat cazul 
autorităților care, făcând cercetările la Luncavița 
primiseră răspuns că bărbatul, soția și un cuscru cu 
sania cu cal, plecaseră spre Galați în urmă cu 10 zile 
fără să se mai întoarcă; circula zvonul că se găsise pe 
șoseaua ce ducea la Luncavița o pereche de pantofi 
bărbătești și una de damă, de unde și  bănuiala că-i 
mâncase lupii33. 

Apariția lupului în preajma teritoriului ocupat 
de oameni nu poate fi explicată decât prin prisma 
foametei mari ce mâna fiara pe urmele prăzii, de 
această dată, un animal domestic dintr-o gospodărie 
mărginașă aflată în paza câinilor. Dobrogea Jună din 
4 ianuarie 1930 anunța că a făcut senzație la Tulcea 
apariția unui lup pe străzile mărginașe, în timpul 
viscolului, trecătorii izgonindu-l prin strigăte34. De 
asemenea, Universul din 4 februarie 1933 anunța că 
la Tulcea, în noaptea de 25/26 ianuarie, pe strada 
Miron Costin, apăruse o haită de lupi care la strigătele 
trecătorilor avea să o ia la goană spre strada 
Mahmudia, unde apăruseră alte trei dihănii; trăgându-
se focuri de revolver, lupii aveau să dispară. În 
aceeași noapte, o haită a încercat să atace grajdurile 
escadronului de cavalerie din oraș, însă fiarele au fost 
observate de santinele care au tras focuri de armă35. 
Pe vremurile acelea, populația orașului creștea circa 
două mii de vite cornute și tot atâtea oi,  pe care le 
păștea:  pe Dealul Toloaca, un teren improductiv 
situat la un kilometru de oraș, la sud de șoseaua 
Tulcea-Malcoci; în  Zăvoiul Beiului, cuprins între 
Dunăre și balta Câșlei, o pădure de sălcii bătrâne care 
se întindea până la gârla Ivanova (mila 45); pe grindul 
inundabil Costache Manole și pe Dealul Bogza, 

 
32 Dacia, Anul X, nr. 39, 20 februarie 1923; idem, Anul X, 
nr. 96, 28 aprilie 1923.  
33 Vocea Galaților, Anul XVI, nr. 4475, 1 februarie 1933. 
34 Dobrogea Jună, Anul XXVI, nr. 2, 4 ianuarie 1930. 
35 Universul, Anul XLIX, nr. 32, 4 februarie 1933. 

ultimele două locuri aflate în vecinătatea Lacului 
Zaghen, unde se adăpau și vitele36. În curți, tulcenii 
țineau porci și păsări pentru consumul propriu, 
regulamentele comunale permițând sacrificarea 
acestora pe proprietate, într-un loc închis, departe de 
stradă, urmând ca sângele împreună cu toate 
rămășițele să fie ridicate de serviciul salubrității; 
carnea, ce urma să fie vândută în hala din centru, era 
transportată de la abatorul comunal care se afla pe 
malul Dunării, în căruțe neacoperite, de pe scândurile 
cărora sângele se scurgea pe drum; în oborul de 
cereale aflat în fața Bisericii Sf. Gheorghe, în zile de 
târg intrau cu marfă zeci de căruțe, alte zeci staționau 
pe străzi, în fața prăvăliilor, crâșmelor, hanurilor și 
magaziilor de cereale, iar gunoaiele rămase pe străzi 
în urma acestora răspândeau miasme ce stârneau 
„prădătorii”.   

În 12 martie 1932, ziarul local Progresul 
Tulcei dezmințea știrea cu totul neobișnuită a 
corespondentului din Măcin al Dimineții, care 
anunțase că autobuzul de pasageri care făcea cursa 
Măcin-Tulcea, fiind surprins de o „avalanșă de 
zăpadă” la Dealul Somovei, imediat a fost înconjurat 
de o haită de lupi care a băgat spaima în călători prin 
urletele lor fioroase; într-un final, oamenii ar fi fost 
salvați de argații înarmați ai unei ferme din apropiere, 
însă, dintre călători, un învățător și un comerciant au 
fost dați dispăruți fără de urmă37. E drept că locul 
presupusei întâmplări teribile era bine cunoscut 
pentru crimele, jafurile și tâlhăriile la drumul mare ce 
se petrecuseră aici de-a lungul timpului.  

În aceeași lună, Asociația vânătorilor Lebăda 
din Tulcea avea să se organizeze o goană oficială în 
pădurea satului Telița-Celic, la care aveau să participe 
printre alții: inspectorul onorific de vânătoare al 
județului, pensionarul Ion Ciorapciu, avocatul 
Constantin Țigău, frații Sculteti, cerealistul Dimciu 
Petruș, administratorul Pescăriilor Statului 
Alexandrescu, medicul orașului dr. Vasile Iorgulescu, 
șeful ocolului silvic Șeibulescu, institutorii Nicolae 
Iosub, directorul școlii din Isaccea, și Panait Ignat, 
fost director al Școlii nr. 1 din Tulcea; a rezultat un 
lup rănit de George Sculteti, unul dintre cei mai 
iscusiți vânători tulceni, iar la sfârșit, toți vânătorii au 
servit o masă la mănăstirea de maici de la Celic-
Dere38. Rezultatul  nu trebuie să surprindă, căci este 
binecunoscut faptul că vânătorile de lupi în general 

36 ANSJT, Fond Consilieratul agricol Tulcea, dosar 
4/1919-1942, f. 33. 
37 Progresul Tulcei, Anul VIII, nr. 2, 12 martie 1932. 
38 Dobrogea Jună, Anul  XXVIII, nr. 39, 10 martie 1932. 
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sunt istovitoare, drumul fiind lung și greu de parcurs, 
în timpul goanei trebuie păstrată liniștea și regulile 
specifice acestei vânători, iar lupii sunt animale șirete 
care știu să se ferească din bătaia puștii. În plus, 
pădurile din jurul mănăstirii nu mai erau masivele de 
nepătruns de altădată; din pădurea Telița, seria Poșta, 
situată la sud de Mănăstirea Celic, se făcuseră tăieri 
încă dinainte de război; în iarna anilor 1926/1927 
primăria Tulcea exploatase un parchet din pădurea 
Telița pentru aprovizionarea populației nevoiașe cu 
lemne de foc, cu prețuri modeste39, iar din vara anului 
1930, începuseră operațiunile de rărire în Valea 
Celicului40.  

Spre sfârșit de noiembrie 1936 ninsorile și 
viscolul aveau să se abată asupra Dobrogei și odată cu 
vremea geroasă începuseră să apară și haitele de lupi. 
Ziarul Dimineața din 27 noiembrie scria că în partea 
de nord a județului Constanța, la Cochirleni, lângă 
Dunăre, o haită de lupi atacase doi săteni; unul dintre 
aceștia „mușcat de fiarele flămânde, a scăpat cu viață 
numai grației unei minuni”; prezența lupilor era 
semnalată și în regiunea Pădurii Babadag, însă, de 
această dată, potere formate din jandarmi rurali 
înarmați aveau să patruleze pe șosele pentru a păzi 
viața drumeților. Din cauza ninsorii abundente și a 
viscolului, șoseaua Tulcea-Constanța era înzăpezită, 
iar stâlpii de telegraf erau puși la pământ; circulația 
trenurilor pe linia Babadag-Medgidia era închisă; 
cursele de pasageri pe Dunăre erau suspendate de la 
jumătatea lunii, așa încât orașul Tulcea era izolat de 
lume; drumurile de țară fiind și ele înzăpezite, 
căruțele și săniile treceau pe câmp, peste arături41.  

Dacă știrile despre atacul lupilor asupra 
oamenilor trebuiesc privite cu circumspecție, în 
schimb cele despre atacul lupilor turbați pot fi cât se 
poate de credibile. În ziarul Marea Neagră din 8 mai 
1924 apărea știrea că în a doua zi de Paști (28 aprilie), 
în jurul Măcinului, un lup turbat  omorâse peste 100 
de oi și 60 de miei; șase ciobani mușcați de lupul 
turbat fuseseră trimiși la institutul antirabic București. 
Aveau să fie formate cete pentru vânarea 
sălbăticiunii, iar ciobanii Moș Bucur Ardeleanu și 
Anton Arhip au putut ucide în fine fiara căreia i-au 
luat capul, pe care l-au trimis spre examinare la 
București.  

Dobrogea Jună din 19 septembrie 1931 
anunța că în satul Principele Mihai (azi Nicolae 
Bălcescu), ziua în amiaza mare, și-a făcut apariția un 

 
39 Idem, Anul XXIII, nr. 163, 30 iulie 1927. 
40 Ecoul Pădurilor, Anul I, nr. 8, 29 mai 1930.  

lup care a mușcat 4 locuitori și 5 cai de prin curțile 
oamenilor; lupul a fost ucis, iar organele acestuia au 
fost trimise spre analiză la București pentru a se 
constata dacă fiara era turbată; locuitorii mușcați, 
pentru mai multă siguranță, urmau să fie trimiși 
pentru tratament la institutul antirabic din București, 
iar veterinarul G. Dumitrescu avea să pună caii sub 
observație.  

Campania de vânătoare de la sfârșitul anului 
1940 avea să înregistreze rezultate slabe: numărul 
iepurilor a fost redus, avea să se constate și o 
împuținare a numărului fazanilor, în schimb crescuse 
numărul lupilor, deoarece populația de la țară nu 
dispunea de arme și muniție pentru a împușca aceste 
fiare42. Fiind vreme de război, toți locuitorii, în afară 
de membrii societăților de vânătoare, fuseseră 
obligați să depună armele de foc de orice fel împreună 
cu muniția respectivă. În primăvara anului 1941, 
presa centrală anunța din nou mari pagube provocate 
proprietarilor de oi din regiunea Măcinului de către 
haitele de lupi, alungate din bălți de revărsarea 
Dunării; de teamă, oamenii își aduseseră oile în sat și 
le păzeau toată noaptea, dormind sub cerul liber; 
societățile de vânătoare erau chemate să organizeze 
campanii pentru distrugerea fiarelor, se fixaseră și 
premii pentru uciderea unui lup, însă, la vremea 
aceea, majoritatea bărbaților tineri care se ocupau și 
cu vânătoarea erau concentrați în unitățile militare, și 
nu peste mult timp aveau să plece pe front. 

t.  
 

                    

41 Dimineața, Anul 32, nr. 10757, 2 decembrie 1927.   
42 Argus, Anul XXXI, nr. 8338, 1 februarie 1941. 
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CÂTEVA ADNOTĂRI PRIVIND  
PROZA LUI  

IOAN GHEORGHIŢĂ 
 
 
    
 

           Elena NETCU                                                                                                       

  Încadrând proza scurtă ca specie a genului epic, 
trebuie să admitem ideea conform căreia textele de 
proză scrută au drept caracteristici expunerea succintă 
şi stilul alert, necesare pentru revelarea talentului 
autorului. Pornind de la tehnicile de ordin estetic, 
invocăm afirmaţia lui Michel Foucault potrivit căreia 
autorii generează „ noduri semantice complexe” prin 
construcţii mentale intangibile, toate extrase din “ 
matricea originară a imaginarului”. Proza scurtă a lui 
Ioan Gheorghiță  „Cine sare coarda?” ( un titlu 
ambiguu, cu multe conotații metaforice) reflectă o 
istorie alternativă, transpunând situaţii de viaţă  
contorsionate, care înseamnă tot ficțiune, pentru că 
modelarea materiei epice aparține autorului de un 
inegalabil talent. Cartea este structurată în șaisprezece 
aşa-zise povestiri. Le numim așa, întrucât încadrarea în 
specie este insuficientă prin amestecul de lirism, de 
proză poematică pe alocuri întâlnim  pasaje de un 
neorealism amar. Ioan Gheorghiță recreează o realitate 
artistică la limita dezumanizării şi promiscuității 
umanului. Există un amestec de voci narative ce 
apropie scriitura de “ roman-haiku”, prin concentrare 
şi putere de sugestie. În cele șaisprezece texte de proză 
scurtă cu titluri poematice, aproape fără legătură cu 
conținutul ideatic propriu-zis, întâlnim un narator 
omniscient din perspectiva căruia se compun două lumi 
pendulând între trecutul comunist  şi prezentul 
postdecembrist, prin indici de spațiu cam aceleași în 
toate povestirile, de la Cotul Pisicii, de-a lungul 
Dunării până în zona Tulcei unde are loc o desfășurare  
de acțiune urbanistică ale acelorași personaje, cu tot 
atâtea povești triste, experiențe dureroase, în majoritate 
cu final tragic. Astfel, într-un sat de lângă Cotul Pisicii, 
localnicii sunt supuși, în mod brutal,  asaltului de 
schimbări sociale şi politice ce destramă familii, irosesc 
destine, curmă vieţi, degradează umanul, anulează 
valorile tradiționale, desființează rânduielile, toate 
relatate printr-o suprapunere de voci narative, într-un 
stil alert, concentrate şi de mare încărcătură emoțională. 
  În prima povestire, O toamnă ca atâtea altele, 

autorul ne introduce în firescul unei nature primitoare 
care se dovedeşte a fi ostilă pentru Niki, un copil al 
Soniei, cel mai mic şi cel mai năpăstuit, simbol al 
condiției traumatizante în satul trăind sub spectrul 
sărăciei şi al foametei. Toți se hrănesc la cină cu bostan 
fiert care pentru Niki pare să fie o pedeapsă. Sunt  
evocate momente din perioada comunistă când sătenii 
trăiau la limita subzistenței, cu un singur televizor în 
sat, al lui Costică Iusub  în casa căruia  se înghesuiau 
sătenii ca la iarmaroc. În rest, trăiau fără lumină 
electrică  şi se mulțumeau cu puţinul pe care-l primeau 
la raţie, în timp ce şeful de post Lascu, ‘era mare şi 
tare”. În alte povestiri, cele mai multe, autorul 
surprinde comunitatea rurală post-decembristă în care 
ţăranii îşi pierd treptat rânduielile, valorile ancestrale, 
tradiţiile, înţeleg libertatea ca o sursă de căpătuială, 
intrând în tot felul de reţele cu trafic de droguri, 
contrabandă cu ţigări, cu peşte şi cu icre de ştiucă şi 
păstrugă. Cei mai mulţi îşi pierd locurile de muncă, 
îndeobi  pescarii îţi pierd singura sursă de trai, în timp 
ce unii dintre ei apucă drumul străinătăţii. Autorul 
notează cu sarcasm că “ unde-i sărăcie sunt şi cele mai 
multe cârciumi”, unde sătenii îşi înecau amarul şi 
sărăcia. Pentru a ţine pas cu vremea , unii intrau  în tot 
felul de combinații păguboase şi sfârșeau tragic. 
Mediul urban nu este ferit de aceste schimbări post-
decembriste care răvășesc viețile oamenilor. Este cazul 
lui Radu Zaharescu, personaj din povestirea “Orice 
limită are culoarea neagră”, care după ce-şi pierde şi 
bruma de avere din cauza unui împrumut nesăbuit din 
bancă, este folosit de un oarecare domn Didi. Acesta 
este un mafiot care îl introduce pe Radu în afacerea lui, 
înfruptându-l şi pe el din mici furturi “ fură ei, furăm şi 
noi”. Astfel, trezeşte în el dorinţa  de a se îmbogăţi 
peste noapte, după care îl încarcă cu toate furturile 
firmei pentru care face puşcărie, sfârșind în mod absurd 
în Penitenciar prin înjunghiere. 
 În altă povestire Zbor neliniștit la marginea 
cuibului de ciori, naratorul apare ca personaj şi martor, 
relatând la persoana întâi experienţa emigrării în 
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Turcia, soldată cu un eşec. 
 Autorul creează o galerie de personaje post-
decemdriste, oameni care şi-au pierdut busola, intrând 
în vârtejul riscant al afacerilor, în timp ce alţii, 
exasperaţi de neputinţa de a-şi câştiga un ban cinstit, 
îngroaşă rândurilor beţivilor prin cârciumi. Unii dintre 
ei, neavând ce face, începeau să numere cârciumile din 
sat care nu se mai terminau. De altfel, acest mod de 
alterare a fiinţei umane este surprins în mai toate 
povestirile. Beţivii şi prostituatele populează, atât satul 
cât şi oraşul, autorul nelăsând nici o rază de lumină, 
zugrăvind totul în tonuri închise, exagerând, poate, pe 
alocuri, dintr-un fel de refuz al stărilor de fapt la care el 
însuşi asistă. Prezenţele feminine în proza lui Ioan 
Gheorghiţă sunt pete întunecate ale coborârii în Infern. 
Femei care-şi pun frumuseţea la mezat şi care oferă 
servicii intime contra cost în acceptul  tacit al soţului 
sau al concubinului. Acest mod de a percepe realitatea 
pare a fi pentru autor o căutare dureroasă a zonelor 
obscure ale societăţii, dezvelind răni adânci, bube fără 
leac, vicii de tot felul, toate anulând parcă  omenescul, 
dar mai ales feminitatea, nelăsând nici măcar un 
sâmbure de lumină. Ni se pare cam sceptică această 
abordare, căci orice societate de consum îşi are tarele 
ei, o societate în care individul îşi pierde identitatea, 
ajungând o marionetă uşor dirijabilă de o mână de 
oameni care urcă impetuos  pe lista milionarilor, o 
societate în care supravieţuieşte cel mai puternic, 
declară autorul, cel mai şmecher şi cel mai deştept. 
Credem că aceasta ţine de o anume viziune tragică a 
autorului, el însuşi ipostaziindu-se ca un mare 
singuratic în tot ceea ce scrie. Nu întâmplător în această 
degringoladă a societăţii post-decembriste, autorul 
arată cu degetul spre cei din vârful puterii, cei care ar fi 
trebuit să aducă schimbarea în sensul constructiv al 
evoluţiei şi nu prin alterarea vieţii sociale şi nu prin 
anularea valorilor  şi nu prin lipsa de perspectivă a 
tinerilor. 
 Dincolo de toate aceste aspecte întunecate prin 
care omul însuşi îşi pierde esenţa,  Ioan Gheorghiţă 
oferă o soluţie salvatoare, cum numai el ştie s-o facă, 
prin natura tămăduitoare care îşi mai păstrază 
splendorile şi care, prin frumuseţile ei, oferă un univers 
compensatoriu. Acolo în singurătatea bălţilor, în 
întinderea infinită a lanurilor de stuf şi ţipirig “pescarii 
împingeau ( bărcile) cu ghionderul din lemn de frasin, 
lung şi drept ca lumânarea printre bujorii sau brădişul 
deltei” (în povestirea “Acolo unde prejudecăţile 
înoată ca peştii”) 
  Uneori natura se dezlănțuie ieşindu-şi din 
matcă. Tabloul ploii şi al furtunii pe baltă este demn de 
pagina antologică a Furtunii lui Calistrat Hogaş: ”cerul 
se întunecă dintr-odată, acoperindu-se cu nori negri în 
tunete şi fulgere tot mai dese(...)ploaia şuroia 
neîncetat(...)un copac ardea cuprins de flăcările unui 

fulger galben-albăstrui, sălciile se plecau în bătaia 
furtunii până la pământ, trosneau, scârţâiau cu 
vaiete prelungi şi nemaiauzite “( în “O toamnă ca 
atâtea altele” ). 
 Alteori Dunărea devine martora unei tragedii 
de proporţii  ca în povestirea “Palmele uneori nu se 
mai întorc niciodată”. Atunci, într-o zi de 
septembrie ceţoasă, vasul Mogoşoaia se scufundă în 
mijlocul Dunării, fără niciun răgaz de salvare. Scena 
pare ruptă din Titanic, căci pe fundalul unei nunţi în 
care pasagerii  îţi trăiau bucuria dansului şi a 
dragostei de viaţă, afară domnea ameninţarea 
iminentă a morţii. 
 Cartea de proză scurtă „Cine sare coarda?” 
este construită printr-un amestec de burlesc şi gotic, 
într-un amestec de voci narative greu de ţinut în frâu, 
căci nu ştii care şi cum intervine în naraţiune. 
Aurtorul taie parcă cu un bisturiu în adâncul rănilor, 
aducând la suprafaţă vieţi ciuntite, mutilate, 
minciuna, lăcomia, ipocrizia, vicii de tot felul, dar şi 
foamete şi sărăcie, dezamăgire şi neputinţă. Cele mai 
multe personaje cad victime hazardului, altele 
sfârşesc pentru că au crezut în mirajul îmbogăţirii 
peste noapte, întrând singure în tot felul de capcane. 
În această lume se frâng vise, se pierd idealuri. 
Autorul dezvăluie faţa hâdă a unei societăţi în care 
omul pare să-şi fi pierdut esenţa. 
  În ciuda lipsei de coeziune a textelor, aparent 
fără legătură între ele, autorul foloseşte tehnica 
evocării, aducând la acelaşi numitor o lume care stă 
să se prăbuşească, coborând uneori în abisal, prin 
fluxul memoriei involuntare, pornind de la aceeaşi 
matrice a imaginarului. 
 Textele în proză sunt de  factură specială, prin 
infuzia de lirism şi prin descrierile care susţin epicul 
în mod strălucit, dar, mai ales, prin pasajele care par 
a fi adevărate poeme în proză, moderne şi actuale.  
Prin curajul de a aborda o tematică care pentru unii 
n-ar intra în sfera artei, nădăjduim că proza lui Ioan 
Gheorghiţă va intra în orizontul de aşteptare al 
cititorului, chiar dacă uneori vrem să ieşim din 
balastul cotidian care ne invadează în mod nefericit 
vieţile. Proza este atractivă  prin oralitatea stilului, 
prin folosirea limbajului colocvial şi prin abundenţa 
de termeni argotici, desemnând un anunit mediu 
social al personajelor. Toate aceste dominante 
stilistice ne duc cu gândul la Povestirile din 
Chanterbury ale lui  Geoffrey Chaucer şi chiar la 
Decameronul lui Bocaccio. Ioan Gheorghiţă 
rămâne în proza şi poezia nord-dobrogeană un punct 
forte de referință prin tot ceea ce a scris şi va scrie. 
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Profesor Gheorghe BUCUR 
 

 Apărută în 2020 (Editura Ceconii, Recea), 
cartea de debut a preotesei Adina Raluca aduce în 
discuție  semnificative probleme ale omului simplu 
contemporan, în special ale celor tineri aflați în momente 
de răscruce din existența lor. Aceasta datorită, în primul 
rând, unei viziuni deosebite asupra vieții. O indicație 
clară asupra specificului acestei perspective o transmite 
lectorului chiar coperta I a volumului, prin imaginea 
icoanei „Maica Domnului cu pruncul”! De asemenea, o 
sugestie o poate da și dedicația. Fără a da amănunte, 
prozatoarea precizează că volumul este dedicată bunicii 
Camelia Florica Șuchea, primul lector al manuscriselor, 
cea care, după mărturisirea autoarei (din „Mulțumiri”), „a 
crezut deplin în mine și mi-a transmis curaj, forță și multă 
iubire”. Ceea ce putem deduce de aici este, în general, 
o perspectivă tradițională.  
 Primind în familie o educație aleasă, „în special 
pentru artă și frumos”, având studii superioare în 
psihologie (absolventă a Faultații de psihosociologie la 
Universitatea „Andrei Șaguna”, Constanța), căsătorită cu 
un preot (de aici deducem asumarea principiilor  
concepției religioase), doamna Adina Raluca Mihon  
selectează momente simbolice din viața eroilor săi. 
Plasând narațiunile în actualitatea concretă, prezintă cu 
subtilitate aspecte de fond dintr-un univers cotidian, 
când în existența omului contemporan, „care aleargă tot 
mai mult după «material și cantitate»”, Dumnezeu pare 
a nu mai avea loc. Meritul și noutatea adusă de autoare 
constă tocmai în ilustrarea și demonstrarea caducității 
acestei aparențe.  Se impune firesc aserțiunea: Divinul 
este prezent și dă valoare existenței umane. Această 
abordare se datorează unei înalte viziuni etice adoptate, 
clar exprimată chiar de la început, în „Cuvântul autoarei 
”, unde se afirmă: „Am învățat că cele mai frumoase 
daruri sunt viața și libertatea, care dacă sunt trăite în 
acord cu voința divină converg la satisfacția cotidiană și 
la viața cea veșnică.”   
 Volumul beneficiază de binecuvântarea PS  

Volumul 
NISIPUL ROZ 

DINTR-O 
CLEPSIDRĂ 

al doamnei Adina Raluca MIHON                                                                                                            
– pledoarie pentru viață trăită sub 

semnul credinței 
(prezentare) 

 
Visarion, Episcopul Tulcii, care, în „Cuvânt înainte”, 
afirmă semnificativ: „Sperăm că cititorii vor descoperi în 
paginile acestei cărți momente de comuniune, de curaj 
și mai ales de încredere în viață, ca și în providența 
divină ce ocrotește lumea întreagă.”   
 Cele patru nuvele, care compun un peisaj 
divers și destul de complex de viață actuală, au în centrul 
lor situații și destine umane grăitoare ți personaje 
interesante pentru opțiunile lor de comportament în 
mediul familial sau sfera socială. Pentru evidențierea 
acestora, prozatoarea folosește des construcția unor fire 
narative paralele, care pot scoate mai ușor în evidență 
semnificațiile.   

Femeie simplă, credincioasă, ducând un trai 
modest, Alexandra  (din prima nuvelă, „Iarna”), după ce 
își pierduse bărbatul într-un accident, își crește cu 
devotament copilul, pe Ionuț, lucrând din greu la o familie 
înstărită, care însă, în comparație cu ea, nu este nici 
liniștită, nici fericită. Pe Alexandra o întărește credința. 
„Încerca să-și recapete zi de zi forța citind din cărțile 
Sfinților Părinți. Se întărea, se lumina”. Prin modul de 
comportare și de a gândi, ea o impresionează pe 
doamna Ivan, la care lucra, și o aduce pe aceasta spre 
credință, determinând-o, în final, să se angajeze în acte 
de caritate, găsindu-și, astfel, mulțumirea și liniștea 
sufletească dorite. Textul are un profund mesaj umanist. 
Alexandra devine un model, căci descoperise și trăiește 
după patru valori fundamentale: iubirea, mila, 
rugăciunea și credința ortodoxă.         
   În cea de a doua nuvelă, „Lumina din apusul 
de soare”, se face, prin doi tineri moderni – Veronica și 
Paul, o frumoasă pledoarie pentru sentimentul de iubire, 
trăit potrivit viziunii din Scriptură din secvența „Dragostea 
și bunurile ei”: „Dragostea îndelung rabdă, dragostea 
este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, 
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nu se trufește…” Impresionează cele două fețe 
bisericești de la mănăstire,  
 
părintele Serafim și, mai ales, aliura de sfânt a bătrânului 
părinte Arsenie. Cei doi tineri, admirând pe marginea 
lacului de lângă mănăstire, într-o atmosferă romantică, 
minunatul apus de soare, trăiesc miracolul luminii iubirii.   

Ampla nuvelă, care dă și titlul volumului, 
„Nisipul roz dintr-o clepsidră”, îmbină realul cu idilicul, 
noblețea cu josnicia, frumusețea cu urâtul, într-o 
generoasă pledoarie pentru înaltele valori etice ale vieții. 
Părintele Constantin Istrate (din Valea Teilor – Tulcea), 
care găsise pe drum într-o dimineață de iarnă o copilă 
de trei ani și jumătate aproape înghețată, o crește și 
educa, împreună cu soția sa Natalia, potrivit principiilor 
credinței creștine. După încercări repetate, dar eșuate, 
de a identifica părinții fetei, o vor adopta și îngriji cu 
dăruire și dragoste. Fata va cunoaște ocrotirea unei 
familii, va urma liceul pedagogic, apoi conservatorul, 
ajungând o cântăreață apreciată. Anastasia, cunoscând 
iubirea adevărată și impunându-se chiar în orașul 
european al muzicii, Viena, prin talentul ei, simte că 
destinul îi va fi unul fericit. Puternica notă romantică a 
vieții fetei, exemplaritatea unor părinți generoși și nobili 
sufletește, conduși de credință, este sugerată chiar de 
cuvântul „roz” din titlul textului. „Nisipul roz” din clepsidră 
poate sugera un „timp al fericirii”. Interesantă, aici, mi se 
pare asocierea credinței, educației cu iubirea și muzica, 
statuate drept valori fundamentale în viață. 

În cel de al patrulea și ultim text, „Puzzle cu 
viața mea”, autoarea înfățișează o experiență crucială 
din viața unei tinere de 26 de ani. Hoinărind prin oraș, ea 
cumpără de la un lucrător artizanal orb o broscuță din 
lemn. Acesta, în scurta lor conversație, îi spune că a 
văzut la ea o lumină albă cu aripi, pe care Dumitra nu o 
poate explica, dar o interpretează a fi un înger ocrotitor. 
Nu peste mult timp află, surprinzător, că este însărcinată, 
dar, pentru că legătura cu tatăl copilului nu e  trainică, 
hotărăște să facă avort. Când doctorul o cheamă în 
cabinet, ea brusc, dintr-un impuls inexplicabil, părăsește 
clinica, și are revelația că lumina albă cu aripi, de care 
vorbea orbul, era, de fapt, viața ce luase ființă în trupul 
ei. Merge pe stradă bulversată de gânduri și aproape 
fără să-și dea seama intră intr-o biserică, unde o discuție 
cu un bătrân preot o face să afle „adevărul” și să 
găsească „calea” de urmat. Înțelege că era să facă un 
mare păcat. Păstrarea copilului îi aduce liniște și fericire.  
Scurta nuvelă este o pledoarie pentru prețuirea vieții, 
pentru trăire în spiritul înaltelor principii ale credinței 
creștine.    

În general, specificul talentului autoarei se 
relevă într-o prezentare  firească a situațiilor, o creionare 

clară a cadrului și personajelor, fără complicații 
compoziționale, într-o narațiune de tip clasic și un limbaj 
simplu și firesc, prin care se ajunge (așa, de fapt, cum și 
dorește autoarea) mai ușor la sufletul cititorului.  

Prin multiplele valori, de problematica, de 
construcție a personajelor, prin viziune și limbaj, cartea 
de debut a doamnei Mihon este o realizare notabilă. 

Printr-un mod potrivit de comunicare, 
preoteasa-scriitoare, trăind sub semnul revelației biblice, 
își realizează cu succes scopul. Volumul „Nisipul roz 
dintr-o clepsidră” al Adinei Raluca Mihon devine, astfel, 
o evidentă și nobilă pledoarie pentru viață trăită sub 
semnul credinței.  

Cred că mesajul întregului volum îl găsim 
enunțat în afirmația părintelui Serafim: „Dumnezeu 
înseamnă iubire”.   
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ADAGIO - O PREZENTARE 
                                SUBIECTIVĂ 

 
Nicolae DUMITRU 

    Ce caracterizare poate fi mai potrivită pentru romanul în 
două volume ADAGIO, al scriitorului constănţean Nan 
Constantin Ilie, dacă nu una în context (vorbim de piloţi de elită 
şi de avioane supersonice, doar!), naraţiunea acestuia 
semănând izbitor cu zborul unui avion... O intrare degajată pe 
pistă, o accelerare uşoară a motoarelor, un rulaj mai lung, dar 
în crescendo, o decolare sigură şi ascendentă, apoi o croazieră 
impetuoasă la 18.000 de metri altitudine, un zbor descendent, 
plin de turbulenţe, spre baza iniţială şi, în fine, o aterizare în 
forţă, cu un rulaj scurt şi o frânare bruscă?! 
    ‹‹Intrarea (degajată) pe pistă›› începe cu o "scurtă istorie a 
timpului" (erau anii '70 ai secolului al-XX-lea), şi continuă cu o 
prezentare patriarhală a locurilor de baştină ale eroului 
principal care revine la acestea după ani de sacrificiu dedicaţi 
unui vis deja împlinit: acela de a deveni pilot de elită pe 
avioanele supersonice ale US Air Force. 
    ‹‹Accelerarea uşoară a motoarelor›› se face o dată cu 
iniţierea amorului carnal dintre cei doi iubiţi, James şi Emily, şi 
dezlănţuirea, fără limite, a pasiunii dintre ei. 
    ‹‹Rulajul mai lung›› are loc pe măsură ce firul narativ se 
desfăşoară şi ne descrie calvarul prin care trece Emily de la 
plecarea lui James, la ordin: relevarea sarcinii, alungarea ei de 
acasă, munca istovitoare la bar, răpirea ei brutală şi supliciul 
odios la care a fost supusă, pierderea sarcinii şi a dorinţei de 
viaţă, în paralel cu întâmplările prin care trec şi toţi ceilalţi 
protagonişti.  
    ‹‹Decolarea sigură şi ascendentă›› s-a produs o dată cu 
plecarea escadrilei comandată de James din Europa spre Asia 
de Sud-Est, în Vietnam. 
    ‹‹Croaziera impetuoasă, la 18.000 de metri altitudine›› a 
început cu stabilirea tinerilor piloţi americani la baza din 
Vietnam, continuând cu ororile bombardamentelor americane 
asupra  
oraşelor nord-vietnameze, cu întâmplările de viaţă 
ale membrilor "Escadrilei Nebune" precum şi ale tuturor 
celorlalte personaje, risipie pe cele trei continente: Europa, 
America de Nord şi Asia de Sud-Est, culminând cu epopeea 
evadărilor şi înfruntărilor lui James Allen din jungla Indochinei.   
    ‹‹Zborul descendent, plin de turbulenţe, spre locul de 

aterizare›› porneşte de la revenirea lui James acasă, urmată 
de căutarea iubitei sale dispărută şi de reîntâlnirea cu ea (când 
află adevărul distrugător al destinului lor), continuând cu 
stăruitoarea căutare a celor patru ticăloşi care le-au eutanasiat 
iubirea fără margini şi încheindu-se cu dispariţia lui James din 
barul unde juca "Ruleta rusească", aşteptându-şi glonţul 
izbăvitor. 
     ‹‹Rulajul scurt şi frânarea bruscă›› se produce pe 
neaşteptate, atunci când Zana, copilul iubitor şi nevinovat al 
nefericitei Emily, venită pe lume împotriva voinţei mamei sale, 
îi arată acesteia un medalion primit în dar de la un prieten 
necunoscut.  
    Pentru sufletele distruse, care au ajuns din Rai in Infern, nici 
măcar moartea nu mai poate fi izbăvitoare. 
    Dar unde să găseşti mântuirea dacă nu în sufletul curat al 
unui copil care te priveşte, sincer şi candid, cu ochii lui limpezi, 
de înger, şi în râsul său cristalin, devenit pansament pentru 
suflet? 
    Iar de-a lungul întregii povestiri, pe cupola înaltă a cerului 
albastru, răsună acordurile divine ale Sonatei în G minor, 
compusă de Tomaso Albioni - ADAGIO, peste care se 
suprapune vocea angelică a cântăreţei care-şi imploră iubitul: 

"Nu lăsa această flacără să piară! 

Nu nu nu nu nu!  
Nu mă lăsa fără speranţă!" 
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~UNIVERSUM - Antologie de 
literatură contemporană: autori 

români de pretutindeni~ 
 
 
 

 Constantin BEJENARU - BECO 
 

 
Editura Globart Universum din Montreal, 

Canada publică în 2020 <<Antologia de literatură 
contemporană :autori români de pretutindeni 
UNUVERSUM>> - sub mottoul edificator ” Literatura 
devine memoria vie a unei națiuni” (Aleksandr Soljienitîn).  
Prin publicarea  lucrărilor aparținând tinerelor talente, dar 
și a autorilor consacrați editura  Globart Universum 
dorește și reușește   să- și aducă aportul propriu în 
promovarea și susținerea literaturii, a culturii și  a 
spiritualității românești în întreaga lume, oferind șiraguri 
de perle literare scrise în dulcea noastră limbă română 
pe întreg mapamondul. 

Din Dobrogea hyperboreeană este prezent 
Mircea Marcel PETCU – poet, antolog, publicist născut la 
26 august 1954 în orașul Măcin, din părinți Ion și Sofia 
PETCU, absolvent al Facultății de Psihologie-
Universitatea ”Titu Maiorescu” din București (2005-2008), 
Masterat în ” Tehnici de 
comunicare și influență 
socială”, obținut la aceeași 
facultate (2010). Membru 
fondator și director al revistei 
de cultură ”Steaua Dobrogei”, 
serie nouă II (2018). Din 2010 
președinte al Asociației 
Scriitorilor din Județul Tulcea 
”Aegyssus”, membru al 
Asociației Scriitorilor pentru 
Promovarea  Realizărilor 
Artistice din Galați, membru al 
Societății de Științe Filologice din ROMÂNIA-Filiala 
„Mioara Avram” Tulcea. A publicat „Șoaptele copilăriei” 

(antologie de versuri și proză a copiilor, 2002); „Priviri 
ascunse” (versuri, 2003); „Lacrimi de iubire” (versuri, 
2003);  „Nemuritoare” (versuri 2004); „Senzații” 
(versuri, 2004); „Fluture strivit” (versuri, 2005); „Iubire 
mută” (poeme în proză ,2006); „Dincolo de ce văd 
ochii” (versuri, 2009); „Vocea  inimii” (poeme,2017); 
„Cursa iubirii” (versuri 20017);  „Îngerul iubirii” 
(versuri, 2019). 

Versurile lui Mircea 
Marcel PETCU , atât cele din 
volumele citate anterior , cât și 
cele publicate în majoritatea 
revistelor culturale din țară, au o 
factură deosebită. Personalitate 
puternică, cu o gândire 
independentă și originală 
Mircea Marcel PETCU refuză în 
genere conformismele, printre 
ele și motivele convenționale 
ale liricii contemporane. 
Romantic introvertit, reputat, mai ales, pentru versurile lui 
scânteietoare precum acest superbissim poem 
SENTIMENTE din antologia canadiană: de te-aș putea 
avea mireasă,/ să te-nvelesc în fulgii de mătase,/ ți-aș 
umple sufletul cu doruri,/ iar Cântecul ar fi la el acasă./ 
Din inimile noastre curge doar iubire,/ Cu tine-n brațe simt 
cum înfloresc.../ 

Cum am mai afirmat și cu alte ocazii, << Nasc și 
pe la Tulcea -  Poarta Deltei>>- Degetul lui Dumnezeu, 
Oameni. 
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DUMITRU NICODIM – ROMAR 
Poet și prozator 

Prezentare prof. Floarea CALENIC 
 
 
         

În octombrie 2018, la 
Biblioteca Județeană „Panait 
Cerna” Tulcea, a avut loc 
lansarea unei cărți 
impresionante, „Simfonia 666. 
Demonica” a scriitorului Dumitru 
Nicodim – Romar. Lansarea a 
fost organizată de Asociația 
Scriitorilor din Tulcea, Aegyssus, 
președinte poetul Mircea Marcel 
Petcu și moderată de profesor 
Gheorghe Bucur.  
         Cine este Dumitru Nicodim 
– Romar? Născut în 1951 în 
satul Sălcioara, comuna 
Jurilovca, din județul Tulcea, într-
o familie numeroasă, tânărul își 
face studiile liceale la Eforie Sud 

și apoi la Tulcea, la Liceul „Spiru C. Haret” unde profesor de 
română îi este Gheorghe Bucur. (Despre copilărie și 
adolescența scriitorului cititorii vor afla tot citind cele două 
cărți autobiografice, „Casa lui David” și „Simfonia 666. 
Demonica”). Dumitru Nicodim își face studiile universitare la 
Politehnica București, apoi în 1989 își ia doctoratul în 
hidroenergetică, ca între 1990 și 1992 să urmeze cursurile 
Școlii Superioare de Jurnalistică și Relații Publice. Este 
autorul a numeroase invenții în domeniul energetic și al 
construcțiilor, cu multe premii și recunoașteri în domeniul 
său. 
        Dumitru Nicodim – Romar este autorul a peste 30 de 
cărți, de poezie sau proză, unele în limba franceză.  
        Ca poet, excelează printr-un gen descoperit și îndrăgit 
la Omar Khayyan, poetul persan cunoscut pentru catrenele 
tulburătoare în care slăvea semnele și înfăptuirile lui 
Dumnezeu. Scriitorul își numește volumele „Romaiate” sau 
„Rubaiate” și adaugă numelui său pseudonimul Romar. 
        Referindu-se la aceste creații abordate, autorul spune 
cu umor: „În obrăznicia mea le văd ca o specie a poeziei 
românești care tocmai s-a născut pitică.” 
Ultimul volum îi apare în 2020 cu titlul „Romaiate definitive”, 
din care am ales un catren: 

        „Spală-mă cu har pe minte Te rog Doamne înc-odată 
          că-i bolnavă de cuvinte toate-n smoală îmbrăcate; 
          că mi-e dor de-un pic de Soare și mi-e dor de-un pic 
de lună 
          Tu ești Doamne drept și mare iar eu am inimă bună.” 
 

* 
*  * 

        Înainte de a scrie despre cartea pe care am avut 
onoarea și bucuria de a o prezenta la lansare („Simfonia 
666.Demonica”), mă voi referi și la ultima scriere în proză a 
scriitorului Dumitru Nicodim – Romar, scriitor pentru care am 
o admirație profundă. Cartea se numește „Vorbește tu! Dacă 
mie îmi vor închide gura”, apărută în anul 2020. Totul este 
scris din prietenia pentru doi frați, Vasile Sobol, ucis în 27 
ianuarie 1986, pentru anticomunismul nemascat, și Dănuț 
Sobol, lider al Revoluției din Timișoara, 1989.  
        Autorul cărții mărturisește că în urmă cu 30 de ani 
Dănuț Sobol i-a povestit tot ce s-a întâmplat în zilele de 16 
– 22 decembrie ᾽89, zile hotărâtoare pentru democrația din 
România.  
        Dumitru Nicodim – Romar face un gest de prietenie, 
dar și de patriotism, adresând tuturor românilor un îndemn 
la neuitare, adresând tuturor românilor un îndemn la 
neuitare a acelor zile și a eroilor Timișoarei. Este o carte – 
document care reface zi de zi, oră de oră, prin „jurnalul” lui 
Dănuț Sobol, toată desfășurarea de forțe din Timișoara.  
 

* 
* * 

O carte care te învață să 
rămâi OM – „Simfonia 

666. Demonica” 
 

        O carte de excepție 
scrisă de un OM de 
excepție, o carte care îți 
atinge sufletul prin povestea 
reconstituită într-un mod 
original, o carte care 
transmite un mesaj puternic: 
să trăiești demn! 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

75 

 

 

        Este cartea scriitorului Dumitru Nicodim – Romar, 
sugestiv intitulată „Simfonia 666. Demonica”, o extensie la 
„Casa lui David” publicată în anul 1996.  
Lucrare memorialistică, romanul devine un gest reparatoriu 
față de cei care au fost prigoniți fiindcă nu au aderat la 
comunism, nu și-au predat pământul, nu s-au înregimentat 
noilor reguli. În prefață se subliniază ideea că în România s-
au realizat demersuri pentru evidențierea chinurilor 
intelectualilor și, mai ales, ale unor personalități cunoscute, 
dar pentru țărănime nu s-au făcut sau s-au făcut prea puține.  
        Cartea are însă și o altă latură: reconstituie, din 
documente, odiseea unei familii și mai ales a capului ei, Trif 
Nicodim, din cauza religiei la care nu renunță, apartenența 
la cultul „Martorii lui Iehova”. 
        Reconstituirea este originală, obiectivă, strict faptică, 
cartea cuprinzând procese – verbale, mărturii despre unele 
evenimente, sentințe, scrisori, totul fiind datat, plasat în timp 
și spațiu. Textul pare sec în primele părți, devine însă mai 
sensibil spre final când sunt reproduse scrisori ale membrilor 
familiei.  
        Cartea se asemănă cu un dosar scos din arhive și 
această modalitate narativă impresionează cititorul care 
urmărește cu mare interes destinul familiei Trif Nicodim. 
Prigoniți, eroii evocării trăiesc fie în satul natal, 6 Martie din 
județul Tulcea, fie peregrinând prin Ardeal, spre Cluj, mereu 
în căsuță (sugestivă ilustrația primei coperte!), fugind mereu 
de cei ce-i doreau aliați noului regim.  
        Este o dramă, aceea a unui agricultor colonizat în 
județul Tulcea, împroprietărit cu 10 ha de pământ pe care îl 
plătește în rate, țăran demn peste care vin însă anii 
comunismului. Opunându-se noilor reguli, Trif Nicodim este 
arestat, închis, anchetat, mai ales pentru că în Ardeal, la 15 
ani, aderase la cultul „Martorii lui Iehova” (când numelui i se 
adăugase cel de David, de unde și titlul primului roman, 
„Casa lui David”). 
        Reconstituirea este făcută pas cu pas, în cinci părți cu 
titluri sugestive: Douăsprezece Evanghelii, Obiectivul 666, 
Risipirea copiilor, Despărțirea munților, Omul care m-a iubit.  
       În partea I, scriitorul introduce, pe lângă celelalte 
capitole, 12 Evanghelii, texte ce reproduc procesele-verbale 
ale interogatoriilor martorilor chemați să-l denunțe pe Trif 
Nicodim, declarat „dușmanul poporului”, „criminalul dovedit”. 
Concentrarea este pe anul 1954, când actul colectivizării era 
în plin avânt. Personajul, care avea patru clase făcute în 
limba maghiară, trece istoric prin toate încercările, demn, 
fără nici o ezitare. Își continuă lupta teocratică începută în 
vecinătatea Clujului chiar dacă este închis corecțional 
pentru scurt timp.  
        În ochii sătenilor chemați ca martori, el apare ca un om 
rece, neprietenos, impulsiv, dar foarte corect în relațiile cu 
ei.  

        Partea a doua clasifică acel „666” din titlu. Pornind într-
o călătorie inițiatică spre Cluj, împreună cu unul dintre fii, 
Vasile, Trif este urmărit de securitate și i se atribuie 
consemnul de „Obiectivul 666”. 
        Omul suportă cu o putere morală trecerea dintr-un loc 
în altul, își câștigă existența ca cizmar, dar nu scapă de 
răutatea semenilor. O secvență edificatoare este aceea 
când Trif este prins și bătut cu sălbăticie de un brigadier 
silvic. Acasă, câinele familiei urlă, încearcă să scape, dar 
moare spânzurat cu lanțul în care stătea legat. Soția lui Trif, 
Maria, știe că soțului ei i s-a întâmplat ceva grav. Ce să 
înțelegem? Că uneori oamenii sunt mai răi decât un animal? 
        În partea aceasta apar și primele amintiri ale lui Dumitru 
Nicodim, în 1956, la 5 ani, cuprinse în Notă, un alt procedeu 
literar la care apelează scriitorul care adaugă sub textul unui 
proces – verbal sau al unei scrisori aceste precizări 
personale.  
        Partea a treia, „Risipirea copiilor”, continuă 
reconstituirea dramei familiei, toate procesele verbale 
întocmite de autorități reliefând atitudinea refractară a lui Trif 
Nicodim la educația copiilor. Aceștia, fie pleacă, fie sunt luați 
la casele de copii. Părinții sunt decăzuți din drepturile lor, iar 
tatăl este acuzat de îndoctrinarea mistică a celor din familie.  
        Soarta lui Dumitru Nicodim este sinuoasă. La 15 ani 
este găsit pe malul mării, la Constanța, dus la Casa de Copii 
din Năvodari, ca mai târziu să fie transferat la Tulcea, înscris 
la liceu, unde este un elev foarte bun.  
        Bunicul, Trifu Câta, are un rol important în formarea 
tânărului prin încurajarea de a-și alege singur credința.   
        „Despărțirea munților”, partea a patra, adâncește 
dramatismul ce caracterizează soarta acestei familii cu mulți 
copii. Scrisorile, emoționante prin adevărul spus și simțit, 
vorbesc despre divorțul părinților, despre asasinarea tatălui 
chiar în curtea casei, despre drumul ales de unii dintre copii. 
Partea aceasta impresionează prin frumusețea morală a 
copiilor – acum adulți – răspândiți prin țară și care își găsesc 
un drum corect.  
        Dumitru, deja student, rămas încă la Casa de Copii, 
percepe mult mai profund realitatea familiei. Într-o scrisoare 
către tată spune: „Dacă a fost sau este vreun Dumnezeu îi 
mulțumesc că nu m-am rătăcit în drumul ce am dorit să-l fac 
și l-am făcut. Am învățat greșind.” El are înțelepciunea de a 
nu-și judeca tatăl, viața, ci doar de a prețui ce a putut face 
prin propriile puteri.  
        Ideea ultimei părți este că omul nu este niciodată 
singur. „Omul care m-a iubit” este un omagiu aceluia care 
de la 15 ani i-a fost mereu alături lui Dumitru, l-a iubit și l-a 
ajutat în mersul vieții. Este Marinel Bucur, un model de 
generozitate, omenie și iubire.  
       Cartea tocmai acest imperativ transmite: să ne iubim, 
să ne ajutăm, să nu uităm să fim OAMENI.  
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CU DRAGOSTE, DIN PORTO 
FRANCO

 
     Silvia LUCHIAN 

 
 

  

 Prosea nu glumea. Era foarte convinsă de ceea ce 
spunea. Parcă trăia în două lumi diferite, din prezent și 
trecut și cunoștea toți eroii ce își dorm acum somnul de 
veci în Cimitirul „viu” de la Sulina, cu toate variantele sale 
confesionale. 
 Memorase inscripții și epitafe, învățase câte ceva din 
legendele marinărești, melancolice și triste despre care 
vorbea cu însuflețire, într-o limbă română, pe alocuri 
stâlcită, cu accent rusesc. Imaginația ei întotdeauna vie 
adăuga multă fantezie poveștilor de dragoste, mai mult 
sau mai puțin adevărate, despre dansatoarea de cabaret 
Evantia și ofițerul de marină Neagu ori despre prințesa 
moldavă Ecaterina Moruzi și un alt ofițer român, dar parcă 
cel mai mult îi plăcea să vorbească despre viața și 
atmosfera orașului cosmopolit, cu farmec levantin. Nu a 
fost auzită vreodată rostind „Sulina”, ci numai „Porto 
Franco de azi” și „Porto Franco de ieri”. 
 -Domnule Barbu – se adresă ea onorabilului oaspete 
sau ... chiriaș, dacă eu aș fi condus orașul ăsta, aș fi 
schimbat multe și ar fi fost mai frumos decât Porto Franco 
de ieri, că eu sunt harnică, domnule, corectă, capabilă și 
ambițioasă, nu ca „ăștia”..., care nu pot face nimic „di 
lenea”. După mine, Porto Franco de azi ar trebui să fie un 
oraș foarte important și care să ne aducă bani mulți din 
toate părțile. 
 Rusoaica reuși să facă impresie domnului profesor 
universitar Barbu Demetrescu-Stoienești, care se tot 
întreba cum de reușea femeia asta să fie în același timp 
bucătăreasă, menajeră, să ducă în spate toată 
gospodăria, dar să și facă pe ghidul turistic. Deși destul de 
voinică și dolofană, se învârtea ca o sfârlează prin curtea 
sa, răspunzându-i voioasă, în același timp, la toate 
întrebările despre „Porto Franco de azi”, „de ieri”, „de 
alaltăieri” sau „de acum un secol și ceva”. 
 -Minciuni! Tu le știi pe toate...Dișteapta foc! Parcă ai 
fi acolo, la tine, la câmp, brigaghiera..., mormăia 
nemulțumit moș Sașa, care tot moșmodea de dimineață la 
plase și carmace. 

 -Nu te băga în treburile mele! se răsti la el Prosea, 
după care îi mai spuse ceva printre dinți, în rusește. 
 Supărat, bătrânul trânti o plasă cât colo și plecă, el 
știa unde. Nu reușise vreodată să-și strunească nevasta 
ca alți bărbați femeile lor, s-o pună sub ascultare. 
 De obicei, Prosea nu-și bătea capul cu astfel de 
lucruri, doar când era vorba de afacerea ei ilicită, pentru 
care o invidiau atât de mult alții. Acum, nu-i rămânea decât 
să dreagă bine busuiocul, așa cum știa ea mai bine și să 
ofere „condiții”, într-un mod ireproșabil, „oaspeților” ei. 
 Barbu se simți stânjenit, dar gazda, ca și când nu s-
ar fi întâmplat nimic, vorbi mai departe despre istoria 
locurilor și a orașului Porto Franco, în timp ce bucătărea, 
spăla, mătura, curăța și lustruia. Întrebări scurte și 
explicații lungi...Îi plăcea mult să vorbească, dar să se și 
audă. 
 Între timp, moș Sașa se întoarse la lucrul său pe 
care, împotriva voinței sale, îl abandonase. Era încă 
nemulțumit și nervos. Din când în când, privea furios și 
amenința pe cineva. 
 -Nu-l lua în seamă, bre! Nu face nimic, așa este el 
uneori, îl scuză nevasta. 
 Ca și cu o zi înainte, Barbu zări în câteva rânduri la 
fereastră, tremurând o perdea. În spatele ei, doi ochi mari 
albaștri, mirați și speriați, parcă stăteau la pândă.  
 Vocea poruncitoare a lui moș Sașa răsună din nou, 
parcă cerând ceva: 
 -Marfutca, idi suda! Atât reuși să înțeleagă oaspetele, 
care, în continuare, era încurcat. 
 Repede se deschise o ușă, ca să iasă, aproape în 
fugă, o tânără, parcă venită dintr-un alt secol. Deși destul 
de cald, era acoperită toată din cap  până în picioare  în 
straie lungi și largi. Chipul ei era ascuns sub o basma 
lăsată pe frunte. Ținea tot timpul capul aplecat. Puse în 
fața bătrânului un coș mare împletit din răchită, după care 
ridică ochii cu teamă și îndrăzni să se uite curioasă la 
bărbatul străin și distins din fața sa. 
 Barbu îi întâmpină fetei privirea sa albastră, după 
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care rămase uluit. Reuși să schițeze un scurt salut, cu o 
jumătate  
de gură. În viața sa nu văzuse ceva mai frumos. O 
frumusețe rară, naturală și sălbatică, ce îți tăia respirația. 
O mai văzuse fugind și dispărând apoi. Așa dorea ea 
sau...așa i se impunea? Acum, el o avea în față și rămase 
cu ochii pe ea, de parcă ar fi contemplat vreo „madonă” a 
lui Raffael, într-un mare muzeu al lumii. Fata rămase și ea 
țeapănă, mută, privindu-l cu aceeași ochi albaștri, frumoși 
și mirați, care s-or fi și desenat pe geam...Dar 
contemplarea sa fu întreruptă de tunetul vocii, la fel de 
poruncitoare a unui stăpân de temut. 
 -Huooă, ajunge!! Ce ti uiți așa? N-ai mai văzut om? 
 Tânăra se retrase speriată, tot așa de repede cum și 
venise. 
 -Cine e? întrebă scurt Barbu. 
 Nu primi vreun răspuns. După felul cum era tratată 
fata, era clar că nu era fiica soților Livanov, dar nici vreo 
servitoare. 
 Barbu se văzu din nou pus într-o situație 
stânjenitoare și începu să acorde atenție unor vederi cu 
imagini din orașul Sulina, puse, parcă, într-un mod 
intenționat, pe masă și pe spatele cărora Prosea scrisese 
la fel pentru toți prietenii ei: „Din Porto Franco, cu 
dragoste!”. De puțin timp, ea dispăru, dar nu înainte de a-
i ordona ceva bărbatului ei, care, fără a-i mai răspunde, se 
făcu și el nevăzut. Era un fel al Prosei de a face ordine în 
curtea ei? 
 Rămas singur la masă, în fața unor gustări și a unei 
sticle cu vodcă, la umbra teiului, Barbu inspiră adânc aerul 
sărat de mare, amestecat cu miresmele florilor ce se 
răspândeau odată cu căldura. Închise ochii și vru să nu se 
mai gândească la nimic, să-și odihnească mintea. O liniște 
întreruptă în răstimpuri de câte-un țipăt de pescăruș făcu 
să-l ia somnul. Și ar fi dormit, uitând și de el acolo, la masă, 
pe scaun, dacă ușa verandei nu s-ar fi deschis, ca să 
apară Prosea, cu un zâmbet studiat, pregătit și cu un fel 
de registru în mână. 
 -Ai rămas singur, domnule Barbu. Te-oi fi plictisit, 
spuse ea cu o voce subțire, cristalină, în timp ce se așeză 
lângă el, la masă, și începu să-și răscolească amintirile 
dintr-un album cu fotografii de familie, ce o reprezentau, 
mai ales pe ea, în cele mai plăcute momente ale vieții sale. 
 -Aici sunt cu Vaniușa în brațe, dicoace doar vinisem 
de la congries, din capitală. Aici, eram undieva, la 
stațâiune, unde mergeam în fiecare vară, pentru prablieme 
de sănătate. 
 Prosea părea fericită. Vorbea cu entuziasm despre 
fiecare amintire în parte, urmărind în același timp fiecare 
gest al distinsului ei oaspete. 
 -Ia, aici, în poza asta, sunt într-un mamient de 
emoțâie, când na sabranie generală...cum si zice...la 

șidința de partid importantă, eu primeam o distincțâie... 
  
 -Felicitări! Am în față o doamnă cu merite deosebite... 
 -Dincoace, la mare..., eu în castium de baie, acolo  
sus..., eu balirină, iar aici, tot eu, mireasă...Oiii, bre!! Da, 
frumoasă mai eream! Cum au trecut anii...Mi-aduc aminte, 
cum un tovarăș de la regiune, unu, tovarășu Pârloagă 
vinise să mă cunoască pi mine. Mă văzuse întâi, la panoul 
de onoare, apoi, citise într-un ziar despre mine. Am fost 
chimată di urgență și, după șidință, a avut loc un bal 
frumos, la care eu și tovarășul Pârloagă am dansat și am 
vorbit toată seara... 
 -Interesant! interveni Barbu, atunci când i se păru că 
femeia vorbește și se laudă de una singură. 
 -Arătați destul de bine și acum. Apreciez faptul că 
sunteți destul de energică și că vă descurcați... 
 -Să știi mata, prinse curaj Prosea, că deși am tricut 
prin atâtia grieutăți, am rieușit să înving, să țin stindardul 
și fruntia sus. Oiii, domnule dragă, oftă ea, dacă-ți 
poviestesc...Vieața mea e un raman. Un roman, se corectă 
ea. 
 Încă un pahar cu vodcă îi răscoli amintirile și viața 
Prosei. Cu emoție în glas, ea spuse încă o dată: 
 -Ce viață am avut, domnule!! 
 Din ochii ei albaștri și înlăcrimați, care, încetul cu 
încetul, se făceau violeți,  începură să se slobozească 
lacrimi din belșug. Răsfoi mai departe albumul și se opri în 
dreptul unei fotografii, ce reprezenta imaginea unei 
adolescente foarte blonde și încântătoare. 
 Barbu păru și el încântat de imaginea fetei din fața 
sa, dar și interesat. 
 -E, cumva, tânăra pe care tocmai am văzut-o? 
 -Nuuu, domnule! Eu sunt. Eu eram așa frumoasă! 
 -Dar semănați..., vru Barbu să afle câte ceva despre 
tânăra blondă, într-un fel sechestrată în casa ei. 
 -Parcă ați fi două surori. Cred că vă și înțelegeți..., 
reluă el ideea. 
 -Da, n-am, bre, nimic de împărțit cu biata fată, că mi-
e și milă de ea. Nici nu știu cât o mai sta pe-aici...M-am 
pominit într-o seară cu ea – începu să se destăinuie 
Prosea – așa, pi o vreme ca asta. O adusese nebunul ăsta 
de moș al meu de la Piriprava, pentru Vanea al nostru, ca 
să nu-și ia di-acolo, de la facultate, vreo alta de nevastă, 
una d-aia, cu fusta scurtă, machiată și cu unghii vopsite. 
 -Frumoasă poză și, bineînțeles, tânăra din poză. Dar 
nu înțeleg un lucru: pe domnul Sașa nu-l văd nicăieri. 
 Prosea se simți un pic deranjată, dar și datoare să 
dea un răspuns potrivit, ca s-o avantajeze, fără a se 
justifica mult. 
 -Uite-l bre, acesta-i Sașa al meu de altădată, dădu ea 
filă cu filă până-i găsi fotografia din tinerețe a bărbatului ei, 
îmbrăcat în marinar. Ăsta-i Sașa al meu de-atunci: înalt, 
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bun, simpatic. Ăsta de-acu nu e bărbatu-meu cel adevărat. 
Nu e decât un bătrân smintit, nesuferit și surd. Mâine, o să  
fie și chior, mai spuse Prosea, vădit enervată, ridicându-
se de la masă și plecând la treburile ei, dar nu înainte de 
a da  
pagina albumului, acolo, unde-i plăcea ei cel mai mult. 
 Ca s-o împace, Barbu vru să-i spună ceva, dar ea 
dispăru repede în cuhnie, iar el rămase acolo, la masă, 
față în față, cu chipul tânăr și împietrit al Prosei de altădată. 
 O altă Prosea intra și ieșea, mișcându-se amețitor de 
repede, rotundă și zglobie, în preajma domnului profesor 
universitar și scriitor Barbu Demetrescu-Stoienești. Ochii 
ei albaștri păreau a vorbi singuri și căutau dialog. Îi mai 
trecu supărarea și asta îl mulțumi  pe Barbu căruia îi mai 
rămase să dreagă busuiocul și încă nu știa cu ce să 
înceapă. În schimb, Prosea își schimbase capotul său 
roșu,  cu altul, albastru deschis și cu flori mărunte. Vorbea 
singură, făcându-și tot timpul de lucru. Cuvinte zglobii ca 
și ea, întrerupte uneori de un râs în cascade, prinseră aripi, 
pentru ca apoi să invadeze toată curtea, grădina și 
văzduhul. 
 Barbu o găsi specială și ar fi vrut s-o cunoască mai 
bine, dar Prosea era amețitoare. Se simți dintr-odată 
învăluit într-o vrajă și tras înapoi de valul timpului spre 
Porto Franco de altădată. 
 -Acu, nimic nu mai e cum trebuie. Nimic nu mai e 
adevărat! Tot repeta ea. 
 „Ce-o fi vrut să spună?” era nelămurit Barbu și inspiră 
adânc mireasma teiului ce își lepăda florile deasupra sa. 
Încercă să reînnoade dialogul cu gazda sa. Abia îndrăzni:  
 -Știți, teiul... 
 -Da, ce-i cu el? 
 -Parfumul lui mă îmbată mai tare decât vodca. 
 Râseră amândoi cu poftă, mulțumiți fiind că de-acum 
vor discuta în voie. 
 -Grozav mai e teiul acesta! reluă ideea Barbu, 
prinzând mai mult curaj. 
 -Da, nu-i un tei adievărat, se repezi să spună Prosea. 
 -E ireal? întrebă contrariat și un pic speriat Barbu, 
înfigându-și bine privirea în copacul falnic și tainic, 
gândindu-se că poate nu-i decât o iluzie optică. 
 -E porcesc. Florile sale nu sunt pentru ceai. 
 Încă nelămurit, el hotărî să-și examineze într-un fel 
gazda și își mută privirea pe mușcatele bătute, care 
atârnau agățate la streașină. 
 -Mușcatele astea... 
 -Da. Ce-i cu ele? 
 -Sunt splendide! 
 -Da, nu-s adievărate. 
 -Sunt ireale? 
 -Da. Sunt d-alea, corcite. 
 Barbu ar fi trebuit să se amuze, dar se adânci și mai 

mult în gânduri. Să aibă dreptate, fără să știe, iar cuvintele 
sale spontane să fie doar câteva scurte izbucniri ale unui 
adevăr uitat și scos la iveală acum, de sub praful timpului? 
Să fie de vină căldura? Avea ceva amețitor și nefiresc în  
comportamentul ei femeia asta fără să știe? Dacă ar ști, 
înseamnă că-i mare vrăjitoare. Și totuși... 
  Privi încă o dată în jurul său, trecând în revistă 
fiecare imagine: curte uluitor de curată, grădina cu florile 
ei smălțuite, bolta cu vița-de-vie, casa văruită într-un alb 
strălucitor, îngrijită fără cusur, cercevele proaspăt vopsite 
în albastru deschis, zorelele extrem de albastre. Perdelele 
de la ferestre se albăstriseră și ele, parcă, de albastrul 
ochilor ascunși, mirați și speriați ai Marfutcăi cea 
răbdătoare, ce își aștepta în spatele lor „marea fericire” ori 
măcar, marea evadare din paradisul impus și uitat. 
 Oare fugarele apariții ale nurorii soților Livanov erau 
adevărate sau scurte plăsmuiri, holograme, imagini 
strecurate din alt timp? Frumusețea ei naturală, sălbatică, 
nu era una străină acestor timpuri? Era Marfutca 
adevărată? Poate că nu. Poate că era doar o apariție, iar 
mintea lui Barbu scornise acum imaginea ei ireal de 
frumoasă, chipurile, ferită mereu de privirile celorlalți, fiind 
ascunsă între pereții unei case misterioase, parcă trasă la 
indigo după o alta ireală. Să aibă dreptate, să știe oare 
Prosea ce spune când rostește întruna „Nu-i adievărat!”, 
„Nimic nu-i adievărat!” Și, totuși..., ea este atât de vie, de 
adevărată, într-un asemenea loc încărcat de magie. Parcă 
ar fi imaginea unei femei a zilelor noastre, suprapusă 
printr-o tehnică specială peste un peisaj al orașului-port 
maritim, din alte timpuri. Ce ciudat, ce contrast, ce 
nepotrivire! 
 Să-i joace imaginația feste lui Barbu, să fie de vină 
vodca și căldura de-afară? Dar n-a simțit el asta și în zori, 
pe răcoare, când încă nu băuse nici apă? Privindu-și 
gazda, cu mai mare atenție și măsurând-o, Barbu 
îi...încercă, însă, ideile: 
 -Dar oamenii de-aici, oamenii locului, cum sunt, 
doamna Prosea? Sunt ei reali? 
 -Da, die unde, bre? Sunt corciți. Doar eu sunt 
adievărată, dădu răspunsul mândră și înțepată, 
lipoveanca. 
 „Curios”, își spuse în sinea sa Barbu, inspirând adânc 
mireasma mâncărurilor de pește ce răzbătea ispititor din 
cuhnie până la el, gâdilându-i nările și asmuțindu-i poftele. 
De data asta, chiar renunță de a o mai interoga pe Prosea, 
înlocuind subiectul cu altul, care părea să-i facă o 
deosebită plăcere. 
 -Doamnă, dar ce poftă îmi trezește borșul dumitale 
de pește? În viața mea, doar o dată am mai mâncat o 
ciorbă bună de pește. 
 -Da, die unde, bre? Nu era una adievărată! Era 
făcută din tie miri-ce. Numai eu știu să fac o mâncare reală 
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de pește, spuse apăsător și cu mândrie Prosea căreia 
vodca începuse să-i aprindă obrajii și să-i înroșească 
nasul. 
 -Știi ce cred eu? mai adăugă ea, oprindu-se în 
drumul său spre oalele cu mâncare. Eu cred că nici mata 
nu ești totdeauna cel adievărat. Ești așa, cum s-ar spune 
la noi: „Ciudesnăi celaviec”. Ți-aș mai spune eu ceva, da 
chiar am  
multă treabă. Acu ne trezim că au vinit studenții die la plaje 
și mâncarea încă nu e gata. Domnul Florel Boncotă m-a 
anunțat prin cineva că va vini mai târziu. Acu hălăduiește 
prin baltă. Tocmai se credea întors la realitate, dar vorbele 
Prosei căzură încă o dată peste domnul profesor 
universitar ca tăițeii-n ciorbă. 
 -Extraordinar! strigă entuziasmată Prosea, acum 
cocoțată pe o scară, la ușa podului. 
 -În Porto Franco, ne-au mai sosit două fregate. La 
far, se văd militari și tehnicieni englezi. Cică...iar au avut 
problieme cu pirații... 
 Cuvintele ei, adevărate sau nu, îl aruncară pe Barbu 
din nou în trecut. Cu ochii deschiși, pe o lume ce o credea 
aproape ireală, el privi întrebător în jurul său și totul i se 
păru dint-odată străin. Străini păreau și oamenii locului. 
Doar Prosea era adevărată. Doar ea cu zgomotul pașilor, 
cu râsul ei incurabil și molipsitor.  
 Barbu se sperie și se chinui să revină în prezent, dar 
deodată îl cuprinse amețeala, iar orașul, acum uitat și 
prăbușit în propria-i istorie, se afundă tot mai mult într-o 
mare a trecutului pe care naviga dolofană, nudă și 
cochetă, cu ochelari de soare la ochi, pe o plută a 
speranței, Prosea, spre secolul următor. 
 „Cu dragoste, din Porto Franco! ” păreau a răzbate 
dintre valurile zgomotoase și înspumate ale mării, printre 
cascade de râs, cuvintele ei zglobii. 
 

Extras din romanul în lucru Vizitiu pe dric 
 
 

DIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI 
SCRIITORILOR DIN JUDEȚUL TULCEA ” 

AEGYSSUS” 
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CÂND MERII ÎNFLORESC  
DIN NOU 

fragment 
 
Selma RASHID CALIL 
 

 
Orele zburară iute. Ferda ajunse acasă după ora 9. 
Seven o aștepta cu mâncarea caldă. O lăsă să mănânce 
liniștită, fără să-i spună un cuvânt; Ferdei i se părea că 
furtuna plutește în aer; imediat ce termină de mâncat, se 
dezlănțui  
  -Ferda, acum să-mi spui unde dracu' ai stat până la ora 
asta? 
Era agresiv și vocea era deja dură ca un lătrat, dar Ferda 
se strădui să rămână cât mai calmă și să aplaneze 
conflictul. 
  -Păi eu cred că știi deja. M-a chemat directorul să-mi 
arate ce am de făcut în noul job... am încercat să te sun... 
   -E tânăr barem? 
Simți că este prea obosită ca să se certe cu el dar începu 
deja să-și piardă controlul. 
   -Uite ce e, te rog să nu începi! Îmi dai de mâncare cu 
lingura și-mi scoți ochii cu coada ei? Am avut o zi foarte 
grea, abia am mâncat, de dimineață n-am pus nimic în 
gură, nu vezi că sunt sleită de puteri? 
   -Poate ai pus în gura altceva... 
   -Cum îți permiți? Nu știam cât poți fi de vulgar. Înțeleg 
că ai venit epuizat de la muncă, dar în alte dăți n-ai făcut 
așa de urât! 
Ce vrei de la mine? Ce ți-am făcut Seven? 
    -A, nu mi-ai făcut nimic! La ora asta se vine acasă? 
Spuneai că am informator. Ce-mi trebuie mie informator 
când văd și eu ce faci; dacă nu eram acasă, probabil nici 
nu te mai oboseai să vii, nu-i așa? Te culcai cu directorul 
ca să-ţi asiguri viitorul. Tu chiar mă crezi prost? 
„Vai Allah, gata, scandalul a început. Ce mă fac cu omul 
ăsta, cum să-i vorbesc, ce să fac să se potolească? Ajută-
mă Allah, nu mă lăsa!” 
   -Seven, te rog frumos, sunt obosită, lăsăm discuția pe 
altă dată, oricum am și eu multe să clarific cu tine! 
   -Da, clarifici pe naiba, îmi spui s-o lăsăm pe altă dată. 
Ce vrei să mai clarificăm din moment ce tu vii la ora asta 
acasă? 
   -Ţi-am spus că am avut de discutat cu directorul. Am 
încercat să te sun, dar... 
   -E tânăr, cum îl cheamă? 
   -Îl cheamă Nelu, Ion Dobrinescu.  

Ferda tresări când își dădu seama că asta îl va înfuria și 
mai mult. Ajunseseră destul de departe cu insinuările și 
probabil avea să iasă cu bătaie. Seven țipa din ce în ce 
mai tare, părea că se ambalează de la propriile vorbe și 
de la o clipă la alta. 
   -Văd că-i spui deja Nelu... E încurajator pentru un 
proaspăt subordonat dacă îi spune pe nume șefului. 
Înseamnă că voi aveți mai multe în comun dacă îți permiți 
să-i spui Nelu! Poate așa ai luat examenul! 
   -Azi a fost prima zi în noul post. Seven, te rog, hai să nu 
ne certăm! 
În clipa aceea ar fi făcut orice ca să evite scandalul; i-ar fi 
căzut la picioare, l-ar fi implorat. O stare de sfârșeală 
creștea în ea; s-ar fi așezat pe jos să doarmă. 
Seven continuă: 
  -Ai început bine, noul an! Cu Nelu, nici nu mai nevoie de 
un soț perimat ca mine! 
Trebuia să facă ceva să-l oprească; începu și ea să țipe 
la el. 
   -Destul! Înțelege odată că nu te-am înșelat și n-o voi 
face ... Înțelege că nu pot trăi stresată din toate părțile. 
Crezi că mi-a fost ușor? Totul e nou pentru mine. În biroul 
meu am numai femei. 
   -Păi ce fel de șefă ești dacă n-ai biroul tău, dacă ai 
numai fete în jurul tău, înseamnă că n-ai nici un bărbat 
coleg? 
   -Ba am, dar în alte birouri, tot în subordinea mea. Asta 
nu înseamnă că voi lua la rând toți bărbații din șantier... 
Ce dracu’ îmi faci Seven, ce insinuezi? Tu chiar ai pornit 
un război psihologic cu mine, nu-i așa? 
   -Femeie, nu am pornit nici un fel de război, doar încerc 
să te cred când spui că nu m-ai înșelat niciodată. Și dacă 
ai jurat pe Kuran, asta nu înseamnă nimic; și Izolda a 
jurat, a băgat mâna în foc spunând că nu și-a înșelat 
bărbatul. Se referea la Tristan, nu la soțul ei și focul nu i-
a ars mâna! 
   -Lasă-mă cu pildele din literatură! Ce vrei să-mi 
demonstrezi? Erudiția? Sau ce? Eu am jurat pe Kuran că 
nu te-am înșelat, ce vrei mai mult? M-ai înnebunit de când 
ai venit! Tu chiar nu te uiți cum arăt? Uite, îmi curge iar 
sânge din nas! Fir-ar al naibii! 
   -Dacă nu știi, se spune "epistaxis", deșteapto! Mare 
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lucru! Ieși din bucătărie și se duse în baie. Sângele nu se 
oprea și-şi spuse că nu trebuie să plângă, dar o podidiră 
lacrimile unui plâns violent, care făcu să-i crească 
tensiunea. Se porni să lovească cu pumnii în pereți, dar 
o durură atât de tare că trebui să se liniștească. Seven 
vru sa intre în baie și împinse în ușa încuiată. 
    -Deschide! Și termină odată cu fițele astea de 
primadonă dintr-o operetă ieftină. Ferda, mă auzi?   
Mânia îi creștea și țipa tot mai tare. Din baie nu venea nici 
un sunet. I se făcu frică și schimbă tonul: 
   -Te rog, ieși din baie, îți promit că nu te lovesc! 
Lovi cu piciorul în ușă. Femeia simți lovitura de parcă i-ar 
fi dat-o în cap. Se înfioră și se porni mai tare pe plâns. 
Hohotele ei se auzeau de cealaltă parte a ușii. 
   -Seven, Allah seversen(dacă îl iubești pe Allah- 
lb.turcă), te rog să mă lași să mă liniștesc. Lasă-mă ! 
Când îi auzi vocea, bărbatul se convinse că n-a pățit nimic 
și se îndepărtă înjurând toți morții nevestei. 
Ferda se liniști și umplu cada; când intră în apă, încă 
tremura de iritare. Apa era cam fierbinte dar o suportă 
până când se simți tot mai rău; o durea capul și totul se 
învârtea în jur. Se chinui să iasă din apă. Inima îi bătea 
ciudat; o senzație de greață o invadă și abia ajunse să 
verse în toaletă. 
Descuie ușa și Seven dădu buzna peste ea. 
   -Ai vomat, nu-i așa? Ce ai, ești gravidă? 
   -Cu cine să fiu gravidă? Cu sfântul duh? Lasă-mă în 
pace Seven, că plec imediat acasă! 
   -Unde? Casa ta e aici! 
   -Ai uitat casa părintească din Mangalia? Nu mă face, că 
plec definitiv! 
   -Nici lemne n-aveți acolo; ce să faci într-o casă 
neîncălzită? 
   -Oricum, am mai multă liniște ca aici. Chiar acum plec, 
să știi! 
   -Pleci la măta din mormânt! Crezi că scapi așa de ușor? 
O apucă de ceafă și o zgâlțâi puțin. Îi simți încordarea și 
tremurul de frică. Avea fața răvășită după plânsul din 
baie, părea mai urâtă ca niciodată. Nasul i se înroșise iar 
buzele erau şi ele umflate. 
   -Nu știu ce dracu' am găsit la tine! Uită-te în oglindă! 
O duse cu forța înapoi în baie, cu mâna încleștată pe 
ceafa ei. Apoi o eliberă ca să șteargă oglinda aburită. 
Uită-te cu cine m-am însurat! O stearpă! 
Nu mai simțea nimic; era în ea o amețeală cumplită. Îi 
șopti pe un ton stins: 
   -Ai băut, lasă-mă în pace Seven, te rog, lasă-mă că mi-
e rău! 
   -Ți-am zis că ești gravidă! Și să știi că n-am băut decât 
un pahar de wisky, nu sunt beat; îți spun eu, ești gravidă! 
   -N-ai spus tu că te-ai însurat cu o stearpă?  
Replica urmă fulgerător: o lovi cu muchia palmei peste 

față. Femeia se clătină puțin și se sprijini de perete; un 
firicel de sânge începu să-i curgă din buzele sparte. Se 
înroși la față și auzi cum dinții începură să-i clănțăne... îi 
era așa de greață, de parcă stomacul i se ridica spre gură. 
      -Tu m-ai provocat să te lovesc, numai tu scoți animalul 
din mine... 
   Și parcă vrând să se convingă de asta îi mai  trase o 
palmă zdravănă peste ceafă. Apoi  se duse să-și mai 
toarne un pahar. 
    Ferda se ghemuise pe podeaua rece din baie în poziția 
fătului; se ridică, se duse în dormitorul mic și se întinse pe 
pat.  
    De fiecare dată când se întorcea acasă după mult timp, 
era nervos și pus pe scandal, nu era prima oară când o 
lovea. Se formase un gen de tipar comportamental, încă 
din primii ani de căsnicie. 
La început Ferda a ascuns de părinți problemele pe care 
le avea cu Seven; fusese avertizată că traiul lângă el 
poate fi dificil. Avea în ea un fel de trufie prostească de a 
ascunde totul, dar după o vreme și părinții ș fratele ei 
aflară adevărul. 
Poate era reacția la claustrarea și frustrările din Africa. 
A trebuit să se obișnuiască, să accepte bătăile și 
umilințele, mai ales că după câteva zile de re-adaptare la 
viața din țară, urmau împăcări duioase, iertări și 
compensații diverse. 
Niciodată nu se gândise să divorțeze de el, se obișnuise 
să rabde și să ierte de fiecare dată. 
Nici nu mai ținea socoteala prilejurilor când se refugiase 
în casa părintească din fața furiei lui Seven. Noroc că îi 
trecea repede. 
Și de data asta trebuia să fugă din fața furiei lui, să stea 
câteva zile departe. 
Se uită la ceas, se făcuse târziu. Așteptă să mai treacă 
puțin timp și-și puse câteva lucruri într-o sacoșă. La 
miezul nopții se strecură pe ușă. 
Când ajunse în fața blocului, frica ce o stăpânise dispăru 
și trase în piept aerul rece de iarnă. Zăpada avea o 
sclipire ciudată în lumina neoanelor de pe stradă. O liniște 
profundă stăpânea tot locul, o liniște ca de dinainte de 
viață. 
Făcu o comandă telefonică pentru un taxi și acesta apăru 
după multe minute de așteptare; se urcă puțin crispată, 
căci îi înghețaseră picioarele. 
  -Unde vă duc, domniță? 
  -La Mangalia. 
  -Drumul e bun, am mai avut o cursă la Mangalia... 
Bătrânelului începu să-i turuie gura: 
  Am și eu o fată măritată, tot la ora asta mi-a venit odată... 
A doua zi m-am dus la bărbat'su cu băiatul mai mare și l-
am jucat în picioare. S-a potolit gineri'miu imediat. Le cam 
trăgea la măsea şi a bătut-o de-a rupt-o. Da’ de atunci n-
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a mai îndrăznit... 
   -La mine... n-are cine să-l joace în picioare... 
   -Ascultă, fata taichii, nu te cunosc, nu mă cunoști. Lasă-
l  
și du-te unde oi vedea cu ochii! Eşti tânără, frumoasă, 
caută-ți norocul în altă parte, nu sta lângă nemernic; cred 
că nu e prima oară și nici ultima. Copii aveți? 
   -Nu, din păcate... 
   -Sau din fericire? Dacă nu sunt copii la mijloc, ce te ține 
fata mea lângă el? Ce-ar zice tata sau mama lu’ mata 
dacă te-ar vedea? 
Bătrânelul continuă să vorbească tot drumul, dar era atât 
de obosită încât nici nu-l mai auzea. 
Când ajunseră, îi plăti șoferului și intră în curte. Zăpada 
se așternuse în strat gros, îi părea o compresă răcoroasă, 
numai bună pentru obrajii ei fierbinți. Ar fi vrut să 
îngenuncheze, să-și lipească fața, să se cufunde și să nu 
se mai ridice din albul pur. 

Când deschise ușa de la intrare, o izbi un aer stătut și 
înghețat. 
Trecu prin toate camerele. 
"Aici, pe patul ăsta, Babai și-a dat duhul... Neniy a murit 
la spital, la câteva ore după... Ah, dacă trăia măcar unul 
dintre ei..." 
Începu să plângă încetișor. Se întinse pe pat îmbrăcată și 
se acoperi cu două plăpumi dar tot frig îi era. 
Telefonul mobil sună îndelung; recunoscu numărul lui 
Seven dar nu răspunse. Îl închise și încercă să doarmă 
cu luminile aprinse. Îi era frică, dar după o jumătate de 
oră se ridică și le stinse. 
Toată noaptea se perpeli în culcușul cald. Mirosul casei o 

duse înapoi în timp; tot felul de imagini i se perindau prin 
fața ochilor ca într-un film. Parfumul dulce al mamei era 
încă impregnat în perne. Aici nimic nu se schimbase, aici 
n-o lovise nimeni... 
..........................................................................................
.... 
La ora cinci se ridică de pe pat și aprinse aragazul. Avea 
de toate ca să-și prepare o cafea dar apa de pe conductă 

înghețase, așa că n-avea nici măcar cu ce să se spele pe 
față. 
Se îmbrăcă pentru a merge la serviciu. Înmărmuri când 
se privi în oglindă: părul îi albise complet. Ochii erau 
umflați și pe obraz se vedea urma învinețită a palmei lui 
Seven. Luă zăpadă de-afară şi îşi masă ușor fața, mai 
ales locul învinețit; puse un strat subțire și stătu câteva 
minute, apoi se pudră și se fardă mai accentuat ca de 
obicei. Când se privi în oglindă se declară mulțumită și 
porni spre firma la care muncea, mai hotărâtă ca 
niciodată. Nici nu se gândi să-și ia o zi liberă, chiar dacă 
arăta rău. Era mai bine decât să rămână singură. 
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                                 LIVIANA 
 
 
 
 

       Daniela VÎLCEANU 
 

     Iubea foarte mult animalele și era atât de solară și de 
receptivă  la tot ce ținea de maturitatea vieții că în momentul 
în care schimbai două vorbe cu ea simțeai gustul dulce al 
purității din sufletul ei nevinovat de copil. Era o combinație 
ciudată între apucături copilărești și maturitate. 
      Se născuse într-o familie care nu se plia pe dorințele și 
visurile ei. Părinții, o mamă dominatoare care  nu își 
depășise condiția unei copilării blestemate (provenea dintr-
o familie dezorganizată, tipologia familiei de la sat cu multe 
vicii pe care le acceptaseră ca pe o normalitate), iar tatăl un 
caracter slab care nu avea o vorbă de spus și se supunea 
întocmai nevestei.  
     Fetița își căutase de mică alte tipologii de oameni drept 
reper și cum lumea ei se rezuma la mentalitatea unor 
oameni slab pregătiți care nu o înțelegeau defel, se 
împrietenise cu animalele. Câțiva cățeluși, prieteni de suflet, 
o așteptau în fiecare zi când venea de școală. Lor le spunea 
tot ce purta pe suflet atunci când mergeau împreună să 
adape iapa, cealaltă prietenă a ei ce era la păscut în câmp. 
Cânta, striga la cățeluși, râdea soarelui și imita cu brațele 
deschise îmbrățișarea vântului care se smulgea din brațele 
ei și alerga până la prietena cabalină să anunțe sosirea 
fetiței.  Animalul își pleca urechea la șoaptele vântului, își 
încorda spatele și își țintuia privirea pe potecă în așteptarea 
fetiței. Bucuria de ambele părți era nemărginită, se 
mângâiau reciproc, îi spunea două vorbe, dezlega priponul 
și pornea cu toată armata de suflete la fântâna din Tei să 
stâmpere setea prietenei necuvântătoare. Pe la vreo zece 
ani toată dragostea ei pentru aceste suflete a fost 
recompensată. Într-o seară, în timp ce își aducea prietena 
acasă a simțit nevoia acesteia de a-i comunica ceva. Calul 
îsi lipea capul de umărul ei și apoi se rotea așezându-se cu 
spatele la ea. Își ridicase coada în vânt, bătea din piciorul 
din față, dădea din cap, de parcă o invita să călărească. Nu 
a stat să piardă nicio secundă, și-a luat avânt și a încercat 
să sară. Nu a reușit din prima, nici din a doua, dar atunci 
când iapa a coborât malul unei adâncituri croite de ape și s- 
a proptit acolo pe cele patru picioare, a știut că dorința și 

visul ei se vor înfăptui. Deși o dureau picioarele de la primele 
încercări și-a mai luat o dată avânt și a reușit. În secunda 
următoare zbura printre palele de vânt, printre mirosul de 
iarbă verde combinat cu parfumul florii de măceș, zbura prin 
aerul roșiatic al asfințitului admirată de umbra palidă a lunii. 
Se contopiseră sufletele celor două făpturi, om și animal, iar 
Dumnezeu zâmbea mulțumit.  
         Pentru că nu i-am dat niciun nume eroinei mele ar fi 
momentul să fac acest lucru și am să îi spun Liviana.  
         Cu fiecare zi ce trecea se înălța copila noastră de 
parcă o gâdila timpul la tălpi. Zâmbetul ei fericit care se 
încărca de la natură și de la visurile pe care le fabrica 
inocența ei copilăroasă, ochii albaștri în care părea că se 
ascunde soarele în asfințit să se odihnească, pletele blonde 
cârlionțate de parcă erau răsucite pe degete de raze îi 
dădeau aerul unui personaj dintr-un basm vechi. 
      Fiind mică avusese câteva tentative de a cădea în 
“ispita” sătească. Câteva semințe de bârfă începuseră să 
zămislească în mintea ei neformată. Dar puținii oameni altfel 
pe care ea îi avea în preajmă îi explicaseră că bârfa este 
soră cu răutatea și oamenii care bârfesc sunt oameni răi și 
că avea de ales dacă va continua să vorbească despre alți 
oameni în lipsa acestora sau se va rezuma la discuțiile 
despre propria persoană și despre celelalte lucruri 
nevinovate: despre iubire, despre visuri, despre natură și 
despre cele alte frumuseți care aerisesc sufletul. Avusese 
atâta înțelepciune de a discerne tot ce i se sugerase că nu 
accepta să mai discute nici cu propria mamă despre ceilalți 
oameni.  
     Cu timpul înțelegea foarte bine condiția propriei familii și 
se agăța din ce în ce mai mult de vizitele singurei femei care 
nu o certa niciodată și avea foarte multă răbdare să îi explice 
tot ce ea greșea. Tot ce vedea cu ochii și sufletul acelei 
femei îi deschidea și îi lumina mintea. Doar acelei femei 
putea să îi spună nedreptățile care i se întâmplau și când 
prindea momentul avea atât de multe de spus: cum că 
ceruse și ea tatălui să o ducă la dentist să i se repare un 
dinte, dar primise răspuns de la mamă că le trebuie bani să 
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își cumpere struguri să facă vin; tot tatălui îi ceruse un 
trening nou și i se răspunsese franc: “aaaa, nou? Pai tu vez’  
 
că al nou este 80 de lei? Este scump și eu trebuie sa cumpăr 
butoaie pentru vin”.  
         Primăvara anului 2020 căzuse peste omenire cu 
pandemia și fetița a rămas izolată în satul ei. Avea un telefon 
vechi, spart, pe care îl căpătase de la un verișor, dar nu se 
putea conecta on line la cursuri. În schimb putea primi lecțiile 
pe WhatsApp și apoi trimitea temele profesorilor după ce și 
le rezolva. Era mai bine decât deloc. Pentru că își cunoștea 
condiția se împăcase cu gândul deși își dorea să țină pașii 
cu colegii de clasă. În vară, când pământul a mai luat pauză 
de la nenorocirea care se abătuse asupra sa, îi povestise 
femeii dragi sufletului ei aceste aspecte și faptul că doamna 
dirigintă o sfătuise să dea părinților să completeze câteva 
chestionare pentru a primi o tabletă printr-un viitor program 
guvernamental. Pentru că părinții nu voiau să audă aceste 
“mofturi”, ba chiar voiau să renunțe la internet, motivând că 
nu ajung banii pentru alte cele ale casei, Liviana completase 
acel chestionar cu ajutorul femeii dragi sufletului ei.   
         În toamnă când s-a prezentat la școală doamna 
dirigintă a cerut numărul de telefon al părinților. În inocența 
specifică a dat numărul mamei pentru că tatăl fiind la serviciu 
nu putea răspunde la telefon. Astfel un mare necaz s-a 
abătut asupra fetiței pentru că doamna dirigintă a sunat-o pe 
mamă să îi aducă la cunoștință că fetița urma să primească 
o tabletă de la școală. Mama a răspuns fără nicio ezitare: “- 
Nu îmi trebuie mie nimic, că nu vine nima să îmi plătească 
mie nimic și eu nu am bani și pe deasupra copiii mei au de 
toate”. Doamna dirigintă, luând de bune vorbele mamei, a 
mers la oră și de față cu toată clasa a certat-o pe fetiță 
apostrofând-o că nu a participat la cursurile on line deși avea 
telefon. I s-au aruncat în față cuvinte de genul “să îți fie 
rușine că ai mințit cu atâta nerușinare.....” și altele pe care 
doar sufletul ei le știa, cum de altfel numai ea știa ce simțise 
când se gândea la ce vor crede colegii despre ea ascultând 
toate reproșurile care îi erau aduse. Încercase să spună că 
nu avea decât un telefon spart cu care nu putea face mai 
nimic și care murise între timp, dar doamna dirigintă îi 
închisese gura reproșându-i că este o mincinoasă și că 
domnia sa cunoaște adevărul pentru că vorbise cu mama ei 
care îi spusese că “are de toate”. Era cuvântul unui adult față 
în față cu cel al unui copil. Orice argument al unui copil 
pălește atunci când intră în contradicție cu cel al adultului. 
Niciodată adulții nu au capacitatea de a asculta și părerea 
copilului și de a încerca să se asigure unde se situează 
dreptatea. Atunci când a mers acasă și i-a spus mamei ce i 
s-a întâmplat la școală, răspunsul primit a fost: “pe mine să 
mă lăsaț’ dracu în pace! Eu nu știu carte, de unde să știu eu 
de ăștia de ale voastre!? Trebuia să nu dai numărul meu că 
eu nu știu ce să zâc! Dracu știa ce zâcea aia acolo.......! De 

acu încolo să dai număru’ lu mămaie să nu mă mai sune pe 
mine........” 
       Dar pentru că divinitatea lucrează prin oameni, salvarea  
i-a venit de la fratele mai mare care i-a dăruit tableta pe care 
o primise și el cadou de la bunici. Bătrânii făcuseră 
prelungire la abonamentul de telefon și pentru aflaseră că 
există o ofertă prin care primeau o tabletă gratis au ales 
acea opțiune pentru a-i face nepotului o surpriză.      
          Fratele ei fusese mai norocos. Șansele lui de mai bine 
au fost mai mari pentru că atunci când s-a născut el, bătrânii 
erau în putere și l-au crescut ca pe propriul copil.  
        Acum, Liviana avea tabletă, dar pentru că nu se 
pricepea să și-o personalizeze, să își creeze cont, a rugat-o 
pe femeia sufletului ei să o ajute și astfel în câteva zile era 
prezentă la cursurile on line. 
         Era mulțumită că nu mai mergea la școală cu masca 
pe față. Școala era departe, călătorea cu microbuzul 
împreună cu ceilalți colegi și masca o sufoca, dar cel mai 
rău era la ore pentru că nu putea să se concentreze. În 
multitudinea de reguli impuse în contextul pandemiei se 
simțea  lipsită de libertate. Nu avea voie să se joace cu 
prietenii în pauze, nu mai comunicau așa cum erau obișnuiți 
și domnii profesori chiar le supravegheau toate mișcările. 
Cel mai mult o afectase momentul în care a strănutat în oră 
și involuntar și-a murdărit masca. A rugat-o pe doamna 
profesoară să îi dea voie la baie să se curețe și să schimbe 
masca, dar a primit răspuns negativ. A insistat pentru că nu 
mai putea răbda și i s-a răspuns pe un ton autoritar că mai 
erau doar 15 min. din oră. Uneori 15 minute înseamnă o 
eternitate și ea a trebuit să suporte tot acel timp într-o 
situație destul de jenantă psihic. După ce s-a terminat ora 
un cadru didactic a însoțit-o până la baie și a depășit 
momentul. Pentru un copil de la sat, un copil obișnuit cu 
libertatea naturii, copilul care se trezește dimineața, duce 
calul la apă, îi pune căpăstru și apoi își ia zborul călare peste 
câmpuri, ziua încheindu-se în același ton, toate aceste reguli 
o afectau și o întristau într-atât că diminețile în care pleca la 
școală deveniseră o corvoadă.  
         Perioada pandemiei punea la pământ inclusiv aceste 
suflete necălite. Deși era iarnă și aveau doar o cameră și 
mai avea un frate care se conecta la cursuri în același timp 
cu ea, reușiseră să se înțeleagă să  intre prin rotație on line. 
Își ruga mama să nu mai între pe ușă vorbind zgomotos la 
telefon când ea este în timpul orei și să nu mai scoată alte 
sunete involuntare pentru a nu o pune în situații jenante în 
fața colegilor și profesorilor.  
        După cursuri ieșea din casă, străbătea curtea și 
mergea la bunici. Îi plăcea compania bătrânilor. Mamaie o 
mai ajuta la teme și acolo unde nu se pricepea  punea mâna 
pe telefon și cerea ajutor să își susțină nepoata. După ce își 
termina temele îi întreba pe bătrâni cu ce îi ajută. Căuta să 
vadă dacă sunt vase de  spălat, le mai curăța câte un cartof, 
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supraveghea și oala de pe foc uneori și făcea tot ce îi 
spunea bătrâna până când se termina mâncarea. O ajuta pe 
bătrână să facă baie, o pieptăna pentru că reumatismul îi  
șubrezise mâinile și nu le mai putea folosi ca atunci când era 
ea mică și bătrâna avusese grijă de ea. După ce se întuneca 
făcea cale întoarsă și mergea să doarmă în cămăruța care 
întruchipa casa ei. Lemne aveau, și căldura din casă o îmbia 
la visare. Visa vara, libertatea, plimbările călare, uneori chiar 
visa mai mult de atât, dar avea sentimentul că era prea 
obraznică pentru că unele lucruri nu erau de nasul ei cârn și 
frumos.  
         Cele trebuincioase, strictul necesar nu îi lipseau: 
lemne pentru iarnă, mâncarea, ba chiar și dulciuri avea 
pentru că părinții îi dădeau câte un bănuț de ordinul a doi, 
trei, cinci lei să o încurajeze să îi ajute la treburile casei. În 
primăvară mânuțele ei mici struneau iapa atunci când băgau 
târșitoarea în porumbi, dădea și cu sapa, mulgea vaca, 
strângea fânul în căpițe și apoi îl ridica în căruță pentru a-l 
duce acasă. Făcea de toate, ba chiar golea și haznaua din 
curte pentru că nu știa și nu putea să refuze și astfel avea 
bani să își cumpere ceva dulce în puținele clipe în care își 
permitea luxul să se ducă în vizită pe la prietene.  
       Femeia sufletului ei o mustra pentru faptul că se ducea 
pe la celelalte fete și chiar o întrebase de ce nu vin acele 
fete la ea. Îi explicase că dacă ar fi venit fetele la ea nu avea 
unde să le invite și că în casa ei fetele nu se simțeau în largul  
lor.  
        Cele mai plăcute momente erau acelea în care 
strângea ceva mai mulți bănișori. Spre ironia soartei aceste 
momente veneau din nefericirea altora și asta pentru  că 
atunci când murea cineva în sat veneau femeile să o roage 
să aducă apele de pomană. Uneori se strângeau atât de 
multe ape că simțea că îi era peste puteri să le care. Vecinii 
din ce în ce mai rari și cei pe care îi mai avea nu se mai 
bucurau să primească apă de pomană pentru că aveau 
fântâni în curte.  Dar nu se lăsa și nu refuza pe nimeni pentru 
că bunica îi spusese că este păcat să spună “nu” omului 
care vine la poartă și își pune nădejdea în ea.  La slobozitul 
apei îi puneau în batic fiecare după suflet și după puterile 
financiare, unii zece lei , alții douăzeci, de la foarte puțini a 
primit cincizeci. Recordul financiar l-a bătut ultima apă la 
care primise chiar o sută de lei. Cum a ajuns cu ei acasă, a 
deschis tableta și și-a comandat o pereche de ghete să nu 
mai pățească așa cum a pățit în toamnă când îi ceruseră 
părinții cincizeci de lei că nu le ajunseseră banii să își 
cumpere strugurii pentru vin și nu mai văzuse acei bani....... 
           
                                                                                                                 
VA URMA…. 
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LA MALUL MĂRII, VERILE 
ERAU FERICITE... 

 
 
 
 
 

Constantin Ilie NAN 
 

Constanța, 10 iunie 1964... La Școala de meserii de pe 
bulevardul Karol, (azi bdul.Tomis) în a treia oră de 
matematică, profesorul Palade, dirigintele clasei noastre 
de viitori tâmplari de mobilă, pierdea timpul cu altceva: 
geamuri sparte, absențe nemotivate, bătăi între colegi și 
multe alte drăcii, care n-aveau nimic în comun cu 
matematica... 
           De învățat ceva, nici pomeneală, așa era mereu în 
orele sale. Învăța serios, doar cine era interesat.  

Neatent la gălăgia din clasă priveam din banca 
mea,a treia de lângă fereastră, la salcâmii din curtea școlii 
de pe margini, răvășiți de vântul puternic de afară, care 
scutura chinuit ramurile, frunzele... 

Mai erau încă 5 zile și intram toți, în vacanța de 
vară. Zarva continuă din clasă, care acoperea fără obraz 
cuvântul cumsecadului profesor cu ochelarii săi căzuți pe 
vârful nasului, nu era o excepție, ci o stare normală, 
obișnuită. 

Terminam al doilea an din trei, de școală 
profesională și nimeni, niciun coleg, nu mai avea răbdare 
de nimic. Ce repede trecuse timpul, ce repede!  

Trecuseră 7 ani de când copii fiind, zănatici prin 
cartier, încercam flămânzi să ne ferim de rele, printre 
golanii răi și câinii mari, vagabonzi. 

 Speranțele, visele noastre de copii săraci erau 
mari, dar bucuriile, mereu, în fiecare zi, erau puține, 
neînsemnate. 

Trăiam împreună cu mama și fratele meu mai mic, 
în aceeași căsuță cu două camere de 3 pe 3 metri, veche, 
strâmbă, prăpădită, închiriată de la Moș Anghel în capătul 
străzii Răsuri, din cartierul Coiciu.  

Apa de băut și de făcut mâncare o căram de la 
colțul străzii cu Mântuirii, curent electric am obținut târziu 
de tot, iar mama gătea la o lampă din tablă cu fitil și gaz 
petrolier. 

Prin acoperișul găurit în timp, puțin câte puțin, se 
strecura apa, obligându-ne la fiecare ploaie să înșirăm 

prin casă, oale, crătiți, cutii de tinichea sau ligheane, să 
picure obsedant în ele. 

În martie împlinisem 16 ani și mă străduiam să o 
ajut pe mama, cât puteam eu mai bine. În toate vacanțele 
de până atunci, de iarnă, de primăvară sau de vară, nu 
stăteam niciodată degeaba, îmi căutam de muncă să 
aduc și eu bani în casă. 

 Iarna în Depozitul de lemne nr 3, unde acum este 
zona Dacia, pe bulevardul Karol, iar vara prin Portul 
pescarilor, în peninsulă, (mai târziu Tomis), mai jos de 
statuia lui Ovidiu și de Hotelul Palas, sau “băiat de toate” 
pe la cârciumile din oraș. 

Grupul nostru de 8 prieteni, se risipise. Costică 
„Șchiopu”, băiat frumușel, a pățit-o rău de tot. Împreună 
cu prietena lui au intrat peste o bătrână care trăia singură   
pe strada Răzoarelor să o jefuiască și, “din greșeală”, au 
omorât-o... Au ieșit din pușcărie cărunți, după 18 ani.   

Fratele lui, Cristache „Grasu”, a sărit din trenul 
care trecea pe  Lăpușneanu, (acum bdul Lăpușneanu) la 
barieră, în drept cu str Mântuirii și și-a rupt picioarele, 
definitiv.  

Nelu „Cireașă”, a plecat la Galați la Șantierul 
naval, Nicu „Caramea” s-a îmbolnăvit de tuberculoză și a 
murit pe la 14 ani, iar Tică „Șmecheru”, mai mare decât 
noi, ceilalți, a fost obligat de părinți să plece la Palazu 
mare, la bunicii lui, să cultive și să vândă flori în piață. 
       Mai rămăsese doar Luci „Blegu”, dar din fraier, boul 
încălțat al străzii Răsuri, devenise prostu’ cartierului și nu-
l mai băga nimeni în seamă.    
În vacanțe, fratele meu George, pleca la bunici în  satul 
Pecineaga, din sudul Dobrogei, dincolo de 23 August și 
satul Dulcești, așa că eu îmi petreceam verile singur.  

Constanța se schimba în bine, puțin cât puțin.   În 
cartier se săpau șanțuri pentru apă și canalizare, iar mai 
târziu s-a continuat cu alte șanțuri, pentru cabluri groase 
cât mâna, de telefoane.  
       Pe unele străzi, cum erau Trandafirului, Frunzelor, 
Poporului și mai departe de noi pe Fulgerului, se 
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așternuse piatră călcată zi și noapte de compresoare 
grele, să poată circula normal, autobuzele 3 și 14. 

Comuniștii, ancorați puternic în viața social-
politică  a țării, supravegheau totul cu mână de fier... Cine 
mișca aiurea în front, cine vorbea “ceva în plus”, o încurca 
rău. Era timpul când mulți făceau reclamații ordinare, 
băgând în pușcării pentru nimic, pe mulți, prea mulți 
nevinovați.   

Completele de judecată aveau în componența lor, 
obligatoriu, muncitori cu patru clase care dădeau sentințe, 
iar Securitatea nu ierta pe nimeni, niciodată.  

După ce mai întâi erau umiliți și bătuți sălbatic 
până când recunoșteau fapte de care habar nu aveau, 
erau răspândiți apoi, în pușcăriile din toată țara. 

Salariile mici de batjocură, îi disperau pe 
majoritatea. Vecinii, cu mici excepții, se reclamau 
nerușinat între ei fără niciun discernământ. Da, dacă 
făceai economii să-ți cumperi ceva în casă, cineva precis 
te urmărea... Peste oameni plutea mereu așa, ca o 
mantie veninoasă, disperarea zilei de mâine.  

Nu se mai mira nimeni când brusc, dispărea câte 
un vecin. Dar ce spun eu, se reclamau în spiritul găunos 
al patriotismului popular, comunist-muncitoresc, soț cu 
soție și frate cu frate, dar noi, cu mama care pleca la 
muncă la 4 dimineața și se mai întorcea seara la ora 6, 
nu aveam nicio problemă... eram prea amărâți ca să ne 
bage cineva în seamă. 

Băiatul lui Moș Anghel, proprietarul mizeriei de 
casă în care locuiam noi, Nea Gigi zis Carasu, lipsea 
demult de acasă, era în pușcărie de 5 ani la “Poarta Albă”, 
aproape de Medgidia. Cu ani în urmă, fusese prins și 
arestat, când încercase să fugă din țară, cu o navă 
comercială grecească. 

În iarnă, când în sfârșit a venit eliberat acasă, și-a 
făcut  
cuști în podul casei, să crească porumbei. Era prieten la 
toartă cu Costel Drăguț, zis “Ciușdei”, vecin cu noi, 
dincolo de râpa din spatele casei, un golan urât, bătăuș 
și periculos, cel care îl tăiase pe tatăl lui, să-i dea bani de 
cheltuială.   
      Familie numeroasă cu părinți bețivi mai tot timpul, 
aveau 7 copii, din care 5 erau fete. Casa lor dezordonată 
mereu, înșirată în lungul râpei dintre cele două rânduri de 
case, vis-a-vis de casa lui Moș Anghel, vai mama lor, era 
plină cu tot felul de pietre, sârme, lemne și alte lucruri 
strâmbe, adunate cine știe de unde. 
      Fetele, murdare, prost îmbrăcate, cu picioarele goale 
pe stradă, rele de tot cu cei care treceau prin fața casei 
lor cu ieșire pe strada Trandafirului, în stânga unui pod, 
erau sălbatice chiar și între ele. Vorbeau urât, înjurau 
golănește și scuipau copii ordinar, fără niciun motiv.  

     Closetul lor dărăpănat era departe de casă, în fundul 
curții, așa că toți își făceau nevoile grăbiți, pe lângă gardul 
dinspre râpă. 
      Nu purta niciuna chiloți, așa că de multe ori, atunci 
când treceau băieți pe stradă își ridicau rochițele 
murdare, arătându-le cu haz  la toți, “podoabele lor” și 
alea murdare. 
      Dintre toate, însă, una ieșea în evidență... O chema 
Cristina, dar toți o strigau Tina. Era blondă, puțin mai 
înaltă decât surorile ei, avea 14 ani și ochii verzi ca două 
pietre prețioase. Vorbea la fel de murdar, ca toți ceilalți 
din casă, ba chiar era mai rea decât  toate la un loc, dar 
era singura care se spăla pe față, se pieptăna, și purta în 
picioare niște papuci albaștri, caraghioși, găsiți precis prin 
gunoaie.  
       Cu doi ani în urmă, prin iulie, m-a strigat la poarta 
dinspre râpă... 

-Bă, ia vino încoace, la gard!  
- Ce vrei?  
-Tu ești Ilie, băiatul lui tanti Ilinca, așa-i? 
-Da, și ce-i cu asta?  i-am răspuns eu precaut. 
-Am văzut că citești mereu, nu-mi dai și mie una? 
-Nu, pentru că vorbești mai urât decât băieții, scuipi și 

înjuri... o fată n-ar trebui să facă niciodată așa. 
-Hai mă, nu mai face tu figuri, că așa vorbește toată 

lumea. 
-Eu nu vorbesc așa. 
-Tu ești mai bleg, te-am văzut eu... 
-Gata, nu mai vorbesc nimic cu tine. 
-Hai nu te supăra așa, ce dracu’... fii și tu mai bărbat! 

De unde ai cărțile? 
-Le caut, muncesc pentru ele. 
-Și chiar nu vrei să-mi dai și mie una? 
Mă, acum ce să spun?... îmi plăcea de tâmpita asta, 

cu ochii ăia verzi, cu degetele ei lungi, subțirele, gura 
mamii ei, chiar îmi plăcea. 

-Nu-ți dau, pentru că precis, nu știi să ai grijă de ele,   
ai să le murdărești precis. Și apoi, mi-e frică de Ciușdei, 
fratele tău mai mare... e bătăuș, îl știe tot cartierul, nu 
vreau să am de-a face cu el. 

-Ce mă?... Dacă tu îmi dai cărți și el se ia de tine, îi 
sparg capul noaptea când doarme, îi torn vitriol în ochi, i-
am spus deja. Din cauza lui, eu nu mai pot să am niciun 
prieten, niciunul. 

-Hai, te rog, știu că ești băiat bun... nu poți să mă 
refuzi. 

       -Bine, bine... o să mă gândesc. 
-Nu te mai gândi, dă-mi acum una mică, subțire, de 

început. Ți-o dau înapoi, nu te speria, eu chiar am grijă de 
cărți, uite îți dau două caise mari, îmi arată ea fructele. 
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-Dă-mi 3 caise, fac eu pe al dracului, și am să-ți dau 
una subțire. Văd că pomul vostru e plin... Dacă nu mi-o 
dai înapoi peste două zile, alta nu mai vezi de la mine. 

-Mă cheamă Tina, îmi spune ea și merg la școala de 
pe Poporului.  

-Lasă că știu cum te cheamă. 
-De unde știi mă, râde ea, înălțându-se peste gardul  

lor prăpădit. Fii sincer, mă urmărești, îți place de mine, 
nu? 

-Nu! Dar te-am văzut de câteva ori în fundul gol, când 
făceai pipi din picioare, lângă gard. 

-Vai de mine, vai!... și eu credeam că nu mă vede 
nimeni... ah, am să fiu mai atentă. 

-Hai, lasă asta, uite!... eu mă duc să-ți aduc o carte, 
iar tu mai faci rost de încă o caisă coaptă. 

-Bine, te aștept la gardul tău, o să trec râpa, că-i 
uscată. Dar stai, nu mi-ai spus la ce școală ești? 

       -Eu din toamnă, merg la Școala profesională, pe 
Karol. 

Un timp a mers bine... La două-trei zile, funcție de  cât 
era  groasă cartea, striga la mine când mă vedea prin 
curte. 

-Am terminat-o și p-asta, mi-a plăcut. Uite, ți-am adus-
o înapoi și vreau alta, îmi întindea ea caisele. 

După trei săptămâni, mi-a dat cartea înapoi tăcută, 
apoi s-a întors tristă înapoi, să plece. 

-Hei, nu mai vrei încă una? 
-Ba da, dar nu mai am caise, îmi spune ea cu părere 

de rău, în pom n-a mai rămas niciuna. 
-Îmi pare rău, lasă, nu-i nimic, îi spun eu, ești prietena 

mea. Uite, am să-ți dau o carte fără să-mi dai nimic, e 
bine? 

-Da e bine, mulțumesc! Dar sigur, nu râzi de mine? 
-De ce să râd, ai fost mereu corectă, uite, poftim, îi 

întind eu cartea. 
Tina, surprinsă, se uită lung la mine cu ochii ei, ăia 

verzi, care mă zăpăceau, cercetându-mă. 
-Ești băiat bun, îmi spune ea, te-am observat eu. Dacă 

vrei, pot să-ți dau altceva... 
-Ce să-mi dai? 
-Uite asta își ridică ea rochița, dezvelinu-și pântecul ei 

gol de fată. Te las să pui mâna acolo... dar să nu spui la 
nimeni, șoptește ea. 

Am înțepenit!... Fata asta e nebună, m-am gândit eu 
aiurit, încântat rău de tot. 

-Ești sigură? 
-Da, sunt sigură, pentru că mie îmi place mult de tine... 
Tremurând de emoție, am rupt o scândură putredă din 

gard și am întins mâna, după principiul “Napi îți dau prin 
gard”... Inima îmi bătea să-mi spargă pieptul, pentru că 
na, era pentru prima dată, când atingeam o fată între 
picioare... 

După câteva minute, Tina se retrage, zâmbind.  
-Îmi place și mie, mă, ce știi tu. Data viitoare, dacă ești 

cuminte, am să te las să-mi bagi încet, un deget 
înăuntru...  

      Mai târziu, prin August, ziua, când afară ploua, 
singur în casă, m-am pomenit că îmi bate la geam. Mama 
era la muncă iar fratele meu încă nu se întorsese de la 
bunici,  

-Am trecut pe la tine să-ți aduc cartea, îmi spune ea 
zâmbind. Mai îmi dai una? 

-Da, sigur, i-am răspuns eu privind-o amețit în ochi. 
-Atunci, hai să ne dezbrăcăm în pielea goală, vrei?  M-

am gândit la asta toată săptămâna, îmi spune ea privindu-
mă în ochi. 

Hai vino încoace, ce-ai rămas ca boul în curtea școlii, 
se dezbracă ea fără niciun pic de jenă. 

Precipitat, încurcându-mă în pantaloni, îmi scot 
chiloții după mine și-i arunc pe jos, la nimereală... 

-Mă, papagalule, să ai grijă când intri, că dacă mă 
doare tare, îți mușc beregata... 

Aveam 14 ani și ea 12... În ziua aia am făcut 
“dragoste” cu Tina, pentru prima oară. Iar ea m-a mușcat, 
dar nu de beregată, nu... 

-Să nu te lauzi la nimeni, mi-a spus ea atunci 
tremurând, să nu fii ghiolban - față palidă, auzi... că dacă 
află Ciușdei, ne omoară pe amândoi... Și spală și tu 
prosopu’, să nu-l vadă tanti Ilinca, mă, că uite, a curs puțin 
sânge... 

În zilele următoare a mai venit la mine încă de două 
ori, apoi am mers împreună la mare, la capătul digului 
mic,  de unde începea plaja orașului. Acolo era mai puțină 
lume,   iar ea își băga mereu mâna în chiloții mei, când 
intram în apă. 

Da!... La malul mării, verile erau fericite... 
      Curând, au început să vină în curte la nea Gigi, tot 

felul de urâți dubioși-periculoși: Fronea pantof, Vasile 
baronu, Dumitru mănuși de cauciuc, Virgil nebunu și alții 
o grămadă, toți infractori cu pușcării la activ, care puneau 
în secret țara la cale. 

      În fiecare duminică, cumpărau și vindeau la Obor,    
(zona casa de cultură, dincolo de calea ferată, spre str 
Avram Iancu) porumbei de rasă, de la guțani pestriți cu 
ciocul mare, ieftini, la voiajori și căzători cu ciocul mic și 
coada mare, bogată, scumpi fără discuție, cu geană albă 
și ochi rari, albaștri, roșii sau violeți, și cu penaj alb sau 
colorați complet, cu aceeași nuanță. 

Gașca lor de huligani la 30-35 de ani, furau de peste 
tot, tâlhăreau fără milă pe oricine, spărgeau balurile 
organizate în cartier cu muzică și dans, smulgând cu forța 
fetele de lângă iubiții lor, violând nemernici, pe cine voiau 
ei.  
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Când îi căuta miliția p-acasă, ca să-i cerceteze sau 
să-i aresteze, nu-i găsea nimeni niciodată, dispăreau 
neașteptat cu toții, pur și simplu. 

Lumea se ferea de ei ca de dracu’, îi știau toți de 
“jegoși”, de poame rele, dar de frică, nu-i reclama nimeni 
niciodată.  

August se terminase, iar eu lucram în portul pescarilor 
cu un tătar bătrân, să-l ajut cu barca lui care lua apă în 
larg, să o dăm pe dinafară cu catran și smoală topită. 

Septembrie venea cu vânt rece, care strica apa mării. 
Acum mergeam în piețe să-i ajut pe țărani cu căratul 
legumelor în fiecare dimineață, din căruțele lor până la 
taraba din piață. 

Pe data de 10, s-a întors și fratele meu de la bunici, 
parcă mai rotund și plin de zgârieturi, de la cățăratul în 
pomii fructiferi din curte și de la joaca zilnică, 
neastâmpărată, cu Ursu, câinele nou, ciobănesc, al 
bunicului.  

-Mâine, mergem la mare, i-am spus eu râzând, că 
miroși a țăran... 

-Păi chiar vreau și eu, mi-a spus el. Da cum adică 
miros a țăran? se uită el încruntat la mine. 

-Da, mă, uite așa, îl tachinez eu... miroși a oaie, 
vacă și a câine, ce, tu nu simți? 

-Nu mă, nu! poți să spui că miros a carne, brânză și 
a pâine proaspătă făcută de bunica, asta da. Ce, tu nu știi 
cum sunt bunicii, m-au îndopat amândoi cu tot ce au avut 
ei mai bun... Tu ce-ai mâncat acasă? 

Eu? Tocană de cartofi cu pâine neagră, că mama o 
face bună de tot... 

La mare, am intrat doar cu picioarele goale până la 
genunchi, dar am fugit amândoi repede înapoi... Apa era 
rece, nu mai era bună, gata vara trecuse. În urma ei 
rămâneau ca în fiecare an, doar poveștile. 

-Mamă, uite 400 de lei, i-am câștigat în vacanța 
asta,  n-am cheltuit niciun leu, niciun bănuț, ăștia sunt toți. 

-Of mamă, știu, mulțumesc!... Am să-i cumpăr lui 
George hăinuțe noi de școală, că tu primești uniformă 
gratis de la profesională, mă strângea ea în brațe.  

Să fiți cuminți, lăcrima ea, să nu vă bateți, și nici să 
nu furați... și să învățați bine, mamă. 

Gata! se terminase totul... intram în anul trei, în 
școala mea de meserii și îmi plăcea să fac sport, să joc 
handbal. Eram înalt cu brațe lungi și mâna mare, în 
curând aveam să intru în echipa școlii. 

Afară vremea se stricase de tot. Ploua rece și vântul 
bătea tare. 

Pe Tina, n-am mai văzut-o nicăieri, nu mai striga la 
mine să-i dau cărți la gardul din spatele râpei. Târziu, în 
vacanța de Crăciun, m-am pomenit cu un bulgăre de 
zăpadă după ceafă. Când m-am întors să văd cine mă 
lovește, am rămas cu înjurătura în gât. Era ea... Tina... 

-Ce mai faci, mă, papagalule, râde ea cu pletele sale 
blonde în vânt, ăăă? Ești sănătos, o duci bine? Mai dai 
cărți la fete? 

 -Nu, pentru că mie mi-a plăcut doar de una, arunc 
și eu un bulgăre spre ea. 

-Ce vorbești mă, se apropie fata de mine, chiar așa? 
Ți-a fost dor de mine, hai, spune drept. 

Fără nicio altă vorbă, am prins-o în brațe și am  
sărutat-o. De Ciușdei, nu îmi mai era frică, de două luni 
era în pușcărie. 

-Ia te uită, face ea ochii mari, băiatul meu s-a făcut 
bărbat, mă sărută și ea. Am bani, îmi șoptește ea, te invit 
la film, la cinema Progresul. 

Pe drum mi-a spus că s-a mutat la București, la una 
din surorile mamei sale.  

Vreau să fac liceul și Facultatea de Drept, să bag în 
pușcărie toți golanii, mi-a sus ea serioasă. Cât a durat 
filmul, pe întuneric, ne-am sărutat tot timpul... 

A fost ultima oară când am atins-o. Am revăzut-o 
târziu peste ani și ani, o singură dată. Era îmbrăcată în 
robă neagră, într-un complet de judecată în Tribunalul 
Constanța.  

Era procuror... Ne-am uitat scurt, precis, unul la altul 
și... atât. Timpul nostru romantic se risipise, trecuse de 
mult. 

Gașca derbedeilor care veneau în curtea casei lui  
Moș Anghel, la fiul său, nea Gigi carasu, a fost arestată 
toată. Atunci s-a descoperit de ce nu-i prindeau niciodată 
acasă la ei.  

Treaba era simplă, dar nu se gândise nimeni la asta. 
Când se organizau  razii împotriva lor, golanii se anunțau 
unul pe celălalt, folosind porumbei voiajori, special 
antrenați, care în 2-3 minute ajungeau la perechile lor, 
aflate în cuștile celorlalți, cu bilețele în zgarda din pânză, 
de la gâtul lor. 

Iar noi, eu și fratele meu, creșteam cu speranța că 
într-o zi avea să ne fie mai bine. Surorile Tinei, au crescut 
și ele. 
Toate s-au făcut coafeze și manichiuriste. Fete frumoase, 
s-au măritat devreme cu bărbați care știau să facă bani. 
      Intrasem în anul 1965... an de cotitură în viața 
românilor și a țării. Un dictator vechi se prăpădea, iar în 
locul lui avea să vină altul nou, care va scrie istoria  cu 
sânge. 
      La Constanța, marea a rămas la locul ei, n-a putut s-
o fure nimeni, doar malurile și digurile s-au schimbat, iar 
peste tot, nostalgic în văzduh, chiar și peste oraș, cu 
ruinele sale antice,  liberi de orice opresiune, zburau cu 
aripile întinse în vânt, pescărușii albi... 
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MOȘIA BĂDILA 
 

(fragment dintr-un  roman în curs 
de apariție) 

 
 

 

 
Victor  Henrich BAUMANN 

 
 Trebuie să spunem acum că, boierul Bădila era 
un om avut care moștenise, dar și știuse să-și înmulțească 
averea, făcând comerț cu negustorii greci și italieni din 
cetățile de la Gurile Dunării. Fiind și căpetenie a obștilor 
de vlahi din ținuturile nordice ale Paristrionului, se 
bucurase de bunăvoința hanului tătar Noghai, dar mai ales 
a prințesei bizantine Eufrosine, ultima soție a acestuia, 
nepoată a basileului Mihail al VIII-lea Paleologu.  
        În copilărie, boierul Voicu Bădila fusese un copil isteț; 
deprinsese buchiile chirilice și învățase să socotească de 
la Trofim, un călugăr bulgar care se aciuiase pe lângă 
familia Bădila, și capul familiei ținea la el. Cu timpul, 
devenind omul său de încredere, îl însoțea atunci când 
încheia diverse învoieli cu negustorii străini din cetățile 
dunărene. Cu ajutorul lui, Voichiță, așa cum îl alintau 
părinții, făcuse în adolescență ucenicie pe lângă segñor 
Bellucio, un negustor genovez de stofe și pânzeturi, din 
cetatea Noviduma, căruia Bădila îi livra cantități mari de 
miere de albine și lână de la oile sale. În cei doi ani, cât a 
apucat să stea pe lângă genovez, deprinsese bine limba 
și scrierea talienilor și, probabil, ar mai fi stat în cetate, 
dacă n-ar fi năvălit tătarii. S-a întors acasă, când s-au mai 
liniștit lucrurile, însoțit de oamenii neguțătorului pe care, 
fiind talieni, tătarii i-ao lăsau să treacă. Aici, la poalele 
Dealului Mare a aflat, la reîntoarcere, că bietul călugăr se 
încumetase să plece spre Vicina, dar a sfârșit prin a fi 
căsăpit de tătari. Tătarii au incendiat și distrus o mare 
parte a așezărilor, luând în robie numeroși localnici și 
animalele acestora, dar au evitat zonele împădurite. Astfel, 
zona sudică a dealurilor împădurite din teritoriul cetății 
Noviduna a scăpat aproape neatinsă, iar cei care se 
retrăseseră la adăpostul vechiului val, au putut să se 
reîntoarcă la vetrele lor, când lucrurile s-au mai liniștit.  
        Dar raidurile devastatoare, aducătoare de moarte, s-
au ținut lanț vreme de mai mulți ani, până când întregul 
ținut dintre Dunăre și Marea cea mare, a intrat în 
componența Hoardei de Aur. Marele han a hotărât să 

protejeze drumurile  comerciale de pe teritoriul său, care 
uneau Asia cu Europa, Estul cu Vestul și  Nordul cu Sudul, 
iar prin ținutul acesta trecea drumul spre Bizanț. 
       Voicu era singurul băiat în familia Bădila, în care se 
născuseră nouă fete și un singur fecior. Nașterea sa a 
provocat însă moartea mamei sale, el fiind crescut de 
surori. După trecerea în neființă a tatălui său, a devenit 
șeful familiei și a preluat toate atribuțiile acestuia. Fiind 
recunoscut de toți staroștii obștilor vlahe din ținutul nordic 
al Paristrionului, pentru cinstea, inteligența, istețimea, 
curajul și puterea de convingere, dar și pentru averea sa, 
a devenit căpetenie, reprezentându-i pe vlahii dicieni în 
relațiile cu autoritățile din Sakdji, devenită reședință a 
tătarilor dunăreni și, cu cele genovze din cetățile din zona 
gurilor Dunării, aflate în administrarea acestora. Și-a luat 
femeie din rândul vlahilor dunăreni, pe Oana, încă pe când 
trăia bătrânul și, cum era obiceiul, după ce s-au văzut și s-
au îndrăgit, Voicu a „furat-o” într-o seară, de la o 
șezătoare... 
        Hanul Noghai a fost unul dintre nobilii tătari care a 
înțeles, din momentul în care l-a cunoscut pe Voicu Bădila, 
că are de-a face cu un om de nădejde și a ținut  seamă, 
din puținele discuții avute, de multe din părerile boierului 
despre nevoile populațiilor supuse. 
         Fără a fi un susținător al hanului Noghai, a cărui 
politică urma șirul războaielor de cucerire ale hoardelor 
tătărești, boierul Bădila apreciase măsurile luate de 
acesta. Ca urmare a acțiunilor întreprinse împreună cu 
șamanul selgiucid, Sari Saltuk, dispăruseră conflictele 
dintre urmașii populațiilor de stepă așezate pe acest 
pământ și vechii locuitori vlahi care, căpătaseră drepturi 
egale asupra terenurilor arabile și pășunilor, în locurile în 
care se găseau. Oamenii hanului pedepseau cu moartea 
orice încălcare a regulilor stabilite de stăpânul din Sakdji, 
dar mai ales furturile și tâlhăriile de pe drumurile 
comerciale. Nu lipsiseră anii secetoși, sau ploile 
abundente care au adus necazuri mari oamenilor. Cu toate 
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acestea, se ridicaseră așezări noi și târguri unde se 
găseau mărfuri venite de departe, pe drumurile stăpânite 
și apărate de tătari. Satele și cătunele arătau altfel, 
binecuvântate de pacea internă instaurată de Noghai. 
        Însă, în toamna anului 1299, în plină glorie, hanul 
Noghai pierea asasinat pe Nipru, în urma unui complot pus 
la cale de camarila Marelui han Toktai al Hoardei de Aur.  
         Cât despre Eufrosine, căsătorită la 17 ani cu un 
bărbat în puterea vârstei,  întreaga sa tinerețe se 
desfășurase la Sakdji, târg dunărean de provincie, 
transformat peste noapte în capitală de hanat și  care, cu 
toate eforturile sale, susținute de altfel și de Noghai, de 
înfrumusețare a orașului cu construcții și edificii noi, cu 
baie publică pentru locuitori, și piață pentru tranzacții 
comerciale, cu drumuri și alei pietruite, cu o zonă portuară 
pentru corăbii, nu se putea compara nici măcar cu cetățile  
de pe Dunăre, aflate sub controlul negustorilor italieni, dar 
mite cu Constantinopolul. În toți acești ani, singurul care a 
încurajat-o și i-a stat alături, ca un părinte, a fost boierul 
Bădila, care i-a fost și dascăl de limbă valahă! 
        Alungată din palat de către Čiaka, după ce fusese 
obligată să asiste la decapitarea celor doi gemeni ai săi, 
Eufrosine, aflată la capătul puterilor, se retrăsese la 
conacul loialului său slujitor, boierul Bădila, pentru a-și 
săruta copilul, pe care îl văzuse o singură dată, la nașterea 
sa și, pentru a îngenunchea sub crucea Mântuitorului, în 
schitul din pădure, pe care îl ctitorise împreună cu boierul, 
înainte de a părăsi aceste locuri pe care acum, după 
încurajările familiei Bădila, le simțea atât de apropiate 
sufletului său, încât  se străduia să îndepărteze de ea  
acest sentiment... 
        Soarele se apropia de amiezi și lumina sa puternică 
se făcea simțită în poiana înconjurată  de pădurea de 
stejari în care trona conacul familiei Bădila. Locul se afla 
la o bună distanță de reședința tătară de la Sakdji și arăta 
ca o mică cetate fortificată de jur-împrejur cu șanț și val de 
apărare, prevăzut cu palisadă din pari groși de stejar. 
Clădirea fusese construită pe schelet de lemn îmboldit cu 
pământ argilos, căptușit cu bârne despicate, din același 
soi de lemn tare, prinse între ele cu gheare de fier forjat în 
fierăria gospodăriei. Construcția se sprijinea pe o temelie  
înaltă din bolovani ciopliți, și era străpunsă la fațadă de un 
beci care traversa pe dedesubt întreaga clădire. Aceasta  
era  înconjurată de  un balcon unit cu pridvorul mai larg de 
la intrare, de unde, o scară masivă din dulapi de stejar, 
plasată în lateral, cobora în curtea mare, mărginită de 
numeroase acareturi. Pe colțurile clădirii se aflau turnuri 
înalte de observație, prevăzute cu „cerdac”- platforme 
pentru luptători care, nu erau părăsite nici un moment. 
        În mijlocul curții, un copil de vreo cinci ani, cu o cușmă 
mare din blăniță de ied pe cap, îmbrăcat cu ițari, cămeșă 
din lână și cojocel înflorat și cu cizmulițe din piele în 

picioare, ochea un coș cu mere, aflat în față la aproximativ 
10 pași, încordând un arc micuț făurit din lemn de corn, cu 
coarda din păr de cal, strâns înfășurată și bine întinsă.  În 
tolba din spinare se tolăneau câteva săgeți din lemn tare, 
cu pene la spate. Săgețile erau boante, dar acest amănunt 
părea că nu-l deranjează pe micuțul ochitor, căci fiecare 
măr lovit îi aparținea. Lângă el se afla un adolescent de 
vreo 14 ani care îl încuraja, bucurându-se împreună de 
victorii. Băiatul se numea Mitu și era nepot al boierului 
Bădila, fiind fiul feciorului său Petruș, omorât în Crimeea 
împreună cu Aktagi, nepotul hanului Noghai, în anul 1299. 
        Bătrânului i se zbătu pleoapa ochiului stâng, care 
începuse să nu-l mai asculte. Își ridică privirea spre 
Doamna Eufrosine care continua să zâmbească, cu ochii 
în lacrimi, la vederea copilului. 
       ‒ Măria Ta să nu aibă grijă! Boierul i se adresa în grai 
tătar! Prințul Dimitrie este, să-mi fie iertate aceste vorbe, 
privit ca membru al familiei noastre! Toată lumea de  
primprejur știe că este copilul răposatului meu fecior, Călin 
și al Lunei, soața sa , care a murit la naștere, Dumnezeu 
s-o odihnească în pace, împreună cu micuțul nenăscut! 
Toți care-l știu de orfan, îl iubesc și-l alintă, numindu-l 
„Mitruș”. Când o veni vremea îi vom spune adevărul și, 
abia atunci, îl vom trimite Domniei Tale la Constantinopol! 
Deocamdată va trebui să așteptăm, Măria Ta, 
reîntoarcerea olăcarului pe care l-am trimis la sălașul din 
apropierea mării, întemeiat de Baba Sari Saltuk. Apropiat 
al hanului Noghai, șamanul Vă poate pune la dispoziție un 
pâlc de selgiucizi care se reîntorc în Anatolia, ca să Vă 
însoțească în siguranță pe drumul străvechi de pe coasta  
mării, urmând să prevină orice întâlnire cu oamenii țarului 
Theodor Svetislav. Astfel  am gândit eu, drumul de 
reîntoarcere a Luminăției Tale în capitala Bizanțului. 
         Un zâmbet crispat încreți figura distinsă a Eufrosinei, 
dar boierul nu-i lăsă timp de răspuns, adresându -se 
nevestei sale care se ivise în pragul pridvorului: 
       ‒ Oană, draga mea băbuță, ai pregătit masa? 
       ‒ Iertare, Măria Ta, că am îndrăznit să Vă tulbur 
discuția!  Bătrâna se înclină către prințesă, adăugând, cu 
zâmbetul pe buze: Bărbatu ista al meu, a uitat de masă, și 
se răcesc bucatele! 
        Jupâneasa Ioana era renumită în tot ținutul dinspre 
Dunăre, pentru bucatele cu care îi ospăta pe cei care, în 
drumul lor, poposeau pe la conacul soților Bădila. Dar, mai 
ales acum, de când prințesa Eufrosine era oaspetele 
casei, jupâneasa era  mai tot timpul în bucătărie, ca nu 
cumva slugile să greșească cu ceva. Numai plăcinta cu 
brânza  dulce din laptele Chivei, văcuța pe care o crescuse 
de mică și o iubea bătrâna ca pe copilul ei, n-o lăsa pe 
mâna nimănui. O pregătea singură, așa cum învățase de 
la maica sa și câteodată, ca să facă plăcere boierului, 
mare mâncător de dulciuri, dar și celorlalți care abia 
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așteptau să se înfrupte, o stropea cu nițică miere de 
albine. Intrând în încăperea mare, centrală, destinată 
prânzurilor, eroii noștri au fost izbiți de efluviile culinare ale 
bunătăților așezate pe masă de stăpâna casei, cu grijă, în 
așa fel, încât să poată servi  ușor dintr-un capăt al 
acesteia, pe fiecare comesean. Pe mijlocul mesei se aflau 
clondire cu vinurile renumite ale podgoriei Bădila, 
castroane smălțuite și frumos colorate, încărcate cu mere 
și struguri și, bineînțeles, celebra plăcintă cu brânză, tăiată 
în bucăți mari, așezate pe tăvițe de aramă, acoperite cu 
pânze albe de in. Jupâneasa  ordonase slugilor să taie 
câteva găini grase și se îngrijise ca fiertura cu zarzavaturi 
să fie bine acrită cu zeamă de fructe verzi. Pentru felul doi, 
slugile învârtiseră ore în șir un berbecuț la proțap, stropit 
din când-în-când cu vin. Un castron mare de lut smălțuit, 
era umplut cu varză murată. Bucăți mari de pâine aburindă 
se lăfăiau în coșulețe împletite, din papură.    
        Ospățul, de rămas bun pentru Eufrosine, se 
desfășura în prezența tuturor membrilor familii Bădila, atât 
cât mai rămăseseră, adică, nevestele vădane, copiii și 
nepoții, căci bărbații căzuseră toți, pe câmpurile de luptă, 
alături de oamenii lui Noghai. Jupâneasa Ioana își 
înnodase lacrimile în dorul feciorilor și-și dăruise inima cu 
totul nepoților care, nu erau puțini și trebuiau crescuți în 
onoare și bărbăție, cu dragoste pentru pământul pe care 
se născuseră și îi hrănea pe toți cu darurile sale. 
        Prânzul se desfășura în tăcere, deoarece nimeni nu 
îndrăznea să vorbească neîntrebat în prezența prințesei. 
Mai tot timpul, Eufrosine își arunca privirea spre Mitruș, 
apoi asupra celorlalți copii, mai toți măricei față de acesta, 
și căuta cuvinte de îmbărbătare pentru femeile îndoliate. 
Și, aceste cuvinte erau bine primite, căci toate știau că 
prințesa pierduse întreaga sa familie, iar viitorul ei era 
necunoscut. 
       Desigur, la vremea aceea, Mitruș habar n-avea că 
este prinț de sânge bizantin imperial și că, femeia 
zâmbitoare, frumos îmbrăcată, care le vorbea limba, 
stâlcind cuvintele, și despre care bunu Voicu îi spusese că 
este prințesă, era mama lui. Avea să afle abia, când 
bătrânul, aflat pe patul de moarte, îi va destăinui adevărul. 
      Era însă prea târziu pentru tânărul prinț Dimitrie!  

     Forțată de unchiul său, basileul Andronic, 
Eufrosine se retrăsese la o mânăstire, devenind 
maica Teofana. Dar nu rezistase dorului de cei dragi, 
pierduți pentru totdeauna și, mai ales după mezinul 
lăsat în grija familiei Bădila. Conștientă de faptul că 
fusese uitată de familia imperială și pentru ea nu mai 
exista viitor, se supusese unui regi m monastic 
exagerat care îi adusese sfârșitul.      
Noviodunum. Cercetări arheologice 

        0.0  Poziţia geografică, existenţa unei 
excepţionale zone arheologice şi a rezervaţiei 
arheologice, bogăţia de materiale şi de informaţii 
arheologice şi istorice, fac din Noviodunum principalul 
sit arheologic din nordul Dobrogei.          După 40 de 
ani de la primele săpături arheologice, cu caracter de 
salvare, efectuate la Noviodunum, sub conducerea 
prof.Ion Barnea, în 1995, Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale Tulcea, pune bazele unei cercetări arheologice 
sistematice, care avea să transforme, în următorii ani, situl 
de pe malurile Dunării într-un centru de referință pentru 
arheologia românească. În prezent, Noviodunum 
definește una dintre cele mai valoroase zone arheologice 
ale Dobrogei. Monumentele sale au fost clasate în grupa 
A din Lista Monumentelor Istorice/ 2006, nr.crt. 169-175, 
cod LMI 2004 : TL-I-A-05804.(1-6) în baza Ordinului 
Ministerului Culturii şi Cultelor 2314/ 2004, publicat în 
M.Of.R., Partea I, nr.646 bis/ 6.o7.2004, cu modificările şi 
completările din anexa la OMCC 2182/ 2005, publicate în 
M.Of.R., Partea I, nr.996 bis/ 10.11.2005. Ele sunt incluse 
în două rezervaţii arheologice : a) cetatea şi așezarea 
civilă cu valul I, într-o rezervație de 24  ha, cu o zonă 
protejată de 30 ha; b) un segment din necropola tumulară 
a cetăţii, în punctul « La Movilele Dese », alcătuit din 14 
movile, situate de o parte şi de cealaltă a drumului roman 
care intra în cetate pe la SE, în total 15 ha, din care, 
rezervaţia - nouă ha, zona protejată - șase hectare.    
        Programul de cercetare arheologică de la 
Noviodunum, conceput în 1995, urma să se desfășoare pe 
trei direcţii principale:        a) precizarea raportului dintre 
așezarea civilă, circumscrisă de cele trei valuri de pământ, 
şi fortificaţia cu zid(uri de incintă din piatră; b) stabilirea 
unor repere cronologice cât mai exacte, a etapelor 
cronologice din istoria aşezării şi cetăţii, a cronologiei 
absolute; c) degajarea unor segmente cât mai largi din 
incinta de piatră şi a unor edificii din intra-muros, în 
vederea  cercetării, restaurării şi valorificării lor turistice. 
        Primele campanii de săpături arheologice s-au 
desfăşurat în aşezarea civilă din imediata  vecinătate de 
sud-est a cetăţii, delimitată de valul I,. urmând ca 
secţionarea cetăţii să se facă într-o etapă ulterioară. S-a 
putut observa că, stratul de cultură medieval, gros de 
aproape 1,60 m, era alcătuit din pământ cenuşiu, granulos, 
cu numeroase fragmente ceramice amestecate, din epoci 
istorice diferite; materiale de la diverse amenajări de 
locuinţe, care suprapun numeroase gropi menajere şi 
gropi de morminte situate la diferite niveluri. Conform 
situaţiilor existente, la sfârşitul acestor campanii se 
defineau două orizonturi culturale: habitatul şi necropola 
medievală.  
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        A) În habitatul medieval se disting două faze de 
locuire. O primă fază, cu nivel de locuire situat la aprox. -
1,50 – 1,60 m adâncime, suprapus de dărâmături 
incendiate, evidenţiază perioada de timp cuprinsă între 
domnia lui Vasile II ( 976-
1025 ) şi aceea a 
împăratului Alexios I ( 1081-
1118 ). La 0,60 m adâncime, 
sub vegetalul bulversat de 
arături, a fost surprinsă cea 
de-a doua fază de locuire 
medievală. Această fază 
era marcată de o 
dărâmătură de pământ 
galben pomostit, provenit 
din pereţii unor locuinţe de 
suprafață, şi de gropi 
menajere de mari 
dimensiuni, care 
perforaseră un  orizont de 
morminte de înhumaţie, 
pătrunzând, uneori, până în 
nivelurile romane. 
Materialele recoltate, în 
special din aceste gropi, 
adevărate depozite 
arheologice de ceramica 
smălţuită și de  monede 
skiphate şi tăiate, imitaţiile 
latine, încadrează această 
fază între sfârşitul secolului 
al XII-lea şi mijlocul sec.al XIII-lea.  
         B) Necropola medievală prezintă numeroase gropi 
de morminte, cu inventar foarte sumar, redus la una-două 
piese vestimentare sau de podoabă, de cele mai multe ori 
lipsite de orice fel de inventar.  Aflte la adâncimi diferite, 
unele morminte se suprapun, distrugând, de cele mai 
multe ori, ansamblurile habitatului de epocă medie 
bizantină de la Noviodunum, din ambele faze.  
        Aşadar, cercetările efectuate în arealul respectiv au 
stabilit succesiunea stratigrafică a folosirii sale în secolele 
XI–XIII, pe următoarele coordonate: nivel de locuire din 
sec.al XI-lea, perforat de morminte de inhumaţie, 
aparţinând unei necropole din sec.al XII-lea, deranjate la 
rândul lor de gropi menajere şi resturi de locuinţe din prima 
jumătate a sec.al XIII-lea, puternic bulversate de lucrările 
agricole moderne. Secţionarea valului I a permis 
constatarea, conform căreia, amenajarea acestuia s-a 
produs la sfârşitul sec.al XI-lea, când zona era locuită.  
        0.1  În anul 2000, a fost lansat un nou proiect de 
cercetare arheologică, întitulat Noviodunum 2000. Noul 
proiect, cu o desfăşurare de 10 ani, avea în vedere situaţia 

de excepţie a zonei supuse învestigaţiei ştiinţifice, şi, nu în 
ultimul rând, situarea sa pe marginea unui drum betonat, 
în apropierea DN-22 şi E 87. Proiectul Noviodunum 2000 
urmărea degajarea segmentului de sud-est a incintei 

fortificate a cetăţii romano-bizantine 
şi restaurarea acesteia, în 
următoarea etapă, inclusiv a 
edificiilor bizantine din intra-muros. 
În paralel, se desfășura proiecrul 
britanic Noviodunum 
Archaeological Project, care 
urmărea relaţionarea informaţiilor 
prelevate din teritoriul cetăţii cu cele 
din cetate. Realizarea proiectului 
Noviodunum 2000 ar fi creat 
condiţii pentru includerea sitului de 
la Noviodunum în circuitul turistic şi 
ar fi permis finalizarea altui proiect, 
început în 1999, de realizare a unui 
centru de cercetări arheologice, în 
cadrul unui Parc arheologic, cu 
bază de cercetare, muzeu, depozit, 
laborator, casă de oaspeţi.        
         Cercetările arheologice din 
ultimii ani au reuşit să degajeze 
aproape în totalitate trei turnuri 
avansate, şi cea mai mare parte din 
incinta de sud-est cetăţii. Săpăturile 
din intra-muros, au surprins 
monumente medievale cu caracter 
de unicat.  

         1.0 Turnul Mare în care s-au desfăşurat cercetări 
arheologice în anii 1997 – 2009, se prezintă ca o 
adevărată fortăreaţă, dovadă incontestabilă a puterii şi 
importanţei strategice a cetăţii Noviodunum – principală 
staţiune a flotei moesice, Classis Flavia Moesica şi a unor 
importante vexilaţii legionare.  
         Turnul, are o anvergură de 31,40 m și, avansează în 
exterior pe o lungime de 16,30 m, suprapunând o 
suprafaţă de aprox. 512 mp, din care 225 mp în interior ( 
25 x 9,00 m ), Acest  veritabil bastion a fost construit, în 
mare măsură, peste partea de sud a primului castru 
roman, din faza de pământ, de la Noviodunum. 
Construcţia lui s-a realizat după consolidarea terenului cu 
ajutorul unor fundaţii, din pietre prinse cu mortar, 
implantate până la adâncimi cuprinse între -2,00 –(-) 2,50 
m. 
        Prin observaţii arheologice s-a constatat că turnul a 
fost adosat zidului de incintă, legătura sa  organică cu 
acesta realizându-se într-o ultimă fază constructivă din 
epoca romano-bizantină, fază de reconstrucţie, din 
perioada domniei împăratului Iustinian I ( 527-565 p.Chr.), 
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când este refăcut şi zidul de incintă, cel puţin în zona 
cercetată de noi.  
        Structura  interioară a turnului prezintă ca element 
caracteristic un şir transversal de patru piloni rectangulari, 
construiţi din piatră şi cărămidă pe un stilobat median. 
Aceşti piloni susţineau, la niveluri diferite, platforme de 
lemn necesare apărătorilor, în caz de asediu, fapt 

evidenţiat de nişele pentru bârne din structura interioară a 
pereţilor de vest, nord şi de est. Pilonii au fost construiţi pe 
un bazament înalt din rocă tare, diabaz local şi bucăţi de 
granit, aduse, probabil pe apă, din părţile Troesmis-ului, 
pietre prinse cu mortar de var. Acest bazament susţine 
trunchiul pilonului, realizat din blocuri rectangulare din 
calcar, în tehnica opus quadratum

        Partea superioară a pilonilor a fost zidită cu cărămizi, 
prinse în straturi groase de mortar de var cu bucăţele de 
cărămidă sfărâmată, mai bine păstraţi fiind cei din mijloc, 
din dreptul intrării în turn, cu păstrat aproape toate 
elementele constructive.  
        Obturarea spaţiului intrării cu pietre zidite cu mortar 
evidenţiază activitatea constructivă din epoca medie 
bizantină.  
        Stilobatul  care susţine arhitectura interioară a turnulu 
a fost adosat pe zidurile laterale, de est şi de vest, ale 
turnului, de la nivelul plintei de construcţie, dar pilonii au 
fost construiţi ulterior, mortarul de var şi straturile de 
cărămidă sfărâmată descoperite pe nivelul VIII, fiind 
revelatoare, în acest sens. Fundaţia solidă  a turnuluia fost 
amplasată într-un strat de cultură roman-timpuriu, mai 
precis în fossa castrului de pământ, din prima jumătate a 
secolului I p.Chr., vestigiile căruia fiind descoperite pe 
laturile exterioare, de vest şi de est, ale Turnului Mare. 
Cercetările arheologice au evidenţiat, de altfel, că Turnul 
Mare al cetăţii romano-bizantine a fost amplasat pe latura 
de sud a primului castru roman, construit în sec.I p.Chr., 
în pe retele sudic, loesoid, al promontoriului, pe care se va 
clădi cetatea. 
        Schimbarea sistemului de apărare, care a avut loc în 
vremea Flavilor, odată cu fixarea castrului pe linia Dunării, 
se reflectă şi în acţiunea de acoperire a agger-ului şi a 
fosei cu pământ adus de pe promontoriu. În conformitate 
cu materialul arheologic recoltat din stratul de umplutură, 
în special ceramică de factură romană prelucrată pe loc şi 
specifică secolului II p.Chr., această operaţiune a 
continuat până în epoca Severilor. În cursul secolului al III-
lea, în acest strat de pământ „purtat” sunt amplasate 
substrucţii din piatră prinsă în mortar de var, cu scopul de 
a consolida terenul accidentat din faţa valului de pământ 
al vechiului castru şi de a pregăti „patul de aşteptare” 
pentru prima fortificaţie de piatră, care urma să cuprindă 
întreaga arie a cetăţii.  
    Astfel de substrucţii, anterioare fortificaţiei romano-
bizantine, se întâlnesc pretutindeni în sectorul de sud-est 
al cetăţii. Orientarea lor, diferită faţă de aceea a zidurilor 
fortificaţiei din epoca Tetrarhiei, relevă o fază anterioară, 
urmată de mai multe decenii de stagnare. 
       Recoltarea unor fragmente ceramice din sec.al III.lea 
p.Chr., împreună cu monedele descoperite la baza 
stilobatului, emisiuni de la împăraţii Aurelianus ( 270-275 

p.Chr. ) şi Maximianus Herculius ( 295-305 p.Chr. ), relevă 
momentul ante quem al construirii Turnului Mare. 
      Construirea acestui turn în partea de SE al unei 
fortificaţii de asemenea amploare, într-un teren care 
trebuia consolidat, se datora, foarte probabil, nevoii de a 
proteja drumul de acces în cetate prin colţul de SE. 
Construcţii de acest gen se întâlnesc la multe din 
fortificaţiile romane târzii, de pe limes-ul Dunării de Jos, 
din epoca Tetrarhiei; duble, dar de dimensiuni reduse, pe 
laturile de E şi de NE, în cazul Capidavei, asemănătoare 
la Troesmis – Cetatea de Est, pe mijlocul laturii de est, şi 
la Iatrus, pe malul bulgăresc al fluviului unde, turnul mare 
al cetăţii respective, situat pe frontul de sud, are aproape 
aceleaşi dimensiuni şi aceeaşi structură internă. 
        Modul de decroşare a plintei, ca, de altfel, şi a 
zidurilor laterale ale TM, relevă că, de la linia pe care în 
interior s-a construit stilobatul, partea sudică a TM a 
respectat panta terenului, pe care a terasat-o, construcţia 
zidului de faţadă fiind realizată pe o plintă aflată cu 1,40 m 
mai jos faţă de  aceea de pe linia de inserţie cu zidul 
incintei romano-bizantine.  În zona vestică, zidurile TM au 
fost construite pe o plintă egalizatoare, realizată din blocuri 
rectangulare de calcar, perfect tăiate, peste care s-au pus 
blocuri mari şi foarte groase. Spre sud, fapt surprins în 
colţul de SV, această construcţie s-a suprapus unei 
fundaţii profunde.  
         Ca şi zidul de incintă, zidurile Turnului Mare au fost 
iniţial „zidite”, cu blochete din calcare cenuşii de 
Guttenstein şi diabaze locale, folosindu-se blocuri mari de 
calcar devonian de Turcoaia, ca stâlpi de consolidare a 
miezului. În partea superioară, au fost zidite cu cărămizi 
mari, pătrate, şirurile de cărămizi alternând cu structura de 
piatră, într-un gen de opus mixtum. Refacerile ulterioare 
întrebuinţează emplectonul din materiale diverse şi menţin 
reţeaua din blochete de piatră pentru zidirea paramentului. 
        În Turnul Mare au fost identificate nouă niveluri de 
folosire, Ultimele două aparţinând secolului al XI-lea, 
următoarele şapte, secolelor IV-VI p.Chr. Prezenţa unor 
materiale destinate preparării mortarului, în apropierea 
pilonilor de pe stilobat, pare a fi un indiciu referitor la 
momentul construirii acestora, după cum, acoperirea 
pilonilor laterali, cu ocazia „reconstrucţiei iustiniene”, 
presupune renunţarea la structura iniţială a turnului şi 
menţinerea, numai a celor doi piloni centrali, din dreptul 
intrării în turn. Acestă intrare, „tăiată” în grosimea zidului 
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de incintă, a fost prevăzută cu pandanţi din blocuri mari de 
calcar cretacic de Turcoaia, zidite în tehnica opus 
quadratum. 
        Penultimul nivel romano-bizantin, puternic incendiat, 
este marcat de un grup de chiupuri , plasate aproximativ 
pe mijlocul zidului de faţadă. Ceramica recoltată  de pe 
nivel şi din stratul de nivelare de deasupra, permite 
stabilirea momentului când a survenit incendiul, la sfârşitul 
sec.al V-lea şi începutul sec.al VI-lea p.Chr. Nivelul IV, al 
doilea nivel de epocă iustiniană, este, prin excelenţă, un 
nivel de reconstrucţie iustiniană de la jumătatea secolului 
al VI-lea p.Chr., reconstrucţie provocată şi impusă, în 
acelaşi timp, de marea invazie a bulgarilor din anul 540 
p.Chr.  Cetatea Noviodunum trăieşte sub teroarea 
atacurilor repetate ale triburilor slave, ale anţilor şi 
sclavinilor, în timpul domniei lui Iustin I ( 518-527 p.Chr. ) 
şi a nepotului său împăratul Iustinian I ( 527 – 565 p.Chr ). 
Ultimul nivel iustinian din turn, niv.IV, a fost distrus în urma 
invaziei hunilor- kutriguri, din martie a. 559 p.Chr. După 
această dată, Turnul Mare al cetăţii romano-bizantine nu 
mai cunoaşte altă fază de refacere, ci o folosinţă precară, 
probabil până spre sfârşitul secolului, când turnurile sunt 
abandonate, fiind greu de apărat. 
          Ultimul nivel romano-bizantin reprezintă și ultima 
perioadă de folosire a turnului în epoca romano-bizantină. 
Ars şi bulversat, este acoperit de un strat masiv de 
dărâmături incendiate, în care materialul arheologic este 
redus. Probabil că, incendierea TM s-a produs la sfârşitul 
sec.al VI-lea, stratul de dărâmături care acoperă nivelul 
ars, înlătură, în acest sens, orice dubiu privind părăsirea 
sa. Descoperirea ceramicii slave în dărâmătura acestui 
nivel din turn, confirmă arheologic situaţia cetăţii 
Noviodunum în pragul erei bizantine. 
          Secționarea longitudinală a Turnului Mare, 
aproximativ în zona cea mai înaltă, a evidenţiat prezenţa 
unui segment de zid medieval, construit într-un strat gros 
de pământ, de cca.1,50 m, strat care conţine numeroase 
materiale din secolele I – III p.Chr.: fragmente ceramice, 
fragmente de sticlă, obiecte din os, metale şi monede. 
Acest strat de pământ purtat suprapune cele două niveluri 
din secolul al XI-lea.  
         Primul nivel de epocă medie-bizantină suprapune 
dărâmătura de moloz şi cărămizi a ultimului nivel romano-
bizantin. Cel de-al doilea nivel, din sec.XI, este marcat de 
locuinţe semi-îngropate, care suprapun direct şi uneori 
distrug zidurile turnului. Cele mai vechi monede, care 
datează începuturile locuirii bizantine în interiorul Turnului 
Mare, în primul pătrar al secolului al XI-lea p.Chr., sunt 
emisiuni Vasile II – Constantin VIII.  
         Segmentul de zid bizantin, care apare în plan vertical 
pe latura de nord a turnului, a fost construit pe structura 
păstrată a zidului de incintă romano-bizantină. Construcţia 

sa încheie istoria Turnului Mare. El a perforat stratul de 
nivelare masivă care a acoperit, probabil la sfârşitul 
secolului al XI-lea, locuirea medie-bizantină din cursul 
acestui secol, pe întreaga suprafaţă a turnului. Rolul său 
pare să fi fost acela de a exclude din sistemul defensiv al 
cetăţii acest turn, care, datorită ruinării sale,  accentuată şi 
de locuirea din secolul al XI-lea, îşi pierduse orice 
importanţă strategică. Această acţiune se putea produce 
în vremea primilor împăraţi Comneni, dacă nu, chiar, în 
timpul domniei lui Alexios I Comnenul ( 1081-1118 ) când, 
cetatea medievală, transformată, foarte probabil, în 
reşedinţă feudală, cunoaşte cea mai mare înflorire.  
         Că avem de-a face cu o acţiune de acest gen, o 
dovedesc şi situaţiile arheologice din intra-muros, din 
dreptul Turnului Mare, unde, prima plintă de construcție 
corespunde unui nivel de secol XII. Acestui nivel îi aparțin 
resturile unui edificiu bizantin cu etaj, şi portic la parter, cu 
deschidere la SE, şi urmele unei străzi pietruite, în 
vecinătatea de NV a acestui edificiu. În exteriorul Turnului 
Mare, la est și la vest, sub stratul de moloz, rezultat din 
distrugerea zidului de incintă şi a zidurilor laterale ale 
turnului, a fost descoperită o locuire medievală din 
secolele XII–XIV. Latura exterioară, de vest a TM, prezintă 
o „plombă”, executată grosolan cu blochete căzute din 
paramentul zidului, prinse cu mortar lăptos, de var, de la 
nivelul primei faze de locuire medievală. Această „plombă” 
nu este singulară; ea se corelează unor reparaţii frontale 
ale zidului de incintă.  
          Acţiunile de refacere a zidului de incintă, au loc după 
o distrugere masivă a cetăţii, reflectată în prăbuşirea 
zidurilor edificiului bizantin şi a zidului de incintă pe nivelul 
de secol XII. Această distrugere nu putea fi provocată de 
oameni, ci de un seism, iar refacerea cetăţii, începută 
probabil cu zidul de incintă, care va continua să 
funcţioneze, aşa cum reiese din situaţiile arheologice, cel 
puţin, până în secolul al XIV-lea, a durat o perioadă mare 
de timp, nefiind terminate, după părerea noastră, la 
momentul când a avut loc marea invazie a tătarilor. De 
altfel, prezenţa mormintelor din spaţiul cetăţii, morminte 
care perforează ultimele niveluri de locuire de epocă 
medie bizantină, reprezintă, cred, un argument în favoarea 
ipotezei cu privire la părăsirea cetăţii spre mijlocul 
secolului al XIV-lea.  
           Acestui argument arheologic, i-aş adăuga unul 
istoric, şi anume, constituirea aşezării de la Isaccea după 
venirea tătarilor; localitatea, cu numele de Sakdji, cu o 
populaţie majoritar-musulmană, fiind amintită la 1331 de 
geograful arab Abulfida, ca „un oraş în ţara valahilor… de 
mărime mijlocie… aşezat într-o câmpie, aproape de locul 
unde Dunărea se varsă în Marea Neagră”. Descoperirea 
ceramicii din secolele XIII-XIV, aparținând tătarilor din 
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hanatul Hoarda de Aur, la Isaccea, şi-n apropiere, la 
Revărsarea-Dealul Tichileşti, se adaugă celor de mai sus 
 2.0  În colţul de SE al cetății a fost cercetat Turnul 
de Colţ (TC), un turn în formă de potcoavă, cu laturile 
evazate spre NE şi NV și, cu frontul semirotund, având un 
zid median, ca structură interioară, zid menit să suporte un 
interior etajat, cu scară la nord, şi platforme de apărare pe 
frontul de sud.  Cercetările arheologice au relevat, ca şi în 
cazul Turnului Mare, andosarea  ulterioară a TC la o 
incintă deja existentă. Orientarea zidului de incintă 
romano-bizantin, la care se adaugă prezenţa paramentului 
estic, lucrat în acelaşi mod cu paramentul interior al TC, 
sugerează existenţa unui alt turn de colţ în acest sector, 
sau cel puţin o altă modalitate de închidere a laturii estice 
a TC. 
        În porţiunea respectivă a zidului de incintă, curtina 
fusese prevăzută iniţial cu un turn rectangular. Acest turn, 
dezafectat sau nu, la un moment dat a servit ca temelie la  
construcţia turnului de colţ cu laturile evazate, formă ce 
avea  rolul de a rezista mult mai bine în faţa mijloacelor de 
asediu.  
        O caracteristică a acestui turn, realizat chiar pe 
segmentul de incintă care coteşte imediat spre NE, constă 
în construirea unei scări de, 1,09 m lărgime, pe mijlocul şi 
în grosimea incintei de nord a turnului. Această scară este 
alcătuită din nouă trepte, prin care se cobora în interiorul 
turnului, până pe un nivel de călcare incendiat, aflat la 
baza treptelor şi marcat de un strat gros de mortar, 
suprapus pe nivelul anterior al turnului, ultimul nivel de 
epocă romano-bizantină. 
        Turnul cu laturile evazate, în formă de potcoavă, a 
funcționat  numai în epoca romano-bizantină, dar s-a 
păstrat în stare suficient de bună, pentru a putea fi utilizat 
ca spațiu de locuire în epoca medie bizantină, spre 
deosebire de TM care a fost dezafectat. Se pare că, spaţiul 
delimitat de laturile turnului şi pilonul central a fost intens 
locuit în epoca medievală, dovadă fiind urmele locuinţelor 
datate la sfârșitul secolului al XI-lea – începutul secolului 
al XII-lea, construite după nivelarea terenului de epocă 
romano-bizantină.      Cercetările noastre, precum şi cele 
ale colegilor britanici, au evidențoat faptul că, în ultima 
etapă de locuire medievală a cetăţii, când așezarea se 
restrânge la spațiul cetății, zonele din vecinătatea zidului 
de incintă, din intra-muros, unde s-au găsit morminte de 
inhumație, au fost utilizate în secolul al XIV-lea , foarte 
probabil, de către populația locală,, pentru înmormântări.  
   3.0   La mijlocul distanței dintre Turnul Mare la vest şi 
Turnul de Colţ la est, săpăturile arheologice au scos la 
lumină vestigiile unui turn avansat, plasat pe curtină, cu 
două faze constructive. Acesta a fost numit Turnul A ( 
TA), fiind cel de-al treilea turn scos la lumină prin săpături 
arheologice sistematice, în sectorul de sud-est al cetății.  

        Prima fază aparține unui turn scurt, rectangular, cu 
ziduri groase, mai precis fundații din secolul III care, au 
servit ca bazament pentru construirea turnului romano-
bizantin, în epoca Tetrarhiei, Acest turn, cu laturile 
perpendiculare pe zidul de incintă, are frontul semi-rotund, 
masiv, lat de 3,15 m, care a inclus vechiul zid de faţadă, în 
noua structură.. Pe mijlocul întregului ansamblu defensiv 
se păstrează baza pilonului de susţinere, în plan vertical, 
a platformei defensive. Foarte probabil, ăn epoca 
iustiniană, când are loc o impresionantă acțiune de 
refacere a cetății, se renunță la acest turn, demantelându-
l până la nivelul substrucțiilor. 
         În aceste condiții, spaţiul interior al TA a fost 
întrebuinţat în cursul secolelor XIII – XIV ca locuinţă. Și pe 
mijlocul laturii de vest a turnului, a fost surprinsă o locuinţa 
îngropată din sec. XII, suprapusă de urmele unei locuiri de 
suprafață din sec. al XIII=lea. Constructorii bordeiului au 
folosit fundația din sec.al III-lea, menită să consolideze 
terenul în zona fosei, ca perete de sprijin, situaţie întâlnită 
în sec.al XIII-lea, şi în interiorul primului turn.   
  
  4.0  Zidul de incintă al cetăţii, din zona destinată 
cercetării, se remarcâ printr-o bună conservare, în special 
la exterior. Construcția a dost executată din blochete de 
dimensiuni reduse, legate cu mortar, având o lăâime de 
1,80 – 1,90 m  Prezintă aceleași tehnici constructive, 
specifice epocii romano-bizantină, întâlnite în toate 
punctele  cercetate.            
        Între TA și TC, zidul prezintă la faţadă o refacere 
consistentă, cu emplecton din pietre legate cu mortar alb-
lăptos ce conține scoici pisate şi cu parament ţesut diferit, 
ceea ce presupune o refacere grabnică a incintei. Lăţimea 
acestei refaceri variază între 1,20 m la 1,40m, în funcție de 
gradul de distrugere consemnat. 
        Cercetările au fost efectuate de o parte şi de cealaltă 
a zidului de incintă, acolo unde săpăturile arheologice au 
identificat structuri de pământ şi de chirpici, aparținând 
unor epoci deferite: secolelor VI – VII p.Chr., în spatele 
zidului de incintă, în intra-muros; și secolelor XIII – XIV, în 
fața acestuia, în extra-muros, respectiv unor momente 
cheie din istoria cetății Noviodunum..  
         Cea mai importantă descoperire făcută în exterior, la 
baza zidului de incintă, este un tezaur de opt monede 
tătărăști (aspri din argint) din ultimele decenii ale secolului 
al XIII-lea şi începutul sec.al XIV-lea, descoperire legată, 
probabil, de înfrângerea lui Noghai, când este posibil să fi 
fost ascunse aceste monede. Prezența locuințelor de 
suprafață şi a descoperirilor monetare prezintă o 
importantă deosebită pentru datarea incintei medievale, a 
momentului reconstruirii incintei de sud, a „plombei” din 
exteriorul laturii de vest a TM, și a zidurilor din nord-vestul 
TC. 
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            E TOAMNĂ... 
                                                               
        
 

Maria Tomița CORINI 
 

      Mai deunăzi  am zărit o frunză-ncărunțită, 
se dădea huța în palmele vântului, care de abia 
era simțit. Între timp încerca să se desprindă de 
ramul matern, devenise palidă la față, mă privea 
cu jale, știa că regina multicoloră e pe undeva 
aproape... La porțile Verii care tocmai își trăgea 
grăbită zăvorul, îi apăruse ca musafir în prag, 
preafrumoasa Toamnă. Avea ochii galeși din a 
căror frumusețe curgeau privirile-i calde. Chiar 
în prima zi a lui Răpciune, am găsit frunza, 
despre care vă spusesem mai sus, era căzută în 
genunchi, încă vie, lângă trunchiul bătrânului 
copac. O priveam cu jale, ea mi-a zâmbit, m-a 
uimit gestul ei după care-mi zise: 
   - Nu fi tristă draga mea, mi-a venit timpul să 
devin hrană rădăcinilor-materne. Lasă tristețea, 
nu e nou pentru tine, știi doar că astfel este 
viața, timpul pe toți ne ia de mână și ne duce pe 
cărări necunoscute, legea naturii de foarte mult 
timp și-a pus amprenta pe decizia sa... Ea, 
frunza, îmi vorbea atât de gingaș, atât de dulce, 
îi sorbeam suflarea și totuși tristețea îmi dădea 
târcoale. Cum să nu fiu tristă, mă-ntrebam 
lăuntric, dacă... dacă iată Vara s-a dus cu zilele-
i calde ce i s-au scurs ca și minutele din oră. S-
a dus vara... Am luat frunza ca s-o țin în palme, 
ea, cu vocea-i tremurândă tot continua să-mi 
zică:  - Privește, ridică ochii, mai sunt surate de-
ale mele ce s-au îngălbenit! Nu fi tristă, 
zâmbește, ia clipele cum vin, toate rând pe rând 
ne vom îmbrăca în acel galben-auriu, vom 
deveni suratele soarelui, mai apoi, după cum 
este totul trecător, fiecare își va alege și alte 
culori. Odată desprinse de ram vom intra în 
dansul frunzelor căzânde, vom zbura a lene, 
visătoare ne vom roti în pasul vântului pribeag. 
Tu, vei fi spectator... Tăcută, privesc frunza ce-

mi tot vorbește, privesc în jur, privesc din nou 
la pom, pomul încărunțit se despletește de 
frunze, cad frunzele, cad una câte una...  
Îngândurată văd chipul unui om prin făptura 
acelui pom, câtă nostalgie! E Toamnă iar în 
calendar, e Toamnă...Cerul mai are puritate în 
ochii săi albaștri, Soarele se tăvălește prin 
coama cerului lăsându-se ușor peste umerii de 
Toamnă... 
  Îngândurată, îmi duc pașii pe aleea ce stă cu 
brațele deschise spre a culege din gama 
Toamnei, frunzele... 
       Să îmbrățișăm Toamna ca pe cel mai drag 
anotimp și să-i zicem, BINE AI SOSIT! 
                                                      
  La gura sobei... 
 
       Ce surpriză minunată! Gând frumos la gura 
sobei să-l alinți cu noi poeme, când afară vântul 
geme și când iarna-și cerne norii, fumul din 
hogeag ridică stâlpii albi, se povestește, deseori 
și rotocoale ies alene ca din pipă, semn că 
uneori și plita mai tușește. Stai la cald, citești o 
carte, te-ndulcești cu sucul slovei, ce frumos! 
Pisica iată, toarce somnoroasă lângă sobă, vai 
ce iarnă minunată, neaua veselă sclipește, pare 
basm sau o poveste, ușile și le-a deschis acea 
carte fermecată. Iată, o cărare-improvizată 
duce-n largul luminiș, unde-n soare îmbrăcată 
stă o zână ce ne-așteaptă, să ne-arate lumea 
nouă unde doar cu zahăr plouă și cu zâmbete 
curate, plouă cu clipe senine, cu lumini și voie 
bună. E o lume ce adună bucurii și fapte bune, 
în grădina lor tot cresc pui micuți de-
nțelepciune. Preafrumoasa zâna fată ne aduce 
pe o tavă, dulce, bună, cea mai faină ciocolată... 
dar de-odată cineva în ușă bate, preafrumoasa 
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zână fată zgomotul ce-l auzi o făcu să fugă-n 
carte și să tragă după sine, ușa, ce ducea spre 
lumea bună. Pisicuța se trezește, miaună puțin a 
lene, plita iarăși mai tușește, lemne cere, 
dincolo de o fereastră, trece vântul care geme. 
E prezent și gerul care face zgomot, chiar prin 
țurțurul frumos, care stă cu vârfu-n jos, la o 
ciudă iată-l crapă, un copil îl ia în mână, de 
rușine că s-a rupt, țurțurul de gheață rece, în 
palma-i caldă ce-l cuprinde iată-l că se face apă. 
Fulgii cad, e iarn-afară, urlă vântul pe sub 
streșini, mătură fără-ndoială tot ce-i cade-n 
cale, dânsul. Apoi îl apucă plânsul, toți au un 
culcuș, o casă, însă el e vagabondul ce-are 
inimioara arsă și-i fără cuib, fără odihnă, n-are 
chip să se ascundă, n-are tihnă n-are... Colo sus, 
pe crângul rece pițigoiul zgribulit, cere hrană de 
la iarnă și-ndurare, printre pene vântul trece, 
rătăcit. Și o cioară croncănește  e ca musca cea 
din lapte, lasă urme pe zăpadă, din cotețul de 
găini iată un grăunte-o cheamă, are foame, 
iarna-i grea, înghețată cioara este, își ia zborul 
și se duce supărată. Iarnă e, fulgii aleargă, se 
așeză la fereastră și privesc la gura sobei, cineva 
stă în fotoliu îmbătat de meditații și citește, 
rătăcește cu creionul pe o filă ce așteaptă 
intersecții, linii, fraze-amestecate ce se cer 
scrise cu grijă și se văd puse-ntr-o carte. E 
Gerar, e cald în casă, visurile iau amploare și se-
ndreaptă iar spre cartea ce așteaptă  cu răbdare 
ca să fie mângâiată. Vântul șuieră afară ca 
flăcăul dus la fată, amețit se potolește dând 
puterea gerului, gerul poate noaptea-ntreagă 
meșteri-va în ferestre prea frumoase flori de 
gheață, când în casă se răcește ele prind mai 
multă viață... Ninge-ntr-una, pe cărări stau 
supărate mari troiene, dimineața se trezește și 
pășește rar, a lene, soarele-și arată dinții, gerul 
geme, vântul nu-i,  cerul iară prinde-a cerne, cu 
lopețile părinții, pârtii fac pân' la fântână și-apoi 
cu găleata-n mână, aduc apa cristalină ca s-o 
pună în ulcior colo-n casă lângă soba care cere 
și așteaptă iarăși lemne, e flămândă dimineața. 
Altă ziuă a-nceput, iată când sunt pe sfârșite 
treburile începute, ce să faci în plină iarnă? Iar 
așteaptă acel fotoliu să-l cuprinzi în fața sobei 
să te-afunzi în el că-i moale și să lași să-ți 
zboare gândul, unde oare? Spre o carte cu 

poeme, sau cu povești neastâmpărate ce se cer 
citite toate lângă sobă... 
 
 Mă-ntâlnii cu o sărbătoare   
                                         
       Mă-ntâlnii cu una din cele mai frumoase 
sărbători, era Sfânta Marie. Doamne când o 
văzui atât de slabă și neagră, nu am rezistat 
ispitei, că dă, fac și eu parte, mai mult sau mai 
puțin, din lumea curioșilor și apoi sunt și eu 
femeie. O privii mirată și fără ocolișuri mă 
apropii de ea și o-ntreb: 
 - Sfântă Sărbătoare, Sfântă Mărie, ce bine că  
ne-am întâlnit, tare mult timp a mai trecut de 
când nu te-am văzut. Dar iartă-mă de 
îndrăzneală, te cunosc bine, cu mulți ani în 
urmă arătai altfel, acum ce s-a întâmplat de te 
văd tristă, neagră și slabă? 
   - Apoi draga mea, sunt neagră și slabă din 
tristețe, dacă tot trec pe dinaintea porții tale și 
de câte ori ajung în fața ei, îmi rup ochii 
căutându-te. De ani de zile te caut și nu te văd 
prin curte. Ții minte când erai acasă? Sfânta 
Sâmbătă se porăia pe lângă tine, nu avea odihnă 
nici cuptorul, din contra, era fericit mai ales 
după ce îi încingeai focul pe talpa vetrei sale! 
Năzbâtiosul cuprindea întreaga făptură 
lăuntrică, limbile focului săltau într-un dans 
năstrușnic tot bătând la papuc prin toate 
încheieturile! Era impus să se încălzească până 
la maxim! Tu, între timp lăsându-l să-și 
astâmpere respirația, alergai când în casă, când 
afară, întotdeauna pășeai peste o treaptă, nu-ți 
mai ajungea timp să le atingi cu tălpile tale 
desculțe pe fiecare în parte. Apropo de trepte! 
Tot săltând peste ele, într-o zi, după ce intrase 
în casă, unul din copiii tăi pusese mătura pe 
treapta a treia și tu, din obișnuință făcând saltul 
de căprioară, ai pus piciorul peste coada ei, și... 
un zbor neașteptat, aveam impresia 
că...Doamne ferește! Dar ai avut o reacție fulger 
de-a-ți apăra pălăria, un salt în aer și te văzui 
aruncată înainte căzând pe coapsă...Doamne 
cum te țineau anii, aprinsă și zveltă, Marie! 
       Amintirile acestea m-au dus departe, dar să 
continui povestea cuptorului cu pricina, care 
avea la dispoziție câteva minute, nu mai mult de 
zece, de a-și domoli limbile de foc, gura lui 
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așteptând tăvile ce-aveau minune de pâine 
crescută în ele,(secretul era...creșteau în voie, 
deoarece erau la ele acasă)  deseori pregăteai și 
un străjer ce-l puneai chiar în gura cuptorului, 
lângă tăvi, era ceaunul plin cu sarmale. Ele, 
sfătoasele, se pregăteau de-a sări în gură, 
tocmai când și pâinea-și vedea fața rumenită. 
Deseori ceaunul ținea în căușul său faimoșii 
cartofi îmboboliți cu carne. Apoi, pe lângă 
pâine mai învârteai și niște plăcinte din acelea 
boierești, crescute și-nfoiate ca și împărătesele. 
Mai ții minte Marie?  Aveai o rețetă, ce-ți plăcea 
foarte mult ca să te joci cu ea în fiecare 
sâmbătă , făcând biscuiți din aceea burduhoși, 
rotunzi și rumeni, de cum îi scoteai din cuptor, 
nici nu-i lăsai să se gândească, așa fierbinți cum 
erau turnai peste ei crema din albușurile ouălor 
bine bătute cu zahăr, făcându-le o baie din 
acelea boierești, dându-le un veșmânt nou, alb. 
 
     Deseori te urmăream și-ți dădeam atâta 
putere de treceai cu delicatețe peste lacrimile 
vieții. Cel mai mult îmi plăcea să-ți văd 
copilașii ce deveniseră miere pentru alți copii 
din mahala, adunându-se-n jurul lor la poarta ta, 
bucurându-se de deliciurile cu care îi mângâiai. 
Pe atunci mirosea a pâine coaptă, plăcinte, 
sarmale,  până dincolo de coasta dealului, dar 
de când nu te mai văd prin curtea ta, ți-am găsit 
poarta plângând și toate ca toate, dar ți-a fugit 
și cuptorul de-acasă! Copiilor le-au crescut 
aripi, și-au luat zborul... 
   - Sfântă Sărbătoare, de-ai ști câtă bucurie mi-
a adus întâlnirea noastră! 
   - Draga mea, nu ne-am întâlnit ocazional,  eu 
sunt aceea care te caut de ceva timp și în sfârșit 
te-am găsit, dar cu părere de rău foarte departe 
de casa ta! 
   - Nu e vina mea scumpă Sfântă Sărbătoare! 
Timpul este acel care le așază pe toate așa cum 
crede el, dar să știi, mă bucur nespus că te văd! 
Te privesc și îmi amintesc acele timpuri pe când 
veneai în ospeție la noi, te așezai la masa 
încărcată cu de toate, datorită ție Sfântă 
Sărbătoare, Sfântă Marie! 
   - Draga mea, eu eram doar oaspetele casei, 
știam foarte bine cu câtă dragoste pregăteai 

bucatele, le ungeai cu sufletul, le stropeai cu 
lumină și le îndulceai cu iubire! 
Am încercat să șterg lacrimile din ochii 
ferestrelor tale, am încercat să liniștesc poarta, 
am rugat cuptorul să se reîntoarcă acasă, dar... 
răspunsul ești tu! 
   - Mă doare, Sfântă Sărbătoare! Mă doare 
timpul prin care am  trecut, mă dor lacrimile 
ferestrelor, plânsul porții și mai ales fuga 
cuptorului de-acasă, mă doare golul ne-mplinit 
de bunică lângă nepoți, mă dor pașii de la porți, 
mă doare luna ce cade-n spini, când mă vede-
ntre străini, mă dor ochii de-atâta plâns, c-am 
ajuns unde-am ajuns, anii trec se duc îndată și 
pe nimeni ei nu iartă, mâine, poimâine, am 
nepoți bravi stejari ce îmi cresc atât de mari!... 
Doamne Sfântă Sărbătoare! Dumnezeu ne este 
mare, de-ar putea să-ntoarcă roata să ne-adune 
toată gloata, pe la case să ne-aducă să nu știm 
ce-i aia ducă, noi trăim azi a cătării un război 
numit plecării. Parlamentul zău ne lasă să fugim 
cu toți de-acasă, hăt departe, peste hotare, noi 
suntem ce-n buzunare le turnăm bani înghețați, 
pentru șefi și deputați, pentru cei ce stau la 
cârmă, legea împletesc din sârmă, să ne lege-
ncet piciorul noi suntem tăcuți, poporul... Nu 
știu cât vom mai răbda! Rău mă doare, zău mă 
doare gândul că-s după hotare, tare-aș vrea, aș 
vrea acasă, să-mi duc viața mai frumoasă, să am 
multe și de toate, și acces la libertate, drept la 
viață de-a trăi, zi de zi. Cine știe? Poate...într-o 
zi va fi! 
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IUBIRE CU PREMEDITARE 
 
 

 
 
 

             Silvia GIURGIU 
   

 
 Tânăra mamă se furișă pe coridorul pustiu și 
slab luminat al secției de maternitate, desculță, 
pierzându-se în cămașa lungă de noapte, prea largă 
pentru trupușorul ei firav, care parcă-și pierduse de tot 
consistența, după lungile și grelele luni de sarcină, 
violențele îndurate în tot acel timp și mai ales după orele 
cumplite de travaliu, în urma căruia i se comunicase cinic 
și fără compasiune, că născuse un copilaș mort.  Mută de 
durere și deznădejde, urmărise cu privirea de pe patul în 
care se simțea  răstignită, disecată sau măcelărită de 
multe mâini, cărora nu le putea opune nicio rezistență. 
asistenta, care purta în mâinile înroșite cu sângele ei 
boțul de om vânăt și rece, pe care-l aruncă, pur și simplu, 
într-o găleată murdară, ce urma să ajungă la crematoriu, 
împreună cu toate reziduurile rezultate din sala de 
nașteri, în acea zi.  
  Urletul care izbucni din pieptul zdrobit de atâtea tentative 
de resuscitare, nu trecu dincolo de dinții încleștați și 
buzele paralizate. Privirea ei exprima însă atâta 
disperare, încât doctorul care finaliza operația de 
cezariană se simți dator să o consoleze în felul său: 
 - Lasă-l dragă, că ești tânără și vei mai avea alți copii! 
Acesta e al lui Dumnezeu!  
 Împotrivirea ei se stinse în bezna opacă a minții, 
paralizată de anestezicul puternic ce i-a fost administrat. 
Dar efectul lui a fost anihilat în mod miraculos, destul de 
repede, de către voința și disperarea mamei, care s-a 
trezit din somnul indus, pentru a-și căuta copilul printre 
gunoaie, înainte de a ajunge la crematoriu. 
  Se ținea de pereți, orbită de durere și slăbiciune, cu 
sângele șiroind pe picioare, dar cu o determinare 
incredibilă, pentru o copilă de numai șaptesprezece ani, 
în care sentimentul matern luase proporții uriașe. 
Aproape se prăbuși asupra găleții în care zăcea 
îngrămădit printre tampoane însângerate, puiul ei. Se 
ridică în genunchi și ridică pruncul înghețat în brațe, 
strângându-l cu duioșie și dragoste nețărmurită la piept. 

Se așeză cu el în brațe, direct pe cimentul murdar și rece, 
murmurându-i la ureche un cântec de leagăn, pe care i-l 
cântase în fiecare seară, pe toată durata celor nouă luni 
de sarcină, când loviturile bărbatului ei atentau diabolic la 
viața micuțului..  
  El nu voia să devină tată, cu niciun chip. Refuzul Sabinei 
de a avorta îl înnebunise complet. La început, nu-și 
exprimase direct aversiunea inexplicabilă față de micuțul 
care se pregătea să vină pe lume, cu tot dinadinsul.  
 
Profitând de naivitatea și neștiința tinerei femei, o lua cu 
el pe motocicletă în călătorii foarte periculoase, pe 
drumuri accidentate, cu speranța că va pierde sarcina, din 
cauza atâtor hurducături. Dar, cum nimic nu se întâmpla, 
omul se înfuria tot mai tare. A început să recurgă tot mai 
des la violența fizică asupra tinerei mame, din motive 
închipuite, iar ținta loviturilor lui sălbatice era pântecul tot 
mai proeminent, care parcă îl sfida.  
  Avortul atât de dorit nu s-a produs. Sabina și micuțul ei 
rezistau tuturor acelor atentate monstruoase la delicata 
lor viață, prin voința divină. Victoria bărbatului părea să 
se împlinească, în sfârșit. Acesta aflase cu imensă 
ușurare și bucurie despre moartea pruncului și nebun de 
bucurie, plecase din spital direct la un birt, unde se 
îmbătase criță.  
   ,, Doamne, de ce mi l-ai luat acum? Ce trebuință ai tu, 
de un suflet atât de mic și neînsemnat? Eu nu-l am decât 
pe el, pe lumea asta! Dă-mi-l Doamne înapoi, pe primul 
și unicul meu fiu! Sau, ia-mă și pe mine, să am grijă de el, 
dacă îl vrei cu tot dinadinsul!...”  
Așa se tânguia copila, spălând chipul vânăt al pruncului 
cu lacrimile ei. Deodată, un scâncet abia auzit, înfioră 
auzul femeii. Convinsă că dorința ei fierbinte zămislea 
năluciri, continua să plângă și să implore, sărutând 
mânuțele reci. Un zvâcnet puternic aproape că-i aruncă 
pruncul din brațe. Viața revenise în trupul micuț, cu 
spasme violente. care-i puneau în funcțiune toate 
organele încremenite. Plânsul micuțului creștea în 
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intensitate, spintecând liniștea sinistră a nopții. Fericirea 
tinerei mamei nu mai încăpea în pieptul ei. Se ridică 
tremurând pe picioarele de gelatină, parcă, și se îndreptă 
clătinându-se către camera de gardă. Începu să bată cu 
pumnul în ușa încuiată, strigând cât o ținea gura: 
  - Doctore, doctore, ieși dracului odată! Copilașul meu a 
înviat! L-ați aruncat de viu la gunoi, nenorociților! Ieși, sau 
chem poliția!  
  - Ai înnebunit, femeie? Ce te-a apucat de urli așa?  
 Cu ochii cârpiți de somn, scandalizat și speriat, în egală 
măsură, doctorul năvăli pe ușă, pus pe scandal, dar când 
dădu cu ochii de mogâldeața care zbiera din toți rărunchii, 
în brațele femeii pe care abia o sedase, cât să doboare 
un elefant, rămase siderat în prag. Una câte una, ușile 
saloanelor de deschideau, scoțând la iveală fețe curioase 
și contrariate.  
  - Ceee? Imposibil!... Copilul a înviat? Doamne, 
Dumnezeule! Ăsta-i un miracol, oameni buni! exclamă 
uluit medicul.  
 Smulse copilul din brațele mamei și alergă cu el la terapie 
intensivă, chemând din mers ajutoare. Sabina care îi 
luase urma, înfricoșată că îi vor omorî din nou copilul, 
bătea disperată cu pumnii în ușile închise, chemându-l 
înapoi. O asistentă o prinse cu blândețe de umeri și o 
liniști cu pricepere, ajutând-o să se așeze pe o bancă, în 
sala de așteptare. 
  - Draga mea, nimeni nu vrea să-i facă vreun rău copilului 
tău! Liniștește-te! Trebuie supus unor minuțioase 
controale medicale! Îți dai seama, că s-a născut, efectiv 
mort! Nu avea niciun semn vital! Din punct de vedere 
medical, era mort! Cum ai reușit să-l readuci la viață? 
Doamne, bine că nu au fost duse la crematoriu reziduurile 
de pe secție!  
  Sabina plângea în hohote de bucurie, murmurând 
mulțumiri adresate Domnului, Isus, care îi restituise 
copilul. Zilele care au urmat, au fost foarte grele și pline 
de incertitudini. Medici dădeau puține șanse micuțului, 
care avea foarte multe probleme de sănătate, dar mama 
lui era sigură că va supraviețui. Îl supraveghea zi și 
noapte prin geamul incubatorului, asemeni unui înger 
păzitor, de teamă să nu i-l rănească cineva. După o lună, 
s-au întors acasă, împreună cu ,,stâpânul” lor, care tăcea, 
negru ca pământul.  
  După numai zece zile, bărbatul dispăru de acasă, pentru 
totdeauna, împreună cu o altă femeie, părăsindu-și 
nevasta și copilul, dar nimeni nu-i plânse urmele. Odată 
cu el, Sabina simți că dispăruse din viața ei umbra cea 
amenințătoare și rea, care îi tulbura existența. Se înșela, 
însă. Dacă din punct de vedere fizic ea plecase, amprenta 
ei energetică semnase destinul băiatului, care la numai 
patru ani a început lupta inegală și nedreaptă cu demonii 
tatălui său, care l-au chinuit noapte de noapte, până la 

vârsta de șapte ani, când în urma unei operații pe cord, a 
murit din nou pe masa de operație. 
  Din nou, verdictul implacabil al morții a căzut asupra ei 
ca un meteorit, dar ea s-a împotrivit iarăși.  A implorat 
spitalul să nu-l ducă la morgă în noaptea aceea, ci a doua 
zi dimineață. Rugămintea i-a fost ascultată și i s-a permis 
să-și vegheze fiul în singurătate și rugăciune. Când au 
venit să-l ia, l-au găsit sporovăind cu mama lui, rezemat 
de perne. Iarăși a devenit obiect de studiu și cercetare 
pentru medicină, dar nimic supranatural nu a justificat 
acest nou miracol. Și totuși, sănătatea lui nu a fost 
niciodată deplină. A crescut mare, cu chiu cu vai, vegheat 
în permanență de apriga lui mamă, care s-a luptat cu 
umbrele și moartea, ca o leoaică, până l-a încredințat 
Domnului, în straie de preot. De atunci, grija ei s-a 
îndreptat către ceilalți fii obținuți din a doua căsătorie, 
convinsă fiind că fiul pe care și-l revendicau cu atâta 
fervoare, atât Viața, cât și Moartea, avea de acum un 
Protector mult mai puternic și mai invincibil.  
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DE VORBĂ CU MINE  
DESPRE DESTIN... 

 
 

Zaharia  POTÂRNICHE  (n. 1922-d.2021), București        
 

 
București, marți, 10 martie 1987 

După cum se vede, în ultimele cinci zile, caietul meu 

mă cheamă mereu să stăm de vorbă. Poate că lucrul 

acesta se datorește și acestor zile de iarnă târzie, care te 

predispun la melancolie – iarna, anotimpul mărturisirilor la 

gura sobei.   

De fapt, atunci când iau stiloul și deschid filele albe 

ale caietului, nu știu ce voi scrie. Este doar nevoia de a sta 

față în față cu un prieten sincer, un vechi prieten, și atât. 

Vorbele încep de-abia după aceea să exprime sentimente 

sau gânduri, bucurii sau amărăciuni, amintiri sau întâmplări 

ale vieții cotidiene. 

Dar „adevăratul prieten și cel mai de nădejde este 

acela din tine”, așa cum o spune Seneca. Și câtă dreptate 

are! Câte fațete poate avea această reflecție a sa! A-ți fi 

prieten, deci, înseamnă în primul rând să ai încredere în 

tine însuți. A-ți fi prieten, trebuie să recunoști, însemnează 

să te simți bine singur cu tine. Tu împreună cu eul tău – doi 

prieteni desăvârșiți! De când ai constatat asta, omule? Se 

pare că de-abia târziu, atunci când soarele a început să 

coboare spre apus pentru tine. 

Până atunci iubeai zbaterea, lumea din afară, unele 

distracții, frumusețea vieții pe care o simțeai și alergai după 

ea, și ea te căuta pe tine. Nu aveai timp prea mult să te 

gândești la adevăratul prieten din tine, care veghea 

urmându-te credincios peste tot pe unde-ți purtai pașii. Și 

cât timp, câți ani pierduți ...! Câtă bogăție pe care el o 

râvnea și tu stăteai departe de ea, lăsându-l și pe el și pe 

tine săraci! 

Ai constatat asta târziu, mult prea târziu, și atunci te-

ai repezit să culegi de ici de colo câte ceva, crezând că poți 

să aduci înapoi anii plecați, că poți să recâștigi tot ceea ce 

ai pierdut. Mult prea târziu, când nici tu și nici eul tău se 

pare că nu mai sunteți cei care ați fost atunci când ardea în 

voi acea flacără nestinsă a vieții. Câți dintre noi reușim într-

o viață să fim noi înșine? Câți reușim să mergem pe drumul 

unui ideal, pe care ni l-am făurit atunci când am deschis 

ochii spre lume? Și apoi, câți reușim să înțelegem ce este 

un ideal, un adevărat ideal? 

Cei mai mulți pornesc la drum, așa, la întâmplare și 

calea pe care o urmează poartă pecetea unui fatalism 

ancestral, a acelui destin legat de tot ceea ce urmează 

după aceea. Ei o fac fără să se gândească, fără să se 

frământe asupra celor ce se întâmplă cu ei. Merg înainte și 

atât. Merg până ce drumul se sfârșește, iar acolo se 

despart împăcați ori nu ... cu ei înșiși sau cu lumea. Cât 

adevăr ascunde oare acea concepție de bază a religiei 

islamice, că „ce ți-e scris, în frunte ți-e pus”? Niciun filosof 

nu a trecut pe lângă această întrebare cu indiferență. Și 

răspunsul este dat și de către idealiști și de către 

materialiști în fel și chip. Dar independent de ce gândește 

fiecare dintre ei, nimeni nu a demonstrat până acum nimic 

și întrebarea va rămâne cât va exista lumea.  

Oricât de ateist și pe bază materialistă s-a situat, 

acum mai bine de o sută de ani în urmă, tânărul nostru 

filosof Vasile Conta atunci când a scris Teoria fatalismului, 

nici pe patul morții sale premature, la 37 de ani, nu a găsit, 

suntem convinși, un răspuns care să-l mulțumească. Iar cu 

aproape o sută de ani înaintea lui, marele Voltaire, tot pe 

patul morții, se lepăda de ateismul pe care l-a propovăduit 

în lunga lui viață în numeroasele sale tomuri de filosofie. 

Nimeni nu va ști vreodată dacă a fost o renunțare de fond, 

din convingere sau de teamă că trupul său, refuzat de 

preoți, va fi aruncat câinilor pe unul din maidanele Parisului, 

așa cum se întâmpla după moarte cu toți ereticii 

excomunicați de biserică. 

Un lucru rămâne însă valabil și el ne frământă tot mai 
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mult, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul existenței 

noastre pe acest Pământ. Iată veșnica întrebare pe care 

ne-o punem din ce în ce mai des: „Dacă nu am fi făcut 

cutare sau cutare lucru în decursul anilor, cum ar fi fost 

viața noastră? Care i-ar fi fost drumul?” ... Și întrebarea 

aceasta revine mereu, mai ales atunci când este vorba de 

acele perioade din existența noastră când nu reușim să fim 

fericiți sau când suntem loviți de nenorociri. Și atunci vedem 

că, de cele mai multe ori, faptele noastre se leagă mai mult 

de întâmplare și mai puțin de necesitate. Adică, 

întâmplarea predomină necesitatea, iar necesitatea se 

supune întâmplării.  

Dar în acest Univers în care totul este calculat și 

funcționează atât de precis, putem crede că întâmplarea 

poate fi cu adevărat întâmplare? Oare nu suntem 

îndreptățiți să credem că întâmplarea în sine este și ea 

supusă acelorași legi care guvernează totul? Că undeva 

totul e programat pentru totdeauna și că, la momentul 

potrivit, nu ai fi putut face decât ceea ce ai făcut? Dacă omul 

a ajuns să creeze roboți, care încep să semene tot mai mult 

cu el, și cu trecerea vremii aceștia vor deveni tot mai mult 

asemeni nouă, ne întrebăm: „Oare noi, oamenii, nu facem 

prin asta ceea ce a făcut și face Natura cu noi? Și așa cum 

acești roboți nu se pot mișca, nu pot acționa sau gândi 

decât sub imperiul voinței noastre, a omului care i-a creat, 

de ce să nu admitem că deasupra noastră există în 

permanență acea Voință care ne conduce pașii după acel 

program cu care ne-a predestinat?” 

Să nu uităm că fiecare dintre noi ne-am născut într-o 

clipă cosmică ce nu poate fi repetabilă cu a nimănui. 

Fiindcă nimeni nu poate ști care a fost programul cosmic 

proiectat pentru noi de Univers în acel moment, deoarece 

nu cunoaștem decât o atât de mică fracțiune din el. Apoi, în 

acest program, ereditatea – elementul ancestral cu care 

venim pe lume – este și ea irepetabilă. De aceea, un om 

din cei patru miliarde de pământeni câți există azi nu se 

poate asemăna cu niciunul dintre ei, nici ca înfățișare, nici 

ca structură fizică, nici cel puțin ca amprente digitale. 

În fața unei asemenea constatări uimitoare, mai 

putem contesta că totul stă sub semnul acelor legi, a unor 

imense calculatoare care ne programează existența de la 

început și până la sfârșit, iar în spatele acestei miraculoase 

inteligențe stă acea Voință care conduce totul? Deci trei 

factori primordiali intră în ecuația vieții fiecăruia dintre noi, 

ecuație care nu poate fi găsită la nimeni altcineva, indiferent 

de rasă: momentul cosmic în care ne-am conceput și apoi 

am venit pe lume, așadar proiecția Universului asupra ființei 

noastre; ereditatea până în cele mai îndepărtate timpuri și 

întâmplarea.  

Eu și Stela ne punem de multe ori întrebarea: „Ce s-

ar fi întâmplat cu noi dacă în seara de 4 martie 1977, la ora 

când s-a produs marele seism, ne aflam în cofetăria Scala, 

așa cum ne aflasem cu o zi înainte la aceeași oră?” 

Desigur, am fi fost și noi acoperiți de clădirea care s-a 

prăbușit în câteva secunde. Proiectaserăm amândoi ca a 

doua zi, adică chiar în ziua seismului, să facem același 

drum și la aceleași ore. Trebuia să mergem – deci 

necesitatea exista și chiar foarte urgentă, fiindcă eu eram 

bolnav și aveam nevoie de un doctor, iar de la medic 

veneam oricum la cofetărie să luăm prăjitura cu care se 

obișnuise Stela. Dar eu, în după-amiaza aceea de vineri 4 

martie 1977, am spus că mă simt obosit și atunci am hotărât 

să rămânem acasă și să mergem în ziua următoare. Iată 

întâmplarea ce rol imens a avut pentru viața noastră! 

Întâmplarea și numai întâmplarea ..., nu necesitatea! 

Să crezi în fatalitate? În destin? Nu, acestea sunt 

cuvinte create de om. Dacă deschizi micul sau marele 

Larousse sau orice dicționar filosofic, cuvântul fatalitate 

este identificat cu acela de destin. Și asta deoarece se 

pleacă etimologic de la latinescul „fatum”, care înseamnă 

tot destin. Dar cu vremea cuvântul fatalitate a căpătat un 

sens nefericit, negativ pentru noi toți. Nimeni nu spune azi 

că fatalitatea a vrut să câștige o sumă mare de bani la 

loterie; în acest caz, ceea ce a jucat primul rol spunem că 

a fost exclusiv întâmplarea. Și astfel, omul exprimă: „A fost 

norocul de partea sa!” Iată cum însăși vorbirea a început să 

separe noțiunea de destin de aceea de fatalitate, ultima 

rămânând în graiul curent cu sensul său nefast. Însă 

destinul, ca noțiune, are un sens mai larg, incluzându-le și 

pe acelea de noroc, fatalitate, cât și toate întâmplările vieții 

unui om de la naștere la moarte. Nu, stimați filosofi sau 

propagandiști ai religiilor ori ateismului, nu pot crede că nu 

există acest destin!  

Fiecare dintre noi suntem propriul nostru filosof și 

avem propria noastră filosofie, care se potrivește eului 

nostru. Și fiecare știm că trebuie să ne modulăm această 

filosofie pe drumul plin de întâmplări bune și rele, pe drumul 

cu atâtea opreliști drepte sau nedrepte ale societății în care 

trăim. Că există și oameni care nu înțeleg să-și modifice 

gândirea, să o facă flexibilă în funcție de ceea ce le cere 

societatea, trebuie să recunoaștem că există ... De ce 

acești oameni merg numai pe drumul lor și nu pe acela 
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impus de forța de reprimare a cetății din care fac parte? Unii 

dintre ei sunt intransigenți în sens pozitiv din punct de 

vedere etic și moral, după cum alții sunt distructivi pentru 

tot ceea ce este firesc pentru fericirea celorlalți și chiar a lor 

înșiși. 

Din rândurile acestora se recrutează acele genii ale 

omenirii, care, chiar cu propria lor distrugere fizică, lasă o 

urmă în viață și în istorie. O urmă luminoasă sau neagră. 

Fiindcă destinul creează din rândurile noastre genii ale 

binelui, ca și genii ale răului. Și în istoria omenirii găsim 

atâtea genii ale binelui dintre care aș putea numi pe primul 

plan pe acel tânăr „Filosof” al începutului de mileniu al erei 

noastre, care a acceptat să moară crucificat decât să se 

dezică de toată învățătura Lui – Iisus Nazarineanul. Și cu 

cât exemplul Lui a fost mai în concordanță cu viața și spiritul 

său, cu atât „filosofia” Lui a avut parte de mai mulți prozeliți. 

Nici Mahomed, nici Moise, nici Confucius, nici Buddha nu 

se pot ridica la înălțimea destinului Lui, cu care a venit pe 

lume, și lucrul acesta îl vedem și azi. De ce nu a fost Platon 

sau Aristotel unul dintre aceștia? De ce? Fiindcă nu s-au 

putut ridica mai sus de rolul cu care au venit pe lume. De 

ce nu a fost unul dintre aceștia bătrânul Seneca – acel 

precursor stoic al Creștinismului? Fiindcă Seneca, în primul 

rând ca om, nu trăia în acord cu învățătura pe care o 

propovăduia. Avea numai intuiția acelui mare adevăr, dar 

nu era el cel destinat să-l spună. El însuși și-a luat viața – 

chiar dacă a fost împins spre sinucidere, neavând tăria să 

înfrunte moartea ca un filosof, ca un stoic.  

Da, Karl Marx a trăit și a murit în concordanță cu 

gândul și învățătura pe care a lăsat-o, învățătura lui care a 

zguduit lumea devenind o stafie ce colindă Europa! O stafie 

pentru cei bogați și o speranță pentru cei obidiți și săraci. 

Pe undeva el își dă mâna cu Hristos, dar oamenii i-au 

despărțit atât de mult, încât astăzi i-au făcut cei mai mari 

dușmani ...! 

Se vede că destinul nostru își continuă existența și 

după moarte, prin ceea ce lăsăm în urmă. Dar numai timpul 

și numai generațiile care se succed în istorie, în adevărata 

istorie de multe ori nescrisă, cunosc adevărul și îl înțeleg în 

fond. De aici se vede că omenirea constituie un tot cu 

prezentul, trecutul și viitorul ei, și totul merge așa cum se 

îmbină armonios toate ecuațiile individuale în marele 

calculator necunoscut, pe care noi, oamenii, îl intuim. Iar 

acolo, lângă El, stă acea Voință fără dimensiune, care duce 

totul înainte.  

Se pare, deci, că determinismul rămâne concepția 

filosofică cea mai apropiată de adevăr, dar asta nu este 

decât umila mea părere. Dacă un om care a citit și a 

aprofundat Critica rațiunii pure a lui Kant va vedea cele 

scrise de mine aici despre destin, sunt convins că va zâmbi 

cu ironie și va spune aruncând caietul cu dispreț: „Prostii! 

... Aiureli!”   

Dar nu uita, învățatule, de vechiul dicton latinesc: „Vox 

populi, Vox Dei!” ... De ce tu confunzi latinul „vox” cu 

românescul „vax”?       

 

(Fragment din caietul nr. 8, redactat între 14 februarie – 

26 noiembrie 1987)   

DIN ACTIVITATEA SCRIITORILOR DIN 

JUDEȚUL TULCEA ”AEGYSSUS! 
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CUM ESTE DESCRIS 
MIELUL ÎN CULTURA ȘI 

LITERATURA RUSĂ? 
(studiu asupra operei lui Nicolae Gogol) 

 

Alexandru COCETOV

Metafora Mielului în opera lui Nicolae Gogol 
 Liudmila Vasilievna Kamedina, într-un articol al său 

N. V. Gogol despre semnificaţia spirituală a creativităţii 
artistice în cultura rusă, accentuează faptul că, „potrivit lui 
Gogol, dacă lumea nu este capabilă să-L întâlnească pe 
Cristos, atunci sarcina literaturii şi culturii este să-l ajute 
să facă acest lucru..” De asemenea, Kamedina susține 
că, „Gogol a întors sensul spiritual al creativităţii literare 
într-un plan religios adecvat,” care Îl are pe Cristos, jertfa 
de răscumpărare în centrul vieţii sale. De asemenea, 
Kamedina subliniază poziţia lui Gogol cu privire la 
preocuparea mântuirii şi explică faptul că credinciosul 
trebuie să se preocupe de împlinirea legii lui Cristos şi de 
o trăire care să aducă gloria lui Dumnezeu şi renaşterea 
ţării (Камедина 133). 

 Ca o completare la cele spuse de mai sus, se poate 
lua în considerare şi poziţia Ecaterinei Ivanovna 
Golubaeva, care consideră că „una dintre căile spre o 
înţelegere adecvată a semnificaţiei creaţiilor scriitorului” 
rus Nicolae Gogol „este prin studiul” notiţelor făcute de 
însuşi autor pe „marginile Biblie sale.” Pentru că Gogol a 
studiat foarte atent Sfânta Scriptură şi a făcut sute de 
însemnări în dreptul textelor biblice. Iar mai târziu, le-a 
inclus în lucrările sale literare (Голубева 4). 

Mielul - eroic şi devotat în Taras Bulba (roman 
istoric) (Гоголь, т. II: 311). În romanul său istoric, Taras 
Bulba, apărut în 1835, scriitorul rus Nikolai Gogol aduce 
în atenţia publicului său o poveste romanţată a unui 
bătrân cazac - Taras Bulba (personajul principal) - dar şi 
a fiilor săi, Andrii şi Ostap (Гоголь, т. II: 3-22), care erau 
diferiţi în caracter, purtare şi activităţi: 

 Fratele său mai mic, Andrii, avea sentimente puţin 
mai vioaie şi cumva mai dezvoltate. A studiat mai mult de 
bună voie şi fără încordarea cu care se asumă de obicei 
un caracter greu şi puternic. Era mai inventiv decât fratele 
său; mai des era conducătorul unei întreprinderi destul de 
periculoase şi uneori, cu ajutorul minţii sale inventive, ştia 
cum să evite pedeapsa, în timp ce fratele său, Ostap, 

punând toată grija, arunca sulul şi se întindea pe podea, 
negândindu-se deloc să ceară iertare. De asemenea, el 
fierbea de sete de realizare, dar odată cu el sufletul său 
era disponibil pentru alte simţuri (Гоголь, т. II: 4-22). 

În ce-l priveşte pe Taras Bulba, acesta este descris în 
roman ca viteaz, ca un om dedicat, un om credincios, 
chiar dacă cei din jur nu sunt în tocmai credincioşi. Este, 
de asemenea, un om devotat poporului său şi credinţei 
mântuitoare; astfel că Gogol introduce în acest personaj 
sămânţa credinţei şi a creştinismului (Сочинения, басни, 
анализ стихов, раскраски). 

Evident, dramaturgul amplasează în lucrarea sa şi 
partea negativă a lui Bulba, precum: „Bulba era teribil de 
încăpăţânat. A fost unul dintre acele personaje care ar 
putea apărea abia în secolul al al XV-lea”, sau faptul că 
sforăia în timpul nopţii etc, însă pe care, pe parcursul 
lucrării sale, nu-l învinovăţeşte cu privire la calităţile sale 
rele, ci îl laudă pentru părţile lui bune, precum faptul că 
voievolu: „mergea întotdeauna la culcare devreme” şi era 
mereu pregătit de luptă. De asemenea, era un credincios 
nu doar pe plan teoretic, ci unul practic (Гоголь, Т. 2: 3-
22). 

La una dintre plecări spre luptă, evident, împreună cu 
fiii săi, Bulba a cerut la mama să ceară binecuvântarea 
Domnului peste ei: 

 Acum, conform obiceiului creştin, toată lumea 
trebuie să se aşeze în faţa drumului. S-au aşezat cu toţii, 
fără a include flăcăii care stăteau cu respect la uşă. Acum 
binecuvântează-ţi copiii, mamă! - a spus Bulba, - roagă-
te lui Dumnezeu să lupte curajos, să apere mereu 
onoarea Cavalerilor, să stea mereu în favoarea credinţei 
lui Cristos sau, altfel, să-i piardă, pentru ca spiritul lor să 
nu fie în lume! Veniţi, copii, la mama voastră: căci 
rugăciunea unei mame vă salvează atât de ape, cât şi de 
pământ (Гоголь, Т. 2: 21-22)! 

Cercetătorul operei lui Gogol Vladimir Voropaev, 
scriitorul, poetul şi criticul literar din Moscova Vitalii 
Kaplan,  
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defineşte opera lui Gogol Taras Bulba ca pe o „epopee 
eroică”, care reprezintă „un tip special de literatură, foarte 
diferită de ceea ce numim astăzi o operă realistă. Prin 
urmare, eroii din povestea lui Gogol nu ar trebui percepuţi 
ca eroi ai unui roman realist.” Concluzia lor îl defineşte pe 
Bulba ca un altfel de erou, erou care nu s-a mai găsit în 
literatură şi nici nu poate face parte din graniţele literare, 
pentru că el este mai mult un apărător al credinţei 
creştine, decât un simplu personaj literar (Воропаев,  № 
12 (188): 62-69). 

Voropaev accentuează trăirea şi moartea lui Bulba - 
„disponibilitatea de a-şi da viaţa pentru adevăr (adică 
pentru adevărata credinţă) şi pentru prietenii săi.” El 
accentuează clar că moartea personajului este pentru ai 
lui (prieteni, popor). O moarte care „este capabilă să 
salveze un suflet uman, care altfel ar fi pierit din cauza 
multelor păcate” (Воропаев şi Каплан 62-69). 

Taras Bulba este acel ideal al scriitorului rus în care 
se regăseşte toată „indisolubilitatea spirituală a individului 
şi a oamenilor” în general. De asemenea, Bulba este „un 
prototip istoric”, care întruchipează din plin „îndrăzneala 
şi sfera vieţii oamenilor, toată puterea spirituală şi morală 
a a omenirii” (Реферат: Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»). 

În ceea ce priveşte moartea otomanului Bulba, 
aceasta este „descrisă ca o lucrare exemplară.” Iar 
motivul acestei afirmaţii constituie faptul că arată în mod 
clar „eroismul şi devotamentul faţă de popor.” Taras este 
persoana care moare pe rug, incendiat de polonezi. Iar 
din ultimele sale cuvinte rostite chiar înaintea morţii sale, 
se poate înţelege că şi atunci, gândul şi inima lui era la 
tovarăşii săi („Характер Тараса Бульбы”).  

Această moarte eroică duce direct spre jertfa lui 
Cristos. Deşi Gogol nu explică în mod direct (în text) 
analogia cu moartea lui Cristos, aceasta este clară din 
forma şi ideile pe care le introduce în romanul său istoric. 
Iar profesorul operei lui Gogol, Vladimir Dmitrievici 
Denisov, subliniază această paralelă între personajele din 
Taras Bulba şi personajele biblice. El remarcă faptul că 
Gogol a adus „mai aproape eroii Vechiului şi Noului 
Testament” în viaţa personajelor istorice din romanul său 
(Денисов 131-136). Iar odată cu aducerea personajelor 
biblice în romanul său, Gogol introduce şi aspectul jertfei 
de răscumpărare şi de iertare a păcatelor. 

Respectat cercetător şi sistematician al operei lui 
Gogol, Vladimir Voropaev subliniază ideea păcatelor în 
felul următor: „Păcatul rămâne păcat, chiar dacă 
păcătosul este în cele din urmă mântuit şi intră în 
Împărăţia lui Dumnezeu.” Iar ca problema păcatului să fie 
rezolvată, cineva trebuie să moară. În cazul de faţă este 
Bulba - cel care Îl întruchipează pe Mielul de 
răscumpărare, care a fost adus ca jertfă pentru poporul 

lui Dumnezeu - acel miel eroic şi devotat, care S-a jertfit 
pentru poporul Său. Unica jertfă. Unicul patriot (Фома,  

№12 (188): 62-69) care a arătat dragostea sa faţă de 
popor prin moartea sa jertfitoare (Воропаев şi Каплан 
62-69). 

Un altul, Oleg Evgenievich Ivanov, doctor în filosofie 
şi profesor din cadrul Institutului de teologie şi filosofie din 
Sankt Petersburg, vede imaginea morţii şi a jertfei lui 
Bulba (Гоголь, Т. 2: 66) dintr-un alt unghi, şi anume cel 
al corelaţiei directe cu ultimele clipe din viaţa 
Mântuitorului. Profesorul susţine în articolul său Motive 
liturgice în povestea lui N. V. Gogol „Taras Bulba” că 
episodul morţii protagonistului „seamănă surprinzător cu 
descrierea evanghelică a ultimului chin şi a morţii lui 
Cristos.” Evident, remarcă profesorul, că „nu există nicio 
referire la povestea Evangheliei, în special sentimentul de 
a fi Cristos”, însă, „fără doar şi poate”, gândul duce la 
„executarea lui Cristos - Mielul care a fost jertfit” (Иванов, 
Начало, № 20) De aceeaşi părere este şi cercetătoarea 
E. A. Evdochimova, care susţine idea morţii lui Bulba ca 
o analogie a morţii Mântuitorului (Евдокимова 59). 

Cercetarea acestui tablou din punct de vedere 
teologic oferă cititorului acel înţeles al „imaginii lui 
Cristos”, care, „pentru a arăta imensitatea propriei 
suferinţe, identifică conştient această suferinţă cu chinul 
Mântuitorului de pe cruce.” În centrul tabloului morţii lui 
Bulba nu este moartea „Dumnezeului-Om”, ci moartea 
unui simplu om, a unui om păcătos, însă ideea e că Bulba 
este un salvator (care Îl întruchipează pe Cristos - 
Salvatorul lumii) al poporului său şi al credinţei pe care o 
au ei. În cazul lui Cristos - Dumnezeu-Om, sfânt şi fără 
păcat - moartea Sa este o adevărată jertfă de 
răscumpărare şi vindecare a inimilor păcătoase 
(Иванов). 

Încă de la primele descrieri ale tabloului morţii 
sacrificiale ale lui Bulba, se pot identifica mai multe 
paralele dintre el şi Cristos, iar circumstanţele şi 
elementele decorului din roman corespund cu ultimele 
evenimente ale vieţii lui Cristos pe acest pământ. Spre 
exemplu: imagine cinei de taină a lui Cristos cu ucenicii 
Săi, când le spune că vinul din pahar reprezintă sângele 
Lui care va fi vărsat ca răscumpărare din păcate. Paralela 
acestor cuvinte cu romanul Taras Bulba e atunci când 
protagonistul anunţă prietenii apropiaţi (ca un sens 
liturgic) (Гоголь, Т. 2: 66-113) că vinul „este transformat 
în sângele sacrificial al unui războinic şi, în această 
transubstanţiere, acesta devine cu adevărat sângele lui 
Cristos, pentru că este vărsat în numele iubirii” (Иванов). 

O altă paralelă între Cristos şi Bulba apare atunci 
când Gogol îl numeşte pe protagonist regele-preot sau 
comandantul superior, cel care are putere asupra tuturor 
lucrurilor şi cel care poate da comandă. El „nu este doar 
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un lider în faţa armatei, ci şi un preot care stă în faţa 
turmei sale, un păstor care are grijă de ea” (Иванов). Iar 
Gogol scrie în roman că „Taras putea întări spiritul unei 
persoane, putea să-l ridice şi să-l salveze” (Гоголь, Т. 2: 
113). 

La fel ca şi Cristos, Bulba era jertfa pentru poporul 
său. Era acel miel eroic şi devotat, care nu s-a opus morţii 
sale, ci a primit-o ca din mâna Domnului. Astfel, Gogol 
subliniază că prin moartea lui Bulba se poate ajunge la 
înţelegerea jertfei sau a „morţii lui Cristos pe cruce şi 
mântuirea” poporului prin sacrificiul Său. De asemenea, 
pentru dramaturg sacrificiu este în strânsă legătură cu 
accesul direct care poate fi „între om şi Dumnezeu” 
(Иванов, Гоголь, Т. 2: 113-135). Iar prin învierea Sa, face 
posibilă învierea din morţi a poporului ales de Dumnezeu. 

Locuri selecte din conversaţia cu prietenii săi 
(antologie de corespondenţă între Gogol şi familia sa, 
prietenii şi chiar cu vrăjmaşii săi). I. A. Aizicova 
menţionează despre Gogol că era, „fără îndoială, un 
scriitor, care tindea spre religie, spre creştinism.” În ultima 
sa lucrare, Locuri selecte din conversaţia cu prietenii 
(Выбранных местах из переписки с друзьями), 
publicată în 1847, autorul relatează cu toată sinceritatea 
şi deschiderea sa „ideea Salvatorului care a pătimit” 
(Айзикова 25). De asemenea, antologia de 
corespondenţă Locuri selecte din conversaţia cu prietenii 
este acel manual creştin asupra căruia Gogol a lucrat 
toată viaţă şi nu a murit până volumul nu a fost terminat. 

În această privinţă, cercetătorul operei lui Gogol, 
criticul literar şi scriitorul Igor Zolotusskii, scria: „Gogol îşi 
încheie călătoria cu Pasaje selectate din corespondenţa 
cu prietenii, o carte creştină, religioasă… care reprezintă 
calea lui (viaţa), poate mai mult decât alte cărţi”, datorită 
faptului că Gogol atingea în această corespondenţă 
temele spirituale, intelectuale şi culturale ale omului 
(Каплан). 

Astfel că Aizicova este de părere că în lucrarea lui 
Gogol „se ridică întrebări cu privire la păcatele omului, 
smerenie, dragostea pentru aproapele, credinţa în 
Dumnezeu” care duce la mântuire. Întreaga sa operă este 
„îmbibată de ideile Sfintelor Scripturi” prin acele „citate, 
imagini şi motive” pe care Gogol le introduce în lucrarea 
sa (Айзикова 25). 

Înainte de anul publicării antologiei de scrisori, Gogol 
a trecut printr-o criză care l-a ajutat să-şi formeze din plin 
crezul şi identitatea. În perioada când teologia şi religia în 
Rusia erau încă foarte şubrede (Бердяев 24-29), Gogol 
îşi formează propriul său crez. Iar între anii 1830-1840, 
Nicolae Gogol, „cu toleranţa sa religioasă caracteristică, 
recunoaşte natura fără principii a diferenţelor dintre 
ortodoxie, catolicism, protestantism” (Анненкова 35-36). 

Elena Ivanovna Annenicova, profesorul literaturii 
ruse, afirmă că în special opera lui Gogol şi a lui Puşkin 
explică tema principală a lucrării, Locuri selecte din 
conversaţia cu prietenii, şi anume - „tema lui Cristos”, 
care este, după părerea doamnei Annenicova, „cea mai 
importantă şi cea mai intimă pentru Gogol.” Astfel că firul 
roşu care trece prin toată corespondenţa lui Gogol este, 
fără doar şi poate, creştinismul în toată „impecabilitatea 
sa etică, în perfecţiunea sa şi în toată integritatea sa” 
(Анненкова 35-37). 

Nicolae Gogol introduce în colecţia sa de scrisori 
Locuri selecte din conversaţia cu prietenii săi nevoia de a 
crede în Mielului lui Dumnezeu „care a fost dat pentru 
păcatele lumii”. Doar prin „credinţă în această jetfă” Gogol 
crede că se poate produce „transformarea spirituală.” 
Acesta fiind „scopul suprem” în scrierile lui Gogol, şi 
anume „mântuirea sufletului omului”, care nu poate avea 
loc fără jertfa „Mielului lui Dumnezeu” (Айзикова 28-30). 

I. A. Aizicova relatează în articolul său Motive şi 
imagini biblice în „Locuri selecte din corespondenţa cu 
prietenii” de N. V. Gogol că „locul central” al lucrării sale 
cuprinde tema „suferinţei şi a credinţei” (Гоголь, 7 т: 194). 
Suferinţa Mielului, adică suferinţa Mântuitorului pe cruce 
şi suferinţa credincioşilor, care poate fi din trei motive: 
boala, nevoia şi prigoana. În ceea ce ţine de credinţă, 
Gogol menţionează că pentru el „credinţa este coroana 
sufletului uman, calea directă către Dumnezeu.” De 
asemenea, Gogol recunoaşte credinţa ca „mama iubirii” 
sau „un eveniment dincolo de controlul ei în interiorul 
sufletului nostru” (Айзикова 30). 

Mielul - ca jertfă de răscumpărare în poemul Suflete 
moarte (Гоголь, Т. 5). Una dintre cele mai reuşite, într-
un fel, şi cele mai contradictorii, în alt fel, opere a lui Gogol 
este poemul Suflete moarte. Primul volum al acestei cărţi 
apare tipărit în anul 1842, iar celelalte două volume au 
fost publicate după moartea scriitorului. Însă fiecare în 
parte descoperă firul roşu al mântuirii oamenilor prin jertfa 
lui Cristos. 

Sufletele moarte reprezintă în mod vizibil starea 
depravată a poporului rus (pentru că autorul îşi 
concentrează atenţia asupra evenimentelor şi stării 
poporului său). Deşi aduce un mesaj general către cititorii 
săi: oricine ai fi, cititorul meu, indiferent unde te afli, 
indiferent de gradul în care te afli, indiferent dacă eşti 
onorat de cel mai înalt rang sau de o persoană dintr-
o clasă simplă, dar dacă Dumnezeu te-a învăţat să 
citeşti şi să scrii şi cartea mea deja a ajuns în mâinile 
tale etc (Гоголь, Т. 5: 1). 

Dramaturgul explică cu exactitate ce îl aşteaptă pe 
cititor şi ce va obţine după terminarea citirii acestui poem: 

 Cartea din faţa ta… înfăţişează o persoană luată 
din propriul nostru stat. Acesta călătoreşte prin ţara 
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noastră rusă, întâlneşte oameni de toate clasele, de la 
nobili la oameni simpli… pentru a arăta neajunsurile şi 
viciile persoanei ruse, şi nu meritele şi virtuţile sale… 
pentru a arăta slăbiciunile şi neajunsurile noastre 
(Гоголь, Т. 5: 1-2). 

Astfel că, în smerenia sa, Gogol specifică din start că 
poemul lui nu descrie în detaliu toate aspectele vieţii unui 
rus, pentru că nu e în stare să ştie totul; însă fiind şi un 
bun învăţăcel, este gata să primească sugestii, chiar şi 
informaţii despre aspectele vieţii poporului rus, ca poemul 
lui să  

capete şi o mai mare greutate. Iar pentru ca acest 
poem să capete greutate, Gogol îşi dă toate silinţele. Într-
una dintre scrisorile sale către S. P. Shevyrev din 28 
februarie 1843, Gogol scria din Roma: „Credeţi-mă că îmi 
folosesc toate puterile pentru a-mi desfăşura munca cu 
succes, că nu trăiesc în afara ei şi că am murit cu mult 
timp în urmă pentru alte plăceri (alte scrieri)” (Гоголь, 
Письма 1842-1845 годов). 

De remarcat că poemul lui Gogol Sufletele moarte 
este lucrarea care prezintă ceea ce numeşte Pavel 
Mikhed „fundamente creştine” şi, după cum tot Mikhed 
subliniază, ideea centrală a poemului Îl are pe 
Dumnezeu, Cel care e sursa vieţii, adevărului şi a 
perfecţiunii; iar Gogol este omul care aduce, prin aportul 
poemului său, un concept nou, şi anume: doctrină 
creştină socială (Михед 28-45). De asemenea, Mikhed 
subliniază că în Sufletele moarte, Gogol „încearcă să 
demonstreze că creştinismul este calea transfigurării 
omului modern,” ba mai mult, dramaturgul, după părerea 
cercetătorului, şi-a stabilit sarcina supremă de a uni 
„esteticul cu creştinismul” (Михед 100). 

Dacă Pavel Mikhed subliniază partea estetică şi 
creştină a operei lui Gogol, atunci Natalia Beleaieva 
aduce în atenţie mai mult personajele poemului Sufletele 
moarte, care, după cum remarcă cercetătoarea, sunt acei 
„proprietari de terenuri şi oficiali, îngrămădiţi în păcate”, 
deşi trăiesc fizic pe pământ, suflete lor sunt moarte în 
propriul păcat. Autoarea susţine că întreagă operă 
„conţine un sens spiritual profund”, fiind o lucrare care are 
ca scop prezentarea stării păcătoase a poporului şi luarea 
deciziei de întoarcere la Dumnezeu prin jertfa Mielului lui 
Dumnezeu, prin care omul poate căpăta o „renaştere 
spirituală” (Беляева 212-229). 

Însuşi titlul poemului, Sufletele moarte, aduce în 
atenţia cititorului acea stare depravată în care se află 
omenirea. Autorul susţine poziţia biblică a faptului că 
„după moarte, sufletele vii ale celor drepţi rămân în 
Paradis, în timp ce sufletele păcătoşilor ard în iad.” 
Autorul îi numeşte pe credincioşi suflete vii, pe când pe 
necredincioşi suflete păcătoase. Scopul cu care face 
această diferenţă este pentru a reda o mai mare nevoie 

de pocăinţă şi schimbare a sufletului, care nu poate fi 
făcută de către om, ci doar de jertfa Mielului, Isus Cristos 
(Беляева 212). 

Răscumpărarea poporului rus era gândul principal al 
scriitorului, iar Sufletele moarte era una dintre lucrările 
sale în care autorul dorea să atingă acest gând. De 
aceea, dramaturgul introduce în lucrare personajul 
principal, Cicikov, care va fi persoana-cheie prin care va 
fi dus la îndeplinire planul de mântuire a personajelor din 
poem, însă acesta, la rândul său, va fi o întruchipare a lui 
Cristos, Mielul lui Dumnezeu care a fost jertfit pentru 
păcate 

Sufletele moarte este, în comparaţie cu celelalte 
opere ale sale, cea mai importantă operă a lui Gogol, 
pentru că a reuşit să realizeze „o figură de semnificaţie 
universală, care să se potrivească cu Cristos, astfel încât, 
privind personajul său, lumea să fie corectată” prin jertfa 
sa. Aceasta este, cu alte cuvinte, „schema filosofiei 
artistice” a clasicului rus Nicolae Gogol (Мильдон). Acea 
artă care înseamnă „religie în imagini şi culori” 
(Татаринов). 

De asemenea, poemul clasicului subliniază rodul 
Duhului Sfânt: dragostea. Dragostea faţă de Dumnezeu 
şi dragostea faţă de cei din jur. Dragostea jertfitoare a lui 
Cristos - care a murit pentru păcate; şi dragostea 
jertfitoare la care este chemat credinciosul: „Vezi dacă îi 
iubeşti pe ceilalţi, nu dacă ceilalţi te iubesc. Oricine cere 
plată pentru dragostea lui este rău şi departe de a fi 
creştin.” Iar dacă un credincios nu trăieşte conform 
acestui adevăr, este considerat, pe baza descrierilor lui 
Gogol, „o deşertăciune şi o răutate” (Гоголь, т. VIII: 412-
413). 

 
Păcatul şi definirea lui 
Deşi subiectul mântuirii, răscumpărării şi înfierii a fost 

atins în părţile de mai sus, este important însă de înţeles 
motivul cauzei de ce Gogol a scris aşa de mult despre 
mântuirea sufletului, şi anume - motivul păcatului 
omenirii. Dacă nu ar fi păcat, atunci nu ar fi nevoie de 
răscumpărare şi mântuire, de asemenea şi de jertfă, însă 
dramaturgul dezvăluie tabloul păcatului, folosind mai 
multe nuanţe în definirea acestui termen. Iar scrierile lui, 
în special romanele şi scrisorile, reprezintă sursele 
principale de referinţă. 

A. V. Nekrasova, profesor la Universitatea Medicală 
de Stat din Tver, Rusia, dezvăluie acea paletă largă a 
conceptului de păcat în opera lui Gogol, folosind 
comparaţiile şi deosebirile dintre direcţiile conceptului de 
păcat. Astfel că, după cum subliniază cercetătoarea, în 
lucrarea „Serile la o fermă de lângă Dikanka”, Gogol 
defineşte păcatul ca ceva rău; un fel de handicap uman 
sau chiar o trăsătura a inamicului. În ceea ce priveşte 
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lucrarea „Mirgorod”, aici păcatul este formulat un pic 
diferit, de exemplu, în această lucrare dramaturgul 
descrie păcatul ca o încălcarea a cuvântului legii morale, 
care a fost dată de către Dumnezeu (acele reguli 
religioase şi morale, precum şi porunci primite din partea 
lui Dumnezeu). Tot în această lucrare se regăseşte o altă 
formă a păcatului - „descurajarea, căderea de la 
Dumnezeu şi supunerea faţă de Satana”, prin care este 
descrisă depărtarea omului de Dumnezeu (Некрасова). 

În final, paleta largă a învăţăturii despre păcat oferită 
de Gogol în operele sale îl ajută pe cititor să înţeleagă mai 
bine lumea lui Gogol, dar şi nevoia de mântuirii prin jertfa 
lui Cristos, despre care vorbeşte dramaturgul rus. Cu alte 
cuvinte, conştientizarea păcătoşeniei firii pământeşti 
contribuie la recunoaşterea urgentă a răscumpărării, 
spălării şi a iertării. 

 
Patimele lui Cristos ca plată pentru păcat 
Subiectul patimilor Domnului Cristos a fost analizat, 

promovat şi susţinut de oameni de cultură, de istorici şi 
scriitori ruşi (prin eseuri, poezii, romane şi comentarii la 
textele biblice) de pe întregul spaţiu rusesc, în special în 
secolele XVIII-XIX. La ora actuală există câţiva cercetători 
care au scris comentarii asupra acestei teme, având ca bază 
colecţia „Patimile Domnului Cristos”, publicată pentru prima 
dată în secolul al XVIII-lea (Страсти Христовы). O 
colecţie care cuprinde subiecte precum: intrarea lui Isus în 
Ierusalim, arestarea Lui, vânzarea Lui, moartea şi învierea, 
dar şi coborârea Lui în iad. 

O. Savelyeva, în lucrarea sa Textul Evangheliei în 
literatura rusă din secolele XVIII-XX, de asemenea, A. S. 
Shkapa, în Patimele lui Cristos - un roman structurat 
(Савельева 40-45), ajung la concluzia că „genul patimilor 
este definit ca un protoromantism, în care, potrivit lui V. B. 
Shklovsky, ideea centrală este dezvoltată prin combinarea 
„mai multor grade într-o nouă corelaţie” (Шкловский 27). 
Shkapa subliniază că „Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a 
îndurat pasiunea pentru mântuirea noastră prin propria Sa 
voinţă.” Iar „moartea lui Cristos”, după cum subliniază 
autoarea, „nu este doar mântuirea celor din Vechiul 
Testament, ci şi a păcătoşilor de astăzi” (Шкапа 42). 

Astfel că, ideea care se aşterne în faţa cititorilor este cea 
a unei „literaturi creştine”, după cum remarcă N. V. Zaharov, 
care aduce în prim-plan ideea patimilor lui Cristos (morţii 
Sale) ca o consecinţă a păcatului care a venit în lume 
(Захаров 5-11). 

Cu privire la conceptul păcatului, literatura rusă (în toate 
formele ei) aduce un suport bine aşezat, care cuprinde o 
gamă largă de explicaţii, concepte şi exemple. Evident, ca 
sursă primară, literatura rusă îndreaptă atenţia cititorului său 
asupra explicaţiei biblice a acestui concept: toţi au păcătuit 
(Romani 3:23), păcatul îl desparte pe om de Dumnezeu, 
păcatul e un zid de despărţire între Dumnezeu şi om etc. Un 
surplus la aceste explicaţii sunt operele literaturii care 

subliniază conceptul păcatului. De exemplu, există păcate 
„mai grave” şi „mai puţin grave” (conform operei Angelo, 
scrisă de Alexander Puşkin) (Клочан 160-167). Iar filosoful, 
jurnalistul şi criticul literar rus Nikolai Cernîşevski, în romanul 
său Ce să facem?, completează definiţia conceptului despre 
păcat, folosind expresia „hula împotriva Duhului Sfânt”, care 
nu se iartă (aceasta se poate vedea prin acţiunile 
personajului Vera Pavlovna, care a distrus bunăstarea a 50 
de persoane) (Чернышевский). 

În ce priveşte opera lui Gogol, cercetătoarea A. Klocean, 
în articolul său Analiza conceptului „păcat” în imaginea 
lingvistică rusă a lumii pe materialul de ficţiune, aduce în 
atenţie lucrarea „Suflete moarte”, în care, după părerea lui 
Klocean, personajul Nozdryov era „în întregime fără păcat şi 
curat.” Klocean continuă să explice că conceptul păcatului 
în literatura rusă este strâns legat de nevoia pedepsei, dar 
şi a ispăşirea sau a reconcilierii, căci, din cauza păcatului, 
cei doi (Dumnezeu şi omul) au fost despărţiţi de la părtăşia 
şi relaţia pe care au avut-o de la crearea lumii. Astfel că, 
literatura rusă (în special cea din secolele XVIII-XIX) include 
în rândurile sale conceptul de împăcare cu Dumnezeu prin 
jertfă - jertfa lui Cristos - care, de multe ori, este regăsită în 
viaţa personajelor incluse în lucrări (Клочан 162). 

Când se vorbeşte despre lucrarea lui Gogol şi regăsirea 
conceptului patimilor şi al plăţii pentru păcat, opera clasicului 
rus este mai mult decât de ajuns pentru înţelegerea acestor 
elemente. El introduce în scrierile sale învăţătura despre 
sfinţenie, credinţă, dar şi cel al patimilor. În lucrările sale, 
precum Taras Bulba şi Teribila răzbunare, patimile sunt 
strâns legate de credinţa în Cristos, însă în lucrarea sa Vii, 
subiectul patimilor este legat de starea păcătoasă a 
poporului (Налетова 57). 

 
Concluzie: 
Datorită scrierilor sale, cercetătorii de astăzi pot să 

declare faptul că Gogol a înţeles conceptul biblic al ispăşirii, 
şi anume cel al reconcilierii prin acoperirea păcatului. 
Conform Vechiului Testament, jertfa era aleasă din rândul 
animalelor (care arătau la Cristos), iar în Noul Testament, 
acea jertfă de ispăşire a fost chiar Cristos Isus, Mielul lui 
Dumnezeu, care a pătimit pentru păcatul omenirii. Însă în 
opera lui Gogol, Cristos, patimile Sale şi acoperirea 
păcatului au fost transfigurate prin viaţa şi activitatea 
personajelor inventate de autor. Aşa cum Dumnezeu a 
planificat ispăşirea prin jertfa lui Mesia, la fel Gogol (care 
preia acest concept biblic), a planificat şi a introdus în 
lucrările sale personaje care vor ispăşi vina păcatelor 
celorlalte personaje, prin jertfa sa de moarte. Astfel că, după 
cum remarcă Tatiana Naletova: „modalităţile de salvare a 
sufletului remarcate în lucrările lui Gogol”, aduc în atenţie 
„viziunea religioasă a lumii scriitorului, axată pe adevărurile 
Noului Testament” (Налетова 133). 

De asemenea, un ultim element care ţine de conceptul 
păcatului, de jertfa de păcat, este „pocăinţa şi iertarea” care 
sunt, după cum remarcă A. Klocean, „componente 
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importante ale conceptului de păcat”. Cu alte cuvinte, 
pocăinţa este cea care arată spre o schimbare a minţii,  a 
momentului când omul conştientizează starea sa păcătoasă 
şi mărturiseşte acest păcat înaintea lui Dumnezeu. Iar 
rezultatul acestei pocăinţei este hotărârea de a-L urma pe 
Dumnezeu şi de a trăi în sfinţenie.” Iar un alt element 
important pe care îl susţine Naletova ţine de viaţa eroilor lui 
Nicolae Gogol, prin care clasicul rus aduce în atenţie 
„mântuirea lor spirituală” şi răscumpărarea de păcate 
(Клочан 163). 

Acel „profet al culturii ortodoxe” (Зеньковский 14) a 
reuşit să aducă „un impuls spiritual de creştinare” şi a 
insuflat regulile religiei în scrierile şi în viaţa sa, dar şi a celor 
din jur (М. И. Гоголь, 185-187). 
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государственный университет, 2005. 

 Анненкова, Елена Ивановна. „Католицизм в 
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              Vasile BELE 
 

 
,,Citiți-mă când sufletul vă plânge, 

Citiți-mă când sufletul vă râde, 
Citiți-mă în nopțile cu lună, 

Citiți-mă gândind la clipă de pe urmă. 
 

Citiți-mă și ziua dar și noaptea, 
Trăiți cu mine-n gând mereu, 

Să nu lăsați iubirea să vă scape, 
Căci veți trăi cea mai cumplită noapte...". 

STEAUA DOBROGEI - revistă bianuală de cultură, 
editată de Asociația Scriitorilor din județul Tulcea, 

,,AEGYSSUS", director și membru fondator (alături de 
alții) - poetul MIRCEA MARCEL PETCU 

 
Cu ceva timp în urmă ( ups... să tot fie, anul trecut - 

2020!), am primit această revistă, chiar de la directorul și 
membru fondator Mircea Marcel Petcu, din Tulcea. Se 
întâmpla acest lucru, în tabăra literară de la Sinaia, unde 
am fost printre participanții ediției - 2020. Timpul a trecut, 
a tăcut și n-a zis nimic, până acum, când pe o ,,primăvară 
frumoasă", când iarna nu mai vrea să plece, printre fulgii 
de zăpadă, am găsit revista, spre bucurie.  

Știam că am o datorie morală în fața tuturor celor 
care mi-au dăruit cărți și reviste, ,,cu dedicație și 
iscălitură", ba chiar din acest foarte întemeiat motiv, am 
început, în toamna anului trecut, octombrie 2020, un 
amplu și măreț proiect literar. Este vorba despre proiectul 
ANTOLOGIE DE TEXTE. RECENZII DE CĂRȚI - 
PERSONALITĂȚI ALE LITERATURII 
CONTEMPORANE. SINCERUS VERBA, pe care îl 
concepeam, atunci, în patru volume. Știți despre acest 
proiect literar așa că nu am să rostesc mai multe, decât 
atât - noi, echipa de coordonare a proiectului, ne-am ținut 
de cuvânt și am reușit... acuma, în acest moment, 
așteptăm să primim prefața volumului IV, și trimitem 
cartea în tipografie. Peste 2000 de pagini, peste 100 de 
autori, cărți, reviste, coordonatori antologii - este, cu toată 
modestia rezultatul muncii de până acum.  

Felicit echipa de coordonare - prof. Gelu Dragoș și 
poet popular Nelu DANCI.  

Felicit autorii participanți în acest proiect.  
Mulțumesc din suflet, celorlalți prefațatori, care sunt, 

de fapt, trei doamne, din elita literaturii - Carmen 
DĂRĂBUȘ (vol. I), Terezia FILIP (vol. Il) și Valeria BILȚ 
(vol. Ill) - pentru susținerea și apreciere sinceră de care 
ne-am bucurat în fața Dumnealor. Poate dacă așa nu era, 
nu aveam curajul de a face pași tot spre înainte, înspre 
lumina Cuvântului scris. 

În ciuda pandemiei mondiale care ne-a cuprins și ne 
îngrădește drepturile, scriitorii nu au stat degeaba. Au 
creat literatură - această fiind, de fapt, și o eliberare 

sufletească aparte. Bravo, tuturor! Așa s-a născut acest 
proiect literar. În plină pandemie. Sperăm doar să ne 
putem bucura la lansările de carte, dacă ne va fi permis 
acest lucru. Atât doar... în rest, vorba românului, 
,,Dumnezeu cu mila!". 

Revin la motivul principal de azi - care aș vrea să fie 
un semnal editorial pentru REVISTA ,,STEAUA 
DOBROGEI", și prin toate acestea, stabilirea unui ,,pod 
de legătură", un pod literar, între noi, cei ,,de unde se 
agață harta în cui", și elita literaților de la Tulcea - să tot 
fie câteva sute de kilometri distanță între noi. Dar, vorba 
prietenilor, literatura a unit suflete, mereu. Și le va uni în 
continuare. Credeți-mă! Deci, azi, este despre REVISTA 
,,STEAUA DOBROGEI", Anul II, nr. 4, decembrie 2019, 
(serie nouă II), pag. 212, ISSN 1223-8880, revistă de 
cultură editată de Asociația Scriitorilor din județul Tulcea, 
,,AEGYSSUS".  

Din colectivul de redacție al acestei reviste literare 
de certă valoare, fac parte: Mircea Marcel Petcu - 
membru fondator și secretarul general al redacției, repet, 
pe care am avut privilegiul de a-l cunoaște personal, în 
tabăra literară de la Sinaia, 2020. Împreună cu 
Dumnealui, Mircea Marcel Petcu, din 1999, revista își 
continuă drumul literar în serie nouă (l), iar într-o serie 
nouă II, din 2018, ca o revistă bianuală de cultură, fondată 
în 1879, întru credință și lumină, iubire și adevăr, dreptate 
și cuvânt. Membri fondatori - Victor H. BAUMANN, 
Constantin BEJENARU, Gheorghe BUCUR, Nicolae 
RĂDULESC, Mircea Marcel PETCU, împreună cu 
regretații Tănase CARAȘCA și Olimpiu VLADIMIROV - 
(cei din urmă, grăbiți spre îngeri și stele), având un 
colectiv de redactori format din adevărați profesioniști, au 
purces la fondarea și continuarea istoriei literare a 
revistei, fondată în 1879.  

Iată un secol și câteva decenii de tradiție, fapte, 
istorie, literatură de bună calitate, logos și credință - un 
temeinic motiv de a rosti din suflet FELICITĂRI 
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TUTUROR CELOR CARE FAC PARTE DIN ACEST 
PROIECT LITERAR. Sănătate și putere de a continua 
tradiția acestei frumoase reviste, în și peste veacuri, fie 
ele cum or fi!  

Uitându-mă la echipa tehnică, la cei din colectivul de 
redacție al acestei reviste, nu aș vrea să îi omit pe ceilalți 
redactori asociați - Lăcrămioara MANEA, Gheorghe 
BĂISAN, Adrian PAL - grafica, Felix Lucian NECULAI, 
Oana Gabriela AGACHE, Elena PETCU, Lavinia PAVEL 
și R. CALIMAN - layout. Ei sunt harnicii truditori pentru ca 
această revistă să-și urmeze firescul drum al istoriei și al 
literaturii.  

Dumnezeu să vă ocrotească, pentru că, prim ceea 
ce faceți, prin ceea ce sunteți, cu talanții primiți și neirosiți, 
cu fiecare apariție editorială, scrieți și consemnați pentru 
istoria literaturii, și a noastră, fapte vrednice de laudă - 
primit să vă fie acest lucru! Doamne ajută! 

Așa am crezut că este de bunăcuviință, din 
RESPECT ȘI PREȚUIRE, pentru cei care ostenesc, cu 
sau fără simbrie, pe ogorul atât de roditor al scrisului, al 
poeziei, al literaturii, al artei, al culturii.  

O revistă de cultură și artă puternică și valoroasă, 
pentru că, la cârma ei, sunt oameni valoroși și puternici. 
Elaborată în/pe secțiuni literare, revista antrenează 
oameni minunați și apreciați, care depun mărturii clare ale 
trecerii Dumnealor prin acest tărâm, binecuvântați fie toți.  

Cu un Editorial semnat de către președintele A.S. 
din Tulcea, ,,AEGYSSUS", poetul și scriitorul Mircea 
Marcel Petcu, i se aduce un OMAGIU MARELUI POET 
MIHAI EMINESCU, (pag. 1). Fiind un număr de 
sărbătoare, apariție editorială semnalată în preajma 
Marelui Paznic al Nașterii Domnului, urmează, 
extraordinar de frumoasă, (și frumos gândită și concepută 
pentru începutul revistei!) PASTORALA NAȘTERII 
DOMNULUI 2018. PRAZNICUL CRĂCIUNULUI - 
BUCURIA VEȘNICĂ, semnată de către Visarion - 
Episcopul Tulcii. Rar mi s-a întâmplat să văd asemenea 
fapte, o dovadă în plus că aici, în acest ținut al Tulcii, sunt 
cu adevărat oameni creștini, ce dau slavă și mărire 
Domnului. Să fie primite rugăciunile Dumneavoastră, 
dragi prieteni ai Cuvântului, izvor de mir și binecuvântare. 

În cuprinsul revistei, sunt articole, eseuri, studii 
semnate de mari și importanți oameni ai culturii, pentru 
care limba română și literatura este precum sfințita și 
dumnezeiasca rugăciune. Prof. Gheorghe BUCUR - 
semnează articolele ,,Componenta ardeleană a vieții și 
operei lui Mihai Eminescu", pag. 4-10 și o recenzie la 
,,Volumul Nestematele iubirii al pr. Gabriel Constantin - 
etapă de tranziție în evoluția scriitorului", pag. 27-32.  

Prof. Floarea Calenic, ne prezintă ,,O personalitate 
a prezentului tulcean, istoricul Nicolae Rădulescu", pag. 
11-13, folosind drept motto: ,,Un popor care nu-și 

cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții", 
din Nicolae IORGA. Din Republica Moldova, drd. 
Alexandru Coceatov, semnează articolul ,,Imaginea 
Mielului în opera teologului ortodox rus Serghei 
Bulgakov", pag. 14-17.  

Despre ,,Lexic, morfosintaxă și stil în 《Românii 

supt Mihai Voievod Viteazul》, de Nicolae Bălcescu", ne 

vorbește prof. Mihai Milian, pag. 18-21, iar Mihnea Teodor 
Popescu, ne prezintă articolul despre cum ar fi ,,Viața fără 
diversitate culturală". Chiar așa! Cum ar fi? Ne explică tot 
ce ține de aceste aspecte în articol, rogu-vă, citiți!, pag. 
22-23. 

Chiar doream să aduc o critică, minoră totuși, 
acestei reviste, motivat de idee istoriei apariției întâiului 
număr al revistei Steaua Dobrogei, în 1879, dar 
,,salvează" situația dr. Claudia Marinache, prin articolul 
,,140 de ani de la apariția primei publicații românești din 
Dobrogea (1879-2019) - Steaua Dobrogei (iunie, 1879, 
Tulcea)", pag. 24-25.  

Felicitări! ,,Dobrogea, numită de Ion Ionescu de la 

Brad 《California noastră națională》, începe să fie 

(re)descoperită cu uimire pe măsură ce se racordează 
încet și sigur, cu entuziasm, dar și cu multă suferință, la 
instituțiile și valorile naționale", pag. 24. 

Scriitorul și editorul George Terziu, semnează 
articolul ,,Mariana Talente. Jocul realității cu 
suprarealitatea", pag. 26 și proza scurtă ,,Asociații" și 
,,Fabrica", pag. 76-78, iar prozatoarea Violeta Daniela 

Mândru, ne prezintă ,,fragment din volumul 《SAUDADE

》 , pag. 33-36. 

Cezarina Adamescu, realizează o recenzie a 
volumului ,,Am scris pe-o frunză un poem", apărut la 
Editura Pim-Iași, 2019, semnat de Vera Crăciun. 
Recenzia se numește ,,Sub vraja toamnei năzuind la 
aripi", pag. 37-40, unde spune: ,,Adeptă a poeziei clasice, 
iubind euforia și rigurozitatea versului cu formă fixă, Vera 
Crăciun s-a dovedit, încă din volumele anterioare, o 
romantică de nestăvilit, socotind că măsura și ritmul 
creează adevărată poezie, moștenită de la marii corinei 
pe care nu s-a sfiit să-i aleagă drept modele și de la care 
a învățat emoția, transmiterea ideii, muzicalitatea, 
acestea constituind adevărata esență a poeziei", pag. 37.  

Prof. Ernesto Mihăilescu, membru U.S.R., ne 
avertizează că ,,Eroii nu aleg între datorie și sentiment, le 
respectă și le împlinesc", pag. 40-45, în timp ce 
romancierul Constantin Ilie Nan, propune un ,,fragment 
din romanul Ape adânci", pag. 46-51. 

Scriitoarea Angela Dumbravă, pentru, acest 
minunat număr al revistei, proză - ,,Se aprind luminile în 
suflete", pag. 52-59. ,,Satul meu va fi întotdeauna satul 
meu, pentru că de-acolo îmi trag rădăcinile adânci și 
sigure înfipte într-un pământ țeapăn și sănătos", pag. 52, 
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scrie cu atât patos, buna prietenă Angela Dumbravă. 
Petre Rău, apare cu articolul ,,Limba lui Dionisie", pag. 
58-64, ,,Felul părintelui Dionisie de a vorbi cu oamenii și 
de a-și ține predicile era unul cu totul deosebit. Vorbea 
rar, puternic și uniform, fără niciun fel de intonație, fără 
mimică și gesturi", pag. 58. 

Zaharia Potârniche, propune, ,,File din jurnal" iar în 

acest articol ne povestește despre ,,《Mandolinata》și 

excursia mea la Galați, din 1937", pag. 65-67, iar dr. 
Lăcrămioara Manea, în ,,Pași de lut", ne prezintă 
,,Autobiografia scriitoarei tulcene Stella D. Perdix: 
inocență, război, oameni, destin", pag. 68-72. 

Dan Ciachir, ne propune proza ,,O casă veche din 
Tulcea", pag. 73-75, cu care se finalizează secțiunea 
Critică, din această revistă. 

Următoarea rubrică/secțiune - ,,Moment aniversar", 
sau ,,La ceas aniversar - Un ierarh dinamic, misionar și 
patriot. Închinare Preasfințitului Visarion, Episcopul Tulcii, 
la aniversarea a 60 de ani", volum apărut la Editura 
Arhiepiscopiei Dunării de Jos, din Galați, 2019. Mircea 
Marcel Petcu - își intitulează articolul laudativ, ,,Acolo 
unde se termină cuvintele, începe văzduhul". Tot în acest 
context aniversar din Episcopia Tulcii, mai semnează 
mesaje: prof. Mihai Marinache (publicist) - ,,O nobilă 
aniversare a Preasfințitului Părinte Visarion - momente de 
bucurie duhovnicească în viața și lucrarea bisericească 
de la gurile Dunării"; dr. Nicolae Georgescu (Tulcea), - 
,,Smerită metanie Preasfințitului Părinte Visarion"; pr. 
Gabriel Constantin - ,,Baladă Arhiereului nostru - la 
împlinirea a șaizeci de primăveri ale luminatului nostru 
Arhiereu, Preasfințitul Părinte Dr. Visarion, Episcopul 
Tulcii"; pr. Nicolae Sorin Ion (consilier economic), - ,,Un 
ierarh în slujba Bisericii și a Patriei"; pr. Felix Neculai, 
consilier cultural al Episcopiei Tulcii, realizează un 
,,Portret de episcop în Dobrogea de nord". 

Adrian Pal, artist plastic, își pune amprenta cu 
câteva lucrări personale - sugestive, minunate, frumoase 
și interesante. Tot Adrian Pal ne oferă un material 
biografic al celei care a fost ,,Medi Wexler Dinu la Brezoi 
(Vâlcea)", pag. 195-196. 

La secțiunea/rubrică POEZIE, cei cuprinși sunt: 
Spiridon Popescu, Valentina Becart Bisog, Mircea Marcel 
Petcu, Maria Matei, pr. Gabriel Constantin, Miriam 
Dabău, Ovidiu Scridon, Iuliana Dinte, Maria Pop, Olga 
Văduva (te sărut, nașă scumpă!), Constantin Bejenaru, 
Emilia Poenaru, Lenuș Lungu, Valeria Hogea, Marian 
Dopcea, Georgeta Muscă-Oană, Silvia Bună Urlih, Vera 
Crăciun, Rodica Cătun, Ioan Gheorghiță, Carmen Șerb, 
Andreea Cerșemba, Melania Cuc, Mirela Necula, Anca 
Maria David, Gheorghe Oancea, Sebastian Golomoz, 
Violeta Daniela Mândru, Virgil Antonescu și Tavita 
(pseudonim literar), debut în lumea literară.  

Am găsit o poezie plină de valoare, când în vers alb, 
când poezii în rimă, am găsit poezii religioase, patriotice 
încărcate de esență și cu mesaje literare puternice.  

Felicitări colaboratorilor participanți! Împreună 
sunteți o forță literară de netăgăduit. Pe unii îi știu deja, 
pentru că suntem prieteni - Olga Văduva, Vasilică Mitrea, 
pr. Gabriel Constantin sau Mircea Marcel Petcu - oameni 
minunați și frumoși cu care am avut onoarea să ne 
cunoaștem personal.  

Pe unii îi cunosc doar virtual - Silvia Bya Urlih,  
Lenuș Lungu sau Valentina Becart Bisog. Fiecare în 

felul său aduce un plus-valoare acestei minunate reviste, 
dovedind că împreună sunteți o forță literară vrednici de 
toată laudă.  

Prieteni, de la Tecuci, Pașcani, Galați și București, 
până în Cluj-Napoca, Târgu Jiu, sau Baia Mare, Bistrița-
Năsăud, Oradea, Caracal, Brăila, Zalău (SJ), sau Padeș 
(GJ), în plan național - uniți într-o frăție literară, în 
frumusețea acestui logos. Vivat! Crescat! Floreat! 
Dovediți că toate acestea sunt un Modus vivendi! și că 
Ars longa, vita brevis! Doamne ajută să fie bine! Sui 
generis, fiecare, și-a stâmpărat setea, și-a deschis porțile 
sufletului lăsând să zboare prin file de carte și istorie 
CUVÂNTUL... acest minunat logos.  

Hic et nunc! este vremea Dumneavoastră, a tuturor 
- poeț, cercetători, profesori, critici literari, eseiști, 
prozatori, romancieri - scriitori români. Însă nu avem 
dreptul să a trece cu vederea participarea internațională, 
la loc de cinste și laudă mare sunt cei din Paris (Franța), 
Torino (Italia), Sydney (Australia), Marea Britanie sau 
Republica Moldova, adunați din cele patru zări, sun un 
singur steag tricolor, care-și are port-drapelul la Tulcea.  

FELICITĂRI TUTUROR!  
Întâi sunt mândru eu că am întâlnit asemenea 

oameni. Sunt mândru să am asemenea prieteni dragi, 
adevărați, sensibili și grozav de talentați, o dovadă în plus 
că literatura unește și adună oamenii. Nu cred că distanța 
dintre noi este mare. Dacă ar fi s-o parcurgem, pe jos, am 
fi în stare să ne adunăm de ,,dragul-dragului", de ,,dorul-
dorului", fără să spunem că simțim vreo greutate.  

Cea din urmă secțiune/rubrică ,,Proză. Opinii, studii, 
evocări", încheie paginile revistei. Parcă nu mi-aș dori să 
se termine. Aș vrea să mai rămân aici, în ținutul Tulcii, cu 
prietenii dragi, cu operele lor, cu frământările și bucuriile 
lor. Eu vă păstrez în adânc de suflet. Vă port respect și 
prețuire profundă. Dar, să dăm Cezarului, ce i se cuvine! 
Dr. Laurențiu Mănăstireanu, ardelean de-al nostru, 
semnează articolul ,,Incendiu la un atelier de covoare din 
Tulcea,1928", pag. 145-149, iar dr. Iuliana Titov - șef-
serviciu Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Institutul 
de Cercetări Eco-Muzeale ,,Gavrilă Simion", Tulcea, 
semnează ,,Contribuții la salvgardarea patrimoniului 
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etnografic tulcean. Gospodăria țărănească conservată în 
situ Enisala", pag. 150-153. 

Dr. Victor Baumann, ne oferă prilejul de-a ne întâlni 
cu nuvela ,,Sfârșit de mileniu", pag. 154-160, iar 
Gheorghe Oancea, face o recenzie a volumului ,,Povestiri 
pentru școlari", apărută sub semnatura lui Victor 
Baumann, ,,O carte educativă de inițiere în receptarea și 
prețuirea valorilor noastre comunitare locale", pag. 160-
162. Despre ,,Pirapitinga. Facebook, ultima frontieră", ne 
vorbește scriitorul Mihai Vintilă, iar Ștefan Zăvoiu, 
propune ,,Instruirea propagandiștilor", din volumul 
,,Caranfilii", apărută la Editura  

Pim, Iași, 2016, pag. 164-165.  
Gheorghe Șeitan, ne introduce într-un scurt 

fragment de proză - ,,Bătrânul și porumbeii", pag. 166-
167 și ,,Astralitatea mioritică", pag. 197-198, iar dr. 
Nicolae Georgescu-Tulcea, face o biografie a lui ,,Gavril 
Coatu-Cerna. Învățător, scriitor, folclorist, luptător pentru 
ridicarea nivelului cultural și economic al satului nord-
dobrogean la  

începutul secolului XX", pag. 168-173.  
Regretata Laetiția Mitan-Leonte, vorbește despre 

,,Dogmele creștin-ortodoxe în colindele românești", pag. 
174-175, iar scriitoarea Vasilica Mitrea, de la Constanța, 
ne propune fragment de proză scurtă, ,,Iartă-mă, mamă!" 
pag. 176-177, urmând scriitorul Viorel Popescu, cu 
,,Padeșul, filă de istorie", pag. 177-180. Rămânem cu 
Luiza Adela Văduva, în preajmă, cu articolul 
,,Monumentul de la Padeș", pag. 181-183. Silvia Luchian 
ne propune o ,,Călătorie la Postul Euxin", pag. 184-186, 
iar prin articolul semnat de Ioan Gheorghiță, aflăm cine 
este ,,Marcus Șorlopciu", pag. 187-189. 

Pr. Felix Neculai, ne vorbește despre ,,Noi și 
Domnul din sufletele noastre...", pag. 190-192. Elena 
Petcu, ne dăruie un fragment (,,Fântâna cu uluc"), din 
romanul, ,,La margine de lume", pag. 192-193, iar 
Constantin Oancă, câteva fragmente din ,, Singurătatea 
Pământului", pag. 194-195. Natalia Dediu, semnează 
articolul ,,Fir de nisip...", pag. 198-199, iar Silvia Cocetov-
Csaki (specialist CCLS, Oradea), propune sceneta 
,,Legenda Acadelei Bastonaș", pag. 200-201. Tot o piesă 
de teatru de păpuși, într-un act, ne oferă Daniela 
Iacoblev-Barău, pag. 202-208, numită ,,Imperiul 
Soarelui".  

Epigramistul Mihai Moleșag, face ,,finalul" acestei 
reviste. Propune câteva zeci de epigrame - savuroase, 
frumoase, cu prozodie și stil. Iată una:  

,,Vecinul meu, șofer dotat, 
E astăzi grav accidentat. 

L-am întrebat: - De la raliu? 
- Ei, aș! mi-a spus: - De la rachiu!", pag. 211. 

Și uite cât de frumos se leagă toate. Preț de câteva 

ore m-am simțit fiul Tulcii. Și vă felicit pe Dumneavoastră, 
cei de acolo (sau de aici!) pentru că mi-ați dat această 
oportunitate.  

Mulțumesc colectivului de redacție!  
Mulțumesc, în nume personal, poetului și 

directorului Mircea Marcel Petcu - președintele Asociației 
Scriitorilor din Tulcea.  

Mulțumesc prietenilor de literatură cu care am 
,,călătorit", azi!  

Sunteți minunați și meritați maxima apreciere. Să nu 
lăsați loc răutăților.  

Sunteți prea frumoși prea talentați și, (zic și eu!) ar 
fi mulți care ar privi cu alți ochi prietenia dintre voi, strânsa 
legătură, echipele formate.  

Zic... ferească Dumnezeu!  
Vreau să finalizez în spirit optimist, pentru că așa 

este firesc.  
Vă urez veacuri de sănătate și realizări literare. Să 

aveți grijă de voi! Să rămâneți la fel de frumoși, la fel de 
puternici.  

Niciun vânt, să nu dărâme, ce ați construit. Doamne 
ajută!  

Cu gândul la vremuri mai bune, din acest nord de 
țară, primiți sincerele mele aprecieri și laudă înveșnicită 
în frumos! 

 

 

 
 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

115 

 

 

 
  

Iar Eu vă zic vouă:  
binecuvântați pe cei ce vă blesteamă  

(Mt. 5,44) 
 
 
            Felix Lucian NECULAI 

 
 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 

 
 Iubiţi credincioşi ascultători, 
 Duminica acesta este deosebită de celelalte, specială 
şi unică în acelaşi timp, fiindcă în cursul anului bisericesc 
nu mai există încă una precum aceasta. 
 Ştiţi bine că avem sărbători mari, precum Naşterea 
Domnului, Botezul lui sau Buna Vestire, care sunt unice, 
serbate o singură dată în an. Mai sunt însă şi sărbători 
ale sfinţilor, care se prăznuiesc de mai multe ori pe an, 
cum ar fi cele închinate Maicii Domnului: Naşterea ei, 
Acoperământul ei, sau Intrarea în Biserică, ori chiar ale 
unui sfânt mai mic, care este serbat de mai multe ori pe 
an. 
 Însă duminica aceasta, întâia după Rusalii, este 
specială pentru faptul că numai astăzi ne aducem aminte 
cu drag şi cu mare evlavie de toți sfinţii Bisericii la un loc. 
 Deci, s-ar cuveni să vă felicit şi să vă fericesc astăzi 
pe toţi: bărbaţi, femei, copii, tineri ori bătrâni care vă aflaţi 
astăzi aici, cu un călduros şi creştinesc La mulţi ani, de 
ziua Dumneavoastră onomastică! 
 Citiţi în calendar ce scrie astăzi şi veţi vedea că nu 
greşim în felicitările noastre! Astăzi în calendar este 
înscrisă Duminica I după Rusalii (a tuturor sfinţilor). 
 Deci cum privesc eu acum în biserică şi vă ştiu 
numele ca: Nicolae, Elena, Marcela, George, Garofiţa... 
pe toți vă felicit, fiindcă toți serbaţi astăzi onomastica. 
 Fiţi atenţi aici la un amănunt foarte important! Şi cei 
care nu au nume de sfinţi cunoscuţi ca Viorica, Garofiţa 
şi celelalte care nu se găsesc în calendar, însă în 
înţelepciunea lui Dumnezeu noi credem că între 
milioanele de sfinţi cunoscuţi doar de El şi ajunşi în 
împărăţia Lui de-a lungul istoriei se găsesc şi unii care au 
purtat numele acestea pe care noi zicem că nu le avem 
în calendar pentru a le cinsti. 
 Dar iată că astăzi este ziua cuvenită cinstirii tuturor 
sfinţilor! Pentru aceasta am spus că astăzi trăim o zi cu 

totul şi cu totul specială. Că ne felicităm la Sf. Nicolae, la 
Sf. Gheorghe, la Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi la 
celelalte mari sărbători, însă niciodată nu suntem 
împreună şi ne urăm unii altora, ca astăzi, să avem zile 
frumoase, fericite şi binecuvântate de Dumnezeu, noi, 
familia, viaţa, întreaga Biserică şi întreaga lume. 
 Acesta este un moment fericit pe care vreau să vi-l 
împărtăşesc din adâncul sufletului. Să fiţi binecuvântaţi 
de Dumnezeu şi să mergeţi pe urmele sfinţilor ale căror 
nume le purtaţi! 
 
 Iubiţi credincioşi, 
 Duminica aceasta, întâia după Rusalii, este aşezată 
în calendar după cealaltă mare sărbătoare, a Pogorârii Sf. 
Duh peste Sfinţii Apostoli şi peste lume. Dacă vă întrebaţi 
de ce acum, şi nu mai târziu, sau mai devreme, aflaţi că 
între cele două sărbători este o legătură firească, așa 
cum este între izvor şi curgerea apelor sale. 
 Vă întreb, acum, ce legătură găsiţi voi, dragii mei, între 
cele două sărbători, între toţi sfinţii serbaţi astăzi şi 
Pogorârea Sfântului Duh, prăznuită duminica trecută? 
………………………………. 
 
 Legătura pe care trebuie să o descoperim toţi este 
următoarea. În duminica trecută Duhul cel Sfânt al lui 
Dumnezeu, promis de către Mântuitorul (Ioan 14, 16; 26), 
s-a pogorât peste sfinţii apostoli şi s-a întemeiat Biserica 
şi, de atunci, sfinţii dintotdeauna sunt plini de acest Duh 
Sfânt dătător de viaţă. 
 Din această legătură aflăm că toți sfinţii au pe Sfântul 
Duh în viaţa lor, în sufletul lor, pe limba lor, în trăirea şi în 
viața lor. 
 Atunci când am zis că au pe Duhul cel Sfânt pe limba 
lor, nu m-am referit la limba naţională: românească, 
grecească ori bulgărească, ci în cuvântul lor, în cum 
trăiesc şi conversează unii cu alţii. De aceea în duminica 
de astăzi Biserica nu a găsit a se citi la Sfânta Evanghelie 
un fragment mai potrivit decât acesta: ,,Zis-a Domnul 
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către ucenicii Săi: oricine Mă vă mărturisi pe Mine 
înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru El înaintea 
Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda 
de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de El 
înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Mt. 10, 32 – 
33). 
 Şi adaugă apoi ,,Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă, 
mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce 
iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este 
vrednic de Mine”. (Mt. 10, 37). 
 
 Iubiţi credincioşi, 
 Domnul Hristos ne spune cu gura Lui, direct, un lucru 
care trebuie să ne fie așezat ca pe altarul inimii noastre. 
 Dar staţi aşa! Ce zic eu? N-ar trebui oare să întreb 
înainte dacă mai avem un altar al inimii? Mai avem?.... 
 Cunoaşteţi bine că de-a lungul anului, 
Dumneavoastră, cu generozitatea sufletului, împodobiţi 
Sf. Altar şi întreaga biserică cu veşminte noi şi frumoase, 
pentru că biserica este casa Domnului iar Sf. Altar este 
locul cel mai înalt, unde pe Sfânta Masă se păstrează 
Sfânta Împărtăşanie care este Trupul şi Sângele 
Domnului nostru. 
 Aşa cum în biserică se găseşte un altar pe care se 
aşază cele mai sfinte lucruri, aşa se cuvine ca şi pe altarul 
vieţii noastre, în inima noastră, singurul lucru central care 
trebuie să fie, să rămână şi să nu fie dărâmat niciodată 
de acolo, credinţa nezdruncinată în Dumnezeu: Tatăl, Fiul 
şi Sfântul Duh. 
 Nu numai în rostirea cuvântului lui Dumnezeu, ci şi în 
prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră. De aceea ne 
spune Domnul că, dacă iubeşti orice altceva mai mult 
decât pe Dumnezeu, nu eşti vrednic de El. 
 Acum, iubiţi credincioşi, este ceasul în care trebuie să 
rostim adevărul! 
 Faceţi o spovedanie interioară – fiindcă am intrat şi în 
vremea postului – şi gândiţi-vă oare este altceva aşezat 
pe altarul inimii noastre, mai important decât Domnul 
Hristos? 
 Reflectaţi la propria viaţă! Ce-am făcut ieri? Ce-am 
făcut alaltăieri? 
 Atunci când venim la Spovedanie mărturisim anumite 
lucruri despre care simţim că ne pătează sufletul: faptele, 
vorbele, gândurile, gesturile, răspunsurile – nepotrivite ori 
dureroase, sau adânc tăioase şi răzbunătoare de cele 
mai mult ori. 
 A fost altceva în inima noastră mai presus decât 
cuvântul Domnului?.... 
 Să ne cercetăm cugetele şi să ne răspundem singuri! 
E adevărat, au mai fost și altele în afară de Domnul! 
 Să ştiţi însă că Domnul ne învaţă – eu doar retransmit 
– că adevăratul credincios este cel care are în inima lui 

pe Dumnezeu ca pe cel mai important ţel al vieţii lui. Nu 
negând lucrurile fireşti şi importante ale vieţii, cum sunt, 
căsătoria, familia, copiii, dragostea, respectul, bunătatea, 
dăruirea, datoria faţă de îngrijirea şi ocrotirea vieţii, dar 
toate acestea nici mai mult decât ceea ce trebuie să fie 
cel mai important şi aşezat pe altarul vieţii noastre, 
mărturisirea lui Dumnezeu şi credinţa în Sfânta Treime. 
 Aş vrea să vă reamintesc cum este viaţa noastră: de 
ieri, de azi, de mâine. 
 Ce face un om – chiar creştin - atunci când este 
acuzat de cineva şi este chemat la proces?  Ce faci? Ce 
facem atunci când cineva ne acuză şi suntem chemaţi în 
faţa judecăţii? Da, ne apărăm, însă nu singuri, ci ne 
aducem şi ne plătim un avocat bun care să ne reprezinte, 
să vorbească în locul nostru, să ne apere, să ne elibereze 
şi mai ales să ne cureţe onoarea ştergându-ne vina. 
 Iată, Domnul Hristos ne spune că dacă în viaţa 
pământească ne alegem avocaţi buni, pentru dincolo, 
pentru viaţa cerească, nu există un avocat mai bun decât 
însuşi Fiul lui Dumnezeu, pentru că ne spune: ,,Oricine 
va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi 
şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.” 
 Vedeţi? Dacă în viaţa pământească ne alegem cei 
mai buni avocaţi ca să ne apere, oare pentru viaţa 
cerească vom fi delăsători şi nu ne vom lua oare tot aşa 
pe cei mai iscusiţi apărători, ca sprijin şi scut ceresc? 
 Aşa trebuie să facem! 
 Acum, dragii mei, pentru puțin timp vreau să-mi 
deschideți larg inima, însă să fie în așa fel încât cuvântul 
ce îl voi rosti să intre și să rămână acolo. Cu mare 
sinceritate îl rostesc, iar voi cu mare căldură şi dragoste 
să îl primiţi! 
 Cât de mult ne mai gândim noi la viaţa veşnică?... Cât 
timp în ziua de astăzi stăm noi și reflectăm: Ce este viața 
veșnică? O vreau eu? O vreau cu adevărat? Știu ce este 
dincolo în viața veșnică? Vreau să mă întâlnesc în viața 
veșnică cu Dumnezeu, cu sfinții Săi, cu moșii și strămoșii 
mei? 
 Sau poate, înăbușiți de grijile vieții, de gânduri, de 
imagini, de filme, de povești și de alte multe lucruri… viața 
veșnică – precum în pilda semănătorului – este înăbușită 
de grijile lumii și nu prea mai avem timp să ne gândim la 
ea? 
 Vă las timp să vă gândiți…..! 
 Totuși insist și vă spun că Domnul ne arată că 
importantă este și viața de dincolo și nemurirea sufletului. 
 Pe pământ observăm toți că viața este de 70, 80, 90, 
60 și mai jos, și Dumnezeu ne știe anii fiecăruia, însă 
creștinul trebuie să cunoască, să fie convins și să trăiască 
în viața aceasta cu gândul la viața viitoare, pe care o 
mărturisim duminică de duminică atunci când zicem în 
Crez: ,,Aștept învierea morților și viața veacului ce va să 
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fie. Amin! 
 Dacă ne îngrijim pentru viața aceasta scurtă atât de 
mult, cu atât mai mult trebuie să ne îngrijim și pentru viața 
cea nemuritoare! 
 Să punem viața noastră în mâinile Celui mai iscusit 
avocat care nu este altul decât Domnul nostru Iisus 
Hristos! 
 Să punem faptele noastre sub cel mai puternic scut, 
care nu poate fi dărâmat, spart sau înlăturat de nimeni și 
de nimic vreodată din toate câte există pe pământ! 
 Noi, creștinii, știm că, dacă avem credință în Domnul 
Hristos, străbatem greutățile, bucuriile și necazurile 
acestei vieți. Oricine și oriunde, orice este și orice face, 
dacă-și va arunca din inima sa ancora credinței înspre 
Dumnezeu și spre viața de dincolo, depășește piedicile 
vieții. 
 Mărturisirea lui Dumnezeu o putem face oriunde, 
oricând și față de oricine, fiind demni, cinstiți, fără dorință 
de vrajbă, și nesilind pe cineva care crede prea puțin, mai 
mult sau deloc. Dar nu trebuie, fraților și surorilor, să 
arătăm și să învățăm pe cineva credința, așa cum se 
învață în școală. Credința noastră trebuie să vie, 
lucrătoare prin iubire, curgătoare înspre viață și 
mângâietoare a sufletului. 
 Dacă vom obliga, poate copilul, soția, ori soțul să 
creadă cu forța și fără o atragere sau o convingere a inimii 
lui, credința aceea va fi superficială. 
 Credința noastră trebuie să fie precum respirația! 
Mărturisirea noastră să fie așa cum ne trezim dimineața, 
trăim ziua, ne culcăm seara și ne trezim a doua zi 
dimineața. 
 Credința și rugăciunea să ne fie viața noastră! Ca 
respirația noastră! Fără să ne gândim prea mult că 
respirăm, cât și cum, suntem creștini. Fără să voim noi 
înșine să venim la viață, alții ne-au adus, alții ne-au 
botezat, ne-au încreștinat și ne-au crescut. Așa trebuie să 
fie mărturisirea creștină! Să fie frumoasă, cu dragoste, cu 
învățătură a inimii, cu plăcere, să fie educativă spre viața 
veșnică, să fie morală… 
 Acum, spre încheiere, vă voi spune o frumoasă istorie 
care mie mi-a plăcut foarte mult și, zic eu, că se potrivește 
bine cu situația mărturisirii creștine din ziua de astăzi. 
Pentru că noi mărturisim credința, însă dacă unul o face, 
cinci sunt împotriva lui. Dacă unul este credincios, poate 
zece sunt necredincioși. Dacă unul ține post, sunt poate 
cincisprezece care amărăsc sufletul și vorbesc contra 
celui ce ține post: De ce ții post? La ce îți trebuie? La ce 
îți folosește? 
 Acum ascultați, vă rog, pilda aceasta care ne va întări 
în credința noastră și mai ales în mărturisirea de zi cu zi. 
 Erau patru tineri care mergeau spre marginea 
localității lor și, ajungând ei aproape de ieșirea din oraș, 

au văzut în calea lor un câine mort, iar unul dintre tineri 
spune: 

- Off, ce urât miroase! 
 

- Altul adaugă: a început să și putrezească! 
- Al treilea adaugă: Iată, i-a căzut și părul! 
- Ultimul, lovindu-l puternic cu piciorul spune: Să 

ne întoarcem acasă, nu e drumul nostru acesta! 
- Deodată, între cei patru prieteni, o altă voce, 

puternică, mult mai clară, îi acoperă pe toți și 
zice: Ooo… dar ce dinți frumoși are, parcă 
sunt niște șiruri de mărgăritare! 

Știți oare ce trebuie să înțelegem de aici? 
 Multe învățăminte pot fi trase din această întâmplare, 
însă cea mai înaltă, care se detașează dintre toate, este 
aceea care ne spune că în lumea care poate să fie 
murdară și găsește permanent acuze împotriva ta, și a 
mea, și a noastră, și a multora, trebuie să răsune vocea 
ta, creștine, care spune la final un cuvânt bun, ca un 
balsam, mângâietor și curat, atunci când mulți vorbesc de 
rău. 
 Toți cei patru prieteni au găsit pricini împotriva câinelui 
mort, însă vocea aceea clară și pătrunzătoare de la final 
a găsit un cuvânt bun să spună atunci când erau numai 
lucruri rele de spus. 
 Așa trebuie să facem și noi! Să găsim în viața noastră 
timp de a fi buni și de a spune lucruri frumoase atunci 
când mulți aruncă cu noroi! 
 Mărturisirea sfinților în ziua de astăzi poate să fie și 
una ca aceasta! Ei au mărturisit credința în timpul vieții 
lor, orice stare socială vor fi avut: soldați, medici, avocați, 
elevi, învățători, agricultori… și câte și mai câte. 
 Nu cred  că există vreo categorie de oameni din care 
să nu se fi ridicat sfinți. Ei au ales să mărturisească pe 
Dumnezeul cel adevărat și credința creștină atunci când 
se lupta împotriva lor.  Să țineți minte bine această pildă! 
Ooo… dar ce dinți frumoși are, parcă sunt niște șiruri 
de mărgăritare! 

Așa să fie mărturisirea credinței noastre, fiindcă 
ea este frumoasă și înaltă. Ea este precum un șirag 
de mărgăritare! Iubiți-o și mărturisiți-o, în casă, în 
lume, în biserică și în afara ei! 

Fiți creștini oriunde, pentru ca Domnul Hristos 
să ne recunoască și să mărturisească pentru noi în 
viața viitoare înaintea Părintelui ceresc. Amin! 

Predică rostită duminică, 23 iunie 2019, în 
Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinților) în 
biserica  Sf. Gheorghe din Tulcea. 
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UN ROMAN AL 
EMOȚIILOR ȘI 
SITUAȚIILOR 

EXPONENȚIALE 
 

     Mihaela MERAVEI 
   Printre romancierii remarcați ai Cercului literar 

de la Cluj, grupare literară fondată de editorul Colorama, 
scriitoarea Emilia Poenaru Moldovan, se află 
constănțeanca Selma Rashid Calil, originile sale tătărești 
aducând un plus de originalitate scrierilor sale. Activitatea 
literară a naratoarei se întinde pe mai mulți ani de zile, ea 
publicând o serie de articole, proze, eseuri, în jurnalul 
„Karadeniz” și participând la mai multe antologii de proză. 
Debutul editorial are loc în anul 2000, odată cu apariția, 
la Editura Europolis, a romanului „Aife – O tinerețe la 
răscruce”, autoarea reușind să se impună, încă de pe 
atunci, în inimile cititorilor, mai ales prin narațiunea 
palpitantă, emoționantă și seducătoare. 

Romanul Când merii înfloresc din nou, apărut, 
anul acesta, la Editura Colorama, „Colecția Cercul literar 
de la Cluj – Proză”, este dovada epicului autohton, 
autoarea păstrând același cadru, ca și în primul roman, al 
unei povestiri desprinse din realitatea zilelor noastre și a 
căror protagoniști au origini musulmane. Despre 
dramatismul peniței autoarei, dar și a clarității cu care își 
expune poveștile, scriitoarea Emilia Poenaru Moldovan, 
notează pe coperta a patra: „Scris limpede cu sinceritate 
și acuratețe de scriitor clasic, romanul Selmei este 
departe de a fi plictisitor – este un punct forte, mai ales în 
aceste vremuri când lectura nu mai este printre 
preferințele oamenilor – te ține cu sufletul la gură, 
producând în același timp și o bucurie estetică prin frazele 
impecabil construite de o autoare româncă, a cărei limbă 
maternă este limba tătară.” 

Acțiunea romanului în discuție se petrece în anii 
2000 și are în prim plan, drama unei femei, de origini 
musulmane, ajunsă la vârsta maturității, 40 de ani, 
independentă financiar de soțul său, plecat să 
muncească în străinătate, mai precis în Angola și a cărei 
căsnicie, lipsită de perspectiva unui copil, se destramă cu 
repeziciune. Ferda, eroina principală, consideră 
maternitatea ca fiind împlinirea sinelui feminin, o viziune 
firească pentru orice femeie, chiar și locul de muncă pe 

care îl are – ea este absolventă a Facultății de Științe 
Economice și angajată  contabilă la o firmă care stă sub 
semnul falimentului – nu îi poate aduce împlinirea pe care 
și-o dorește. Mai mult, fricțiunile din căsătorie, lipsa 
soțului pe parcursul celei mai mari părți din an, dar și 
maltratarea de care are parte la întoarcerea acestuia din 
lungile deplasări, gelozia neîndreptățită și abuzurile fizice 
la care este supusă, aduc actantul în pragul sinuciderii, 
ca ultimă soluție de eliberare. 

Romanciera Selma Calil prezintă cu tragism și 
fervoare condiția femeii abuzate dintr-o societate aflată în 
decădere morală și spirituală, dar și economică, pe care 
cutumele religioase au împiedicat-o să-și ceară dreptul la 
fericire. Lumea pe care ne-o dezvăluie autoarea, tradițiile 
și obiceiurile acesteia, impunerile religioase și familiale 
din cadrul unei căsătorii musulmane, modul cum gândesc 
actanții, respectul pentru părinți și rădăcini, alături de 
trimiterile la formule și îndemnuri în limba tătară, 
fascinează și țin ca în transă cititorul. 

Scriitoarea Selma Calil construiește un personaj 
arhetipal. Ferda este o femeie tătăroaică, frumoasă și 
inteligentă, care vrea și reușește să-și depășească 
condiția, luptă pentru eliberarea ei din capcana unei vieți 
mințite și neîmplinite. Se focusează pe creșterea stimei 
de sine și eliberarea de sub tirania masculină. După ce 
ani de zile a fost acuzată a fi „stearpă” de soțul ei, după 
tratamente istovitoare și traumatizante făcute în dorința 
de a avea un copil, Ferda află, în urma unui scandal 
monstruos, soldat cu o desfigurare datorată unei bătăi 
aprige aplicate cu brutalitate de către soț, că singurul 
vinovat de neputința procreației, este chiar agresorul și că 
a fost mințită. Ca bonus al surprizelor miasmatice, Ferda 
va conștientiza și că soțul său o înșală cu o femeie cu 
aproape două zeci de ani mai mică decât el. 

 
Trama romanului Când merii înfloresc din 

nou este palpabilă și autentică, tocmai prin originalitatea 
și tensiunea epică cu care este prezentată. Victimă a 
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abuzului domestic, revoltată și vandalizată fizic și psihic, 
violată și jignită de către un soț egocentrist, Ferda are 
nevoie de reconstrucție emoțională și fizică. Curajul de 
care dă dovadă personajul principal în momentul când 
părăsește căminul conjugal și se refugiază la reședința 
părinților, decedați în urmă cu un timp, în aceeași zi, la 
diferență de câteva ore (alt tablou tulburător), dar și 
hotărârea de a rupe jurământul marital și a-și recupera 
echilibru și independența sufletească, sunt trăsăturile 
unui caracter puternic, lucid, voluntar și convingător, mai 
ales prin raționalitatea faptelor și expunerii lor. Modul frust 
în care sunt prezentate anumite scene din viața unei 
familii de tătari, pentru care dezvăluirea culiselor vieții 
intime este un subiect tabu, reprezintă un act de asumare 
de care dă dovadă autoare, dar și de verism și franchețe. 
În compensația acestor scene de o violență șocantă, 
Selma Calil vine cu descrieri sublime ale obiceiurilor 
tătarilor, ale delicateselor culinare, dar și a dragostei și 
legăturii profunde dintre părinți și copii, a iubirii 
necondiționate dintre frați. Cel care o va ajuta pe Ferda 
să-și revină, va aduce un psiholog în speranța unei 
vindecări de ordin sufletesc și mental, o va susține să 
meargă la Institutul de Medicina Legală pentru a i se 
emite un certificat de viol și maltratare, cel care o va ajuta 
să facă demersurile pentru divorț, va fi Fetin, fratele său. 
Deși stabilit în Turcia, își va lăsa cei doi copii mici și soția 
și va veni în România să-i fie Ferdei alături. 

Cea de-a doua parte a romanului Când merii vor 
înflori din nou, reprezintă drumul refacerii, al reinventării 
unei femei care a avut curajul să-și ia viața în mâini și să-
și caute fericirea. Selma Calil vine și în această parte cu 
noi personaje matriceale. Firul tramei se schimbă subit, 
rămânând totuși în același cadru captivant al tangajului 
emotiv. Apar noi situații exponențiale, noi scene 
tumultoase și tulburătoare. Viața și moartea stau pe un 
taler asupra căruia omul are liberul arbitru. Romanciera 
prezintă în această parte o problematică de tendință a 
contemporaneității, aceea a cancerului și a traumelor 
produse de acesta. Cititorul se va atașa cu tot sufletul de 
drama unui nou personaj. Alma este o tânără de nici 30 
de ani, o luptătoare în războiul cu cancerul, pe care 
destinul o pune într-o situație aproape imposibilă, ea fiind 
însărcinată în mai bine de trei luni și care trebuie să 
aleagă între viața ei și a pruncului din pântec. Pentru a 
putea supraviețuii, Alma are nevoie de chimioterapie, un 
tratament invaziv, care ar afecta dezvoltarea normală a 
pruncului. Capitolele dedicate acestui personaj serafim, 
sunt de o profunzime și emoție copleșitoare. „Era în Ferda 
un sentiment confuz, un fel de milă dublată de revoltă; în 
femeia tânără din fața ei creștea o nouă viață și locul ei 
ar fi trebuit să fie departe, într-un loc unde să trăiască din 
plin bucuria gravidității, [nu într-un salon de oncologie]./ 

Totul îi părea monstruos, natura greșise într-atât…cât să 
pună, în același timp și viața și moartea în același trup.” 

Remarcabilă este înclinația Selmei Calil spre 
psihanaliză, spre analiză sociologică sau religioasă. 
Autoarea coboară în adâncurile sufletului feminin cu 
aceeași  
abisalitate și iscusință ca și în culisele societății, ori în 
sferele divinității (numele lui Allah fiind adesea invocat, 
trăsătură caracteristică enoriașilor musulmani ca dovadă 
a evlaviei și supunerii față de divinitate). Ea face 
adevărate descinderi filozofice, ridicând valoarea 
romanului, care, pe alocuri, are tendința să devină prea 
impresionabil, ori patetic. „Toate teoriile legate de destin, 
soartă, sunt născocite de om pentru a-și pansa rănile pe 
care i le face viața, toate sunt simple ipoteze. Umanitatea 
înoată într-o beznă existențială; nu vom ști niciodată de 
unde venim și încotro ne ducem./ Ironia sorții este că, 
indiferent dacă omul este un ignorant sau un savant, 
marile taine nu îi vor fi revelate niciodată. Oricât de multe 
cărți am citi, oricâte tratate de psihologie, filozofie, 
niciodată nu vom fi în stare să pătrundem esența vieții pe 
pământ și asta pentru ca așa am fost proiectați: cu o 
cortină în fața noastră, o cortină ce nu poate fi ridicată 
niciodată, fiind constituită din suma limitelor noastre, ea 
este trup din trupul nostru; așa am venit pe lume și tot așa 
o părăsim./ Misterul apariției vieții pe pământ nu va fi 
înțeles niciodată pe deplin, cu toate astea, atunci când 
suntem doborâți la podea, când nici nu mai vrem să ne 
găsim puterea de a ne ridica, destinul, soarta sau poate 
chiar Creatorul ne dă șansa de care aveam nevoie, de 
multe ori fără ca noi să fim conștienți de valoarea ei.” 

Modul în care Selma Calil conduce firul narativ, 
epicul generos, stăpânirea situațiilor detonante, 
infiltrarea surprizei și creionarea unor personaje 
hegemonice, memorabile, dominante, alături de 
sensibilitatea cu care își așterne povestea, 
stăpânirea dialogului, frazarea impecabilă, fac din 
romanul Când merii vor înflori din nou, un 
bestseller, o carte captivantă și exotică, cu atât mai 
valoroasă, cu cât subiectul său intră în culisele unei 
etnii, cea tătară, despre care s-a scris foarte puțin. 
Metafora titlului este o trimitere la reproducere, la 
împlinirea femeii prin procreare, la anotimpul iubirii, 
primăvara, și la mărul cunoașterii și adevărului. 
Romanul te ține lipit de fiecare personaj, așa cum 
doar dragostea o poate face. Este ceva magic, în 
scriitura acestei romanciere dobrogene, de care cu 
siguranță vom mai auzi. 
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MIHAI EMINESCU 
– PATER PATRIA. 

Elemente geografice și creștin ortodoxe perceptibile 
în poezia ,,FRUMOASĂ-I…” 

 

Gheorghe OANCEA
 
      Cu cât ne apropiem mai mult, prin studiu, de opera și 
viața marelui nostru poet, cu atât parcurgem și identificăm 
secvențialități / abordări ce definesc emergența creației 
sale filozofice. 

Este spiritul nostru național format/educat în cultul  
trecutului istoric al neamului , al literaturii și mitologiei 
populare, al sanskritei- limba de bază indo-europeană, al 
istoriei naturale, generale și teoriei cerului – kantiste, al 
Bibliei, al literaturii clasice germane și  al principiilor de 
filozofie transmise de Duhring ori, al celor de logică ale lui 
Zeller( în cursurile audiate la Berlin ), al egiptologiei etc. 

Nimeni nu poate spune că înțelege opera 
eminesciană în toată cuprinderea ei filozofică . Pe 
Eminescu, chiar dacă-l citești zilnic și tot nu-i poți atinge 
limitele cunoașterii sale, fiindcă harisma divină l-a așezat 
în partea cea mai efuzivă a coloanei infinite a spiritualității 
românești. 

 
1. Eminescu- plurivalența artei filozofico – poetice. 

Se spune că Eminescu este puntea noastră de 
legătură cu divinitatea, lira măiastră în care cântă  natura,  
trecutul istoric al poporului nostru cu bucuriile, greutățile 
și speranțele lui, înveșmântate adesea mitic. Frecvent 
avea o nostalgie regresivă pentru anii copilăriei , pentru 
întoarcerea în mijlocul naturii.  

Fiecare vers eminescian are farmecul său în firul 
țesăturii filozofice. Rari vor fi aceea, care vor mai avea 
amplitudinea cugetării sale filozofice. Nu întâmplător, Titu 
Maiorescu l-a definit drept ,, rege al cugetării 
omenești”sau ,,poet în toată puterea cuvântului”. De 
aici, a răsădit și substanța care l-a consacrat și mare 
făuritor de limbă.  

Dacă ne-am apleca mai mult asupra semanticii 
slovnirii sale scrise, am avea probabil revelația 
descoperirii unor radicali din protolimba noastră română- 
al cărei sâmbur a fost limba strămoșilor noștri daco-geții ( 
în sensul strict al câmpului său morfogenetic, poate mai 
corect spus, carpo-  

 

 
dacii). Oare, întâmplător, ar fi zis poetul ,, Fiți voi 
romunculi, simt în mine dacul”?!. Gândirea lui Eminescu 
a fost o frământare filozofică de tip ,,perpetuum mobile”.  

Opera lui Eminescu înseamnă filozofie, mitologie, 
literatură, istorie, statistică, geografie și astronomie( prin 
toposurile telurice și astrale create), Biblie( subtile trimiteri 
la Geneză), Cosmogonie kantistă ( cu o intuiție fantastică 
a ,,Big- bang-ului”), sociogonie literară, drept antic roman 
și modern( german, englez, nord- american), filologie 
comparată indusă de cunoașterea limbii sanskrite, 
dacism, patriotism luminat, viziune modernă etnostatală 
etc.  Poetul astral este izvorul mântuirii noastre prin 
cultură. A lăsat posterității volumul Poesii- primul și 
singurul publicat în timpul vieții  la Editura Socec, precum 
și 14000 file de manuscrise păstrate și donate Academiei 
Române, totul și toate sub îngrijirea lui Titu Maiorescu. 
Cel care a pus în valoare cel mai bine modelele estetice 
și metafizice din manuscrisele lui Eminescu a fost George 
Călinescu ( teză de doctorat, observând că proiectele 
epice ale poetului dublau temele sale lirice fundamentale, 
deschizând proza românească spre idei și concepte 
metafizice). Desigur, în multe manuscrise a dat frâu 
speculației filosofice, fără să 
mai aibă timp să le 
definitiveze. Mihai Eminescu 
este un reprezentant al 
secolului romantic și tot ce a 
scris se încadrează în miturile 
și convențiile acestui  curent 
general european( reverii 
romantice, concepte 
filozofice), afirma academicianul Eugen Simion. În opinia 
filosofului Constantin Noica fragmentele epice din 
manuscrisele eminesciene au reprezentat laboratorul de 
creație al unui mare poet- ,,universul lui germinativ”. 

 Îl copleșeau meditațiile filozofice care veneau ca un 
țsunami peste el, neglijându-și de multe ori, pentru a-și 
duce la capăt ideile- adâncit în studii, existențialul fizic, 
cotidian, frecvent renunțând la mâncare dacă avea numai 
cafea neagră. Creatorul divin i-a dăruit acele cuante 
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energetice care vin spre noi ca radiațiile unui pulsar 
celest- moment evolut al Genezei. În făptura și opera 
eminesciană identificăm epopeea/ odiseea 
spiritualității românești. 

Eminescu este un titan al culturii noastre prin spiritul 
său plurivalent așezat într-o matrice filozofică exorbitantă. 
Întâlnim, la el, o filozofie- efluviu asupra categoriilor fizice 
universale: spațiu, timp, energie, mișcare, creând 
toposuri telurice  de o frumusețe rară în interacțiune și 
integralitate cu cele cosmice/astrale( prin fluxuri 
energetice și legea atracției universale- conceptualizări 
ce își trag seva din logica, mecanica și metafizica 
newtoniano-kantistă). Timpul și spațiul cu toate efectele 
lor sunt formele de percepție, iar principiul lumii este 
spiritul( influență și de la Eliad, pe care-l amintește în 
Epigonii, încadrându-l prin ,,Delta biblicilor sânte” în 
,,zilele de-aur a scripturelor române”).  

 Interesant  este că, multe din poemele eminesciene 
sunt superbe realizări entitosistemice având caracter 
deschis. Pentru Mihai Eminescu misiunea unei nații este 
aceea a unui roi de albine. La poetul nostru absolut 
,,Împăratul- țăran” ieșea seara în pragul casei pentru a 
sta de vorbă cu țara/țarina( spațiul locuit, întrăit). La el 
natura e entitate metafizică cu materia în veșnică 
alcătuire, iar locul natal însăși patria iubită( ,,pater 
patria”), cu visări de ideal național ( ,,Da!, Da! Aș fi ferice, 
de-aș fi încă o dată/ În patria-mi iubită, în locul meu natal,/ 
Să pot a binezice cu mintea-nflăcărată/ visările juniei, 
visări de-un ideal.”- Din străinătate). Eminescu a fost 
preocupat de definirea statului ca produs natural, stat 
istoric, stat etnic, în esență țărănesc, cu legi bune( legile 
pământului ) și oameni ce trăiesc în armonie cu 
Dumnezeu, cu natura și ei înșiși( Eugen Simion, 2010) 
Până și în salutul obișnuit cotidinian acordat cunoscuților 
gândul îi era la patrie, adresându-se în formulele ,, 
Trăiască nația! și Sus cu dânsa!. 

 Codrul, marea, izvorul, Luna, Soarele, râul , lacul etc 
sunt idei, divinități edenice, extrase din determinarea lor 
geografică/telurică sau cosmică. Aceste elemente spațio- 
temporale sunt componente care partcipă la mișcarea 
Universului și scurgerea timpului cosmic în registru 
microscalar.  

Adesea, în poemele eminesciene detectăm elemente 
de cosmogonie cu discrete ecouri biblice( ex. Luceafărul 
, Rugăciunea unui dac). În concepția lui Eminescu lumea 
s-a născut prin mișcarea unui punct în chaos ( 
corespunde în fapt cu începutul ,,Genezei”, ,,al Marii 
explozii inițiale”) care la megascară a dus succesiv la 
Multiversul de azi. Eminescu este un mare inițiat care prin 
,, meditații- ancoră” glorifică zeități ancestrale. La el 
sunt deschise permanent porțile cerului ( ,,porți solare” 
energetice ) și preferențial îl invocă pe Zamolxe.  

2. FRUMOASĂ-I. Poezie eminesciană de o subtilă 
proiecție filozofico- religioasă 

Este o poezie a dragostei față de mirifica și sfânta 
natură înconjurătoare în care elementele /componentele 
cadrului teluric se raportează la cele cosmice prin 
interacțiuni ca părți alcătuitoare ale unui sistem- 
sistemul solar guvernat de energia solară( 
generatoare de procesualități și fenomene) și legea 
gravitației care asigură trăsătura entitosistemică majoră. 

Scenariu poetic include și sensuri filozofico- religioase 
astfel încât, poezia este marcată de o superbă țesătură 
filozofică. Avem de-aface cu o contemplație în registru 
romantic abdatată la rațiuni filozofice superioare.  
Elementele cadrului geografic natural (teluric) sunt: lacul 
verde( culoarea regenerării naturii), dumbrava verde, o 
stâncă ce-și înalță fruntea spre cer, covorul de tinere flori, 
fluturi albaștri, iar ca elemente cosmice identificăm: 
Soarele, cerul senin( condiție a intensificării bilanțului 
radiativ solar), nori albi de argint( evident, izolați pe bolta 
cerească, incluși în imaginația poetică pentru a crește 
gradul contemplației pe de o parte, iar pe de alta, ca 
rezultat al interacțiunii cosmice, tradusă în circuitul apei 
în natură). 

 Ca procesualități și fenomene  geografice specifice 
sistemului parte- întreg observăm: dezagregarea fizică 
a stâncii supusă ciclic variațiilor de temperatură – 
modelare prin termoclastie, poetul evidențiind mai mult 
rolul gerului din sezonul rece), interacțiunea aer- apă 
determinată tot de nivelul de intensitate al radiației solare 
concretizată în formarea ,, geamătului dulce din 
vânt”(harfa eoliană), care la rându-i devine cauză pentru 
,, cântul” umedului val( vântul ,,încruntă-n suspin” apa 
lacului, a cărei mișcare capătă aspect imagistic de basm, 
valurile înspumate semănând cu niște lebede - ,,barcă de 
vânt”, magistrală metaforă), zefirii muiați în  mirosul de 
flori- expresia culminantă a fenofazei exploziei naturale 
încadrată între ,,bolta de-azur”celestă și ,,verdele covor” 
pe care calcă poetul( faptul mărunt participă la viața 
cosmosului).  

Inițial,  punctul geometric de incidență al raportării 
scalare teluric- cosmic este ,,lacul cel verde și lin” în 
care se răsfrâng/s-oglindă deopotrivă soarele, norii de 
argint, cerul senin, dar și dumbrava cea verde de pe mal. 
În jurul acestui,, loc central”al interacțiunilor, în funcție de 
energia cosmică  venită   din poarta solară, poetul 
dezvoltă concentric o adevărată lume de basm, predilect 
întâlnită în imaginația sa poetică( orice tablou de natură 
era o stare sufletească).  

 Colțul de natură în care își încarcă tot extazul 
contemplativ prin comuniune totală, este de fapt  o parte 
din Edenicul plai românesc, o lume de basm populată 
cu flori și fluturi ce ridică nivelul de spectaculozitate și 
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trăire plenară în mijlocul naturii: 
                                    ,,Văd fluturi albaștri, ușori, 
                                    Roind și bând miere din flori”. 
Poetul  completează această feerie a naturii, 

încercând să proiecteze ființa dragă( iubita) și pe sine în 
mijlocul acestui colț de rai românesc, prin 
transfigurație/transmigrație( viziune paradisiacă) . În timp 
ce imaginea iubitei apare ca,, o floare de crin”, el își 
dorește aripi de zbor, să fie un fluture ușor: 

                                   M-aș face un flutur ușor, 
                                   Un flutur ușor și gentil 
                                   Cu suflet voios de copil, 
                                   M-aș pune pe-o floare de crin,  
                                   Să-i beau suflețelul din sân, 
                                   Căci am eu pe-o floare necaz; 
                                   Frumoasă-i ca ziua de azi! 
Stilistico-artistic poezia cuprinde multe epitete, în 

general cromatice- specifice codului estetic romantic, 
inversiuni( ,,răsfrânge-se”, ,,umedul val”, ,,verde covor”, 
,,valului cânt”), metafore, transfigurare( ,,M-aș face un 
flutur ușor”).  În această poezie arta poetică 
impresionează  magnific prin capacitatea intuitivă și 
procesativ- contemplativă în simbolistica absolută a 
creștinătății- Semnul Crucii. În felul acesta poetul 
nostru stelar dovedește, odată în plus, că a fost un bun  
practicant creștin- ortodox. Acest detaliu se observă dacă 
urmărim cu atenție dinamica mișcării poetului, modul cum 
își caută ,,perspectiva- reperele spațio- temporale” 
pentru a reflecta, în lirismul filozofic propriu, splendorile 
naturale ce fac parte din Edenicul plai românesc. Pentru 
poet iubirea și natura( peisajul) devin stări fundamentale 
de spirit. 

Astfel, urcă pe o stâncă stârpită de ger( măcinată de 
intemperii, sugerând într-un fel că și viața omului este 
plină de vicisitudini), punct panoramic unde, ,,Gândirilor 
aripi le pui”, privește spre răsărit, apoi spre apus, după 
care coboară ,, stânca în jos” spre verdele covor plin de 
flori, configurând astfel, semnul Crucii noastre 
creștine). Proiecția vieții sale între răsărit( începutul) și ,, 
cerul pierdut în apus”( parcă fără sfârșit, marcând 
dorința/pofta sa de viață, reluată în ciclurile diurne ale 
mișcării de rotație), reprezintă sensul existențial însuși( 
trăirea ) în cadrul unei instanțe temporale pe care și-o 
vrea cât mai cuprinzătoare( elementele spațiale 
interacționează dar, evoluează după ora Universului)  

Linia verticală a Crucii dintre verdele covor și stânca 
stârpită ce ,,Înalț-a ei frunte spre cer” reprezintă legătura 
ființei umane cu divinitatea celestă, în timp ce linia 
orizontală configurată ca un arc de timp în repetare,  
între răsărit și apus, semnifică parcursul vieții atât cât ne 
este dat de la Creatorul Suprem. 

3.Concluzie. 

Prin reflecția filozofico-religioasă  înturnată  în această 
poezie, Mihai Eminescu demonstrează că a fost un mare 
și pios iubitor al plaiurile natale ale țării( ,,Raiul  Daciei 
Vechie”), un fin receptor și evocator creștin ortodox  cu o 
amplă participare la Totul Spiritual . FRUMOASĂ-I face 
parte din categoria poeziilor postume , apărând în 
manuscrise mai întâi sub titlul ,,Ziua de azi”.  Varianta de 
titlu, aleasă în cele din urmă, este mai potrivită în direcția 
romantismului liric poetic , având o dublă semnificație : 
Frumoasă-i, ființa dragă(iubita ) care trasfigurat apare ca 
o ,,floare de crin” pe de o parte, iar pe de alta, 
splendoarea cadrului natural contemplat într-o minunată  
zi florală de vară. Poezia este marcată de valori estetice 
în stilu-i caracteristic, împletind profund gândul filozofic cu 
ideile mitico – poetice și apartenența la lumea creștin- 
ortodoxă. Mihai Eminescu a fost un practicant al 
conceptului filozofic că noi suntem în relație cu toate 
părțile universului tot așa cum suntem cu viitorul și 
trecutul. Abordările/ căutările sale filozofice de epocă ar 
putea fi asemănate în oarecare măsură cu cele ale lui Ion 
Heliade Rădulescu. Conduitele lirico-epice, dramatice și 
caracterul lui Eminescu reprezintă chintesența modelului 
său filozofic de existență. 
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UN ROMAN AL CONDIȚIEI 
UMANE 

 

  
  Ion ROȘIORU                                                
 

             Cunoscuta scriitoare dobrogeană, afirmată 

sârguincios în anii din urmă, Elena Netcu, este din nou 

prezentă în librării cu un nou şi tulburător roman care 

pledează pentru întoarcerea la natură: Omul pădurilor 

(Editura Ex Ponto, Constanţa, 2021). De obicei, 

autoarea lucrează sistematic atunci când îşi clasifică 

romanele după cum urmează: Umbrele din Valea Rece 

(fantastic), Povestea unui legionar (istoric), Legenda 

Emirului Nogai (mitologic), Exilaţii (social).  

             Structura romanului aminteşte de demonstrarea 

unei teoreme matematice. Încă din primul capitol cititorul 

face cunoştinţă cu protagonistul care se află spre 

crepusculul existenţei sale, rebelul şi inadaptabilul Wolf, 

retras într-o prisacă de la marginea orăşelului Izvodeni 

(probabil un nume sub care se ascunde  

 Isaccea, aşa cum se va întâmpla şi cu alte 

toponime din carte). Capitolele care urmează sunt tot 

atâtea incursiuni (analepse) în biografia, demnă de  un 

adevărat picarro, a personajului care îşi aşteaptă, deloc 

mulţumit de perindarea sa prin viaţă, prisăcarul 

temut şi invidiat de vecinii, tot mai puţini şi ei, 

pentru gospodăria somptuoasă şi pentru 

chibzuinţa sa în îngrijirea stupinei, a viei şi a livezii 

de-a dreptul edenice în zilele cât teii din pădurea 

apropiată sunt în floare. Romanul aici în discuţie 

este o meditaţie despre bătrâneţe şi singurătate, 

despre iubire şi căutarea ei, aspecte inerente, la 

urma urmei, ale condiţiei umane. Realismul cu 

care Wolf se confesează unui vecin este unul 

destul de tăios: „Nu prea mai am putere şi nici 

curaj! Noroc cu stupii, dar şi aici muncă, uneori în 

zadar, cam ce dai pe mere, iei pe pere, cam aşa, 

s-au dus vremurile de altădată, aveam şi drag de 

stupi, de familie, de toate, Gogule! Răsturnam munţi! Mai 

pot acum, ce zici? Am o lehamite în mine şi numai 

hohotesc în sufletul meu, dar nu vreau să mă ştie lumea, 

Gogule, că-i rea de când mă ştiu. M-am cam luptat cu 

morile de vânt, în loc să-mi văd de-ale mele, cu puţinul 

meu. Să tac şi să închid ochii la tot ce vedeam în jurul 

meu. Dar n-am tăcut, am fost mereu rebel, prietene, 

numai belele am avut!” (p.11). 

               Personajul central al cărţii demască, în 

spovedaniile sale, tarele unei societăţi rău întocmite, 

pumnii cititorului strângându-se de revoltă şi de neputinţă 

de a schimba această lume în care se comit atâtea 

abuzuri şi nedreptăţi pentru că e la cheremul liberului 

arbitru şi al bunului plac al celor cocoţaţi pe diverse trepte 

ale ierarhiei puterii ce se consideră imuabilă şi veşnică. 

Astfel, fiul lui, inginer silvic, face un atac de cord şi moare 

pentru că un imbecil din minister îi dă ordin să dosească 

un mistreţ împuşcat la o partidă oficială de vânătoare 

doar pentru că acest mahăr îl voia moca pentru el. De 
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inimă rea, la şase luni de la pierderea fiului, i se stinge şi 

soţia, Ica, femeia providenţială a vieţii sale altminteri 

populată de femei de tot soiul mai ceva decât a unui 

Casanova stârnitor de scandaluri pe care ea i le ierta de 

fiecare dată. Povestea de iubire dintre omul pădurilor şi 

soţia lui e una exemplară şi ea ne poartă cu gândul la 

romanul Ce mult te-am iubit al lui Zaharia Stancu. 

Dragostea lor a debutat cu un coup de foudre chiar în 

curtea unităţii militare  în care Wolf se pregătea pentru o 

carieră de ofiţer activ şi unde bunica fetei avea un chioşc 

de dulciuri. Acele clipe sunt evocate de bărbatul văduv cu 

patos şi duioşie nestinsă: „Era liniştea, soarele meu, după 

furtuna şi ploaia din mine care uneori făceau ravagii, căci 

eram mereu un rebel şi intram repede în conflict. Aveam 

nevoie de ea ca de aer” (p.31). Tatăl vitreg al Icăi 

începuse s-o privească languros, ceea ce a determinat-o 

pe fată să accepte căsătoria cu junele elev al şcolii de 

ofiţeri şi să-l urmeze când acesta ajunge la o unitate 

militară din judeţul Covasna unde a fost sabotat tot 

timpul, soldaţii pe care urma să-i instruiască 

răspunzându-i invariabil cu vorbele Nem todok romanul. 

N-a reuşit să facă nimic, tovarăşul comandant Boium 

fiindu-i destul de ostil. Banii nu le ajung. Satisfacţii 

profesionale neam. A venit pe lume primul copil. Certuri 

inerente. Iarnă câinoasă. De un transfer la Galanta nici 

pomeneală. I-a rămas doar varianta trecerii în rezervă, 

dar manifestările karmei proaste se ţin scai de el, cu atât 

mai mult cu cât îi place să fie şef şi să nu se lase călcat 

pe coadă. Ajuns la un moment dat la Pechea, 

construieşte acolo o Autobază, dar conclude că nu a fost 

născut să facă „faţă regimului comunist” (p.42). Trecutul 

îl urmăreşte şi cunoaşte, drept urmare, infernul bătăilor 

de la securitate pentru că nu le cântase în strună proştilor 

de la partid şi i se pusese în cârcă o aventură cu nevasta 

hâdă a unui securist încornorat. Printre alte locuri de 

muncă se numără şi cele de maistru mecanic la o şcoală 

profesională sau la catedra de electromecanică la 

Facultatea de profil unde se ocupă de activităţile practice 

cu studenţii şi unde este săpat de cumnata rectorului 

pentru că nu i-a pus nişte flecuri la pantofi şi a trimis-o la 

cizmăria de pe colţ. Ajuns maistru la o altă şcoală îl pune 

dracul să înmâneze o scrisoare lui Ceauşescu care 

venise într-o vizită de lucru în oraşul Galanta. Directoarea 

şcolii se face foc şi pară fiindcă insul care fusese primit 

cu braţele deschise în colectiv îi făcuse de râs funcţia de 

conducere pe care o onora cu slugărnicie proverbială. 

Astfel, fostul ofiţer afemeiat şi călcând apăsat în toate 

străchinile sociale şi ideologice bate  în retragere şi se 

mută definitiv la Izvodeni. 

              Un loc important în economia romanului Elenei 

Netcu îl ocupă şi-i conferă o notă de pitoresc aparte 

întâlnirea şi colaborarea lui cu scapeţii pe care i-a 

îngropat rând pe rând şi de la care s-a ales cu două case 

în Galanta, precum şi cu vila din Izvodeni, plus cei trei 

sute de stupi, via nobilă şi livada. După moartea 

scapeţilor, banii şi aurul acestora au dispărut prin 

maşinăriile unei menajere în cârdăşie cu o funcţionară de 

la CEC, Wolf care îi îngrijise pe bătrâni rămânând 

oarecum cu buzele umflate. Să nu mai amintim de 

regretul lui că-i refuzase avansurile erotice ale 

septuagenarei scapiţoaice. Olga l-ar fi îmbrăcat în aur 

pentru o noapte de amor, dar n-a fost să fie.  A fost tare 

impresionat de pasiunea lui Nicolae Prepeliţă pentru 

ucraineanca Olga Cacenkova. Spre a fi primit în grupul 

scapeţilor, Prepeliţă a acceptat nu doar să-şi schimbe 

numele şi să devină Trifan, ci să se şi supună de bună 

voie ritualului castrării.  

              Wolf este un personaj psihanalizabil. De la 

mama lui care-l iubea, dar îl şi bătea fără milă a moştenit 

dragostea pentru autoritate. Aşa se explică faptul că a 

urmat şcoala de ofiţeri, chit că s-a poticnit în acel 

invariabil nem todok romanul  vreme de un an exasperant 

în unitatea de la Bodoc. Dragostea lui pentru autoritatea 

maternă s-a sublimat pe tot parcursul vieţii într-o nevoie 

acerbă de a poseda cât mai multe femei, atât cât a fost 

cu Ica, dar şi după moartea acesteia fără ca vreuna dintre 

ele să se ridice vreodată la frumuseţea morală a 

iertătoarei sale soţii. Fie că le-a cunoscut direct sau pe 

Facebook, toate se dovedesc nişte materialiste viclene şi 

vulgare. Norocul lui, dacă i se poate spune aşa, este că 

stafia Icăi începe să-l bântuie tot mai des şi să-l 

condamne la o singurătate tot mai intensă de la  zi la alta. 

Va muri de tensiune şi totul va fi pus pe seama Covidului 

de care se temuse ca toată lumea cu care discutase 

despre acest virus planetar căruia i se pun în cârcă atâtea 

şi atâtea ravagii. Sau poate că n-a murit, ci doar a intrat 

în poveste. Nu oricine se poate bucura de acest privilegiu 

textualizator. Casa lui pe care i-o râvniseră deopotrivă 

prietenii şi duşmanii va deveni instituție culturală. 

               Elena Netcu este o prozatoare demnă de tot 

respectul, Omul pădurilor fiind unul dintre cele mai bune 

romane ale sale. 
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PARTICULARITĂȚI ALE VIEȚII 
ETNO-CULTURALE ȘI SPIRITUALE 

ÎN DOBROGEA DE NORD 
 

Prof. Gheorghe BĂISAN 
 

Dobrogea – spațiu de sinteză etno-culturală și 

spirituală 

Atunci când Dumnezeu a creat lumea, Dobrogei 
i-a acordat o atenție specială, dăruind acest pământ cu tot 
ce are natura mai frumos pentru desfătarea minții și inimii 
omului. Călătorul care pășește pentru prima dată pe 
aceste locuri nu poate să nu remarce aspectul inedit al 
peisajului dobrogean, fie că este vorba de suportul 
natural, neviu, fie de aspectele ce țin de om și activitățile 
acestuia. Indiferent din ce unghi ai privi lucrurile, în 
peisajul geografic și antropic românesc Dobrogea este un 
spațiu aparte, care nu seamănă cu nici una din celelalte 
provincii istorice, fiind singurul loc unde poți întâlni munți 
vechi, forme tinere de relief, cursul Dunării și țărmul Mării 
Negre. 

Viața societății omenești are rădăcini vechi pe 
aceste teritorii, existând dovezi de locuire neîntreruptă din 
Paleolitic și până în prezent.  Paleoliticul (600.000 î.Hr. – 
mil. XI î.Hr.) a fost interceptat în diverse puncte, prin 
dovezi specifice (unelte simple confecționate din piatră). 
Mezoliticul (mil. X-VII î.Hr.) este demonstrat de obiecte 
aparținând culturii musteriene, scoase la iveală din 
săpăturile efectuate la Baia, Slava Rusă, Enisala, 
Babadag, pentru ca dovezile de locuire din Neolitic (mil. 
VI-IV î.Hr.) să fie și mai numeroase, ele aparținând 
culturilor materiale Hamangia, Gumelnița sau Boian. În 
săpăturile realizate la Luncavița, Carcaliu, Ceamurlia de 
Jos, Enisala sau Baia au fost descoperite obiecte din 
ceramică pictată sau incizată, obiecte din piatră, os sau 
metal, care dovedesc existența unor comunități bine 
organizate și active. Epoca bronzului (mil. IV-sec. XII 
î.Hr.) se regăsește în descoperirile făcute la Calfa 
(obiecte din bronz) sau Ceamurlia de Jos și Peceneaga 
(statui-menhir), iar cea a fierului (sec. XI-IV î.Hr.), când se 
dezvoltă Cultura Babadag, în situri arheologice precum 
Niculițel, Jijila, Murighiol, Babadag etc. În această 
perioadă asistăm la divizarea  (individualizarea) geto-

dacilor de traci, existența populației scitice în Dobrogea 
(tezaurul princiar de la Agighiol), întemeierea coloniilor 
grecești pe țărmul Mării Negre (Orgame, Histria, Tomis, 
Callatis) și influența lor asupra civilizației geto-dace, 
precum și opoziția triburilor din Dobrogea la pătrunderile 
străine (expediția lui Darius). Spre sfârșitul acestei epoci 
se produce o reorganizare strategică a triburilor existente 
pe aceste teritorii, prin crearea unor cetăți fortificate 
precum cele de la Beidaud sau Beștepe. Următoarele 
evenimente au fost ocuparea teritoriului Dobrogei de 
către Burebista (55 î.Hr.) și înglobarea acestuia în statul 
dac, după care a urmat ocupația romană, când Dobrogea 
a fost inclusă în provincia Moesia, aflată la limita nordică 
a Imperiului Roman. Și lucrurile nu s-au oprit aici. A urmat 
perioada romano-bizantină, cu incursiunile triburilor 
migratoare de la nord de Dunăre (în special a bulgarilor), 
pătrunderea turcilor în Peninsula Balcanică și în 
Dobrogea și începutul unei perioade de patru secole și 
jumătate de ocupație otomană. 

După cum s-a putut observa, de-a lungul istoriei, 
Dobrogea a fost provincia situată la intersecția unor 
importante artere de comunicație, pe direcția E-V sau N-
S. Putem vorbi de un drum al apelor, fie că e vorba de 
punctul terminus, ca în cazul orașelor-cetăți grecești, fie 
că ne referim la circulația pe Dunăre, pentru desfășurarea 
activităților comerciale de către diverse puteri ale vremii. 
A mai existat un drum al stepelor, folosit predominant de 
păstorii transhumanți, care au pendulat timp de milenii 
între munte și stepele dobrogene sau luncile și Delta 
Dunării. În ambele cazuri, au fost rute care au asigurat 
progres și prosperitate pentru locuitorii dobrogeni. Spre 
deosebire de acestea, drumurile N-S au adus distrugeri și 
ruină. Ele au fost folosite de triburile barbare din Asia și 
Europa Central-Estică, având ca principal vad de trecere 
localitatea Noviodunum (Isaccea), iar mai târziu de 
armatele turcești sau rusești, în încercarea celor două 
mari imperii de a stăpâni aceste teritorii, sau pur și simplu 
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de a-și arăta puterea. 
Dobrogea a constituit o regiune de interes 

strategic încă din antichitate. Dacă grecii nu au dat prea 
mare importanță interiorului Dobrogei, ei mulțumindu-se 
cu stăpânirea litoralului Mării Negre și desfășurarea unor 
schimburi de mărfuri cu populațiile autohtone, profitabil 
pentru ambele părți, în schimb, romanii au realizat rolul 
pe care acest teritoriu l-ar putea juca în apărarea 
granițelor nordice ale imperiului, care erau situate atunci 
la Dunăre. Din acest motiv, romanii au depus eforturi 
pentru realizarea limesului dunărean, construind sau 
întărind un șir de cetăți și castre militare de-a lungul 
fluviului, legate între ele prin drumuri care asigurau 
transportul de trupe și mărfuri. Semnalăm aici doar 
cetățile romane de pe teritoriul județului Tulcea care au 
jucat acest rol strategic: Halmyris (Murighiol), Salsovia 
(Mahmudia), Aegyssus (Tulcea), Noviodunum (Isaccea), 
Dinogeția (Garvăn), Arrubium (Măcin), Troemis 
(Turcoaia) sau Beroe (Ostrov). Mai târziu (sec. X-XIII 
d.Hr.) s-a ridicat cetatea bizantină de la Prislava (Nufăru), 
ca punct de apărare a Imperiului Bizantin în lupta acestuia 
cu bulgarii de pe Volga, la fel cum s-a întâmplat și în cazul 
cetății de la Păcuiul lui Soare. 

Pe toată perioada de administrare a Dobrogei 
(Scythia Minor) de către Imperiul Bizantin, Dunărea a 
ajucat un rol important de cale de transport și de activități 
de schimb de mărfuri (mai ales după ce rolul fostelor 
colonii grecești s-a diminuat), fiind folosită de marile puteri 
comerciale din bazinul mediteranean (Genova, Veneția, 
Raguza). În această perioadă se dezvoltă o serie de 
așezări precum Sulina, Chilia Veche, Lycostoma (probabil 
Periprava de astăzi), Carsium (Hârșova), Isaccea, Silistra 
sau Vicina, în care se face schimbul de mărfuri 
mediteraneene și orientale cu cele autohtone. Statele 
implicate în acest comerț au căutat să dețină supremația, 
sau cel puțin un rol important, la gurile și de-a lungul 
fluviului. În tot acest proces de schimb de mărfuri, un rol 
important l-au jucat și păstorii transhumanți, care au făcut 
din vadurile de trecere a fluviului puncte de comercializare 
a produselor activităților lor pastorale. Așa se explică 
apariția Târgului de Floci, în imediata apropiere a trecerii 
de la Giurgeni-Vadu Oii. 

Dobrogea a fost spațiul prin care a pătruns în 
România cultura grâului. Grâul a fost cultivat de om încă 
din Neolitic și a constituit suportul multor civilizații umane. 
În Dobrogea el a ajuns fie dinspre zona mediteraneeană, 
fie dinspre Persia, găsind condiții favorabile (soluri fertile, 
climat potrivit, grad puternic de insolație) de dezvoltare. În 
timp, în Dobrogea putem vorbi despre o civilizație 
mulinologică, deoarece săpăturile arheologice au scos la 
iveală numeroase râșnițe de piatră (alături de vasele 
ceramice uriașe de păstrare a semințelor). Descoperirile 

arată o permanentă perfecționare a tehnicii măcinării 
semințelor, ajungându-se ca în perioada La Tènne geto-
dacii să realizeze o invenție care a revoluționat activitatea 
de obținere a făinii de grâu, inventând moara rotativă, 
care înlocuia măcinarea prin mișcarea în plan liniar (de 
du-te – vino) cu cea circulară, folosind două pietre 
centrate, tehnică prin care a crescut atât randamentul cât 
și calitatea făinii. În timp, grâul va juca un rol deosebit 
pentru Dobrogea (ca și pentru Țările Române, în general), 
devenind unul din principalele produse autohtone de 
export. Multă vreme, provinciile românești au fost un 
grânar al Europei și, firesc, dorința de control a acestei 
activități a interesat marile imperii din vecinătate, ca și pe 
celelalte state europene. Controlul comerțului cu cereale 
la Dunărea de Jos a fost un obiectiv strategic de primă 
importanță pentru tot vestul Europei, motiv pentru care s-
a și constituit Comisia Europeană a Dunării, care avea 
rolul de a asigura fluidizarea transportului pe fluviu, în 
special la gura de vărsare a brațului Sulina. 

Năvălirea tătarilor din sec. al XIII-lea (1241) a 
prefigurat pătrunderea populațiilor turcice în Dobrogea și 
integrarea acesteia în Imperiul Otoman. A fost începutul 
unui șir continuu de conflicte militare pe care acest 
imperiu l-a purtat cu statele vecine (în special cu Imperiul 
Rus), Dobrogea de Nord (și uneori și restul provinciei) 
căpătând rolul unui teatru de luptă, al cărui punct de 
comandă era Babadagul, centrul administrativ și militar al 
Dobrogei turcești. Aceste conflicte au adus decădere și 
ruină, deplasări și strămutări de populație, nesiguranță a 
căilor de transport și a schimburilor de mărfuri. În timp ce 
occidentul european se dezvolta și se civiliza, la gurile 
Dunării supraviețuia o populație amestecată, preocupată 
mai ales de ziua de mâine. 

Trebuie să mai subliniem un element important, 
care a avut efecte deosebite în viața spirituală a populației 
dobrogene și românești, respectiv pătrunderea 
creștinismului în România. Ca și în alte cazuri, Dobrogea 
a fost poarta de intrare a creștinismului în țara noastră, 
începând cu sec. I d.Hr., când Sfântul Apostol Andrei a 
propovăduit credința cea nouă care se afirma în Orientul 
Mijlociu, pe aceste meleaguri. În Dobrogea au fost 
descoperiți cei mai vechi martiri creștini de pe teritoriul 
românesc: Epictet și Astion (martirizați în anul 290 d.Hr. 
din ordinul guvernatorului provinciei, Latronianus, în 
timpul împăratului Dioclețian), descoperiți în ziua de 
Sântămărie a anului 2001 în ruinele cetății Halmyris 
(Murighiol). Aceștia se adaugă celor patru martiri 
descoperiți în bazilica de la Niculițel, în 1971 (Attalos, 
Zotikos, Phillippos și Kamasis), martirizați la Noviodunum, 
fie în timpul persecuției lui Dioclețian (303-304 d.Hr.), fie 
a celei a lui Liciniu (319-324). Mai trebuie arătat că la 
Tomis s-a înființat prima mitropolie dobrogeană, 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

127 

 

 

subordonată Patriarhiei ecumenice de la Constantinopol, 
iar la Vicina (oraș-cetate presupus a fi existat la 
Noviodunum-Isaccea), cea de-a doua, care a funcționat 
între 1261-1359. Ultimul ei mitropolit, Iachint, a devenit 
primul mitropolit al Țării Românești, la solicitarea 
domnitorului Nicolae Alexandru (Neagoe) Basarab, cu 
aprobarea Patriarhiei ecumenice. 

Primele elemente musulmane se semnalează în 
Dobrogea în a doua jumătate a sec. al XIII-lea, când Baba 
Sarî Saltîk Dede a solicitat împăratului bizantin acceptul 
pentru a se stabili la Babadag (1262-1263) împreună cu 
un grup de 10-12.000 de turci, fondând o colonie care, în 
timp, va da naștere principalului centru militar-
administrativ al Dobrogei din perioada ocupației 
musulmane. După unele păreri, Saltîk (Saltuk) Dede era 
considerat un fel de sfânt musulman, decedat pe 17 mai 
1304, când o parte din cei care îl însoțiseră în Dobrogea 
au revenit în Anatolia. El ar fi ordonat ca la moartea sa 
trupul să-i fie secționat și îngropat în șapte locuri diferite 
de la extremitatea vestică a Imperiului Bizantin, aflat la 
apusul existenței sale, pentru a motiva colonizarea și 
stăpânirea unor locuri de pelerinaj pentru musulmani, al 
căror imperiu era în plină expansiune. După ce Mircea cel 
Bătrân a părăsit/pierdut provincia (1417), turcii și-au 
extins stăpânirea asupra întregii provincii dintre Dunăre și 
mare și au început un amplu proces de colonizare cu turci, 
tătari și alte populații musulmane din imperiu, impunând 
stilul de viață oriental și schimbând aproape în totalitate 
toponimia dobrogeană. "Popor cuceritor, dar fără inițiativa 
creatoare romană și fără să vie în numele unei înalte 
culturi ca cea mediteranee – turcii desființează și suprimă. 
O mare parte din populația autohtonă este nevoită a se 
refugia peste Dunăre...(turcii, n.n.) îi schimbă aproape în 
totul toponimia, își aleg centre de reședință la Silistra și 
Babadag, înființează câteva târguri orientale precum 
Bazargicul, Megidia și Mahmudia și conștienți de rolul 
strategic al acestei peninsule față de țările de la nord, o 
transformă într-o tabără de concentrare a armatelor, o 
întăresc cu cetăți ca Silistra și Enisala și îi dau rolul unui 
drum de oști, pentru orientarea cărora se ridică prin 
mijlocul stepei gorgane călăuzitoare." (C. Brătescu) 

Procesul de românizare a populației din 
Dobrogea a fost unul suficient de puternic și, după 
afirmațiile lui M. Ionescu Dobrogeanu, "un sâmbure 
românesc trebuie să fi existat în Dobrogea, înainte de 
colonizarea ei cu români, veniți din stânga Dunării." În 
toată perioada dintre sec. VI-XIV s-a manifestat un 
permanent aflux de populație de pe stânga Dunării spre 
Dobrogea, fenomen cunoscut pe toată perioada ocupației 
otomane. Primii veniți s-au așezat în imediata apropiere a 
fluviului, înaintând pas cu pas spre inima provinciei. Un 
rol determinant l-a jucat procesul de transhumanță, 

păstorii din Dacia pendulând, cu precizie de metronom și 
urmând un calendar păstrat de milenii, spre lunca Dunării 
și Dobrogea. 

"În timpul năvălirilor barbare totul a fost 
ruinat...dar au mai rămas pământurile care să hrănească 
oamenii și turmele și imensele bălți din deltă; o populație 
vagă și amestecată a continuat să trăiască pe acest 
pământ care nu aparținea nimănui. Aceștia erau uneori 
barbari, ca slavii, cumanii...dar erau mai ales ciobanii 
români, are coborau în fiecare an din Carpați pentru a 
căuta peste Dunăre pășuni pe marginea mării." 
("Dobrogea – cincizeci de ani de vieață românească", 
1928) În articolul "Mocanii în Dobrogea la 1845" (Graiul 
românesc, vol. II, 1928), geograful George Vâlsan afirma: 
"Cutreierător secular și pașnic de pământuri, citindu-și 
drumul în stelele cerului, cu bâta ca armă, cu străvechiul 
cojoc ca scut și ca adăpost, cu turma de oi ca oaste, 
păstorul, mocanul, a cucerit nu numai câmpiile ocolite de 
pluguri din jurul Carpaților, ci și toată zona de stepă din 
preajma Mării Negre. A tras drumuri nouă prin împărăția 
ierburilor, a deschis vaduri, a săpat fântâni, a ridicat târle 
și odăi, descoperind valoarea unor pământuri neprețuite 
și părăsite, a întemeiat apoi sate și prin prăsila lor 
sănătoasă a colonizat un întreg colț de țară, mai frumos 
și mai temeinic decât orice colonizare oficială." 

În acele vremuri așezările erau mici și rare, pitite 
în văi, în poienile pădurilor, la adăpost de ochii 
năvălitorilor. Din acest motiv, cronicarii și călătorii străini 
prezentau Dobrogea ca pe un pustiu (desertum). "Pe 
vremea aceea lumea era rară; unde și unde câte-o 
așezare de om, încolo pășune cât vezi cu ochii. Când, 
după zile întregi de călătorie, dai de vreo stână sau de 
vreo târlă de oi, bacii și ciobanii te țineau la ei două, trei 
zile, iar la plecare te umpleau cu toate bunătățile, să ai la 
drum..." (I. G. Mocanu, în "Analele Dobrogei", an VIII, pag. 
45). Venirea "cojanilor" și "mocanilor" în satele "dicienilor" 
a continuat cu și mai mare intensitate după moartea lui 
Mihai Viteazu, fiind cauzată de o serie de evenimente din 
Țările Române (1477, 1514, 1785, 1844), precum și de 
dările și opresiunile la are erau supuși românii din Dacia. 
Imperiul Otoman a dus o politică de încurajare a 
coloniștilor din Dobrogea. Turcii aveau tot interesul să 
sporească veniturile Înaltei Porți, pentru nevoia de brațe 
de muncă, iar în cazul unor etnii (cerchezi, cazaci, tătari) 
pentru manifestarea lor fățișă antirusească, ceea ce 
constituia un motiv în plus de siguranță într-o regiune 
nesigură. Erau încurajați mai ales etnicii români, cei mai 
stabili, după cum relatează Gh. Șandru ("Mocanii în 
Dobrogea", 1946), citând pe moș Gheorghe Spânu: "Sub 
turci era bine că, în afară de dijmă, nu te întreba nime de 
nimic. Stuful era fără bani, lemnul fără bani, iar pământul 
puteai lucra cât voiai că nu te întreba nime. Numai 
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siguranța lipsea. Nu știai în care zi trebuie să iei lumea în 
cap și să-ți lași tot ce ai. Dacă ar fi fost și siguranță am fi 
trăit sub turci ca în raiul lui Dumnezeu." Această 
nesiguranță era cauzată de prezența populațiilor de 
cazaci, cerchezi, tătari sau bașbuzuci, specializați în jafuri 
și prădăciuni, mai ales în timpul războaielor, pe timp de 
pace ei  fiind pașnici și muncitori.  

Conflictele militare dese aveau un rol devastator 
asupra așezărilor și populației. Un localnic povestea unui 
călugăr călător prin Dobrogea: "Și-atunci cine poate, fuge 
peste Dunăre, iar pe care îl prind turcii îl duc cu dânșii în 
țara lor, vitele ni le mănâncă, satele le dau foc și 
semănăturile le pustiesc. După ce trece războiul, cari mai 
rămâneam vii iarăși ne întorceam la vetrele noastre și ne 
făceam pe dărâmături bordeie, și iar ne apucam de 
gospodărie." (A. D. Culea, "Dobrogea", 1928) 

Războaiele ruso-turce, cel al Crimeei și apoi cel 
din 1877-1878 au avut efecte devastatoare asupra 
Dobrogei. Numai în prima jumătate a sec. al XIX-lea au 
fost trei conflicte pustiitoare în urma cărora au dispărut 65 
de sate, între care Mahmudia, Beștepe, Topolog, Nalbant, 
Nufăru sau altele care nu s-au mai refăcut. Războiul ruso-
turc din 1828-1829 a fost cel mai devastator dintre toate. 
Hector de Béarn, însoțind trupele rusești, număra 150 de 
case rămase în picioare în Isaccea, 500 în Babadag și 
doar 20 în Tulcea, orașul fiind-practic-dezafectat. 

Dobrogea a fost dintotdeauna un mozaic etnic. În 
lucrarea sa "Dobrogea" (1928), I. Simionescu afirma 
despre spațiul dobrogean și despre etniile care-l populau: 
"O adevărată corabie a lui Noe este pământul 
dobrogean...Același amalgam se observă și printre 
oameni. Nu este numai babilonia în spațiu, de la tătarii în 
restrângere și găgăuți cu origine enigmatică, până la 
italienii care au întreținut vioiciunea lor meridională în 
satul Cataloi. E mai ales variațiunea în timp. În Dobrogea, 
mai mult decât oriunde, se găsesc suprapuse civilizațiuni 
stinse, străvechi, straturi istorice continuând pe cele 
geologice." De-a lungul timpului s-a vorbit despre diferite 
modele de conviețuire interetnică: cel transilvănean, cel 
bucovinean, cel bănățean sau cel dobrogean. Dacă în 
celelalte provincii românești diversele grupări etnice 
trăiesc "pe lângă români, alături de români, printre români 
sau cu românii" (M. Milian, "Dobrogea ca mozaic etnic", 
2013), în Dobrogea situația se prezintă total diferit, pentru 
că în Dobrogea se întâlnesc, practic, toate etniile trăitoare 
în țara noastră. Chiar dacă ponderea populației românești 
este comparabilă cu cea din restul țării (90% în județul 
Tulcea și 91,27% în județul Constanța, în 2002), aspectul 
de "mozaic" este specific doar Dobrogei și mai ales 
județului Tulcea. Sesizând acest aspect, geograful și 
etnograful Constantin Brătescu afirma: "...antropologul și 
etnograful văd în populația Dobrogei un adevărat mozaic 

de rase și de neamuri, un muzeu etnografic viu; iar 
istoricul urmărind destinele acestui pământ, urmărește o 
succesiune de culturi suprapuse și de schimbări politice, 
în care forța cuceritoare vine când de la nord, când de la 
sud și când de la apus." Același amalgam de etnii și de 
culturi este sesizat și de istoricul N. Iorga, la începutul sec. 
al XX-lea, când afirma că a văzut îngrămădindu-se 
prăvălii bulgărești, grecești, evreiești, iar în cafenele  "...se 
înșirau pe scaune, unele lângă altele, căciuli mocănești, 
pălării țărănești, pălării orășenești, fesuri turcești, turbane 
tătărăști și hainele corespunzătoare într-o tărcată 
expoziție etnografică." 

Această situație este efectul condițiilor istorice și 
geo-etnografice care au caracterizat viața provinciei 
dobrogene timp de milenii. Dobrogea a reprezentat o 
zonă de convergență/interferență, de absorbție și de 
sinteză etno-culturală și spirituală. În timp, putem delimita 
trei astfel de sinteze: cea dintre traco-geți și greci și 
romani, cea dintre valahi, bizantini și populații venite din 
sudul și vestul continentului, respectiv cea dintre români, 
turci și slavi. Dobrogea nu a fost doar o poartă maritimă 
pentru spațiul carpatic ci și una de cultură și civilizație, de 
absorbție a elementelor culturale superioare, provenite 
dinspre lumea elenistică și cea romană sau dinspre vestul 
continentului. "Aceste contacte comerciale și economice 
cu lumea maritimă și continental-europeană au presupus 
o permanentă comunicare culturală prin spațiul deschis 
dobrogean, care a însemnat în prima parte a istoriei 
noastre o influentă și ireversibilă confluență culturală cu 
Grecia și Roma, iar în prima jumătate a mileniului II, cu 
Bizanțul și occidentul Europei, rezultând una din cele mai 
valoroase sinteze culturale dintre Est și Vest. 

România a avut, esențialmente prin Dobrogea, 
această calitate a spațiului cultural absorbant, penetrabil, 
specific unui sistem cultural deschis, care a dezvoltat o 
maximă disponibilitate pentru dialogul cultural 
internațional, aceasta însemnând, în egală măsură, și 
penetrarea, prin sisteme economice, a tot ceea ce se 
numesc inovație și invenție, curent progresist și elemente 
de modernitate." (C. Bucur, prefață la lucrarea "Drumul 
pâinii în istoria Dobrogei", 2001). Aceste sinteze au fost 
posibile și datorită unui model de conviețuire specific, cu 
o anumită toleranță și înțelegere interetnică, după cum 
sesiza profesorul Iosif Colcer: "Dacă războaiele aduceau 
distrugeri și nenorociri, dezlănțuind patimi și ură, anii de 
pace scoteau la lumină bogata viață spirituală a 
comunităților etnice din Dobrogea. Fiecare dintre acestea 
își exprima într-un fel sau altul năzuința spre frumos, 
cultiva sentimentele religioase și îndemnul spre știința de 
carte, promovând normele unei bune conviețuiri." ("File 
din istoria Dobrogei", 1998). 
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    Nicolae  RĂDULESCU

 
Foarte des în istoria veche a Europei, întâlnim foarte 

întinsul neam al celților. 
Atât scrierile istoricilor și geografilor antici greci și latini, 

cât și cercetarea arheologică ne furnizează știri pe baza 
cărora putem evalua trecutul istoric al acestui neam. 

Cele mai vechi informații, așa cum am precizat, le avem 
de la istoricii și geografii greci și latini și-i amintim, în ordinea 
cronologică, pe cei mai însemnați: 

- Hecateu din Milet (cca 560 – 480 a.H.) în lucrarea 
Periegesis (Descrierea Pământului); 

- Herodot (cca 480 – 425 a.H.) în lucrarea Historia (Istorii); 
- Polybios (cca 200 – 120 a.H.) în lucrarea Historia 

(Istorii); 
- Strabon (cca 64 a.H. – 26 p.H.) ne-a oferit lucrările 

Historia Hipomnemata (Comentarii istorice) și Geographika 
(Geografia); 

- Ptolemeu (cca 83 – 161 p.H.) în lucrarea Geographike 
Hyphegesis (Îndreptar geografic); 

- Iulius Caesar (100 – 44 a.H.) în lucrarea Commentarii 
de Bello Gallico (Însemnări despre Războiul cu galii). 

Mai târziu, istoricii greci și latini i-au numit gali pe celți. De 
aceea în cele mai multe lucrări de istorie se folosește 
termenul compus „galo-celți”, procedeu adoptat similar și de 
istoricii români când se referă la geto-daci. 

Se susține că zona istorică în care a avut loc procesul de 
etnogeneză al celților a fost sudul Germaniei, Boemia și 
estul Galiei. În a doua jumătate a mileniului II a.H. a început 
marea migrație a acestui neam, când s-au extins peste 
întreaga Galie (Franța de astăzi), în Insulele Britanice și mai 
târziu în Peninsula Iberică (celțiiberii) și în nordul Italiei. 

Din neamul cel mare al galo-celților își trag obârșia 
următoarele ramuri: 

- scoțienii și irlandezii care se pretind celți; 
- englezii și galezii (cei din Cornwal și Walles – Vestul 

Marii Britanii își zic gali), datorită faptului că jumătatea de 
sud a Marii Britanii a fost provincie romană; 

- vechii locuitori ai Peninsulei Iberice, adică celțiiberii; 
- locuitorii străvechi ai Franței au fost numiți gali de către 

romani (salici – de câmpie; ripuari – la maluri), iar țara 
(provincie romană) a purtat în antichitate numele de Galia. 

Cel mai bine despre acest adevăr istoric ne oferă știri Iulius 
Caesar, în opera amintită anterior. 

Marea migrație a celților, care s-a extins din Insulele 
Britanice până în Asia Mică și Egipt, a început, spune 
Hecateu din Milet, prin secolul VI a.H., apoi, în secolul IV 
a.H., se vor revărsa asupra sudului Europei astfel că, la anul 
387 a.H., sub conducerea vestitului rege Brennus „îi înving 
pe romani la râul Allia și apoi cuceresc și jefuiesc cumplit 
Roma”. De atunci a rămas în memoria istoriei întâmplarea 
cu „gâștele sacre” care au salvat Capitoliul și, legat de 
aceasta, dictonul „Vae Victis”. 

În secolul III a.H., celții au migrat în Peninsula Balcanică 
și în Anatolia. În partea de NV a Peninsulei, pe teritoriul 
Serbiei de astăzi, s-au revărsat Scordiscii care au întemeiat 
orașele Neviodunum sau Noviodunum (pe râul Sava), 
Singidunum (Belgradul de azi) și Viminacium (lângă Turnu-
Severin). 

O altă uniune de triburi, a Prausilor, condusă de căpetenia 
Brennus (coincidență de nume cu Brennus care i-a învins 
pe romani), la anul 280 a.H. invadează Peninsula 
Balcanică, îl învinge pe regele macedonean Ptolemeu 
Keraunos, pustiește cumplit Macedonia și apoi, la anul 279 
a.H., invadează Grecia Peninsulară și incendiază 
Sanctuarul de la Delphi. Rănit în luptă Brennus, supunându-
se legilor nescrise ale codului onoarei care erau conforme 
cu ideologia precreștină a războiului, l-a desemnat succesor 
pe Achiarios și apoi s-a sinucis (Horia C. Matei, 
Enciclopedia Antichității, București, 2004, p. 66). 

Dacia Teritoriul Daciei preromane, întins de la 
Dunărea Mijlocie până la Bug, a fost activ cutreierat de 
triburile celtice venite în secolul IV a.H. din vestul Europei. 
Drept urmare, din secolul III a.H. pe teritoriul Daciei se 
generalizează faza a II-a a metalurgiei fierului, dând naștere 
unei arte originale care se exprima prin motive și forme 
zoomorfe și antropomorfe. 

Horia Crișan, în lucrarea „Burebista și epoca sa”, 
București, 1977, subliniază că „civilizația La Tène a creat 
premiza internă fundamentală de consolidare a statului 
condus de Burebista”.  

Arheologia demonstrează prezența activă a triburilor 
celților pe văile Mureșului, Someșului, Crișurilor, în Oltenia 
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și Moldova. Prin anii 60 a.H. triburile celților, Boii, Tauriscii 
și Anarții, vor purta crâncene războaie cu Dacia lui 
Burebista. Astfel, într-una din confruntările purtate în 
Câmpia Panonică de către armatele dacice conduse de 
regele lor Burebista cu Boii și Tauriscii, regele acestora 
Critasiros avea să cadă ucis în luptă de unul din călăreții 
daci ai tarabostes-ului Costas (N. Rădulescu Lemnaru, 
Burebista, București, 1982, p. 86). De-a lungul timpului 
istoric o parte a celților a părăsit teritoriul Daciei, altă parte 
avea să fie asimilată de autohtoni. 

 
Anatolia 
Pătrunderea triburilor galo-celților în 

Anatolia nu este prezentată în documentele 
istorice prin respectarea unității de cronologie. 
Cea mai frecventă și mai verosimilă dată se 
referă la anul 278 a.H., care este susținută și 
de Henri Hubert (Celții și civilizația celtică, 
București, 1983, p. 298). Atunci, o uniune 
formată din triburile Tolistoagilor, Tectosagilor 
și Trocmerilor, detașată din armata lui 
Brennus, sub conducerea lui Leonnarios și 
Leutarios, a trecut Helespontul și a întemeiat în 
centrul Peninsulei Anatolia o structură statală 
numită Galateea, cu capitala la Ancyra (Angora 
– 1402; Ankara de astăzi). 

Ultima prezență în istorie a acelei structuri 
statale apare prin anii 60 p.H., când apostolul Pavel a rostit 
Epistola către Galateeni.  

 
Regatul din Tylis 
Conform știrilor oferite de istoricii greci, o grupare a 

celților, Britogalii, la anul 279 s-a desprins din armata lui 
Brennus și sub conducerea lui Comantorios a întemeiat în 
Peninsula Balcanică un regat, care în zona sa centrală 
cuprindea Munții Haemus, iar la nord se întindea până 
dincolo de Dunărea Maritimă, a cărei zonă strategică avea 
să fie atent fortificată. 

Reședința noului stat a fost stabilită în localitatea Tylis, 
care din punct de vedere arheologic n-a fost identificată (de 
fapt, există încă multe locuri istorice neidentificate 
arheologic). Doar se presupune că orașul s-a aflat acolo 
unde astăzi se găsește localitatea Tulovo. Noul stat va 
dăinui în memoria istoriei sub numele de „Regatul din Tylis”. 
Această structură statală a cunoscut o stare de prosperitate 
economică și de consolidare a sistemului de apărare. Așa 
se explică și faptul că la Dunărea Maritimă a fost creată o 
centură de fortărețe care aveau, pe lângă funcția strategică, 
și funcție economică. Ne referim la orașele-cetate Bononia 
(Vidin), Durostorum (Silistra), Arrubium (Măcin), 
Noviodunum (Isaccea) și Aliobrix (Cartal). 

În scurt timp, Regatul din Tylis a cunoscut o creștere 

economică și și-a consolidat capacitatea de apărare. Pentru 
susținerea acestor afirmații aducem ca argumente faptul că, 
în jurul anului 200 a.H., sub regele Kauaros a fost bătută 
monedă de aur. Istoricii greci pretindeau că în vremea 
regelui Kauaros Regatul din Tylis atinsese un nivel de 
organizare superior. Henri Hubert completează în lucrarea 
Celții și civilizația celtică faptul că „Regatul din Tracia pare 
să fi avut cel puțin un șef excelent: acel șef a fost regele 
Kauaros” (p. 297). 

Toți istoricii greci vorbesc laudativ și despre funcția 
economică a Regatului din Tylis. Ei arată că celții britogali 
erau buni agricultori fiindcă foloseau plugul cu brăzdar de 

fier și regulile sistemului trienal al culturilor. În plus erau 
pricepuți constructori, în special în ridicarea unor fortificații 
din piatră și lemn, așa cum a fost Noviodunum. 

În anul 193 a.H. Regatul din Tylis își încheie existența, 
se pare ca urmare a unor răscoale ale tracilor. Este însă 
posibil ca aristocrația războinică celtică să fi socotit că o 
alăturare cu consângenii din Galateea era mai potrivită. 
Conform unor  

 
instincte ancestrale, au împachetat în fugă (!) și au plecat 
peste Helespont, la frați.  

 
Celtica dunăreană (după Henri Hubert, Celții și 

civilizația celtică, 1983) 
 

Noviodunum 
Orașul-cetate Noviodunum făcea parte din sistemul de 

apărare al Regatului din Tylis. În același timp asigura 
legătura cu celelalte zone intrate sub influența celților, 
respectiv orașele-cetate care se desfăceau într-un adevărat 
evantai până în Galiția. 

Presupunem că întemeierea a două fortărețe așezate 
față în față – ne referim la Noviodunum și la Aliobrix – s-a 
datorat faptului că în acel punct strategic (Isaccea de astăzi) 
Dunărea își desfăcea brațele formând Delta. Un al doilea 

Migrația celților (după Atlas istoric, 1971) 
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motiv era acela că o altă uniune de triburi, așa cum am mai 
lăsat să se înțeleagă, se așezase în Bugeac și fortificase 
linia fluviului Nistru cu un sistem strategic de avantposturi, 
în care se distingeau și jucau un rol însemnat orașele-cetate 
Vibantavarum, Corodunum, Maetonium și Eractium. La 
rândul lor, acestea uneau sistemul de la Dunărea Maritimă 
cu cel al galo-celților din Galiția, care era dominat de orașul-
cetate Camodunum. 

Facem precizarea că știrile și datele istorice despre 
așezarea celților în această zonă a Europei ne sunt oferite 
doar de literatura istorică greacă și latină; fiindcă, probabil 
din motive obiective, cercetarea arheologică nu a reușit 
până acum să demonstreze că celții au zăbovit 100 de ani 
la Noviodunum și la celelalte orașe-cetate de la Dunărea de 
Jos. Strabon, în lucrarea  Geographika, numește 
Noviodunum „polis” (oraș), dovadă a stadiului de dezvoltare 
la care ajunsese înainte de cucerirea romană. 

 
Făcând analiza etimologică și simbolistică a 

toponimului Noviodunum, putem adăuga că: 
- reprezenta cu adevărat „noua forță” și respecta, 

prin semnificație, principiile ideologiei precreștine a 
războiului; 

- era un toponim ales, venerat de celții viteji, și 
aducea ca argument adevărul că pe râul Sava și pe 
teritoriul Galiei existau orașe-cetate cu nume similare. 

În prezent, numele orașului celților de la Dunărea de 
Jos se află în toate cărțile mari de istorie ale Europei.    

 
Câteva date despre viața celților 
La celți viața excela în jurul reședințelor tribale 

fortificate, așa numitele oppida, care erau în același timp 
reședinte princiare, dar și centre meșteșugărești și 

comerciale. 
În societatea lor de o mare influență se bucurau druizii, 

un fel de preoți sau înțelepți, care aveau sub autoritate 
partea magică și religioasă a comunităților, dar și educația 
tineretului, care era privită cu multă responsabilitate. De 
asemenea, pregătirea militară războinică juca un rol 
preponderent. Iulius Caesar descria societatea celților ca 
fiind divizată în: druizi – castă a preoțimei cu însemnat rol 
politic; equites (cavalerii) – adică aristocrația, prin excelență 
războinică; mulțimea – care ducea un mod de viață îngrădit. 

 
Civilizația materială și spirituală 
La mijlocul mileniului I a.H., celții ajung în epoca 

maximei înfloriri a civilizației lor. Civilizația creată – 
superioară față de restul Europei – avea să fie foarte repede 
răspândită pe continent, datorită marii migrații care începe 
la mijlocul mileniului I a.H. 

Concret, celții oferă vechii Europe o nouă metalurgie a 
fierului, consacrată cu titulatura „a II-a vârstă a fierului” sau 
civilizația La Tène. În scurtă vreme pe continent se vor 
răspândi metode și mijloace noi de utilitate, dintre care 
menționăm: tehnici avansate de prelucrare a metalelor; un 
variat și diversificat evantai de unelte și arme; vase de metal 
și ceramică; roata olarului cu turație rapidă; arderea 
ceramicii în cuptoare cu reverberație intensă; mori circulare 
pentru măcinat cereale; podoabe artistic modelate, cu 
forme zoomorfe și antropomorfe; celții, pentru prima oară, 
bat monedă de aur în Europa. 

 
Limba celților 
Limba celților (trunchiul indoeuropean) împreună 

cgreaca, latina și germana alcătuiesc grupa CENTUM a 
limbilor vorbite în Europa și în întinse teritorii din alte 

continente. S-au păstrat și se 
vorbesc actualmente pe 
continentul nostru 
următoarele limbi celtice:  

- bretona – în Peninsula 
Bretagne, Franța; 

- scoțiana (gaelique) – 
în Scoția, Marea Britanie; 

- cornica – din graiul 
bretonic, Cornwal, în SV-ul 
Angliei; 

- galeza – în Walles, 
Țara Galilor; 

- irlandeza – în Irlanda, 
SUA și Argentina; 

- manx – în Insulele 
Manx din Marea Irlandei, 
limbă pe cale de dispariție.  

Se susține, nu fără 
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temei, că de origine celtică sunt și termenii: „Britania”, care-
și are originea de la substantivul celtic „brit” = cositor; 
„mama”, provenit din substantivul celtic „matres” (Marius 
Sala, Ioana Vintilă Rădulescu, Limbile lumii, București, 
1981, p. 92).  

 
Religia celților 
Celții erau politeiști, religia lor având ca izvor de 

inspirație forțele și fenomenele naturii. Era reprezentată prin 
peste 400 de zeități. Cei mai importanți zei erau: TEUR sau 
TEUTATES – zeul suprem, patronul războiului; TARAMIS – 
zeul tunetului și al fulgerului; LUG – zeul luminii, protectorul 
meșteșugarilor.  

Ca o particularitate, celții venerau și zeități ahtoniene, 
adică ale încarnării. În plus, prin anumite ritualuri, erau 
aduse zeilor și sacrificii umane. Preoții celților, druizii, așa 
cum am mai relatat, erau foarte venerați și aveau o 
autoritate deplină. 

În încheiere, să ni se permită să întrebăm retoric: Oare 
celții au introdus aceste ritualuri păgâne și în străvechiul 
Noviodunum? Așteptăm răspunsul cercetărilor arheologice. 
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PREOTUL  HARITON  DIN   
KARAMANKIOI (SĂLCIOARA)  -  

MARTIR  AL  REVOLTEI  
ANTIOTOMANE 

 
 

 

 Dr. Nicolae GEORGESCU-TULCEA 
      
 La mijlocul secolului XIX-lea în Balcani se 
declanşează o serie de mişcări 
antiotomane,prelungite până la 
războiul ruso-româno-turc din 
1877-1878.Mici grupuri de 
partizani încep , din 1840,lupta 
contra autorităţilor, contra 
despotismului şi abuzurilor  
administraţiei otomane.Reactia 
autorităţilor este dură, folosind 
atât trupele regulate cât şi 
unităţile neregulate  de 
bazabuzuci  împotriva 
răsculaţilor cât şi  a satelor din 
care proveneau aceştia. 
             Ne vom opri în cele ce 
urmeaza asupra unuia dintre 
cei mai cunoscuţi  conducători 
“Pop Hariton”,pe numele său 
complet Hariton Stanchev 
Halachev,căzut eroic în lupta. 
             Născut în 
Gabrovo,cândva  în perioada 
1830-1835,(data naşterii nu este cunoscută  
precis),după terminarea şcolii primare în localitatea 
natală,intră ca novice în Mânăstirea Preobrajenia de 
lângă Târnovo.La 22 de ani se călugăreşte,fiind apoi 
hirotonit dascăl şi ulterior ieromonah. La 
recomandarea Mitropolitului de Târnovo,părăseşte 
mânăstirea fiind trimis ca preot în Dobrogea,la 
comunităţile ortodoxe de aici.Iniţial este preot la 
Iaila(actual  Gen.Praporgescu),apoi  la Paşa Câşla 
(actual Vişina), Kasapchioi (Sinoe) şi Karamankioi 
(Sălcioara). Pe lângă activitatea religioasă se implică 

activ în viaţa comunităţilor,luând apărarea 
credincioşilor săi în faţa abuzurilor autorităţilor locale 
şi a jafurilor bazabuzucilor,stârnind nemulţumirea 

autorităţilor. În 1875,la hotărârea 
lui Farih Bey, guvernatorul regiunii 
– deranjat  de activitatea sa 
socială,este arestat şi trimis în exil 
la Mânăstirea Maglizn, în  sudul 
provinciei. Pe drum reuşeşte ăa 
evadeze de sub escortă şi  
neputând  să se mai întoarcă în 
Karamankioi, se implică în 
misşcarea revoluţionară 
antiotomană.Îşi organizează un 
detaşament de partizani de circa 
25 persoane ,care va acţiona în 
zona Tulcea, atacând 
reprezentanţii autorităţilor, 
pedepsind pe cei vinovaţi de 
oprimarea populaţiei dobrogene. În 
toamna anului 1875,în zona Stara 
Zagora izbucneşte o răscoala 
antiotomană  a populaţiei 
locale,răscoală înecată în sânge 

de autorităţi .În acelaşi timp începe lichidarea  
grupurilor de partizani de pe cuprinsul întregului 
vilaiet.Părintele Haritonh se refugiază în 
România,unde se alătură Comitetului Revoluţionar 
Bulgar din Giurgiu,comitet care,alături de cel din 
Bucureşti  coordonau pregătirea mişcărilor 
revoluţionare  planificate pentru anul 1876.În data de 
28 mai 1876, împreună cu un grup de 
revoluţionari,trec Dunărea,fiind desemnat să se 
ocupe de pregătirea revoltei în zona Gorna 
Orahoviţa. Mişcarea trebuia să se declanşeze în 
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luna mai 1876,dar,din cauza unor greşeli  de 
organizare,ea izbucneşte în  luna aprilie 1876,fără a 
fi finalizate toate pregătirile,atât umane cât mai ales 
în asigurarea armamentului.  Părintele Hariton ia 
comanda unui detaşament de circa 2oo de 
insurgenţi, având ca zonă de activitate regiunea 
Târnovo.În data de 29 aprilie 1876 sunt 
trădaţi,trupele otomane îi înconjură  şi sunt siliţi să se 
adăpostească în Mânăstirea Drianovo de lângă 
Târnovo.Circa  3000 de soldaţi şi bazabuzuci  
înconjură mânăstirea,dar insurgenţii rezistă 

eroic.Sunt aduse 
doua tunuri modern  
Krupp şi 
mânăstirea este 

supusă 
bombardamentului, 

prăbuşindu-se 
turlele bisericii, 
clădirile şi în final 

zidurile.  
   

  La 1 mai 
1876,în timp ce 
părintele Hariton, 
împreună cu 
stareţul mânăstiri 
pregăteau intr-o 
încăpere “bombe” – 

în accepţiunea vremii săculeţi de pânză umpluţi cu 
praf de puşcă şi aşchii de piatră, cărora li se ataşa 
un fitil aprins şi se aruncau în inamic.În încăpere intră 
un insurgent cu o ţigară pe care o scapă pe jos,dând 
foc prafului de puşcă prezent pe podele,şi producând 
o explozie.Părintele Hariton şi stareţul sunt răniţi,dar 
cel mai grav lucru este că părintele Hariton este ars 
la ochi,pierzându-şi aproape complet 
vederea.Situaţia insurgenţilor este tot mai 
gravă,circa 150 dintre ei pierzându-şi viaţa.În 7 mai 
1876,părintele Hariton le cere să încerce să fugă în 
pădurile ce înconjurau mânăstirea,pentru a continua 
lupta în alte localităţi,iar el să fie transportat la poarta 
mânăstirii,care fusese spartă de artilerie,să  i se 
aşeze la îndemână puşti încărcate,pentru a le  
acoperi retragerea.Aproape orb,trage mai multe 
focuri de armă,dar nu observă  soldaţii turci care se 
apropiau din lateral şi este străpuns  de baionetele 
acestora;la acea dată baioneta avea o lungime de 

circa un metru.Dintre cei 50 de revoluţionari, multi 
răniţi ,care reuşesc să scape din încercuire , 38 sunt 
prinşi în zilele urmatoare în pădurile şi satele din 
zonă şi sunt spânzuraţi, pentru terorizarea 
populaţiei.    
 Astfel se încheie o viaţă de numai 40 de ani 
pusă  în slujba idealurilor de eliberare de sub 
dominaţia otomană.   
 Dupa 1880,în curtea Mânăstirii Drianovo 
este construit un monumental osuar în care sunt 
reînhumaţi toţi eroi detaşamentului “Pop Hariton”.În  
anul 2019, vizitând mânăstirea am avut ocazia să 
văd acest monument şi am aflat primele informaţii 
despre  părinele Hariton.Ulterior,din volumul  
“Detaşamente armate bulgare şi detaşamente în 
secolul al XIX-lea  “ca şi dintr-o serie de articole 
apărute în presa bulgară am aflat istoricul complet şi 
mai ales faptul că preotul Hariton a fost mai bine de 
15 ani preot în Dobrogea.   
 
Bibliografie: 
1.Cholov Petăr,Detaşamente armate bulgare şi 
detaşamente în secolul al 
XIX,Ed.Bulgaria,Sofia,2003, pag.201-205 (în limba 
bulgară) 
2.bgwars.net/p-Pop-Hariton-129   (în limba 
bulgară),accesat 10.07.2021 
3. https://bulgarianhistory.org/dryanovska-
epopea/,(în limba bulgară),accesat 10.07.2021  
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Olga VĂDUVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTITATE 
Oraș scăldat de ape, vestigiu geto-
dac, 
Eternă așezare, din veac și până-n 
veac, 
În tine m-am născut, cu Dunărea 
aproape, 
Crescută-n bucurii și-n legănări de 
ape. 
 
O Deltă înverzită, formezi în drum 
spre mare, 
Miracol ne-ntâlnit în răsărit de soare, 
Ecouri rătăcite, în sălcii se-mpletesc, 
Splendoare peste ape...când nuferii-
nfloresc. 
 
Trec anii peste noi, oraș întinerit, 
Am tot plecat de-acasă, mereu am 
revenit, 
Nu mă despart de tine, aici vreau să 
trăiesc, 
Ești port scăldat de valuri, pe tărmul 
românesc! 
 
 

UN STROP DE VERDE 
Un strop de verde, pentru inima 
mea! 
Glasul nerostit al ierbii crude îmi 
șopti discret:  
Descalță-te și pășește prin roua 
luminii,  
îmbrățișează copacul dorințelor,  
brodeză gândurile în iedera ce urcă 
spre cer,  

prinde boarea de vânt, trimite-n eter 
cântul florilor. 
Schimbă tăcerea în foșnet,  
adună visele în clepsidra timpului,  
oglindește-te în primăvara sufletului.  
În oaza de liniște,  
lângă rădăcina copacului înalt, 
am simțit... REÎNOIREA. 
Inima a primit un imbold nou, 
Speranța! 
 
 

FAC CUPE DE MARGĂRITARE 
Fac cupe de mărgăritare 
Din lacrimi și iubiri trecute, 
Pun vin spumos rece-n pahare 
Iar orele le fac minute. 
 
Realitate fac din vise 
Și răsărit cu soare-aprins, 
Din file albe cărți deschise 
Iar din văzduh, cer necuprins. 
 
Fac pasiune din dorință, 
Din cer albastru, curcubeu, 
Credință fac din rugăciune 
Putere cer la Dumnezeu! 

 
ETERNUL BRÂNCUȘI 
Isop și tămâie peste  
stropi de lacrimi calde 
se preling pe MASA TĂCERII 
topind solzii de gheață, 
transformă în durere ascunsă  
cenușiul rănit al creației. 
CUMINȚENIA PĂMÂNTULUI  

ascunde pulberea amorfă 
sub genunchii strânși cu brațele, 
cu privirea pierdută așteptă 
un semn din plămada adâncului. 
MĂIASTRA își ia zborul, 
atinge cu aripile iubirii 
POARTA SĂRUTULUI,  
 
se avântă spre înaltul cerului, 
străpunge văzduhul purificat 
și revarsă lumină divină 
peste COLOANA INFINITULUI. 
Un recviem se înalță peste  
RUGĂCIUNEA timpului! 
 
 

CAUT 
Caut dunga dintre cer și pământ, 
urme de anotimpuri pierdute, 
resturi de patimi și neliniști, 
răspuns la întrebările destinului 
cimentate în vieți netrăite. 
 
Caut podoabe nepereche, desprinse 
din adâncurile zbuciumate ale mării, 
stele desprinse din altarul nopții, 
clepsidre sparte de valuri cenușii 
eliberate de timpul inert. 
 
Caut taina din inima mea,  
cascadă de cuvinte nerostite, 
lacrimi din neliniștea singurătății, 
vise transformate în speranțe 
lumină peste sufletu-mi încătușat! 
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CA ÎNTR-O RUGĂCIUNE 
 
Arunc o privire spre zarea lăptoasă, 
îngeri păzitori adună cioburi de vise, 
brațele Universului au strâns 
stelele rătăcite prin înălțimile norilor, 
văzduhul cerne fulgi de nea peste 
teiul eminescian din Copou. 
Prin seva rădăcinilor se prelinge, 
până-n adâncimea pământului, 
frumusețea acestor plaiuri, 
în parfumul florilor persistă 
sufletul tradițiilor și al credinței, 
moștenit de la străbunii noștri. 
Noianuri de gânduri răzlețe 
răscolesc frunzele înghețate, 
îngropate în zăpada sticloasă. 
Noaptea se macină ușor 
peste urmele pașilor mei, 
caut un loc de odihnă în liniște 
deplină. 
Cu mâinile împreunate 
ca într-o rugăciune, 
aștept o scânteie a Luceafărului! 
 
APUSUL AMBROZIAC 
 
Gata de zbor, 
pasărea albă a țâșnit spre cer, 
lăsând în urmă stropi străvezii 
pe oglinda lacului. 
Apusul ambroziac s-a scurs 
prin petalele nufărului amorțit 
în mâlul apei. 
Rădăcina acvatică a pulsat în mine 
văpaia adâncului, 
pictând liniștea nefirească a înserării 
pe aripa încremenită a timpului. 
Am îmbrățișat tulpina gândului, 
am cerut inimii însângerate 
să trimită hrană frunzelor ofilite. 
Nerostite cuvinte au zămislit 
IUBIREA! 
 
DORINŢĂ 
 
 Sunt gând călător cu suflet sihastru, 
N-am spațiu închis, lumină de astru, 
Țintesc tot mai sus spre cer infinit, 
Mă lupt cu uitarea ce n-are sfârșit. 
Mereu m-am rugat s-ajung printre 
stele, 

Popas fără margini în visele mele, 
Fereastră deschisă spre timp și-
ndoială, 
Destinului crud nu-i dau socoteală. 
  
Azil pentru clipe ridic din cuvânt, 
Cu strofe și rime azi fac legământ, 
Sclipire pe vers, argint de hermină, 
Doar EL îmi trimite divina lumină. 
  
ULTIMII TRANDAFIRI 
 

M-ați amăgit ieri, când am vrut să 
vă culeg 
din ultima tufă cu zâmbet 
imaculat. 
Erați plăpânzi, fără frunze,  
cu spinii pregătiți de apărare. 
Când am întins foarfeca să tai un 
fir 
ofilit de bruma iernii abia sosite, 
spinii au atacat sălbatic, 
sângele a țâșnit din palmă, 
înroșind petalele orbitor de albe.  
V-am privit cu milă... 
Am vrut să vă smulg din frigul 
ce urma să coboare peste 
noapte.  
Îmi priveam mâna înroșită  
și vă urmăream neputința  
de-a rămâne drepți, neofiliți, 
curați 
în înfruntarea cu primii fulgi de 
zăpadă,  
apoi gerul ce se anunța năprasnic 
V-am tăiat rând pe rând, v-am 
adus în casă, 
am îndepărtat petalele pătate de 
sânge, 
am umplut o vază cu tulpinile 
îmbobocite 
și v-am așezat la geam.  
A doua zi, la răsăritul soarelui, 
m-ați întâmpinat cu zâmbet 
imaculat. 

 

 
 

UN MAC SECERAT 
 
Peste floarea cu mii de petale 
curg lacrimi de galben, 
întârzie ploaia să vină 
pământul arid să-l stropescă. 
Privesc depărtarea, pământ roditor 
e arșiță cruntă, aromă de vară, 
simt cerul aproape, imi vine să zbor, 
nici urmă de vânt...poate diseară. 
Se fac coridoare prin lanul de grâu 
faina din bobul încins, dă să 
dospească 
un mac secerat se prinde de-un spic, 
Vrea să trăiască! 
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ÎNGER 
te-am închis în amvonul 
solitudinii mate, 
înger, ale cărui aripi 
se estompează acut în mare, 
strigările toate s-au prelins  
în clondirul cu sânge 
și-am început a cânta 
infinitul, triumfător, 
nu știam c-am să mor 
în fiece zi fără licărul tău 
masculin, 
pentru a renaște în răsăritul 
suav, 
mi-era teamă să nu-ți spintec 
puterea 
cu dorința mea de a te desăvârși, 
îmi plăceau straiele tale,  
purtate cu orgoliu prin atâtea 
romane de dragoste 
și-mi doream ca, la final, 
să te prăbușești 
în arterele mele 
cu toată eleganța ta... 
  

CONFESIUNE 
la examenul existențial am fost 
mereu restanțieră, 
căci am crezut intens în privirile 
oamenilor 
de lângă mine, 
așa cum la vârsta inocenței crezi 
în farmecul lui Harap-Alb, 
am măturat cu privirea-mi senină 
cărările singurătății, ale iubirii 
genuine 
și ale redescoperirii de sine, 
până am înțeles că se cuvine 

să zâmbesc mai mult spre metafora 
stelelor nefiresc de firave, 
cu picioarele goale mi-am retușat 
crivățul neliniștilor 
abstracte, 
ca să mă închid într-o carte 
a nemărginirii 
și să mă lepăd de cuvântul tău 
neinspirat...  

 
CONDIȚIE... 
cuprinde-mi gândurile în căușul 
palmelor tale, 
și-abia apoi ai să poți sorbi 
din pocalul cu zile siclamen 
un strop de fericire, 
ridică-mi tâmpla 
spre orizontul purpuriu, 
pentru că numai acolo 
am să mă știu iubită 
de tine, 
aduna-mi petalele toate de visuri 
trădate 
și culcă-mi, încet, pe spate 
nemărginirea privirii tale iertate, 
scoate apă din fântâna 
faptelor clare 
și ia-mi mâna firavă 
în gândurile tale 
și-atunci și numai atunci,  
hrănește-mă cu nectarul 
cuvântului tău... 
  

MĂRTURISIRE... 
mi-au crescut aripi, iubite, 
și Doamne, mi-a fost atât de dor 
de sărutul tău suav, 
de-aș fi strigat în cele patru zări 
cât te iubesc, 

ecoul inimii tale mi-ar fi adus înapoi 
clinchetul bucuriei de a te fi 
îmbrățișat, 
 
 
 
între cele două poluri ale devenirii 
mele, 
viață și moarte, 
n-ar mai fi pendulat decât această 
dragoste și atât... 
am aflat într-o vreme, în care 
căutam 
roze de stele 
desăvârșirea, 
oh, gustul acela al buzelor tale 
mi s-a împlântat în cele patru 
puncte cardinale 
ale inimii mele zdrobite de oameni 
și te-am căutat apoi în petale de 
fulgi  
și de flori, 
în tăceri grizonate cu toate 
gândurile mele 
poveri, 
niciodată nu mi-a fost mai greu 
ca atunci când ți-am atins umbra 
cu palmele poemelor mele, 
am făcut din toate clipele noastre 
încrustate 
cu rouă 
un templu de iubire nouă 
și m-am închinat zării de dincolo de 
retina mea 
să-ți mai culeg zâmbetul 
măcar o dată 
într-un buchet de-nu-mă-uita... 
 

NOI... 
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cuvintele au început să se scrie 
pe ele însele, 
în cea mai suavă poezie 
de dragoste, 
pe hârtia goală s-au însăilat 
mai întâi, vocalele prenumelui tău, 
derivat cu sufix diminutival, 
dintr-un chimval asurzitor 
s-au năpustit apoi 
visuri aprinse, 
roiuri de gânduri nescrise, 
 
câte-o virgulă, tresărind a lună 
virgină 
pe un cer îndrăgostit, 
după care s-au năpustit ireale, 
petalele de silabe, 
altele decât cele știute cândva, 
se-nvârteau ca într-un dans de 
iele, 
metonimii, 
metafore vii, 
desfășurând piruete, 
aproape perfecte, 
în oglinda unui timp respirabil, 
din care, probabil, cuvântul „noi” 
nu va pieri... 
  

INVAZIA DE SARS-COV-2... 
invazia de Sars-Cov-2 în specia 
umană 
a schimbat cumva traiectoria 
fiecăruia, 
obosim, suntem oameni, 
ne e teamă să nu fim noi următorii  
pacienți de la ATI-ul 
fără locuri vacante, 
ne administrăm pe cont propriu 
vitamina C, 
zinc, seleniu, D3, 
poate nu suntem printre ghinioniști, 
vecinul de la 4 stă cam prost la 
acest capitol, 
tocmai l-au pus pe targă 
pentru zona roșie, 
respiră, 
e vizibil afectat de virus, 
de știrile exagerate din media, 
ce bine că suntem negativi, 
ce bine ar fi să fim buni, drepți 
și sinceri cu noi și cu ceilalți 
în toate circumstanțele, 

pentru că mâine s-ar putea să fie 
atât de fragil... 
 
 

FRESCĂ DE GÂND... 
îți priveam visătoare 
cămașa aceea albastră, ce-mi 
părea 
o bucată 
din îndrăgostita mare sticloasă, 
îmi era sete de liniștea răscolitoare 
a privirii tale, 
ca o stea căzătoare îți scrutam  
zâmbetul nelumesc 
și simțeam că trăiesc 
ireala poveste cu îngeri ninși  
pe pământ, 
dintr-un spațiu de plumb 
mă scriam singură  
pe apa translucidă 
și-mi doream ca zorii suavi 
să ne prindă 
într-un stop-cadru 
hipnotizant... 
 

POETUL 
Ființă veșnic neînțeleasă, 
geniu pustiu, 
poetul, 
dotat cu o exacerbată latură 
reflexivă 
se debarasează de tot ceea ce 
este superfluu, 
privind trecutul în retrospectivă, 
sfidat în linii mari de gloata 
de milionari în obiecte concrete, 
el va purcede spre abisul, 
ce se boltește deasupra capului 
său 
ca un conglomerat de metafore 
susceptibile 
de esențele tari ale infinitului, 
slujind timpului său istoric, bine 
definit, 
cunoaște a priori roata olarului 
lumii, 
dispusă în mod egal 
între două elemente clare - cer și 
mare 
din a cărei minune transpare 
sensul numelui său- 
Dumnezeu.  

TU ÎNSUȚI... 
într-o lume atât de ponosită 
de măști absurde, 
a fi tu însuți devine un lux, 
dincolo de orice virtute, 
răbdarea de a te măsura 
cu propriul sine 
prin clepsidra ritmicității 
rămâne triumful unicității, 
căci multiplele oglinzi 
prin care te minți, pas cu pas, 
îți șuieră pe obraz 
cifrul redundant al singurățății 
acerbe, 
privește în tine, 
astfel încât să nu îți fie rușine, 
când vin la masa ta zeii, să se 
ospăteze 
cu mierea faptelor tale, 
căci din pocale de jertfă 
se naște seninul... 
 

SUNT... 
Sunt un peregrin navigând pe 
marea 
sufletului meu, 
întindere nesfârșită de apă, oglindită-n  
abis 
Și vâslesc atent, din vis în vis, 
pentru a-mi descoperi mie 
în fiece zi 
noi tărâmuri... 
Mi-am ales bucuria și amărăciunea 
cu mult înainte  
de a le trăi. 
Tristețea de azi e întreținută  
de flacăra amintirii de ieri. 
Vreau încă să mă bucur de toate 
florile primăverii, 
care nu sunt nimic altceva 
decât visuri ale iernii năprasnice, 
istorisite 
la micul dejun al îngerilor... 
Te iubesc, căci ești singura oglindă 
clară 
în care pot să mă contemplu în voie. 
Tângesc după veșnicia perfectă, 
doar acolo pot să mă întâlnesc 
cu poemele mele nescrise, 
căci arta autentică este 
un pas elegant 
dinspre natură către infinit... 
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Elena Corina BADEA 
 
 
 
 

EU TOT VOI COLINDA! 
 
E vremea de poveste, despre 
iarnă, 
Cu mângâieri, în dar, copiilor! 
Eu voi veni să vă colind cu... 
mască... 
Pentru cei dragi și sănătatea lor! 
 
Și grija pentru voi mi-e mai 
aproape! 
Și-o să-nțeleg de nu-mi deschideți 
uși... 
Eu vă ofer cadou doar sănătate, 
Cu palme-nvăluite în mănuși... 
 
Și seara voi pleca spre alte case, 
Și de departe le voi colinda...! 
Cu măști și cu mănuși veți fi la 
geamuri... 
Și veți închide uși 
În urma 
Mea... 
 
 

HIP HOP 
 
Obișnuiţi că, totul,  
Se cumpără cu bani, 
Cu-n ţel precis: să moară 
Şi mama la duşmani ! 
“Cine sunt eu !”-devine 
În viaţă, exponentul ! 
Maşina ţi-e mai scumpă 
Decât apartamentul ! 
Gramatica ne-o facem 
Strict personalizat...! 
“NB”...”K”...şi-alte alea... 

 
PĂ-pă-CA-pa-T-p...( PĂCAT) 
Pe mes-uri nu contează 
Că-nainte de “P” 
Şi “B”, corect, se pune, 
Întotdeauna “M”... 
 
Şi, chiar, observi o dată, 
Atunci când cade net-ul, 
Că ai tăi sunt simpatici... 
Dar tot tu eşti deşteptul ! 
În rest, o-auzi prin casă... 
Cu ochii-n telefon... 
În timp ce, cu cealaltă, 
Noaptea nu-i pentru somn... 
 
Ni se cuvine totul ! 
Şi iese din decor,  
Faza: să ni se-ntâmple,  
Nouă, ceva nasol ! 
Nu vrem normalitatea ! 
Nu ştim mirosul pâinii ! 
N-avem curiozitatea: 
De ce ne mor batrânii...?! 
 
De ce copilul nostru, 
Prea intelectual...! 
Cu autism la modă, 
Indus familial, 
Nu ştie că, bunica  
Nu-i doar un personaj, 
Dintr-un desen de groază, 
Cu tare de limbaj...? 
 
El a văzut un zarzăr 
Plin cu flori timpurii ? 
Că, roşia nu-i “Bio” 
La market, în cutii...? 

I-ai arătat, vreodată, 
Cum suge micul ied...? 
Că, puiul nu-i doar poză 
De Paşti, pe internet...? 
 
Cred că “numărătoarea” 
E un neologism...! 
Ştie de “whats”...!Nu ştie 
Ce-s “Caluşarii”... trist...! 
Cum e, când, seara, mama, 
Citindu-i o poveste, 
Îl mângâie pe frunte... 
Propun să trecem...peste... 
 
Luând absurditatea 
Prea în serios- model, 
El va uita de tine... 
Căci ai uitat de el...! 
I-ai oferit o lume, 
De care nici nu-ţi pasă, 
Nu te-a durut să nu-i dai  
Cei șapte ani de-acasă ! 
 
Şi, când, cu sfert de creier, 
Vei mai gândi corect, 
“Cine sunt eu ?”- rebutul, 
Cu prea mulți bani şi “Net”. 
Ai să-l aştepti, sunându-l, 
În fiecare seară, 
Cu telefonu-n mână, 
Şi cu cartela goală... 
 
 

HA ! HA!  
 
Ce mă trezii să spun !? 
Mai rar aşa ceva…! 
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Pe tine cin’ te-a ascultat ? 
Făr ’ să te fi vândut ? 
Amice !  
Eşti neterminat ! 
Ori eşti greşit făcut ?! 
Ori vorba dulce te-a furat…! 
Baloane de săpun…! 
Ori, poate, EU m-am îmbătat! 
Şi nu  mai ştiu ce spun…!? 
 
Acum te-ntrebi: Ce dracu sunt ? 
Să judec…?! 
Clar că mint …! 
Căci sigur am un interes ! 
Băgat în vre-un PARTID ! 
În formă de colţar ţepos ! 
Culoare ???... 
De HIBRID !!!...Pierdut prin marea 
de AZOV…  
Găsit de oi... 
Prin  PIND… 
 
Ştiţi…? 
Eu sunt membru de PARTID ! 
NU !... 
Nu  sunt manechin…! 
PARTIDUL MI-S PRIETENII ! 
ŞI-N FAŢA LOR MĂ-NCHIN ! 
 
 

PĂUNESCU… 
 
Ce bucuroasă este veșnicia, 
Crezând, că, după atâta așteptat, 
Ți-a câstigat, cu trudă, măreția 
Măruntei lumi…!  
Din care te-a furat… 
 
Credea că poate să te ia cu totul ! 
Cu FLACĂRA-ȚI, arzând în piept 
mereu ! 
Credea că va rămâne-n veci,  
Gol...  
Locul, 
În care, ne-nchinăm... 
La GENIUL TĂU... 
 
Ea n-a știut c-ai sânge de Luceafăr 

! 
Că poți topi ghețari în UNIVERS, 
Cu FLACĂRA-ȚI !  
Ce n-a-ncetat să ardă, 
Printre chitări...și-n fiecare vers... 
 
În anii încătușați cu sacrificii, 
Candoarea sufletului... crunt legat, 
N-ar fi trăit...! 
Fără sublima-ți clipă, 
Joi, seara... 
Când VIBRA...   
Al tău  
REGAT ! 
 
Și dacă VEȘNICIA  are un NUME, 
Se bucură de harul tău divin ! 
Strig acel NUME: ”PĂUNESCU!... 
O FLACĂRĂ...schimbată în 
DESTIN...!” 
 
 

MANIFEST PENTRU UN 
COPIL 
 
Şi sunt femeie....eşti BĂRBAT...? 
Nici stimă, nici clemenţă 
Nu-ţi cer...! 
Şi nici o noapte-n pat...! 
Numai atât: DECENŢĂ... 
 
De eşti femeie, nu uita: 
(Gândindu-te la tine...) 
Ca tine, va fi fiica ta ! 
Apoi... 
Poate, ca mine... 
 
Da...se trăieşte şi aşa 
Fără valori... 
Dar DARUL, 
La fine, 
Când tragi linia.... 
Îl vei primi: AMARUL! 
 
Amarul ce părea, cândva, 
Trecând peste decenţă, 
O primăvară-n viaţa ta, 
Mizând pe 

" Inocenţă "... 
 
De eşti femeie...sau bărbat... 
 
Să nu uiţi niciodată: 
MONEDA,  
Pentru-o...noapte-n pat, 
Nu-i 
O VIAŢĂ FURATĂ...! 
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Ștefan DUMITRESCU 
 
 
 
 
 
 

 

Imnul iubirii 

 
Se auzea iubirea cum pătrunde prin scoarţa copacilor 

ca o vulpe care intră în mare 

săpându-şi cu labele vizuina 

cel care cosea marea de ţărmuri auzea o cântare divină 
 
 

sufletul meu mergea prin oraşe ca să ude seminţele 

amintirilor 

şi atunci l-am văzut pe paznicul pustiului cum iubea o 

instituţie 
 
 

fericiţi cei care-şi lasă lumea lor 

şi intră în corola unui crin ca şi cum s-ar pierde-n păduri 

ei stau ca nişte şoimi pe mâinile albe 

ale unei femei ce intră mândră în iad. 

 

 

Imnul lumii în flăcări 

 
Femeia sălbatică alerga prin lume de parcă era un 

şoricel într-o cuşcă cerul era luminat ca de un incendiu 

însă cine-şi dădea seama ce se întâmplă 
 
 

în sate se auzeau lămpile cum sfârâie cel care spăla 

marea în fiecare zi ieşise pe ţărm şi râdea în hohote 

vai, însă el nu vedea cum faţa îi luase foc 
 
 

şi nimănui nu-i era milă de femeia sălbatică ce se- 

nvârtea ca o leoaică nebună în cuşcă toţi se 

ascunseseră în visurile lor 

însă lumea începea să ardă în flăcări 
 

Imnele evaporării 

 
Pomii erau roşii ca nişte rezistenţe încinse astfel că 

luminau toate văile 

şi actriţa se văzu pe o câmpie 

ca o ciută trecând cu puii după ea 
 
 

ei, hei, hei, unde este el pictorul de idei 

s-o vadă ar picta-o apoi s-ar încuia în oraş de unde ar 

cânta în gura mare 

şi de la vocea lui ar lua foc oraşul 
 
 
însă toate treceau pe lumea aceasta şi-n urma lor venea 

melancolia 

ca o toamnă antică peste livezi 

în care se evaporau toate lucrurile 
 
 

O, cât alergăm prin lume 

 
O, cât alergăm prin lume şi câte vedem şi tot în piaţa 

oraşului ne întoarcem 

şi privirea ne cade de pe ochi ca nişte plăci de sticlă 
 
 

să nu înnebuneşti dinainte acesta e tot secretul vieţii 
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pentru că odată ajuns pe munte de mii de ani suntem 

aer 
 
 

ei, hei, hei şi ce va fi atunci 

o melancolie asemenea unei câmpii nesfârşite în 

care de atâta galben 

vei înnebuni ca electrocutat. 

 

Imnul oraşelor înflorite 

 
Ea trecea prin oraşele înflorite 

coada ei de vulpe se vedea de departe pe aici 

altădată erau lanuri de grâu prin care iubiţii 

mergeau goi 
 
 
şi pielea lor atât de palidă răspândea o lumină ca de 

lampă la această lumină secerătorii dârdâiau de frig 
 
 
ea mergea pe fundul unei mări luminate ca un cristal 

ce de departe părea coafura ei şi ea propovăduia 

transparenţa. 

 

 

Marea neînţelegere 

 

De fapt aici este marea neînţelegere 

a tot ce se întâmplase cu atâta timp înainte acea 

mare nenorocire ce trebuia să vină fusese o floare 

de crin pe o colină 
 
 

în lumina timpului 

din femeia sălbatică ce odată lumina pădurile nu s-a 

mai găsit nimic 

poate numai apusul ne mai aduce aminte de ea 
 
 
câteodată mi se face atâta dor de ea că ai crede că 

e risipită în aer 

însă ea niciodată nu va mai apare numai pe munte o  

oglindă va străluci. 

 

Imnul Oliviei 

 

Unde Olivia mă aştepta cu cafeaua gata Olivia îi 

spusei tu n-auzi? 

din sufletul ei ieşeau aburi 

şi ea n-auzea cum cineva mă striga prin păduri 
 
 

eu voi pleca Olivia voi pleca 

şi toată camera aceasta se va umple de aburi şi 

când peste sute de ani va intra cineva aici îi va 

cădea deodată părul 
 
 

şi-n după amiaza acelei zile am plecat 

o vulpe ca o flacără lumina codrii orbitor ce să faci 
într-o istorie galbenă îmi spuneam decât să devii 

palid . 

 

 

Imn 

 

Să ajungi pe ţărmuri 

să găseşti buzele iubitei aruncate lângă ele să vezi 

urmele celui care paşte mesele pe fundul mărilor 

 

să te întorci în oraşe 

să stai de vorbă cu cei ce prăşesc porumbii pe 

străzi apoi să te ascunzi într-un sat 

ca în fundul lumii 
 
 

duminica să ieşi la marginea câmpiei să vezi 

buzele răsărind pe cer 

cum surâd secerătorilor pe mirişte. 
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Cătălina Mihaela CHICIUC 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Saru’mâna mama! 
Saru’mâna tata! 

 
V-am judecat adeseori - 
Copil fiind... 
N-am înțeles ce fel de eroi -  
Ați fost voi.. 
Probabil mă vor judeca și-ai mei 
Când vor crește Bravi ca niște Lei.. 

 
Nu v-am înțeles iubirea, 
Decât în ziua, când am devenit Mamă.. 
Nici frica, nici dezamăgirea, 
Când am fost plecată.. 

 
Am fost prea mândră să admit, 
Că am greșit, 
Am fost prea mândră  
La un „te iubesc” sau simplu „Mulțumesc”... 

 
M-ați ocrotit de atâtea ori, 
Uhh.. m-ați ridicat mereu din ploi 
Mi-ați fost alături amândoi... 

 
Și-acum... altfel de eroi 
Pentru nepoții noi.. 
Vă mulțumesc și vă iubesc! 
Chiar și atunci când.. nu mărturisesc.. 

 

II Moarte-n verde, alb și negru 
 
Aproape am căzut, în ciuda tuturor suspiciunilor, 
Aproape am crezut, în ciuda inadvertențelor, 
Aproape mi-a plăcut, în irealismul situației, 
Aproape-am înțeles.. 

 
Și-n viața pură a doliului - 
Ucisa-i un vechi eu, 
Spune-i „bun venit” ideologului - 
Ce-i verde, alb și negru... 
 
Cum să eviți chemarea, 
Obsesie arzândă? 
Cum să-ți accepți condiția, 
În tulburări flămândă? 
 
Mai trage-un fum în tine, 
Iar tu – ridică un pahar 
Alcoolici, dependenți de vidul 
„Unui început hoinar”... 
 
De-aș știi încotro e calea, 
Ți-aș sugera-o în vers, 
Cumplită-i disperarea 
A gustului pervers.. 
 
Da! Gustăm emoții și idei 
Gustăm o fantezie a noastră.. 
Printre ei.. 
Nebuni? Desigur! 
 
Eu - pacient 
Tu, azi curant, 
Tu - dependent 
 
Eu, atașat... 
 
Mi-aș pune întrebarea: 
Noi, ce iubim? 
Și apare îndoiala - 
Când am atins.. simțit.. 
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O poftă nebunească, 
În ochii tai era, 
Iar setea gurii tale 
Tot mă impresiona.. 
 
Cât despre mine? 
Ioi... te-am cam dorit, știi bine.. 
Și m-am speriat de noi.. 
Iar azi, te simt prin ploi... 
 
Neclarități? Mai am... 
Nu caut siguranța,  
Dar te mai chem la geam.. 
Și-aș îngheța pe loc, de ți-aș întâlni fața... 
 
Emoție, impuls în așteptare 
Mai crește-n mine, 
Dar să nu-ți fie cu mirare 
Mă savurezi, spre marea-mi disperare!! 
 
Totuși, ciudat cum timpul 
N-a șters cumplitu-mi foc - 
Ma chinuie hainul 
Și-n fantezii, te strâng cu dor... 
 
În verde, alb și negru, 
Probabil a înțeles poetul.. 
Și-n rana, ce-i deschisă 
Încă te plânge, bietul... 

 
 

MIH 

Mată albastră TĂCERE - 
Mai crezi, mai ești, mai simți? 
Îți mai strângi mândria în dinți? 
Eternitatea clipei efemere... 
Slută secundă FLĂMÂNDĂ - 
Adulmeci, atingi, sfidezi? 
Se scurge pe buze înfrântă - 
Aroma a ceea ce e și ce vezi.. 
 

Picur de vânt ADIE – 
Dor, bucurie, extaz? 
Își înfige rădăcinile în haz - 
Pe lacrima pietrei învie.. 

 
 
 
 
 

 
 

Și.... 
Te voi iubi 
În mod ciudat, barbar, de Dumnezeu 
Ai fost trofeul eșecului meu, 
Mâna întinsă din mocirlă, 
Cum aș putea 
Să nu-ți fiu recunoscătoare mereu? 
 
Prin ochii tăi, am cunoscut femeia, 
Prin ochii lor, am înțeles păcatul, 
Prin ochii tăi, mi-am învățat puterea, 
Prin ochii voștrii.. eu.. mi-am recăpătat vederea!!! 
 
Te voi cânta aievea pe litere 
În blândă rimă.. 
De mă vei auzi? 
N-am grijă.. de vreme lumea-i plină!! 
 
Te voi iubi, 
Cât veșnicia n-are nume - 
Pe ochi, pe glas, pe palme, 
În grimase.. Și pe umeri! 
Iar timpul.. nu-i cere socoteală 
E.. doar a omului scorneală!!! 
 
Îmi cânt iubirea în aripi deschise - 
Blestemul cel dulce, înrudit cu pieirea 
În scânteieri străpunse, de zgomote surde 
Încalecă fierul ce prin văi te duce! 

 
Ascultă glasul - 
De codru, de mare, de brad, de nisip, 
Privește orizontul, ce nu-ți este străin - 
Freamătă frunza de dor, de pelin.. 
Și magic e cântul, dar nu-mi ești străin!! 
 
 

PLOAIA 

De astăzi, ploaia, de-ți va atinge obrazul blând, 
Să îi zâmbești cu calm, flămând.. 
Iar dacă, pe lentilă, o lacrimă se va prelinge - 
Nu o huli, nu o străpunge, 
Căci gânduri calde, ea, în dar, aduce.. 

 

Va săruta în colțul stâng, al buzei tale, 
Un dor tăcut, un dor ascuns far'de-ncetare 
Iar de o guști... Oo.. Eternă încântare!!! 
Ploaia, cuminte de se va opri, n-ai grijă! 
În plopi, în tei, magnolii și-n castani va aștepta pe frunză 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

145 

 

 

 

 

 

 

 
        Andreea CERȘAMBA 
 

  

 

 

 

 

A MEA STRĂBUNICĂ 

 
          În memoria Mariei a lui Forgon 

Pe-o prispă-ngustă găseam mereu căldură 

Indiferent de anotimp, de vreme sau de  ceas. 

Prea bună, cu dragoste fără măsură 

Ne-mbrățișai, ciupindu-ne de-obraz. 

 

Și noi te  chinuiam, că ne-nvățau părinții 

Și te trăgeam ușor de nas când te pupam. 

Îți făceai cruce și pomeneai toți sfinții 

Când, de la poartă, Forgonoaia te  strigam. 

 

Of, străbunică, frumos ne mai cântai 

Și doine și balade, parcă erai un înger. 

Nu-nțelegeam atunci durerea ce-o aveai 

Și dorul ce urca până mai sus de cer... 

 

Șiraguri lungi de fructe muiate-n must și-uscate 

Ne așezai la gât să le mâncăm pe drum. 

Erau atât de bune și-atât de parfumate... 

Cu gura plină-ți spuneam  „rămas bun! ” 

 

 

Când ai trecut de nouăzeci, 

Cu greu îți aminteai... 

Și de vorbeam ore întregi, 

Cine eram, uitai... 

 

 

 

 

 

„-Sunt strănepoata dumitale, 

Sunt fata lui Marcel!” 

Oricât mă străduiam de tare, 

Nu-ți aminteai de fel... 

 

Erau și dăți când ți-aminteai 

Și-mi spuneai de la poartă: 

„-Ești fata lui Marcel, așa-i? 

Vin să te pup, nepoată...” 

 

Mi-e dor de vremea când erai în viață... 

Acum, când trec pe strada  pe care locuiai, 

Mi-apar, prea triste, cristale mici pe față 

Când văd că nu mai este căsuța ce-o iubeai... 

 

  AMALGAM... 
 
Prin soare, prin cer și  prin nori 
Pătrund zeci de mii de culori 
Si sărbători. 
 
Prin verdele ierbii, prin rouă, 
Trec stelele și luna nouă,  
Dar iată, că plouă.  
 
Prin doruri, iubiri și oftat, 
Mă trec , că în piept te-am purtat 
Și ești vinovat!  
 
Prin ochi și  prin buze fierbinți, 
 
Prin lacrimi ce nu sunt cuminți,  
Mă scoate din minți... 
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Prin mine ,prin tine, prin noi, 
Trec zâmbete ,tornade și ploi, 
Prin noi, amândoi.  
 
          DOR... 
 
Ce dor de tine mă apasă, 
Câtă neliniște-am în  suflet! 
Ai venit pe nepusă masă  
Si m-ai răpit cu al tău zâmbet... 
 
Ce dor adânc mă tot cuprinde 
Și cât amar că iar nu ești... 
Mi-e dor de dorul tău ce-aprinde 
O lume-ntreagă, ca-n povești... 
 
Oricât încerc să mă ascund 
Și zâmbet să-mi pictez pe față,  
Prea multe doruri îmi pătrund  
În gând, în inimă,  în viață... 
 
N-ar fi mai bine să revii,  
Să mă acoperi cu iubire, 
Amorul iarăși să-l învii 

Și să visăm la nemurire? 
 
 MELAMCOLII DE TOAMNĂ  
 
Si frunze cad atât de lin și umplu de culoare 
Pământul căruia i-e dor sa fie-atins de soare. 
Prea blând îmbrățișa natura cu razele-i bogate, 
Acum nori grei astupă cerul, de parcă ar fi noapte.  
 
Ca la concert, se-aud bătând aripi in depărtare  
Și-n urma lor e rece cerul și parcă mai trist pare.  
Un fior rece mă străpunge și sufletul mi-apasă,  
Mă încălzește ea, natura,  ce-atâta-i de frumoasă! 
 
Adie vântul și în  aer se-mprăștie  parfumul 
De struguri copți, de must dulceag și de nuci cu 
duiumul. 
Miroase-a doagă de butoi cu grijă opărită 
Cu iodul frunzelor de nuc , pentru vin pregătită .  
 
Privesc în jur și caut verde, dar  prea puțin găsesc. 
Copacii, pajiștile, toate pe-alocuri ruginesc. 
In arămiu se-mbracă acum natura-nfrigurată  
 
 
 
 
 
 

 
 

     Ce-și pregătește roadele pentru-o toamnă bogată!   
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    Liliana BADEA-CÂRSTEA 
 
 
 
 
 

 
 

Sunet de pian 
 
Muzica, visul sunt ale inimii căi 
De-a readuce dorul, iubirea, înapoi. 
Ş-atunci când ani se-adună şi amintirea piere 
Şi-n sufletul de toamnă e seară şi-i durere, 
 
O armonie lină de sunet de pian 
Aduce amintirea, un chip uitat, un an 
Lăsat de mult în urmă, uitat ca o părere 
Ce-apare şi deodată reînvie cu putere. 
 
Şi ştii că-i doar o umbră care-ţi apare iar 
Şi-ţi răscoleşte viaţa şi ţi-ai dori în dar 
Să mai rămână-o clipă, să nu se stingă încă, 
Să mai trăiască-n tine doar un acord, adâncă, 
Doar un acord, măcar. 

 

Amurg pe mal 
 
Perdeaua razelor, subţire,  
Se strecoară printre norii grei, de furtună.  
Pescăruşul strigă de sus, în zare, 
Valul alb spală soarele ce stă să apună.  
E vară iar şi amurgul curge în mare,  
Văpăi de foc aruncând peste toate.  
Picătura de jar se stinge şi apare  
Din nou şi din nou, peste ape.  
Mi-e dor de atingerea nisipului fierbinte,  
De talazul clocotind ce se sparge în mal,  
Mi-e dor de aducerile aminte  
Ce revin, pentru o clipă, aduse de val.  
 

 
 
 

Mi-a fost furată amintirea 
 
Mi-a fost furată amintirea, 
Mi-au luat din locul meu cel sfânt, 
Mi-a fost furată legătura 
Cu ce a fost cândva, demult. 
Mi-a fost furată tinereţea 
Cu tot ce-a fost frumos şi cald 
Mi-au luat din vise şi speranţe 
Şi tot ce-n urmă am lăsat..  
Tot ce din vremuri am păstrat. 
Îmi plânge sufletul şi lacrimi 
Se scurg în inimă şi dor. 
Mi-e gândul rece şi îmi vine  
Să mă jelesc cu jalea lor. 
 
Tresare colţul de perdele 
Şi-un chip zăresc, 
un chip demult 
Trăit acolo-n amintire, 
Uitat de alţii dar iubit. 
E însă doar o amăgire 
Şi-i numai vântu-n ochii goi. 
L-au şters cu totul și din toate. 
Însă-i păstrat mereu în noi... 
 

 
Cei ce nu aud 
 
Îmi voi desena vorbele 
să le poată vedea cel ce nu aude 
cei ce nu aud... 
Să le poată înţelege 
şi cei ce nu vor să asculte tăcând, 
cei ce se ascultă în gând. 
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Îmi voi colora gândurile 
să le aştern în pânză şi-n lut, 
să le poată simţi şi cuprinde 
cel ce nu poate auzi şi vedea,  
refuzând. 
 
Îmi voi întoarce privirile 
de la toţi cei ce nu văd şi nu aud 
decât vorbele lor  
şi gândurile pe care le macină  
şi le transformă  
în scrum și în nor. 
 
 

 
Toamnă-n poezie 
 
E toamnă multă-n poezie, 
E armonie și culoare. 
Mesteacănul din fundul curții 
Își bate frunza ruginie 
Și se mlădie către soare. 
Un soare palid de-amintire 
 
Uitată pe sub norul mov, 
Lumina rece, argintie, 
Ce palid se strecoară-n raze 
Și curge-ntr-o perdea de-alcov. 
 
Îmi cântă greierii înserarea, 
Mă strigă-n iaz privighetoare 
Vrăjită-n triluri minunate. 
E-atât parfum de toamnă-n zarea 
De vis, dorință și culoare 
Pierdută-n noapte. 
 
 

Atunci... 
 
Atunci când nu ştiam ce-nseamnă 
Durerea 
Atunci când nu ştiam ce-nseamnă 
Să plângi cu tot şi toate, 
Cu sufletul, cu mintea, 
Cu inima şi fiecare fir de iarbă 
Pe care calci... 
Şi plângi  
La fiecare sunet, 
La fiecare şoaptă, 

La fiecare adiere... 
Atunci nu era noapte, 
Nu era negru şi nu era tăcere. 
Atunci... 
 
 

Adun 
 
Adun în fiecare clipă 
Câte o zi. 
Când sunt prea multe  
Le arunc în spatele casei 
Şi o iau din nou 
De la început. 
În spatele casei mele 
A crescut un munte alb... 
 
 

Cuvinte nespuse 
 
Cuvinte ce dor, 
Cuvinte nespuse, 
Trăiri netrăite, 
Simţiri ascunse 
 
Se adună în suflet 
 
Adânc, nevăzute, 
Se strâng tăcute 
 
 
Mai multe, mai multe... 
Şi macină totul 
Cuvintele mute, tăcute, 
Nespuse şi nevăzute. 
Durute. 
 
 

Gânduri 
 
Am înţeles unde pleacă fluturii 
Noaptea 
Am înţeles de ce nu-i aud 
Niciodată. 
Nu ştiu dacă cei de peste zi  
Sunt aceiaşi sau vin alţii, 
Dar ştiu că noaptea 
Se transformă în raze de lună 
Şi în stele strălucitoare 
Şi cântă. 

 

Între mine şi ei 
 
Între mine şi ei e nesfârşitul. 
Am imaginat un tablou alb 
Înconjurat de lumină şi soare. 
Între mine şi ei e prăpastia 
Care se-ntinde la picioare. 
 
Am compus cântecul vieţii  
În sunete albe, trăite,  
Acompaniate de parfumul tainic 
Şi nevăzut, de mărgăritar 
Și de gânduri nerostite. 
 
Între mine şi ei e neantul 
De gânduri, de suflet şi idei. 
E întuneric la ei şi e tăcere 
De moarte. Nimic 
Şi nimeni nu cântă la ei. 
 
E zgomotul sec al nefiinţei, 
Al nimicului şi al nimănui, 
Al golului nemişcat şi negru, 
Care ucide mereu 
Şi viaţă şi suflet şi idei. 
 
Între mine şi ei e o lume 
Între mine şi ei sunt veacuri 
Între mine şi ei... 
 

 
 

 
 
 
 

 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

149 

 

 

       
   
 

NESTEMATELE IUBIRII 
autor Gabriel  Sandu CONSTANTIN 

 
                                                                               

Vasilica MITREA 
 
          

 Volumul Nestematele iubirii, apărut la Editura PIM, 
2019, al binecunoscutului preot-poet Gabriel Constantin 
este al cincilea, apărut în ordine cronologică, după: Aripi 
de heruvim, Editura Harvia, Tulcea, 2010; Lumini din cer, 
Editura Harvia, Tulcea, 2013; Din lira inimii, Editura Harvia, 
Tulcea, 2016; De vorbă cu Dumnezeu, Editura Lucas, 
Brăila, 2018. Vorbim deja de un poet consacrat, „cu acte 
în regulă”, mai ales că, din anul 2019 este și membru al 
Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, ales, în prima adunare 
generală și vicepreședinte al acesteia. 
            Nu este ușor să vorbești despre poetul-preot sau 
preotul-poet Gabriel Constantin, deoarece abordează în 
versurile sale diverse teme. De la iubire… la simbolistica 
eșecului în mariaj; de la frumusețea naturii la frumusețea 
sufletului; de la zei… la Dumnezeu. Pătrunde prin versuri 
în viața sfinților. Iată, cum autorul, trimite o „Epistolă pentru 
cei îndrăgostiți”:  
„De ce cad pe gânduri noaptea și pe somn îl pedepsesc? 
Vă răspund cu prisosință tuturora: E firesc, 
Când iubești așa femeie să fii înfrățit cu plânsu-ți, 
Pe când valul și furtuna se-ntâlnesc în tine însuți;…”  
            Când nori grei se adună întrun mariaj, autorul, prin 
versuri bine alese, ne explică: … 
„Pe ea o cheamă Ana, pe el, Alexandru.  
Ochi, lacrimă, vreascuri, scânteie,  
Shakespeare: „Slăbiciune, numele tău e femeie”… 
S-au despărțit acum un an – el e cu alta 
Iar ea se pare că s-a măritat prin Malta;  
Pe bogătașul soț bineînțeles că l-a băgat în pământ,  
Ea a rămas cu averea, el cu un fastuos mormânt.  
E veselă, volubilă și are din ce trăi,  
A aflat că Alexandru a avut parte de balconul gri;  
După doi ani se prinde de ea un cancer galopant,  
Nu o poate salva nici inelul sclipitor cu diamant. 
E o dimensiune a iubirii din interes prea complicată,  
Într-o viață accidentală și accidentată…” 
            Iată cum autorul reușește prin câteva versuri 
(cuvinte potrivite) să descrie viața, ca un roman, a doi 
tineri. Este ușor atunci când ai talent, când ai har de la 

Dumnezeu. Și autorul are din plin. Și talent și har. 
            Natura! Cântată de trubaduri și … de poeți. 
Cântată de poetul nostru național, Mihai Eminescu. O 
temă omniprezentă! Dacă Mihai Eminescu a scris poezia 
Lacul, Gabriel Constantin scrie Liniștit curge izvorul: 
„Liniștit curge izvorul,  
Pe același vad bătrân;  
Numai inima cu dorul, 
Tulburate-n veci rămân. 
Ochii ce mă fermecară 
Cu a umbrei lor speranță, 
Îmi fac inima amară 
Și mă țin azi la distanță. 
Că deși luna se-arată, 
Miruind cu raze lacul, 
Nu mai simți ca altădată, 
De-al meu piept să-ți rezemi capul.  
Că deși freamătă vântul  
Și prin păru-ți negru trece,  
Nu-mi mai vine nici cuvântul,  
Când te văd atât de rece”.  
 Poezia mai are încă trei strofe și vă mărturisesc că 
m-am oprit cu greu să nu le trec și pe acelea. Câtă 
expresivitate, câtă melodicitate au aceste versuri, că ar fi 
și păcat ca un folchist să nu le remarce și să nu le pună pe 
note. 
            Spuneam că poetul trece de la frumusețea naturii 
la frumusețea sufletului. Printre altele, am găsit 
edificatoare aceste versuri: Amor celest –  
„Părutu-ni-s-a nouă  
Și duhului cel Sfânt,  
Că-n dragoste sunt două 
Icoane pe pământ.  
Și una e băietul/Iar alta e fecioara  
Și-o ține cu încetul, / În brațe toată seara... 
Și el când o sărută,  
 
Ea pleoapa o închide, Căci vraja nevăzută  
A nopții îi cuprinde,  



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

150 

 

 

Și lin îi bate dorul,  
Deasupra flori de tei  
Și între ei amorul 
Și Dumnezeu în ei…”  
 De aici, și pictorii pot să aștearnă pe pânză acest 
decor. Poezia curge lin și te farmecă prin descrierea 
naturii. Te pătrund atât de bine aceste versuri că aproape 
simți și mirosul de tei – „deasupra flori de tei/și între ei 
amorul. 
            Ca să scrii despre strămoșii tăi, dacii, sau despre 
Zeul Zamolxe, ai nevoie, nu numai de talent, ci și de 
cunoștințe generale. Trebuie să stăpânești măcar 
minimum din istoria poporului și neamului tău!  Ce să aleg 
dintr-o poezie care se întinde pe 11 pagini și toate versurile 
sunt autentice prin legenda lor?! Am să fiu, de această 
dată, nedreaptă cu autorul, că nu pot să îi mai editez încă 
odată cartea. Citez din poezia Zamolxe:  
„S-a petrecut demult în sânul și raiul preafrumoasei Dacii,  
Acolo, între munți sihaștri și oști de codri înfrățiți,  
Acea poveste minunată, care-au ținut-o minte tracii  
Și dacii sfinți.  
 
În muntele cel Sfânt, în care domnea o liniște deplină,  
Era un preot dac, pe nume Zamolxe – un bărbat frumos 
Și lumea se mira adesea de trăsătura lui divină,  
Graiul duios.  
Avea o barbă lungă, blondă și moale cum e torsul caier,  
În ochii cu lumină tristă vedeai nemărginitul cer  
Și părul său în valuri dese sălta în unduiosul aer.  
Lin și-auster”. 
            Când faci un profil al autorului Gabriel Constantin 
sau când încerci să analizezi frumusețea versurilor sale, îți 
dai seama că este foarte greu. Abordează multiple teme, 
folosește metafore, precum:  
„Mi-e inima atât de rece,  
Ca un ghețar plutind pe ape 
Iar tu, un vis ușor ce trece,  
Pe care-l țin mereu sub pleoape…” 
            Gazel:  
„În locul unde totul e divin,  
 Priveam ca într-un vis cu ochiul lin,  
 Spre lacu-n care tu, în val de mir,  
 Scăldai tezaur gol de trup virgin;  
 Când raza lunii dâră lasă-n lac,  
 Al nopții caier țese vălul fin,  
 Priveam cu ochiul tulbure și-avar,  
 La lucrătura coapsei de satin…” 
         Ce să fac? Nu mă pot opri! Cuvintele mele nu 
reușesc să redea frumusețea versurilor poetului. De aceea 
m-am folosit de ele, poate mai mult decât era necesar. 
          Îl felicit pe autor și aștept cu nerăbdare un nou 
volum. 
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1. Rezumat 
Rezumat. Lucrarea se axează asupra 

interdependențelor dintre etică și valorile morale, implicit 
educaționale. Din perspectiva axiologiei, etica este 
percepută ca o formulare prin intermediul judecăților 
asupra a ceea ce este dat în cunoașterea morală, 
normele și valorile etice permițând desfășurarea 
activităților educaționale în acord cu expectanțele 
educabililor.. 

Cuvinte-cheie: etică, normă, valori morale, valori 
etice, educație. 

2.  Introducere 
 Elaborarea lucrării “Etica în contextul valorilor 

morale și educaționale” incumbă din partea noastră 
asumarea unei responsabilități aparte deoarece 
abordează un aspect cosubstanțial naturii umane și 
anume etica în contextul axiologiei ce are în calitate de 
constituenți definitorii valorile morale și educaționale.  

 Conținutul propriu zis al lucrării l-am denumit 
“Etica, valorile morale și educaționale” și vizează, dintr-
o perspectivă tripartită modul în care valorile morale și 
educaționale transpun în act normele eticii în ipostaza 
acestora de constituenți definitorii ai praxisului social. 

 În demersul nostru explicativ-comprehensiv 
vom recurge la o metodologie adecvată, știut fiind faptul 
că prin intermediul acesteia vom avea posibilitatea să  
reliefăm modul în care valorile morale și paideice 
influențează profilul personalității educabililor, în 
calitatea acestora de ființe sociale și sociabile, după cum 
a spus Stagiritul în una din lucrările sale, “Etica”. 

 Nu avem pretenția exhaustivității, știut fiind că 
orice discurs plasat în toposul științifico-filosofic se 
remarcă îndeosebi prin valoarea sa euristică și mai puțin 
prin răspunsuri ultime.  

 

 
43 Sandu Antonio, Etică și transparență în administrația publică, 

Editura Didactică și Pedagogică, București, 2014, p. 16  

3. Etica, valorile morale și educaționale 
În devenirea civilizației umane survin schimbări în 

ontologia socială, fără a pune sub semnul dubitativului 
locul și rolul tradițiilor. În paradigma disciplinelor socio-
umane, etica se afirmă sectorial, condiționată fiind de 
probleme definitorii din sfera antropologiei, pedagogiei, 
lingvisticii. etc.. Pentru a face comprehensibilă situaţia 
eticii în contextul devenirii societăţii umane, prezentăm 
unele din determinările sale interne, relaţiile cu valorile. 

Valorile sunt percepute drept calităţi pure, 
independente de calităţile lucrurilor şi ale oamenilor, fiind 
prin ele însele în relaţii de superioritate şi de inferioritate. 
Adoptând ca referențial esența valorilor, “etica poate fi 
percepută în ipostaza de formulare în judecăţi asupra a 
ceea ce este dat în cunoașterea morală, anume relaţia 
axiomatică dintre valoare şi obligaţie”43. Prezența 
obligaţiei se bazează pe recunoaşterea relaţiilor a priori 
dintre valori,  obligaţia instanțiind modul de reprezentare 
a unei valori care, fiind bună, trebuie să existe. 

Precizăm că, îndeosebi în cadrul teoriilor etice de 
factură pluralistă, se realizează o distincție între valorile 
primare și cele secundare. Primele, circumscriu în sfera 
lor  aspecte fiziologice, psihologice, sociale, nefiind 
condiționate de concepţiile asupra vieţii bune. Spre 
deosebire de valorile primare, cele secundare diferă în 
funcţie de persoană, societate, tradiţii, epocă istorică;  
depind astfel de concepţiile referitoare la viaţa bună. 

„Valoarea aparţine sferei emoţionale a spiritului  
uman, nu poate fi cuprinsă în actele cunoaşterii decât în 
mod inadecvat, incomplet. Valorile se simt, se trăiesc, nu 
se teoretizează.”44 Se poate teoretiza din perspective 
diferite asupra valorilor, însă trăirea acestora este cea 
care le conferă autenticitate. 

  Temele ce pot fi abordate din perspectivă 
teoretică în privința valorilor, pot să facă trimiterere la 

44 Mihailov Emilian, Arhitectonica moralității, Editura Paralela 45, 
București, 2017, p. 52 
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modul în care se profilează în om sentimentul acestora, 
la cum se ierarhizează, la sorgintea socială a anumitor 
valori. Opinăm că valoarea dobândește identitate în 
măsura în care este trăită; omul are numeroase trăiri în 
plan estetic, etic, religios, trăiri care dobândesc uneori 
accente dramatice, neepuizând dimensiunea ontologică 
a valorii. Obiectul în prezenţa căruia se iveşte în om 
sentimentul valorii are, ce-i drept, o pondere importantă; 
de aici rezidă opiniile inconsistente potrivit cărora valorile 
ar fi doar proprietăţi ale lucrurilor. 

Termenul valoare se sustrage unei definiri 
riguroase, întrucât aparţine clasei conceptelor de 
maximă generalitate. Mai facilă este adoptarea unei 
modalităţi fenomenologice de abordare a valorii și 
anume modul în care se concretizează, se manifestă în 
planul vieţii personale. Din această perspectivă, 
valoarea este percepută drept trăire, apreciere, ideal 
acţional, model de viaţă sau de conduită. De aceea 
opinăm că „valoarea reprezintă o dimensiune care 
însoţeşte omul în stadiile existenței sale”45. Valoarea se 
circumscrie esenţei naturii umane, omul apreciind 
necontenit diferite entități, de la cele preponderent 
materiale sau spirituale, precum o piesă muzicală, un 
roman, un proces educațional. Mai mult, considerăm că 
valoarea există doar pentru subiectul care o 
experimentează. 

Constituent al universului axiologic, valoarea este 
descoperită de om când spiritul său întâlneşte un 
obstacol care-l pune faţă în faţă cu precaritatea condiţiei 
sale, cu puterea de care dispune pentru a se autodepăşi. 
Obstacolul, într-un anume fel, revelează valoarea, 
conferindu-i vizibilitate. Eşecul instanțiază un prealabil al 
trezirii conştiinţei care începe să perceapă valoarea ca 
pe o modalitate privilegiată de salvare sau eliberare. 
Valoarea devine, în acest sens, un remediu împotriva 
repetitivităţii la care ne condamnă existenţa. 

Ancorarea în preocupările pentru evidențierea 
esenței valorii poate fi transpusă în următoarele părţi: 
valoarea ca trăire subiectivă, altfel spus psihologizarea 
valorii; valoarea ca o calitate asociată de persoană 
lucrurilor, cosmologizarea valorii; valoarea ca un 
concept de maximă generalitate, raţionalizarea valorii. 

După cum opinează filosofii, „etica şi morala sunt 
permanenţe ale vieţii spiritual-umane, dar, în noile 
contexte existențiale sunt tot mai solicitate să contureze 
profiluri etico-morale potrivite cu noile provocări ale 
secolului XXI”46. Un răspuns ipotetic la exigenţa de mai 
sus poate fi etica valorilor şi a virtuţilor morale, pe care o 
punem în relaţii cu noii indicatori valorici ai sistemului 

 
45 Ibidem, p. 53 

social, precum şi cu facultăţile, virtuţile morale ale 
oamenilor. 

Conturăm un profil al eticii valorilor şi virtuţilor 
morale prin şase coordonate. Prima redă trecerea de la 
a-sincronia revoluţiilor conservatoare din anul 1989 la 
schimbările sociale tot mai sincronizate odată cu 
amplificarea contactelor inter-umane, cu reformarea 
sistemelor interne de norme. A doua coordonată constă 
în programele şi acţiunile pentru micşorarea contrastelor 
culturale şi de civilizaţie dintre Est şi Vest. A treia 
punctează realizarea vieţii omeneşti conformă cu natura 
şi cu esenţa umană: de la apărarea mamei şi creşterea 
armonioasă a copiilor, la lupta cu hedonismul gratuit, cu 
egoismul şi anomia socio-morală; A patra direcţie rezultă 
din relaţiile eticii cu epistemologia analitică, dominantă în 
filosofia actuală a cunoaşterii. A cincea coordonată este 
dependentă de noul stil de interrelare a politicii cu 
morala. Ultima rezultă din eroziunile produse de 
manipulările şi dezinformările mai mult sau mai puţin 
intenţionate ale actelor morale actuale. 

Rememorând succesele eticii după criteriul 
reuşitelor social-umane, considerăm că „în secolul XX 
etica s-a înnoit prin noile elaborări în cadrul şcolilor 
filosofice precum filosofia analitică a limbajului moral şi a 
încercărilor de reconstrucţie logică a normelor, prin 
interpretări fenomenologice ale categoriilor etice, care 
au dus la eticele existenţialiste, prin implicaţiile etice ale 
teoriei critice a societăţii occidentale, relevate de filosofii 
Şcolii de la Frankfurt, prin eticele neotomiste, 
personaliste şi altele.” Relaţiile eticii cu ontologia au fost 
şi rămân strânse; totodată, se amplifică şi relațiile sale 
cu noile discipline sociale şi umane precum ştiinţele 
cognitive, ale minţii, ale comunicării, în programele de 
naturalizare a eticii, opinează filosofii britanici. De 
asemenea, etica interacţionează destul de contradictoriu 
cu estetica, teologia sau cu tehnologia informaţională în 
plină expansiune. 

Mai toate curentele filosofice din a doua parte a 
secolului XX au reluat proiectul axiologic, pe care l-au 
corelat cu cel al filosofiei culturii, antropologiei filosofice 
şi al altor ramuri ale filosofiei. În etică, preocuparea s-a  
materializat prin revenirea la vechiul concept de virtute, 
prin care omul îşi dovedeşte valoarea morală. 

În filosofia contemporană, şcolile analitice britanice 
şi americane au abordat analiza logică a limbajului moral 
cu două concepţii etice normativiste: concepţia 
raţionalist-kantiană şi concepţia empirist-utilitaristă. Cea 
dintâi punea la baza aprecierii morale criteriul datoriei, a 
doua, criteriul bunăstării. Observaţiile critice ale unor 

46 Durac Livia, Probleme fundamentale de antropologie, etică, 
axiologie și praxiologie, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 
Iași, 2014, p. 83 
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filosofi contemporani la adresa eticii legaliste şi 
pledoariile acestora pentru etica de tip aristotelic, au avut 
drept consecință creşterea interesului pentru teoria 
virtuţilor şi etica virtuţii, altfel spus pledoaria pentru 
virtuţi. În prealabil filosofii din mediul anglo-saxon 
explicau valorile morale plecând de la actele individuale 
ale agenţilor. De atunci înainte accentul a început să fie 
pus pe persoane  şi  pe  viaţa  umană  ca  întreg.  Eul  
emotivist  din  etica  epocii moderne, întruchipat 
îndeosebi de estet, terapeut şi manager, avea ca 
deviză de viaţă „Sunt ceea ce aleg să fiu”.  MacIntyre 
a reformulat maxima astfel: „Sunt ceea ce tradiţia, 
împreună cu natura mea, m-au determinat să fiu”.47 În 
consecință, este greu de indicat o trăsătură unică a 
valorilor morale.  Acestea prezintă mai multe trăsături: 
sunt sociale, dar aceasta nu spune prea mult. Trimit la 
sancţiuni sociale, altfel administrate decât cele cu 
caracter juridic. Valorile morale sunt senzoriale, unele 
dintre ele convertind mijloacele în scopuri, altele fiind 
înnăscute şi nu se învaţă cu ajutorul unui mentor. 
Întrucât tind să fie mai uniforme decât alte valori 
senzorial-estetice, tendinţa de a le conferi caracter 
absolut sau divin este mai pronunţată decât pentru alte 
valori. Totodată, valorile morale nu se schimbă la fel de 
repede ca şi limbajul, deşi au legături cu acesta. Relaţiile 
valorilor morale cu cele epistemice sunt, de asemenea, 
mai reduse. Dacă în ştiinţă funcţionează frecvent 
adevărul-corespondenţă, în etică se recurge deseori la 
adevărul-coerenţă.  

Din cele prezentate rezultă că nu este 
recomandabilă în explicarea valorilor morale folosirea 
unui singur criteriu etic, ferm şi universal valabil. Fiecare 
criteriu trimite la opusul său, care îl completează. 
Absolutul nu rămâne absolut, ci se relativizează când 
este abordat din perspectiva devenirii timpului istoric 
uman; totodată, relativul nu este doar relativ deoarece 
participă la absolut. 

Totodată, în cadrul analitic al valorilor, putem 
menţiona şi faptul că la începutul secolului XX, George 
Edward Moore a lansat critici împotriva utilitarismului 
opinând: „binele este o proprietate nenaturală,  
asemănătoare cu ceva simplu şi neanalizabil, care ar 
putea fi cunoscut prin intuiţie morală”48. I s-a reproşat că, 
în acest fel ar trebui să acceptăm existența unei lumi a 
valorilor sui generis, independentă de mintea 
omenească, ceea ce echivalează cu o adevărată 
metafizică a valorilor. În replică, s-a conturat concepţia 
non-cognitivistă, care pledează pentru ideea potrivit 

 
47 MacIntyre Alasdair, Tratat de morală-după virtute, Editura 
Humanitas, București, 1998, p. 126 
48 Moore George Edward, Principia ethica, Editura Du Style, 
București, 1997, p. 78 

căreia valorile nu sunt în lume ca nişte proprietăţi ale 
lucrurilor. Prima variantă a non-cognitivismului a fost 
emotivismul lui Alfred Yules Ayer şi Charles Leslie 
Stewenson, care considerau că „proprietăţile sunt 
expresive, nu descriptive, deoarece generează anumite 
sentimente celor ce le receptează. De aceea au scopuri 
persuasive, ca şi imperativele, care sunt prescriptive, 
adică direcționează comportamentul, şi, din acest motiv, 
nu pot fi adevărate sau false.”49 Aşa s-au ivit alte 
observaţii critice, precum cele ale cognitivismului ce 
consideră că judecăţile morale sunt purtătoare de 
adevăr şi fals. S-a spus că judecăţile de valoare sunt 
subiective, dar că nu se poate separa factualul de 
evaluativ. S-a mai adăugat o precizare potrivit  căreia, 
pe lângă judecăţile descriptive, mai sunt şi cele 
proiective care prezintă lucrurile în raport cu reacţiile pe 
care ni le provoacă. 

Fără a ignora diversitatea opiniilor ce separă 
perspectivele amintite, remarcăm că, deși diferite, se 
dovedesc ulterior a fi complementare şi în determinare 
reciprocă. La rândul său, teoria nu exclude, ci presupune 
legătura cu viaţa, cu practica şi realităţile sociale diverse 
şi dinamice. 

Raportându-ne la contribuţiile diferitelor 
perspective adoptate în vederea explicării valorilor 
morale, facem o serie de aprecieri pe care le prezentăm 
în continuare. 

Valorile morale sunt personale, deoarece suportul 
acestora este omul, nu faptele sale. Cum menţiona 
Aristotel, “vorbim de curaj şi avem în vedere omul 
curajos; vorbim de bun sau bine şi ne referim la omul bun 
şi la omul de bine, care trăieşte într-un timp şi loc istoric, 
ambele determinate.”50 Opusul persoanelor este lucrul, 
care nu are valoare morală, ci economică. 

Fiind personale, suporturile valorilor morale sunt şi 
spirituale; după cum în cazul valorilor artistice nu litera 
tipărită sau pânza vopsită constituie opera de artă 
valoroasă, ci mesajele sale culturale, tot aşa şi valorile 
morale nu se reduc la actele constatabile prin simţuri, ci 
evocă semnificaţii spiritual-umane. Binele este valoarea 
morală deseori folosită, cu nenumărate sensuri corelate 
cu trebuințe sociale sau motive. Valorile morale sunt 
scopuri definitorii ale vieţii oamenilor, în sensul 
disciplinării trebuințelor biologice imediate şi a depăşirii 
biologicului prin adoptarea unor idei şi idealuri nobile. A 
trăi cu adevărat viaţa, ca om. înseamnă a te ridica de la 
scopuri materiale, imediate, la scopuri majore, prin 
elaborare şi înfăptuire de proiecte inedite. 

49 Apud Singer Peter, Tratat de etică, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 
219 
50 Aristotel, Etica Nicomahică, Editura Universității din București, 
București, 2011, p. 82 
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Considerăm că se poate vorbi de un progres moral 
al omului recent faţă de semenii epocilor trecute 
deoarece constatăm o creştere a capacităţii de stăpânire 
de sine, pe de o parte şi a atenţiei faţă de suferinţele 
semenilor de pe diferite meridiane ale Globului, pe de 
altă parte. Problema mai prezintă un aspect: progresul 
moral în plan personal diferă de progresul moral la 
nivelul unor ţări, regiuni sau continente, respectiv, 
progresul moral al umanităţii. Atât într-un caz, cât şi în 
celălalt, progresul moral nu se prezintă omogen, 
continuu ascendent, lipsit de manifestări spontane şi 
neprevăzute, de excepţii în sens pozitiv şi negativ. Pot fi 
persoane cu o structură morală rafinată într-o 
colectivitate neevoluată, după cum pot fi persoane 
imorale în familii cu o bună reputaţie morală. Ori, omul 
valoros moral este cel care are şi anumite convingeri în 
privința posibilității de a evolua în sens pozitiv, astfel 
încât vechile valori să fie modelate şi îmbogăţite spiritual. 

Deducem că practic, în cadrul reacţiilor directe, 
precum şi teoretic, în modul de reprezentare şi adoptare 
a valorilor, oamenii oscilează, ezită, imită, râvnesc şi-şi 
dispută în general valori, în particular îşi doresc să fie 
„buni”, termen cu multiple conotații, fără să reuşească pe 
deplin să satisfacă exigențele ori să fie satisfăcuţi cu 
ceea ce şi cum au produs, cu ceea ce şi cum şi-au 
însuşit etc.. Din această perspectivă, „principala valoare 
morală pare să fie curajul de a trăi acţionând cu 
pricepere şi de a reuşi în realizarea proiectelor asumate. 
Adiacent, survin iscusinţe, abilităţi, predispoziţii 
favorizante ori generatoare de eşecuri care contribuie la 
îmbogăţirea ori sărăcirea valorilor morale în care 
persoana ori grupul îşi duce existenţa.”51 

Altă valoare importantă se conţine în noţiunea de 
bine, care are o funcţie asemănătoare cu aceea a lui 
bun. Rareori acești termeni se pot substitui unul cu 
celălalt fără ca înţelesul mesajului să nu se schimbe. 
Bine se corelează cu termenii „lege“ şi „regulă“. De 
aceea bine are o extensiune mai restrânsă decât bun. 
Bine înseamnă a corespunde într-un caz dat, pe când 
bun se foloseşte pentru a face o recomandare. Exemplu: 
X a avut bune intenţii, dar ce a făptuit nu a fost bine 
profesional, legal etc., adică din perspectiva unor norme 
stabilite. În acest fel se vede relația dintre valoare şi 
normă. Binele nu se poate înţelege însă decât prin 
raportarea la rău, cunoaşterea binelui şi a răului fiind 
apanajul filosofiei morale. 

Considerăm că persoana care a atins treapta etică 
a Binelui va ajunge să înţeleagă nu numai că se poate, 
dar şi că trebuie să se răspundă la rău cu bine. Cel ce 
se plasează în planul valorii morale nereflectate a 

 
51 Râmbu Nicolae, Filosofia valorilor, Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1997, p. 38 

binelui,  
răspunde la rău cu rău, recurgând la legea talionului. 
Formularea consacrată este: ochi pentru ochi şi dinte 
pentru dinte, încă invocată şi practicată de unii oameni, 
ilustrând conservatorismul gândirii morale şi menţinând 
o normă caracteristică societăţii gentilice. 

Pentru a defini şi înţelege binele şi răul, conştiinţa 
şi cunoaşterea morală trebuie să atingă un anumit grad 
de evoluţie şi de maturizare, prin socializare, instrucţie şi 
educare continuă, inclusiv educarea educatorilor. Iată de 
ce etica nu poate fi considerată decât o îndeletnicire, 
destul de complexă, a omului ce năzuieşte să fie. „Etica 
se dovedeşte a fi necesară pentru întărirea tendinţelor 
spre buna şi chibzuita folosire a noilor mijloace şi energii, 
deosebit de puternice, pe care omenirea le posedă de 
circa o jumătate de secol.”52 

De aceea simţul natural al binelui, cu care se spune 
că oamenii se nasc, se impune a fi sprijinit prin 
cunoştinţe şi deprinderi asigurate de un învăţământ 
corespunzător,  respectiv, de o educaţie morală capabilă 
să facă faţă agresiunilor de tip nou, generate de 
puternicele mijloace multimedia, care au influenţe, 
deseori negative, asupra tinerilor, precum şi a oamenilor  
în vârstă. 

Valorile morale de dreptate şi echitate au fost 
cercetate de filosofii clasici ai antichităţii greceşti 
separat, în relaţiile reciproce, precum şi în corelaţie cu 
binele şi răul, ca virtuţi şi ca principii. Limbajul etic nu a 
preluat termenii greceşti cu care au fost desemnate 
aceste valori, virtuţi şi principii filosofico-morale, ci 
corespondentele lor latine. Termenul dreptate provine 
din latinescul directus, în linie dreaptă, adică în acord cu 
normele morale, şi atunci avem dreptate morală, sau cu 
normele juridice, şi atunci vizăm dreptatea legală. 
Termenul echitate are la bază  latinescul aequitas, 
egalitate, echilibru caracteristic omului echitabil. 

Cele mai multe dezacorduri între adepţii dreptăţii ca 
nepărtinire apar în legătură cu temeiul egalităţii dintre 
oameni. În filosofia morală contemporană de limbă 
engleză s-au evidenţiat doi filosofi partizani ai dreptăţii 
ca nepărtinire: John Rawls, care a publicat în 1971 A 
Theory of Justice, una dintre cele mai influente lucrări de 
filosofie politică şi Robert Nozick, autorul lucrării Anarhie, 
stat și utopie. Considerând că oamenii au drepturi şi că 
există lucruri pe care nicio persoană sau grup nu le pot 
face împotriva lor, Robert Nozick a formulat teoria 
dreptăţii ca îndreptăţire. Potrivit teoriei, „există nişte 
drepturi absolute care, dacă sunt încălcate, apar 
nedreptăţile. Astfel de drepturi ar fi dobândirea 
posesiunilor prin transfer drept sau prin metode care nu 

52 Rachels James, Introducere în etică, Editura Punct, București, 
2000, p. 47  
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dezavantajează pe nimeni.”53 Interesant este că filosoful 
nu exclude posibilitatea ca  
nedreptatea să rezulte din tranzacţii individuale drepte. 

Logica raţionamentului nostru a impus formularea 
unor idei pentru domeniul educaţional. Un cadru relevant 
al expunerii îl reprezintă prezentarea valorilor morale 
imperative care exprimă necesitatea conturată de 
valorile fundamentale ale binelui şi răului sub forma lui 
trebuie sau nu trebuie, numite datorie şi obligaţie morală. 

Dacă la Rawls echitatea era noţiunea morală prin 
excelenţă, iar dreptatea la Nozick, un concept cu 
semnificaţie mai amplă, în noul cuplu datoria este o 
categorie morală prin excelenţă, pe când obligaţia este 
o categorie cu semnificaţii mai largi. Dar conotațiile 
ambelor noţiuni etice trimit la noţiunea de drepturi. 

Persoanele, grupurile umane au datorii şi obligaţii 
pentru că au anumite drepturi unii faţă de alţii. Dreptul 
arată ceea ce se poate pretinde de la altcineva, pe când 
datoria indică ceea ce ne poate pretinde altcineva nouă. 
Orice om are, simultan, drepturi şi obligaţii, deoarece se 
află în dubla ipostază, de a cere ceva de la altcineva şi 
de a da ceva altcuiva. 

Deşi sunt laturile opuse ale aceleiaşi fiinţe umane, 
drepturile şi datoriile nu se definesc prin atribute 
complementare. Despre drept se spune că, întrucât 
toate fiinţele omeneşti sunt raţionale, există un drept 
moral natural valabil pentru civilizația umană. Pentru 
întemeierea acestui drept se aduc drept argumente 
opinii de genul că oamenii din toate timpurile au 
recunoscut o serie de interdicţii şi porunci, încât am 
putea spune că vor continua să procedeze așa şi pe 
viitor. Datoriile pot fi: stricte, pentru dreptatea simplă, şi 
largi, când implică şi manifestarea carităţii, a 
generozităţii, a filantropiei. Dacă ne întrebăm care pot fi 
sursele datoriilor, ne vom referi la „conştiinţa individuală, 
aflată la baza obligaţiei morale propriu-zise şi pe care 
Jean Jacques Rousseau o numea vocea conştiinţei, 
precum şi la prezenţa în noi a unei conştiinţe sociale sau 
colective.”54 Comparativ cu datoriile, obligaţiile ţin de 
morala incipientă, mai puţin marcată de participarea 
activă a agentului moral, ceea ce implică un nivel mai 
ridicat al conştiinţei şi autonomiei morale, respectiv, a 
libertăţii şi responsabilităţii. 

Opinăm că adevărul moral nu se confundă cu 
adevărul etic, după cum nici morala nu se confundă cu 
etica. De asemenea, adevărul moral nu trebuie 
confundat cu adevărul în morală. Adevărul moral este 
valoarea morală care conferă viabilitate unui sistem 
moral împărtăşit de membrii unei comunităţi, 
convertindu-se în imperative practice, precum: fii sincer! 

 
53 Nozick Robert, Anarhie, stat și utopie, Editura Humanitas, 
București, 1997, p. 126 

spune adevărul! ai curajul să spui adevărul! etc. 
Adevărul în morală se referă la multitudinea formelor 
sale, generată de faptul că morala interacţionează cu 
alte sfere ale vieţii umane: adevăr epistemic, adevăr 
estetic, adevăr religios etc.; faptul că adevărul în morală 
se află în evoluţie şi schimbare în timp; că acelaşi adevăr 
îşi schimbă semnificaţiile etc.. 

Nu se poate discuta viitorul moral în educație fără 
a ţine seama de aspectele moralei prezente şi trecute 
din evoluţia socială. La această diversitate se adaugă 
discriminări şi discrepanţe între ţări şi popoare bazate pe 
valori morale tradiţionale, conservatoare şi altele care 
promovează sisteme de valori morale liberale, deschise 
schimbărilor. Mulţi susţin că menţinerea pluralismului 
concepţiilor despre valorile morale este o garanţie că vor 
avea viitor. Totodată, există şi un pluralism propriu-zis al 
valorilor morale, care, de asemenea, trebuie încurajat. 
Se impun a fi minimizate o serie de discrepanţe precum 
cea dintre inteligenţa ştiinţifico-tehnică, dezvoltată, şi 
înţelepciunea etico-morală, rămasă în urma celei dintâi; 
ruptura care s-a acutizat din modernitate încoace, dintre 
etica înţeleasă  de antici ca preocupare pentru viaţa 
chibzuită şi moralitatea care a fost redusă la „valorile 
familiei”: căsătoria, divorţul, folosirea drogurilor şi altele. 

Mulţi sunt convinşi că dereglările care se produc în 
organizarea vieţii sociale pot fi înlăturate. Când se trece 
efectiv la acţiunea de remediere, se constată că lanţul 
defecţiunilor este mai lung decât cel al aşteptărilor. Şi 
aşa, întârzie, dacă nu afirmarea noilor valori morale, 
difuzarea şi fixarea acestora în sufletele cât mai multor 
oameni. 

Prognoza valorilor morale rămâne o problemă 
deschisă, ca orice reflecție privind evoluţia pe termen 
mai lung a omului. 

Omul este purtătorul valorilor etice care vizează 
acte, atitudini şi sentimente ale persoanelor, deoarece 
sunt liber-consimţite, persoanele având libertatea pe care 
o manifestă prin faptele lor. Petre Andrei recunoaşte 
valoarea nu ca un atribut al subiectului şi obiectului, ci o 
consideră întruchiparea unei relaţii funcţionale a ambelor. 
„Valoarea etică e posibilă numai printr-un scop şi în 
vederea unui scop. Omul este cel care stabileşte valori 
diferite, după împrejurări exterioare sau după dispoziţiile 
sale sufleteşti. Valoarea nu este dată de actul psihic în sine, 
de sentimente şi dorinţe; acestea exprimă numai 
fenomenul trăit al valorii şi îi asigură temeiul empirico-

54 Trousson Raymond, Jean-Jacques Rousseau, Editions Tallendier, 
Paris, 2003, p. 312 
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psihologic, aspect important, dar nu şi suficient.”55 Trăim 
valorile prin faptul că structurează şi conferă sens existenţei 
noastre. S-a impus ideea că valoarea etică este un „reglator” 
al vieţii practice. Natura valorii etice este una psihică,  fiind 
rezultatul constituţiei sufleteşti. 

De aici rezultă ideea, importantă pentru educație, și  
anume că valorile etice nu sunt apreciate pentru ele însele. 
Actul moral este apreciat nu numai pentru efortul personal, 
ci şi pentru binefacerile sociale ce le oferă semenilor. 
Constatăm că o primă particularitate esenţială a valorilor 
etice este de a se prezenta ca valori ale relaţiilor 
interpersonale. În funcţie de purtător, subiectul individual 
sau colectiv, valoarea etică poate fi o formă de realizare a 
unităţii eului cu sine însuşi, nemărginindu-se la acordul 
stărilor de conştiinţă între ele, ci se obiectivează dincolo de 
ele, în domeniul acţiunii practice, pătrunzând-o şi 
racordând-o la sensurile şi normele vieţii morale, la acelea 
ale unităţii culturale prin obiectivarea convingerilor, 
aspiraţiilor, prin stabilirea unui consens unitar între ordinea 
interioară şi cea exterioară. 

Valoarea etică nu apare ca expresie a unor preferinţe 
subiective sau ca expresie a unor preferinţe generale, ca 
valorile estetice, ci ca adevăr prezent membrilor unei 
comunităţi. Valorile etice caracterizează comportamentul 
social şi personal, coexistenţa membrilor unui grup sau ai 
unei comunităţi, trecerea de la ordinea determinată la cea 
în curs de realizare, menţinând un anumit orizont de 
aşteptare. Ele vizează activitatea de perfecţionare a fiinţei 
umane, pornind de la natura deopotrivă contradictorie şi 
unitară a acesteia. Ele vizează o stare de comunicare şi 
comuniune între valori, o stare de solidarizare pe care tind 
să o facă respectată. De aceea altă particularitate esenţială 
a statutului lor teoretico-practic complex şi controversat 
este dimensiunea  normativă. 

După dimensiunea normativă, unanim recunoscută, 
dimensiunea finalistă, integratoare şi integrativă certifică 
îndeaproape imaginea distinctă a valorilor etice. După cum 
stările conştiinţei, prin cele trei ipostaze ale eului personal 
(de moment, imaginar, socializat), în absenţa reflecţiei, nu 
devin un mănunchi solidar şi unitar, la fel universul axiologic 
este lipsit de coeziunea şi tonusul necesar în absenţa 
valorilor etice. 

Opinăm că există o valoare a adevărului şi un adevăr 
al valorii. Mai mult decât alte valori, cele etice au nevoie de 
oxigenarea certitudinilor existenţiale. Pornind de la acestea, 
pot îndeplini funcţia specifică de transformare a negativului 
în pozitiv, identificând posibilităţi de perfecţionare a cursului 
vieţii sociale şi a propriei noastre naturi. 

 
 

 
55 Mâciu Mircea, Petre Andrei-activitatea, concepția, opera, Editura 
Științifică și Enciclopedică, București, 1986, p. 185 

Concluzii 
În concluzie, remarcăm că valorile etice permit să 

urmărim ordinea în curs de realizare a procesului 
educațional,  diminuând distanţa care separă idealul de 
real. În ordinea social-istorică existentă, în existenţa 
sensibilă, ele pot găsi expresie şi sprijin, dar pot întâmpina 
şi dificultăţi. Uneori, răul moral poate să devină factor de 
schimbare când viaţa este lipsită de reguli şi regulile sunt 
lipsite de viaţă. Valorile etice pot  
ajuta să trecem peste înfundături sau rupturi de ritm în ce 
priveşte cursul normal al educației, ducând la cooperarea 
integrativă dintre diferitele instanţe ale comportamentului 
personal sau social. Valorile etice solicită din partea 
comunității educaționale o adeziune care antrenează 
resursele autentice ale afectivităţii, disponibilităţile 
creatoare ale personalităţii. Originea şi temeiul valorilor 
etice sunt inseparabile de actul şi efortul prin care omul se 
sustrage onticului, valorile având caracter activ, umanizator 
şi demiurgic. 
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 Nu a fost nevoie ca Smaranda să îl cheme pe Nică 

să își arate părul bălai să iasă soare, ziua se arăta încă 

de dimineață caniculară. Am lăsat privind din când în 

când, în urmă, splendoarea colțului de Rai, locul unde 

puritatea aerului se simte până în rărunchi, locul unde 

minunile se întâmplă în orice moment cu ajutorul celor 

mai tămăduitoare izvoare de apă. Am lăsat în urmă 

parfumul rășinii de brad, foșnetul fagului și răgetul 

cerbului, locul unde poetul, în fața atâtor frumuseți, își 

lasă pradă sufletul să se cufunde și înoate fără de saț în 

lumea metaforelor, locul unde Alexandru Vlahuță a lăsat 

în scrierile sale una dintre cele mai frumoase descrieri ale 

zonei Slanic Moldova, locul unde la 24 iulie 1889, la 

numai 8 ani, a primit consacrarea publicului, geniul 

muzicii românești, violonistul George Enescu, unde a 

susținut în calitate de interpret pentru prima oară, primul 

său recital ,, Fata regimentului și Faust" Acest recital a 

fost în folosul săracilor din localitate. 

 Lăsam în urmă o mulțime de lucruri pe care le 

iubesc. Ceea ce nu am putut lăsa a fost emoția care m-a 

acompaniat făcând vaduri împreună cu râul Slănic,  cel 

care la numai câțiva metri de casa mea, concertează 

continuu arii din operele proprii. M-a însoțit până la 

vărsarea în râul Trotuș. La rândul său m-a predat râului 

Siret iar în locul unde s-a pupat cu Dunărea, la Galați, am 

simțit convertirea. Nu mai eram femeia de la poala 

Nemirei, eram femeia apelor. Aici m-am născut și trăit 

jumătate din viață, aici au înmugurit primele mlădite din 

floarea iubirii, aici am plutit cu gândul, privind pescărușii 

pe undele neobosite ale valurilor și îngânat maiestosul 

său imn, Dunărea albastră. Am împletit sălciilor de pe 

faleză codițe și așezat pe valuri împreună cu copiii mei, 

primele lor bărcuțe din hârtie. 

 Dar astăzi mergeam într-un loc special, către locul 

unde cu un an în urmă căutam o anume rochie. Rochia 

împlinirii, a frumosului și a speranțelor, a iubirii între 

semeni, respectului și prieteniei, mirajului creației 

Domnului, Delta Dunării, locul unde scriitorii și artiștii își 

descarcă dăsagele cu bucăți de trup din ei,  precum 

pescarii în lotci, prada din năvoade. Locul unde dragostea 

face să nu mai simți nisipul fierbinte sub tălpile goale, să 

te pierzi lăsându-te gratuit pradă labirintului creat de 

mâna lui Dumnezeu. Nu singură am gustat din toate 

cele... ci împreună cu soțul meu, poeta Limona Rusu și 

tovarășul său de viață, Narcis. 

 Dunăvățul de Jos, satul cu case albe și acoperișuri 

albastre ca cerul, cu Oameni cu fețele arse de soarele 

dogorâtor al verii, a fost locul găzduitor. Locul întâlnirii 

inimilor sensibile și melancolice de care se face vinovată 

poeta Olga Văduva, OMUL minunat căruia mă aplec cu 

recunoștință și deosebit respect, OMUL puternic, dăruitor 

de bunătate, de vorbă dulce, sfat și omenie. Omul care 

ne-a răsfățat și impresionat cu surprizele pregătite. Omul 

supranatural care pe durata celor trei zile de tabără nu a 

clacat pentru că, loc de scut i-a fost costumul național 

tradițional lipovenesc atât de apreciat și iubit de ea, de 

comunitatea care locuiește în această zonă, bunul 

Dumnezeu și nu numai. 

 Olga Văduva, organizatoare a celei de a V-a tabere 
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de creație literară, artistică și tradiții ruso-lipovenești, 

președinta asociației de cultură ASCIOR- TULCEA, 

(asociație  condusă la nivel național, cu sediul la Buzău, 

de respectabilul scriitor Nicolae Mușat). Pentru noi și 

oaspeții de seamă, a dat apele canalelor Dunării deoparte 

precum Moise apele Mării Roșii, pentru a face drumul mai 

puțin anevoios oaspeților și omului de rând cu suflet 

sincer si curat precum; maestrul Ion Crețeanu ce poartă 

pe umerii săi denumirea de Tezaur uman viu, cea mai 

mare recunoaștere în lumea rapsozilor, culegătorilor și 

interpreților de folclor autentic nealterat din țară. Actorilor 

și scriitorilor Magda Bacescu, Stefan Apostu, Vasilica 

Mitrea, Petcu Mircea Marcel, Victor Baumann, Radu 

Roxelana, Zenovia Zamfir, soții Octavian și Liliana Badea, 

Aura Dan, Liliana Vasiliev, Teodorescu Lacramioara, 

Mioara Baciu, Violeta Bobocea, Maria Bem, Daniela 

Vâlceanu, Elena Spiridon, Grădinaru Petre, Ana Mihail, 

Angela Dumbravă, Dumitru Gradinaru-pictor, Manea 

Soare Camelia, Florina Andrei, Elena Spătaru, 

 Gabriel Constantin, Elefteriu Lacramioara, Gina 

Bafane și mulți alți iubitori de literatură, în frunte cu alți 

truditori de cuvinte veniți de acolo de unde harta se agață 

în cui și nu numai, Vasile Bele , Chiuzbaia-Maramures, 

Limona Rusu-Suceava și Tălvescu Dumitru. 

Apele au fost despărțite și de proprietarul celor două 

pensiuni, Peștișorul și Pelicanul, Florin Dima și staful său, 

care ne-a așteptat cu brațele și ușile casei sale deschise, 

omul care ne-a servit de-a lungul sejurului cu deosebite 

și delicioase mâncăruri tradiționale zonei, gătite special 

pentru noi.  

 Eram cu toții în căutarea unui liman, ideal numit 

,,Sublimul" și a înlocuirii graduale a negativității cu 

esteticul pur al creativității culturale, înlocuirea cu esența 

nedegradată a fortului nostru sufletesc autentic și în stare 

pură. Căutam lumina așa cum făceau anticii, încercând 

să eliminam falsele identități, care rareori sângerează, 

pentru că, rămân căptușite cu imoralitate de parcă nu am 

vorbi aceeași limbă, nu am lăsa la fel urma tălpilor 

picioarelor pe pământul udat de ploaie. Goana după 

oarecare ,,succes" ,, titlu" întunecă mintea și distrug 

sentimentele dând importanță lucrurilor fără de 

însemnătate la o exprimare falsă care plictisește de-a 

dreptul,  umilind relațiile și întortochind deschiderile 

pentru care aspiră. La urma urmei, se aleg precum uleiul, 

de apă. 

  Căutam stârnirea entuziasmului, expansiunea, 

dorința de a lega frățietate, echilibrându-ne în interior, să 

revigorăm, exprima și completa cuvintele lipsă din puzzle-

ul fiecăruia dintre noi. 

 Și, am găsit! Am găsit lipitura literei din cărți, a culorii 

din tablourile expuse, a notei de pe portativ evadând din 

gura rapsodului și înțelepciunea din sintagma ,, împreună 

vom reuși" ce atârna pe trofee, medalii și diplomele 

dăruite de organizator și asociații de cultură precum: 

-Asociația de Cultură Creștin Ortodoxa, ASCIOR- 

TULCEA, președinte poeta Olga Văduva 

-Liga Scriitorilor Dobrogeni, președinte scriitoarea 

Vasilica Mitrea 

-AEGYSSUS, Asociația Scriitorilor din Tulcea, președinte 

Mircea Marcel Petru 

 Răscolitoare s-a dovedit prima seară, unde 

sentimentele și bucuria reîntâlnirii dansau nestingherite 

pe buzele tuturor celor implicați în acest proiect.  

 Momentele de sinceritate au creat emoții mari, mai 

mult sau mai puțin descoperite până atunci. Ne-au 

crescut aripi și am zburat în lumea cuvintelor și timp până 

după miezul nopții. 

 Următoarea zi am declarat-o ,,cireașa de pe tort". Zi 

de sâmbătă, zi de mare sărbătoare literară, ziua în care 

măiestria cuvântului și bucuria revederii își afișau roadele 

strânse cu migală timp de un an, un an foarte greu, peste 

care unii din prietenii noștri nu au reușit să îl treacă,  s-au 

înălțat la cer în împărăția lui Dumnezeu, ca slujitori ai 

dragostei față de El. Ne privesc și luminează căile odată 

cu venirea nopții. Cinstire și veșnică pomenire lor, 

scriitorilor: Valer Popean, Anca David, Tănase Ceașcă, 

Simone Jake, Iancu Samson, Ligia Diaconescu, 

Constantin Enescu, Constantin Triță și alți dragi mânuitori 

de condei. 

 După prezentările de carte ale scriitorilor, Violeta 

Bobocea, Vasile Bele, Zenovia Zamfir, Angela 

Dumbravă, Ana Mihail, Petru Grădinaru, Elena Spătaru și 

a domnului Victor Baumm, după concertul pentru suflet, 

care a ținut  

aproape o oră, la cobză și voce al maestrului Ion 

Crețeanu, după premiere, ședința foto și sorbitul 

storceagului fierbinte, dres cu smântâna, oțet și usturoi, 

surpriza zilei se înfățișa prin prezența a două doamne și 

a unei minunății de copile, îmbrăcate în straie populare, 

reprezentative comunității lipovenești din care făceau 

parte. Straie cu mii de mărgele, paiete și pietre prețioase 

cusute la mână.  
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Se asemuiau împărăteselor din poveștile copilăriei. Era 

grupul folcloric etnic al rușilor- lipoveni din Jurilovca, 

Nuferii Albi, de pe malul lacului Razelm, care au păstrat 

cu sfințenie tradițiile și obiceiurile aduse din Rusia cu sute 

de ani în urmă de către strămoșii lor. 

 Grația cu care purtau aceste rochii din catifea și 

mătase roșie, vocea puternică și pătrunzătoare ne făcea 

pielea ca de găină, parcă sfidau legile și orânduirile 

lumești. Nu știam dacă să le ascultăm măiestria graiului 

sau să privim frumusețea cutremurătoare a celor trei 

creaturi. Totul la superlativ, chiar dacă cuvintele nu își mai 

aveau rostul, ochii au lăcrimat de bucurie și emoție. 

O zi încărcată și oboseala încă nu își spusese cuvântul, 

încă nu se arătase pe chipuri, chiar dacă seara urma să 

se încheie cu o sărbătoare a măștilor și costumelor de 

carnaval.  

 Zorii zilei de duminică ne treziseră când abia 

adormisem. Barcagii celor trei bărci așteptau cu 

nerăbdare îmbarcarea pe micile bijuterii plutitoare, să ne 

ducă spre canalele labirintate ale deltei, către locurile 

unde tăcerea vorbește prin oglindirea sălciilor în apă, prin 

albul imaculat al nufărului ispititor, răsucit după tulpina 

ciulinului, de parcă doar el ar ști ce este 

îmbrățișarea,  prin țipătul păsărilor, dansul de curtoazie al 

lebedei în fața masculului, uitând  pentru un moment de 

puii lor care sunt într-o continuă explorare față de 

necunoscut. Tăcerea vorbea prin fericirea văzătorului și a 

nevăzătorului la atingerea spre simțire cu mâna a 

neimaginabilului, a imposibilului, a nebucuriei de a 

cunoaște lirica învăluire a frumuseții pământului, liniștea 

tăcerii din ecoul legendelor acestor locuri, din închisul 

stufului în fața undei valului creat de vâsla luntrașului, 

liniștea tăcerii din năvodul ancorat în mijlocul lacului, 

cântul ploii, tunetului și al furtunii. Câte liniști, câte rostiri 

nerostite, câte povești scrise și nescrise și câte taine 

ascunde această mare tăcere provocatoare.  

 Puțin istovită de zbuciumul valurilor mării Negre, 

Plaja Pustie încerca să își etaleze regatul părăsit, regatul 

lăsat în paragină de cei ce s-au bucurat cândva, la 

găsirea perlelor în scoici, de dragostea sirenelor ce se 

arătau odată cu ancorarea de către matrozi a 

ambarcațiunilor, veniți pentru udătură și odihnă.  Acum, 

acum e liniște, o liniște ce înjunghie până la os, o liniște 

ce țipă continuu după ajutor.  

Doar marea se vrea liberă, doar ea mai atinge când și 

când trupurile celor ce o doresc. Doar ea mai atinge 

sărutând sânii ispititori ai femeii ce se vrea iubită în timp 

ce îi spală păcatele  

în turcoazul său. Doar ea mai lasă urma scoicilor pe 

maluri. Ea... 

 Doar mâna Domnului mai poate face o minune!  

 Obsedată și obosită de captivanta excursie în lumea 

apelor, nu am clacat în fața serii dansante, nu, nu am 

clacat. M-am alăturat grupului și am dansat. Am râs și am 

dansat, m-am bucurat precum cerșetorul de la colțul 

străzii care a primit un colț de pâine în schimbul unei 

rugăciuni,  

precum copilul ce a primit în schimbul unui zâmbet o 
bomboană...precum fata apelor la vederea 
marinarului...precum pasărea Spin când își cântă ultimul 
său cantec... precum...precum... 
 Și câte daruri au fost, le-am luat cu mine să le pun 
la loc de cinste în casa din Colțul de Rai, de la poalele 
Nemirei... 
Și câte daruri au mai fost, mulțumesc bunului Dumnezeu 
și Oamenilor cu Inimă de Aur!  
Prețuire! 
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PREFAȚĂ 

Versiunea în limba română a textului tradus 
 în engleză la romanul - PREVENTORIUM 

 
 
 

 
Julia KALMAN 

 
  

 Astă-vară am primit simultan, două cereri56 

de traducere literară. Iar dacă am ales să lucrez la 

”Preventorium”, de Nan Constantin Ilie am făcut-o 

pentru poveste și de ce nu, pentru povestea din 

spatele poveștii.  

 Acum mă felicit că am luat această decizie 

și sunt onorată de colaborarea cu un povestitor de 

talia și sensibilitatea sa. 

 ”Preventorium” este o incursiune în infernul 

inocenței, populat de copii pe care doar dragostea îi 

poate mântui de comunism.  

 Este o cartea aleasă.   

 Romanul se afirmă indubitabil prin 

actualitatea subiectului sanitar, iar autorul-personaj 

se impune încă de la prima vedere, prin carismă și 

magnetismul său personal. 

Nan e născut în 1948 – anul Proclamării 

Independenței Statului Israel, al Declarației 

Universale a Drepturilor Omului, al Olimpiadei de 

Vară de la Londra și nu în ultimul rând, anul fondării 

Organizației Mondiale a Sănătății.  

 E un scriitor cu o viață de film din care 

spicuiesc câteva aspecte care mi-au rămas în 

memorie57, prin ineditul lor: a stat o perioadă într-un 

preventoriu, în copilărie, după continuarea studiilor, 

a paralizat, dar s-a recuperat prin grația divină și 

grija unui medic evreu. 

 
56 Detalii, cu altă ocazie. 
57 Sursă:  ”Cursă cu obstacole, către altă viață, cum am devenit 

  I  s-a refuzat admiterea la facultate, din 

motive politice, a fost arestat de Securitate, în 

perioada lui Nicolae Ceaușescu, a participat la 

Revoluția din România (decembrie1989), a făcut 

afaceri, s-a implicat în ajutorarea copiilor infectați cu 

HIV, apoi a început să scrie. Și a tot scris. Japonezii 

i-au conferit premiul special pentru literatură 

”Yasunari Kawabata” în 2019.  

        Această existență greu încercată, a dus la 

scrierea romanului ”Preventorium” -  o carte 

autentică și originală, care contribuie la păstrarea și 

perpetuarea memoriei colective asupra perioadei 

comuniste. Motivez acest prim argument, prin 

prezența spectrului stalinistului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej pe panoplia personajelor.  

 Autorul surprinde aspecte ale amoralității 

comunismului. Interesant lucru, unele fărădelegi își 

găsesc pedeapsa. Un alt argument în favoarea 

cărții vine din sfera psihologiei.  

 Scrierea este înzestrată cu o anume 

adâncime psihologică, dată îndeosebi de studiul 

naturii umane.  

 Aici aș da două exemple, fără a intra în 

amănunte, pentru a nu devoala intriga. Mai întâi, m-

aș referi la construcția personajelor, observând 

apetența autorului pentru transformarea interioară, 

gradată, subtilă, dar radicală a caracterelor.  

Preventorium-ul se dovedește a fi un mediu propice 

scriitor”, Nan Constantin Ilie 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

162 

 

 

formării deprinderilor anti-sociale, a apariției 

delincvenței juvenile, iar traumele suferite, rămân 

imprimate pentru totdeauna în sufletele tuturor celor 

ce i-au pășit vreodată pragul. 

În al doilea rând, aș spune că romanul reflectă în 

mod strălucit un anume aspect cotidian. 

Descoperim aici câteva tipuri de minciuni, mai mult 

sau mai puțin vinovate, pornind de la minciuna 

oficială.  

Al treilea argument în favoarea cărții ține deopotrivă 

de structură și de conținut.   

Punctul culminant al romanului este imprevizibil, 

intens și multiplu. Chiar în momentul în care ai 

senzația că nimic neobișnuit nu se mai poate 

întâmpla și te îndrepți la vale, spre un deznodământ 

oarecare, tocmai atunci se produc grozăviile. 

Și acum, contra-argumentele.  

În opinia mea, mesajul artistic al lui Nan se 

eliberează de chingile lingvistice tradiționale și 

evadează într-o estetică care trezește reacții 

puternice și critici.  

 După o îndelungă chibzuință, am constatat 

că multe dintre greșelile pe care suntem tentați să 

le semnalăm, citind cu creionul în mână, sunt 

intenționate și se alătură demersului său literar. 

 Bunăoară, întâlnim greșeli de pronunție ale 

unui personaj de origine străină, dar și pseudo-

greșeli de punctuație care fac parte din filozofia 

autorului, spre exemplu, un abuz de puncte de 

suspensie, care mi se pare extraordinar acum, după 

ce l-am descifrat. 

 Vă invit să citiți printre rânduri, să citiți 

cuantic, să citiți cu toate simțurile, dar mai ales cu 

inima. 

 Tocmai greșelile anumitor personaje conferă 

textului un umor spumos, îi dau culoare și o anume 

notă de duioșie. 

Tot la culoarea limbajului se referă și cel de-al doilea 

contra-argument. N-aș vrea să spun că autorul a 

folosit un limbaj licențios, dimpotrivă. Dată fiind 

apartenența regională și socio-profesională a 

personajelor ar fi fost de interes, poate, să ne 

confruntăm cu mai multe expresii argotice, 

jargonice și regionalisme.  

Alte critici n-aș mai avea la adresa scrierii. Hm, 

poate doar o avertizare referitoare la publicul țintă. 

”Preventorium” este o incursiune în infernul 

inocenței, e o carte despre copii, dar este ea 

destinată copiilor sau adolescenților? 

Categoric, nu. 

        În încheiere, constat că autorul ispitește prin 

aparenta lejeritate gramaticală, prin simplitatea 

limbajului și prin claritatea sentimentelor, dar  

surprinde de fiecare dată, prin alternanța emoțiilor 

antagonice.  

Aș spune că toate iubirile din ”Preventorium” sunt 

puse la încercare și că puține scapă nealterate. 

Inclusiv iubirea celor doi frați – Alex și George. Ei 

bine, sunt acolo mai multe taine, dar și această 

mare mărturisire-carte care iată iese la iveală acum, 

după mai bine de 50 de ani. 

”Preventorium” este un roman tradițional, rotund și 

nepervertit stilistic, iar autorul său e un magician al 

emoției. Are cititori fideli. Eu însămi abia aștept să 

citesc volumul său de proză scurtă. 

Nan se adresează sufletului, spune că își dorește 

să stârnească cititorul. Pe fiecare pagină a vărsat 

câte o lacrimă, iar asta se simte și convinge. 

- Cum de ți-a venit ideea să scrii despre epidemia 

TBC, la doar câteva luni înaintea declanșării 

pandemiei COVID19, l-am întrebat. 

-  ”Preventorium” e o prevestire ... sau viitorul din 

trecut, mi-a spus sibilinic.
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ROMÂNIA: ȚINUTUL MULTOR 
MARI CREATORI, ARTIȘTI ȘI 

OAMENI DE ȘTIINȚĂ, AI LUMII 
Prefață pentru  

« MAIESTUOASELE ȘI TRAGICELE IMNE 
ALE IUBIRII » 

   Pham VIET DAO 
 

 Romania este ținutul multor Creatori, artiști și 

oameni de știință,  mari ai lumii; Mulți artiști romani au fost 

apreciați și elogiați de UNESCO și de Academia Nobel ca 

mari oameni ai Culturii  umanității pentru că ei au 

dezgropat și au eliberat izvoarele profunde ale creației 

umane,  au deschis noi orizonturi în spațiul spiritualității, 

au fundamentat școli  și curente artistice viabile, au 

realizat în știință descoperiri epocale.  

            Luca Ion Caragiale (1852-1912) a fost  un scriitor, 

un poet însemnat și un mare dramaturg;  Ion Luca 

Caragiale a avut o contribuție deosebită la dezvoltarea 

curentelor Simbolismului și Parnasianismului în literatura 

și arta românească. Meritul mare al lui Ion Luca Caragiale 

este că a activat în domeniul teatral unde a dus prin 

creațiile sale dramaturgia românească pe cea mai înaltă 

culme. Înaintea lui Luca Caragiale, piesele lui William 

Shakespeare ( Anglia), Friedrich Schiller, Goethe 

(Germania) au folosit dialogurile literare ca principalul 

instrument al construcției textului dramaturgic. Piesele lui 

Ion Luca Caragiale au adus pe scenă psihologia, 

mentalitățile, decorurile și peisajele reale ale societății 

românești, devenite instrumente vii în redarea vieții zilnice 

a oamenilor. De asemenea dialogurile pieselor lui 

Caragiale au fost pline de viață, bogate, colorate, 

creionând o Paletă largă a vieții sufletești, istorice și 

sociale... Creațiile lui Ion Luca Caragiale au îmbogățit arta 

teatrală și cinematografică așa cum nu a mai făcut-o 

nimeni. 

            Piesa „O noapte furtunoasa” a avut un mare 

succes pe scenele Hanoiului în anii șaizeci ai Secolului 

XX și asta ne-a bucurat foarte mult. Ion Luca Caragiale a 

fost sărbătorit de UNESCO în mai toate țările, piesele lui 

fiind jucate pe marile scene ale lumii. Astfel omagierea 

marelui  dramaturg Ion Luca Caragiale a prilejuit o mai 

bună cunoaștere a lui pe mapamond, și un schimb 

fructuos între culturile popoarelor.  

            Mihai Eminescu ( 1850-1889), poetul National al 

României, este la fel de prețuit în țara lui și pe mapamond 

ca și poetul National al Vietnamului: Nguyen Du ( 1756-

1820). Poetul Nguyen Xuan Sanh, primul poet vietnamez 

care a vizitat Romania în 1956 a fost prietenul  marelui 

scriitor Marin Preda, cel care a vizitat  în doua rânduri 

Vietnamul. După ce a vizitat  Vietnamul, Marin Preda a 

scris nuvela „ Friguri”, care a devenit un eveniment literar 

important în viața literară românească. Nuvela „Friguri” 

descrie atacul unei trupe partizane vietnameze din 

Haifong asupra unui aeroport militar francez în 1954. Tot 

în acea perioada s-a dus și bătălia „ Dien Bien Phu” dintre 

armata Generalui Vo Nguyen Giap cu soldații agresorilor 

francezi. 

            Despre Eminescu s-a afirmat într-o teza: ”Mihai 

Eminescu s-a inspirat din izvoarele adânci ale culturii 

milenare a poporului daco-român și a promovat în creația 

lui valorile etice, artistice și aspirațiile neamului său... ”  

Poetul Nguyen Xuan Sanh a scris referindu-se la  Mihai 

Eminescu: ” Secretul profund al ideologiei și al creației 

artistice a lui Eminescu este iubirea nețărmurită pentru 

țara și poporul român. Eminescu i-a urât și i-a criticat 

aspru în poeziile lui și în Articolele politice pe cei care au 

făcut ca viața poporului român să devina din ce în ce mai 

tristă și mai neagra; Pe cei care au întinat și au urâțit 

frumusețile neamului daco-român, valorile marii 
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spiritualități românești... Politicienii, Clasa politică 

românească profund coruptă și-au urmărit doar interesele 

lor meschine,  exploatând și jefuind munca păturilor 

sărace pe care le-au sărăcit și mai mult. Furând averile 

poporului clasele exploatatoare au făcut viața amară 

românilor. Eminescu a abordat aceste teme în multe 

poeme și în mai toate articolele sale . Marele poet Mihai 

Eminescu a exprimat în toată creația lui dragostea pentru 

frumusețile inegalabile ale naturii, ale folclorului și ale 

spiritualității românești. Cititorii și specialiști în 

Eminescologie au fost impresionați în mod deosebit de 

cele „ 5 Scrisori” ale lui Eminescu”; În  cele„ 5 Scrisori”, 

care sunt mari Creații ale poeziei românești, având peste 

3000 versuri, Eminescu a exprimat setea poporului român 

pentru frumusețe, dreptate, bine, adevăr și absolut. A 

criticat imoralitatea clasei politice românești, încălcarea 

legilor morale și sociale și nedreptatea. Pentru că a fost 

un critic acerb al clasei politice  

românești din perioada lui marelui poet i s-a înscenat 

nebunia și a fost închis în spitalul de nebuni unde a murit 

în condiții mizere. Eminescu a fost autorul versurilor: ” 

Zdrobiți orânduiala cea cruda și nedreapta; Cea lume o 

împarte in mizeri și bogați...” ( Împărat si Proletar). Versuri 

emblematice care sunt valabile și astăzi. 

         Românul  Eugen Ionescu ( 1909-1994)  este unul 

din dramaturgii care au ilustrat cel mai bine teatrul 

absurdului. Este unul din părinții teatrului absurdului. Cu 

tema Absurdului sfera teatrului românesc și universal a 

fost mult îmbogățită, iar dramaturgia a fost dusă pe cea 

mai înaltă culme.   

            Mulți turiști din lume când vizitează Parisul 

neapărat ajung să vadă Turnul Eiffel care este simbolul 

modern al arhitecturii Franței; Putini știu însă că Eiffel 

este autorul Turnului pe hârtie; Cei care au pus idealitatea 

artistica a lui Eiffel în realitate, în practică  dându-i viață 

au fost inginerii romani. În perioada aceea arta 

construcție și a arhitecturii era în plină dezvoltare proces 

care a continuat și în deceniile următoare. În timp ce se 

construia calea ferată ce lega Bucureștiul de Timișoara 

inginerii romani au descoperit o tehnică specială pentru a 

construi calea ferată și a o face sa treacă prin munții 

sălbatici și prin văile dificile.  De aceea afirmăm că tehnica 

româneasca a ajutat Franța să zidească Turnul Eiffel... 

           Inginerii romani au avut deci un rol important și un 

mare merit în construcția Turnului Eiffel din Paris; În 

Romania se mai păstrează  și acum schițele, proiectul  

după care s-a construit Turnul Eiffel. 

            După mine, calea de fier care a legat Hanoi cu 

Cun Minh ( China) era lungă de aproape  1000 km; 

Această Cale de fier a trecut asemenea unui dragon prin 

multe zone sălbatice și prin munți dificili. De asemenea 

ne referim la Podul Long Bien, un pod impresionant ce 

leagă cele două maluri ale fluviului Roșu. Acest pod 

măreț, cel mai frumos din Asia, a fost construit de 

Francezi la începutul secolul XX, după Turnul Eiffel. Ori 

eu cred ca această bijuterie care este podul Long Bien,  a 

fost construită și cu ajutorul tehnicii românești... 

            În perioada aceasta, în timp ce poezia în multe 

țări ale lumii a intra într-o stare de decădere, a  căzut în 

uitare, în Romania poezia a continuat să se dezvolte, să 

aibă viața ei proprie, să fie din ce în ce mai viguroasă. 

Poezia în România continuă și azi să evolueze pe ritmuri 

vitale, bogate în culoare... Poezia în România tinde să 

devină darul  și prietena cititorilor. Din când în când cititorii 

de pe mapamond  au primit vestea din România despre  

scriitorii români propuși la Premiul Nobel.  În România se 

organizează de mai mulți ani Festivaluri de poezie, unde 

sunt premiate cele mai importante creații. Poetul Ștefan 

Dumitrescu, autor care s-a ilustrat în toate genurile 

literare, poezie, roman, dramaturgie, eseu, a fost răsplătit 

de-a lungul anilor cu mai multe premii literare... 

            Stefan Dumitrescu s-a născut in 1950; este un 

scriitor, un poet, un comentator și analist politica, un 

filozof; Stefan Dumitrescu este membru al Uniunii 

Scriitorilor din România și președinte al Asociației Biroul 

de Viitorologie București... 

           Poeziile lui Stefan Dumitrescu - Ritmurile de 

toba al compoziției de Rock 

            Rock și Jap sunt curente în muzică ce au 

capacitatea de a-i inspira, de ai motiva și de a-i invita și 

chiar de a-i obliga pe ascultători și  pe jucători să se 

avânte la dans, să intre în joc; Un fel de muzica incitantă, 

provocatoare, care vine din adânc și care are  însușirea 

de a-i obliga, de a-i stârni pe jucători și pe ascultători să 

intre în ring și să danseze până la epuizare. Să danseze 

într-o stare de fericire și de beatitudine cu inimile bătând 

să li se spargă în piept… Stefan Dumitrescu a avut curajul 

să introducă în poeziile lui elemente dinamizatoare ale 

muzicii Rock și de Jap : prin: imagini, ritmuri, rime, 

structuri interioare.... Stefan Dumitrescu a descoperit 

astfel noi căi,  necunoscute, utilizând  ritmuri,  imagini și 

cuvinte sugestive,  dăruindu-i astfel  poeziei o nouă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Scriitorilor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Scriitorilor_din_Rom%C3%A2nia
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haină... 

            Izvorul respirației și inspirației poetice în creația lui 

Stefan Dumitrescu își trage seva din sacralitatea și 

frumusețea pământului  românesc, din bogăția și 

vastitatea folclorului și mitologiei românești, a memoriei 

ancestrale, din misterioasa frumusețe a  româncelor. În 

Poeziile lui Ștefan Dumitrescu elogiază frumusețea 

româncelor sublimată în „imagini maiestuoasele și divine” 

, această aură maiestuoasă fiind o eternă fată morgană 

și „capcană” pentru bărbați. Frumusețea Româncelor are 

darul de a-i face pe bărbaț, deși aceștia sunt  marturi,  să 

devină într-o clipa naivi, fermecați, gata să-și piardă 

capul.  Vrăjiți de frumusețea și de farmecelor româncelor, 

orice bărbat este gata să sară în foc asemenea bărbaților 

din minoritatea Pathen din nordul Vietnamului. (În nordul 

Vietnamului, în provincia Ha Giang si Tuyen Quang există 

o minoritate, se numește Pathen, care are cam 3500 

cetățeni. Acesta etnie are un obicei practicat primăvara:  

Oamenii încarcă soba cu lemne și când focul devine 

foarte puternic, bărbații din această minoritate sar și 

dansează pe lemnele aprinse cu picioarele goale fără să 

se rănească) 

            Țara care se numea România s-a născut și este 

alcătuită din sămânța și din sângele a două mari seminții, 

a două mari popoare viteze : Din sângele Dacilor și din  

sângele Romanilor. Dacii erau oamenii locului, ai 

pământului. Din vatra strămoșilor românilor s-au născut 

cântecele, basmele și fetele frumoase cântate de Ștefan 

Dumitrescu în poeziile lui și oameni talentați, cinstiți și 

drepți; Iar din cotropitorii romani care au venit din 

peninsula Italiei, din Imperiul Roman, s-au născut 

luptătorii curajoși și întreprinzători. Din acest mariaj 

istoric, din această iubire  

 

dintre agresori și victime a apărut și s-a dezvoltat în vatra 

Munților Carpați, răbdătorul, talentatul și înțeleptul popor 

român, unul dintre cele mai creatoare popoare ale  Lumii 

            Frumusețea Româncelor fiind vestită a fost 

cântată de mulți poeți de-a lungul istoriei, din antichitate 

până azi, ea devenind proverbială, un mit de o frumusețe 

superbă care îi încântă pe oameni și azi; În frumusețea 

legendară a Româncelor se ascund izvoarele și focurile 

misterioase și maiestuoase ale eternei iubiri;  Ele, aceste 

focuri divine, mărețe  au capacitatea de a-i fermeca, de 

a-i vrăjii pe toți bărbații  din lume, făcându-i nebuni de 

fericire... 

  Ca să aveți o imagine de ansamblu asupra 

personalității și a creației scriitorului Ștefan Dumitrescu, o 

să redăm în final portretul de scriitor pe care i-l face criticul 

literar italian și profesoara universitară Francesca Pini :  

„Poet, prozator, dramaturg, eseist, critic literar, filozof, 

analist politic, omul acesta atât de cuminte, cu o expresie 

de copil care se miră veşnic, este una dintre cele mai 

ardente şi mai neliniştite conştiinţe ale veacului lui. Când 

românii îl vor cunoaşte cu adevărat, în toată adâncimea 

şi profunzimea operei lui pe Ştefan Dumitrescu, se vor 

mira că un scriitor de talia lui Thomas Mann, a lui Albert 

Camus s-a aflat, fără să-l cunoască, printre ei. La sfârşitul 

acestui veac, Ştefan Dumitrescu este vârful de lance al 

literaturii române împlântat adânc în universalitate. L-aş 

compara cu Mircea Eliade, dacă nu aş şti, cunoscându-i 

o mare parte din operă, că Ştefan Dumitrescu nu 

seamănă decât cu el însuşi. Francesca Pini, Prof univ. 

dr, critic literar, coperta a IV-a a cărţii  “Matca 

ancestrală”, 1993 

            Îndemnul și rugămintea mea este să citiți poeziile 

lui Stefan Dumitrescu  pentru că veți cunoaște unul din 

marii poeți contemporani, un prieten adevărat al poporului 

vietnamez și al marii culturi vietnameze.  Cu siguranță 

poemele de dragoste ale lui Ștefan Dumitrescu vă vor 

inspira  și vor trezi în sufletele dumneavoastră 

sentimentul divin al dragostei !! 

Pham Viet Dao 
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MUZICA ÎN PANDEMIE:  
ARTISTĂ ÎN LINIA ÎNTÂI 

 
 
 

Octavian URSULESCU 
 
 

 În această perioadă dramatică, în care viețile 

noastre au fost total date peste cap, și artiștii au ținut 

uneori prima pagină a ziarelor, într-un fel sau altul. 

 Unii, culmea, dintre cei mai înstăriți, au trimis o 

epistolă ministrului Culturii (greu de înțeles de ce a 

dispărut din titulatura ministerului sintagma ”Identitate 

Națională”…) în care cereau să se majoreze cantitatea de 

muzică românească difuzată, plângându-se de scăderea 

veniturilor în perioada stării de urgență – explicăm într-un 

articol separat de ce demersul, altminteri normal, nu vine 

când și mai ales din partea cui trebuie. 

 Alții sunt ”exilați” în vile de lux prin Bali, dar cei mai 

mulți au acceptat cu demnitate situația, deși niciunuia nu 

îi este deloc ușor  (festivaluri, concerte, evenimente, 

lansări de discuri anulate sau amânate). 

 Altora izolarea le-a priit: Jolt Kerestely a definivat al 

doilea album de muzică instrumentală, Marian Nistor a 

compus câteva zeci de melodii și a terminat al doilea 

volum de versuri, dar cu siguranță sunt mulți cei care au 

profitat creator de această claustrare. 

 La loc de cinste se înscriu inițiativele lui Andrei 

Tudor, cu acele lucrări muzicale filmate de acasă, în care 

a implicat un număr uriaș de artiști – și despre asta scriem 

separat. 

 În rândurile de față omagiem curajul și spiritul de 

sacrificiu al unei cantautoare ale cărei realizări artistice au 

fost nu o dată consemnate în paginile noastre. 

 Corina Elena Badea are la activ zeci de compoziții, 

parte din ele gravate pe patru albume discografice editate 

de casa de discuri Eurostar. A susținut numeroase 

concerte, este poetă laureată la festivaluri internaționale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

și talentată pictoriță. 

 A studiat pianul la școala de muzică, mânuiește cu 

talent și chitara (de altfel formația ei este de tip folk, una 

din melodiile sale cele mai cunoscute fiind ”Hai-hui prin 

sufletul folkului”), iar în 1992 s-a impus cu prima sa 

compoziție, ”Prota vreari” (Prima dragoste), pentru că 

trebuie subliniat faptul că este o artistă reprezentativă a 

minorității armâne. 

 Dincolo însă de susținuta activitate muzicală, Corina 

Elena Badea este și o personalitate medicală în Tulcea, 

medic primar de medicină internă (șef de secție la Spitalul 

județean din oraș), ca și mama ei, aceeași profesiune 

îmbrățișând-o și fiica sa de 26 de ani. 

 După ce ani la rând am asistat la o campanie 

nedreaptă de demonizare a medicilor, inclusiv a unor 
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personalități în domeniu, iată că acum 

recunoaștem că ei sunt adevărați eroi, riscându-și 

sănătatea și chiar viața pentru noi în această luptă 

adesea inegală cu pandemia de Covid 19. 

 Dr. Corina Elena Badea ne oferă cel mai bun 

exemplu de pasiune și de respectare a 

jurământului lui Hipocrat, fiind gata, așa cum 

declară, să plece oricând în Italia sau la orice 

spital din țară în caz că este solicitată. 

 În urmă cu câțiva ani o melodie a sa, ”Artist 

de România”, a devenit virală pe internet, fiind 

urmată acum de o alta, pe cale de a fi înregistrată, 

”Medic de România”: ”Doctore, ești iar de 

gardă!/Vei avea iar noapte albă!/Doar să nu ai o zi 

neagră/Mâine…/Ani de nopți în meserie/Sunt ani 

lipsă în familie…/Să n-aștepți să-ți ducă dorul/ 

Nimeni…/Eu nu sunt actor, sunt medic!/Nu sunt 

demnitar, să predic/Vreau să strig în ultim ceas/ Și 

sincer/Că refuz cu disperare/Ropote de palme 

goale/Ce aplaudă-n final/Un ”înger”…”. 

 O adevărată profesiune de credință, pentru 

că, atunci când toți fug de pericol, cu demisii sau 

concedii medicale, artista s-a înscris voluntar la 

secția de boli infecțioase din Tulcea, acolo unde 

riscurile sunt imense, pentru că, spune ea, ”Nu 

putem lăsa oamenii în restriște, trebuie să fim alături de 

ei”. 

 Corina Elena Badea pleacă la spital dimineața 

împreună cu fiica ei și, atunci cînd nu este de gardă, 

se întorc împreună acasă. În puținele ore libere, 

furînd din timpul de odihnă, trece la pian sau la 

chitară și pune pe muzică poezii inspirate din 

vremurile pe care le trăim, neuitând-i pe colegii ei 

medici, ca în cântecul intitulat ”Dopo festival…”: 

”Când voi lua și Doctoratul/Astăzi, programat de 

Zei/Voi picta o uniformă/Pentru toți colegii mei!/La 

guler voi pune perle/Ce-au curs pe obrazul 

cald/Picături îndurerate/Cu sclipiri de diamant/La 

mâinile lor de aur/Briliante voi picta!/Nu știu dacă 

răsplăti-vor/Sufletul și inima!/Și la poale o 

cunună/Doar din porumbei în zbor/Pentru a-i așeza 

pe-un soclu/Pentru tot efortul lor!/Să-i cunoască-

ntreaga lume/Și mereu să țină minte/Să-și aducă 

aminte după:/Sunt tot ei! Cei dinainte!/Cu halatul alb 

pe brațe/Care m-a înnobilat/Dau de știre 

omenirii:/Noi suntem!/Nu ne-am schimbat!”. 

 După această pandemie multe nu vor mai fi ca 

înainte, viața ni se va schimba, dar măcar lecția 

aceasta, a respectului față de cadrele medicale, s-o 

păstrăm în suflete… 
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 Mihaela VECHIU 
 
 
 
 
 

GEOMETRIE  

 
Erai unica mea idee  
și primul meu plan,  
formam o echipă  
sub semnul plus.  
Pâna într-o zi 
când mă vedeam fără viață, 
iar pe tine în iluzia  
unui plan paralel. 
Totul era ca în geometria descriptivă:  
prin punctul meu fără definiție  
trecea o dreaptă  
intersectând infinite planuri. 
 

PUNCT 
 
Vedeam în unghi obtuz  
gândeam piramidal  
așteptam exponențial  
dansam elicoidal  
vorbeam paralel  
cădeam perpendicular  
căutam funcţia crescătoare  
visam grafice  
intersecţii 
tindeam spre infinit  
nu mă lăsa în pace mulțimea vidă  
înotam în matrice  
mă regăseam în polinoame  
scoteam paralelipipedul din sferă 
calculam lungimi 
lățimi  
înălțimi 
mediane  
bisectoare  

până ajungeam la un punct. 
Punct în care  
căutam prin buzunare 
și nu găseam bani nici de-o cafea! 

  
 

RĂDĂCINA PĂTRATĂ  
 
Azi, fără să vreau  
am extras rădăcina pătrată  
din ce-a fost cândva.... 
doar zerouri... 
pe când eu credeam în iubirea  
cea până la plus infinit. 
În realitate niciodata nu am plecat  
din punctul zero. 
 
 

MÂINE  
De mâine vreau să plătesc  
factura la lumină  
în versuri albe,  
să acopăr întunericul cu muzica,  
să  treacă frica într-un balet, 
să scap de frig, 
să depășesc pandemia asta.... 
 

 
DOR 
O pasăre desenată cu aripile întinse  
îmi trezește dorul de zbor. 
Degeaba mă ții legată! 
 

 
ÎN CARANTINĂ 
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Pantofilor mei  
le-am pus talpã albã: 
nu se poate călca oricum  
pământul acesta! 
    

DURERI 
 
Atâtea dureri  
mă trimit spre cuvântul morfină! 
Cuvinte se-adună  
în versuri sau tăcere,  
iar sufletul le caută. 
Scoate copilă 
sfinții din carți si sertare, 
vorbește-le și de mine  
vreau un mănunchi de lumină.... 
 

REGĂSIRE 
 
Sub imperiul sentimentelor  
caut familia cuvintelor  
de dragoste. 
Din gânduri neliniștite  
cresc dubii. 
Pași repezi mă duc  
la casa Fiului Teslarului 
unde liniștea  
îmi amintește de femeia lui Lot  
și privesc îninte.  
O mânã pe creștet  
mă adună în întreg 
și mă redă Ție! 
 

TROC  
 
Voi schimba dragostea asta, 
la ce bun efortul  
de a merge pe același drum? 
Ești un tată bun, 
atât de bun, că poți fi și mamă 
și copiii atât de buni  
că vor înțelege  
sau mă vor compătimi:  
„biata mamă a dat-o în băutură”. 
Doar așa voi scăpa  
din legătura pecetluită cu aur  
în ochii lumii 
și de frigul din patul  
în care nu te găsesc! 
O vodkă pe o verighetă! 

 
COPAC  
 
Când tu erai copac  
îţi trimiteai rădăcinile sprintene 
ca un metrou metropolitan  
prin pământul din mine,  
secându-mi viaţa. 
 

 
POETULUI  
 
Scrii despre mine 
fără să mă fi cunoscut. 
Acum, când nici verighetă n-am, 
iar vodka am băut-o singură, 
nu am ce-ţi oferi  
decât culorile asfinţitului  
peste oraş 
şi misterul templului invadat de rugăciuni  
şi iertarea dezamăgirii zilei de mâine 
şi zâmbetul din cafeaua de după-amiazã 
şi târâitul picioarelor prin expoziţii  
cu nuduri făcute din cerneală chinezeascã, 
un film din tragedia americanã 
şi sunetul Nilului într-un ritual egiptean 
şi albul zăpezilor din Carpaţi  
şi „diario de una empleada de hogar”. 
 

 
ENTROPIA  
 
Mușcă moartea din noi ca un copil  
sânul mamei, 
carcase vechi şi noi adună în sac, 
nu vede îngerii întristați  
de obiceiurile noastre noi, 
de a număra viruși,  
nu-i pasă de bătrânii care caută soarele  
cu ochi afectați de cataracte.  
Se fabrică sicrie de carton,  
economice,  
tâmplarii nu-şi mai practică meseria,  
ceasurile lui Dali sunt la modă,  
curge un timp mai încărcat  
cu decese decât cu botezuri.  
Mascaţi-vă ca-n carnavale,  
mărim entropia terestră. 
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Violeta BOBOCEA 
 
 
 
 
 
 

Doar o pasăre-n zbor... 
 
Sunt o pasăre-n zbor, 
o frântură de vers, 
într-un mic Univers; 
dau glas dimineților, 
străbat depărtările, 
imensitățile cerești; 
în drumul spre galaxii 
simt nostalgia cerului, 
răstălmăcirea lunii, 
pământul cum suferă 
sub talpa neputinței, 
oameni care se răsucesc  
în agonie 
de dor și suferință; 
un bătrân răsucește-n palmă 
tristețea globului, 
un biet om își poartă povara 
pe umeri și-n priviri; 
cel înstărit sfințește 
galbenu-n pungă și-n gând, 
dar fericirea-i scapă 
printre degete, 
iar copilul din noi caută 
inocența visului pierdut; 
duc în zbor 
lacrimi, incertitudini și dor, 
tristețea o adun în cioc 
și-o risipesc în cele 
patru zări, 
bucuria o adun 
în grămezi de smarald 
și-o împart trecătorilor 
în aprigul vânt, 
speranța o urc și-o cobor 

fără-ncetare 
pe ridurile fiecărei dimineți 
de primăvară 
în care ne ascundem 
cu fiecare clipă ce se risipește  
în tăcere... 
împart, tot împart 
dimineți de sidef, 
nostalgii din tăceri, 
risipiri din abis 
într-un veșnic alint, 
iar eu mă visez 
doar o pasăre-n zbor, 
într-un zbor frânt 
de noblețea 
dimineților 
cuminți. 
 

Prin gara speranțelor 
Prin gara speranțelor mai trec câteodată, 
Dar...gara-i pustie, nu-i ca altădată. 
Ce tineri frumoși eram, Doamne, odată 
Și vântul prin plete zbura doar cu noi, 
Iubirea ne era hrană pentru- amândoi. 
 
Făceam câteodată doar un scurt popas, 
În ziua de azi amintirea-a răm 
Un searbăd început la fiecare haltă, 
Doar regrete târzii în lume se-arată, 
Prin gara speranțelor mai trec câteodată. 
 
Dar nimeni nu e în amurg să ne vadă, 
Prin gara speranțelor mai trec câteodată, 
Nici plopul singuratic nu mai zâmbește-acum, 
Căci astăzi toate s-au risipit pe drum 
Și totul parcă s-a prefăcut în scrum. 
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Printre sori 
 
Într-o noapte înstelată am strâns dor cu dor, 
M-ai privit cu blândețe  ca pe un nor trecător, 
Am ales stele întârziate din infinitele cerești, 
Să mă asigur, în taină, că încă mă iubești. 
 
Din lună am împletit curcubee de neliniști, 
Să mă privești, de departe, fără opreliști. 
Am trimis soarele tânguitor în urma ta, 
Să te îndrume binevoitor , doar în calea mea. 
 
Întreaga constelație răvășită de dor, pe furiș, 
M-a privit îndelung, pentru tine, pieziș. 
Am oprit timpul în loc doar pentru noi, 
Doi trecători grăbiți printre sori. 
 

Lumina divină 
 
Nu sunt un personaj din basm, nici nu visez să fiu, 
Am hotărât, odată, doar pentru voi să scriu. 
Tristețea din privire să o transform în soare, 
Iar lumina divină la voi să se coboare. 
 
Să scriu de vis, de-alint și mângâiere, 
Când viața nu-i decât o adiere, 
Să scriu de bucurie, de freamăt și iubire, 
Să răscolesc tăceri în amintire. 
 
Despre trecuta dragoste să răsucesc un dor, 
De prima întâlnire, de veșnicul fior. 
Dezamăgirea clipei de multe ori ne-ncearcă, 
Iar timpul neîndurător nu vrea să se întoarcă. 
 
La toate m-aș întoarce măcar pentru o clipă, 
Dar roata vieții azi nu ne mai strigă, 
Ne-nvăluie-n parfum trecuta viață, 
Ne prinde iar în mreje să ne dea povață! 
 
Doar primăvara vieții să fie-n cântul meu, 
Pe aripa divină să străluciți mereu, 
Iar ceru-albastru, tainic, fără nor, 
Să ocrotească visul călător! 
 

Sunt doar o frunză ... 
 
Sunt doar o frunză rătăcită, 
răvășită de tristețe, 
de tainice, nevăzute doruri, 
un gând mă apasă, mereu dă târcoale, 
frunzișul toamnei mă alintă, 

doar în vremelnicia clipei  făcut-am adăpost , 
în vaierul toamnei am găsit mângâiere, 
în somnul tainic al ierbii îmi găsesc culcuș , 
în blânda vânare de vânt mă regăsesc , dar... 
nu sunt decât o biată, neînsemnată frunză 
uitată -n cărare , adesea strivită la pământ  
de grăbiți trecători care m-au privit cu neîncredere , 
cu fiecare clipă strecurată în gândul unui nor plutitor; 
 
doar ei mi-au distrus încet aspirațiile , visurile mele 
încrustate de veacuri în trupu-mi efemer, dar...undeva, 
cândva, mă voi ridica ascultând printre galaxii, 
cu ultimele puteri ale destinului 
vremelnicia clipei, 
vaierul toamnei, 
somnul tainic al ierbii, 
blânda vânare de vânt, 
dincolo de timp, 
dincolo de ploi... 
 

Aștept după colț fericirea 
 
Aștept după colț fericirea  și tot nu se-arată, 
În verdele crud al speranței e tare speriată, 
E Meka visată,  
Dar tot nu se-arată... 
 
Cosițe albe-mpletesc,după colț s-o zăresc. 
Aștept, tot aștept această nălucă 
De-un secol, de-un veac,unde putea să se ducă? 
În straie albe s-o-ntâlnesc... 
 
Aștept după colț a lumii crăiasă... 
Odată ,demult pentru-o clipă-a venit 
Dar...s-a răzgândit și-a fugit 
De parc-ar fi fost o dulce fantasmă. 
 
Aștept după colț ca-ntr-un labirint 
M-am rătăcit și timpu-a albit, 
Așa cum emiru- n pustie-a pornit, 
Spre veșnice doruri călăuzit . 
 
Aștept după colț pe-nserat să apară, 
Să-mi spună în șoaptă ,măcar într-o doară, 
Chiar în vis de-ar veni, 
Un cuvânt n-aș rosti. 
 
Dalbe plete să-i pun, 
Un descântec s-adun, 
În amurg să răsară,  
Fericirea de-o vară...      
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Garofița JIANU 
 
 
 
 
 
 

 
 

Când visele prind aripi  
Nu mă pedepsi, iubire, lăsă-mi patima și focul  
Dacă viața-i o ruletă, vreau, să îmi încerc norocul  
Nu ascunde în tăcere, ce-ți dorești, că e păcat! 
Nu există compromisuri, când iubești cu-adevărat! 
 
Am simțit în tine vraja, ai iubit cu drag femeia  
Nu-mi cere să mă prefac, ți-am văzut în ochi scânteia!  
Printre sărutări și patimi mi-ai șoptit că-ți aparțin  
Iar acum, în toiul nopții, am pe buze doar venin! 
 
Cum să uit iubirea noastră, încercare nu există!  
Am pe piele gura ta și parfumul ce-ți persistă. 
Sunt marcată de iubirea unui om, cum altu nu-i,  
Am știut din prima clipă, că-s a lui și doar a lui! 
 
Știu că va sosi și clipa când o ușă vei deschide,  
Și cu dragoste-n privire, toată patima-mi vei prinde  
Să îmi strângi în brațe trupul, ars de timpul ce-a trecut  
Să mă lepăd de tristețe și s-o luam de la-nceput! 
 
 

Suflet vinovat  
Du-te să îți plângi durerea, suflete, plin de păcat! 
M-ai lăsat fără mândrie, transformat... în vinovat! 
Ai ucis în mine șansa, cerul, nu-l mai pot privi... 
Norii ce îi port în mine, visele îmi vor strivi! 
 
Numai tu porți toată vina, suflete flămând mereu 
Vrei și-mi ceri toată lumina, dar mă părăsești la greu!  
Nimeni nu va înțelege, pentru ce te-ascult, tăcut  
Nimeni nu îmi simte focul, dragostei, de început! 
 
Lacrimă ce plângi cu setea rătăcitului din veac 
Drumul tău, deja, e sigur, ca o boală fără leac! 

Să-mi plângi gândurile toate-n noaptea care va veni 
Stropii tăi să-mi răcorească tot amarul inimii ! 
 
 

Adevăruri care tac  
Îți vor face punte, anii, lungi șiraguri de lumină  
Cu nuanțe, de-adevăr, pentru clipe ce-or să vină ! 
Liniștea din suflet plouă și-ntrebări vor tremura 
Dar n-am să-ți răspund, vreodată, chiar de mă vei acuza ! 
 
Dacă-ai să te uiți la mine, ai să știi tot ce gândesc  
Valuri de cuvinte, ude, sparg tăceri și strălucesc! 
Tu să-ți amintești povestea și când eu nu voi mai fi  
Spulberă pe mare, dorul, și în vis îți voi veni! 
 
Nu vom cere socoteală, nimănui, așa a fost! 
O minune, nesperată, învățată pe de rost! 
Mi-ai aprins scântei în suflet, flacără pentru final ! 
Am iubit și pentru mine, nu a fost nimic banal! 
 
 

Gând stingher 
Vii pe lume cu un plânset și apoi te lupți cu viața  
Faci un târg, cu tine însuți, dar rămâi doar cu speranța! 
Bătălii necâștigate, nopți învinse, resemnări, 
Să te-ncrezi numai în tine! De la cine așteptări? 
 
Cine poate să-nțeleagă, sufletul, cuprins de jar? 
Cine poate să-ți ofere, doar o clipă? În zadar...! 
Nu mai căuta-alinare! Ochii răi s-au înmulțit! 
Răutatea prinde aripi, gândul bun a amuțit! 
 
Gând stingher mai lasă-mi șansa, unui zbor spre răsărit! 
Știu că am venit pe lume, într-un veac, nepotrivit ! 
Nori de scrum îmi cern tristețea, pe obraji, și e păcat! 
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Tenta nopții lasă urme, spre un ,, Nu" prea apăsat! 
 

Sunt femeie-ndrăgostită  
Sunt femeie-ndrăgostită și-ți voi sta mereu în cale  
Nu mă vor opri o clipă toate nu-urile tale  
Sunt femeia care crede, în ce simte și-n magie  
Nu-n cuvinte aruncate într-o clipă de mânie.  
 
Știu c-ai cunoscut iubire sub aspecte diferite  
Însă ce-ai trezit în mine, m-a lăsat, fără cuvinte! 
Cum să poți, să stăpânești, flacara ce arde-n tine? 
Ce voința, ce putere, dragostea în frâu îți ține?  
 
Adevărul mi-e ca ploaia spală-n vreme orice minciună  
Nici la ziua judecății, dragostea no să-mi apună!  
Nu îmi preschimba iubirea într-un rug pe eșafod  
Te conjur cu a mea viața și-ți dau inima zalog!  
 
 

Nu iubire, n-ai dreptate!  
După rame aurite se revarsă stropi de soare  
Tu nu știi dar îți citesc, în privire, că te doare  
Speri să pari nepăsător sau te rogi : Doamne să fie ! 
Dar n-ai să trezești în mine nici o clipă de mânie!  
 
Aparențele-s ca ceața, aburi pentru ochi străin 
Eu te știu pe dinafară, ai privire de rechin 
O gândire ordonată, șlefuită-n timp de studiu  
Cu succes ar rezona, într-o clipă ca preludiu 
 
Însă când cortina pică îmi rămâi în brațe gol  
Fără pic de vanitate, doar iubitul, fără rol  
Mai seducător ca viața, mai senin ca un copil  
Suflet pur și fără pată ca magia unui tril  
 
Și îmi ceri să fiu cuminte dar m-aprinzi doar cu un gest  
Vrei să sting cuvinte arse, ca pe-un act, de manifest  
Nu, iubire, n-ai dreptate, dragostea te cere tot  
Iar tăcerea în iubire n-are drept de antidot ! 
 
 

Spune-mi Doamne!  
Să-mi spui Doamne, unde pleacă sufletul când este trist?  
Spune-mi, pentru ce tot focul dacă simt că nu exist?  
 
Ca un fulg uitat prin vreme, nu mai caut, nu mai vreau,  
Nu mai văd nici o speranță, apă limpede să beau! 
  
Spune-mi, Doamne, unde-i rostul aripilor când se frâng ?  
Cum să-mi mai zâmbească ochii, cu iubire-atunci când 
plâng ?  
Pentru ce atâta suflet, pus în lucruri efemere,  

Pentru ce iubesc frenetic, omul cu priviri de miere ? 
  
Du-mă-n zborul tău, de mâine, pasăre fără hotar!  
Du-mă-n lumea de mistere, unde visul mi-e hoinar.  
Uită-mă, printre secunde, în albastrul ce nu doare,  
Dă-mi să beau din roua dulce ce se naște din uitare!  
 
Tu mi-ai spus ades, iubire: timpul te va ajuta!  
Vei uita toată sclipirea și durerea vei uita!  
Ai dreptate doar o clipă, nu mai doare cum durea,  
Dar parfumul amintirii dăinuie-n inima mea !  
 

Poate că. ....  
Vine-o vreme când iubirea se destrămă-n mii de umbre  
Când fantomele trecute îți zâmbesc cu tente sumbre.  
Visul meu dansează trist într-o noapte de cuvinte,  
Știu că mă iubesti și-o viață ai să mă păstrezi în minte. 
  
Mi-am plâns lacrimile toate într-un univers prea rece!  
Îmi răsună ades în minte: totul vine, totul trece!  
Mă rotesc prin suflet goală, să miros un pic, a tine,  
Storc o clipă de speranță dintr-o noapte de suspine.  
 
Mi-am blocat în suflet timpul să-mi păstrez iubirea vie  
Pot să mor, eu am iubit, port a inimii solie!  
Mi s-au risipit în palme, urmele de buze arse,  
Le-a purtat pe aripi vântul într-o lume fără farse!  
 
 

Am uitat să mai fim oameni  
Am uitat să mai fim oameni, sufletul ne-a părăsit!  
Suntem doar corpuri inerte, mila, azi, s-a răzvrătit!  
Lacrimi care sapă șanțuri, pe obrajii plini de ani,  
Nu-și mai caută-alinarea, în priviri, pline de bani.  
 
Orbi în lumea asta rece, vorbele nu au ecou  
A-nflorit pe cer minciuna, deghizată în erou  
Artificiul poartă trena, unei dame, fără rost  
Unde să-ți ascunzi privirea, biciuită de un prost?  
 
Slovele uitate-anume, se vor răzbuna pe rând  
Umbre conturate-n sânge se vor risipi plângând  
 
Numai Dumnezeu, din ceruri, clipei, poate ordona  
Însă noi prea-păcătoși, de păcat nu vom scăpa!  
 
Unde-ai să te-ascunzi păgâne, de biciul lui Dumnezeu?  
Nu te va scapa mocirla-n care te ascunzi, mereu  
Teme-te de clipa-n care socoteală îi vei da  
Din păcate, nici pedeapsa, sufletul nu-ți va scăpa ! 
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Spune-mi cititor în stele  
O iubire ca a noastră este scrisă-n cer pe stele. 
S-o citești în nopți albastre, toate-s gândurile mele . 
N-am cerut decât o șansă însă timpu-i nemilos  
Voi muri cu dor de tine însă,  fără de folos!  
 
Spune-mi, cititor în stele, spune-mi cum de ai uitat ? 
Trupul ce-ți cânta în brațe și cu drag te-a  sărutat 
Spune-mi, ce să fac cu mine, visele, să le opresc 
A trecut atâta vreme,  tot pe tine te iubesc!  
 
Om frumos, cu suflet mare, pe ce drum să mai aleg?  
Am pășit pe-atâtea lacrimi, flori din suflet să-ți culeg. 
Spune-mi tu,  la care ușă, să mai bat să te găsesc,   
Mă dor visele în palmă,  rând pe rând mă părăsesc ! 
 
Mi-ai pictat în suflet dorul și-i o flacără ce doare.  
Nu mă bucur de-ntuneric simt tristețe și la soare ! 
Pentru ce povară dulce mi-ai sădit dac-ai plecat  
Știi că cerul meu e negru și de lacrimi l-am secat ? 
 
Lasă-mi dorul tău în mine, lăsă-mi jarul sub cenușă  
Trupuri calde și flămânde ce se potrivesc mănușă ! 
Mai depune-o sărutare pe obrazul ud de dor,  
Să-mi aduci în suflet soare  știi,  minune, te ador! 
 
 

Vinovați de viață  
Mii de suflete prind aripi și pornesc spre cerul sur  
Doamne, înțeleg mesajul! Am să tac și-am să îndur!  
Azi mă simt sărac de toate! Cine-am fost și cine sunt?  
De-aș putea cuprinde-n brațe toată teama din cuvânt!  
 
Suntem vinovați de viață și de vise pământii  
Însă n-am crezut vreodată că mânia-Ți vom simți!  
Ași în arta vicleniei, frați de cruce cu păcatul  
Ne-am zidit, zi după zi, drumul, către necuratul!  
 
Ar fi trebuit să ningă, alb, curat, o mângâiere  
Însă cerul plânge lin, în nuanțe de durere!  
 
Anul asta-i o fantomă ne-a furat și a fugit  
Sufletul trăiește-o dramă, bucuria ne-a pierit! 
 
 

Să faci rău este ușor  
Știi tu, lume, ce se-ascunde sub un râs bine mascat?  
Ai idee, câte șanse, viața-n van mi-a spulberat?  
Câte nopți, nu dorm de teamă, c-am să uit ce am trăit?  
Cum mă ceartă, ore bune, sufletul, de dor strivit?  
 

Mi-nțelegi tu disperarea, când în jur nici aer, nu-i?  
Știi s-auzi cum lăcrimează, doru-n ochiul cerului?  
Respirații sacadate strânse pe un fir de ață  
Care știu că vor muri și acum și-n altă viață?  
 
Știi cum țes în suflet raze, pentru zilele cu ger  
Și cum strâng în brațe perna când mi-e teamă și disper?  
Și cum plâng, tăcut, în noapte, toate clipele din viață  
Cum mă-agăț cu două mâini, de dorința și speranță?  
 
Nu, nu știi! Tu numai critici, și tânjești la ce nu ai  
Omule, să ții tu minte, că pe ușa dinspre rai  
Intră toți, c-așa e datul, dar rămân doar cei modești !  
Încă-i timp să schimbi macazul și de rău să te ferești! 
 
 

Miroase a iarnă, iubire!  
 
Miroase a iarnă, iubire! Miracolul dalb se-așterne cuminte  
Magia renaște în gândul curat, și-mi picură-argint, pe 
gene, fierbinte  
Plutește în aer privirea de gheață, perdea de suspine 
târzii  
Iar dorul se luptă, să mențină scânteia și gândul, că sigur 
tu știi!  
 
Vântul zâmbește viclean la fereastră, dar nu mă mai 
miră, deloc!  
Mulțime de gânduri se plimbă-n odaie, timid prin umbră-și 
fac loc.  
E frig în sufletul ce-și dorește iubire! Un foc ce arde 
mocnit!  
E blestemul ce renaște din veacuri, pe câmpul iubirii, de 
dor înrobit!  
 
Miroase a iarnă, iubire! Miroase a vâsc pe buzele ude  
Scântei de dorinți în ochi strălucesc, iar vraja, ușor, ne 
pătrunde!  
Și vii...scăldat de lumina târzie, în casa cu arome de dor  
În brațele dorite durerile mor, iar umbrele se transformă 
în vise color!   
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Ioan GHEORGHIȚĂ 
 
 

 
SFINXUL DUNĂRII – POETUL... 
 
Sfinxul Dunării – Poetul, 
atotcuprinzătoare scânteie 
desluşind literele ascunse 
din cartea deschisă a cerului 
viaţă a dat crucii şi destin împlinit, 
numai păsările au suspinat 
şi-au adus slavă celui ursit 
să citească în stele, 
Poetul s-a născut  
să fie apă curgătoare, să fie nor, 
să fie slovă arzândă de dor 
pe o bucată de fier sau de lut,  
Sfinxul Dunării - Poetul 
din vremuri îndepărtate, de demult 
zboară rotindu-şi amintirile 
cu dragoste şi tumult 
între cer şi pământ 

şi-a prins gândurile 
într-un etern legământ... 
 
ŢI-AM DAT... 
 
Ţi-am dat, iubito, visul meu 
pentru o seară, fiindcă mereu 
îmi creştea acelaşi vis lângă poartă 
şi-l împleteam în cuvinte cu toartă, 
( eu le numeam pâinea lui Dumnezeu ), 
până când ai apărut tu dintr-o dată, 
aveai părul lins şi cămaşa la brâu înnodată, 
aveai ochii ca cerul în zori, 
 
trupul tău desena împrejur doar fiori, 
nu mi-ai spus nimic şi-ai plecat 
încet peste şesuri ca un mare păcat, 
ţineai visul în dinţi, tremurând 
şi spuneai doar în gând, pe curând, pe curând ! 

 
 
AICI A PLOUAT... 
 

Aici a plouat, dumnezeule! 
cu prea multe boli, 
cu prea multă sărăcie, 
cu prea multă ignoranţă, 

cu prea multe minciuni, 
au venit ploile 
şi ne-au intrat peste tot, 
în case, în grădini, în noi, 
inimile noastre palpită de atâta ploaie, 
of, ce-o să ne mai facem 
că în fiecare zi  
plouă cu hoţie, corupţie, 
încât nu mai ştim  
încotro s-o apucăm, 
fiindcă suntem toţi plouaţi 
şi sufletele noastre sunt îmbibate, 
pline până la refuz de dureri... 
pe mine mă supără mersul, 
pe tine te supără gândul 
că în curând va ploua peste tot 
cu pomeni, şi cu tăceri, 

ah, dacă n-ar mai ploua 
cu atâta repeziciune, 
cu stropi mari, străvezii, 
cu mirosuri înăbuşitoare, 
cu boli, sărăcie, ignoranţă, minciuni,  
dacă n-ar mai ploua, dum-ne-zeule !... 
 
 
M-AM ÎNDRĂGOSTIT DE TINE... 
 
M-am îndrăgostit de tine 
când nu ne cunoşteam prea bine, 
aveai o aluniţă sub ochiul drept 
şi-un papagal vorbitor, înţelept, 
 
îmi spuneai că nimeni nu este ca Pappy, 
cum prinde el cuvintele din zbor, 
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cum ştie el să facă pas după pas 
ca şi când ar păşi pe vreun nor, 
 
vorbeai până când răsărea luna, 
vântul începea dinspre nord să adie 
şi parcă-ţi creşteau nişte aripi şi ţie 
ca şi cum le-ai fi avut dintotdeauna, 
 
m-am îndrăgostit şi nu-i niciun păcat, 
dragostea mea te urmăreşte încă 
seara când stai pe-un colţ înalt de stâncă... 
nici nu mi se pare c-ai plecat... 
 
AVEAM... 
 
Aveam părul negru  
şi ochii căprui, 
iară tu, iubito, mă-mbiai mereu 
cu-ale tale galbene gutui, 
îţi puneai pe sfârcuri 

cu încetineală 
zâmbet, flori şi muri, 
între subţiori, smocuri de sineală, 
 
mă luai de mână 
ca pe-un trandafir, 
tălpile-n ţărână 
ni se înnodau fără să respir, 
 
doamne, şi cum alergam 
printre rugi şi vise ! 
parcă ne-nchinam 
la nenumărate bucurii promise, 
 
aveam într-o doară 
şi la brâul cui ? ... 
cât să nu ne doară, 
semnul amărui ...               
 
MAMA MEA... 

 
Mama mea săruta o cruce din lemn 
pe care era sculptat Hristos în argint, 
o mângâia cu buricele degetelor, cu palma întreagă, 
apoi murmura prelung şi foarte încet  
un psalm învăţat demult... 
A sărutat-o aşa până când 
i-a crescut crucea pe buze, 
şi Hristos-ul a crescut şi el 
cât era lemnul de înalt, 
cât era lemnul de crud 
cu nuanţă de măr, cu nuanţă de dud, 
Ah, ce de lacrimi curgeau 
pe Dunărea toată, în linii adiacente ! 
ce de cuvinte se învârteau 

printre valurile care cântau în cor 
Misa Recviem-ul celor fără de păcate ! 
Mama mea săruta clipele argintate ... 
eu îi spuneam de-nvăţătorul Varlaam 
că l-am ţinut de tată-ntotdeauna, 
 
tare m-a durut când apăsat 
a şoptit că filosoful din el a murit, 
dar c-a rămas un simplu împărat 
al tuturor conceptelor devenite mit... 
am ştiut mereu că prin clipe trec 
ca frunzele albe de soc, 
mai beau un pahar cu vin sec 
de fericire că-s plin de noroc... 

 
PÂNĂ CÂND ?... 
 
Pot doar s-ating albastrul 
cu tălpile şi-atunci 
clipele strigă şi strigă 
ca şi când le-aş face urme adânci 
pe obraz, 
dar eu calc şi mă ridic 
şi iar mă ridic 
în propria încercare de-a exista 
până când albastrul din mine 
gleznele şi fruntea mi le va lumina, 
ochii lui caută împrejur 
scânteind în noapte... 
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Elena NETCU 
Din volumul în curs de apariție  

„PASĂRE CU ARIPI ÎN ZENIT” 
  
 
 
 
 

 
 

Descântec de mamă şi tată                          
 
Sunt zvonuri că pământul e fără zvârcolire 
 e rană sângerândă 
Sunt zvonuri că arde adâncul  
arde pădurea, se preface în lut 
prin vântul nemilos şi zălud 
El, vântul furiei în mine-l aud 
mă depărteaz în însingurare 
La mii de ani lumină 
Ajung la capătul lumii  
naufragiind pe-o stea 
 

 Călcâiul pământului zace 

 
 Nu se mai vede pământul,  
strămoşii  vremuiesc  dedesupturi de pietre 
tatăl meu ghemuit pregăteşte vâltoarea de stele 
mama mea cu şorţul la brâu adună flori de leac 
să mă nască în ţipăt de floare izvorând dintr-o stea 
Plecând pentru o vreme 
Să facă dezlegare  la nuntire 
Pământul să se nască-pasăre Phoenix 
dintr-un punct jertfit, 
după el vii tu  încolţind firav 
 dintr-un sâmbure  
aruncat de cine oare, 
 femeie născătoare? 

 
Pământul meu-rană perpetuă   
 
Ademeneşte-mă cu un cuvânt 
altul decât cel știut de mine 
sunt văzduh în zvârcolire, 
suspinul Anei din  zidire 

se va vindeca prin mine  
Priveşte cum se zbate  pământul 
în altă însămânțare... 
Port ca maica-n pântec izvor şi apă 
şi focul –născător de stele,  
această facere nu moare,  
va fi un joc de iele 
Să fim  în dor, 
să nu se surpe lumea 
şi cerul de tristeţe... 
 

  Așteptare ucisă 
 
A venit aseară Penelopa cu tava de jeratic 
Avea pe frunte coroana altei răstigniri  
În așteptarea râvnitei și neprihănitei iubiri, 
A venit Penelopa pe valuri cu pași străvezii 
 
În timp ce  număra fără spor macii sângerii 
Pe câmpia coaptă de doruri o mie 
Ulisse muritorul nu-l putea întrece pe Achile 
El a gustat izbânda Calului troian 
ca pe-o întârziere măsurată în zadar, 
Uitată, Penelopa, cu tava de jeratic 
avea un ochi în frunte singuratic 
Dorul i se cocea pe trup ca spicele de grâu 
Pe tava cu jăratic clipele ardeau argintiu 
Ulisse se înfrupta  din jertfele târzii 
E ultimul dor Penelopa, aşteptare ucisă!  
 

 
 Adâncul pietrei albastre  
                    
Nevăzutul formei de piatră  
e mai mult decât o formă  
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E o lucrare cu aripă de înger 
privește-o cu ochiul din frunte 
și pipăie culoarea care nu se vede 
ascultă cum îi bate inima  
și cum ochii i se transformă 
într-un lac albastru cu adâncuri umbroase, 
dar piatra acesta lucioasă  cu scântei de smarald 
mă privește cu aceeași uimire a valurilor, 
care se  crestează tumultuoase,  
sfărmând în nisip toate visele 
ascultă cum trece prin ea 
foșnetul mării precum drumul mătăsii 
gândul meu se însera, 
numai ea, piatra depărtărilor albastre, 
îmi deschidea ochiul din frunte 
prin care fulguia o rază, 
în întâmplarea de a fi  
spre ochiul meu umbrit de tristețe, 
rumenindu-mă pe dinăuntru ca un rubin... 
                     

Cădere piezișă în secunde 
  
Tăcerea unei secunde 
e ca un fulg trecător, 
o părere prin aerul incremenit  
în clocotul de stele,  
Tu, regină, în Calea Lactee, 
Eşti  mai presus decât luna, 
devenită de mult amintire 
la marginea nopții, 
într-o dungă argintie  
ca o seceră vicleană  
drămuind secundele... 
În furnicarul de gânduri învinse 
mă voi topi în secunde 
scrijelate de cuvinte 
în aşteptarea apusului 
căzând pieziş  
în raza unui timp ucis... 
 
                        

Încolțire din cuvânt 

 
Nu lepădarea de cele pământeşti  
mi-ai jurat în catedrală   
și nici lacătul agățat cu smerenie 
în Les Ponts des arts 
 
Nu cheia aruncată-n abis 
m-a pecetluit în inima ta 
ci lacrima mulsă din izvorul cel dintâi,  
lacrima din laptele supt  

cu  hulpavă dorință de pruncul 
născut cu dureroasă așteptare 
ca un mugure râvnind lumina 
cu toate acestea, încăpând în braţe 
ca să ajungi la mine cu un potop 
de doruri închise într-un lăstar de stejar 
ca să vremuim  o dată cu el 
așteptând în fiecare an încolţirea 
din neștiutele cuvinte...  
 

 Vâltoare himerică  
La marginea ochiului meu  
se făcea un lac mare 
unde scânteiau vorbele  tale 
Mă aşezam cuminte pe mal 
privind cum ardeau clipele 
 în aşteptarea ta 
Dacă n-ai să vii,  
o să încremenesc  
ca o statuie la marginea orei 
cu toată vâltoarea  
din adâncul ochiului meu fumegând 
Am să aştept câteva anotimpuri  
Până când cineva va stinge 
Flacăra apusului 
Înserarea va cădea peste noi 
 Ne vom căuta 
 în albastrul cerului 
cu potopul de stele peste noi...  
             

Gândul meu se face jind 

 
Aş putea supune câmpul  
În licori de vrăjitoare 
deşănţate şi târzii  
florile cu arome vii                       
 Dezleagând de mreje luna 
Plângă macii-n năruire 
De iubiri înşelătoare 
 Yang şi ying în aşteptare  
răni în miezul lor de floare 
vise sângerii şi amare 
în genunchi pe câmp fierbinte 
strâng mănunchi de jurăminte   
suspin  depărtărilor 
în jertfirea florilor 
mult supusă şi robind 
gândul meu se face jind...                   
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Firul vieții nenăscut 

 
La început a fost un zumzet  
zvon  în pace, zvon pe lună 
pe pământ dospea  nimicul 
starea lui  de agonie 
izvorât e-n nemurire 
doar tăcerea ca o umbră 
se ivea încet din fire 
nu avea contur, nici nume 
Zumzet pregătind minune... 
Din adânc de pântec Geea 
Îi prescrise atunci durerea 
Zumzetului-increat 
bănuind că tot în lume 
Se va naşte din păcat                         
Se-auzea mocnind în umbră, 
 lumină în rugăciune 
Şi împinse atunci durerea 
mai adâncă în genune 
într-un punct de-nmugurire 
pacea de-ceput îl duse  
într-un scâncet cu suspin 
Neştiind că doar el fuse 
cheia dorului în chin  
Şi de-atunci a fi-fiinţă 
Stă ascunsă într-un păcat 
Şi de-atunci porni-va dorul 
Să alerge în lung şi-n lat 
Să se-ngroape  în voinţă 
Fără ea se surpă tot 
Doar în  iesle sfânta mamă 
Unică şi nemurită 
Naşte un crâmpei de vaiet 
Geamătul de rugă-n piept 
Noi doar dumicăm ispita 
Ce ofrandă e Issus!... 
Noi ne sfârtecăm clipita 
în foc, apă şi văzduh  
Ghem topit, dospind în duh... 
Eu îmi vremuiesc tăcerea, 
Pacea miezului de oră 
Şi mă  desfac în secunde... 
 Firul vieţii mă devoră! 
Până când dospi-va roiuri, 
 în năvală  să mai urce?  
Până când ispite, doruri 
 Ţes cămaşa lui Issus  
cu alte taine sus pe cruce? 
 
 
 

Pietrele cu urme adânci             
Aceste colțuroase pietre  
 ascund urme adânci 
peste care picură lacrima ploii, 
iar uneori aici se ascunde roua  
din care zeii se adapă… 
Pământu-i tot mai bolnav 
 şi firul Ariadnei e tot mai firav  
într-o poveste din ce în ce mai scurtă, 
Nu mai e nimic de spus,  
mi te-ai plâns într-o dimineaţă, 
 nimeni nu  mai ştie să viseze,  
repetai obsesiv, 
 luna îşi răsuceşte razele ca frunza de vie ruginie, 
a fost cândva regină, 
 acum s-a împuţinat  
şi se ascunde tot mai des după nori 
iar lumea se umple de tristeţe 
 În fiecare noapte 
 mă trezeşti cu aceeaşi întrebare  
To be or not to be?  
Mă intrebi dacă lumea 
 l-a uitat pe Shakespeare! 
Eu privesc pietrele colţuroase, 
punându-mi aceeaşi întrebarea: 
 To be or not to be? 
 

Răscruce de gânduri 
Paşii-mi pe crusta fierbinte  
Se crapă în tăcere  
Cu seceta în pântec   
fluviul e doar o părere 
 albia se despică în două 
porunca ta să-mi vină 
pe o dâră de rază   
ca într-o  Înviere, 
cu râul năvală de valuri 
cu slovele ascunse în adânc  
dospind într-o rugă de mamă   
să-mi vii pe mare, Ulisse neînvins, 
dar vremuit de clipe în păru-ţi de argint 
pădurea-ar trosni, s-ar rupe în două 
razele ar  curge în boabe de rouă, 
Calea Lactee s-ar smulge rotundă 
nemurirea ne-ar ajunge-o secundă, 
sunt semn de pământ, port urme de cer 
tu spune-mi povestea cu adâncu-i mister 
să te ascult  stingheră pasăre-n lună 
să te văd plutind în văzduh selenar 
cu gândul în cruce ca un vultur regal  
în urmă să-mi rămână îndurerata aripă                
răscruce de gânduri mi-e clipa!       
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Elena  SPATARU 
 
 
 

 
 

 
 

 
MĂREŢ VIS 
 
Simt şi acum 
miros de rouă 
ce-l dăruiesc şi vouă, 
acest paradis smălţuit 
unde inima-mi tot cântă 
în jur tăcut mă schimb 
de dor nu plâng, 
dar stau cu ochii ţintă 
că nimeni să mă mintă, 
zbor şi vreau să văd pe-nserate 
acel miracol ce mi se arată, 
din raze de amintiri 
cercuri de iubire 
în ochii tăi 
timpul vâsleşte 
şi aerul se pitroceşte 
pe divan mă plouă ... 
măreţ vis 
unde eşti? 
 
ÎN ŞOAPTĂ 
 
Seara dansează 
stelele privesc 
și iubesc sufletele noastre, 
se odihnesc 
florile-n grădină vorbesc 
în șoaptă 
marea se adună 
pe strune de vioară,  
dincolo de moară 
pașii tăi coboară 
usor până la izvor 
să te iubesc cu spor 
pe aripile vântului 
respirația mea 
cât universul, 

 
 
ține-mă de mână 
tot drumul deschis 
cu poezia de vis. 
 
SFÂNT PĂMÂNT ROMÂNESC 
  
Țara mea frumoasă, 
câmpia ne unește 
sfânt pământ românesc 
îmbrățișează fiii tăi 
întro horă minunată 
să cinstim România Mare, 
cu mese întinse, 
flori, aplauze și zâmbete  
sub soare, 
gândurile noastre mari 
peste tot 
e sărbătoare 
și-n codrii tăi  
cu frumusețea iernii, 
basme reale  
în zori sunete ascunse 
acolo... 
un nou început. 
 

OCHII TĂI DE CERNEALĂ ȚÂȘNESC 

Când soarele apune 
făr de ecou, 
să te gândești la mine 
în ceas târziu 
o îmbrățișare de cristal, 
pe-aproape 
ochii tăi de cerneală 
țâșnesc 
ca iarba înflorind 
prin frunze fierbinți 
să mă iubești cu acel suflet roditor,  
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în zori simțind iubirea 
ca-n dans de fecioară 
inima sorbită de dor 
cere ... prea mult. 

ÎNTRUN  COLȚ DE NEUITAT  
Nu știu,  
cum lumea s-a schimbat 
vremea 
și imaginea zilei 
întrun colț de neuitat, 
să fiu copil 
prin nămeți să alerg,  
precum un fluturaș alb 
în glasul viorii 
se strâng sacii de amintiri 
cu gândul la tine, 
orizontul se umple de iubire. 
 
ȘTII ...  CÂT TE IUBESC! 

Când voi pleca de lângă tine 

fără voce,  

să nu plângi  

seara 

un sărut de neuitat 

pe-aproape încă o stea răsare 

ca un mir 

iubirea se arată 

în zâmbete de față, 

cu dor de viață mă zărești 

printre povești 

să fiu cu ține 

ca-n copilărie 

tu ... mic amurg în șoaptă 

să nu mă părăsești, 

știi ... cât te iubesc! 

 

ÎN JURUL VIEȚII 
Văd, 
ascult și desenez 
toamna,  
zâmbește lung 
spre cele mai înalte culmi, 
zăpada sclipitoare 
în jurul vieții 
descoperim 
ce adăpostește sufletul 
vibrând,  
precum un fluturaș 
ce-și plimbă trena-n vale,  
petale de iubire 

din râuri line 
adunând amintiri, 
mirată privesc 
sub unicul soare 
povestea-n doi. 
 
ŞI  EU TE VREAU  
Desculță în acest dulce mister, 

gust din mierea ta 

precum cafeaua în fiecare zi, 

îmbrățișarea ta de aur luminează destinul, 

dar vreau să văd cum timpul vâsleşte în jur. 

  

Şi când merg cu petale de cer 

mă uit în ochii tăi de mare 

și zâmbesc dincolo de focul inimii 

roua vieții peste tot 

călătorești și eu te vreau ... 
 
DINCOLO DE VÂNT 
Dincolo de vânt e învierea 

de un menuet de mare. 

Sclipitor în inimă, de iubire divină, 

e răsăritul cerului aproape de ține. 

 

Dincolo de veșnic apus 

e existența densă cu țărm și spațiu d lumină 

pe licăriri de cuvinte 

forța dragostei în ritm de vară 

magice stele și în tăcere cheia sufletului 

sus ... aţipind ... 

 
ÎN OCHII TĂI DE SEARĂ 
Văd și cânt zâmbetul tău 

în jur primăvara se zărește 

și-n grădină  o cânt 

cu soarele de mână, 

să te-nveselesc mereu, 

precum luna în ochii tăi de seară. 

 

Pe roua dimineții cu soarele plăpând 

ai adunat  amintirile 

cu penelul vieții 

ești  paradis deschis pe câmp de lăcrămioare,  

  

Tăceri în versuri, 

vioară după vioară dansând 

și-al șoaptei viitor 

din noi se cântă iubirea în univers simt dragostea ta. 
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Lăcrămioara ELEFTERIU 
      
 
 
 

 
 

DOUĂ BOABE DE 
MĂRGĂRITARE 
 
Un pescăruș despică vântul cu 
aripile sale, gânduri pline de mister 
îmi dau târcoale…  
Mă plimb pe nisipul fin la malul 
Mării Negre și ascult șoaptele 
valurilor. 
Mă opresc și desenez cu o rază de 
soare chipul tău, pe care îl zăresc 
în depărtare. Doi ochi mă privesc 
cu duioșie. Aș vrea să surprind 
fericirea din sclipirea lor!  
La mal nu sunt decât eu și câteva 
scoici care se odihnesc. Visează 
placut, îmi dau seama după 
zâmbetul lor. 
Din depărtata zare, ochii continuă 
să mă privească. Sunt fascinată de 
culoarea lor! 
În apa mării zburdă niște căluți. Un 
delfin se bucură că mă vede, sare 
bucuros, aplaudă și mă îndeamnă 
la joacă. Mă așez pe nisip și privesc 
în continuare fascinată, ochii care 
nu contenesc să mă urmărească. 
Nu mai sunt chiar singură. 
Gânduri se plimbă în perechi. Unele 
sunt jucăușe... 
Le urmăresc în tăcere, le admir 
chiar. 
Razele cu pălăriuțe și costumații 
aurii apar și ele. Se aude un cântec 
divin de harpă. 
În larg, pe o stâncă zăresc o fată 
diafană cu plete lungi care plutesc 
pe apa mării. 
O fantasmă, o sirena adevărată ?  

Nu voi afla...                             
Totul este magic! 
Ochii mă privesc în continuare, 
neîncetat, vor să îmi spună ceva, 
simt asta! 
Lângă ei, se conturează o inimă 
formată din aburul cald. 
Din acei ochi se preling două 
lacrimi. Aș fi vrut să le pot culege, 
să le păstrez. Nu am putut ajunge 
la ele la timp. Probabil nu trebuia... 
Au căzut în mare, iar eu le-am 
căutat cu disperare.  
Am găsit două boabe de 
mărgăritare pe care le păstrez ca 
pe ceva nepreţuit! 
Se spune că: "nimic nu este 
întâmplător și nimic nu se întâmplă 
mai devreme cu un minut sau mai 
târziu cu un minut". 
M-am aflat acolo exact la momentul 
când trebuia să văd acei ochi 
minunați și inima lor.  
În acea zi, am ucis lacrima mea ! 
 
FERICIREA ARE UN NUME 
 
Răsună la ceas de seară 
Vers pe strune de chitară. 
Afară, într-un foișor 
Stai de vorbă cu al tău dor! 
 
Gândul, diafan te poartă 
La o floare-nmiresmată. 
Ai vrea în brațe s-o cuprinzi, 
Inimii să îi spui: auzi, 
 
Ea e floarea delicată 
Ce-a bătut la tine-n poartă! 

Tu, de vei ști să o iubești 
Și mereu să o prețuiești 
 
Ea, va fi o floare rară, 
Floarea ta de lăcrămioară! 
Dar într-o zi de vei gândi 
Că nu e floarea inimii, 
 
Va plânge, se va ofili 
Și inima-ți va părăsi. 
Nici un cuvânt nu va rosti, 
Doar, c-a fost floarea inimii! 
 
Iubește ca să fii iubit, 
Să fii în suflet fericit. 
Fericirea are-un nume, 
Inima îți poate spune! 
 
DORUL DIN INIMĂ 
Somnul  nu vrea să mă prindă, 
Gânduri multe se perindă... 
Te-am sunat să știu de tine. 
Spune-mi copile, ești bine? 
 
Al tău frate ce mai face? 
N-a sunat de-o vreme-ncoace. 
Eu de-l sun, nu îmi răspunde, 
Greu-n suflet îmi pătrunde! 
 
Poate că este ocupat, 
Sau poate mama și-a uitat? 
Mi-este dor să-i aud glasul, 
Să vă simt în curte pasul. 
 
Aș vrea să îi transmiți cu drag  
Că mama vă așteaptă-n prag! 
Stau și privesc înspre poartă, 
Revăd zile de-altădată... 
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Vreau să știu că sunteți bine! 
Nu vă faceți griji de mine. 
Mă-nsoțește-o bătrânețe 
Ce zilnic îmi dă binețe. 
 
Mă macină o-ntrebare: 
Voi mai fi o luptătoare? 
Viaţa m-a-nvățat ce-i greul... 
E cumplit să lupți cu dorul. 
 
Zilnic el mă tot apasă, 
Mi-e dor să vă văd acasă. 
Bătrânețe, haine grele, 
Dă-mi, te rog, Doamne putere! 
 
Virusul pândește-n poartă, 
Nu se știe a mea soartă. 
Vreau să știu că sunteți bine! 
Asta-i ce-mi doresc pe lume. 
 
 
PRIMĂVARA VIEȚII 
Mi-e dor de vântul "primăverii" 
Ce se juca zglobiu în plete, 
Mi-e dor de razele de soare 
Aurii, roz, chiar violete! 
 
Mi-e dor de trilul ciocârliei, 
De frunza verde, cea de pe ram, 
De zilele copilăriei 
Pe care le mai citeam în basm. 
 
În ochi-mi verzi ca de smaralde  
Astăzi mi se scaldă lacrima,  
Iar pe alei înmiresmate 
Se plimbă agale umbra mea. 
 
Tainic o floare îmi șoptește 
Astăzi, acum în prag de "toamnă", 
Zâmbind puțin cam ștrengărește... 
Sănătate, dragă doamnă! 
............. ..... ..... ..... ..... ..... 
.............. 
Privesc cu nostalgie la anii ce-au 
trecut și-mi spun în gând: ce n-am 
făcut? 
Iar pe obrajii mei dansează două 
lacrimi fierbinți, mari, ca două 
boabe de mărgăritare! 
GÂNDURI ȘI SUSPINE 

 
Te-am așteptat în seri târzii, 
Credeam cumva c-o să revii. 
Dar odată, pe înserat, 
Cu alta la braț te-ai plimbat. 
 
Pe sub castanii înfloriţi 
Ați poposit îndrăgostiți. 
Ai strâns-o la piept delicat, 
Tandru apoi v-aţi sărutat. 
 
Numărul tău eu l-am format, 
Dar mi-ai dat ton de ocupat. 
Știam că întotdeauna, 
Iubirea e numai una! 
 
În ochi lacrima îmi juca, 
Parcă erai iubirea mea! 
Atunci mi-a spus un clopoțel, 
Că nu toți oameni-s la fel... 
 
Când în cale-ţi poposeşte 
Stai bine și cântărește! 
Pune totul în balanță 
Să nu aibă altă față. 
 
Ce-i al tău e pus deoparte, 
Așa scrie într-o carte. 
Inimioara de îţi plânge, 
Într-o zi iubirea-nvinge! 
 
Acum, sunt doar eu cu mine 
Și-o mulțime de suspine… 
Gândurile stau și ele 
Tremurând, dar printre stele. 
 
CE ÎȘI DOREȘTE INIMA? 
 
Nu-ți cer visele înapoi, 
Cele în care eram noi. 
Înconjurate de mister, 
Vor fi precum un giuvaer! 
 
Păstrează-le în gând mereu, 
Ascunde-mă la pieptul tău! 
Să-ți fiu în visele toate 
Fie zi, sau fie noapte. 
 
Sclipirea din privirea mea 
Azi îmi ascunde lacrima. 

Ea stă pitită într-un colț, 
Iute să iasă ca un glonț! 
 
Tu ai vrea ceva anume, 
Inima, altceva-ți spune... 
De glasul ei, tu te ferești 
Spunând că nu crezi în povești! 
 
Las-o pe versuri să-ți cânte, 
Ascultă, n-o intrerupe. 
Vei simți că ea-și dorește 
O minunată poveste! 
 
MUZELE ÎNDRĂZNEȚE 
 
Muzele sunt jucăușe, 
Uneori chiar bat în ușă. 
Joacă șotron pe hârtie 
Atunci când scriu poezie. 
 
Se uită una la alta 
Când în stânga, când în dreapta, 
Sar pe tocul cu cerneală, 
Au o mare îndrăzneală! 
 
Nu sunt prea gălăgioase 
Și îmi dau idei frumoase… 
Câte una, se așează 
Pe masa mea când fumează. 
 
Chiar stă picior peste picior 
Povestindu-mi cu mare dor, 
De a sa copilărie, 
Vrând s-aștern tot pe hârtie. 
 
Să rămână scris în carte 
Doar amintiri minunate. 
Am și eu pe ale mele, 
Dar mai scriu și ce zic ele! 
 
Sunt așa de bucuroase, 
Când le scriu povești frumoase. 
Se învârt în cerc, dansează, 
Până târziu la amiază. 
 
Atunci când e noapte-albastră 
Vin cu toate la fereastră. 
Ce m-aș face fără ele? 
Sunt prietenele mele! 
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ÎNGHEȚAT DORUL 
 
A înghețat tăcut dorul din mine, 
Ca lacul trist in plină iarnă. 
A înghețat si inima din tine, 
Căci ai avut iubirea mea in palmă. 
 
A ruginit iubirea de nepăsare... 
Poartă haine vechi si zdrențuite, 
Prin anotimpuri fără valoare,  
Stă așezată printre gânduri prăfuite. 
 
Au înghețat si florile din grădină, 
Si doar respirul tău le dezgheață, 
Sărutând in taină a florilor tulpină, 
Dându-le din nou dulce speranță. 
 
 
AM SĂ TRĂIESC PE JUMĂTATE 
 
În inimă a rămas o comoară deschisă,  
Amintirea unei frumoase și eterne iubiri. 
Cândva poate și în carte va fi scrisă, 
Cu litere de aur în ale noastre priviri. 
 
La gât purtam un șirag de mărgele roșii,  
Ca buzele mele voluptoase, conturate aprins, 
In ziua aceea tu iubite mi-ai urmat pașii,  
Sub cerul albastru și soarele aprins. 
 
Privirea si mâna spre decolteu îți fugeau, 
Ca un fulger grăbit in plină furtună,  
Pe corp cascade de dor se contopeau, 
Și două trupuri sub clar de lună. 
 
Voi închide cu lacătul comoara noastră,  

O voi păstra pentru clipele de singurătate, 
Poate o lacrimă voi vărsa lângă fereastră,  
N-am să te uit, am să trăiesc pe jumătate. 
 
FLOARE DE COLȚ 
 
Tu, floare de colț cu frunze de argint, 
Elegantă printre celelalte flori de munte, 
Ne încânți privirea cu al tău alint, 
Floare cu petale albe si mărunte... 
Ești floarea de colț cu forma unei stele, 
Care veghează din munți pe creste la apus, 
Trecând prin ploi și timpuri rele, 
Rămâi floarea de colț, undeva în munte sus..... 
 
 
INIMA DE MAMĂ 
 
Inima de mamă e doar una,  
Aș face orice pentru ei.  
I-aș feri de ură și minciuna,  
Care distruge visuri si orice temei. 
 
Iubirea pentru ei îmi dă putere,  
Să lupt cu oricine în viață.  
Pentru copii alung orice durere,  
Sunt mamă, aduc bucurie și speranță. 
 
Inima de mamă îmi șoptește,  
Iubirea și dragostea ce o ofer.  
Lupt ca o femeie care își dorește,  
Liniște sub un albastru cer. 
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LA BRAȚUL TĂU 
 
La brațul tău să îmbătrânesc,  
E una din dorințele mele,  
Apoi din nou să înfloresc,  
Sub teiul înconjurat de stele. 
 
Să-mi sprijin umărul bătrân,  
De pieptul tău încă puternic,  
Și întotdeauna să amân,  
Timpul care trece zadarnic. 
 
Iar mâna mea plină de riduri,  
Să o ții în palma ta muncita,  
Să o săruți sub albe ziduri,  
Ca în tinerețe să fiu fericită. 
 
Să îmbătrânim în lumea noastră,  
Că pe cealaltă vom rămâne tineri,  
Atât de fericiți sub bolta albastră,  
Ca prima data într-o zi de vineri. 
 
 
MĂ GĂSEȘTI PRINTRE CUVINTE 
 
M-am pierdut în lumea cuvintelor,  
Un univers plin de mister și iubire, 
Am fugit departe în lumea textelor, 
Conturate cu cerneală și iz de iasomie. 
 
Descriu iubirea ca un trandafir cu petale, 
Cuvintelor le sunt datoare, prin ele iubesc,  
Îți aștern versuri albe într-o scrisoare,  
Iar peste ani aș vrea să ți-o citesc.  
 
Caută-mă printre cărți noi sau învechite,  
Acolo, mă vei găsi pictând iubirea,  
Împletind cuvintele în culori galbene, prăfuite,  
Eu doar aici mi-am găsit fericirea. 
 
Dacă te vei rătăci printre rafturile vieții  
Și nu mă vei găsi niciodată cu iubirea, 
Îndreaptă-ti inima către soarele dimineții  
Și îți voi mângâia chipul și privirea... 
            
  NU MI-AI SPUS 
 
Îți caut gura în aerul ce îl respir,  
Și gustul tău de ciocolată amăruie.  
Îți caut mângâierea în firul de cașmir,  
Și-n noapte, privirea ta caldă și căpruie. 
 

Nu mi-ai spus că toate îmi vor lipsi,  
Și că te voi căuta în dulci șoapte, 
În amintiri verzi și păduri pustii,  
În ape tulburi și în liniștea din noapte. 
 
Ceasul vechi din perete a obosit,  
Bate în ritm cu inima mea, 
Tabloul din ramă pare îngălbenit,  
De timpul ce s-a scurs în lipsa ta. 
 
 
PRINTRE CĂRȚI PRĂFUITE 
 
Printre cărți prăfuite și vechi,  
Caut cu privirea acele rânduri,  
Cand scriam despre iubiri perechi,  
In cele mai frumoase gânduri.  
 
Din cer cădeau stele o mie,  
Printre nori se strecurau cuminți,  
Era pe-nserate, într-o seară pustie,  
Doar eu și ale mele dorințe fierbinți.  
 
Flori uscate am așezat pe-o carte  
La pagina unde stiloul te-a iubit,  
Cu cerneală albastră să ne poarte,  
Spre vise, într-o lume în care am fugit. 
 
 
TE-AM SCRIS CA O MELODIE 
 
Te-am scris ca o melodie,  
Cu ritm lent și romantic,  
Ca o frumoasă rapsodie, 
Să-mi încânți inima cromatic. 
 
Uneori avem ritmuri diferite,  
Ne încurcăm în pași de dans  
Deși notele sunt potrivite,  
Nu știi întotdeauna vals. 
 
Melodia-i grea, deloc ușoară,  
Încerci să valsezi frumos,  
Îți șoptește glasul de vioară,  
Să dansezi la pas, armonios. 
 
Dansul nu-i pentru oricine,  
Învață să dansezi cum simți,  
Doar pasiunea din el menține,  
Și nu vei fi nevoit să minți. 
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Vasile BELE 

  
 

 
Te-am răstignit tăcere …  
 
 
Te-am răstignit tăcere în umbra 
mirului 
Curcubeul îmbrăcat în rouă de vânt, 
Năștea viață - în umbra lui, 
greierul îngână un zbor de fluturi.  

Am auzit doar pasul 
vântului 

bătăile unui clopot …  
Și se făcu ziuă! 

 
Tăcere răstignită în altar 
ce îți faci cuib într-un bob de fericire 
la cîțiva pași de Crucea de lemn.  
Pictura de rouă din umbra 
destinului, 
Va fi expusă, azi, în Drumul Crucii, 

va coborî fericirea pe o 
umbra de vânt.  

Și s-a făcut ziuă! 
 

Îmbrăcată în haina de rouă a 
veșniciei 
tăcerea răstignită va da în rod 

și patimă  
Măslinii din Gradina Raiului azi au 
înflorit 
Îl așteptau să I se închine, Lui 
Drumul Crucii ... și tăcerea unui bob 
de rouă 
 L-au dus la răstignire …  
,,Iartă-i, că nu știu ce fac!”  

singur ecoul își plângea 
Stăpânul … 
(Chiuzbaia)   
 
 
 

 
 
 
 
 

Tăcere … de ce L-ai 
răstignit? 
 
Am văzut ecoul făcându-și cuib 
într-un zbor de fluturi albaștri, 
Tăcerea plângea în urma Lui, 
ecoul prindea aripi de rouă 
 s-a oprit la izvorul de mir 
a luat două picături de tăcere și 
și-a urmat Calea… 
 
În urma lui crinii albi plângeau 
lacrimile sărutau pământul  
 plângea și El răstignirea … 
Curcubeul tăcut de această dată 
avea  
umbra tristă iar tăcerea lui durea 
Euterpe și-a oprit dansul și a tăcut 

greierul și-a aruncat vioara 
în tăcerile 

răstignite … 
Doar cerul năștea întuneric și 
arunca cu pietre 
 înspre umbra unui foșnet 
de vânt 
      a tăcut și al doilea cântat al 
cocoșului 
iarba și-a oprit verdele într-o lacrimă 
umbra a tăcut sub o răstignire 
curcubeul avea o singură culoare 
 a unei tăceri răstignite … 
 
Vântul și-a plâns umbra 
 norii și-au golit pasul 
 totul era tăcere … doar 
răstignirea plângea 
 singură lângă o lacrimă … 

(Chiuzbaia)    
 
 

 
 
Curcubeul s-a îmbrăcat în 
rouă de tăcere …  
 
Anotimpul rătăcirilor îl port în umbra 
unui dor, 
în bobul unei lacrimi de rouă, 

în praful de raze de stele, 
în gândurile unui crin,         

în zâmbetul unui foșnet de vânt, 
Rătăcit prin tăceri. 
 
Aromă de gutuie! Bătăi grăbite ale 
inimii! 
Lacrimi ...! Rouă pe flori de cais ...! 
Splendoare! Iubire ce nu moare ... 
 
În rest, plâns picat din pasul unui 
dor, 
Din clipa unei lacrimi de fericire, 
Plânsete... din simfonia unui greier 
rebel, 
Iubiri născute din cenușa unui bob 
de fericire ... 
Îmbrăcat în haina tăcerii 
 au tăcut toate răstignirile …   
(Chiuzbaia) 
 
 

A înflorit un bob de tăcere 
răstignită …  
 
A înflorit un bob dintr-un tăcere 
răstignită, 
tristețea a devenit amețitoare ... 
orbitoare 
Au înflorit salcâmii în raiul 
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pământesc … 
Doar lemnul de mesteacăn își 
visează floarea, 
Fructul său ... iubiri secrete ...  

 
pierdute și iar găsite, 

În brațele unei fericiri rătăcite în 
limpezimea unui izvor, 
Fericiri răstignite în tăceri ...  

prilej de miruire … 
 

În grădina-cu-sărutări, 
Iubire cu aromă de gutuie, 
fericire cu miros de anotimp, 
Împlinire cu respirație de rouă ... 
 
Tăcere, de ce te-ai răstignit, în 
mine? 
și mi-a răspuns tristețea … 
(Chiuzbaia)  
 
 

Te voi acoperi cu sărutări 
de rouă ...  
 
Azi te voi acoperi cu sărutări de 
rouă 
 mâine mi te voi face 
mireasă de mir 
 Sfântă Crăiasă 
  întru iubire și lacrimă ... 
 întru fericire și patimă ... 
 întru picuri de ploaie și 
cenușă de vânt ... 
întru stropi de lacrimă și vânt ... 
întru seva unui foșnet de salcâm ... 
 
Foșnetul unui curcubeu îmbrăcat în 
albastru 
 
mi te-a scris pe un zâmbet 
lumină să-i fii unui greier 
printre frunze de rouă 
și lacrima izvorului de mir ... 
 
Azi îți dăruiesc un anotimp îmbrăcat 
în vânt 
să îl pui în părul tău de lacrimă 
zeiță virgină atinsă doar de virilitatea 
unei ploi 
și de picurii de rouă dintr-o tăcere 
răstignită  

foșnetul de salcâm își scutură 
lacrima 
peste sânul gol ... iubire ...  
azi mi te-am dăruit gândului ... 
(Baia Mare) 
 

Te-ai așezat în anotimpul 
unei priviri ... 
(Baia Mare) 
 
Mi te-ai așezat în anotimpul unei 
priviri 
în gândul inimii de rouă 
să-ți fiu ... 
 să-mi fii ... 
să-i fii lacrima ce curge între gânduri 
să ne fim ... iubire pentru o noapte 
pentru o noapte de veșnicie ... 
 
Nebuni în noaptea dintre 
anotimpurile de rouă 
să ne fim ploaie ... de stâncă ... 
să ne atingă picuri ... de vânt ... 
să ne stingem în iubirea unui foșnet 
de salcâm 
să ne fim izvor din curcubeul unei 
amintiri 
din foșnetul unui vânt 
să ne fim ploaie  
să ne fim izvor de suflete 
nemărturisite 
și apoi sacrificate pe altarul unei 
iubiri ... 
să ne fim ... 
 să ne fie ... 
așează-mă ... între anotimp în 
ploaie 
așează-mă între picuri de foșnet de 
salcâm ...  
 
eu nu te voi scoate niciodată 

din firul de lacrimă al unui 
curcubeu 
să ne fim ... ploaie ... 
 să ne fim ... vânt 
... 

 
Ți-am scris pe roua unei 
lacrimi … 
 
Ți-am scris pe roua unei lacrimi 

despre vânt, soare, stele, lună, 
patimi, 
mi-au răspuns stânca și un 
curcubeu 
dintr-un salcâm încărcat de vânt 
dintr-o privire de lumină 
din zâmbetul unui gând … 
 
 
Și mi-ai șoptit …  
sărută-mă … iubește-mă … 
alungă-mă … recheamă-mă … 

calcă-mă … privește-mă … 
și vântul va face la fel dacă 
va prinde lacrima lunii februarie … 
și umbra unei raze de stea 

 
se va opri în galaxie …  
să-mi fie lacrimă, 
curcubeu, patimă, iubire, 
eliberare, încercare … 

să-mi fii dimineață îmbrăcată în vânt 
… 
roua mi te-a strigat cu respirație de 
ghiocel 
să-mi fii sărut pe-o lacrimă … 
 să-ți fie iubire de rouă …   
să-i fii privire spre o rază de cântec 
să-ți fiu iubire îmbrăcat în haine de 
zeu … 
 
Iar tu să mi te dărui goală unei 
patimi  
cât un veac de veșnicie ...  
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Daniela  
 
 
 
 
 
 
 
TRAVALIU  
 
Peste noapte 
S-a declanșat 
Travaliul salciei  
Pântecele expulzează 
Muguraș după muguraș 
Sub atenta observație  
A câtorva frunze  
Uitate de timp  
Care își povestesc amintirile 
Despre o primăvară pustie 
În care 
Frumusețea mâțișorilor 
A trecut inutilă 
Și inobservabilă 
Vântul cutreieră  
Între cer și pământ  
Legănând stele și muguri  
Oftatul lui mă trezește 
Sprijinit de fereastra balconului 
Îmi spune că se teme 
De o retrăire a acelui coșmar 
Cu o primăvară pustie 
În care pruncia mâțișorilor 
Ar putea trece  
Inobservabilă și inutilă. 

*** 
Condamnare la primăvară 
Mă judecă natură când muguri 
odrăslesc 
Și adu-mi martori drepți, clemență 
îți cerșesc! 
Mă judecă natură la ceasul  

 
 
 
 

VÎLCEANU 

 
 
 
 
 
 
 
primăverii; 
Si dă sentință dreaptă la ceasul 
învierii! 
 
M-ai condamnat la moarte în 
toamna colorată 
M-ai aruncat în beci, în iarna 
înghețată 
 
Te rog mai fă-mi chemare, mai cer 
înc-un recurs; 
Simt picul ăst de viață, prin mâini 
cum mi s-a scurs. 
 
Citește-mi condamnarea să-mi fie 
martor vântul 
Pădurea, lăstărișul, câmpia, dealul, 
crângul  
Împușcă-mă cu muguri, cu alb de 
ghiocei 
Și gâtul să mi-l tai, cu toporașii tăi.  
 
Aprinde o narcisă și pune-mi-o în 
mână 
Să-mi fie bocitoare o floare de 
zambilă 
Tămâie-mă cu aer de flori de 
primăvară 
Și dăruie-mi speranța să mai trăiesc 
o vară. 
*** 
 
 
 
 

 
 

 
MELANCOLII 
 
Eu n-am vândut că nu m-am 
priceput 
Nici lacrimi, nici oftări sau supărări 
Mi-am îmbrăcat iubirile-n cântări 
Nu mi le-am plâns, că nu m-am 
priceput. 
 
Te-am strâns în brațe-atât cât am 
putut 
Chiar și atunci când n-ai fost lângă 
mine 
Când te-am iubit în dimineți senine 
Nici nu ți-am spus, că nu m-am 
priceput. 
 
Ce scene de amor, ce vise-am 
petrecut 
Fereastra mea avea un nou locuitor 
Îl luasem în chirie pe Amor 
Să-mi fie martor că n-ai vrut.... 
Sau nu te-ai priceput??? 
 
Ca într-un dans al minții frunzele se 
duc 
Se-ntorc în huma care le-a născut 
E toamnă-i, frig, melancolii m-ajung 
Iubiri de-o vară-n cer s-au risipit, 
Tu n-ai știut, că nu te-ai priceput. 

*** 
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BUNĂ ZIUA, DOCTORE! 
 
Ce vești îmi dai despre primăvară? 
Respiră singură sau este tot 
intubată, 
Întreabă despre ea întreaga lume, o 
lume panicată. 
Am spus “Bună ziua, doctore” 
Este doar o formulă de adresare, 
Nu are cum să fie “bună” atunci 
când păsările  
Nu mai au suflete pe care să le 
bucure. 
Doctore, dar despre tine, ce mai 
știi? 
Dincolo de ziduri te strigă disperată 
țara; 
Mai poți rezista? Te mai țin 
picioarele? 
Privește prin vizieră soarele, 
Firul de iarbă care tocmai se naște, 
Ți-e frică de faptul că nu ne poți 
ajuta? 
Recunoaște! 
Doctore, tu nu simți, dar Dumnezeu 
ține mâna pe umărul tău, 
Te hrănește cu fulgere, perfuzii de 
energie; 
Tămăduitor de trupuri și suflete  
Alcătuit din necunoscută materie, 
Sărman om, nefericită ființă, 
Pentru a nu-ți răni sufletul  
Să nu aștepți de la semeni 
recunoștință. 
 
 

DE CE? 

 
- De ce ți-aș cere cu-mprumut 
Firimitură de sărut 
În nopțile cu lună plină? 
- Să-mi pun în ochi stropi de 
lumină. 
 
 
 

 
- De ce aș implora zenitul 
Să-mi deseneze răsăritul 
Când perseidele pornesc? 
- Pe brațul tău să mă trezesc. 
 
- De ce aș lua la măsurat 
Un țărm de mare înspumat  
Când bărci bătrâne-aduc la mal 
Mateloți beți din alt hotar? 
- Îi urmăresc plângând, alerg, 
De tine suspinând întreb. 
 
- De ce i-aș da să îmi sărute 
Călcâiul, unui vârf de munte 
Când vara nurii își expune 
Și plânge cerul cu suspine? 
- Doar să te pot striga pe nume. 
 
Trec îngerii în zbor grăbiți  
Cu trupuri de femei fierbinți 
În nopți de primăveri târzii 
Șoptindu-mi discret c-ai să vii. 
 
De ce și cât să mai regret 
C-am așteptat și tot aștept, 
Eu, briza care te-a dorit, 
Pe tine, vânt dezlănțuit. 
*** 

 
 
UTOPIE 
 
-Daniela Vîlceanu- 
Pe cărarea  
De la umăr înspre coapsă, 
Ochiul lacom, bucuria își revarsă, 
Pe cea care pornește de la gât 
înspre pântec 
În același timp cu gândul meu 
alunec 
Obosit, mă opresc sa respir  
Pe movila unui sân, 
Adulmec, meditez: 
- Ce operă perfectă! 
 

 
Înaltă, zveltă 
Plină de virtuți  
Ispită îmbietoare 
Înarmată cu șarm 
până-n degetul mic 
De la picioare 
Privirea-mi fuge disperată 
De sus în jos 
Dus întors 
Atunci când obosește  
O opresc 
Pe coapsa dreaptă,  
Meditez, Visez  
Dar ochiul nu așteaptă 
Iar și iar aleargă 
Până cade răpus 
Printre imagini  
Cu un măr, un șarpe 
Un călcâi înveninat 
Și o așa zisă lumină 
În care de-a lungul timpului Femeia 
s-a îmbrăcat. 

*** 
Risipa 
Pe al vieții șevalet  
Timpul umbre desenează 
Linii aspre-ncet așază  
Peste zâmbetul cochet. 
Nălucire-n dimineață 
Blândă rază de lumină 
Picurând stropi mari de viață 
Dintr-un sfârc de lună plină. 
Bob de soare ce se spală 
Într-o lacrimă de stea 
Sfânta preschimbată-n fiară 
Din oglindă își plimba 
Peste trupul de Adonis  
Degete subțiri și reci 
Și din buze dulci de Venus  
Izvorau cuvinte seci. 
Flori ce plâng în năluciri 
Din izvoare-ncremenite 
Curg suspine de iubiri 
Ucise de necuvinte. 
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Dumitru ȘTEFAN 

 

UNEORI 

Sunt căzătorul 
Stelelor pierdute 
În grădina nopților împrumutate 
Aștept coacerea luminii. 
 
PURIFICARE 
 
Sprijiniti de mama umbrei 
Căzuți pe gânduri ca și cerul 
Tăceau de vorbă 
Străinul și cocorul :  
- împrumută-mă cu o aripă 
Ori ceva ca zborul să mă-nalț 
-Timpului i-am furat o frunză 
Ce se-mbrătișa cu sărutul pământului 
Rugăciunea , ploaia , vântul ori cuvântul  
Căutam forma alipirii de pasăre 
Doream ca desprinderea să mă-nvețe înălțarea. 
Din ea un semn să-i facă 
Orfanului ce-n zare lacrima își pierde  
Cocorul cu aripa-i verde. 
 
AERIANA 
 
Ca și omul  
Temperaturile atmosferice 
Pot ajunge  
La gradele beției. 
 
POMUL PLĂCERII 
 
Pe o scară de cuvinte 
La stele dorea să ajungă 
Cerul înapoi l-a trimis 
Urcatul nu-i de el încă. 
 
De vină-i alfabetul vieții 
Ce l-a învățat la scoală de plâns. 
Sprijinit pe roiul de gânduri 

Dorea să tragă c-un zâmbet  
In ochii miresei  
Ascunsă-n cuibul de soare. 
 
SPUSELE NEVĂZUTULUI 
 
A scăpat printre degete 
Secunda miilor de ani 
Ajunsă la noi liberă plutire lină 
Pură născătoare de :  
Credință , voință, iubire , dorință , 
Mama ei de biruință 
Între noi un zid se pare  
Cu o formă de mirare :  
Unde-i mișcare se și moare 
Pentru viața viitoare. 
Chiar de stele cumințit 
Sufletului i-am tot spus : 
Că izbanda și că duhul  
Cred că în orice răsărit. 
 
BICIUL DE NISIP 
 
Căutam plinătatea 
Ecoului de umbră 
Sărutul biciului de nisip 
Spărgea în cioburi de lumină 
Lacrima ochiului de fereastră. 
 
POARTA DIN TAVAN 
 
De acolo vin 
Din străinatatea 
Unei guri de canal 
Acolo întunericul și suferința 
Mi-au luminat poarta înălțării. 
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FLOARE DE PUȚINĂTATE 
Iubirea-i perdeaua 
După care ne ascundem 
Să vedem mai bine  
Neastâmpărul lumii  
În coaja de ou se ascunde  
Minunea vieții. 
Cu ciocul încearcă 
Plesnirea porții deschise  
Ca o pictată secundă nemuritoare 
Floare de puținătate 
Nestins cadou vedea cineva  
În tablou se pare 
Mireasa cuibului de soare 
 

COACEREA UMBREI 
 
Ochiul plimbării  
Mă vede , nu crede 
M-aleargă , mă-ndeamnă,  
M-alină , nu suspină 
Nepărăsită gradină 
Ce-n floare ca un soare 
Pe a lumii cărare. 
 

UMBRA :  
 
Nedurerea ei mă doare 
Născătoarea muzică mă-mbie 
S-ascult coacerea din vie 
Să scap de ea nu pot. 
In buzunarul toamnei mă ascund 
Lângă floarea cerului , pământ. 
 

PIRAMIDA CULORII 
Pe furiș să n-adorm  
Zboară să mă lăcrimeze 
Sora mea tristețea. 
Peste umăr de nori 
Nesfârșita căutare 
Parfumul de nesomn 
În piramida culorii 
Alergare floare de om 
Plouă , plouă 
Viața cea nouă 
Mă naște trup de rouă. 
 
 
 
 

MOTTO 
Cu parfumul cuvintelor 
Poți secera toți spinii  
Ascunși în grâdina poeziei. 
 

MOTTO 
Mama amintirilor 
Face morții perfuzii 
Cu sângele vieții. 
 

SECUNDA VEȘNICIEI 
 
Deschideți usa 
Cu zâmbetul privirii. 
Pătrunderi de lumină 
Sparge casa întunericului 
Cu floarea distanței. 
Sufletul cerșetor de frumos 
Împrumută zborul 
Pentru născătoarea veșniciei … secunda. 
 

INEL DE NISIP 
 
Ecou în pădurea norilor : 
Cu sărutări de rouă 
Cerul cheamă curcubeul acasă. 
Pasarea cu aripi de lumină 
Foșnește cheia în poarta iertării 
Undeva mireasa umbrei 
Stă să își potolească setea ochilor 
Privind la chivotul  
Din altarul cuvintelor 
La plecare ginerele timp 
Dăruîește clepsidrei cadou 
Pentru nunta tăcerii 
Inelul de nisip. 
 

PUTEREA TĂCERII 
 
De n-ar pica frunza toamnei 
N-am înțelege poezia distanței 
Intre desprindere și atingere. 
Zborul fară aripi 
Întâlnirea cu ultimul sărut al pământului 
Muzica și dansul, culorii ruginite 
Prin căderea ei  
M-a făcut să-nvăț 
Cum să mă înalț 
În numele iertării pentru a înțelege 
Puterea tăcerii. 
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AJUN 

Pe fotoliul de pluș albastru 
să mai ascultăm odată 
serenada lui Schubert  
când mirosul de lavandă din fiecare imbrățișare se 
evaporă 
odată cu fericirea de-o clipă care te poate întineri 
dincolo de ceața trandafirie adunată-n 
fagurii dreptunghiulari ai blocurilor cartierului  
cu nume de pasăre unde tot ceea ce nu  știm    
despre celălalt poate fi viața lui adevărată 
compasiunia pentru învingătorii  
prin piață centrală 
a unui oraș cucerit în zori 
unde până și tăcerea are un sfârșit 
în aceste clipe de sclipire și umbră 
privite drept ajunul  unei sărbători 
care înlocuiește sărbătoarea 
 

ÎNTÂLNIREA 

Față în față la masa unei braseri dintr un oraș  
unde suntem amândoi pentru prima dată 
într-o zi de iarnă blândă și răbdătoare 
Nuanţe de alb vor juca în geamurile marchizei 
Din căușul palmelor  fulgi  albi de zăpadă au să se înalţe 
încet 
Razele soarelui  vor străluci ca pe  mesele  unui reflectoriu 
Ca și cum am vrea sa uitam sau  
sa ne amintim ceva extrem de important 
vom iubi acel ținut ce nu ne a promis nimic niciodată 
Vom ști că toate păsările urbei  sunt o parte a inimi noaste  
ce scrie pe cer un imn necunoscut 
 
 

COORDONATE 

Ca un brâu ponosit ce strânge orașul 
amiaza de luni prin această mică 

 
 
Alexandru CAZACU  
 
 
 
 
 
localitate  de margine 
cu pitorescul suspect bătrânicios sordid 
mahalale mohorâte și întinderi virane 
unde afli sur vif cunoașterea fragmentară 
și apoi fuzionarea unor întâmplări 
care au fost prea repede întâmplate 
pe un scaun șubred din plastic  
în semiobscuritatea terasei 
de la capătul autobuzelor verzi si prăfoase 
ca dintr-un punct de observatie favorizat și favorizant 
cand fiecare este un Ulisse 
care nu are cui să povestească 
unde cautarea de vinovați 
este primul impuls 
pe care îl ai după admitirea eșecului 
când totul in jur este nostalgie 
și numai iertarea te poate fixa 
 

FRUMOASA NECUNOSCUTĂ 

Vom dansa un vals de Chopin 
în sala oglinzilor 
când ducem înăuntru nostru rănile ca un militar 
ce-și ascunde medaliile in căptușeală mantalei 
la ora  extenuată a marilor festine 
când o inimă ar vrea sa te strângă în brațe 
dincolo de malaxorul și mașinăriile veacului 
de ipocrizia aceasta senzuală arsă zilnic pe rug 
apoi aruncată-n groapa comună a erorilor 
de  străluciri ascunse prin 
inele si podoabe pregatite să  acopere 
gâtul brațele si mâinile 
unei frumoase necunoscute  
care purtandu-le  va cunoaște cu adevărat pauperitatatea 
undeva cândva lângă un cais înflorit cu violență 
ca și cum cineva și-ar ține o promisiune 
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CHIMONOUL ALB 

Toamna aceasta îngrozitor de frumoasă 
peste aleile cu trandafiri agațători, dalii și tufe de liliac 
Pacea molatică ce se instalează  
în salonul unei case vechi la orele șaptesprezece  
unde în ceștile Rosenthal cafelele amare  
 
devin mostre dintr-o o noapte demult 
Rostirea grăbită a frazelelor alese cu grijă  
pentru a nu mai cauza răni în plus sau adânci altele 
Departe undeva pe malul fluviului devenit frontieră  
se aud câțiva copii care se joacă cu frunzele  
înviorati de aerul tare al amiezii 
În  chimonoul alb pe care îl poți mereu după dragoste  
ridici bratul pana la jumătate cu gândul sa mângâi  
iau eu văd prin fereastră închisă mica grădina 
și toate amintirile ca și cum aș privi  
pe vechi un planiglob harta unei țări  
care nu mai există 
 

SPECTACOL  
Băncile din parcurile  epuizate de frig  
pregătite sa asiste la un spectacol fără public  
în acest oraș nepatriarhal 
la marginile căruia vom merge fiecare 
în altă parte 
fotografiind cu privirea 
colțurile de provincie desuetă 
și pânza gri a iernii suspendată  
deasupra cartierelor arondate cândva unor mari uzine 
unde ne facem socotelile trișând  
puțin cu durerile superficiale ale biografiei 
când trecutul  are sa vină din nou peste noi  
ca un animal pe care îl alungi dar nu te  uită 
Din acele locuri ne vom suna pe rand 
Să ne  auzim vocea sa ghicim în ea 
ispitele despărțirii și întoarcerii 
 

DE LA TINE AM ÎNVĂȚAT 

De la tine am învățat  
cum se poate trăda într-o relație platonică  
și cum poți rămâne fidel atunci când înșeli 
De la tine am învățat 
cât de insuportabil este  la despărțire primul sfert de oră    
cum acea perioada te solicită cât o mie de alte întâmplări 
ca și cum te-ai pierde într-un decor  
schițat de versurile lui Pierre Revendy 
si cel mai lung traseu devine prea scurt 
insuficient sa te facă sa uiți puțin 
că toate vorbele  mari au fost cândva 
rostiri disperate 

AUSSI LONG ABSENCE 

Zilele de liniște și împăcare  
le vor  invinge pe cele fericite 
când mă întorc  din drumul spre casă 
 
doar pentru a privi ferestra luminată  
a camerei în care ne-am cunoscut prima oară 
iar  stele se reflectă în zăpada rece  
și în caroseria autobuzelor ce trec  
prin ceaţa serii şi peste  pătratul de lumină  
al geamurilor aruncate pe asfaltul umed 
iar din  holul unui vechi  cinematograf  
fragmentele melodiei  cunoscute   
par aduse vag şi disparat de o briză 
 

ORA CEAIULUI 
Ora ceaiului într-un cătun unde  
tot ce ni se întâmplă este doar o poveste de iarnă 
care luptă să devină 
din ce în ce mai acceptabilă 
ca o călătorie spre terra incognita 
și cu acești pomii desfrunziti  
ce par dintr-o grădină misterioasă  
când felinarele  sclipesc șovăielnic  
peste ferestrele mici și ovale  
ale barului de la parterul unui bloc  
în care se poate triumfa în eșec iar 
frigul intră cu fiecare deschidere a ușii 
şi fumul de țigară levitează suprapus  
în straturi albastre 
și comprimi aventurile din trecut  
cu cele care nu vor mai fi 
având parcă de ispășit un pustiu  
ce va dura o suta de ani  
și din care abia a trecut o amiază 
 

SEPTEMBRIE CALD 

Soarele scăpată lent îndărătul caselor de pe faleză   
și buruienile  ce au prins rădăcini  
peste acoperișul lor antebelic privesc sinucigașe valurile 
înalte 
Anotimpul acesta ne-a oferit totul 
Mirosul oțetarilor stârnit de începutul nopții 
și briza  străbătută de câtecul tărăgănat al unui animal 
marin 
Salcâmii umflă asfaltul cu rădăcinile lor 
Seara iese din inelul de calcedonie albastră 
iar privirea absoarbe imaginea verii ce se îndepărtează 
Promitem să fugim într-un oraș ales la întâmplare   
de fiecare data când suntem prea fericiți pentru a rămâne 
singuri 
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ZBOR DEASUPRA 
BĂLȚILOR 
(fragment) 

Motto: 
                                                       Să nu uiți niciodată copilul din tine! 

Elena NETCU                     
                                                                

“Unde ai vrea să ajungi, omule!”―îmi încolți un 
gând ca un mugure care apare toamna târziu pe un 
lăstar răzleț, neștiind că nu va ajunge la maturitate și 
nu va mai înflori. Nici gândul meu nu-și așteapta 
răspunsul, căci veneau peste el alte întrebări, 
sufocându-l. De multe ori, un gând punea o 
întrebare, alt gând îl lua în răspăr, era un fel de 
gâlceava sinelui cu sine! Cearta înțeleptului cu 
lumea. De multe ori nu ajungeam la nici un rezultat, 
căci interveneam eu și le tăiam avântul așa cum am 
făcut acum, dând muzica mai tare ca să nu mai 
izvorască din mine tot felul de neliniști. 

  Rulez cu mașina mea roșie ca o domniță și 
merg spre nicăieri. Deși plecasem de acasă cu o 
țintă precisă, i-aș fi răspuns gândului meu, cu 
îndrăzneală, sfidându-l: ia mă duc și eu spre fluviul 
copilăriei mele, acum târziu, în viața mea, ajunsă în 
toamnă timpurie, făcându-mi iluzii că mai prind ceva 
din imaginea copilului care am fost odată.  Da, am 
fost și eu copil, iubite cititor, și nu un copil oarecare, 
unul care la numai doi ani a fost lăsat de izbeliște pe 
pământ. De aceea, toate gândurile mele aveau 
dreptate. Toate își căutau în mine răspunsuri.  

Țin volanul drept,  privind mereu în oglinda 
retrovizoare și mă gândesc haotic la viața mea. Cât 
am fost eu de vulcanic, de repezit să fac cât mai 
multe, cât mai bine, toate deodată dacă se poate, la 
volan eram calm, echilibrat, atent, volanul era liniștea 
și răgazul meu de a reflecta la tot ce n-am făcut cât 
am trăit în viața asta a mea ca o nebuloasă. Trăiești, 
alergi după himere, te bucuri de viață iubind, 
plângând, luând taurul de coarne, războindu-te, cât 
te țin puterile, cu morile de vânt, după care vezi cum 
soarele scapătă spre apus, vezi cum coboară o dată 
cu tine, cu viața ta cu tot, din ce în ce mai greoaie, 

mai înceată, dar parcă și apusul îți place și ai vrea să 
nu se mai termine! Îți spui așa, în sine, hei, Petre 
Șerban, ce repede ți-a trecut viața și cât ai vrea s-o 
iei de la capăt! Aș vrea să simt mirosul văzduhului 
unde m-am născut și să plec în lume cu el în suflet, 
să nu-l uit niciodată. Acum mă întorc cu toți anii mei 
hărțuiți de oameni, de timp și de vântul destinului 
meu  de copil semiorfan. Aveam doi ani și nu știam 
cui să-i spun: tati, te iubesc! Apoi am aflat că e la 
închisoare că s-a  opus colectivizării. Ce știam eu 
atunci? Frații mai mari, îndeosebi, Vasile, îmi mai 
povestea din când în când frânturi din vremea aceea 
când eu aveam un an și jumătate și nu păstram încă 
vreo imagine a lumii. 

―Păi, măi Petre, când erai tu micuț, te punea 
mama în hățuri și te lega de un cui bătut într-un 
perete din bucătărie. Acolo pusese un pătuț și stăteai 
până seara când veneau ei de la prașila porumbului 
sau alte munci ale câmpului. aveam pământ mult și 
tata iubea pământul, era un om muncitor, un om 
gospodar cum nu era altul în Suhat.  

―Mă, tu ești nebun? Cum să stau eu agățat de-
un cui ? 

―Petruș, eu nu mint! Te lega frumos cu o 
frânghie, că erai nărăvaș ca și acum, vânjos, că te 
îndopa bine, aveam de toate. Ce te burzuluiești la 
mine? Îmi aduc aminte  perfect. Parcă te văd cum 
bâțâiai din trupușorul tău scurt, nu știu dacă aveai 80 
de centimetri. Erai mic și îndesat, aproape rotund. 
Scheunai acolo și cu sticluța de ceai și una de lapte, 
acolo stăteai înțepenit de perete. 

―Parcă nu-mi vine a crede! 
―Dar să știi că nu te lega mereu. Până se 

termina prașila, apoi îți dădea drumul prin curte și 
mergeai pe brânci mai ceva ca Muțulache al nostru. 
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Te luai la întrecere. Nu vreau să-ți mai spun ce mai 
făceai că ai  
să te superi pe mine. 

―Acum dacă ai început, spune! Dar mai repede, 
că m-ai făcut curios! 

―Mâncai găinaț! Știi cum îl scormoneai prin 
curte? Așa cum râcâie găina. Cred că te luai după 
ele. Degeaba fugeai după ele, că nu prindeai nici 
una. 

―Și tu mă lăsai, măi, Vasile, dă-o dracului de 
treabă! De aia am eu în mine prea multe minerale! 
Îmi crescuse imunitatea! De la porci, de la găini, de 
la napii ăia din baltă și cine știe ce-am mai băgat în 
gură! 

―Măi Petruș, frate, important este ce-ți iese din 
gură, nu ce bagi! Ai fost deștept, măi, să nu zici nu! 
Că ajunseseși să fii cel mai bun și în liceu și în 
armată! Tu, Petre, erai bun de general! 

―Eram, frate, dacă acceptam să-mi schimb 
numele! Dar așa, aveam tinichea de coadă, că adică 
tata era deținut politic, asta a fost treaba! Mama, 
sărmana, mi-a cerut să-mi schimb numele, dar eu 
nici n-am vrut să aud. M-a lăsat în pace. Îi era și ei 
greu, îi urmăream ochii în lacrimi. Pleca de lângă 
mine. Suferea. L-a iubit pe tata, dar n-avea altă cale.  

Pe tatăl meu l-am cunoscut târziu, după ce a ieșit 
din închisoare  unde fusese condamnat la douăzeci 
și cinci de ani, dar a făcut numai vreo opt, pentru că 
venise Ceaușescu la putere și i-a eliberat pe toți 
deținuții politici, închiși de ruși, căci tata a fost ridicat 
de KGB. Despre toate acestea am aflat când eram 
bărbat în toată firea, la casa mea. Primii doi ani din 
viață erau o nebuloasă pentru mine și voiam să aflu 
de ce n-am fost o familie și de ce eram împrăștiați în 
toată lumea, cei patru frați și mama, fiecare în altă 
parte. Numai eu la bunici. Vasile, fratele mai mare ca 
mine îmi spunea râzând cam cum a fost treaba cu 
mine, când eram de un an și jumătate, ca să vadă 
cum voi reacționa eu. 

―Da, măi deșteptule(că acum ai ajuns mai 
deștept ca noi toți la un loc), îți mai spun o dată ca 
să-ți intri bine în cap și să nu mai pui atâtea întrebări. 
Te lega de un cui, îți punea acolo ceva de mâncare, 
ce știu eu, dar tu, făceai pe tine și după aia mânai tot 
ce făceai, că erai plin din cap până în picioare de 
căcat. 

―Păi asta e de bine, că de-aia am avut eu noroc 
în viață până la genunchiul broaștei, că numai cu 

stângul am pășit. Norocul meu știi care a fost, măi 
Vasile? 

―Hai spune, să aflu și eu să nu mor prost! 
―Păi de câte ori dădeam cu stângul în dreptul, 

îmi sărea gândul ăla bun în ajutor și mă trezeam că-
mi este mai bine, după ce o luam în freză! Știi cum a 
fost viața mea, măi Vasilică? Una rece, una caldă, fie 
noapte, fie  
zi, la urmă mă trezeam într-un soare de-ăla luminos, 
de-ți era mai mare dragul, stăteam așa cu burta la 
soare și numai lapte și miere curgea peste mine. 

―Bine, măi Petruș, dacă tu spui așa, dar mie nu-
mi prea vine a crede că știu cam cum ai tras tu în jug 
la bunici, că erau și bunicii mei niște hapsâni după 
muncă, îi vedeam cum sunt când veneam doar în 
vacanțe. Cu bunica nu prea mă înțelegeam, îi 
răspundeam, nu-mi plăcea, că era veninoasă. Așa a 
fost și după ce am terminat facultatea. Certați ne-am 
și despărțit! Așa că eu n-am avut bafta ta!  

―Adică norocul meu, frate Vasile, a fost spart în 
fund, degeaba mă dau eu mare!  

Am oprit mașina. Simțeam un nod în coșul 
pieptului și mă podidi plânsul. Om în toată firea, din 
când în când, aveam astfel de momente. Nu știa nici 
pământul. Erau trăirile mele. Cuiul ăla din perete nu-
mi ieșea din minte, a stat acolo ani de zile, îl priveam 
mereu și nu știam ce-i cu el. Nu știam nici că acolo 
ar fi fost casa noastră. De câte ori intram în 
bucătărie, mă uitam fix la cuiul din perete. Era gros 
cuiul, mai degrabă un chiron de ăla baban, cu o 
floare lată, ca să nu sară din el priponul de care eu 
trăgeam să ies. Mi-o fi fost foame, sete, cu toate 
năclăite pe mine pe o căldură de iunie sau iulie, cine 
știe, eu sufeream acolo și nu știam că sufăr. Poate 
că seara mă hrăneau, mă îmbăiau și noaptea eram 
pui de om, iar pe timpul zilei un animal rănit priponit 
și lăsat de izbeliște! 

Privesc arbuștii de pe margine drumului prăfuiți 
de mașini, încărcați de roade, măceșe, porumbe, 
păducel, se răsfățau în soare, nu erau încă coapte. 
Mă gândeam că în felul lor și acești arbuști suferă de 
căldura verii, de praful, uneori ca rugina, de la vreo 
carieră de piatră de prin apropiere, și ei ca și mine, 
aveau noroc de vreo ploaie să-i facă nou-nouți! 
Peste dealuri se reflecta lumina roșietică de apus. 
Întotdeauna mi-a plăcut apusul de soare. E și acolo 
o suferință, suferința zilei îngenunchiată în curând de 
întuneric. Toți îngenunchem la un moment dat în 
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viață, o dată, de mai multe ori, după cum ne este 
destinul. Și eu am fost un pui de om legat la un an și 
jumătate de cuiul lui Hristos. Doar de un cui am avut 
parte, căci restul au fost palmele vieții, usturătoare, 
iar unele cu urme pe toată viața. 

 Îmi aminteam toate astea și mă tulburam. 
Puneam mașina pe pilot automat, ca să pot rumega 
în voie secvențe pe care bunul meu frate, Vasile, mi-
le povestea râzând, făcând haz de necaz. Cuiul ăla 
mi se  
înfipsese în inimă pentru o clipă și sufletul meu a 
sângerat într-o lacrimă. L-am văzut de multe ori. Mă  
trimitea bunica la casa noastră, unde se mutase 
unchiul Ticu, fratele mamei, adică nu mai era a 
noastră.  Eu rămăsesem la bunici și de câte ori mă 
trimitea acolo, de fiecare dată dădeam cu nasul de 
cuiul ăla. Îl fixam cu privirea, dar pe vremea aia nu 
mă întreba nici un gând al meu de ce stă cuiul ăla 
înfipt în perete atât de zdravăn, îndoit la vârf. După 
ce mi-a povestit Vasile asta, începusem să-l visez 
noaptea, mă visam mereu priponit și până la ziuă mă 
căzneam să mă dezleg. Când îi povesteam lui Vasile 
visul, râdea de mine, dar gândurile ? Ele, sărmanele, 
se revoltau. Ele mă urcau și tot ele mă coborau. Dar 
întotdeauna m-au salvat de la pericole. Târziu am 
înțeles robia mea până la șapte ani la bunici. Nu-mi 
amintesc nici momentul când mama a trebuit să 
plece în lume, să muncească, să trimită câte ceva 
din puținul pe care-l câștiga, căci nu știa carte. 
Bunicul meu pe care l-am iubit și l-am urât în același 
timp, a trimis-o în lume fără știință de carte. „Ce-i 
trebuie fetei mele școală? La cratiță, acolo îi e locul! 
Nu-i trebuie știință de carte ca să învețe să facă 
mâncare”. Și asta a făcut mama. Mâncare pe un 
vapor, era bucătăreasă. Dar asta tot mai târziu am 
aflat.  

Când am deschis ochii în lume și am înțeles că 
sunt om și știu să vorbesc, prima imagine a fost cu 
bunicul meu, care era aprig și m-a trimis la cinci ani 
cu porcii în baltă, dar nu s-a întrebat dacă știu să 
înot. „Petruș, duci porcii pe grind! Petruș, adună 
iarbă pentru porci! Petruș du-te cu gâștele în baltă! 
Petruș, fă aia, fă ailaltă”. De joacă nu aveam vreme. 
N-aveam nici o jucărie. Când aveam răgaz, inventam 
jucării! Încălecam un stuf și alergam, zicem că e calul 
meu, făceam grămăjoare de praf în drum cu alți copii 
de seama mea și ne jucam de-a bostana. Ce plăcere 
aveam să împrăștii grămăjoara de praf care însemna 

că am furat un pepene! Și cine fura mai mulți era 
câștigătorul. Venea Paștele, veneau căluții, 
leagănele, roata cu scăunele. Dar costa bani. Pentru 
mine bunicul nu avea niciodată un leu măcar să-mi 
cumpăr o acadea. Rolul meu era să păzesc porcii în 
baltă! Am devenit frate cu ei. Intram cu ei prin stuf, 
prin țipirig, prin păpuriș, mă treceau apa, ajungeam 
dincolo pe alt grind, uneori mă agățam de coada lor. 
Uneori, când treceau printr-o apă mai adâncă, mă 
agățam de coada încovrigată a scroafei, care avea 
coada cea mai lungă și era cea mai mare dintre toți. 
Mă apucam zdravăn de coada ei și ajungeam 
dincolo teafăr. Erau  
primele mele amintiri. Apoi au venit altele. Venea 
mama acasă să mă vadă, căci pe frați nu-i mai putea 
vedea. Eram cel mai mic, cel fără mângâiere. Știa,  
sărmana, că la bunici nu trăiam ca pe roze, dar ce 
putea să facă?  

Balta era bucuria mea! Și acum tot balta și 
pădurea sunt refugiul meu! Uite așa cu mașina asta, 
ultima din câte am avut de-a lungul anilor, plec și mă 
întorc, colind unde-mi zice mie gândul. Liniștea mea 
am găsit-o în pădure, în baltă și în toate minunile pe 
care le descopeream și atunci și acum. Mi-e dor de 
copilăria mea, de locul nașterii mele și mă îndrept 
acum spre acel miraj, la Isaccea și apoi în cătunul 
meu, Suhat, la marginea orașului. 

Îmi reînvie în memorie locul acela fără 
asemănare, uneori când sunt singur, alteori îmi 
apare în vis cu mine în zbor pe deasupra. Ce frumos! 
Să văd totul de sus! Dar iarăși se năștea un gând 
viclean: ce vezi tu acolo Șerbane? Ce să văd? 
Desenez în minte totul dintr-o dată. Peste balta mea 
se așternea liniștea o dată cu umbrele înserării. 
Lacul Rahova părea o pată imensă de albastru 
sclipitor deasupra căruia pluteau cu aripi larg 
deschise păsările apelor dulci, gâște sălbatice, 
egreta neagră, găinușe de baltă și multe altele. 
Uneori treceau spre apus lebede, în șir câte cinci sau 
șase, fîlfâiind greoi, scoțând sunete ritmice, puțin 
armonioase. Păreau mai degrabă bocete sacadate 
menite să îndepărteze pericolul.  

Le priveam cu bucurie, cu uimire, dar și cu o 
oarecare teamă. Îmi aminteau de gâștele de curte 
ale copilăriei mele. Trebuia să le păzesc, uneori o 
dată cu porcii, alteori numai pe ele. Și mă chinuiau 
mai ceva ca porcii. Făceau ce făceau și zburau. Le 
apuca așa o nebunie a zborului, că la un moment dat 
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nu mai erau niciunde. Mă apuca un tremur la gândul 
că voi da ochii cu bunica. Îmi spunea de acasă: „ochii 
și gâștele sau ochii și porcii”. Porcii n-aveam cum să-
i pierd, oricât de departe s-ar fi dus, grohăiau și până 
la urmă îi scoteam din stuf, cât de greu mi-ai fi fost, 
că eram mic cât o mogâldeață. Nu mă vedeam de 
papură și țipirig, doar glasul meu de copil, luptându-
se cu niște namile de scroafe, apărându-și purceii. 
Dar eu învățasem lecția și aveam grijă să nu mă 
apropii prea mult de scroafe 

 Dar cum puteam eu să zbor după gâște? Mă 
bucuram când le vedeam ce frumos pășteau, cum 
înhățau cu ciocul rogozul și iarba mătăsoasă și mă și 
gândeam cum am să mușc eu dintr-un copan de 
gâscă  
și ce bunătate o să fie! Și de-odată le văd cum se 
saltă din iarbă, desfac aripile largi, le scutură de vreo 
două ori, își fac vânt și se ridică de la pământ, 
apucând-o în zbor spre Tabie, dealul miraculos, de 
lângă baltă, cu  
oțetarii înroșiți ca sângele, mai ales spre asfințit. 
Gâștele s-au așezat taman pe movila cea mai înaltă 
și când au văzut ele frumusețe de baltă și întinderea 
de apă, (se vedea Dunărea, se vedea toată 
Basarabia până departe cu mulțimea de case văruite 
în alb și dese, una lângă alta), gâștele iar și-au 
desfăcut aripile și au început să bată de mai multe 
ori din aripi. Eu mă bucuram în sinea mea că se 
pregătesc să decoleze înapoi spre mine că o să 
aterizeze pe drind. Le priveam cu inima la gât, 
urmărindu-le toate mișcările. Deodată le văd că 
apucă spre Dunăre. Le urmăream și aproape că-mi 
venea să plâng, zburau cu o forță nebună de parcă 
le împingea cineva din spate. Au trecut Dunărea și 
pe-aici ți-i drumul, că nu s-a mai văzut nici picior de 
gâscă. M-am așezat pe grind și-mi aținteam privirea 
îngrozit de ideea că le-am pierdut. Așteptam și mă 
uitam spre ruși. Auzisem de la bunicul că acolo ar fi 
rușii, mâncai-ar viermii pământului, blestema bunica, 
arză-iar focul cu Stalin cu tot, care murise, spunea 
bunica, cu vreun an înainte de a mă naște eu, cam 
prin 1955, spunea ea, cu satisfacție pe chip, că adică 
am scăpat de-un bandit! Ajung acasă și mă pitulesc 

după poartă. Îmi era frică să intru în curte fără gâște. 
Se  
însera și o aud pe bunica: 

―Ia, vezi, măi, Dumitrache, pe unde e băiețașul 
ăla, mânca-l-ar moartea, că uită să vină acasă, acum 
se întunecă, pe unde umblă cu gâștele după el? 

Între timp, bunicul deschisese poarta și mă vede 
ghemuit lângă gard: 

―Ce faci tu aici, Petruș al lui bunicu! Când l-am 
auzit ce blând era cu mine, am simțit că se bucură 
că mă vede viu și nevătămat, am izbucnit în plâns cu 
suspine: 

―Au zburat gâștele taman la ruși, mânca-le-ar 
boala să le mănânce! Învățasem și eu să blestem ca 
bunica. 

―I-auzi, Axinie, au zburat gâștele, taman în 
Basarabia! 

―Văleu, ce ne facem noi fără gâște! Cât crăpăt 
am băgat în ele, doamne-apără-mă, cum să plece? 
Dar tu unde ai fost, copchile? 

―Lasă copilul în pace că nu are nici o vină, 
Axinio! Curenții de aer le-au împins din spate, că nu 
aveau ele  
atâta putere să zboare până acolo, apoi erau prea 
grase ca să le țină aerul. Poate vin mâine! 
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CINE SUNT EU? 
 
 
 
 
 
 
 

Angela DUMBRAVĂ 
 
 

 Cred că după a treia carte publicată, este timpul să 
spun câte ceva și despre mine. 
De data aceasta nu mă iau după mama care ne spunea 
întotdeauna să nu ne mai ridicăm în slăvi singure, fetele ei, 
cum că ce bine arătăm sau ce haine avem, mai frumoase 
decât cutare sau că suntem mai harnice. Și câte nu puteam 
spune, dar când se întâmpla una ca asta mama sărea cu 
gura imediat pe noi: 
- Lasă, mamă, să spună lumea despre voi de bine și 
nu vă grăbiți să ieșiți ca păduchele în frunte! 
Un timp am stat în cumpănă să spun sau să nu spun, dar 
în zilele acestea este bine să vorbești despre tine în cele 
mai frumoase cuvinte și să te ridici pe piedestal singură, 
cât poți, și să nu aștepți de la altcineva. Altfel, în zilele de-
acum ai slabe speranțe ca să te ridice lumea. Este bine ca 
măcar din când în când să te arăți cu ceva poleială, mai pe 
românește, să știi cum să-ți vinzi frumos marfa. 
Am ascultat-o pe mama până când am văzut că vremurile 
nu se mai potrivesc cu cele din tinerețea ei și este bine să 
nu-ți dai singur în cap. 
Așa că o să trec peste învățătura mamei și o să mai spun 
câte ceva despre mine și chiar îmi asum riscul de a fi privită 
mai chiorâș de câte cineva atunci când mă mai laud puțin. 
Ce-i drept mai pe șestache ca mama să nu afle, altfel mi-
ar spune în felul ei: 
- Hei, fata mea, nu-i așa că ți-au murit lăudătorii?!  
Dar, cum știu că indiferent cum o dau nu este bine, aleg 
varianta mea.  
Și chiar cu toate aceste mici șicane ca între mamă și fiică, 
așa cum se întâmplă în toate familiile care se respectă! Păi 
nu-i așa, din micile contraziceri se construiesc relațiile, 
personalitatea și tot ce ține de libertatea fiecăruia. Cu toate 
acestea, pot să spun cu mâna pe inimă și cu toată bucuria 
că nu știu dacă a fost cineva mai iubit decât mine, și asta 
de când am deschis ochii pe lume.  

 Ca să înțelegeți despre ce povestesc, e musai să vă 
spun că mă trag din trei ramuri de neamuri. Norocul meu a 
fost că ramurile toate au fost viguroase și prinse bine de 
rădăcinile înfipte sigur în pământul vechi și sănătos.  
 Doi tați, una mamă, trei perechi de bunici, tot atâtea 
rânduri de verișori și verișoare, unchi și mătuși, nași și nașe 
și tot așa dacă mă gândesc... prieteni, vecini, cunoscuți din 
partea cutăruia... și orice aș face și cum aș da-o, tot trei 
rânduri ies.  
 Sper să nu plictisească enumerarea, dar numai așa 
veți înțelege originea mea. 
Și s-o iau cu începutul... 
 M-am născut într-o familie amestecată din mamă 
româncă și tată hahol. 
 Eu, fiica lor, Angela, sunt rodul dragostei dintre Barbu 
Mila și Teodorov Vasile și am văzut lumina zilei într-o 
căsuță mică, în satul Ilganii de Sus, așezat pe malul 
Dunării, pe o iarnă din acelea când lupii urlau a foamete, 
iar Dunărea era înghețată tun. Din locul acela care m-a 
fermecat și legănat în vraja poveștilor spuse de bunica, 
mama și mătușile mele, din colțul meu de rai, un sătuc 
parcă desprins din una din poveștile pe care o ascultam 
fascinată, îmi vin amintirile pe care vi le-am povestit în 
cărțile mele. 
 Doar că despre tata Vasile vă povestesc din ce am 
auzit de la mama și de la bunici pentru că în unele vieți nu 
se întâmplă lucrurile precum le dorești. Așa cum s-a 
întâmplat și cu el, nevoit să părăsească această lume când 
încă nu mă născusem. E drept, nu l-a întrebat nimeni dacă 
vrea să plece tocmai atunci când număra zilele ca să o 
cunoască pe fiica  
sa. De la mama știu că nu te întreabă nimeni când trebuie 
să  
pleci din lumea asta.  
 Acesta a fost destinul lui, al meu și al mamei. Nu ai 
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cum să te pui în calea lui... 
  Cum nu l-am cunoscut pe tata, am crezut că lumea în 
care trăiam era a erei matriarhatului, trăind mai mult între 
femei, mama, bunicile, mătușile, nașele și bunicul Ghiță 
care era parte neînsemnată numeric în lumea femeilor din 
viața mea. 
  Anii trec repede când ești copil, iar eu creșteam 
fericită cu ce aveam între ai mei și prietenii de joacă din 
mahala. Dar cum timpul trecea și eu parcă creșteam ca din 
apă, pe neașteptate a venit și momentul să-l cunosc pe 
tatăl cel care m-a crescut. Probabil a fost trimis de Sus de 
tatăl pe care nu l-am cunoscut și asta după o atentă 
observare a omului care trebuia să-l înlocuiască. 
Mi se părea normal, trebuia ca cineva să mă învețe cum să 
trăiesc și să mă crească așa cum ar fi făcut-o el. 
Pe cel de-al doilea tată l-am cunoscut într-o seară când 
mama fără să mă pregătească a spus simplu:  
- Acesta este Ion și de mâine o să fie și tatăl tău. 
Întâlnirea dintre noi a fost ca atunci când parcă ne 
cunoșteam dintotdeauna și chiar de la prima întâlnire l-am 
iubit pe cel care a intrat în viața mea ca tatăl meu. 
Adevărat.  
Din ziua aceea a căzut matriarhatul pentru că eu 
ajunsesem umbra tatei și unde mergea el acolo eram și eu.  
Curioasă, vedeam cum oamenii se întâlneau în perechi. 
Mergeam cu tata și când se întâlnea cu prietenii lui ...și 
ușor-ușor am început să prind rostul lucrurilor, atunci când 
ai și al doilea părinte. Când mergeam pe la o petrecere cu 
ai mei eram atât de fericită când mă întreba cineva:  
- Tu a cui ești fetiță? 
Iar eu, cu ochii strălucind de bucurie, spuneam tare ca să 
audă toți care erau acolo: 
- Sunt a lui Ion Munteanu! 
Acum când povestesc și văd scena de atunci... tata avea 
ochii în lacrimi. 
 Și a început perioada mea normală când creșteam 
într-o familie adevărată când tot ce se plănuia pentru casă 
sau pentru unul dintre noi se făcea împreună. 
 Eram fericită de dimineață până seara între prieteni, 
cu surioarele mereu după mine.  
 Acum când povestesc despre asta mă gândesc că 
am trecut prin etapele vieții frumos... copilărie, 
adolescență, tinerețe cu bune și cu rele și iată-mă acum 
ajunsă la vremea când le pun toate cap la cap și pot să 
spun că am știut cum să facem față greutăților. 
 M-am căsătorit cu băiatul pe care l-am iubit din 
tinerețe. ntâlnirea noastră nu a fost întâmplătoare. Până să 
ajungem acolo unde trebuia, am avut destule provocări și 
totuși cineva a hotărât că trebuie să fim împreună. El este 
băiatul cu ochi verzi cunoscut în povestirile mele, iar acum 
când scriu, este  
de patruzeci și cinci ani soțul meu, Dumbravă Dumitru, 

sprijinul și umărul pe care am pus capul de câte ori m-am  
poticnit, și nu de puține ori. Am trecut prin multe greutăți, 
dar și prin multe bucurii, nu le amintesc acum, pentru asta 
ar trebui să mă așez la masa de scris și când aș crede că 
am terminat tot, aș lua-o de la capăt din nou. O să le vină 
timpul și lor! 
Nu pot să trec peste cea mai binecuvântată zi din viața 
noastră, aceea când am devenit părinți. Într-o vară chiar în 
luna lui cuptor a venit în casa noastră, Iuliana Ioana, fiica 
noastră, pe care o iubim și ne iubește, iar împreună 
formăm triunghiul perfect.  
 Avem prieteni, surori, frați, nepoți, fini, finuțe și bucurii 
adunate în noi cât să ne ajungă pentru totdeauna. 
 Ei bine, acum bucuriile le împărțim în poțiuni mici ca 
să ne ajungă pentru toată viața. 
 Și orice zi care vine și suntem împreună este un motiv 
de imensă bucurie! 
 
PRIN OCHII MAMEI L-AM CUNOSCUT PE TATA 
 Povestește mama că s-au trezit într-o duminică cu o 
căruță la poarta bunicului. Din căruță a coborât o pereche 
de oameni mai în vârstă. Se vedea că erau părinții. O 
familie tânără cu un băiețel și un tânăr stingher, liniștit și 
sfios care au întrebat dacă la poarta unde s-au oprit 
locuiește familia Barbu Gheorghe. După obiceiul locului, au 
fost invitați în curte, apoi în casă și abia atunci bunicul i-a 
întrebat ce caută și cine sunt. 
 Cu privire blândă și voce caldă, cel mai în vârstă 
bărbat a început să spună cine sunt, de unde sunt de loc 
și de ce au venit. 
 „Eu sunt Iftim”, și arătând spre femeia negruță a spus: 
„Și aceasta este Matroana, nevasta mea, iar el este 
Dumitru, cel mai mare băiat al meu cu nevasta lui Ioana și 
Iordan, țâncul lor. Tânărul acela voinic și rușinos este 
Vasea. Pentru el am venit aici la dumneavoastră. Noi 
venim din satul Vulturu, la o aruncătură de băț de aici și”, 
glumeț a spus: „valurile Dunării ne-au șoptit că în satul 
vostru sunt fete frumoase, dar mai ales în casa aceasta. 
Sunt și vesele și harnice. Băiatul acesta cu care am venit 
aici asta caută. I-a venit și lui vremea să se așeze la casa 
lui și să-și ia zborul din cuibul casei.” 
 Atunci bunicul a mulțumit pentru vizită și pentru 
onoarea de a le intra în casă. A spus: „Am două fete, una 
mai mică și una mai mare de măritat. Celelalte sunt încă 
niște copilițe, că m-a ajutat Dumnezeu să fiu un om bogat”, 
și cu o voce puternică le-a chemat în casă pe fetele care 
stăteau pitite și curioase în camera de-alături. 
 „Aceasta este Ivana și aceasta este Miluța, dintre ele 
doar Miluța este de măritat.” 
 Mama își arunca ochii pe furiș spre băiatul înalt, 
subțirel, cu niște ochi albaștri și cinstiți, a văzut că și el se 
uita la ea  
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mai pe ocolite și între ei deja se făcuse acea punte, cum  
spunea mama „începuse să ne bată inima la fel”. Adevărul 
este că mamei îi mai venise în pețit o familie din Nufăru, 
dar mama nu și nu, și n-a fost chip s-o mărite. 
 Bunica spunea: „O să rămâi fată bătrână și o să te 
mărite babele cine știe cu ce vădan sau vreun burlac 
pretențios!” 
 Bunicul, care ținea mult la mama, nu s-a luat după 
bunica și i-a spus: „Lasă fata în pace, Ioano, că ce-i al ei, 
e pus deoparte!” 
 După ce au fost ospătați cu cele mai gustoase 
mâncăruri care se găseau întotdeauna în casa bunicii și 
făcute chiar de fata care trebuia să se mărite, asta ca să 
vadă băiatul cât de harnică și pricepută este! Se uitau la 
mama, nu numai pețitorul, dar și soacra care o măsura din 
ochi cât de voinică este. După ce au cinstit câte un păhărel, 
au bătut palma, s-au înțeles, dar și-au dat un răgaz de 
două săptămâni ca să aibă timp să pregătească logonda 
urmând ca mama să meargă la ei ca noră în casă. Toate 
acestea fără să-i întrebe și pe tinerii timizi de la masa lor 
care își aruncau de zor ocheade pe furiș. Inima însă a 
hotărât da. 
 În cursul săptămânii au stabilit ca tinerii să meargă la 
Tulcea să cumpere cele necesare și chiar dacă se făcuseră 
vorbele, nu i-au lăsat să plece singuri, ci însoțiți de sora 
mai mare a mamei, căsătorită, Ștefana, căci zicea bunica 
„gura lumii nici pământul n-o astupă” și este mai bine să nu 
se dea ocazie la discuții. 
 În dimineața hotărâtă a spus mama: „Vasea a venit 
cu barca până la noi și de-acasă am plecat la Ceatal de 
unde luam vaporul. Ne-am urcat pe punte și parcă nu îmi 
găseam locul. Mă uitam la el. Era frumos și avea o frunte 
înaltă așa ca a ta, mamă! Era înalt și subțirel, avea părul 
cârlionțat, blond spre castaniu și când se uita la mine, 
parcă mă uitam la un cer senin în zi de sărbătoare! Am 
văzut că și el se uita zâmbind la mine, însă sora Fănica nu 
ne pierdea din ochi ca să nu facem ceva care să dea apă 
la moară satului și să ne bage într-o belea. Când am ajuns 
în Tulcea am plecat direct în piață, unde găseam de toate. 
Mi-a spus să-mi cumpăr de îmbrăcat ce vreau și ce-mi 
place ca să fiu cea mai frumoasă mireasă. Nu s-a zgârcit 
la bani! 
 M-am gândit să-mi cumpăr o rochie cum nu am văzut 
la nicio fată din sat. Să spun drept, mă cam săturasem de 
rochiile cusute, țesute, brodate de mâna noastră și ca să 
fiu altfel mi-am cumpărat o rochie de diftină înflorată, o 
pereche de opincuțe, un batic din stambă cu flori, un șir de 
mărgele colorate și o pereche de cercei roșii ca focul. 
 Vasea era tare darnic, avea la brâu o curea lată și 
acolo la mijlocul lui ținea banii. I-a cumpărat și surorii 
Fănica o pereche de cercei și tare s-a mai bucurat că 
nimeni nu i-a cumpărat un cadou așa degeaba. După ce 

ne-a cumpărat nouă, și-a luat și pentru el o bască, o 
cămașă, o pereche de pantaloni și o pereche de pantofi 
care semănau cu opincile,  
atunci la modă și obosiți am plecat la piață să mâncăm.  
 Mirosurile de la mici, cârnăciori, pește, gogoși te 
făceau să înghiți în sec. Ne-am oprit la o masă și el s-a dus 
la rând cu o tavă și a cumpărat de toate să ne liniștim 
foamea.  A luat pentru fiecare și câte o halbă mare de 
bragă. 
Aș fi mâncat și cu ochii la cât eram de flămândă, dar îmi 
era rușine! Dacă îmi vede dinții sau dacă o să pleoscăi… 
Nu am putut să mănânc nimic. Sora mea mânca de se 
băteau turcii la gura ei, ba chiar a mâncat și porția mea, cu 
toate că mie îmi scăpărau ochii și de foame ,dar și de 
supărare pe ea că nu s-a gândit să-mi ia mâncarea acasă. 
 Am plecat acasă cu cumpărăturile și Vasea a luat 
barca și a plecat la ai lui. Când le-am arătat ce-am 
cumpărat, bunică-ta ca o vulturoaică a sărit la mine: 
 - Asta-i rochie cu care să te îmbraci?! Sau vrei să ne 
faci de râs într-un sat străin?! Și tu, Fănico, ai fost cu ochii 
legați, mai ales că băiatul v-a dat bani destui! Nu, o să te 
îmbraci cu o rochie din in cu model, pe cap îți pui brobodița 
brodată… Poți să încalți opincuțele și să te gătești cu 
mărgelele și cerceii, a spus mama hotărât. 
 - Iar tu, Fănico, că ești cea mai mare soră, o să te 
îmbraci cu rochia de diftină care ți-a plăcut atât de mult, a 
continuat ea.” 
 Și povestește mama că: 
 „Multă vreme i-am ținut ciudă soră-mi că s-a îmbrăcat 
cu prima mea rochie cumpărată de logodnicul meu! 
Ai mei au început să se pregătească de logodnă! Mâncare, 
nu vă mai spun câte bunătăți, iar casa, cu atâtea fete, 
strălucea de curățenie. Eu”, spunea mama, „nu prea le-am 
fost de ajutor, parcă călcam în străchini, nu-mi ardea de 
nimic. Mă gândeam doar la el și la ochii lui albaștri și la 
cum o fi prima noapte de care mă cam speriase sora mea. 
Nu mi-a povestit prea multe, dar râzînd a spus: 
 - Lasă c-o să vezi tu! 
 Și așteptam nerăbdătoare să văd ce mi se întâmplă! 
 Ceilalți m-au lăsat cu ale mele și își vedeau de treburi. 
Bunicul a mers la Ada Marinescu și a tocmit lăutar și 
toboșar. Erau și în sat, dar voiau unii cărora li se dusese 
vestea, mai ales tata, care voia pentru mine să fie ceva de 
fală. 
 Au trimis prin sat pe unchiul Alexe să anunțe 
evenimentul cu o ploscă cu vin în sănătatea tinerilor. 
Fiecare se interesa, mai ales mamele de fete, care erau 
cele mai curioase. 
 - Se mărită Miluța. De unde-i băiatul? 
 - A, este de a lui Iftim! Îl știu, sunt oameni buni. 
 Și în ziua logondei, îmi amintesc, mamă, parcă-i 
acum. 
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 Era o zi frumoasă și încă de dimineață, muzica se 
auzea din curtea noastră în tot satul. Eu, gătită și 
emoționată, mă uitam la surorile mele, mătușile, unchii, 
gătiți și cu voie bună. Tata și prietenii lui fumau o țigară pe 
prispa casei și se gândeau la vremurile trecute. Mama și 
cumnatele ei nu mai  
pridideau de treburi să așeze masa, să primească lumea 
care venea, să răspundă la urările vecinilor. Sora Ivana era 
următoarea din casă care trebuia să se mărite și era cea 
care punea buchete și batiste băieților și fetelor. Trebuia să 
se facă cunoscută într-un fel, mai ales că ne intrau în curte 
băieți din alt sat și era un moment potrivit ca lumea să vadă 
cât este de frumoasă! 
 Și în toiul pregătirilor, de la vale se auzeau tropote de 
cai cu căruțe pline de nuntași care chiuiau, de ți se ridica 
părul în sus. Erau prietenii lui Vasea, frații, vecini, prieteni, 
rude, nași. Caii erau gătiți, oamenii îmbrăcați cu cele mai 
frumoase haine, mâncarea gustoasă, muzica te sălta în 
sus chiar fără să vrei și eu la prima horă cu tatăl tău. 
 Mamă, ne-am luat din dragoste să știi. 
Îl pierdeam din ochi, mamă! Era tare frumos și bun, dar 
când râdea zici că aveai soarele lângă tine. 
 A fost o logodnă de pomină, dar se însera și trebuia 
să plecăm spre casa mirelui. 
 Acum să te ții plânsete: mama, surorile, vecinele. 
Chiar și tata avea ochii umeziți. Eram ajutorul lui! 
 Și, ca să le treacă de dorul meu, au prelungit 
petrecerea până pe la 12 noaptea. Trebuia să se discute 
de-a fir-a-păr cum a fost, ce au adus rudele mirelui, cum 
era îmbrăcată cutare, dar cutare, dacă fetele din satul 
nostru sunt mai frumoase decât cele de-acolo… 
 Eu am plecat cu ai lui în căruța în care erau părinții lui 
și Vasea și parcă nu îmi era frică de nimic, mamă, lângă el. 
Se înserase și se lăsase frigul. Vasea mi-a pus pe umeri 
pieptarul lui și m-am încălzit toată de fericire și bucurie. Am 
trecut cu bărcile de la Vaideei la Vulturu și am ajuns acasă. 
Nu prea am văzut cum era casa pe din afară, dar când am 
intrat în casă am văzut o masă joasă lungă și cu scăunele 
mici. Într-o clipă, masa s-a umplut cu bunătăți, sticle de vin 
și au închinat un pahar în sănătatea noastră, apoi au 
început să hroiască (să cânte rusește) pe toate vocile. 
 Cumnata mai mare a lui Vasea, țața Ioana, ne-a dus 
în casa ei și ne-a lăsat acolo singuri. Dimineață, un alai de 
femei chiuind au intrat peste noi și bucuroase că le-am 
cinstit familia, m-au luat pe sus la Vasea acasă și acolo au 
început să ne facă daruri. 
 Au făcut rachiu roșu și toată săptămâna au petrecut, 
dar s-au gândit și la ai mei și au trimis în sat cămașa și 
rachiu roșu ca să vadă și satul ce fată curată sunt. Atunci 
să fii fată mare era o cinste și o onoare pentru familia care 
te-a crescut și pentru cea în care intrai. 

 Mă acomodam greu în familia tatălui tău, vorbeau 
haholește și de când eram la ei încercau să vorbească și  
românește ca să înțeleg și eu, dar ieșea mai mult pocit și 
abia  
înțelegeam. Îmi era rușine să mănânc și tatăl tău îmi 
aducea mâncare pe furiș în cameră. Eram foarte iubită 
pentru că nu întorceam vorba înapoi, eram harnică și 
pricepută la mâncare, mai ales la plăcinte că o întreceam 
și pe soacră-mea. 
 Bunică-ta mă ruga să mănânc, în felul ei: 
 - Ioi, Ioi, devocika, mănâncă! 
Și dacă a văzut că nu mănânc, ca să mă facă să înțeleg ce 
o să pățesc, mi-a spus pe șleau în românește: 
 - Ai să crăpi!” 
 Ce nu știa băbica era că mama mânca noaptea când 
se culcau toți, mâncarea pe care i-o aducea tata. 
Au stat toată iarna acolo, dar aproape în fiecare duminică 
se duceau acasă la bunica. Mamei îi era dor de frații, 
surorile și satul unde a copilărit. 
 În primăvara următoare, după ce s-au sfătuit cum 
este mai bine, au plecat să locuiască în satul mamei. La 
început au locuit la bunica, apoi din banii pe care îi aveau 
strânși de la nuntă și-au cumpărat un loc de casă peste 
Dunăre în satul Ilganii de Sus. Până în toamnă, cu ajutorul 
clăcii, aveau casa gata și mai ales că mama mă aștepta pe 
mine. 
 Tata era un om tare bun. O iubea pe mama și nu prea 
o mai lăsa să lucreze mult sau să stea în picioare. O 
ocrotea, mai ales de când aștepta copil. O încingea la 
mijloc cu un brâu să nu răcească, îi făcea toate poftele și îi 
lua treaba din mână ca să lucreze cât mai puțin. 
 Tata lucra atunci la făcut panere, coșuri, rogojini, 
ambalaje din răchită și papură. Le lucra acasă și mama îl 
ajuta. Din asta trăiau. 
 În sat era un depozit, Evereu îi spunea, unde primitor 
era un sătean, care primea de la fiecare ce lucra. Îi nota pe 
un caiet și în funcție de câte bucăți făceau sau cum erau 
lucrate, la sfârșitul lunii primeau bani. Pentru două guri, el 
și mama mai făceau rost de un pește de la bunica, cei din 
satul tatălui le aduceau ulei, făină, brânză, așa că bănuții 
lor primiți îi strângeau pentru botez. 
 „Dar săracul nu a apucat să te vadă pentru că o 
simplă pișcătură de la o insectă în baltă l-a doborât la 
pământ ca secerat pe omul meu ca un brad”, și după atâția 
ani, am văzut-o pe mama ștergându-și ochii pe furiș și 
uitându-se în ochii mei ca să mă convingă, mi-a spus: 
 „Să știi mamă, că ai venit din dragoste!” 
 „Păcat că nu a trăit să te vadă și el!” Și a continuat 
mama cu o voce tristă și parcă venită de undeva din 
înțelepciunea bătrânilor: 
 „Cine trăiește crește, cine moare putrezește!” 
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AL OPTULEA CER - înspre 
inima cititorilor 

sau 
Omul din poezie, poezia din om 

... 
(recenzie de carte; autor Vasile Bele) 

 
 
 

Vasile BELE 
 
Vivat, poetul! Vivat, poemul! Trăiască! Trăiască! 

Trăiască! Revin spre manuscris pentru că îmi era dor de 
el, dor de poezie. Așa se întâmplă, zic eu, atunci când 
întâlnești o poezie curată, sinceră, modestă ... o poezie 
care atrage și te atrage, o poezie captivantă. Da! Și toate 
astea le-am găsit în volumul-manuscris (deocamdată!), 
primit din îndepărtata Spanie, de la un român adevărat, 
bun prieten și talentat poet Emil I. Bozga, cu rugămintea 
de a scrie, „câteva vorbe", despre om și poezia acestuia. 
Asta și fac, cu o adâncită bucurie, ba chiar și cu emoție 
transmisă de simplitatea frumoasă a poemelor.  

În timp ce manuscrisul se află la corectat, iată-mă, 
în zi de duminică, aplecat asupra viitorului volum. Deja, 
vorbim despre cel de-al doilea volum de versuri, după, 
întâiul, Pierdut printre gânduri, ce ni la oferit sau dăruit, în 
2019. Doi ani, cu bune și cu rele, cu multe restricții din 
cauza pandemiei, ani care și-au pus amprenta asupra 
noastră, a tuturor.  

Poetul, nu a stat degeaba. Dimpotrivă! Profitând 
de toate acestea a luat foaie și pix, ascultându-și inima, și 
a scris. Din start voi puncta faptul că, în poezie, Emil I. 
Bozga, a făcut un pas uriaș. Urcarea literară este evidentă, 
vizibilă. Un motiv întemeiat de a-l felicita, din suflet. Nu o 
spun din generozitatea prieteniei care ne unește, ci din 
cele știute,citite, evidente. Ești pe drumul cel bun, prietene! 
Dacă-mi este permis, îți dau și sfat - urmează-ți visul! 
Urmează-ți inima! Nu te opri! Privește doar înainte și crede 
în tine, crede în ceea ce faci.  

„Poezia este muzica sufletului și, mai presus de 
orice, a sufletelor mari și sensibile" (Voltaire)! Te încadrezi 
perfect în această frumoasă și minunată definiție. Poeziile 
dumitale sunt senine și sensibile. Și volumul de debut  

 
 

 
(Pierdut printre gânduri) este unul minunat, dar aici 
excelezi. Și e foarte bine că este așa!  

Originalitatea poeziilor vine din măreția sufletului. 
Diversitatea tematică - un motiv în plus de apreciere. Se 
simte, în unele poezii, durerea și dorul de casă. Imaginile 
literare sunt remarcabile, dar asta este, în definitiv, viața. 
Plecat fiind, pentru un trai mai bun, în țări străine, poezia 
vine ca o scăpare-refulare. Umple sufletul și golul din el. 
Vorbesc despre „golul din sufletul", unui român adevărat, 
creștin și credincios, aflat la mii de kilometri de rădăcini.  

 
Poemul Maramureș, este prin excelență, un imn, 

drept urmare l-am și propus primul din volum, pentru ca 
cititorii tăi, să-l simtă și să te simtă. Deschizător de volum 
... Detașat, poezia aceasta, merită loc de cinste, în fața 
celorlalte. Este un poem-imn, repet, și doar cel care știe 
dorul de Maramureș îl poate scrie. Ți-a ieșit perfect, demn 
de lauda și respectul tuturor.  

Maramureșul nostru, este un reper important pe 
harta țării și a lumii, iar dumneata l-ai „ilustrat" așa cum l-ai 
simțit. Expresivitatea și excelență sunt cuvinte cheie, 
esențiale pentru o reușită pe care o meriți. Poate, prin 
acest poem, Maramureș, te-ai descărcat și te-ai încărcat 
cu putere. Ți-ai alinat dorul de pământul străbun, de glia 
străbună. Te-ai eliberat! Emoția emanată din acesta, 
întrece superlativul.  

Frumusețea imaginii literare întrece splendoarea. 
Este o vorbă, pe care sunt convins că o cunoști: „Așa a vrut 
Dreptul Dumnezeu să fie!". Adevărat ... Este rostul și viața 
noastră. Avându-L pe Dumnezeu în suflet, pașii îți sunt 
ocrotiți și păziți. Cititorii îmi vor da dreptate. A se vedea 
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poemul, Loc pentru toți, pe care îl voi cita și eu, aici: 
Nu vă-nconjurați de ziduri, de taverne, de prostii, 

 
Lăsați loc pentru icoane! Lăsați loc pentru copii ... 

Nu vă tăbăciți în aur și în vilele de lux, 
Lăsați loc pentru biserici! Lăsați loc pentru Isus! 

 
Nu vă faceți din viață, un cuib numai pentru voi, 

Lăsați loc pentru flămânzi! Lăsați loc pentru cei goi! 
 

Nu vă vindeți demnitatea, pentru-a gândurilor patimi, 
Lăsați loc și pentru zâmbet! Lăsați loc și pentru lacrimi! 

 
Nu doriți să fiți o slugă, a monezilor culoare, 

Lăsați loc pentru iubire! Lăsați loc pentru  
 

onoare! 
Nu îngăduiți ca-n suflet, să se umple de mătreață, 
Lăsați loc pentru speranță! Lăsați loc pentru viață! 

Ce mai pot adăuga eu? Crede-mă, mi-ar fi seci 
vorbele, dar vorbesc emoțiile, vorbește emoția în sine ... 

Clar, Emil I. Bozga, deja este o voce în plan 
literar. Prin ea, poetul ni se destăinuie. Descoperim, un 
poet emotiv și emoțional, în același timp. Spațiul său literar 
nu este îngrădit. Poetul scrie fără reținere despre tot ce îl 
înconjoară. Distanțat, ca tematică, este iubirea - când plină 
de zâmbet și fericire, când confuză, abătută, ba chiar 
întristată (mai mult, suferința în/din iubire).  

Vreau să mă retrag în liniștea mea, 
Acolo, voi vorbi cu Dumnezeu! 

(...) 
Acolo, nimeni nu mă poate atinge, 
Acolo, voi șopti cuvinte fără glas ... 

(...) 
Acolo, nu pătrunde nici răul, nici ocara, 

Iar sufletul din mine îmbracă aceiași haină,  
din poezia În liniștea mea ... 

Poezia lui Emil I. Bozga, are trăire și transmite o 
trăire puternică, sufletească, cotidiană. Văd emoție literară, 
văd aspirație și visare, văd pasiune și împlinire. Poetul 
surprinde în versul său, realitatea cotidiană, afectivitate și 
atașament pentru oamenii dragi.  

Fiind un om obiectiv, gândește liber, gândește 
onest și drept, iar atunci când întâlnește și oameni 
necinstiți sau nedrepți, le „dedică", și acestora, câteva 
versuri. Iubește dreptatea și libertatea! Iubește adevărul și 
sinceritatea - valorile morale de căpătâi. Știm prea bine că 
pe drumurile vieții ne mai pun, uneori, piedici, invidioșii, 
urâcioșii, orgolioșii ... Poezia, poate să fie și un document 
de îndreptare al celor necinstiți, al celor certați cu legea 
bunului-simț. Se mai întâmplă!  

Volumul este unul obiectiv, concret și 

concretizant. Se creează o legătură între om și om. De fapt, 
unele dintre aceste poezii, le-aș încadra la poemul-
mărturisire-a sincerități, fără a greși. Vorbim sau avem în 
volum, un  

 
lirism obiectiv.  

Vocea poetului este concretă și obiectivă. Pleacă 
de la corectitudine și de la o imagine panoramică a eului 
liric. Avem un poet original, ancorat în realitatea cotidiană 
a vieții, unul care se bucură alături de cei dragi, și suferă 
alături de cei dragi, atunci când aceștia suferă.  

Dorul și dorința, este o altă tematică din 
diversitatea poeziilor. Amintesc poezia Dor pribeag: 

Of! Dorul de tine cerșește, pribeag, 
El bate la ușă, dar doarme-n cerdac, 
Că n-are intrare, la ține-mă conac, 

Să-ți lase un zâmbet! Să-ți facă pe plac ... 
 

Și vântul îl bate și ploaia îl udă, 
Pândind pe la geamuri o voce s-audă, 

Lămpașul e stins la ea în odaie, 
Iar el stă în vânt, în ceață și-n ploaie. 

 
Așteaptă un zâmbet, așteaptă un semn, 

La geamul odăii, să-i dea un îndemn, 
În mijlocul nopții, cu liniște pură, 

Nici câinii nu latră, nici lupii nu urlă. 
 

Ar vrea să se ducă, să-și ia bun-rămas, 
Că ploaia îl udă mai bine de-un ceas. 
Conacu-i pustiu în miez de noapte, 

Nici pași nu se-aud, nici unele șoapte. 
 

El pleacă cu gândul, se pierde în ploaie, 
C-ar vrea să se-ntoarcă, să intre-n odaie. 

Atunci când va fi ... să-i facă pe plac, 
Să nu-l țină-n ploaie, o noapte,-n cerdac. 
Cât privește tipul de rimă folosit, poetul atinge în 

versurile sale când la rima împerecheată, când la cea 
îmbrățișată sau încrucișată. Așa că idee, rima este 
identitatea sunetelor la sfârșitul a două sau mai multe 
versuri.  

Iată câteva exemple: 
La lună urlă sufletu-n pustie  
Văzându-se lovit de crunta soartă 
Și refuzând a vieții pribegie,  
Cu stelele din cer, parcă, se ceartă, din poezia Agonie, 
avem rimă încrucișată. 
E anotimpul zâmbetului sincer,  
 
Doar tunetul se-aude peste șes 
Și stropii-ncep să cadă tot mai des, 
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Iar eu privesc la chipul tău de înger, avem rimă îmbrățișată, 
din poezia Anotimpul meu. 
Oferă-i vieții dreptul ei, 
Zâmbește chiar fără temei, 
Căci, viața te va răsplăti, 
Cu însăși dreptul de-a trăi, avem rimă împerecheată, din  
 
poema Mulțumesc. 

Vorbe pot fi multe. Părerile pot fi împărțite. 
Important este să știi să le împărtășești. Ai făcut acest lucru 
la modul frumos, sensibil, elegant, într-un fel propriu. Așa 
cum îți este sufletul, așa îți este și poezia.  

„Litterae scripta manet, volant irrevocabile 
verbum", zice latinul, adică, „ce e scris rămâne, vorbele 
zboară irevocabil". Aici este momentul „Emil I. Bozga". 
Acum este timpul tău! Îți este un atuu perfect. Felicit și 
această apariție editorială și-ți doresc cititori pe măsură.  

Cred într-un viitor literar ce-ți este favorabil. 
Profită! Și, uite cum visele prind aripi și se împlinesc. Încă 
un vis împlinit! Încă o bucurie pentru cei care iubesc 
literatura de calitate. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat 
șansa de a scrie „câteva vorbe", vorba ta, despre omul și 
poezia sa, adică despre tine și despre frânturile sufletești 
ce ni le-ai dăruit prin acest volum.  

Sunt convins că vei continua să scrii, să visezi, 
chiar și cu ochii deschiși ... Și acum te rog să-mi permiți să 
finalizez, cu poezia Dor de odor, un poem-al-dorului-de-
locul-natal, unul semnificativ din toate punctele de vedere: 

Grădină cu flori și maci, 
Ai ajuns imaș la vaci! 
Casă, poartă și odor, 
Pe mâna nebunilor. 

 
Iconițe prinsă-n cui, 
Ați ajuns a nimănui. 

Chiar pe micul cel bătrân, 
L-a tăiat acest jupân, 

Ca să nu poată vedea, 
Ciuful și batjocura. 

 
Toate-aceste lucruri triste, 

 
Lacrimi strânse în batiste 
Și-aruncate peste veac, 
Ție scump odor și drag. 

 
Oameni răi și fără frâu, 

Te-au semănat cu pustiu 
Și-au negat neamul și fiul, 

Dar al lor va fi pustiul. 
 

Colț de rai unde-am crescut, 

N-oi rămâne surd și mut, 
Într-o zi-ți voi da viață, 

Soare, pace, dimineață. 
 
Vivat, poemul! Vivat, poetul! Trebuie cernut foarte 

bine prin sita cuvântului expresia - „omul din poezie, poezia 
din om", pentru a vedea cât este una și cât este alta? Pe 
scara valorilor, și unul și altul (adică, și poezia și omul!), 
sunt neprețuite. Foarte valoroase. Autentice!  

 
 
Felicitări! 

Chiuzbaia, 30 mai 2021 - duminică  
Vasile Bele - membru în Asociația Scriitorilor din Baia 

Mare, 
- membru în Cenaclul literar ,,Petre Dulfu", Satulung 

(MM), 
- membru în Cenaclul literar ,,Nichita Stănescu", 

aparținător Centrului Cultural al M.A.I.; 
- membru în Liga Scriitorilor din România, filiala Cluj-

Napoca. 
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DRAGI COLEGI, 
(discurs la festivalul de literatură din R. Macedonia) 

 
 
 

 Mircea Marcel PETCU 
 
Iată că acum când lumea e înnebunită de frică, 

însingurată, fără forță parcă, noi modelatorii de suflete am 

făcut pasul spre normalitate întâlnindu-ne precum florile 

sub sărutarea apei și a soarelui.  

Bucuria întâlnirii e mare mai ales pentru că particip 

pentru prima dată la un festival al literaturii. 

Aș fi putut poate pregăti un discurs în una din limbile 

de circulație internațională, dar prin venele mele curge 

dulcele grai românesc și doar prin limba in care simt 

vorbesc, trăiesc, iubesc, pot să comunic mai bine. 

Dulceața trăirilor personale ale fiecărui neam nu 

poate fi înlocuită cu nimic. Vă adresez în numele scriitorilor 

din frumoasa Dobroge- oraș Tulcea, așezat pe șapte coline 

precum Roma, din minunata României un călduros salut 

cu urarea ca tot ce vă doriți să vi se împlinească atât 

dumneavoastră cât și celor dragi. 

Forța scriitorimii stă în unitatea lor. Știu că fiecare 

dintre noi are trăiri personale, un public cititor consecvent, 

o lume aparte.  

Acestea toate unite fac universul literaturii și al culturii 

de care trebuie să fim mândri.  

Am adus câteva daruri pentru dumneavoastră: 

Revista ”Steaua Dobrogei”, publicație fondată la 1879 - 

prima revistă apărută în Dobrogea, Serie nouă 1999, Serie 

nouă 2, 2018, ce apare sub egida Asociației Scriitorilor din 

Județul Tulcea ”Aegyssus” având colaboratori din țară și 

străinătate, și câteva volume de versuri ale mele. 

 Sper să vă placă și să păstrăm legătura pentru că 

scrisul înnobilează unindu-ne. 

În această perioadă grea am avut pierderi, treceri în 

neființă a unor colegi dragi: Stanislav Popescu, Ștefan 

Romeo Ghioc, Olimpiu Vladimirov, Tănase Carașca, Ion 

Tutunea, Carol Feldman, Viorel Poiată, Eugeniu Barău;  

cred că și la dumneavoastră au avut loc astfel de 

evenimente. Ultimii pe această listă fiind Nicolae Dabija Și 

Ileana Vulpescu.  

Pentru toți  aceștia vă rog să păstrăm un moment de 

reculegere. Vă mulțumesc! 

Cerul și pământul - Universul credinței, al adevărului, 

al trăirilor împreună. 

 Spun unii că trebuie să ne modernizăm, să alegem 

alte forme de exprimare. După părerea mea această 

cerință e greșită. Fiecare dintre noi are un alt fel de a fi și 

fiecare scrie cum îi dictează inima, experiența personală. 

Ce poți scrie în loc de  mi-e dor, te iubesc” pentru a fi 

modern? Oare putem moderniza Piramidele, dar Turnul din 

Pisa?  

Singurul sfat pe care vi-l pot da este să fiți 

dumneavoastră înșivă, să scrieți ceea ce simțiți așa cum 

ați făcut și până acum, pentru că cititorii dumneavoastră vă 

citesc și vă iubesc pentru ceea ce sunteți, ei regăsindu-se 

în lumea dumneavoastră, acest lucru este important.  

Știți proverbul latin ”Verba volant, scripta manem”- 

adică vorba zboară, scrisul rămâne. 

 Doar prin credință, adevăr , sinceritate vom rămâne 

în memoria colectivă. Scrieți pentru că nu toată lumea 

poate face acest lucru. E nevoie de curaj, forță, inteligență, 

înțelegerea timpului, imaginație, cultură. 

 Succes, spor la lucru, sănătatea  și să ne revedem 

cu alte prilejuri! 

 Mulțumim organizatorilor! 
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EVREII ÎN ARTA PLASTICĂ 
ROMÂNEASCĂ SI EUROPEANĂ 

 

                                                                                                          

Adrian PAL 
 

 Evreii noștri născuți în România au constituit o 
comoară pe care n-am știut să-i păstrăm și să-i prețuim la 
adevărata valoare. Perioada istorică dificilă din preajma 
celui de al Doilea Război Mondial și anii de după ’60 a 
însemnat deportarea, refugiul și chiar vânzarea acestora, 
moartea multora dintre ei. Artiștii plastici născuți în 
România au constituit grupul cel mai numeros, dintre 
artiști, care au fundamentat curente sau s-au aflat în 
fruntea acestora. Mulți și-au adus aportul la dezvoltarea 
artelor plastice și în România, desfășurându-și activitatea 
în țară și străinătate, decedând aici. Alții au fost nevoiți să 
plece în străinătate și să se stabilească în Israel sau alte 
tări ale lumii. Materialul de față este “In memoriam” pentru 
unii dintre evreii-români prețuiți în România, dar și în 
lumea întreagă, oameni care au iubit frumosul și arta și au 
influențat epoca. 
 IOSEF BASILE 
 S-a născut în România și a emigrat în Israel. A decedat 
în anul 2010 s-a dedicat desenului satiric-politic. Ultimul 
album “E atât de trist că-ți vine să râzi…” a fost lansat la 
reședința premierului Beniamin Netanyanu.  
VICTOR BRAUNER 
 S-a născut la Piatra Neamț în 1903 și a decedat în anul 
1966 la Paris (tatăl era proprietarul unei fabrici de 
cherestea și pasionat de fotografie). Familia emigrează în 
1907 la Hamburg, dar se întoarce în 1910 la Piatra Neamț, 
pentru ca în anul 1912 să plece la Viena și în final să se 
stabilească la  
București, în 1914. În anul 1919 este înscris la Școala de 
Arte Frumoase din București. Este exmatriculat în 1921 
pentru că participa la o grevă studențeasca având ca scop 
ralierea artei  
românești la mișcările moderniste europene. 
 Între 1921-1923 îl găsim la Fălticeni și la Balcic. În anul 
1923 ilustrează volumul “Restriști”, a lui Voronca, îl 
cunoaște pe Ștefan Roll și pictează firma Lăptăriei lui 
Enache (local anvangardist). În anul 1924 deschide prima 
expoziție personală la Sala Mozart. Ilustrează împreună 
cu Marcel Iancu revista Punct. Împreună cu Voronca 
publică singurul  
număr al revistei 75HP, introducând noțiunea de 

pictopoezie. Între 1925-1927 se află la Paris, unde-i va 
cunoaște pe  Brâncuși, Robert Delaunay, Marc Chagall. 
Își efectuează serviciul militar până în 1929. Deschide în 
1929 o expoziție Introviziuni cu acuarele și desene. În 
1930 se căsătorește cu Margit Kosch. Odată cu înființarea 
Gărzii de Fier, pleacă la Paris unde va fi vecin de atelier 
cu Giacometti și Yves Tanguy. Pictează lucrări din tema 
ochiului pierdut, aderă la grupul suprarealist al lui Andre 
Breton. În anul 1935 se întoarce la București, unde 
deschide o expoziție personală. Participă la expoziții 
suprarealiste la Paris, Tenerife, Londra, New York. 
 Dupa investirea guvernului Goga-Cuza (decembrie 
1937), în vara anului 1938 pleacă definitiv la Paris. În 1946 
divorțează. În 1938 (28 august) își pierde ochiul stâng. În 
1939 începe seria mistică cu Himerele și Crepuscule. În 
1940 participă la o Expoziție internațională a 
suprarealiștilor, la Mexico City, organizată de Breton. Din 
cauza războiului se va refugia în Pirineii Orientali și mai 
apoi la Marsilia. În 1945 se întoarce la Paris și se mută în 
fostul atelier al lui Henri Rousseau Vameșul, unde va 
rămane 14 ani. În anul 1947 deschide o expoziție 
personală la New York. În anul 1948 pleacă în Elveția de 
frica expulzării. Între anii 1949-1950 creează ciclurile 
Onomatomanii și Retractați. Până la decesul din 
12.03.1966 va expune la Paris și la expoziții 
internaționale. 
 Muzeul de Artă din Tulcea deține lucrări de pictură și 
grafică. Balerina (acuarelă) este o lucrare achiziționată în 
anul 1978 prin Consiliul Culturii și Educației Socialiste. 
Cortegiu este o pictură amplă de la Lena Constante. 
Portretul poetului Ilarie Veronca și Portret de femeie sunt 
cumpărate în anul 1985 de la Harry Brauner. Un set de 
lucrări sunt oferite de Lena Constante în anul 1989 și 
cumpărate prin C.C.E.S. cu suma de 44.000 lei. (Alegorie; 
Turnul Bisericii Antim; Trunchiuri; Balcic 44; Casa). 
Celelalte lucrări din colecția Muzeului tulcean sunt: 
Bătrână între 2 fete; Adam și Eva; Muncitoare; Baiatul cu 
ulciorul. Lucrările de grafică sunt intitulate: Desen; Desen; 
Compoziție. 
 TUDOR  BĂNUȘ 
 S-a născut la București la 8 iulie 1947. 
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 Cursurile liceale și le efectuează la “Sf. Sava” și este 
absolvent al Facultății de Arhitectură și Urbanism “Ion 
Mincu”. La vârsta de 14 ani debutează în revista de umor 
“Urzica”, (ca și mama sa, în 1928, în “Bilete de papagal” a 
lui Arghezi). După terminarea Facultății de Arhitectură 
este repartizat la Onești, apoi la Policolor București. 
 Plecat în 1972 cu părinții într-o excursie prin Europa, 
rămâne la Paris – “am plecat în occident pentru a scăpa 
de carcanul comunist”. După 7 luni la New York, se 
hotărăște să se stabilească la Paris (1976), unde va urma 
cursurile de la “Ecole superieure des Beaux Arte in Paris”. 
Este interesat de gravură și de tehnică veche a picturii în 
ulei. 
Din anul 1976 a colaborat cu peste 50 de ziare și reviste 
(The New York Time, Le Monde, Le Point, Tokyo 
Business, Marianne, etc.) publicând sute de desene și 
grafică. A devenit un important ilustrator de carte, 
realizator de caricaturi deschizând peste 70 de expoziții 
personale în Franța, România, Austria, Germania, Belgia, 
Marea Britanie, Portugalia. 
A ilustrat peste 25 de cărți ale unor autori celebri precum: 
J. Verne, Grimm, Thomas Jefferson, Jack London, Diolier 
Decoin, Doris Lessing, Mircea Cărtărescu, Ion Barbu, 
Șerban Foarță, etc.La început a fost impresionat de Max 
Ernest, Magritte, Dali, de desenul suprarealist. Menține 
legătura cu România și românii, având colaborări, 
participând la vernisaje și lansări de carte. În anul 2002 
ilustrază Enciclopedia Zmeilor a lui Mircea Cărtărescu 
(reeditată în 2017). 
 Institutul Cultural Român îi editează în 2010 un Album 
retrospectiv. În anul 2011 expune la București, la Galeria 
“Dialog”, iar în anul 2012 la Biblioteca Națională. Tot în 
2011 participă la Paris la “Salonul Comparaisons” de la 
Grand Palais. În anul 2016 va expune la Galeria “Paul 
America 21 rue Washington”, din Paris. La Muzeul 
Național de Artă al României, în 2017, va expune “Întâlniri 
în pagini tipărite – T. Banus/ Honore Daumier”, iar la Iași 
va lansa volumul “Viața pe Facebook” cu ilustrații de autor 
și Dan Prejovschi. 
 În anul 2018 va expune la Lisabona. Anul 2019 aduce 
o surpriză în creația acestuia; execută etichete pentru vin 
de colecție, având pe dos poeme ale lui Șerban Foarță. O 
expoziție personală este deschisă, pe rând, în același an 
la: Brăila, Ploiești, și Constanța. 
 La începutul anului 2020 are loc o retrospectivă la 
Paris, iar în octombrie (1) la “Galeria Patriarhului” în 
prezența ambasadorului român la UNESCO – Adrian 
Cioroianu, deschide o nouă expoziție. 
Alte cărți dragi autorului, ilustrate au fost: Abecedar ilustrat 
cu poetul Șerban Foarță (editor N. Tzone) și cartea 
bilingvă (editată de același poet Nicolae Tzone) alături de 
Alain  Bosquet. 

 Creația sa este plină de farmec, umor, inteligență, 
autorul dând dovadă de o imaginație debordantă. În anul 
1979 obține “Premiul pentru cea mai frumoasă carte 
pentru tineret” din Franța (Muzicanții din Bremen de Frații 
Grimm). Este răsplătit și în România de Ministerul Culturii 
în anul 2004, cu “Premiul național” pentru iulstrarea cărții 
Enciclopedia Zmeilor de Mircea Cărtărescu. 
 MAX  EMANUEL  BRUDER (BURSCHI) 
 Este născut la București. În anul 2010 va înceta din 
viață. Este cunoscut în perioada de dinainte de anul 1990 
ca grafician al cărților pentru copii. A ilustrat peste 140 de 
cărți și a realizat mii de desene în mai toate publicațiile 
adresate celor mici (Luminița, Arici Pogonici, etc). Alături 
de soția Galea au realizat împreună cărți pentru cei mici 
(soția realiza textul).  
 EVA  CERBU-SIEGLER 
 S-a născut la București în anul 1924, 24 august și a 
decedat în anul 2008, la București. Studiază la Secția de 
Arte Decorative a Școlii Tehnice cu artistul Stern Gusti și 
M. H. Maxy între anii 1944-1946, apoi la Școala de Arte 
Plastice cu Maxy, iar între anii 1948-1950 cursul de 
perfecționare cu Ciucurencu. Călătorește în Europa 
(Ungaria, Bulgaria, U.R.S.S.). Debutează în 1947 la 
București și concomitent la Praga. Expune în anii următori 
la Sofia, Vașovia, Belgrad, Budapesta, Bratislava, Berlin, 
Atena, Damasc (1961), Alexandria, Cairo, Moscova, 
Havana (1962), Bruxelles (1964), Sofia, Praga, Tel Aviv 
(1968), Viena, Beirut (1969), Tokio. Organizează expoziții 
personale la București. Obține o serie de premii și distincții 
pentru activitatea artistică. În anul 1970 obține medalia de 
argint și devine membră “Honoris Causa” a Academiei 
Tompaso Campanella din Roma. 
 Execută lucrări în gravură, în diferite tehnici. Creația sa 
este legată de cultura tradițională românescă. A fost 
prietenă de-o viață cu o altă artistă – Alma Redlinger. În 
anul 2017 i se organizează o retrospectivă în spațiul 
Muzeului Țăranului Român cuprinzând lucrări din colecția 
Dorin Mihalache și a vărului pictoriței, custodele operei, 
Gabriel Rado, intitulată Carusel. 
COBAR  NELL (CORNELIU) 
 Grafician și caricaturist născut în 1915, decembrie 15, 
la București. Călătorește în Bulgaria (1952) și U.R.S.S. 
(1961, 1962) pentru documentare. Din 1950 participă la 
anuale de stat, saloanele umoriștilor în țară și străinătate: 
Tokio, Moscova, Scopje, Varșovia, Bagdad. Deschide 
expoziții personale la București și Tel Aviv. 
 ARNOLD  DAGHANI (CORN) 
 S-a născut în 1909 într-o familie de evrei vorbitori de 
limbă germană. După terminarea stagiului miltar, în 1932, 
se mută la București, unde lucrează la o agenție de 
publicitate, apoi la o firmă germană de transport. 
Călătorește la Munchen și Paris unde ia lecții de desen. În 
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1940, ca urmare a legilor antisemite pleacă cu soția la 
Cernăuți. În anul 1942 familia Corn este deportată în 
Transnistria și ajunge în lagărul de la Mihailovca. Reușesc 
să evadeze în iunie 1943, cu numai 5 luni înainte de 
exterminarea evreilor din lagăr. În martie 1944 ajung la 
București. După război începe activitatea de publicist și 
pictor. În 1945 publică volumul Groapa în livada cu vișini 
care este însoțit de 50 de planșe. După 1948 Dagani 
refuză să se integreze politicii culturale impuse de statul 
comunist. În 1958 expune la Palatul Patriarhiei lucrări cu 
subiect religios. Regimul comunist devine din ce în ce mai 
periculos pentru acesta. Migrează în Israel, dar nu se 
poate adapta și revine în Europa (1961). Se mută dintr-o 
țară în alta: Italia (1960-1962), Franța (1962-1970), Elveția 
(1970-1977). În 1977 se stabilește în Anglia. 
 Creația sa travesează mai multe stiluri, influențat de 
expresionism, suprarealism și constructivism.  
  
JEAN  DAVID   
 Se naște în anul 1908 la București și a decedat în 1993 
la Tel Aviv. Colaborează în cadrul coloniei artistice de la 
Ein Hood. A fost cursant al Școlii de artă din Paris, apoi al 
Academiei Julian. A debutat în România în anii 1930 în 
cercurile anvangardiste. Colaborează la revista UNU, 
ilustrând volumul “Viața romanțată a lui Dumnezeu”, scris 
de Sașa Pană. Execută în anul 1937 o Frescă alături de 
Ștefan Constantinescu la Pavilionul Expozițional al 
României de la Paris. 
 
 THOMAS DIROI  (ERWIN) 
 S-a născut la Cluj în 1950 și a decedat în 2012. A 
absolvit Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu” în anul 
1973, la clasa profesorului Arthur Vetro. S-a desăvârșit ca 
artist în Israel, unde s-a dedicat formării artiștilor în 
devenire, ca profesor la licee și școli de artă. A condus 
propria sa școală de artă “Haderech” (Drumul). După ce a 
căutat 20 de ani forme noi de expresie în sculptură, a simțit 
nevoia să se reinventeze prin culoare. În expoziția de la 
Cluj, autorul este prezent cu lucrări de sculptură și picturi 
de mari dimensiuni din seriile: Scoica, Scoica captivă, 
Scoica în plasă, Femeie și Anghiari.Prezenta expoziție la 
Cluj se datorează soției acestuia, Anca Ditroi. În Israel 
este cunoscut și ca, critic de artă.  
 ADLER  KABA  ELIAHU 
 S-a născut la Satu Mare în anul 1912, 29 noiembrie. 
Deținut al lagărelor deconcentrate a devenit, fără să vrea, 
datorită harului, pentru o perioadă din viață “pictorul  
lagărelor”. A fost participant al taberelor de creație de la 
Baia Mare. S-a stabilit în Israel, unde a și decedat. La 100 
de ani de la naștere, Muzeul de Artă din Satu Mare 
organizează o expoziție comemorativă. Au fost expuse 
lucrări de pictură – peisaje, compoziții, schițe, articole de 

presă, documente referitoare la viața și opera pictorului. 
Pe lângă lucrările de pictură și grafică, realizate în ulei, 
acuarelă, ceracolor, au fost expuse fotografii de familie, 
premii, dar și două albume cu lucrări de mici dimensiuni. 
  
ERDÖS  PAUL 
 S-a născut în 1916, noiembrie, 2, la Hurez, județul 
Satu Mare. Studiază la Baia Mare, Budapesta și Paris. 
(1938). Participă la expoziții în țară la: Baia Mare, Carei, 
Satu Mare, Oradea, Cluj, Timișoara, București, dar și în 
cadrul unor expoziții de artă românească în străinătate la: 
Moscova, Tbilisi, Budapesta, Riga, Moscova, Cairo, Sofia, 
Damasc, Viena, San Paulo, Ankara, Londra, Pekin, Ulan 
Bator, Tunis, Havana, etc. A deschis expoziții personale la 
Satu Mare, Baia Mare, Târgu Mureș, Brașov, Sfântu 
Gheorghe. Grafician recunoscut a fost distins cu titlul de 
Maestru emerit al artei și laureat al Premiului de Stat al 
R.S. România (1963). În 1968 devine vicepreședinte al 
U.A.P. din România. 
 PIC  G.  ADRIAN  (PINCU GRUMBERG) 
 S-a născut la Moinești în 3 septembrie 1910. A fost 
cunoscut ca artist avangardist, deși de meserie era 
avocat.  Se stabilește începând cu anul 1952 la 
Barcelona. A publicat poezii: Jocuri de lumină, Întuneric, 
Columb, Inima, Ochiul cerului, etc. În anul 1955 publică 
Reflections sur l’Univers sonore – o lucrare despre relația 
dintre muzică, lumină, culoare, percepție. În anul 1962 
deschide o expoziție personală la Barcelona. A participat 
de a lungul vieții la aproape 20 de expoziții la: Madrid, 
Paris, Ibiza, Bruxelles, Milano, Basel, Lausanne, Stuttgart, 
Tel Aviv, Valencia, Barcelona, etc.  
 A fost un reprezentant al picturii esențialiste, încercând 
să demonstreze “că numai linia dreaptă nu trădeaza 
infinitul”. A fost apreciat de Chagall, Hans Arp, Brâncuși. 
 HIRTH  TOMA 
 S-a născut la Timișoara la 5.01.1937. A fost absolvent 
al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu’ din 
București, clasa Alexandru Ciucurencu. A fost o vreme 
tehnician în construcții, muzeograf și profesor în 
învățământul mediu la Craiova. Din anul 1965 participă la 
expoziții colective (la Craiova), își deschide expoziții 
personale. Colaborează cu desene și ilustrații în presa și 
la edituri, lucrează mozaic, realizează afișe. 
 JAQUES  HEROLD 
 Se naște la Piatra Neamț în anul 1910 și se va stinge 
din  
viață în 1991. Tatăl, comerciant va fi nevoit să mute familia 
la Galați, Mărășești, Fălticeni și în final la București. Este 
înscris la Școala de Belle Arte, la clasa profesorului 
Teodoresu Sion. Pleacă la Paris unde-l întâlnește pe 
Brauner și se împrietenește cu Yves Tanguy, Giacometti. 
Cu Brauner se va refugia în sudul Franței, de urgia 
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ocupației naziste, după 1940. Creația sa în jurul 
suprarealismului va câștiga consistență datorită acestei 
prietenii. Andre Breton va fi cucerit de creațiile acestor 
români. 
 VILY  JUSTER 
 S-a născut la 4.01.1924 în București. A fost arhitect și 
pictor. A proiectat printre altele fostul stadion “23 August”. 
 VASILE  KAZAR 
 Se naște la Sighetul Marmației la 30 iulie 1913, într-o 
familie cu 3 copii, tatăl-avocat, iar mama cu rădăcini într-o 
familie ce deținea monopolul tutunului în Maramureș. (Vor 
pieri amândoi în timpul holocaustului). Urmează studii 
libere de desen la Sighetul Marmației și la Budapesta. Doi 
ani, adolescent fiind, este imobilizat într-un sanatoriu în 
Elveția. În anul 1930, fratele său îi deschide o expoziție cu 
linogravuri la Cluj, realizate în Elveția. Anul 1932 însemnă 
deschiderea unei expoziții, cu desene în cărbune, la Cluj. 
Va publica desene cu tematică socială, ilustrează volumul 
“Der Milnergasse”, apărut în limba idiș, expune la Salonul 
Oficial de Desen și Gravură. În 1934 lucrează la Baia Mare 
sub îndrumarea pictorului Ziffer Sandor, unde se va 
împrieteni cu Vida Gheza. Publică în 1936 “Pita de mălai”, 
album cu 12 desene, în creion și tuș, frecventează la Paris 
atelierele “Grade Chaumiere”. În 1939 este concentrat în 
armata română la vânătorii de munte. În 1940 publică ”Az 
erdo halalara” cu 8 linogravuri. În 1942 expune la 
Budapesta desene inspirate din viața țăranilor români 
maramureșeni. Între anii 1944-1945 este deportat în 
lagarele de concentrare naziste din Transilvania de Nord. 
În 1945 deschide o expoziție personală la București cu 
desene în tuș, iar în 1946 la Librăria  “Prietenii 
cărții”, o alta. În anul 1948 se stabilește la București. Între 
anii 1948-1952, considerat “formalist”, nu este admis în 
expoziții. Între anii 1949-1951 este numit Șef de secție la 
Muzeul de Artă al R.P. România. Între anii 1950-1976 este 
lector și conferențiar la catedra de grafică a Institutului de 
Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din anul 1951 este 
membru definitiv al secției de grafică al U.A.P. 
 Participă la expozițiile anuale de stat și de grup de la 
Sala Dalles. În 1955 se căsătorește cu Ecaterina  Lanyi 
(1925-1992). În anul 1958 expune la Sala Magheru în 
același timp cu Expoziția de sculptură Vida Gheza. 
Participă cu aceste lucrări la Expoziția de la Veneția, 
alături de Catargi, Ghiață, Jalea. Va expune în 1960 la 
Lugano, în 1963 la Sao Paulo, iar în 1966 la Viena, Graz, 
Alpbach și Linz. În anul 1968 deschide o personală la Sala 
Dalles și va începe să lucreze în atelierul U.A.P. de la 
Curtea Veche. Aici vor lua naștere ciclurile: Apariția 
falselor cămile, Dialog cu himera, Metamorfoze, Din 
Bestiarul meu, Înfățișări la Curtea Veche. În 1971 participă 

la Baia Mare la Expoziția aniversară a coloniei de pictură. 
În 1973 deschide la Dalles o expoziție personală și este 
premiat cu distincția “Ion Andreescu” a Academiei 
Române pentru lucrările din expoziție. În 1984 va 
deschide o nouă expoziție personală la Sala Dalles, iar în 
anul 1985 i se va decerna Marele Premiu al U.A.P. pe 
1984, pentru întrega activitate. În 1989 deschide o 
expoziție personală la Biblioteca Franceză. Donează o 
serie de lucrări de grafică Muzeului Județean Baia Mare, 
Muzeului Național de Artă. Toată viața a participat la 
expozițiile naționale și la cele organizate în străinătate, a 
călătorit în: Albania, Ungaria, China, Polonia, U.R.S.S., 
R.D.G., Bulgaria, Franța, Danemarca. Vasile Kasar este 
prezent în Muzeul de Artă din Tulcea cu lucrările: 
Compoziție, Compoziție, Compoziție, Compoziție. 
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O MICĂ INTROSPECȚIE 

ASUPRA ISTORIEI 
EXISTENȚEI ȚÂNȚARILOR 

 

Nicolae ARITON 
   

 

 

ȚÂNȚARUL ÎNTRE CĂLĂTOR ȘI 

AUTOHTON -  MAI ÎNTÂI A FOST 

„TZINTZALARIO” – LA TULCEA A FOST, ÎN 

UNELE CARTIERE, DOAR „CUMOROF” – 

FORMULE MAGICE ÎMPOTRIVA 

ȚÂNȚARILOR ȘI MALARIEI – CRUDA 

REALITATE A FEBREI ROMANE ȘI ALTE 

TABLOURI CU ȚÂNȚARI 

 

 

Există ipoteza că una din căile de răspândire a 

țânțarilor în Europa și Africa – dacă aceștia nu au fost o 

faună spontană – a fost apariția Imperiului Roman și 

expansiunea acestuia către cele patru puncte cardinale.  

Indiferent dacă această teorie este adevărată sau nu, 

în mod cert victoria romanilor în războaiele punice, care 

a însemnat și bazele imperiului, a reprezentat și apariția 

literaturii romane, care înainte de anul 240 î.e.n. era ca 

și inexistentă.  

Printre numeroasele subiecte abordate a fost și cel 

al țânțarilor și malariei, astfel Varro, unul din cei mai 

celebri oameni de științe romani, scria: „…trebuie luate 

măsuri de precauție în vecinătatea mlaștinilor unde 

cresc anumite creaturi minuscule, care plutesc în aer și 

intră în corp prin gură și nas și cauzează boli grave…”. 

Acesta le recomanda celor care locuiau în vecinătatea 

mlaștinilor, așa cum era și cazul Romei (și a Tulcei), să-

și construiască case în locuri înalte, sau pe dealuri, libere 

de aerul mlăștinos, unde vântul ar risipi viețuitoarele 

invizibile.  

În felul acesta, casele pe deal au devenit o adevărată 

modă pentru elita romană, obicei răspândit în întreaga 

Europă, apoi în lumea largă, chiar și în zilele noastre. 

Drept dovadă este și orașul Tulcea, primele zone locuite 

fiind cele situate pe colnicul Hora și Dealul Taberei, iar 

mai târziu, „cartierul de lux” al orașului se afla de-a lungul 

străzii numite Belvedere, actuala Mihai Eminescu, în 

care protipendada grecească a orașului își construiseră 

casele. Ceva mai la vest, se află dealul Comorofca, 

numele provenind de la rusescul „cumorof” (țânțar) și 

unde a existat o perioadă lungă de timp una din cele 

două mahalale lipovenești ale orașului.  

Savantul roman Verro este cel care au întărit ideea 

că miasmele rău mirositoare, „mal aria”, aer rău, prin 

organismele mici pe care le conțin, sunt cauza unor boli. 

Tot el este cel care a stabilit și unul din primele remedii 

populare pentru malarie, constând în purtarea unui 

fragment de papirus sau amuletă pe care se afla înscrisă 

celebra incantație „abracadabra” , menită de a-l apăra pe 

purtător de efectele bolii. Metoda dovedindu-se 

ineficientă, romanii au introdus în și așa bogatul  panteon 

de zei romani și pe zeița Febris, construind, la un 

moment dat, nu mai puțin de 3 temple pe dealurile 

Romei, în care cetățenii orașului să se poată ruga pentru 

sănătate și îndepărtarea stărilor febrile produse de 

malarie. 

Se afirmă că salvarea Romei din fața atacului lui 

Hanibal a fost camparea acestuia în partea de sud a 

drumului ce ducea spre orașul cetate, o zonă împânzită 

de mlaștini și țânțari în anumite perioade ale anului. 

Falnica armată cartagineză a contactat malaria romană 

și la momentul declanșării ostilităților, o mare parte din 

soldați nu erau altceva decât niște umbre ale stigmatului 

malariei, care a contribuit decisiv la înfrângerea 
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acestora.  

În același timp, legiunile romane, obișnuite într-un 

fel cu virusul mlaștinilor romane, reacționau cât se 

poate de urât la paraziți străini ai malariei din zonele 

îndepărtate, astfel triburile germanice dezvoltaseră o 

adevărată strategie în a-i obliga pe soldați romani să 

campeze în zonele mlăștinoase din preajma Dunării, 

pentru a contacta malaria. Cam același lucru se poate 

afirma și despre barbarii din preajma frontierei Dunării 

de Jos și a Deltei Dunării, unde cele mai multe 

conflicte aveau loc de o parte și de alta a fluviului, cu 

iminenta intrare în contact cu țânțarii și îmbolnăvirea 

de friguri dunărene. Lucrurile au fost de-a dreptul 

tragice și în Scoția, unde o tulpină locală a malariei a 

decimat mai mult de jumătate din armata romană 

estimată la 80 de mii de soldați. 

Există o teorie inversă, dacă putem să ne 

exprimăm în felul acesta, care susține că existența 

țânțarilor și existența unor adevărate focare de 

malarie au avut ca efect pozitiv răspândirea 

creștinismului. Astfel, la începutul mileniului I al 

omenirii, convertirea în masă la religia creștină s-a 

datorat și faptului că această doctrină, spre deosebire 

de cea păgână,  predica îngrijirea bolnavilor ca datorie 

religioasă. Febra romană, așa cum mai era cunoscută 

malaria în această perioadă a istoriei, a reprezentat o 

adevărată provocare pentru statul roman, adevăratele  

epidemii de malarie, alături de cele de ciumă și holeră, 

șubrezind din temelii statutul social și religios roman, 

scoțând în evidență deficiențele și lipsurile din 

sistemul medical, mitologic și spiritual. Astfel, 

amuletele, incantațiile de genul „abracadabrei” și 

ofrandele făcute zeiței Febris s-au dovedit a fi inutile 

în fața bolii și în comparație cu ritualurile creștine 

terapeutice și practicile de asistență filantropică.  

Dacă primele comunități creștine au considerat că 

asistența medicală a bolnavilor este o adevărată 

obligație de credință și au creat primele spitale, 

tehnicile vindecării erau empirice și constau în cele 

mai multe cazuri în forme de magie albă. Formulele 

magice erau scrise pe fâșii lungi de papirus, care erau 

pliate și purtate ca amulete, fără să se deosebească 

prea mult de amuletele păgâne, ba putem spune că 

acestea au circulat în paralel o lungă perioadă de timp,  

 

 

conținând formule magice din cabala evreiască și 

terminologia creștină, cam după modelul din rândurile 

următoare, tradus cu aproximație de pe o amuletă 

creștină romană, a cărui text a fost scris cu scopul de 

a o vindeca de malarie: „Fugi, boală! Hristos te 

urmărește! Fiul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt sunt 

deasupra ta! O, Dumnezeul meu, izbăvește de tot răul 

pe roaba ta, Ioana… O, Doamne, Hristoase, fiul și 

Cuvântul Celui viu, care vindecă orice boală și 

neputință, vindecă și veghează asupra fetei tale, 

Ioana și alungă din ea orice frig-căldură…”  

Împăratul roman Teodosie, ultimul suveran care a 

condus cele două jumătăți ale Imperiului Roman, a 

închis templele păgâne, i-a executat pe cei care se 

închinau zeiței Febris sau care purtau amulete cu 

„abracadabra” și a proclamat creștinismul ca religie de 

stat. Cu tot suportul noii religii, malaria a făcut în 

continuare ravagii, începând chiar cu inima 

creștinătății, vechea bazilică Sf. Petru, construită în 

jurul anului 360 e.n., pe locul fostului circ al lui Nero și 

care reprezintă epicentrul construcției Vaticanului. 

Aflată în imediata apropiere a mlaștinilor pontine, 

legiunile de țânțarii au protejat în felul lor locul de 

invaziile străine dar nu i-ai iertat nici pe cei care 

locuiau în perimetrul respectiv, astfel papii au locuit în 

permanență în partea opusă a Romei.  

Cu toate acestea, până la finalizarea noii catedrale 

Sf. Petru,  așa cum o vedem astăzi, în anul 1626, 

numai puțin de șase papi au murit din cauza „febrei 

romane”. În anul 1740, englezul Horace Walpole 

introduce în limba engleză cuvântul „malarie”, într-o 

relatare din Italia: „…Există un lucru oribil numit 

malarie care vine la Roma în fiecare vară și ucide…”. 

Mulți ani însă, britanicii au folosit denumirea „ague” 

pentru malarie, fiind însă la fel de negativ impresionații 

de „…o umbră a morții, care posedă și pătrunde în 

toate lucrurile…” (John Ruskin) iar autorul danez Hans 

Christian Andersen mărturisea despre locuitorii Romei 

că sunt „,,, palizi, galbeni și bolnavi…”, după o vizită a 

orașului la mijlocul secolului al XIX-lea. 
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CALEA SUFLETULUI 
Ce este un program mintal de 

victimizare? 
           
 
 

Ana Maria DUCUȚĂ 
 

 Un program mintal se referă la un tipar de gândire, 
înregistrat din experiența mea anterioară, care iese la 
suprafață declanșat de anumite emoții sau trăiri. 
Programele mentale pe care le avem înregistrate sunt 
alcătuite din diverse tipare de gândire, care sunt traduse 
apoi în comportamentul nostru și devin tipare 
comportamentale. 
          Nu putem scăpa complet de un tipar de gândire 
până nu îl conștientizăm, până nu vindecăm trauma sau 
rana emoțională care stau la bază existenței tiparului 
respectiv. 
          Programele mintale pot deveni credințe limitative 
care îmi conduc viața, care nu îmi dau voie să o iau de la 
capăt, care îmi ghidează toate acțiunile într-o singură 
direcție. 
          Un program mental devine nociv atunci când se 
interpune între mine și viața mea, atunci când ajung să 
gândesc în termeni complet distorsionați față de realitate: 
gândesc conform programului mental și nu conform 
situației de viață. 
          Un program mental de victimizare se poate 
manifesta în mai multe moduri: 
         1. Cred că nu sunt suficient de bun niciodată. Nimic 
din ce fac nu mă satisface pe deplin, aș vrea să fiu altfel 
dar nu știu cum. 
      2. Nu îndrăznesc să plec dintr-o relație abuzivă, să 
spun ”NU” unui om care mă rănește,  în general să iau 
atitudine față de orice situație care mă pune în pericol 
emoțional sau mental. 
      3. Sunt critic față de mine însumi până în punctul în 
care renunț să mai cunosc oameni, să  descopăr ce 
vreau, să fac schimbări la ce nu îmi convine. 
      4. Sunt mereu în competiție cu ceilalți doar pentru a 
îmi demonstra mie că nu sunt în stare de nimic. Găsesc 
bucurie în a concura cu alți oameni ca să îmi validez 
convingerea că nu îmi pot atinge țelurile. 
        5. Îmi setez mereu standarde imposibil de atins, pe 

care știu că nu am de ce să le ating, iar când eșuez mă 
pedepsesc pentru eșec. 
      6. Sunt refractar față de orice schimbare, mi se pare 
ca sunt  în siguranță doar în mediul meu familiar. Orice 
modificare îmi provoacă o stare de epuizare și frică, mă 
tem că se va declanșa un dezastru. 
         7. Cred că nu merit să primesc iubire, de aceea mă 
îndrept către oameni care mă rănesc și a căror validare 
nu o pot primi.                  
Cum pot să cultiv compasiunea în viața mea? 
       1. Nu alimentez situațiile conflictuale. Nu mă implic în 
situații în care cineva este furios, enervat sau violent, 
făcând conflictul să escaladeze. Minimalizez atât cât pot 
starea conflictuală: nu jignesc, nu înjur și nu ameninț, 
oricât îmi doresc să fac asta. 
       2. Nu bag toți oamenii în aceeași categorie doar 
pentru că cineva mi-a greșit sau m-a dezamăgit.: ”toți 
oamenii sunt nenorociți”, ”nimeni nu merită iubirea mea ”. 
Cel mai mare rău pe care pot să mi-l fac este să devin 
precum cel care mi-a făcut rău. Viața nu poate fi trăită în 
lipsa iubirii și a compasiunii. 
        3. Când simt nevoia să mă răzbun sau să fiu rău, să 
mă întreb: ”aș mai vorbi așa cu acest om dacă ar fi mama 
mea? Dacă ar fi copilul meu? Ce aș simți dacă cineva ar 
vorbi așa cu un om drag mie?” 
       4. Compasiune înseamnă să îmi pese de celălalt fără 
să îl judec. Pot să îi fac un bine acestui om? OK. Nu pot 
să îi fac un bine? Atunci nu îi voi face niciun rău. Dar nu 
îi dau celuilalt o sentință despre viața lui sau 
comportamentul lui doar ca să îmi arăt superioritatea. 
       5. Accept momentele în care sunt slab, neputincios 
sau neștiutor. Nu mă critic în acele momente, ci văd ce 
pot învăța din ele? Ce știu acum să fac mai bine data 
viitoare? 
      6. Dacă sunt prea ocupat să aduc acuze și critici 
celorlalți, nu mai am timp să îi cunosc. Să văd cine sunt 
acești oameni cu adevărat. Din critică și ură ajung să 
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funcționez doar ca un mecanism de război, ocupat să 
identifice următoarea țintă. 
        7. Compasiune  înseamnă să știu când să mă 
opresc. Când cineva îmi face rău, când eu singur îmi fac 
rău, mă opresc. Îmi fac noi obiceiuri și mecanisme de 
cooperare cu durerea neexprimată astfel încât să identific 
pericolele la timp. 
        8. Îmi limitez accesul la persoane, situații și stări care 
mă rănesc, mă fac să mă îndoiesc de mine și îmi 
provoacă frică. Nu mă mai expun stimulilor negativi ca să 
nu mai ajung să manifest în viața mea tot ce nu vreau. 
        9. Mă bucur de mine și de progresul meu și sunt 
recunoscător pentru tot ce am devenit. Progresul 
înseamnă un moment în care în mod normal aș ceda, și 
nu cedez. Un moment când altă dată aș fi fost devastat, 
dar acum sunt în echilibru. Progres înseamnă orice 
îmbunătățire minoră, care pas cu pas îmi transformă viața 
major. 
    10. Compasiune înseamnă recunoașterea dimensiunii 
mele umane în alți oameni, cercetarea sufletului meu în 
sufletul altor oameni. 
 Cum mă autosabotez singur? 
        1. Sunt pasiv-agresiv atunci când nu îmi convine 
ceva. Nu îi spun unui om că nu îmi place, că nu sunt de 
acord sau că mă deranjează ceva, ci îl ironizez sau îl 
critic. Prefer să fiu răutăcios sau sarcastic atunci când am  
o nemulțumire decât să o exprim verbal. 
       2. Nu cer ajutorul decât dacă orgoliul meu e 
mângâiat. Aștept să fiu recunoscut drept special, unic, 
important pentru ca să pot accepta ajutorul cuiva. Și 
atunci când primesc ajutor, dau de înțeles că eu nu am 
nevoie, dar îi fac o favoare celuilalt. 
         3. Vreau să fiu disponibil și drăguț cu toți oamenii, 
fără limite mintale și emoționale. Când ajung la capătul 
resurselor, mă victimizez și sufăr, deși eu am fost cel care 
le-a permis celorlalți să fie tratat așa. 
      4. Îmi duc viața după un plan anterior experienței mele 
prezente: sunt rigid și inflexibil în alegerile  mele, pentru 
că ”dacă așa am zis că fac, așa fac”. Nu iau în 
considerare ce se întâmplă acum, ci proiectez doar 
experiențe din trecut.  
       5. Când nu primesc ce vreau sunt furios, mă cert cu 
ceilalți când mă simt respins dar apoi le reproșez că nu 
mă plac deloc. 
          6. Mă preocupă mai mult starea celorlalți decât 
starea mea: urmăresc să vad ce face altcineva cu viața 
lui, dar de a mea nici că îmi pasă. Îmi face plăcere să critic 
alți oameni, dar la mine nu mă gândesc cât rău îmi fac 
singur.  
           7. Sunt amabil doar cât să par simpatic, apoi revin 
la starea mea inițială de frustrare și supărare. Ajung să 
mă mint pe mine însumi că sunt bine, dar de fapt nimic nu 

ajunge să mă mulțumească. 
         8. Când apare în viața mea un om care ar putea să 
mă iubească îl resping de teama să nu fiu rănit. Nu acord 
nicio șansă nimănui și consider că toți oamenii sunt la fel. 
          9. Las pe ultima sută de metri orice activitate care 
are legătură cu bunăstarea mea, dar orice au nevoie 
ceilalți este prioritizat și important pentru mine. 
         10. Nu am niciun reper emoțional, nu știu să 
delimitez ce îmi face bine de ceea ce îmi face rău. Îi las 
pe ceilalți să decidă în locul meu și aleg să stau lângă 
oameni care mă exploatează.   
Ce să fac ca să opresc autosabotarea? 
          1. Să învăț cine sunt, ce îmi doresc de la mine 
însumi. 
          2. Să mă accept așa cum sunt, fără să mă critic. 
          3. Să las orgoliul la o parte și să caut cauza 
neputințelor mele, și să nu îi blamez pe ceilalți. 
          4. Să încep să am în viața mea o serie de activități 
și obiceiuri care îmi aduc o stare de bine și care mă scot 
din stările proaste (exemplu: când sunt trist fac sport, 
meditez, citesc ceva sau beau un ceai). Nu rămân în 
starea de rău, fac ceva să ies de acolo.  
          5. Să îmi îndrept atenția către viitor, și nu către 
trecut. Cât timp stau în trecut nu mă pot mișca înainte. 
          6. Să cer ajutorul atunci când simt că nu mai pot 
singur. 
       7. Să iau lucrurile pe rând, fără să mă grăbesc sau 
sperii că nu reușesc să ajung unde mi-am propus: orice 
pas înainte este mai bun decât niciun pas. 
          8. Să nu mă raportez la mine ca la cineva care 
datorează ceva cuiva, ci mai degrabă ca la cineva care 
se bucură să fie prezent în viețile celorlalți. 
          9. Să renunț la atitudinea de victimă neputincioasă: 
limitele sunt doar cele pe care eu singur mi le impun. 
         10. Să îmi las atât timp cât am nevoie să cresc, să 
mă vindec, să învăț despre ce îmi face bine. Viața mea e 
doar despre mine, despre vindecarea și împlinirea mea și 
ritmul meu interior este diferit de al celorlalți. Când îmi 
ofer atenția și timpul necesar să mă descopăr, vindecarea 
mea poate să înceapă.      
 ”Când/de ce nu faci copii?” 
           O femeie este înainte de toate o ființă umană. 
Înainte de a fi o femeie sau un bărbat, cu toții suntem un 
suflet care parcurge în această viață treptele devenirii lui 
în mod diferit. A fi mamă este un privilegiu și o bucurie 
pentru alte femei, dar și o responsabilitate uriașă. Sunt 
femei care vor să facă un copil dar din motive care nu țin 
de voința lor nu pot ține o sarcină. Sunt femei care își 
doresc un copil dar sunt abuzate de partenerii lor și suferă 
de numeroase traume. Sunt femei care nu își doresc 
deloc un copil, și asta nu le face mai puțin femei sau 
oameni. 
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        Ne plac foarte mult poveștile fericite dar majoritatea  
poveștilor până la finalul fericit sunt cumplite: toți eroii trec 
prin evenimente dramatice, sunt mereu aproape de 
moarte și se salvează în ultima clipă. 
          Când am venit eu pe lume, mama mea tocmai 
intrase la facultate, a întrerupt studiile ca să poată să se 
ocupe de noua ei ”facultate”: eu. După ce s-a căsătorit la 
19 ani, la 20 am venit eu pe lume. A reluat și încheiat apoi 
facultatea, cu foarte mari sacrificii, fiind deja mamă.  
         Dacă mă întreabă cineva pe mine, nu, eu nu aș fi 
avut puterea și răbdarea să trec prin asta. Mereu mă 
gândesc cu admirație și groază cum la 23 de ani era 
divorțată, după ce tatăl meu plecase de lângă noi.  
           Mama mea a avut puterea să o ia de la capăt, să 
se recăsătorească și să mai facă un copil. 
          Sigur că acum toate aceste sacrificii sunt pe deplin 
răsplătite, dar atunci au însemnat renunțarea completă la 
tot ce înseamnă viață personală și socială.: fără bonă sau 
bunici sau rude apropiate, mama a îndeplinit toate rolurile 
posibile pentru noi.  
      Dacă mama mea nu alegea să lupte pentru noi, 
pentru viața mea, eu nici nu existam. Sunt 
recunoscătoare și bucuroasă pentru că beneficiez de o 
educație, o iubire și un sprijin cum alți copii nu au avut. 
Dar nici nu mi-aș dori să trec prin ce a trecut ea. Mă 
cunosc suficient de bine cât să știu că tot ce am ales până 
acum pentru mine este fix ce aveam nevoie și ce puteam 
eu. 
        Am nu doar respect, ci venerație pentru acele femei 
care de dimineață până seara fac cea mai grea muncă 
din Univers, de pe toate plantele din sistemul solar: să 
crească un pui de om.  Să formeze o ființă umană. Să 
pună din sufletul lor în alt suflet. Dar asta nu înseamnă că 
femeile care nu au copii sunt niște ființe fără sens. Că nu 
își pot dedica și împlini misiunea pe care o au în această 
viață în alte moduri, că viața lor nu contează. 
         Copiii nu sunt un accesoriu pentru orgoliu și dacă îi 
vedem ca pe ” să aibă cine să îmi aducă un pahar cu apă 
la bătrânețe” atunci le luăm calitatea umană și îi vedem 
ca pe o prelungire a nevoilor noastre. Sunt foarte mulți 
oameni care au mai mulți copii, iar la bătrânețe aceștia nu 
mai comunică, îi abandonează sau nu mai țin legătura. 
         Copiii sunt o scânteie divină întrupată, menită să 
primească și să dea mai departe din Divinitatea proprie, 
îngrijită și cultivată de părinte. 
         O femeie poate să fie mamă pentru copiii ei sau 
pentru alți copii. Poate să crească propriul copil sau alți 
copii. Sau să nu crească niciun copil și să crească alte 
suflete și să fie dedicată ajutorării celorlalți. 
        Judecata ”nu ești o femeie dacă nu ai copii” este o 
rană profundă pentru o ființă umană de sex feminin care 
poate face tot ce este omenește posibil, dar nu să fie 

mamă. 
          Este minunat să fii mamă, este minunat să nu fii 
mamă, este divin și obligatoriu să fii om. De ce nu 
primesc ceea ce ofer?  
        Un om care nu muncește, care nu trece prin ceea ce 
eu trec, nu doar că nu poate aprecia munca mea, dar va 
bagateliza sau ridiculiza ajutorul meu. De ce? Pentru că 
ceea ce pentru mine e greu, pentru el e ușor. Ceea ce eu 
mă străduiesc să ofer prin efort, el primește cu ușurință. 
Dacă nu există limite în ajutorul oferit, nu există nici 
responsabilitate comportamentală: mă voi trezi că de fapt 
am dat ceva cuiva care există doar în mintea mea și de 
fapt am proiectat asupra altei persoane propria mea 
nevoie de ajutor. 
         Dacă un om este învățat chiar de către mine că 
poate primi orice, oricât, oricând, fără să ofere respect 
sau recunoștință (pentru că ce am eu de făcut mai bun cu 
timpul  și viața mea decât să îl ofer lui?) cum să mă supăr 
pe un comportament pe care eu l-am stimulat și 
întreținut? 
           A dărui este necondiționat. Nu trebuie să avem 
nicio așteptare. 
          A primi recunoștință atunci când dăruim este o 
urmare firească. Dacă nu există recunoștință nu e vina 
celui ce îmi arată exact ce simte și crede despre mine, ci 
este responsabilitatea mea să înțeleg ce anume mă 
determină să nu înțeleg asta. 
          Un om poate primi doar atât cât deja are în sufletul 
lui. Când încalc alegerea cuiva de a nu primi ce am de 
oferit, sufăr pentru că aleg să încalc și limitele celuilalt și 
pe ale mele. 
 Ce este un proces de tranziție emoțională? 
         Cel mai greu de gestionat aspect în cazul sfârșitului 
unei etape din viața mea este tranziția. Tranziția 
reprezintă toate stările, gândurile și emoțiile pe care le-
am trăit până acum. Când mă văd nevoit să renunț brusc 
la ceva ce a fost parte din viața mea și din obiceiurile mele 
o lungă perioadă de timp, mă simt pierdut și în pericol. 
           Oricât de neînsemnată mi se pare tranziția, 
aceasta poate lăsa urme adânci în mintea și sufletul meu: 
mă despart de o versiune a mea ca să mă pot întâlni cu 
persoana care devin. Tranziția este cu atât mai dureroasă 
cu cât mă agăț de trecut, de ceva ce îmi e familiar, chiar 
dacă acel ceva mă rănea și nu era benefic pentru mine. 
Procesul de tranziție comportă mai multe etape: 
           1. Revolta (cred că nu merit asta, mi se pare că 
sunt neputincios, că e o nedreptate și sunt furios pe 
desfășurarea evenimentelor care m-au adus aici). 
          2. Negarea și reîntoarcerea în trecut (nu accept că 
s-a încheiat, orice detaliu mă duce energetic și emoțional 
fix în punctul unde am fost atunci. Practic trăiesc în 
prezent doar trecutul, fiind emoțional ancorat doar în 
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trăirile de atunci. 
         3. Încercarea de a face ”acum” să fie ”atunci” (caut 
cu disperare să fac să pară că nimic nu e diferit, vreau să  
găsesc elemente comune între experiența trecută și cea 
prezentă și tot ce fac încearcă să simuleze ceva ce nu 
mai este. 
          4. Resemnarea (încep să accept schimbarea, nu o 
integrez emoțional dar o conștientizez. Renunț să mai fiu 
atât de vehement în a mă agăța de trecut. Încep să mă 
gândesc și la viitor fără să mă raportez la ce a fost).  
         5. Negarea sau revolta (de data aceasta mai 
puternice ca prima dată. După o anumită perioadă de 
timp când totul pare în ordine, mă simt iar epuizat și îmi 
lipsește mai mult tot ce am trăit. Sunt conștient de 
schimbare dar mă doare că trebuie să trec prin ea. 
        6. Creșterea emoțională autentică (încep să înțeleg 
schimbarea ca pe un beneficiu, găsesc bucurie în ceea 
ce fac acum, apar în viața mea indicii că am depășit 
durerea și stau în momentul prezent). 
        7. Acceptarea completă și transparentă ( am integrat 
tot procesul, mi-am exprimat toate emoțiile, am trăit toate 
stările. Sunt echipat cu tot ce îmi trebuie ca să integrez 
procesul fără să mă revolt, am luat din tranziție tot ce îmi 
era de folos și mă bucur acum de tot ce am descoperit în 
noua mea viață. Sunt entuziasmat și dedicat noii mele 
etape și onorez tot ceea ce am trăit, fără să neg 
experiența dar și fără să o las să mă controleze emoțional 
și mental. Sunt prezent și conștient de tot ce devin. 
 Ce este conștiința faptelor mele? 
        Conștiința noastră. Singura oglindă în care ne uităm 
cu adevărat vreodată și pe care o purtăm cu noi în fiecare 
zi a existenței noastre. Singurul indicator real a ceea ce 
suntem. Comoara sau povara noastră. Condamnarea 
sau salvarea. Oglinda care nu zice nimic. Îți arată doar ce 
spui tu. Oglinda care nu face nimic. Îți arată doar ce faci 
tu. Divinitatea se uită mereu spre oglinda ta, să vadă dacă 
o poți vedea în ea... 
         Conștiința ta nu e despre ceilalți. Despre greșelile 
lor, despre nedreptățile lor. Ei au oglinda lor, și fiecare se 
preocupă de ea cum știe mai bine. O secundă dacă îți iei 
privirea de la conștiința ta, începe să doară cumplit 
nedreptatea pe care ceilalți o fac față de conștiința lor 
atunci când te rănesc pe tine. De aceea, ne putem oglindi 
doar în ceea ce suntem noi, ca să nu trăim viețile pe care 
oricum nu le putem înțelege, ale celorlalți. Oricât de mare 
e nedreptatea cuiva sau umilința față de mine, când eu 
rămân conștient și prezent față de mine, oglinda mea îmi 
arată clar cine sunt și nu pot fi tulburat. Când în schimb 
caut să cercetez conștiința altcuiva, pierd esențialul: eu 
sunt doar conștiința mea, ce face altcineva este ce vede 
el în oglinda lui. 
 

  Cum îmi consum resursele emoționale și 
energetice?    
          1. Prin ceea ce gândesc- despre mine și ceilalți.  
Discursul meu interior ( ce îmi spun eu mie și nu știe 
nimeni) este o cantitate de energie pe care eu o am 
depozitată în subconștient. Dacă gândesc despre mine 
lucruri negative, asta am imprimat în tot ce fac și manifest 
exact părerea mea despre mine în relațiile cu ceilalți. 
Fiecare gând mă desparte sau apropie de o stare de 
echilibru: în funcție de frecvența mea vibrațională, trăiesc 
în iubire sau ură. 
         2. Prin ceea ce comunic- cu ceilalți. În special felul 
în care le comunic ce simt: dacă țip, înjur, mă răstesc la 
oamenii din jurul meu, energia mea se va epuiza instant. 
Comunicarea plină de furie este o cauză a dezechilibrului 
energetic: cum să mă mai iubesc dacă eu singur mă sperii 
de mine? 
         3. Prin obiceiurile mele. Rutina mea ( alimentară, 
fizică, emoțională) este un factor esențial în epuizarea 
resurselor de energie. Felul în care mănânc, fac mișcare, 
dependențele emoționale sau de alt tip, programul meu 
de somn, toate sunt direcții în care merge energia mea. 
           Dacă rutina mea este una constructivă, în acord 
cu nevoile mele emoționale și fizice, resursele mele de 
energie vor fi amplificate – depun energie să înfăptuiesc 
ceva și acea activitate îmi generează o stare bună. Dacă 
din contră, am o rutină distructivă, resursele mele de 
energie vor fi consumate de obiceiuri nesănătoase, lipsa 
somnului, a unei diete echilibrate dar și de lipsa unei stări 
de echilibru emoțional. 
            4. Prin oamenii pe care îi aleg să îi păstrez în viața 
mea. O persoană care doar mă critică, mă jignește, mă 
umilește este un factor de consum energetic. Oricât de 
binedispus aș fi, simplul contact cu omul respectiv mă 
epuizează. Asta pentru că ne putem întâlni cu oameni pe 
o frecvență vibrațională joasă, care se hrănesc cu ură și 
la rândul lor asta emit energetic spre toți ceilalți . Un om 
toxic îmi poate consuma rezervele de energie într-un timp 
fără ca măcar să realizez asta. 
           5. Prin fricile mele. Frica este cel mai mare 
consumator de energie, asta pentru că e alimentată de 
gândurile și emoțiile negative de pe parcursul zilei. Starea 
de frică este o stare de neputință, în care sunt un simplu 
spectator în viața mea. 
          6. Prin starea de conflict – cu mine însumi sau cu 
ceilalți. Dacă mă cert constant cu cineva, dacă urăsc sau 
nu am iertat o persoană, o cantitate importantă de energie 
se îndreaptă permanent către acea persoană/situație. 
Neiertarea mă conectează la energia persoanei 
respective și la tot ceea ce ea trăiește. Practic iau asupra 
mea întreaga ei stare, toate gândurile sale și manifest 
conflictul respectiv în toate interacțiunile mele. 
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       7. Prin starea de pasivitate și  indiferență la adresa 
nevoilor mele emoționale. Ce anume am nevoie să fiu 
bucuros în acest moment și care este starea mea acum? 
Care este acel lucru sau activitate care îmi aduce 
bucurie?  
Dacă nu fac zilnic asta, dacă nu găsesc zilnic un motiv de 
bucurie,  înseamnă că sunt indiferent la nevoile mele 
emoționale. Așa cum nu aș putea trăi în echilibru fără să 
îmi  
hrănesc trupul, tot așa nu pot fi bine cu mine dacă nu îmi 
hrănesc sufletul.     
    
 ATÂT DE APROAPE... 
 
Aproape de suflet, 
Aproape de gândurile mele, 
Te simt de parcă am fi 
Aceeași ființă, 
Cu aceleași dorințe, 
Cu aceleași emoții și doruri, 
Cu aceeași patimă, 
Al căror ecou răsună  
În adâncul inimilor noastre, 
Strâns legat de șoaptele surde 
Ce se nasc  
Pe buzele noastre umede și fierbinți... 
Aproape de suflet, 
Aproape de inima mea, 
Atât de aproape ,  
Că-ți simt fiecare respirație 
Și-ți aud fiecare bătaie a inimii... 
 
 CÂMP DIVIN 
Flori de maci timid se-nclină 
În adierea vântului 
Și foșnesc, parcă suspină, 
Dând culoare câmpului. 
 
Atât de multă frumusețe 
Nu a avut vreodată 
Nici cerul, ce cu-a lui finețe, 
Domnește-n lumea-ntreagă. 
 
Precum câmpul niculițean, 
Cu lanuri aurii de grâu, 
Nu-i în ținutul dobrogean 
Asemenea tezaur viu! 
 
DECLARAȚIE DE AMOR 
Ne-am cunoscut demult...eram atât de tineri... 
Tu ... ochi căprui, șaten... eu înc-aveam rețineri. 
Parc-am simțit de-atunci că ai ceva special, 

Că legătura noastră avea potențial. 
 
Ne-a-mbrățișat apoi o dulce fantezie. 
 
Durerea o gonise un soi de-anestezie... 
Simțeam doar fericire, iar clipele cu tine 
Ca un balsam al sufletului erau pentru mine... 
 
Of, trecut-au anii și noi cu ei ne trecem. 
Spre jurăminte pân` la moarte ușor, ușor noi mergem... 
Cu capul în probleme, de multe ori uităm 
Din ale vieții daruri să ne mai înfruptăm. 
 
Ne-am declarat iubire curată pân` la moarte, 
Dar eu te-aș vrea și după, să fii al meu...se poate? 
Nici zece vieți nu mi-ar ajunge de tine să mă satur, 
Fiindcă tu îmi ești al dragostei tezaur! 
 
 DOR... 
Ce dor de tine mă apasă, 
Câtă neliniște-am în suflet! 
Ai venit pe nepusă masă 
Și m-ai răpit cu al tău zâmbet. 
 
Ce dor adânc mă tot cuprinde 
Și cât amar că iar nu ești... 
Mi-e dor de dorul tău ce-aprinde 
O lume-ntreagă, ca-n povești... 
 
Oricât încerc să mă ascund 
Și zâmbet să-mi pictez pe față, 
Prea multe doruri îmi pătrund 
În gând, în inimă, în viață... 
 
N-ar fi mai bine să revii, 
Să mă acoperi cu iubire, 
Amorul iarăși să-l învii 
Și să visăm la nemurire? 
 
 EU NU SUNT DOAR FEMEIE 
Tu ești bărbat, iar eu...eu sunt femeie... 
Prea multe nu se văd în urma mea. 
Doar în povești EA este a lacătului cheie, 
Că în realitate, e-o scamă pe podea... 
 
Tu ești bărbat, iar eu... femeie sunt 
Și-s zile-n care-mi moare și speranța... 
Pierdută în rutină, cu al meu destin crunt, 
Scap din mâini tinerețea și zâmbetul și viața... 
 
Tu ești bărbat, iar eu mă pierd încet, 
Deși ascund ce simt destul de bine... 
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Atâtea lupte port cu mine și-mi repet 
C-ar trebui, din când în când, să am grijă de mine. 
 
Dar eu nu-s doar femeie! Sunt mamă și soție 
Și curăț, spăl, gătesc și-mi țin casa-n picioare 
Și-mi cresc și-educ copiii și nimeni nu mă știe 
Câte eu strâng în suflet, cât plâng și cât mă doare... 
 
Tu ești bărbat și munca ta rămâne, 
Indiferent de vreme, de zi sau anotimp. 
Tu...ești stâlpul casei, dar ce să vezi? De mine, 
Până și tu te sprijini de-atât-amar de timp... 
 
Tu ești bărbat, iar eu...ce sunt eu oare? 
Mă privesc în oglindă și nu mă văd pe mine. 
Văd o străină care pe dinăuntru moare, 
Deși zâmbesc și spun că totul va fi bine!  
 
  INIMĂ LIBERĂ 
Și...știi? Sunt zile în care pierd controlul, 
În care îmi las inima s-aleagă ce vrea ea... 
Nu-mi pasă de greșește și mă usucă dorul, 
Bag mintea în concediu și-mi ascult inima. 
 
Și da, sunt zile când iubesc cum n-am iubit vreodată 
Și port parfumul dragostei ascuns bine în sân, 
Dar iată, sunt și zile când toamna-nfrigurată 
Îmi poposește-n suflet și goală eu rămân... 
 
Și-mi spune mintea-n șoaptă „ți-am zis eu” și mă supăr... 
O cert, c-ar fi putut să-ncerce să m-oprească, 
Dar vinovată-s tot eu, că am ales să sufăr 
În loc să-mi învăț inima pe cine să iubească. 
 
Și...știi? Sunt zile când nu ridic privirea... 
Nu de rușine, nici de teamă... cumva, mă pierd cu firea. 
Și dacă lacrimi calde îmi umezesc iubirea, 
În ale tale brațe găsesc iar fericirea... 
 
 PRIMĂVARĂ TIMPURIE 
 
Primăvară timpurie cu soare-nșelător, 
Tu mi-ai pătruns în suflet cu vântu-ți călător 
Ce poartă-n lumea toată parfum de ghiocei 
Și clinchet colorat de veseli brebenei... 
 
Primăvară timpurie, dar atât de frumoasă, 
De dor să te simt în natură, nu mai pot sta acasă. 
Cutreier dealuri și păduri și urc pe stânci înalte  
S-admir cum prinde viață totul, să văd cât mai departe! 
 
Primăvară timpurie, nu mă satur de tine... 

De ciripitul păsărilor, de zumzet de albine, 
De soarele timid ce scoate la iveală 
De sub zăpada rece, a naturii găteală. 
 
            

- CUGETĂRI 
Despre noi 

 
Ce este iubirea 

Iubirea care te consumă până nu mai ești tu, nu e iubire. 
Iubirea care se consumă ocazional, în doze prestabilite de 
societate, fără să existe în alte dăți, nu e iubire. 
Iubirea care are nevoie să fie strigată și admirată ca să fie 
observată, nu e iubire. 
Iubirea este cine ești tu cu tine. Abia apoi iubirea poate fi 
împărtășită, recunoscută în alți oameni și trăită cu adevărat. 
Părerea unui om despre tine nu te transformă în prizonierul 
lui. 
Părerea ta despre tine te poate transforma însă în 
prizonierul gândurilor tale. 
Pe omul potrivit pentru sufletul tău nu vei putea să îl ocolești, 
nici dacă vei dori. 
Pe omul nepotrivit pentru sufletul tău nu vei putea să îl ții 
lângă tine, nici dacă vei dori. 
Nu poți cere unui om să înțeleagă ceva ce nu a trăit. Trăirea 
nu se împrumută, nu se citește și nu se face cadou. Ea este 
experiența în starea ei pură, nefiltrată și neșlefuită. Orice 
etapă din viața noastră ne transformă și ajută în funcție de 
cât de multă trăire există. Dacă așteptăm să trăim din ce ne 
povestesc ceilalți că trăiesc, din realitățile povestite de ei, 
vom rata ce contează cel mai mult din viețile noastre: să le 
trăim... 
Binele neînțeles de cel care îl primește este un rău 
nepremeditat. 
Scriem în cartea vieții noastre tot ce urmează să trăim. Ne 
doare uneori când citim ce am scris noi înșine pentru noi, 
drept viitor. Ne privim personajul și ne luăm la trântă cu el: 
dar cum să lovim în cineva atât de fragil și totuși necunoscut, 
propria persoană? Pe măsură ce înaintăm cu cititul, revenim 
asupra ciornelor: emoțiile și gândurile noastre. Cum, noi am 
creat ce trăim acum? Și de ce nu am fost atenți atunci? Ei 
bine, acum știm... dăm la o parte orice urmă de resentiment, 
frică, disperare din cartea vieții, ca să nu ne mai doară ce 
urmează să citim... 
Nimeni nu poate parcurge drumul în locul tău. 
Nici tu nu poți parcurge drumul nimănui pentru el. 
Poți doar alege ce iei cu tine pe drum, cine te însoțește și ce 
lași în urmă, în afara drumului tău. 
Nu încerca limitele omului care te iubește fără limită. S-ar 
putea să te trezești că iubirea lui a fost limitată de indiferența 
ta. 
Fiecare om din viața noastră ne spune totul despre el în 
fiecare secundă prin felul în care se poartă cu el însuși, prin 
gândurile sale și prin absența sau prezența iubirii din 
acțiunile lui. 
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STUDENȚIE ETERNĂ ÎN MICUL 
PARIS 

 

Ilie ZANFIR
I. Surpriza. Nu mai călătorisem cu trenul de multă vreme așa 
că noua clădire a Gării CFR. Galați avea să mi se dezvălui într-
o altă lumină, de fapt, sub adevărata sa față, acea de poartă 
importantă de intrare și de ieșire din oraș. Nu la fel de 
importantă, din păcate, ca în urmă cu câteva decenii, când 
vechea clădire, cu bătrânele ziduri încărcate de istorie era 
animată zilnic de miile de călători grăbiți, dar și aceia, nu puțini 
la număr, care îți purtau nerăbdători pașii spre peroanele vechi 
pentru a-i întâmpina pe cei iubiți veniți de departe. Adevărul este 
că intrasem destul de des în clădirea nouă, de parcă prea rece 
la întâmpinare, neutră, ultramodernizată, clipind imparțial din 
panouri electronice de informare și avertizare sau din ledurile 
aparatelor de cafea, dar veneam din pur interes profesional, 
urcam grăbit scările spre nivelul de sus, acolo unde, de aproape 
un deceniu, funcționează o Filială a Bibliotecii Județene „V.A. 
Urechia” din Galați, una ce poartă numele marelui prieten al 
orașului, poetul Grigore Vieru, singura bibliotecă de gară din 
țară... Afară, în fața dinspre oraș a masivei construcții, domină 
peisajul. Urcată pe un postament nefiresc (liniile de sub ea nu 
vin si nu duc nicăieri), o locomotivă cu aburi, simbol al gloriei de 
altă dată a Căilor Ferate Române și, privind-o, aproape că-ți 
răsare de undeva dintr-o memorie a sufletului, imaginea zecilor 
de trăsuri care își așteptau clienții abia coborâți din trenurile din 
București, Iași și Tecuci, pe Mihail Sadoveanu, Maria Filotti, 
Dimitrie Anghel, Jean Bart, Minulescu, Emil Gârleanu, Duiliu 
Zamfirescu, Natalia Negru, Nicolae Iorga, așa cum s-a 
întâmplat la 16 octombrie 1911, când oaspeții au venit să 
participe la dezvelirea primei statui a lui Eminescu ridicate aici, 
lângă Dunăre și lângă Prut... Lumea bună, ca și lumea de rând, 
intra pe atunci în cetate cu trenul, astăzi noile tehnologii trimit 
vechile gări C.F.R., unele dintre ele adevărate monumente 
istorice (așa cum a fost și cea veche a orașului, din păcate prea 
lesne sortită demolării), direct în muzeul istoriei, iar automobilul 
și, sperăm, cât de curând, și la Galați, avionul, vor câștiga 
supremația absolută. 

Nu mai călătorisem, așadar, de multă vreme cu 
trenul, iar aventura care se contura în față era o „terra nova” 
plină de promisiuni încântătoare, pe cât de surprinzătoare, pe 
atât de pline de neprevăzut, dar ca și o întoarcere aproape 
ritualică în trecut, o evaluare, dintr-un alt timp și dintr-o altă 
perspectivă a anilor de studenție, a acelor ani care nu se uită 
niciodată, care rămân încrustați direct în suflet, direct în 
arborele îndrăzneț al tinereții, plăpând și viguros în același timp, 
visând fără opreliști spre un viitor care se proiecta ca o 
îndepărtare nedefinită și care, iată, acum e trecut, pur și simplu 
trecut... Tocmai de aceea am abandonat mașina într-o 
neașteptată vacanță și am recurs la drumul de fier, optând 

pentru două bilete la clasa I, căci, dacă e sărbătoare, să fie 
sărbătoare! 

Pitulată pe locul de la fereastră, soția nu se dumirise încă, 
nu realiza ce se întâmpla privea stingherită când spre peronul  
străbătut de câțiva călători întârziați, când spre mine, așteptând 
încă o explicație, o descifrare a tainei. 
- E o farsă, nu-i așa? Una din glumele tale, sunt convinsă ca 

vom coborî la Brăila și că ne vom întoarce cu primul tren... 
- Nu, draga mea nu e nicio farsă, mergem la București pentru 
a redescoperi studenția. Vom fi 3 zile studenți, ca altădată te-
am ținut în suspans tocmai pentru a spori efectul surprizei. Și, 
ca să nu mai niciun dubiu, uite aici documentele! 

I-am arătat biletele de tren dus-întors, precum și factura de 
achitare prin comanda online a costului camerei de hotel. Am 
întărit: 
- Uite aici, Hotel „Capitol”, aici va fi domiciliul nostru pentru 3 
zile. Vom 2 studenți care nu mai locuiesc in cămin, ci taman în 
buricul Capitalei. 

S-a așezat mai bine în fotoliul confortabil și a zis pe un ton 
de abandon total: 
- Numai tu puteai sa pui la cale așa ceva! Să mă iei de la 
preocupările mele zilnice , să mă iei de la școală, pur și simplu 
de la cratiță și să-mi oferi, chiar și pentru numai 3 zile, un 
certificat de remember în studenție, asta da surpriză!  

Alesesem „Capitol”, ca hotel, nu numai pentru poziția 
ultracentrală, sigur mă încântase perspectiva de a fi la doi pași 
de Casa Centrală a Armatei , față în față cu celebra Cafenea 
„Capșa” foarte aproape și de fosta „Romarta Copiilor” și chiar în 
coasta Teatrului „Constantin Tănase”, dar mai avusese în 
vedere și distanța foarte mică de parcurs până la Universitate, 
acolo unde holurile, amfiteatrele și sălile Facultății de Filologie 
îmi mai păstrau poate memoria pașilor de acum mai bine de 
patru decenii. Ica absolvise Facultatea de Biologie, cu sediul 
ceva mai departe, de-a lungul Dâmboviței în zona Operei 
Române, dar, oricum, știam că vom merge peste tot împreună, 
deși, inițial în planul meu „de lucru” mă gândisem, ca în prima 
zi să ne ducem fiecare spre fostele noastre destinații de 
studenție și să rememorăm în solitudine frumoasele clipe ale 
unui timp atât de îndepărtat acum, dar atât de drag sufletelor 
noastre.  
- Cum de ți-a venit această extraordinară idee, și de ce 
tocmai acum, la mijloc de septembrie? m-a trezit ea din reverie 
cu o legitimă întrebare? 
- Păi, poate fi melancolia mai mare și nostalgia la fel în altă 
lună decât în septembrie? 
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Am încercat eu să evit un răspuns printr-o deturnare de 
gând, dar am revenit imediat la un ton, mai firesc: Pentru că 
vremea e așa de frumoasă acum, la schimbare de anotimpuri și 
pentru că, de îndată ce vor începe ploile și ceața, Bucureștiul 
își pierde din frumusețe și din farmec. Și mai e ceva, nu uita că 
peste două săptămâni va începe noul an universitar fără noi, 
desigur. Ei bine, noi i-o vom lua înainte. Ce zici, am gândit  
bine? 
- Excelent! Dar nu era mai bine să-mi fi spus dinainte? M-aș 
fi pregătit și eu mai bine, aș fi preparat ceva aperitive, pachete 
de drum. 
- Tocmai de aceea nu ți-am spus, am vrut să fie o surpriză 
mai mare decât toate surprizele! 

Mă cunoștea de atâția ani și se învățase cu stilul meu 
șăgalnic, dar, cu toate acestea, reușeam mereu să o surprind. 
Ideea reîntoarcerii în studenție îmi venise dintr-o dată, fără nici 
o explicație imediată, obișnuia, însă, să-i ofer soției, în siajul 
imensului respect pe care i-l purtam, tot felul de surprize, 
cadouri, evenimente plăcute ei, excursii și sejururi în locuri 
agreabile. Apreciam la ea, printre altele, dragostea aproape 
maladivă pentru  profesie, preda biologia cu aceiași pasiune pe 
care o simțise de începuturi, de la primele ei ore la catedră, și 
am presupus că o reîntâlnire cu tot ceea ce a însemnat 
facultatea pe care o absolvise cu mediul de altă dată și de acum 
al studenției sale, i-ar face enorm de multă plăcere și, în plus, 
are revigora-o, ar întineri-o pur și simplu.  

- Legitimațiile de călătorie, vă rog! Veni ca o aducere 
cu picioarele pe pământ, glasul oficial al controlorului. Trenul 
străbătea acum Bărăganul lui Panait Istrati și al lui Fănuș Neagu 
și ne o oferea o imagine ciudată, cu totul alta decât aceea 
percepută prin parbrizul autoturismului gonind pe autostradă, 
acum perspectiva era alta, mult mai generoasă, poziția ușor 
înaltă a vagonului îmi purta privirile în profunzime, chiar dacă 
numai lateral cu imensitatea solelor agricole ocupate de lanurile 
de porumb ajunse în pragul maturității sau de viile izolate, cele 
mai multe deja culese și cu orizontul îndepărtat presărat cu nori 
răzleți și inofensivi, calzi și deosebit de frumoși. 

Soția deschisese o carte, una dintre cele câteva pe care le 
luasem eu, prevăzător, tocmai pentru a da o șansă în plus unei 
călătorii agreabile de mai bine de patru ceasuri, ca să nu mai 
vorbim și de întoarcere, când vom fi mult mai obosiți decât 
acum. Dar nu reușea să citească, privirile îi alunecau, ca și ale 
mele spre peisajul mirific în continuă mișcare aparentă și, pe 
urmă, ca și mine, de altfel, se gândea la ce va fi, la ce va 
descoperi pe holurile Facultății de Biologie din București, după 
atâția ani de absență motivată, cât se poate de motivată. 

Sosiți în București, Gara de Nord pare mai bătrână ca 
niciodată, e așa de marcată de trecerea inexorabilă a timpului 
încât pare o bătrână zbârcită care, în pofida mulților ani strânși 
în veac, se mai mișcă încă, respiră și chiar mai poate schița un 
zâmbet. În fond este aceiași gară și același peron de unde se 
urcase acum mai bine de 100 de ani Nicolae Iorga în trenul de 
Galați și nu știu dacă ar fi preferabilă o modernizare radicală 
sau ar trebui păstrat acest farmec al trecutului încăpățânat să 
se agațe strâns de trena trecutului. 

- Mergem la un taxi Ica! ajungem mai repede, trebuie să ne 
bucurăm de fiecare clipă din această expediție în trecut. 

Zâmbește și privește curioasă la noua înfățișare a bătrânei 
gări. 

- Mă las total în mâinile tale, oricum știu că ai pregătit totul 
până la ultimul amănunt. N-ar fi de mirare ca la hotel să ne 
întâmpine în hol o echipă de primire cu flori și cu înduioșătoare 
cuvinte de bun venit. 

- Ei, chiar acolo n-am ajuns! Cred că mă supraestimezi! Dar 
ai dreptate multe surprize vei mai avea de aici încolo! 

Brunet, bine legat într-o bluză albă, șifonată de lungul 
travaliu, taximetristul ne întâmpină cu adânci plecăciuni și se 
repede la singurul bagaj pe care îl avem. Îl așază tacticos în 
portbagajul în care s-au perindat mii de genți, geamantane, 
rucsacuri și alte accesorii și ne invită în mașină.  
- La hotel „Capitol”! îi spun. 
Are un moment de ezitare, dar trece repede peste el, așezându-
și mecanic tricoul peste pantaloni.  
- La Capitol să fie? Cu ce treburi prin București? 

Evit răspunsul, fără a mai simți cât de surprins de 
perspicacitatea bărbatului, că  provincialul se simte de departe, 
mai ales prin nasul fin al șoferului de taxi târșit în atâtea 
experiențe citadine. Cunoșteam foarte bine acest tip de 
taximetrist de capitală, îl întâlnisem adesea în multele mele 
delegații anterioare și știam că nu e nimic de făcut în fața 
exuberanței sale comerciale, trebuia să te împaci cu apucăturile 
lui. Cel care era la volan a vorbit mai tot timpul călătoriei, s-a 
agitat, numai contenea cu complimentele și slugărniciile, ba mi-
a și șters la un moment dat ecranul telefonului, deși acesta era 
foarte curat. Știam că toate acestea au un preț și că fac parte 
din tertipurile unei meserii extrem de solicitante în București. 

- Cin`zeci de lei, șefu! 
Cu banii ăștia ajungeam la capătul Bucureștilor, dar asta e 

legea, nimeni nu strică o cursă de acolo pentru o cursă de câțiva 
lei până în Centru, așa că taximetristul meu îți revendica 
onorariul mediul pe care-l sconta, de pe poziția privilegiată pe 
care o câștigase prin acceptare în gașca taximetriștilor de la 
Gara de Nord. 

Plătesc și intrăm cu nerăbdare în holul hotelului. Nu ne 
așteaptă nicio echipă de întâmpinare, dar personalul este foarte 
amabil, ne privește cu zâmbetul pe buze și ne oferă cu multă 
amabilitate toate informațiile necesare. Zâmbete peste tot, 
atmosferă occidentală cu vagi amprente de balcanism.  
- Dacă m-ar fi întrebat ieri colegele ce voi face mâine, adică 
azi și le-aș fi răspuns că voi dormi la Hotel „Capitol” din 
București, ar fi spus toate că sunt nebună! Exclamă soția când 
intram în camera de la etajul patru. (camera 407) 
- Știi, poate că ai dreptate, trebuie să profităm din plin de 
aceste zile pe care ni le-am îngăduit, și, te asigur că puțină 
nebunie nu strică. 
- Nebunia de a fi student la peste 60 de ani! 
- Nebunia de a fi mereu student, mereu tânăr. Să ne grăbim, 
Ica, desfacem bagajele și mergem să mâncăm că nu mai rezist 
la foamea pe care o am. Probabil și tu ai aceeași stare...
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Imagini dintr-o expoziție -
COLIVIA CU FLUTURI 

(poem inspirat din tablourile 
pictoriței Nathalie Mulero-Fougeras)

Nicolae DUMITRU
 

COLIVIA CU FLUTURI 
                      Era, cândva, o fată frumoasă 
                      Care de fluturi grijă avea. 
                      Într-o colivie ea-i închidea 
                      Şi-i ţinea, tot timpul, în casă. 
 

 
   
                     LA CAGE À PAPILLONS 
              Elle était, une fois, une tres belle fille 
              Qui avait soin des ses papillons. 
              Dans une cage, comme une prison,                   
              Elle gardé ensemble de mille et de mille.  
 
 
                  În zilele lungi şi frumoase, 
                  La pian capricii cânta... 
                  Fluturii zburau lângă ea 
                  Bătând din aripile lor de mătase. 
 
 
         Dans les longs jours d'été, parfois, 
         Elle joue des caprices au piano... 
       
          Les papillons le couvre comme un kimono, 
         En battent de leurs ailes de soie. 

 

                        Uneori, stătea la fereastră, 
                        Privind cartierul pustiu... 
                        În jurul ei era un decor viu, 
                        De fluturi c-o tentă albastră. 
 

              Parfois elle se tenait à la fenêtre 
              En regardant le désert quartier... 
              Des bleus papillons l'entouraient,   
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              Comme sur un tapis héritié des ancêtres. 

                        Se-ntâmpla ca, în singurătate, 
                        Să fie cuprinsă de melancolie... 
                        Fluturii roşii ieşeau din colivie 
                        Şi o adorau ca pe-o zeitate. 
 
             Il semblait que se produissait un mirage 
             Quand elle était en pleine solitude... 
             Attirês par sa séréneuse mansuêtude, 
             Les papillons sont sortis de leur cage. 
                    Iar ea, pierdută-n fundal, 
                    Se lăsa de fluturi acoperită 
                    Ca-ntr-un tablou care imită 
                    Un peisaj tropical. 
 
            Et elle, perdue dans le paysage, 
            Ressemblait à une fille dans un tableau... 
            Couverte de papillons comme un haló, 
            Elle avait accepté leur niaisage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              Însă-ntr-o dimineaţă frumoasă 
                 Ea a deschis colivia, la geam... 
                 Stam cu toţii uimiţi şi priveam 
                 Cum fluturii zburau, toţi, din casă! 
 
              Ce joli matin, devant la fenêtre,   
              Elle a ouvert, sans regrets, la prison...    
              Les papillons ont quitté la maison, 
              Comme s'ils étaient de grands traîtres! 
 
 
    Omagiu pictoriţei franceze Nathalie  
Mulero - Fougeras pentru minunatele-i  
tablouri care mi-au inspirat acest poem.     
    Felicitări şi lui Pavel Panin pentru 
videoclipul său "Flash de Amor", postat 
pe You Tube, care mi-a dat ideea acestui  
omagiu. 
 
 
     Un hommage à Nathalie Mulero - Fougeras  
pour ses magnifiques peintures qui ont inspiré  
mon poème. 
    Félicitations à Pavel Panin pour son clip  
"Flash de Amor", sur YouTube, qui m'a donné l'idée de cet 
hommage. 
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BIBLIOTECA PROIECTELOR REUȘITE! 
Dialog cu dr. Ligia DIMA, managerul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Înainte de a începe dialogul, pentru cititorii revistei 

„Steaua Dobrogei” voi consemna câteva dintre aspectele 

ce definesc traseul profesional al doamnei Ligia Dima.  

        Absolventă a Universității „Ovidius” din Constanța, cu 

licență în istorie, Ligia Dima parcurge multe etape care i-au 

subliniat pregătirea temeinică. În 2009 obține atestatul ca 

expert în Conservarea Bunurilor Culturale Arheologice și 

activează în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie 

Tulcea. Între 2009 – 2017 ocupă funcția de conservator 

expert la Institutul de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea, iar între 2017 – 2018 este șef birou 

Laborator Restaurare la același Institut. Din august 2018 

până în prezent ocupă funcția de manager al Bibliotecii 

Județene „Panait Cerna” Tulcea.  

        În 2014 a obținut diploma de doctor la Universitatea 

„Ovidius” Constanța cu tema „Progresele orașului și 

portului Tulcea în perioada 1878 – 1948”. 

        În noiembrie 2014 obține diploma de formator și își 

demonstrează abilitățile dobândite participând la foarte 

multe activități, atât în țară cât și în străinătate.  

        Are o importantă contribuție la organizarea depozitului 

de fragmente ceramice din Muzeul de Istorie și Arheologie 

Tulcea; organizează colecțiile de numismatică și 

medalistică din muzeu, pune la punct subcolecția de 

monede antice și medievale, reliefează importanța 

tezaurului de la Uzum Baiîr – piesele din argint, publicând 

și un articol pe această temă.  

        Participă la săpăturile arheologice de la Niculițel și are 

o contribuție importantă la organizarea de manifestări 

cultural – științifice  în cadrul Muzeului de Istorie și 

Arheologie Tulcea.  

       Este autoarea multor comunicări cu subiecte de mare 

interes, a unei monografii „Compania de apă Tulcea 1897 

– 2016. Trecut, prezent și viitor”. 

        Publică în reviste sau antologii studii de interes pe 

plan național și internațional. Este membră în proiecte de 

cercetare cu finanțare obținute prin competiție publică 

națională sau internațională; are nenumărate articole în 

ziarul „Obiectiv” Tulcea și mai multe intervenții la postul 

DG24TV privind istoria locală a orașului Tulcea: populație, 

monumente, biserici, familii și personalități tulcene.  

        Floarea Calenic: Scopul acestui dialog este să 

reliefăm împreună ceea ce ați realizat din august 2018, de 

când sunteți în fruntea acestei prestigioase instituții 

culturale din județul Tulcea. Din tot ce se știe, se observă 

clar interesul pentru spațiul nord-dobrogean în care trăim. 

Ce anume v-a motivat să concurați pentru acest post 

ofertant, dar și solicitant, de manager al bibliotecii?  

        Ligia Dima: Ați subliniat foarte bine o idee în 

întrebarea dumneavoastră, aceea de post ofertant. Când 

m-am gândit că această poziție este ofertantă m-am 

raportat la activitățile pe care aș putea să le realizez, nu m-

am raportat aproape deloc la dimensiunea administrativă și 

că majoritatea timpului trebuie să-l dedic părții 

administrative.  

        Floarea Calenic: Biblioteca poartă numele unui poet, 

Panait Cerna, foarte apreciat în timpul vieții și nu numai, 

născut la Cerna. Știu că organizați periodic momente de 
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evocare a lui Panait Cerna. Amintiți-ne câteva dintre ele.  

        Ligia Dima:  Biblioteca Județeană sărbătorea în 

fiecare an ziua de naștere a poetului organizând diverse 

evenimente, precum lansări de carte, expoziții tematice sau 

alte activități care să atragă atenția publicului. Ca manager 

nu am făcut altceva decât să îmbunătățesc rețeta, aducând 

în fața tulcenilor o serie de evenimente, cu invitați din țară 

și străinătate, momente memorabile pentru noi 

organizatorii, și pentru ceilalți, invitați sau participanți.  

       Deși a mai trecut un an, și azi, în 2021 mi se 

pomenește  

de către colegii din țară, de cât de măreț a părut în ochii lor 

programul Zilelor Bibliotecii din anul 2019, desfășurat timp 

de 5 zile, între 25 – 29 septembrie, la Tulcea, într-o 

Bibliotecă publică, județeană, dar mică comparativ cu cele 

situate în centrele universitare.  

       De ce așa și nu altfel? Pentru că așa ar trebui sărbătorit 

și din respect pentru poet, pentru oameni, pentru noi, 

pentru comunitate.  

      Zilele Bibliotecii au debutat, 25 septembrie, cu slujba de 

sfințire a Bibliotecii urmată de vernisajul expoziției 

aniversare dedicată poetului Panait Cerna, cu ocazia 

împlinirii a 138 de ani de la naștere. Lansarea broșurii 

privind activitatea și opera poetului. Grupul Altona din 

comuna Cerna ne-a încântat cu recitările poeziilor poetului, 

dansurilor și cântecelor interpretate pe scena sălii de 

Festivități. La finalul zilei am avut un invitat deosebit, 

academicianul/scriitor Nicolae Breban și lansarea 

romanului său „Frica”, editura Tracus Arte. 

       Pe 26 septembrie s-au lansat volumele de poezii, 

romane, reviste ale autorilor Victor Henrich Baumann, 

Elena Netcu, Corina Mihaela Apostoleanu, Luminița 

Stelian, Angela Anca Dobre.  

       Pe 27 septembrie s-a deschis Sesiune Națională de 

Comunicări Științifice inițiată de Biblioteca Județeană, 

având ca participanți manageri și bibliotecari din bibliotecile 

județene din țară, urmate de participarea invitaților la Casa 

Avramide la activitatea „O zi în Centrul Vechi al Orașului 

Tulcea!”, iar seara la prima parte a programului realizat în 

cadrul Festivalului Internațional de Poezie Contemporană 

Europoezia, având invitați un număr de 36 poeți, scriitori 

din țară și străinătate.  

       Pe 28 septembrie s-au vizitat obiectivele turistice din 

Municipiul Tulcea și am avut bucuria să povestesc invitaților 

aspecte din istoria orașului. Dar partea frumoasă a zilei a 

constituit-o întâlnirea dintre elevii Colegiului Dobrogean 

„Spiru Haret” și Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea  la 

ei acasă, cu poeții, într-un dialog cititor – creator față în față, 

memorabil pentru toți. Ziua încheindu-se cu partea a doua 

a programului din cadrul Festivalului de Poezie.  

      Pe 29 septembrie a avut loc un simpozion realizat pe o 

navă pe Dunăre, ocazie cu care s-au acordat premii 

participanților Festivalului de Poezie, și ne putem lăuda că, 

în calitatea noastră de gazdă – organizator am primit trofeul 

festivalului. Ne-am luat rămas bun de la invitații noștri dar 

ziua am încheiat-o cu „Nocturna Bibliotecii”, ocazie cu care 

am inaugurat un spațiu Digital World Book, dar am avut 

activități la toate sălile Bibliotecii, Seara de poveste și 

Comoara din Bibliotecă.  

       Într-adevăr un program intens, emoționant, palpitant și 

pentru toate categoriile de vârstă. Nu mi-am pierdut 

speranța că vom mai putea fi părtași la astfel de 

evenimente.  

        Floarea Calenic: Biblioteca Județeană „Panait Cerna” 

și-a propus, sub conducerea dumneavoastră, realizarea 

multor proiecte culturale care să aducă în prim-plan rolul 

unei biblioteci în dezvoltarea culturală a oamenilor și mai 

ales a copiilor, Să începem cu ceea ce ați făcut pentru 

cunoașterea unor biblioteci din județ, a căror prezentare 

poate fi văzută în videoclipuri.  

        Ligia Dima: Așa cum spuneam într-un interviu 

Bibliotecile a trebuit să se reinventeze. Odată cu virusul, cu 

pandemia, cu contextul creat, pentru care nu eram pregătiți, 

trebuia să ne reinventăm, să ne redescoperim, să devenim 

mai creativi, să nu pierdem legătura cu publicul. Exista 

pericolul ca multe dintre biblioteci să fie închise definitiv și 

nu doar temporar.  

        În astfel de momente trebuie să fii intuitiv, creativ, să 

ai curaj să faci ceva ce nu ai mai făcut, să crezi că va 

merge, să ai încredere în ideile tale și să le pui în practică.  

        Așa am făcut noi, la Biblioteca Județeană! Astfel, s-au 

născut câteva proiecte importante care aveau să aducă mai 

mult în lumină, bibliotecile și oamenii locului.  

         Proiectele „Bibliotecile tulcene alături de 

personalitățile nord-dobrogene!”, „Sprijinim arta și creatorii 

ei”, „Fii un model pentru generația ta!” sunt trei dintre 

proiectele care merită continuate și sprijinite. Suntem 

deficitari la mijloacele tehnice, dar nu ne plângem, mergem 

mai departe!  

        Floarea Calenic: În multe activități, mai ales în această 

perioadă grea de pandemie, când multe au fost online, ați 

adus spre bibliotecă copii (virtual), români, aromâni, 
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meglenoromâni, greci, ruși-lipoveni, copii de diferite vârste. 

Care a fost scopul, în ce activități au fost implicați? Ce ecou 

au avut?  

        Ligia Dima: Pentru noi toate activitățile sunt importante 

și toate au ca scop promovarea copiilor, încurajarea lor în 

a-și descoperi talentul, rădăcinile, identitatea. Toate au avut 

ecou pentru ei că au făcut parte din proiect, pentru părinții, 

bunicii care au fost mândri de copiii și nepoții lor, pentru 

profesori că implicarea în educația copiilor are rezultate și 

în afara școlii. În definit este o bucurie să-i vezi pe copii în 

acțiune! Și, Slavă Domnului, avem copii minunați! 

        Floarea Calenic: Fiind colaboratoare a bibliotecii, am 

participat la multe concursuri cu elevi din municipiu și județ. 

Care vi s-au părut cu impact asupra participanților?  

        Ligia Dima: Toate concursurile tematice au fost 

deosebite și de impact, nu poți să nu apreciezi cum îl 

percep copii pe Mihai Eminescu sau cât de frumos descriu 

Dunărea, dar cred că cel legat de „Ne întoarcem la școală, 

dar cum?” a avut un impact aparte prin subiectul pentru 

care nici copiii, nici adulții nu am fost pregătiți. Apreciez 

curajul cu care își expun gândurile, ideile, dar mai ales 

sinceritatea cu care se exprimă!  

        Floarea Calenic: Ați oferit mereu participanților 

diplome, cărți, alte cadouri. Ce sponsori ați avut? 

        Ligia Dima: Mă bucur că am ocazia să rostesc numele 

oamenilor care m-au ajutat prin sponsorizările și donațiile 

făcute, contribuind astfel la bucuria copiilor.  

       Cititorii revistei trebuie să știe că, de cele mai multe ori, 

nu am avut bani pentru premii, cel puțin în 2020, suma la 

proiecte a fost zero, dar nu am renunțat la ideea de a 

organiza concursuri sau alte activități care necesitau 

fonduri. Ce am făcut? Mi-am sunat colaboratorii și prietenii 

dacă îmi permiteți să spun astfel! Întotdeauna se vor găsi 

oameni de bine care vor sprijini astfel de acțiuni, trebuie să 

ai încredere în puterea de a-i identifica. Indiferent de 

situație, eu nu renunț niciodată la ideea de a face ce ne-am 

propus și de la ideea că în final voi găsi soluția potrivită ca 

totul să iasă cum ne dorim.  

       Și dați-mi voie să vă spun numele celor care au ajutat 

Biblioteca Județeană prin donații și sponsorizări:  

       Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, 

Administrația Națională Apele Române. S.G.A. Tulcea, 

Consiliul Județean Tulcea, Avon Tulcea, Nicoleta Țurlică, 

Laura Ghioc, Irina Chirciu, Radu Anișoara, Constantin 

Hogea, Gologan Ifim-Ion, S.C. Bel – Sto S.R.L. – Tradiție și 

aromă, Banca Comercială Română, Fundația Ringier, S.C. 

Narcisa Mob Design SRL. 

       La aceștia ne adăugăm noi, cei din Bibliotecă, parte din 

cei implicați în activități, contribuim atunci când considerăm 

că este cazul sau când nu avem alte surse.   

        Floarea Calenic: Toți cei care au venit la bibliotecă au 

apreciat faptul că ați invitat oameni de cultură, scriitori, 

cercetători, pictori, personalități care au avut ceva de 

transmis. Să amintiți astfel de momente de mare impact 

asupra tulcenilor.  

       Ligia Dima: Au fost câteva, am și menționat prezența 

poeților și scriitorilor participanți la Festivalul Internațional 

de Poezie Contemporană, prezența academicianului 

Nicolae Breban, poetul și cântărețul Ovidiu Scridon, artista 

Alina Codin, Varujan Vosganian, prof. univ. V.H. Hușnir, 

ambasadorului S.U.A. în România Hans Klemm, la care se 

adaugă personalitățile locale dobrogene.  

     Aș adăuga în listă festivalurile cu tradiție ale Bibliotecii 

sau găzduite: Festivalul Mărțișorului, Festivalul Colindelor, 

Festivalul Unitate în Diversitate 

        Floarea Calenic: Lansările de carte, îndeosebi ale 

tulcenilor, au loc aici, la bibliotecă. Ce înseamnă pentru 

dumneavoastră, ca manager, aceste evenimente, la care 

întotdeauna veniți cu o intervenție inspirată?  

        Ligia Dima: Dacă ar fi să vorbim despre inspirație, vă 

pot spune cu mâna pe inimă că prezența oamenilor din sală 

mă inspiră în acel moment. Nu îmi pregătesc niciodată 

discursul, nu pot.  

        Floarea Calenic: Un proiect lăudabil, inițiat din 2020, a 

fost „Bibliotecile tulcene alături de personalitățile nord-

dobrogene!”, în care ați adus câțiva dintre oamenii de 

cultură, momentele fiind filmate, putând fi văzute pe 

youtube. Din ce dorință s-a născut proiectul care, sunt 

sigură, va continua? 

       Ligia Dima: Din dorința de neuitare, dacă mă pot 

exprima astfel. De a nu-i uita pe cei ce zilnic muncesc și își 

dedică existența pentru dezvoltarea culturală a teritoriului 

nord-dobrogean, pentru promovarea acestuia. Unii sunt 

sau au fost profesori, scriitori sau poeți, alții medici și artiști, 

preoți sau pictori, toți acești oameni au contribuit/contribuie 

la dezvoltarea personală a copiilor, tinerilor sau vârstnicilor.  

       Din dorința de a arăta că se poate, că există și oameni 

frumoși și de ce să nu ne numărăm și noi printre aceștia?  

Pentru că mă doare să constat că astfel de modele de 

inspirație nu mai sunt promovate. Pentru că apreciez 

oamenii și le recunosc meritele.  

      Din dorința de a-i promova și a-i aduce în lumină ori de 
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câte ori am ocazia. Motivele ar putea continua, dar aș mai 

preciza un singur lucru: pentru că sunt oameni! Cred că am 

spus tot! 

     Floarea Calenic: Activitatea culturală a unei biblioteci 

este grea, dar extrem de importantă pentru comunitate. Ați 

realizat multe în acești ani având alături o echipă. Ca 

manager trebuie să gestionați totul, să dovediți tact, 

răbdare și consecvență, dar să fiți și sprijinită. Cine v-a fost 

alături? Cu ce au contribuit ei la activitatea bibliotecii?  

        Ligia Dima: Cu totul ar trebui să fie răspunsul ideal, 

dar nu întotdeauna se întâmplă să ai alături toată echipa 

sau să nu fie măcar un membru al echipei nemulțumit de 

tot ce se face.  

      Munca pentru realizarea activităților culturale a unei 

biblioteci nu este grea dacă este făcută cu drag. Nu 

realizarea acestora este grea, ci lipsa mijloacele cu care le 

realizăm este mai grea. Un concurs este ușor de realizat, 

dar la final să obții și să oferi premii este mai greu.  

   Floarea Calenic: Activitatea nu încetează niciodată. Ce 

vă propuneți pentru perioada următoare, online sau când 

vom reveni la normal?  

     Ligia Dima: Continuăm toate concursurile și proiectele 

inițiate în anii anteriori, adaptate situației actuale, în cadru 

mai restrâns se vor desfășura lansări de carte și alte 

activități pe care le vom promova la momentul oportun.  

       Floarea Calenic: În interviurile pe care le-ați luat, 

pentru „Personalitățile tulcene”, puneați în final întrebarea: 

Cum vă definiți ca om? Vă întreb și eu același lucru.  

      Ligia Dima: Un om simplu, onest, ambițios, muncitor și 

creativ.  

       Floarea Calenic: Sunt convinsă că ați avut și greutăți 

ca manager. Cum le-ați depășit?  

        Ligia Dima: Da, am întâmpinat și greutăți, dar am 

crezut cu tărie că le voi putea depăși. Încerc să îmi 

canalizez energia spre lucrurile care chiar contează pentru 

instituție. Nu mă las antrenată în jocurile unor oameni care 

au început  

o campanie continuă de denigrare a mea ca manager. Cei 

care mă cunosc își dau seama că toate afirmațiile scrise pe 

canalele de socializare de către o colegă din bibliotecă nu 

pot fi adevărate, iar cei care au citit nu mi-au solicitat vreun  

punct de vedere oficial, de aceea niciodată nu am ieșit și 

nu voi ieși în spațiul public să contracarez ce se spune.  

        Consider că faptele contează mai mult decât vorbele. 

Și atunci eu, ca manager, trebuie să mă concentrez la ce 

am de făcut, cum să rezolv atât problemele administrative 

ce țin de bucătăria internă ale unei instituții și care nu se 

văd de către public și la oferta culturală pe care trebuie să 

o diversificăm tot timpul pentru a ține utilizatorii aproape de 

noi.  

        Trebuie să mă gândesc la partea financiară și cum aș 

putea să obțin fonduri, aceste lucruri sunt mult mai 

importante de rezolvat decât ieșitul pe rețelele de 

socializare și comentat  lucrurile pe care le-ar putea citi unii 

oameni.  

        Floarea Calenic: Sigur ar mai fi multe de aflat, ne 

oprim și vă doresc succes în continuare în munca de a 

păstra și de a ridica în valoare Biblioteca Județeană „Panait 

Cerna” Tulcea între instituțiile culturale ale acestui spațiu 

pe care toți îl iubim.  

        Ligia Dima: Doamne ajută! Numai cu credință, 

încredere și asumare putem reuși în ceea ce ne propunem. 

Mi-am asumat rolul de manager al Bibliotecii Județene 

„Panait Cerna” Tulcea și trebuie să muncesc pentru a 

realiza împreună cu echipa cât mai multe lucruri valoroase 

pentru comunitate.  
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Sorin SMĂRĂNDESCU 
 
 
 
 
 
enervare 2 - pastă eu tu pisică 
 
tăcerea ta vâscoasă care mi se lipește de mâini și de obraz 
ochiul mat pe care mi-l înfigi în amintirile cele mai 
aritmii cu care mi-ai zdrobit genunchii absența prin care au 
căzut nevăzuți 
te simt pastă fetidă de oase translucidă mă scufund în tine 
tot mai adânc 
la fiecare zvâcnire un salt în jos la fiecare urlet oasele mele 
caută 
mai departe avide în masa ta atotsugrumătoare curbă 
 
îți simt sub pleoape irisul metalic tăiat vertical 
cum mă studiază metodic din interior 
răceala gurii tale mi se scurge cascadă în stomac face 
lacuri transparente vaste safir 
peste care lași să treacă tandre încărcate alabastre 
corăbiile cruzimilor tale neîncepute 
îți zăresc umbrele alergându-se halucinant în pereții 
sticloși ai venelor mele 
redau curat conturul animalului tău preferat depresia pisică 
 
profund în miezul tău înghețat îmi dai timpul să renunț 
sublimez zvârcolirile în uleiuri fractale gri verzi care 
hrănesc curgerea ta continuă 
dizolvate aride oasele mele în pastă oaselor tale aliterații 
îmi așezi afiire pe frunte irisul tău neiertător inert absența 
pașilor 
cu care ai fi putut străpunge rememorările cele mai 
tăcere animalul tău conjurat dă târcoale adulmecă se 
strâmbă 
eu tu depresia ta pisică 
 
 

în care vigilența ochiului transilv vădește 
lipsurile particulei 
 
absentiment nesubstanțiat 
brutal executor de îngeri 
mă bocește particula 

lui Dumnezeu la miezul nopții 
odată preaplinul deversat 
translatarea oricărei ipoteze în formule 
este evitată 
cauza mea din nou pierdută 

 
experimental deambulare 
în seama mea 
prin circumstanțiere fiindcă nu vreau 
o relație strânsă un orb 
 transformarea ei antepronunțată 
 particulă blestemată în servitoare 
 preacurată eu măcar 

scuip afiire 
 

îngeri cu tine 
 
deodată azi strigă răgușit de pe cornișele întunecate 
îngerii cu aripile dorinței în flăcări 
se aruncă isterizați în golul privirii mele fixe 
să nu vadă mai mult decât ar putea înțelege 
nu am cum să cuprind ce se întâmplă 
căci rar poate desluși mintea mea mai mult decât 
consecințe vizibile 
 
neprevăzutul orb numai cu tine 
alături sub ochiul de somn 
îți întorci palma transpirată 
și-mi respiri 
părul de pe ceafă șoldul secvențiat de beție 
secrețiile abrutizate de nepăsare 
 
îmi ridic înspăimântat brațele 
chinuit să mă despresureze de cadavrele îngerilor 
trupul nu mă ascultă 
pierderea accelerată de substanță îl chircește friabil brun 
roz 
reproducere formei buzelor tale extirpatoare 
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din care răsfrâng acum în mănunchi umed pene rigide 
tăioase 
izvor gri-sânger cu frunze căzute flori albe fructe negre 
corpul meu nerecunoscător lângă corpul meu abandonat 
mie 
absență 
cerul mort pe creștet la tălpi cenușa dorinței 
 
continuă îndepărtarea unul de altul din așteptare 
căci de acum nu va mai cădea niciun înger în flăcări 
prin ochii mei închiși în tine 
au ars cu toții. 
Poezii din volumul „blurat” (Editura Brumar, Timișoara, 
2011): 
 

de vast 
 
aş fi putut desface serii întregi de formule metalice 
întinse sonor pe podele sparte în culori grave 
sau pure 
aş fi putut asculta deschiderea sferelor 
descălţarea cuvintelor de seninătate 
şi har 
aş fi putut împărţi tuturor magnetice combinaţii 
în perpetuităţi de certitudini înstelate 
amurge 
aş fi putut fi sursă primordială de iubire 
întuneric devălmăşitor şi tundre străbătute 
arar 
 

depresie 
 
e rece de dimineaţă 
şi-a tras hainele pe ea şi o pătură groasă 
ca să se-ascundă de privirile precipitate ale zilei 
a dat drumul la radio a mai pus două pagini pe foc 
iar acum aşteaptă doar un pic de lumină naturală 
cât să poată să--şi verifice trăsăturile în oglindă 
apoi să plece 
deschide frigiderul nehotărâtă îl închide sec cu zgomot 
fără să înregistreze pe retină decât incertitudinile acoperite 
cu un strat subţire de gheaţă 
simte că arbitrarul o împresoară iar 
o condamnă 
la aceeaşi implacabilă dulcegărie cu care reuşeşte 
să salveze ceva din monotonia frazelor care o zgârie 
neîncetat 
şi lasă în urmă dâre lungi de noroi neregulate 
privește pe fereastră nelămurită dar cu dorința neîncheiată 
ca soarele să nu mai răsară 

articulează niciodată 
aburind limita imaterială dintre înăuntru şi afară 
brusc 
aerul viciat care-i apasă fruntea şi pieptul greu se aruncă 
la podea 
în timp ce zărește prin hățișul de tufe acide 
vulpea oarbă care-și fixează cărarea cu mirosul desfigurat 
oribil 
căci după fiecare noapte dezmăţată 
animalul ei rătăcitor se întoarce neauzit acasă 
 

versuri 
 
cuvinte care vin şi se-aşază 
întârzie pe canapele pervaz 
petrec câteva ceasuri cu mine poate zile 
sau orbite lungi traiectorii de comete 
 
cuvinte care pleacă 
lăsând în urmă praful lor scânteietor 
să se-aşeze să fete 
 

o, da (în metru antic) 
 
dă-mă cui vrei când fără să te doară 
de privirea mea ce te desfășoară 
stentor te desfid lasă-te ușoară 
nedespărțire 
 
segregat de gând ca o răzvrătire 
torsul meu te vrea martoră și mire 
metamorfozat sânu-ți desfiire 
rememorează 
 
cupru ochiul meu dezmințit vibrează 
dintru început har violentează 
afară-nde noi ritmul declanșează 
transliterații 
 
fii veninul-trup cupei de libații 
din care extrag meta-constelații 
zeu fecundator presară-mă-n spații 
absentimente 
 
lasă-mă să-ți fiu pod matricii lente 
plouă-mi seva ta venele ardente 
sunt gata să nasc verbe congruente 
întâia oară 
 
 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

228 

 

 

 
   
 
 
 
 

Gheorghe OANCEA 
 
 
 
 
 

 

MAMA 
 
De câte ori mă adormeai 
În cântul cel de noapte 
Alin de basme îmi spunea 
 În mari și blânde șoapte…. 
 
 Ce-nțelegeam eu, gângurind 
 În fața ta măiastră?!- 
 Cu vorba dulce stăruind 
 Și ierni pe la fereastră! 
 
De câte ori mă deșteptai 
În zori de dimineață 
În primăveri, tot îmi ziceai- 
Ursitele-mi din viață! 
 
M-ai învățat ca să citesc 
În slova cuviincioasă 
Și totodată să-ncifresc 
În socoteli, prin casă. 
 
 Trecut-au anii….am crescut 
 Se schimbă rostul vieții 
 Tu mare grijă ai avut 
 Să-mi dai…. de-ale poveții! 
 
  Când roboteam cu toți, prin curte 
  Ori, prin livada cu pometuri 
  Legam cu bucurii o punte 
  Din hărnicii și acareturi. 
 
  Și la ogor plecam din șură 
  Cu jug la car în semnul Crucii 
  Simțeam pământul cum respiră 
  Zefiri muiați în harfa luncii. 
 
 

  Pe chipul tău greu încercat 
  Dar, plin de strălucire 
  Se răsfrângea un rod bogat 
  Și de-n Dumnezeire. 
 
   În seri cu asfințit de rost 
   Ne așezai la masă , 
   Cu azimă făcută-n țăst 
   În sfânta noastră casă 
 
    Și după trudele de zi 
    Sub bolți, sclipiri astrale 
    Ne odihneam în nopți târzii, 
    Speranțe și visare…… 
                                                           

EXTINCȚIUNE 
Destin constrâns și pământesc 
Înghițitură pentru timpul cosmic 
Pâlpâie încet, dar, nu-i lumesc- 
Un joc teribil, meschin de nefiresc 
 
În vatra străveche- cea cu credințe fără vârstă 
Energia tainică s-a risipit, numai vindecă! 
Existențele noastre fragile efemeride- 
Sub semnul acestor vremuri, tot mai erozive! 
 
Ce a fost frumos…. rămâne artefact, în moșie! 
Într-o stratificație izbită de panurgie 
Memoria colectivă îi plină de afazie 
Răbdarea hominidă e fără veșnicie. 
 
Plecăm din spațiul mistic, triști și îndurerați 
Privind în jur… rar se mai văd confrați 
Planeta însăși, parcă nu mai are orbită 
Spiritul Universal, aruncă peste noi, Apocalipsă! 
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PRAG DE NOAPTE 

Stele scânteind pe cer 
Îmi trimit raze prin noapte 
Gândurile, nici că-mi pier…. 
Se împodobesc cu șoapte. 
 
Din pridvorul părintesc 
Aud codru-n cânt, foșnind  
Câte-n eu îmi născocesc- 
Văd Luna pe cer glisând. 
 
Sus, departe-n galaxii 
Caut punctul zenital 
Într-atâtea axis- mundii 
Sirius,  e orbital! 
 
Frământările-mi sunt martori 
Să-nțeleg Facerea Lumii! 
Din Gamow desprind doar vectori 
Care-mi ,,spun” ce sunt fotonii. 
 
Câte unde-n curcubee 
Trecut-au prin Univers 
Pân-ajuns-au și la mine 
Ca să pot să cugetez?! 
 
Și cu astă cât- cuantă 
Străbătut-am drum galactic 
Până se deschide poartă 
Pentru ce înseamnă vecinic…. 
 
 

PRIBEGIE 
 
Te-ai înstrăinat de rude 
Pribegind în depărtări 
Îți  joci  cartea existenței 
În destin plin de poveri. 
 
Te-ai îndepărtat de satul - 
Cu- a sa zestre din străbuni 
Amintiri de mult trecute 
Răspândesc parfum de crini. 
 
Rupt de neamul nostru dacic 
Tot trudind… printre  străini 
Gându-ți zboară la pământul 
Stepizat cu mulți ciulini! 
 
Ai lăsat copiii-n vatră 
Care plâng de dorul tău 

Și prin somn te strigă: Tată! 
Și te-așteaptă-n prag mereu 
 
Poate….vine-o vreme bună 
Cînd românu –ndurător 
Se va-ntorce-n brazda matcă 
Copleșit… de-atâta dor! 
 
 

SPRE MARELE  SFÂRȘIT….. 
 
Ce multă lume, cu suflet murdar! 
Încrederea se sparge, în zidul barbar 
Cineva cultivă, cu spor în iscoadă 
În fibra umană se simte zăbavă… 
 
Mai fost-au epoci, c- un fel de ,,ispravă” 
Dar, acum, lumea… vibrează în grabă, 
,,Măria sa- omul” piere în Big-bang cosmic 
În propriul bruiaj….. electromagnetic! 
 
Așa se-ntâmplă, când sfidezi Scripturile biblice, 
Elohim de Sus, ne trimite, la cele Edenice! 
Peste limite divine, nu se trece-n teribii- 
Vom colapsa cu toții, în ultratehnologii! 
 
Mai are locuri, DOMNUL, în Universul  Său 
Unde s-așeze ființe, cu fapte, fără rău! 
Sodoma și Gomora au fost avertisment- 
Păcat, peste Pământ, nimeni n-a ținut cont! 
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                 Aida TIMAR 
   

 
 

 
... A TA GLIE 
 
(Poem patriotic) 
Centrala lumii sună deșteptare  
Cu imnul ce își dă trezire! 
 
De la strămoși vechi și mai noi, 
Amintind un căpătâi  
Preț,... diverse vieți, 
Rădăcini să reînveți  
Înspre a ta revenire  
Când cortina dispare… 
 
Te-ai trimis prin zări din lume, 
Duci moșteniri sub multe nume, 
Ești ocrotit. Prin tine se întreștie  
Întâia grădină ce omul învie. 
 
Și-ți vie puternic tărie  
Cu tine de fac veselie... 
Căci inima ta bine știe: 
Ea ține esența-n vecie, 
... a ta glie! 
 
ȚARA MEA 
(Poem patriotic) 
 
Ziua dintâi, un trandafir acoperea întreg ținutul. 
Domeniul, înflorind a curcubeului petale, 
Își dăruia cu 'Naltul prin zori și asfințituri  
Mireasma primului cuvânt purtat agale... 
 
Cerul, descumpănit de așa măreție  
A răsuflat-o vânt și-a coborât-o ploi, 
S-adune văzul său dealuri și văi, 
Contur să-i dea izvoarele curate. 
 
 

 
 
 
Cu drag pentru al său trandafir, 
Din murmur i-a șoptit o poezie. 
A răspândit-o în buchete, fir cu fir, 
Orice cuvânt să poarte limba vie. 
 
Inima primului oftat 
A prins-o-n salba munților, răgaz, 
Chipul de Om la înălțime l-a lăsat  
Ca un medalion al timpului rămas. 
 
Din glastră mare bobocește acest ținut ! 
Buchet adus în sacră geometrie, 
Purtându-și anotimpurile-n rapsodie, 
Țara mea e: “așa cum a fost ca să fie”. 
 
Tonuri de om le poartă toate 
Năzuind spre echitate. 
Fiece grai din ea devine poezie, 
Țara mea este: ”cum e mai frumos să fie”. 
 
Dacă te-ntrebi tu, unde s-ar afla? 
Îți spun că te găsești deja în Ea!  

 
 
SCÂNTEIE GLASUL ÎNDREPTAT SPRE CERURI 
(Poem invocație) 
 
  Din marea cugetelor noastre 
  soarbe mareea patimilor plânse 
  în valuri sparte de atâta împroșcare 
  acoperind a noastră răsuflare, 
  udată într-așa amărăciune 
  c-a adunat șiroaie către noul nume 
  ce albia perindă ca să răcorească 
  pe cei în tihnă să se primenească... 
 
  Iar noi, cei care în picioare ne aflăm 
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  și către ceruri ruga noastră o cântăm, 
  găsește, Doamne, cât de mult ne-am cuvenit 

unindu-ne pentru un aer mirodit. 
 

Ne-am oblojit de neiubire 
cât ne-am ținut într-o însingurare, 
căci zgomote ce bat în piept durere 
ni s-au predat în lunga lor tăcere. 
 
Privește în bărbatul ce a iscusit 
balsam la pieptul soaței ce-a iubit  
și nu își mai încape în mărie 
căci vede fericire-n bucurie. 
 
Odrasla care-n școli n-a străbătut 
ochii-i surâde mai ca în trecut,  
sorbind iubire din mamă și tată 
în timp primit dragul să și-l împartă. 
 
Scânteie glasul îndreptat spre ceruri,  
 se unduiește spre înaltele adevăruri  
 din marea în dimensiune de iubire 
 valuri răsuflă spre a noastră oblăduire; 
 căci am plantat o nouă seminție 
 plăgile să le țină la răspântie 
 de unde drum spre noi să ocolească 
 în ordinea ce are să regească. 
 
Cu voia Ta, ne pregătim să reușim 
 și sufletul ne cântă un  Amin! 

 
 

DREPT RĂSPLATĂ  
 
(Poem rugăciune) 
Dumnezeule, Creator al omului dorit, 
Deschide-ne ochii spre Infinit, 
Să vedem sus de cele de jos fapte 
Casa Împărăției Tale Luminate! 

La fel cu ochii-nchiși,  
precum cu ochi deschiși, 

La fel în somn,  
precum cu minte de zi trează, 

La fel,  
când slova-i scrisă sau se intonează. 

 
Dă-ne cuvântul  
   ce Te ține pururi în Iubire 
 
Să-l ducem și noi la îndeplinire, 
Să ai puterea drum lin să ne faci 
Spre orizont neprihănit  
   ce pentru noi desfaci 
 

Așa încât, 
 
Aproape să ne fie a Ta știință  
Te rugăm, dă-ne din acea putință  
Să trăim fără suferință  
Încredințați în Marea Ta Voință. 
 
Ia de aici ce știi că-i de prisos... 
Când ne privești,  
   să fii un Zâmbet Inimos  
 
Ce se revarsă de la fiecare 
Chip ce lumina Ta o are. 
 
 
Noi vrem  
 
   să Te vedem în această splendoare 
Ce omul Tău dorit o are, 
Precum se pregătește a Ta iertare 
Învață-ne să avem îndurare. 
 
Căci ce-am făcut,  
 noi recunoaștem faptă 
Și acum, că o știi, să fie luminată  
Dorința Ta prin noi, o-mplinim toată, 
Pământul Rai devine, drept răsplată. 

AMIN 
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DOR 
Cuvinte-mi răscolesc setos cărarea 
Și poposesc fugar, la mine-n gând 
Își leagănă perenitatea și plecarea 
Pe țărmul nemuririi, spumegând. 
 
Un dor nebun îmi luneca prin vene 
Un dor de glasul mamei, mult iubit 
Un dor de vraja vremii ce se cerne 
Prin labirint și foc de inimi, tăinuit. 
 
Mi-e dor aprins de casa părinteasca 
De puritatea-mi, ce-am sădit-o-n ea 
Mi-e dor, lumina-n voie, să renască 
Cu-aceeași strălucire-n viață mea. 
 
Mi-e dor să-mi fie zilele, lumina 
Mi-e dor să-mi fie viață numai cant 
Mi-e dor nebun, cât dorul vă să tina 
Să-și plângă nemurirea în cuvânt... 
 
CÂND CERU-ȘI CERNE SITA 
 
Ce faci la ora când întreb de tine, 
Când alizee-mi bat prin gânduri? 
Ți-e cald sau rece, rău sau bine, 
Când luna-și cerne stele rânduri? 
 
Ce faci, la ora când îmi este dor 
Să navighez prin clipe de iubire, 
Să-mi trilui calde vorbe de amor 
Să simt pulsând smintita fericire? 
 
Ce faci la ora când iar îmi e greu, 
Respir poveri și inima-mi tresare 
Și port pe umeri foc de Prometeu 
Și bucuriile-mi sunt tot mai rare? 
 
Ce faci la ora când întreb de tine 
Îmi este dor și-mi este iarăși greu? 
Te rog, raspunde-mi că-ți e bine, 
Că-ți sunt  în gânduri, tot mereu 

 
 
 

 
Mioara BACIU 
 
 
 
 
Și spune-mi că-mi vei fi tot tu ursita 
Și că-ți voi fi din nou mireasa, eu 
Noi doi și cerul care-și cerne sita 
Prin timpul hărăzit de Dumnezeu. 
 

PE TÂMPLA GÂNDULUI NESCRIS 
Soarele-mi mângâie blând 
tâmpla gândului nescris 
răscolind anotimpuri, 
prin nemințite iubiri ..... 
Miresme picurate-n dimineți 
imi netezesc aleile inimii 
si mă imbie sa risipesc  
troienite ganduri... 
Speranțe răsturnate in paharul vieții 
Alungă neobosite metehne 
agățate de tupina minții, 
pe pragul neastâmpărat al clipei 
Necuvintele mi se lipesc de gene,  
danseaza haotic pe file 
si se transforma-n simțiri 
pe albia nemarginirii 
Năvalnice, netrăirile aleargă 
se-aprind si se sting,  
zambesc si plang deopotriva 
pe tâmpla gândului nescris .... 
 

BOB DE GÂND PE GLEZNA NOPTII 
Bob de gând pe glezna nopții 
Se coboară lin din stele 
Scutura petale, valuri 
Peste visurile mele... 
 
Bob de gând pe glezna nopții 
Mă-mpresoara în lumini 
Largi cărări deschide-n ceruri 
Pe aripi de heruvimi ... 
 
Bob de gând pe glezna nopții 
Arde-n zori și stinge focuri 
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Adunate-n umbra sortii 
Risipite-n fade jocuri ... 
 
Bob de gând pe glezna nopții 
Mă învăluie cu sârg 
Picură din stele șoapte 
Și le-așterne în cuvânt... 
 
Bob de gând pe glezna nopții 
Lasă-ți geana pe hârtie 
Pune rod în poezie 
Să străbat-o veșnicie ... 
 
Bob de gând pe glezna nopții 
Noaptea mi-o îmbraci în zi, 
Tu-mi dai strălucire vieții, 
Zâmbesc sorții, orice-ar fi... 
 

LAS TIMPUL MEU ... 
Las timpul meu pe-o coală de hârtie 
Să vremuiască-n litere și-n cânt, 
Să dainuiască intru veșnicie 
În mare de speranțe și-n cuvânt. 
 
Las timpul meu pe zborul lin al clipei 
Să-mi poarte gândul dincolo de nori 
Să scrie-n cer că mulțumesc ursitei 
C-a picurat în viața mea doar primăveri. 
 
Las viața mea pe-o coala de hârtie 
Și bucurii, necazuri, orice-ar fi 
Dovada-n ceruri, sfânta mulțumire 
C-am rezonat cu viața, doar prin poezii! 
 

GÂNDURI ÎN NOAPTE 
Noiane de gânduri alunecă nemiloase 
în pletele lungi, răsfirate, ale nopții 
Se răsucesc, sfredelesc, nimicesc, obosesc 
Pentru ca, mai apoi, să reînvie, iar și iar ... 
 
Pe zvelții, puternicii umeri ai nopții 
Se scriu istorii și se prăbușesc imperii 
Se-mplinesc destine și se cutremura inimi 
Se scurg speranțe, jale și dor în răspăr... 
 
Însă, tot noaptea, indubitabila regina a iubirii 
Ne-așterne poala-i generoasa peste creștet 
Ne mângâie pe gând cu vise împlinite 
Și-alunga tot ce-i rău într-o clipita... 
 
 
 

 RAZE DE GÂND 
Desculț prin amintiri înrourate 
Cu picături de suflet șiroind duios 
Cu slove-n fir de aur agățate 
Înclin genunchiul clipei spre frumos 
 
Cu sufletu-mi fugar prin vara 
Adun parfumul florilor de soc 
Și-oi răsădi de-o fi să-mi fie iarna 
Trifoi de frunze presărate cu noroc 
 
Pe raza gândului ce vă străbate norii 
Cât soarele-mi vă fi frate și surata, luna 
Voi cerne versuri, rânduri, lumii 
Și-mi voi purta pe cerul viselor, cununa. 
 
RĂSPUNS TACIT 
S-au odihnit cuvintele, o vreme, 
Pe brațul salciei ce-și plânge clipa 
Și-au murmurat setos, luciri de stele 
Smulgându-i timpului, avid, aripa 
 
S-au odihnit pe margine de gând 
Și i-au hrănit nevoia de culoare 
S-au prins de glezna lunii, fremătând 
Și-au scris, tacit, răspunsul la-ntrebare: 
 
Pot ele să opreasc-o clipă, timpul 
Pe care, sita gândului îl cerne-n astre? 
Și dacă, da, atunci, întreg pământul 
Se va opri din mers, spre a renaște? 
 

SINGURĂTATEA VIEȚII-N DOI 
Mă însoțește luna-n jocul sortii 
Când stelele pe buza nopții ard 
Singurătatea-n doi în fata morții 
Împrăștie bătăi de inimi în hazard. 
 
Mi-s fugarite visele și gândul 
Prin anotimpuri ce se sting în noi 
Mi-i ger și-n galantare bate vântul 
Singurătății ce-o trăim în doi. 
 
Alerg rănită-n cursa nepăsării 
Am obosit să viscolesti în noi 
Să punem capăt astăzi disperării, 
Singurătății ce-o trăim în doi. 
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  Ana ȘIMAN 
 Apșa de Mijloc,Transcarpatia,Ucraina 
 

 
 

SUNTEM... 
Suntem  puf de păpădie 
purtat  de vânt, 
nisipul de pe maluri de oceane, 
călcat în picioare, 
sau, poate,- 
raze de soare, 
petale de floare... 
Suntem furnici minuscule, 
ce mișună pe pământ, 
foșnet de frunze 
bătute de vânt... 
și,totuși, 
suntem pe Pământ. 
Suntem clipe,secunde, 
ale apelor trecătoare unde; 
suntem stropii din ploi, 
ce fac rod,ne-ocrotesc de nevoi 
sau,uneori,se prefac în noroi- 
și ,totuși, 
suntem noi. 
Suntem dor și durere, 
ce ne sugrumă ființa 
și ne omoară credința, 
puși la-ncercare, 
ne întoarcem spre început, 
spre Cel, 
ce poate  
și știe mai mult. 
 

RUGĂ 
Doamne,Doamne,dă-mi putere 
În genunchi să pot a-Ți cere 
Iubire,noroc un dram 
Și unire pentru neam. 
 
De Ti-i îndura,de poți, 
Doamne,iartă-ne pe toți, 
Pentru că-Ți călcăm cuvântul, 
Păcătuind chiar cu gândul, 
 
Ne certăm,ne mișelim, 

 
 
Când e vremea să iubim. 
 
 
Până și pământul plânge 
De-atâtea vărsări de sânge, 
 
Că îl vindem la dușmani 
Pentru laude sau bani, 
Strigând ca niște nebuni  
Cât suntem de tari și buni. 
 
Plâng străbunii în morminte 
Dă-le,Doamne,un strop de minte 
Orgolii să-și potolească 
Și la neam să se gândească. 
 
Smulge ura dintre ei 
Fă-i blagini ca niște miei, 
Limba le fie păstor 
Cu doinele vechi de dor. 
 
Iar credința strămoșească- 
Măică sfântă să-i unească, 
Veșnic tată drag și sfânt 
Strămoșescul lor pământ. 
 

PE PĂMÂNTUL STRĂMOȘESC 
Venim din mit și din baladă 
Pe-această palmă sacră de pământ, 
De la ciobanii,care-au stat la masă 
Cu tot ce are sufletul mai sfânt. 
 
Venim demult, din doinele străbune, 
Din cântecul de leagăn de la mama, 
Din codrii de stejar,din fapte bune, 
Și de nimic în lume n-avem  teamă. 
 
Aici ne știm din moși-strămoși, 
Noi n-am venit din țări străine  
Cerul și lanul , și izvorul, 
Înalții munți ai noștri-au fost. 
 

 
 
Noi ne-am născut aici cu toate, 
Și n-am cerșit pământ străin, 
N-am subjugat și n-am furat, 
 
 
Doar vatra noi ne-am apărat- 
 
Pământ străbun în țări străine, 
Cu legi greșite,voci păgâne, 
Ce bat din nou în rădăcină- 
În limba noastră cea română. 
 
De ce atâtă încercare? 
N-avem destulă supărare, 
Când fraților le ducem lipsa 
Chemați și despărțiți de Tisa. 
 
Ne-a mai rămas doar graiul sfânt 
Cât vom trăi pe-acest pământ- 
Unica noastră  moștenire, 
Scăldată-n sânge și iubire, 
 
Căntată-n glasul maicelor 
Cu jale,lacrime și  dor, 
Vegheată  din slăvile cerești 
De ochi senini Luceferești. 
 
Cădea-va cerul peste noi 
Cu tunet,fulgere și ploi, 
De vindem graiul românesc, 
Străbunii ne dezmoștenesc. 
 

DACĂ AȘ FI 
Dacă aș fi o frunză 
Aș vrea să cresc în stejar 
Să simt legătura sfântă 
Cu arborele secular... 
 
Dacă aș fi o floare 
Vreau să fiu romaniță, 
Să cresc în câmpul verde, 
La fete în coroniță... 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

235 

 

 

Dacă aș fi o pasăre- 
Numai privighetoare, 
 
Să cânt de dragoste, 
De ceea ce mă doare... 
 

AZI ȘI MÂINE 
Picură toamna cu frunze multicolore  
peste sufletul meu, 
peste meleagul de doine străbune, 
pe care-l iubesc , 
mă tem să-l rănesc, 
atunci când pășesc. 
 
Atâtă căldură și frumusețe în jur 
Pe sfântul pământ, 
Aș vrea să îmbrac haina lui 
Aș vrea să cânt, 
Să mă avânt  
Ca pasărea-n zbor, 
Și din căldură-i să fur 
Un strop pentru mine, 
Un strop pentru mâine, 
Dar ce va rămâne? 
 
Vatra,ce a rămas 
De la ai mei- 
Fire de iarbă 
Spre care mă plec 
Din verdele ei să-i culeg, 
Vreau s-o păstrez curată., 
s-o învelesc 
în dragoste toată, 
Dar timpul mă fură, 
Mă duce departe, 
Îmi face dreptate, 
și eu mă grăbesc, 
iar frunzele Ei putrezesc... 
 
Ce va rămâne?- 
(,,ciobani cu oi de-aur la stâne,,?) 
Când nu vom fi mâine, 
Nu vom exista 
 
Vom crește ca iarba, 
Nu vom fi chip,nici voce,nici dor 
Doar verde covor 
În drumul lor,în drumul lor. 
 
Doamne ,veghează asupra Lui 
și asupra Ei 

și-i fă nemuritori 
dătători de viață 
și dimineață, 
ca cândva  prin iarba Ta 
să poată visa 
 altcineva,altcineva. 
 

CE ESTE DRAGOSTEA? 
Ce este dragostea de fapt?- 
O simplă amăgire 
Cu zâmbet,lacrimi,suferinți 
Dar o numim iubire. 
 
Ce este dragostea de fapt?- 
Iluzie dorită, 
Când poți din toate să jertfești 
Și sa fii fericită. 
 
Ce este dragostea de fapt?- 
Se pare dar ceresc 
Dă-mi ,Doamne ,orice-ar fi în viață  
Puterea să iubesc. 
 

NE NAȘTEM DIN IUBIRE 
Ne naștem din iubire, 
Din rugă și iertare, 
Cu suflete deschise 
Spre-această lume mare. 
 
Renaștem din tăcere 
Prin voce,prin cuvânt 
Și,poate,uneori 
Visăm pe-acest pământ. 
 
Ne naștem din durere, 
Din lacrimi și nevoi, 
Să ne-nălțăm spre ceruri 
În clipa cea de-apoi. 
 
Renaștem iar prin urma 
Rămasă înapoi, 
Ne moștenesc copiii 
Și nu uită de noi. 
 

PE POTECILE TOAMNEI AURII 
 
Pe potecile toamnei aurii 
Călătorul pășea îngândurat 
De frumusețea ei furat. 
Plopi și mesteceni înșiruiți 
 

Într-un rând neterminat, 
Ca  pe-o cetate vrăjmașă , 
l-au asediat. 
 
Ochii trudiți cautau,însă,un stejar, 
Să- i admire frunza arămie 
Ca-n fericita lui copilărie. 
 
La poalele dealului,în vale, 
Departe-departe de cărare, 
Creștea un stejar  zvelt, 
și mare. 
 
Mai sus,în deal,vie 
Trebuia neapărat să fie 
A stejarilor tainică împărăție. 
 
Nu în zadar 
căuta pădurea de stejar, 
Ea liniștită,tăcută,orgolioasă 
Părea misterios de frumoasă. 
 
Ce dulce-i zâmbi! 
Deschise brațele calde, 
îl cuceri, 
În mijlocul tainelor sacre-l primi. 
 
Liniștea ei picură-n sufletul lui ostenit 
Și-ar fi adormit  
pe frunzele calde,uscate, 
Ca la Eminescu în carte. 
 
Ea l-ar fi-mbrățișat cu bucurie, 
L-ar fi îmbrăcat în frunza-i arămie, 
Dar i se făcu dor de câmpie... 
... 
Dacă n-ar exista iubirea, 
Cerul ar plânge neâncetat, 
Dar cerul zâmbește uneori, 
Câmpia ne-aduce zâmbet ân flori 
Și nu sunt cu toții hoți și trădători. 
 
Se vinde onoarea 
 De-o mie de ori 
Se vinde adesea 
CU 30 de-arginți, 
Da-n lumea aceasta 
Sunt îngeri și sfinți 
Cu rugi și cu lacrimi 
Ei spală păcate 
Și credem în Domnul 
Visând la dreptate. 
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MAIA  (BUNICA) 
Transpunere în limba română 
 
Maia de seminție armânească 
Este plină de har; 
Cu vorba-i dulce strămoșească  
Ne-ndeamnă să dăm în dar.  
 
O văd pe maia cum se frământă: 
Spune ceva, dar în șoaptă cuvântă; 
O aud cum spre Domnul îndreaptă 
Rugăciune pentru lumea toată: 
 
„Pace, Doamne, pentru cei ce Te 
află 
Și pentru cei ce voia li-i spartă, 
Adu-i la tine ca pe miei 
Și nu-i uita pe cei dragi ai mei! 
 
Sufletul să le fie fierbinte, 
Din dragoste pentru Tine, Părinte! 
Pentru sărmani... milostivire, 
Ca prunci să-ți fie în iubire.” 
 
Așa e maia noastră-armână, 
Ce-i geamănă cu luna plină; 
Rupte din alburiii nori, 
Umplură lumea de fete, feciori. 
 
Palidă li-i a lor față 
De câți nepoți ținură-n brațe; 
Stelele-s ale lunii nepoate, 
Pentru maia, nepoții-s stele, frate. 
 
Luna, noaptea luminează, 
Maia, zi și noapte lucrează; 
Stelele-n lumină se-ntrec, 

Nepoții-n fapte mari petrec. 
În serile cu lună plină, 
Tinerii își pun cunună 
În fața Domnului, diată păstrată, 
Din moși-strămoși și la noi aflată. 
 
Cine poate pe maia s-o-ntreacă?! 
Argint-viu, pe prispă ne așteaptă: 
În privirea-i caldă și-n surâsu-i curat 
Simt dragoste de neuitat. 
 
În jurul casei alergam,  
Ca bunica să ghicească 
Locul unde ne-ascundeam... 
Strigându-ne, începea să 
zâmbească. 
 
Nu s-a plâns de oboseală vreodată, 
Cu bucurie făcea totul îndată. 
Lucra din zori și până-n noapte: 
„Nepoții, maică, învață carte!” 
 
Maia, brâu de aur garantat, 
Cu nepoți și nepoate sculptat! 
În juru-i cu drag ne-aduna: 
Mănunchi ce la piept îl strângea! 
 
Seara făceam mare haz 
De muma-pădurii adusă-n necaz. 
Vorba ei, miere curată, 
Ce ne-nchidea ochii îndată. 
 
Maia, vatră de cuptor 
Pentru neamu-i plin de dor; 
Aievea o purtăm în suflet: 
Gura-verii, dulce răsunet! 
 

La loc frumos va fi și sus 
Că L-a slăvit pe Iisus! 
I-aud și-acum al ei sfat, de mamă: 
„Jertfește, scumpo, dar fără faimă!” 
 
Fotografia ei parcă mă-ndeamnă 
Să-i împlinesc dorința-n taină; 
Caut să-i iau urma-n toate, 
Haru-i să-l transmit mai departe. 
 
La fii și fiice, nepoți și nepoate 
În adâncul inimii să-l poarte 
Și, ca ecou de clopoței, 
Să ajungă la urmașii ei. 
 
 
DILEME ALE  MILENIULUI III 

 
PROLOG 
 
Din dragoste, Dumnezeu ne-a creat 
Și ne-a binecuvântat; 
Din Chipul Său Cel Preaslăvit 
O fărâmă și-n noi a zidit; 
 
Ca să-i fim fii după har, 
Multe virtuți ne-a dat în dar; 
Cu cinci simțuri ne-a-nzestrat, 
Ca să nu cădem în păcat; 
Zece porunci ne-a pus în față 
Ca simplă și aleasă povață: 
Să-nțelegem ce-i bine, ce-i rău, 
Să n-ajungem în gură de leu. 
Am crescut în morala creștină 
Cu iubire de Puterea Divină 
Și de cei ce ne ocrotesc mereu, 
Dar și de semenul meu, 
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Muncind și-nvățând c-un gând: 
Să ne desăvârșim pe pământ. 
În drumul nostru, din vreme-n 
vreme, 
Am avut și multe dileme: 
Duhul Sfânt Mângâietor  
Ne-a venit în ajutor; 
Și Maica cea grabnic-ajutătoare 
Rugând-o, ne-a scos din vâltoare; 
Rugăciuni către Tatăl, Fiul și Duhul 
Sfânt 
Să rostim în gând, oriunde, oricând 
Și din dileme vom ieși biruind. 
 

* 
*     * 

– Tinere al mileniului trei! 
Din mintea ta izvorăsc idei 
Ce umplu lumea de uimire 
Pentru a lor bună rodire; 
Te frământă însă o problemă, 
Ce te-a adus în mare dilemă: 
În țara ta să rămâi slujitor, 
Sau spre alte zări să pleci în zbor? 
E drept că-n țările avansate 
Răsplata este cu dreptate; 
Ideile tale sclipitoare 
Sunt folosite-n cercetare, 
Aducându-le progres însutit... 
De aceea ești bine primit! 
Hrana, al trupului suport, 
Ți-o asiguri fără efort, 
Dar sufletu-ți va fi în suferință, 
Poate ajunge și-n neputință; 
Topit de dorul de țară 
Viața-ți poate fi amară! 
Rămâi deci în țară, străjer, 
Cu suflu de nou timoner; 
Dreptatea să fie stăpâna! 
Coruptul să-și retragă mâna 
 
De pe averile ilicite, 
Doar din condei ticluite, 
Aducându-i pe mulți în impas, 
Care, fără vină, ajung de pripas, 
Păcăliți de mafioți veroși. 
Lumina-i-ar Domnul pe acești 
păcătoși, 
Că-s o amenințare pentru lume,  
Sunt o adevărată genune. 
Mafia aceasta blestemată 
Trebuie urgent destrămată, 

Ca pacea să dăinuiască, 
Iubirea-n Hristos să biruiască! 
Tinerii generației tale 
Au idei novatoare; 
Întreceți-vă în invenții, 
Umpleți cu brevete pereții 
Și cu valoroase premii 
În cele mai diverse domenii; 
Realizările voastre să devină 
Marcă de gândire creștină! 
Harul Domnului să vă-nsoțească, 
Gândul bun să nu vă lipsească! 
 

* 
*     * 

– Tinere al mileniului trei, 
Care încă nu știi ce vrei 
Și umbli asa... hai-hui, 
De parc-ai fi al nimănui! 
Mă întorc la tine acum: 
Ești un rătăcit pe drum, 
Te afli în mare dilemă, 
E cea mai încurcată temă: 
Să ai casă și bucate 
Fără muncă, fără carte! 
La școală ai tot chiulit 
Și nu te-ai învrednicit 
Să afli al lumii rost... 
De rele, n-ai intrat în post! 
Alergi doar după plăceri, 
Totul vrei să ți-l oferi: 
Să mergi cu o fată la club, 
Să vezi pe ”diva” pe youtube... 
Ești om ”modern”, îndepărtat 
De Dumnezeul adevărat; 
Ți-ai ales alți dumnezei, 
Cânți și dansezi cu ei, 
Cu ”dive” mult-lăudate, 
Care vă-nvață și lucruri spurcate. 
Vrei câștiguri fără muncă, 
Afaceri grase să-ți aducă 
 
Bani mulți, cu nemiluita, 
Să joci în casă ”învârtita”. 
Mă înspăimânți, de cum gândești... 
Din unghiuri strâmbe tu privești: 
Te-ai depărtat de Dumnezeu, 
Făcând voia celui rău. 
Cel ce neagă al Domnului Cuvânt 
Este mort pe-acest pământ, 
Iar în viața viitoare, 
Locuința-i va fi în iad, frățioare! 

Te sfătuiesc cu bună știință 
Să te-ntorci la Sfânta Credință! 
Să ieși din gheena aceasta 
Până nu te ajunge năpasta! 
Întoarce-te la calea cea dreaptă, 
De Atotputernicul lăsată! 
Doar rodul mâinilor tale 
E neprihănită bunăstare; 
Meseria – brățară de aur –  
Te-ncununează cu frunze de laur! 
 

* 
*     * 

– Omule al mileniului trei, 
Te-ai întrebat ce anume vrei? 
Alegi viața-n armonie, 
Ca să-ți fie și-n vecie, 
Sau tinzi spre plăceri lumești 
Prin care te prăpădești? 
Văd că nu îți faci probleme 
Și alegi fără dileme: 
A pântecelui lăcomie 
Și-a licorilor beție 
Te-mbolnăvesc pe vecie 
Și te-mping în grele păcate, 
La desfrâul aducător de moarte... 
De la club tu nu lipsești, 
Acolo... te veselești 
Și în weekend, nu vrei să pierzi  
Nicio clipă... te distrezi 
Chiar dintru-nceput, dar nu iei în 
seamă, 
Nu te cutremuri, nu ți-e teamă 
Că vinerea-i zi de tristețe, 
Tot sufletu-i gata să-nghețe 
De durere, căci Hristos, răstignit, 
În chinuri cumplite s-a săvârșit; 
Din nemărginită iubire, 
S-a jertfit cu dăruire 
Pentru-a noastră mântuire. 
Vinerea, tot omul să fie 
La biserică, nu la chindie! 
 
Vinerea și-n zile de post 
Lucrează doar al zilei rost; 
Altfel, viața-ți va fi abruptă, 
În suferință neîntreruptă; 
Nu-ți fixa petreceri dansante, 
Că este păcat de moarte! 
Dar tu ești politician versat, 
Treci ușor peste păcat; 
Iubirea de arginți te fascinează, 
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Gândul acesta te presează: 
Vrei bani mulți, grămadă, 
Să te lăfăi în ogradă. 
N-ai auzit de bogatul din Sfânta 
Scriptură 
Care, rodindu-i țarina peste măsură, 
Hambarele a vrut să-și lărgească... 
Dar în noapte, spre iad avea să 
pornească?  
Ținta ta e Parlamentul, 
Acolo e mare ghișeftul... 
Și acolo dac-ai ajuns, 
E vai de cei ce te-au propus! 
Cu libertatea de privat,  
Te porți ca un împărat! 
Și, cu firea ta vicleană, 
Faci legile după sprânceană, 
Ca să te-nalți în slava deșartă, 
Dar ajungi... la nefastă poartă! 
Căci faptele fără perdea 
Fac din carieră belea. 
Pandemia, crezi tu, oare, 
Că este o întâmplare? 
Nu, căci de Dumnezeu e dată 
Să ne potolim odată  
De dezmăț și multe rele 
Care ne-au adus belele. 
 

* 
*     * 

– Omule al mileniului trei, 
Cu proiect fără temei! 
Tu nu trăiești nicio dilemă, 
Nu te-animă vreo valoroasă noemă. 
Inițiat în psihanaliză, filozofie... 
Ai adunat și multă prostie: 
Mintea ta doar spini rodește 
Și prin ei îi otrăvește 
Pe cei cu simțire aleasă, 
Cu morală sănătoasă. 
Ca să-ți justifici prezența  
În organele conducătoare  
– Unde precară ți-e existența   
 
Și asta, bineînțeles, te doare –  
Trâmbițezi periculoasa idee 
Că ai găsit o ingenioasă cheie: 
Ca în loc de religie, în școală, 
Să fie... educație sexuală! 
De la cine ai tu gir 
Să-l lovești pe Cel din Potir 
Și-a lui învățătură măreață 

Ce spre desăvârșire ne-nalță?! 
Nu te temi de această ofensă? 
De ce vei primi ca recompensă? 
Căci moșii din mormânt o să-ți 
grăiască: 
”Aiasta-i sfătuire drăcească; 
Depărtat de creștinătate, 
S-a făcut cu dracul frate, 
Călcându-ne demnitatea-n picioare, 
Dobândită cu multă sudoare!” 
Dacă moșii îți vorbesc, 
Dară cei ce mai trăiesc?! 
Te huiduiesc, căci le răpești 
Copilăria cu povești 
A celor mai gingașe ființe, 
Ce par flori din poienițe. 
În loc să crească precum o floare, 
Sub razele mângâietoare, 
Tu îi dezbraci de orice pudoare! 
În loc de îngeri, zâne și minuni, 
În loc de frumoase rugăciuni, 
Le pui în inimă tăciuni, 
Împingându-i în angoasă, 
Care și-n vise îi apasă. 
Noi și generațiile trecute 
Am crescut în aceste nevrute? 
Ne-am înălțaț atât de frumos 
În respect și-n ce-i de folos! 
Lăsați copiii virtuoși 
Să ajungă următori Hristoși! 
 

* 
*     * 

– Onorabili domni savanți, 
Cu multe daruri înzestrați, 
Ale voastre mari inventii  
Depășesc orice pretenții! 
Ne-ați suit spre zări luminoase, 
Bucurându-ne de mari foloase; 
O teorie însă mă deprimă... 
Mă mir că nu se infirmă: 
O teorie perimată, teoria 
evoluționistă, 
O teorie nocivă care tot mai rezistă; 
 
Este cea mai mare dilemă 
Pentru generația modernă: 
Omul, cununa creației lui 
Dumnezeu,         
Catalogat ”urmaș de cimpanzeu”! 
Că-ntr-un trecut prea-ndepărtat... 
Printr-un proces îndelungat, 

Maimuța-n om s-a transformat, 
Asta... la un moment dat! 
Dar de-atunci, milenii încoace, 
Maimuța-n om nu se preface! 
Nici ademenite cu multe ispite, 
Antropoidele nu pot fi convertite! 
Te tulburi atât, că-ți vine să urli, 
Să iei pietre și să azvârli  
Spre cei ce o promovează încă, 
Mintea parcă le e stâncă. 
Susțin niște nerozii, 
Smintind minte de copii. 
Bădie Darwin, unde ești? 
Fă ceva să ne scutești 
De această păcăleală... 
A ajuns o grea povară 
Pascal, Leibnitz, Einstein, Newton, 
Au recunoscut la unison 
Că-n toate cercetările lor, 
O forță supremă le-a fost în ajutor! 
Și astăzi, savanți valoroși, 
I-aduc lui Darwin reproș: 
”Teoria evoluționistă este nefastă, 
Pentru omenire e năpastă!” 
Oare ei n-au auzit 
Că Dumnezeu lui Moise i-a vorbit? 
Existența, ca să-Și dovedească, 
Legi pe Tăblițe a lăsat să grăiască. 
Și pentru noi, din marea Sa Iubire, 
Unicul Său Fiu L-a dat spre jertfire, 
Să ne fie pildă de ascultare, 
Spre a noastră îndreptare! 
La ”Schimbarea la Față”, pe Tabor, 
În fiecare an se coboară un nor; 
Peste oameni, picături revarsă, 
Semn de iubire aleasă. 
La ”Bobotează”, apele-și întoarce 
Iordanul! 
E altă minune, din tot noianul, 
Înfăptuită de Împăratul Lumii, Cel 
Fără-de-Moarte,  
Care dintru începuturi este în tot și 
în toate. 
La Ierusalim, Lumina Sfântă care 
vine de Paști, 
E pentru tine, omule, ca să renaști! 
 

* 
*     * 

(Continuare  în numărul următor
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Elena SPIRIDON 

 
 
 

 

Fără scrumieră 
de dragul tău   
am să m-apuc de fumat   
fiecare zi o voi fuma   
ca și cum ar fi ultima   
voi trage în plămâni   
parfumul irișilor   
din ochii tăi   
și amețită   
voi urca   
în rotocoale   
treptele înconștienței   
până ai să mă urmezi   
treaptă cu treaptă   
și   
acolo   
ca un drogat   
vei fi nelipsit   
din pachetul zilnic   
de viață.   
 

Deși uit de mine 
deşi este vară, 
mă scutură frigul din greu; 
deşi este soare, 
întunericul mă-nfaşă. mereu; 
deşi este rouă, 
tot lacrima spală obrazul uscat; 
deşi uit de mine, 
de el, n-am uitat. 
 
Se zbenguie viaţa 
şi-mi face cu ochiul să joc; 
cum m-aş aprinde-n horă, 
cu el să dansez la mijloc, 
dar stă deoparte şi priveşte 
cum frunzele, timpuriu, cad, 
cum rugina din ele 
trece prin mine şi încep 
să ard, 
cum timpul îmi râde 
 

ca veşnic stăpân, 
cum tot ce-i al meu, 
îmi este străin şi, 
ca orice nălucire într-un veşnic 
pustiu, 
aştept jocul morţii 
într-un iureş 
să-l ţiu. 
 
Acolo voi dansa, 
cuprinsă de amor; 
în iadul cu blesteme, 
de el 
îmi va fi dor; 
şi voi uita de mine, 
de toate voi uita, 
topindu-mă în flăcări; 
pe el 
nu-l voi uita! 
 

Eu voi veni 
 eu voi veni...să mă aştepţi 
pe fân cosit cu creţişoară; 
mireasma lui, vârtej în gând, 
să mă îmbete-n miez de vară.   
 
să-mi spui poveşti cât poţi de lin, 
cu început de primăvară; 
pe greieri lasă-i să asculte 
şi harpa ta, şi-a mea vioară.   
 
şi aripi largi din umbra-ţi trenă 
să decupez... din înălţime, 
s-ascult tăcerile târzii, 
ce se ascund în cuib la tine.   
 
să nu mă laşi cumva să plec, 
că nu-mi va fi nicicând mai bine; 
un tren s-aştepte de o vrea, 
de nu, să plece fără mine!   

Zbor 
și ce dacă picioarele mă dor   

nu-i așa că-mi faci o pereche de 
aripi   
să zbor   
să simt cum pietrele se înfierbântă   
când soarele și vântul le agită   
iar ochiul de le ia amestecate   
cu mintea vreau să le descos pe 
toate   
să pot îmbrățișa întreaga lume   
că am aceeași magmă   
și același nume   
să văd cum se sufocă în tăciune   
iubirea preschimbată-n rugăciune    
nu-ți trebuie decât un strop de rouă   
și-o inimă în palmele-amândouă.   
Și nu cer graţiere.   
sunt condamnată   
ziua   
să trec strada pe roşu   
când alerg după un job   
că numai roşu văd în faţa ochilor   
iar noaptea   
să o petrec într-un punct al peretului 
vopsit în verde   
şi să-mi pregătesc pe aburii încinşi 
ai dimineţii   
dulcea cafea amară   
ce trezeaşte până şi umbra   
uitată   
pe o urmă de mal.   
sunt condamnată   
să trăiesc numai în crize   
cică aşa sunt mai frumoasă ca ieri   
şi ca mâine   
când voi fi scoarţa stejarului   
uscat de soarele   
ce s-a aşezat la umbră   
în drum spre adâncul pământului   
de unde voi fura lumina atingerilor 
tale   
ce mă condamnă să te iubesc   
şi  nu cer graţiere.   
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                       Ioan GRĂPINOIU 
 
 
 

 
Fie ca poezia să ne unească și să ne înalțe deasupra vremurilor, de multe ori, nefavorabile!  
 

VIS DE VARĂ 
  
Demult, visam în noapte 

sub cerul plin de nestemate 

și numele-ți sădeam în șoapte 

de raza lunii atârnate ... 

  

Te căutăm în razele de soare, 

și-n foșnetul din asfințit, 

simțeam cum depărtarea doare, 

prea mult te-am căutat 

și greu te-am mai găsit! 

  

 Te simt în roua dimineții 

și în parfumul florilor curate. 

Hai,vino este timpul vieții 

și a visului închis în cartea 

cu paginile încărcate 

de drag,de dor pitit în toate ... 

  

 Te-ascult în susur de izvor, 

te văd în ploile de vară, 

te cred ascunsă după-un nor 

de unde vei veni la toamnă 

plutind suavă prin livezi ... 

Te vei opri, ca să mă vezi? 

  

PROMISIUNE 
  
Că voi veni 

la revărsat de zori, 

sau când vor muri 

cocoșii 

roșii 

ai soarelui 

o să-ți aduc flori 

de lângă drumul carului mic, 

pentru că știu că mă aștepți 

în pragul sufletului 

să vin 

când plânge pasărea albastră 

pe-o ramură 

a cântecului de dor. 

 

CHIAR ... ACUM 
 
Mă gândeam că-n zorii serii 
Ce urmează ca să fie, 
Înțelege cine știe 
Ce înseamnă ca să-aștepți 
Dragostea de ani de zile 
Așezată-n raftul vieții 
Să mi se intâmple mie 
 
Chiar ...acum! 
Și ce mă bucur! 
Dau pe Facebook! 
De te superi, 
O să-ţi treacă… 
Eu am spus 
Și spun şi-acuma 
Te iubesc! 
Și n-o să-mi treacă... 
 
  

CÂTEODATĂ 
 
Câteodată uit de mine 
Și  îmi vine 
Să-njur și să-i zic lumii 
S-o mănânce vârcolacii 
Ce-au mușcat 
Din cornul lumii ... 
  
Câteodată  uit de toate 
Și  aș vrea, 
Dar nu se poate, 
Ca să vină, să m-asculte 
Mama zmeilor -șuvoaie, 
Ș-aș lovi munte de munte 

Nedreptatea când mă-ndoaie ... 
 
Câteodată-n mine ninse 
Mor sub talpa nepăsării 
Multe gânduri,multe vise, 
Când pe suflet mă apasă 
Vorbele-mi ce stau inchise ... 
  
Câteodată, când mi-e bine, 
As ieși așa din mine 
Ca să urc până la astre 
Și  pe sus,de peste lume 
Să mă joc cu stele albastre ... 
 

...SCUZE 
  
S-a așezat vremea  

la taifas cu munții  

cuprinși de primăvară  

ca și inima mea  

odinioară… 

  

Cântă sau plânge-n pădure  

o pasăre fericită sau nu,  

aș înțelege-o mai bine 

de-ai fi iubito 

și tu ... 

  

Ascult foșnetul frunzelor 

verzi de fericirea vremii  

și totuși mi-e dor  

de strălucirea zăpezii  

și-a florilor iernii… 

Într-o zi, cândva  

ne-om regăsi în foșnet de frunze,  

acum, încă mai am ceva de făcut ... 

  

Nu întreba , că nu-ți spun ... 

îmi cer scuze. 
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EU 
Eu nu mă tem că-mbătrânesc. 

Deși nu știu ce mă așteaptă. 

Sunt tot copilul care umbla 

Pe uliță, desculţ, odată. 

  

Azi merg pe stradă în mașină 

Încărunțit de vise moarte ... 

Sunt împăcat cu mine totuși, 

Deși nu le-am pe toate. 

  

Sunt fericit când știu că Domnul 

De sus, de-acolo mă veghează 

Și mă ajută să visez în somn 

Sau când mi-e mintea trează. 

  

Nu-mi reproșez că nu am reușit 

Să fac în viață ce-aș fi vrut, 

Ba cred că pot fi mulțumit 

Chiar de-am făcut și ... ce-am făcut! 

  

Și viața merge înainte, 

Va fi mereu încă o zi 

Ce va aduce  rău sau bine ... 

  

Iar dacă eu nu voi mai fi,  

vă rog petreceți fără mine ... 
 

 
INIMA 
  

Mi-am trimis gândul 

Responsabil cu ordinea stelară 

Să adune praful 

De sub roțile Carului Mare 

Și s-a întors cu oiștea-n spate 

Și-n palmă cu o stea ... 

  

Inima, 

Inima ta! 
 

 
REMEMBER 

 
Încă mai ard cu flăcări,  
Dar mai fac și fum 
Ca o festilă ce se-ncinge…  
Aș vrea lumina să-i adun 
S-o am în vis,  
Să-mi dea speranță  

 
Că nu m-oi rătăci pe drum.  
 
Chiar de-i târziu,  
Nu timpul ar avea vre-o vină  
Că eu nu am putut ajunge 
La capăt, cât a fost lumină  
Și m-am oprit, fără să știu  
Că nu-s decât o lumânare  
Ce s-o stinge..  
 

UMBRA 
  
Când m-am oprit, c-a vrut destinul 
Și-am poposit la umbra ta 
Nu mai vedeam decât seninul 
Ce o să dăinuie în viața mea. 
  
Am crezut c-
am prins norul în palmă 
Și va rămâne acolo ascuns 
Dar până să îmi dau eu seama, 
Picătură cu picătură s-a scurs 
  
Parcă n-a fost și s-a dus ... 
  

    SCADENTE …  
Plutind pe frunze-ngălbenite 
De bălăceala ploilor de toamnă,  
S-au rătăcit prin nopți cernite 
Iubiri născute ca să moară…  
 
N-au fost să fie decât vânt  
Zburătăcind a lipsă de speranță,  
Spre iarna ce va pune punct,  
Etern și fără rezonanță,  
 
Unui capitol gol de conținut  
Din ce putea să fie-o carte 
Despre iubiri ce s-au pierdut 
În balta vorbelor deşarte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI 
SCRIITORLOR DIN JUDEȚUL 

TULCEA ”AEGYSSUS” 
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Luminița POSTOLACHE 
 
 
 
 
 
 
 

Amalgam de gânduri 
 
Roiesc mii de stele, 
amalgam de gânduri; 
vise de nuiele 
trecând rânduri, rânduri. 
 
Opresc o secundă 
clipa rătăcită, 
ce minte-mi inundă 
de dor biciuită. 
 
Viața ne desparte, 
drum nedefinit; 
inima îmi bate 
zici c-a-nnebunit. 
 
Mâna o întind 
ritmul să-l opresc; 
cordul să-l cuprind 
din vis nebunesc. 
 
Totul e mireasmă , 
basm făr' de sfârșit, 
lumina albastră 
tot a împânzit. 
 

Amprentele trecutului 
 
își spun azi cuvântul, 
mă bântuie încă... 
Revăd clipele, 
cu punct și virgulă... 
Încerc 
să-mi vindec... 

... rănile 
aruncându-mă 
în necunoaștere. 
Scormonesc 
în toate cotloanele inimii...  
... și-n gând, 
sperând să găsesc 
răspunsuri... 
... și soluții. 
Caut... răvășindu-mi existența 
punând presiune 
pe mine...  
pe timp...  
pe tot ce mă-nconjoară... 
 

Când m-ai pierdut am câștigat  
 
Când m-ai pierdut am câștigat 
Liniștea mult visată 
Și ce-a fost rău am și iertat 
Că sunt prea cultivată.  
 
Când m-ai pierdut am câștigat 
Dreptul de a trăi 
Și-n acest fel m-ai obligat 
Cuvinte a grăi. 
 
Când m-ai pierdut am câștigat 
Mai mult decât speram 
Având acum propriul regat 
Pe care-l tot visam. 
 
Când m-ai pierdut am câștigat 
Încrederea în mine,  
Cu sufletul mult mai bogat 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

243 

 

 

Și c-o stare de bine. 
 
 
 
Când m-ai pierdut am câștigat 
Dorința de a face 
Tot ce credeam cândva uitat: 
Să trec prin vai opace. 
 
Când m-ai pierdut am câștigat 
Credința și iubirea,  
După un timp îndelungat 
Mi-a strălucit privirea. 
 
Când m-ai pierdut am câștigat 
Mulți stropi de fericire 
Încât trecutul l-am plasat 
Ca pod spre împlinire. 
 

Căutări abstracte 
 
Pe cărarea vieții mele, nori de fum înnobilat 
Au acoperit tot cerul alungând gând necurat. 
 
Glasul codrilor răsună în lumina toamnei ninsă 
Când plângând ochi în oglindă, de iubire sunt cuprinsă. 
 
Căutări nebănuite spre abstractul absolut 
Îmi revin mereu în minte, dintr-un negru coș de lut. 

 
Cuvinte mute 
 
rostesc neîncetat  
fără să vreau.  
Strigatul  
mă sfâșie, 
mă pătrunde 
până în măduva oaselor. 
Tresar 
dorindu-mi 
să prind glas 
prin noianul 
de gheață apărut. 
Vorbesc,  
dar cine să m-audă? 
Neghina... 
acoperă grâul!  
 
 
 
 
 

 

Gânduri în noapte 
 
Nici somn nu am de ceva vreme 
De când departe ai plecat 
Trăiesc cu teamă și regrete 
Căci ai plecat și m-ai uitat.  
Aș vrea să dorm pe al tău umăr  
Să-ți simt căldura ce-o aveai 
Când lângă mine cu un murmur 
La pieptul tău ,tu mă strângeai . 
Mi-aduc aminte când în brașe 
Mă dezmierdai în miez de noapte 
Cu sărutări calde pe pleoape  
Atingere ample,fine șoapte.  
Aș vrea să dorm ,dar gândul zboară  
Din nou la vremea de demult  
La cum eram odinioară  
Noi doi mergând pe-al vieții drum. 
 

M-am născut a doua oară 
 

M-am născut a doua oară 
Când nici nu visam că sunt 
Omul ce ușor coboară 
Din dorințe ....pe pământ. 
Am trăit clipe în care 
Nu știam de voi mai fi 
Dar Dumnezeu este Mare, 
Mi-a dat șansa de-a trăi. 
Am uitat dezamăgirea 
Și durerile de ieri, 
Alegând nemărginirea  
Frumoaselor primăveri. 
M-am născut pentru a scrie 
Înc-o pagină de carte 
Plina doar de bucurie 
Și iubirea ce am parte. 
 

Misterul vieții 
 
M-am născut să descifrez 
misterul vieții 
dintr-un labirint alambicat 
de cauze și efecte, 
de speranțe și dezamăgiri. 
Zgomotul ei îmi respiră prin toți porii, 
făcându-mă să iubesc 
timpul trecut, prezent și viitor. 
E leagănul căutărilor tacite 
și sărutul reușitelor pitice . 
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Constantin 
BEJENARU - BECO 

 
 
 
 

               
 
 
 
                      
 
 

~ BALADA SUFLETULUI~  
                                 -Soției mele Ioana 
Când omul moare 
Sufletul nu mai doare, 
Se transformă-ntr-o stea  
Și excelsior,excelsior, 
Ușor-ușor, spre Eden plutește 
Dumnezeiește. 
 

~ BALADA POEMULUI DE 
PLATINĂ&URANIU~ 
Muza mea- Giruetă sapiențială 
În  al cărui centru vital 
Dănțuiește Isaia- 
Prin acest Poem dă naștere 
Noului început, firișorului de Uraniu, 
 Grăuntele de platină, 
Cuanti-Galactic al Poeziei 
Despre eternal confliect 
Dintre Real și Imaginație, 
Prin întrepătrunderegândind și 
Alcătuind spațiul paradisiatic 
 În care-i este dat  
Eului meu Liric să 
Viețuiască un fel de 
Yin-Yang textual 
În veșnică & dramatică 
Reevaluare a  Poemelor viitoare… 
 

~BALADA VORBEI LUI FĂNUȘ~ 
- În memoriam Fănuș Neagu – 
Fănuș vorovea – ce Vremuri, ce Voroave!_ 
Cum că-i plăcea  
Să se spele cu horincă 
Să nu-i ruginească obrajii, 
 Apoi prin mlaștinile Bălții Brăilei 
 Să prindă cu sacul vipere cu corn 

Să le înece în câte-un păhăruț 
 
Pe care să-l dea  dușcă-n 
Steaua luminii mă-sii, 
La cârciuma <<  Boț de pește >> 
Unde hălăduiau-beau odinioară, 
De parc-ar fi fost ieri,  
Frații Jderi! 
 

~PE ZI CE TRECE~ 
             -Mie însumi la 73 de ani- 
Pe zI ce trece-n  
Tineresc în loc să-n  
Bătrânesc, fiindcă 
 Iubesc, Iubesc, Iubesc… 
~  Balada Inimii mele  ~ 
Mare de candoare și suferință _ 
Inima mea ! 
Dunărea se pictează pe Cer 
Doar cu ea. 
Uneori dezlănțuită tocată 
Cu sânge o mie unu mă-nbată, 
Alteori când mi se face urât 
O simt precum nodul în gât. 
Carte de Aur, deschisă la propria-mi Viață 
Inima să Trăiesc, să Iubesc și să  Mor 
Mă-nvață! 

 
EMINESCU 
 
Angelic celest, inoxidabil 
Sinea rostirii noastre, 
Înaintea Timpului său, 
EMINESCU este contemporan 
Cu universalitatea din noi. 
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DORINȚĂ 
 

Vreau versu meu să fie mușchiluos 
Viril, dur ca sacâmul și vârtos, 
Biciuitor, fecund și drăgăstos; 
Impunător precum o Catedrală 
Cu zidărie sapiențială 
Și-aurorale liturghii 
Ascunse-n stranii vitralii; 
Dar a imaginației divinatoare 
Polen în flori de fluture sărutate, 
Și dragobete-al nopților ciudate; 
Plin de curiozități oculte, 
Blesteme, vrăji mocnite și magice insulte; 
Propriu-mi tainic Prometeu, 
Mângâietor și curcubeu, 
Așa să fie versul meu, 
Demn de Homer și de Orfeu. 
 

ACASĂ 
 
Dacă nu suntem conectați cu Duhul Cerului –  
Mângâietorul, este imposibil să creștem 
Spiritual, să nădăjduim că într-o zi, 
El va veni să ne ducă  
Acasă. 
 

CÂNTEC 
 
„Muza mea cu suc de mure 
Numai bune de jertfit, 
Unge tâmple-mi și fruntea-mi de 
Poet de cer iubit 
Și din zvon de codru-albastru 
Cântul meu urcă la stele-n  
Dansuri lungi de verzi liane 
Întrecute doar de iele 
Prinse cu satire-n hore 
Lătrate de câini enoți 
De pe vremea când pe-aicea 
Vremuiau aprigii goți” 
Pe cuvânt de bejenar chihlimbar 
Că acest cântec l-am găsit scris 
Pe un trunchi de stejar 
Din pădurea Letea fraged rourată 
Enigmatică și luxuriantă 
Din Delta Dunării – misterioasa bacantă 
A Dobrogei Cosânzene-hiperboreene 
Care-și odihnește duhovnicește 
Trupul alb ca de argint 
Pe flori moi aeriene 
De sângeriu hiacint. 

PRECUM 
 
Smerenia și Vanitatea 
Două atitudini care se împletesc 
Pentru a genera stări complexe 
Precum cea a melcului care, 
Deși se târăște, trăiește toată viața 
Cu privirile ațintite spre cer. 
 

SĂNĂTOS TUN 
 
Mă-ntâlnesc zilnic pe stradă 
Cu urmașii urmașilor celor care 
l-au răstignit și-n privirile lor 
Văd războiul total cu mine însumi, 
Obsedat de dorința de-a fi 
Gâdele Universului, foarte aproape 
De centrul exploziei primordiale 
Pentru-a fi capabil să călătoresc în 
Infern și apoi să mă-ntorc sănătos tun 
În lumea obișnuită a Paradisului 
Doar pentru o Veșnicie 
De fii fărădelegii pierdut. 
 

VIS ȘI POEZIE 
 
Suflet al meu care tânjești  
Să-mi devii propria-mi pace 
Și-n dor de nemurire înflorire 
Eufonia verbelor sărace, 
De griji sublime, bunăoară 
Scufundată-n calmă nebunie  
Fiorul autoscopic care mă-nfășoară 
În scutece de Vis și Poezie. 
 
 

DESTIN 
 
Deși la trup sunt foarte mic, 
În creier țin tot UNIVERSUL 
Și caut să mă înțeleg 
Ca EU diachronic pentru că 
Doar dacă mă reconfigurez 
Cuantic-Galactic pot efectiv 
 
Să aflu că „sunt” și 
Și-ncotro merg, visând 
A mersul lumii 
A apele Istoriei și Veșnicia 
Propriului 
Destin. 
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Manole VICTOR 

 
SPUNE-MI  PACE! 
 
Spune-mi acuma pace, 
Cine te supără? 
Ca să pot să te aud, 
Ai ajuns in batjocură? 
 
Spune-mi acuma pace, 
Ca să te pot semăna! 
Pe tot globul iubirea mea! 
Să te dau omenirii, 
Să te simtă și ea. 
 
Spune-mi acuma pace, 
Să pot să-ți răspund? 
Să merg cu tine pace, 
Să zbor să te ajut! 
 
Pace vreau să domnești 
Pământul să-l stăpânești 
Fii cu noi și Dumnezeu, 
Cu iubirea și harul său 
Iar voi oamenii, iubiți speranța 
Nu lăsați răul să întristeze viața. 
      
 

LIMBA ROMÂNĂ 
 
Limba mea în vechile cuvinte 
Se scrie precum se aude, 
Cum este râul de izvor 
Limba mea-i cuvânt de dor. 
 
Limba mea-i frumos cuvânt 
E ca mierea pe pamânt 
Limba mea-i doină de dor 
Cum este apa de izvor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limba mea din cele toate 
E ca sarea în bucate 
Ea-mi deschide apetitul 
Este gena mea, trecutul. 
 
Limba mea dulce română 
Mi-e Lumină din Lumină 
În grai dulce și cuvănt 
Cât vom fi pe acest pământ. 
      
 

ÎNCEPE ZIUA 
 
Începe ziua în fiecare zi omule 
Cu răsărit de soare în inimă 
Cu Dumnezeu în gand la tine 
Și în sufletul care te anima. 
 
Dumnezeu va avea grijă 
Să te poarte pe brațele tale 
Dumnezeu va avea grijă 
Să-ți aline orice supărare. 
 
In lumea asta de durere 
Ne naștem, trăim, murim 
Sub soare e bucurie și placer 
Dar degeaba dacă ne amăgim. 
 
Uităm că suntem rouă, 
O boare de vânt pe pământ 
Precum un tren prin gară 
Toți plecăm de unde am venit. 
 
Trec și toate vinele noastre 
Timpul, amintirile pe rând 
Drumul pe sub zările albastre 
Trece cu tristețe sau zâmbind. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OMENIREA  
 
Omenirea va produce  
În viitor, creiere și trupuri 
Fără importanța ca valoare,  
Cu pericol de începuturi.  
 
Va fi sfârșitul istoriei  
A omenirii și biologiei 
A bolilor și pandemiei  
Și nu le va opri nimeni.  
 
Consecințele vor fi mari  
Pentru om, pentru natură  
Vor fi samsari și avari  
Lacomi la mare anvergură.  
 
Oameni lipsiți de sens-valoare 
N-o putea să-și ia amploare  
De ritmul schimbării rapid  
Iar cel al vieții total zdrobit.  
 
Peste tot vor fi fărădelegi  
Neînțelese și neomenești, 
Toate spurcăciuni cu siretlic  
Greu de învins și stăpânit un pic.  

    
 

DE AZI PÂNĂ MÂINE  
 
Bucurați-vă de ziua de azi  
Așa cum este ea până mâine  
Bucurați-vă de oamenii de azi  
Că nu se știe nimic până mâine.  
 
Viața ce plăcută îți este  
Când o întâlnești în calea ta  
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Trăiește-o ca pe o poveste  
Cu sufletul tău, cu inima ta.  
 
 
Urmează-ți viața ta pe toată  
Cu liniște și cu tăcerea ta  
Ea ți-e  valoarea nestemată,  
Mai mare ca ea nu este alta.  
 
Și în fiecare zi tu învață  
Să-i înțelegi al vieții tale plan  
Căci vei afla în viață  
Valoarea prețului uman.  
     
 

SIMTE INIMA  
 
Simte inima române  
Cum tresare și se zbate  
Pentru pace, pentru pâine  
Pentru sfânta libertate.  
 
Înalță în a ta deșteptare  
Glas mare și triumfător  
Cu zâmbet și salutare  
Dragoste pentru popor.  
 
Nu lăsa române țara  
Ia te frânge și te zbate  
Ardă-ți inima ca para  
Pentru sfânta libertate.  
 
Fii mereu cu mintea trează  
Să trăiești viața cu alean  
Iar pacea de dimineață  
Iubește-o să nu-I fi dușman.  
      
 

UN BĂTRÂN  
 
Este un sfânt  
În al său cuvânt  
Cu inima blândă  
Doinitor îți cântă.  
 
Că are în sânge  
Neamul care plânge  
Tricolorul își duce  
Și cu el învinge.  
 
Țara sa în lauri  
El o înfășoară  

De la pământ laceruri  
Îi este o comoară.  
 
Orice i-ai promite  
 
Țara nu și-o vinde  
Patria cu al său neam  
Îi este veșnic balsam.  
 
 

VREAU  
 
Vreau să scriu PACE! 
Cu litere mari de aur  
Toată Terra îmi place  
Ca să fie un tezaur.  
 
O planetă cu mult soare  
Și cu flori tot pământul  
Nici urme de războaie  
Să ne sape mormântul.  
 
Vreau numai armonie  
Rouă multă și ploaie,  
Multă responsabilitate,  
Dar nu vreau războaie.  
 
Vreau zilele minunate  
Cu liniște și iubire  
Iar în lume dragoste  
Și multă fericire. 
    

PATRIA MEA  
 
Te-am cunoscut PATRIE  
În credința strămoșilor,  
Te-am cunoscut PATRIE  
În pâinea bunicilor  
Și pâinea mamei gustoasă  
Cu fața de zâna frumoasă.  
 
De atunci mereu o spun  
Aici m-am născut român  
Aici e vatra mea frumoasă,  
Aici sunt la mine acasă,  
De aici am deschis ușa casei  
Mele părintești, spre lume.  
 
Și am strigat, priviți popoare,  
Aceasta mi-e iubirea minune,  
Credința mea cea mai supremă  
De jos și până sus la stele  

A mamei și a patriei mele.  
 
Aceasta e patria măreață,  
 
Și viața mea de la viață,  
Mângâi albastrul,  aurul câmpiei,  
Și sărut sfânta icoană a gliei  
Cu sete de iubire și de pace bună  
E patria mea: Lumină din Lumină! 
       
 

CUVINTELE SCRISE PACE! 
 
Cuvintele scrise PACE! 
Au o mare putere  
Gândurile lor unite  
Sunt lumii de miere.  
 
Când răul joacă sorții  
Și lacrămi curg zilnice  
Pacea oprește sorții morții  
Cu dragoste și iubire.  
 
Pacea are rost și sens  
Răspundere și progres  
Pacea are nume sonor  
De Paradis, de Rai și Dor! 
 
 

ÎL IUBESC PE ACELA  
 
Eu îl iubesc pe acela  
Căruia îi pasă de pace,  
Care lucrează pentru ea 
Și unitatea ei globală,  
Cu multa lui dragoste  
Și solidaritate umană.  
 
Eu îl iubesc pe acela  
Care luptă pentru viață,  
Iubește mult responsabilitatea  
Cu conștiința sa umană,  
Toate principiile de viață,  
Toleranță, cooperare comună.  
 
Eu îl iubesc pe acela  
Care are demnitate umană,  
Acela care face pe toată lumea  
Ca să  respire în libertate,  
Cu cap și multă înțelepciune,  
Simț duios,  în totul și în toate.  
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Victoria FURCOIU 
 
 

      
 
 

             PLANETA MINUNATĂ (fabulă) 
 
   În Universul plin de stele, a fost între planete-odată, 
Una mai mică printre ele, de animale populată. 
Multe la număr, zeci și sute, la fel ca cele pământești, 
Toate putând fi cunoscute de voi, din cărți și din povești. 
   Planeta aceea, nu prea mare, cu frumuseți încânta 
ochii! 
Avea păduri, câmpii, izvoare, doar că pe ea trăiau și 
porcii! 
Poate-o să spuneți: „și ce dacă? Puteau trăi și porci, 
purcei, 
Ce rele-ar fi putut să facă?” Atunci, vă spun eu despre ei. 
   Porcii și alte animale, (e drept, la număr, mai puține), 
Certați cu bunul-simț, se pare, făceau planeta de rușine. 
Porcul, măgarul și catârul, din zori și până-n pragul serii, 
Prin orice loc le-ar fi fost drumul, lăsau în urmă doar 
mizerii: 
Hârtii lăsate de măgari, pe flori călcate în picioare, 
Lângă pădurea de stejari, resturi de foc, de la grătare! 
   Și pe aleile frumoase, când ieșeau porcii la plimbare, 
Lăsau pungile unsuroase, din care își scoteau mâncare! 
Erau prin iarbă, printre flori, și multe mucuri de țigară, 
Căci unii catâri, fumători, le aruncau așa-ntr-o doară! 
   Iar apa lină, de izvor, curgea (ce trist!!), printre bidoane! 
Le era lene porcilor să le arunce-n tomberoane! 
Ici, colo, unele maimuțe, care, urmând exemplul prost, 
Spărgeau în dinți mereu semințe și aruncau cojile pe jos! 
    Astfel, PLANETA MINUNATĂ, inevitabil, știți și voi, 
Putea s-ajungă, dintr-odată, o mare ladă de gunoi! 
Această consecință tristă nu s-a produs, din fericire, 
Fiindcă în orice loc există  și vietăți mai cu simțire. 
   Celelalte viețuitoare, dorind planeta lor curată, 
În weekenduri, cu mic, cu mare, făceau curat, până 
odată, 
Când, supărate rău pe cele care lăsau urâte urme, 
Au hotărât să nu mai spele rușinea lor, ci să le-ndrume 
Să fie mai civilizate, să aibă grijă ca, natura 
Curată s-o păstreze toate, dar și-au bătut degeaba gura. 
   Porcii măgarii și catârii n-au ținut cont de sfatul lor. 

Printre podoabele naturii, făceau mizerie, de zor! 
Măgarii, porcii, în neștire, dădeau deșeuri și în ape, 
De nu putea să mai respire în ele nicio vietate! 
Un peștișor cam supărat, sătul de-atâta poluare, 
Cu traista-n băț, trist, a plecat dezamăgit în lumea mare! 
   Au mai venit și rozătorii cu dinți de fier, care tăiau 
Din rădăcini brazii, stejarii, iar păsărelele plângeau, 
Văzând pădurea înfrunzită, ce până ieri râdea în soare, 
Zăcând la pământ, ofilită, cu crengile sale greoaie ... , 
Urmând să fie-acoperită, în scurt timp, tot de gunoaie. 
Aerul tot mai poluat, nesănătos pentru ființe, 
Devenea greu de respirat, aducea boli și suferințe! 
   Atunci, în marea adunare cu animalele planetei, 
S-a hotărât cu voce tare să fie toți supuși pedepsei. 
Cei care întreceau măsura, nevrând deloc a înțelege 
Și desconsiderau natura, să fie pedepsiți prin lege! 
   Unii au spus că-ar trebui să fie alungați, bătuți, 
Alții, că ei i-ar biciui, că i-ar ține pe jar desculți ...!    
Numai că astfel de pedepse n-au fost de toate agreate. 
De pildă, vulpea-n față iese să le propună celorlalte 
Să stea mai mult, să chibzuiască, să nu recurgă la 
bătaie. 
Să fie buni și să găsească chiar cea mai bună rezolvare. 
   Știind că și ea a încasat bătăi cam multe după ceafă 
Când a fost prinsă la furat, luă cuvântul înțeleaptă: 
- Eu zic să nu îi maltratăm! Să nu îi educăm cu bâta! 
Mai bine să îi obligăm  să curățe toată planeta! 
   Propunerea ei, prezentată  scurt, convingându-le pe 
toate, 
A fost, pe loc, și aprobată, votată-n unanimitate. 
Apoi, rapid legiferată și adoptată-n mare grabă, 
Deci, pe PLANETA MINUNATĂ, pârâții au fost puși la 
treabă. 
   Catârii cărau tomberoane, punând în ele tot gunoiul, 
Hârtii, pungi, resturi și bidoane le adunau cu măturoiul. 
Măgarii au fost puși să care din greu gunoaiele, cu sacii, 
Maimuțele-au promis, se pare, că n-o să mai imite porcii. 
   Au strâns cu toții și-au cărat, scoțând gunoaie și din 
gârlă, 
Doar porcii nu s-au conformat și au rămas tot în mocirlă! 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

249 

 

 

    
   MORALA: 
  Pentru cel care n-a-nvățat 
  Că e mai bine pe curat 
  Și care bunul-simț sfidează, 
  Nici legile nu mai contează! 
 

TRIST, DAR ADEVĂRAT....! 
 
Motto: 
Se-aude-o voce-n univers. 
Planeta strigă: S.O.S.! 
Ajunsă-n pragul disperării, 
Ea cere astăzi omenirii 
Să spună ferm: stop poluării! 
 
  Știți, dragii mei? Demult, există  şi pentru oameni o 
planetă. 
Pământ se cheamă. Și e tristă, când cei de pe ea n-o 
respectă. 
  Trăiesc pe pământ, laolaltă, mulți oameni și viețuitoare. 
Dar când natura-i poluată, planeta suferă, se pare. 
Sau, de tristețe, chiar dispare! 
  Povestea mea, imaginară, despre planeta cu-animale, 
Putem spune că se compară cu fapte și-ntâmplări reale. 
  Căci, pe pământul ca un rai, vedem atâția oameni care 
Fac din curat murdar și, vai! vedem  atâta poluare...! 
   În aer liber, ce păcat! Gunoaie lângă tomberoane, 
Cu miros greu de suportat, prin râuri curg ... hârtii, 
bidoane. 
   Atâtea mucuri de țigări nu mai ajung în scrumiere, 
Fiindcă unii fumători le dau pe jos, mai cu plăcere. 
   Prin locuri, cândva, pitorești, în loc de vegetație, 
Uimit, dezamăgit, găsești gunoaie-n putrfacție. 
   Apele  limpezi, curate, sunt otrăvite fară milă, 
Tot cu deșeuri poluante, care fac din plăcere, silă.  
   Ce să mai spun de reciclat! Când unii nici nu sunt în 
stare 
Să-nvețe că, pe loc curat, nu se pot arunca gunoaie. 
    Şi, sigur, ați văzut și voi, cum unii oameni, ce urât! 
Răstoarnă sacii de gunoi, chiar sub copacul înflorit! 
    Copaci ce-ncântă plini de flori, de-ar fi măceș, tei ori 
salcâm, 
Plîng când văd grămezi de gunoi sub ei, la margine de 
drum. 
    La fel de trist, în completare, unii abandonează câini, 
Să-și caute singuri de mâncare sau... să moară loviți de 
mașini! 
   Nu putem trece cu vederea, cum, cu indiferență, omul 
Retează la pământ pădurea, astfel, rarefiind ozonul. 
   Pe unde întâlnim în cale păduri din rădăcină rase, 
Dealuri golașe-o iau la vale, iar apele inundă case! 

   Şi se observă mai frecvente, stricând ce întâlnesc în 
cale, 
Furtuni și grindini violente, şi fenomene anormale; 
  Care parcă avertizează, mereu, încercând să-i oprească 
Pe cei ce distrug, poluează, din nepăsare să-i trezească. 
   Suntem mulți oameni doritori ca, pe planeta minunată, 
Natura plină de comori, să o păstrăm nevătămată. 
  Uniți, cu toții, am putea  să-i sfătuim, mereu, mai mult, 
Pe toți acei care ar vrea, să facă din frumos, urât. 
  Pentru cel care nu-nțelege ce prețioasă e natura, 
Să fie nu doar scrisă-o lege, ci aplicată-ntotdeauna! 
  Să nu ajungem să fugim de pe planetă, pe o alta, 
Doar pentru că o murdărim cu nepăsare pe aceasta! 
  Dragi, oameni buni, puteți și voi, să prețuiți tot ce-i curat! 
Să arătați coșul de gunoi celor care l-au ignorat! 
  Să învățați să reciclați, mai mult, e foarte important! 
Prin asta, puteți să-ajutați mediul să fie mai curat! 
  Căci, numai pentru noi, o știm, planeta are rugămintea, 
Natura să o ocrotim cu trupul, sufletul, și mintea! 
  Să ne-amintim, întotdeauna, că, dintre planetele sale, 
Ne-a dat Dumnezeu numai una, caldă, frumoasă, 
primitoare.  
S-o salvăm! Deci, cu voce tare, să spunem toți: STOP, 
POLUARE! 
       
 

AM FOST COPACUL VERDE 
 Am fost copacul verde, tăiat din rezervație, 
 Și, fără declarație, și, fără vreo somație, 
 Mă-ndrept spre nu știu care, forțată destinație. 
 Eram înalt și mândru, n-aveam ramuri uscate, 
 Nici eu, nici frații mei, nu ne gândeam la moarte. 
 Ce viață minunată duceam în libertate, 
 Alături de ființe, de lege ... protejate! 
 Până când, fără milă, un ... om, cu ajutoare, 
 Găsit-au de cuviință, pornind niște motoare, 
 Pe mine, cu toți frații, rapid să ne doboare, 
 Lăsând jale în urmă, fără vreo remușcare. 
 Gonește camionul, spre graniță acum. 
 Se văd la intersecții remorci, cu-același drum, 
 Pe căile ferate, ce văd? Nici nu mai spun!        
 Alte păduri tăiate plâng fără alinare. 
 Plâng, fără adăposturi, păsări și animale. 
 Se naște pentru toți, câte o întrebare: 
 Cu ce-am greșit, dragi oameni? Cu ce-am greșit noi 
oare? 
 Sau ... nu e în natură destulă poluare? 
 E prea mult oxigen pentru viețuitoare? 
 Atâtea întrebări rămân făr' de răspuns! 
 Răspundeți doar la una: Nu-i oare de ajuns? 
 Am întrebat sperând (se-aude sau se vede), 
 Și pentru toți semnez - Eu, fostul ... COPAC V!
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~Mihai MOLEȘAG – 
Umorist fără pereche~ 

 
În cartea lui Mihai Moleșag „Belciugul lui Gheorghe, Iași Pim 2020, 

subintitulată texte amuzante” se face vorbire despre rolul benefic al 

ironiei vis a vis de „vorba vine”! Ironia sorții, precum și despre o 

evidentă înclinare spre parodie și performanța coabitării seriosului cu 

comicul „Când medicul îmi spune, galaton/că am un intelect fără 

pereche/ deduc că am un singur neuron / și acela negreșit într-o 

ureche!” 

„Circarul” Moleșag e adânc implicat în „Cartea” lui, până la nivel 

intracelular, acolo unde se făurește cuantic propoziția cea mai simplă 

(cine a spus că simplitatea e genială?), imaginea cea mai elementară, 

care închid în ele o tensiune comică sau, ceea ce-i aproapele același lucru, o îmbinare comică: „Când șirul de nevoi nu se 

mai curmă,/ Poporul pașnic se transformă-n turmă/ iar turma, huiduind în plină stradă,/ Transformă parlamentul în 

cireadă!(„Avatar”) 

Moleșag este, nu-ncape îndoială, un dăruit a ironiei cu timbru „cap de bour” propriu, printre cei mai – vorba chinezului – 

interesați și originali (vorba mea!) Epigramiști iviți în România noastră cea de toate zilele și nu numai.  

Parodicul este la el acasă în această Carte de jongler al tonurilor și stilurilor constituite: „Peste lanuri aurii,/ Peste străzi 

și peste blocuri,/ Ca de altfel, peste mii/ De atâtea alte locuri ,/ Vara-și varsă cu năduf/ sau cu sadică plăcere,/ când cazanu 

cu zăduf,/ când potopul din ciubere.” („Vară zănatică”).  

Într-o dispoziție ludică de zile mari, autorul piruetează mereu ingenios, mereu inteligent, parodicul și calamburul 

însoțindu-l cam peste tot „Precum Tănase, vrând mereu/ Să-ncânt cu versu-mi Nația/ Contez, frecvent, pe Nașu meu,/ 

Dovadă = INSPIRAȚIA!” 

Astfel că, Divertismentul și Cartea ajung să se suporte fără să-și dăuneze „Beciugul” lui Moleșag fiind a patra (după 

„Epigrame pe alese”, Porto Franco 1994; „Ironii necesare”, Fundația „Galeriile Acum”2002 și „Dialogări epigramatice, Harvia 

2004) sa Carte – de excepție. Părerea mea! – care vine să confirme că autorul – umorist fără pereche – are mare dreptate 

atunci când, fără falsă modestie, și-o autocaracterizează astfel: „Prezentă-n spațiile culturale,/ În librării, biblioteci,/Cartea 

mea umple spațiile goale/ dar nu și capetele seci”(„Cartea”). Mai mult ca sigur că cel care scrie și semnează aceste versuri 

are nu doar neuroni, ci și 2-3 Tahioni. 

Constantin BEJENARU - BECO   
~●~ 
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                    DAVID  
       ( Dramă în V acte) 
 
Pr. Gabriel  Sandu CONSTANTIN  

 
 

ACTUL III,  

 

Scena 2 

Pe înserate, în Cortul Sfânt. Intră Țadoc și Ahinoam.  

 

Ahinoam: 

Sfinția ta, e voie? Vă deranjez, cumva? 

 

Țadoc: 

Nici vorbă. Hai, poftește. Te rog, regina mea! 

 

Ahinoama se apropie, îi sărută mâna Arhiereului 

Țadoc iar acesta  

o binecuvintează, punându-i mâna pe creștet. 

 

Ahinoam: 

Ce, vis avui, părinte! Pe Saul l-am visat, 

Venind încet la mine, cu ochiul încruntat, 

Era la față palid și parcă n-avea tihnă, 

Precum un duh ce n-are serafica odihnă, 

În hainele de luptă stropite de-al său sânge, 

Tăcut, mă ia de mână și rău de tot mă strânge, 

Și, lung el mă privește, ca unul, fără vină, 

Apoi îmi spune-n șoaptă: Răzbună-mă, regină! 

Am vrut să-l iau în brațe, pe frunte să-l sărut, 

Dar dintr-o dată, dânsul, din ochi mi-a dispărut. 

Ce semn să fie, oare, în acest vis ciudat, 

De l-am văzut pe rege, atât de tulburat? 

 

Țadoc: 

Ahinoam...sărmană și văduvită fiică, 

S-a dus regele nostru – acum ne e și frică, 

Să pomenim de dânsul – și țara este moartă, 

Cu-acest tiran de care nu mai scăpăm odată; 

Ce, rege era Saul! Ce, priceput în toate, 

L-a omorât călăul de David, pe la spate, 

Zvârlind mișeaua crimă pe oști învinuite, 

Cu care avea Saul hrisoave întărite. 

Cum să-l omoare-aceia? Mă-ntreb din an în an, 

Căci îi erau mai prieteni și David, mai dușman. 

În jurul tău vrăjmașii, ca muștele sunt strânși, 

Sub vălul negru ochii mereu ți-s trași și plânși; 

Ce, milă mi-e de tine și inima-mi suspină, 

Când văd această umbră care ne-a fost regină. 

 

Ahinoam începe să plângă iar Țadoc o ia două clipe 

în brațe 

și o mângâie pe cap. 

 

Țadoc: 

Nu plânge, că destule sunt lacrimile tale, 

Ce-au curs în așternutul însingurat și moale; 

S-avem nădejde-n Domnul. Poate, vreo spadă scurtă, 

Purtată de vreo rudă sau otrăvita turtă, 

La bețivanul praznic, să-i facă iute felul, 

Acestui crâncen rege – nu l-ar mai răbda cerul. 

Să nu te-ncrezi în dânsul și-n sunetul de harpe, 

Că-n acest fel te mușcă de piept, vicleanul șarpe; 

Ce, mare josnicie, de-atunci ți s-a adus, 

Trăind din mila celui ce soțul ți-a răpus! 

 

Ahinoam: 

Sfinția ta, otrava sau cruntul săbioi, 

Mi-l mai aduce oare pe Saul înapoi? 

 

Ahinoam începe să plângă din nou.  

 

 

Țadoc: 
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Nu-l mai aduce nimeni, pe rege – din păcate, 

Va fi doar mulțumirea că s-a făcut dreptate; 

Căci sângele lui Saul, vărsat cu nerăbdare, 

Din neagra groapă strigă și cere răzbunare; 

De asta este-n stare, numai un singur om. 

 

Ahinoam: 

Și cine e acela? 

 

Țadoc: 

Cine? Abesalom. 

E iute la mânie și rău cu toți se poartă, 

Nu își ascultă tatăl, de multe ori se ceartă, 

Și-aduce concubine, căci e un desfrânat; 

David l-a prin cu una, chiar în regescul pat. 

E prost precum catârul, nu-i pasă nici de Lege, 

Are numai ambiții și aere de rege. 

De-ar fi ca să ia tronul, această rea jivină, 

Vom netezi noi drumul s-ajungi din nou regină. 

 

Ahinoam: 

Regină fără rege? Cine-a văzut vreodată? 

 

Țadoc: 

Vei fi regină țării, cu inimă bărbată; 

Cum pe măritul Saul, în veci nu-l poți uita, 

El, nevăzut, din ceruri, va sta de-a dreapta ta. 

 

Ahinoam: 

Îți mulțumesc, părinte, pentru acest cuvânt, 

Ce m-a mai scos din ale tristeților mormânt; 

Mă duc acum acasă, să mai citesc din Tora. 

 

Țadoc: 

Du-te. Și pacea fie în casa tuturora. 

 

Iese Ahinoam. Intră Ben-Hur și Șemaia. 

 

Ben-Hur: 

Nevrednicele buze, ca dunele sihastre, 

Cu drag sărută dreapta Arhieriei Voastre. 

 

Aceștia se apropie să-i sărute mâna Arhiereului 

Țadoc dar acesta și-o retrage. 

 

 

Țadoc: 

Nu-i timp acum de asta. Spuneți, ce, ați aflat? 

 

Ben Hur: 

A fost un pui de ceartă la margine de sat; 

Câțiva săteni din Gheba, ce au pământuri bune, 

Date în dar de-acela care ciupește strune, 

S-au luat puțin la sfadă cu alți săteni sătui 

De-aceasta cârmuire nedreapt-a regelui. 

Eu am întins pojarul așa cum știu doar eu, 

Zicând: De-aia nici ploaie, nu ne dă Dumnezeu. 

Cei răzvrătiți, îndată au luat în mâini toiege, 

Amenințând cu moartea pe cei plătiți de rege. 

 

Țadoc: 

Și altceva? 

 

Șemaia: 

O ceată, de negustori de vin, 

Ce bântuie prin târguri, chiar în Ierusalim, 

Nemulțumiți că prețul impus e foarte mic 

Și că, după vânzarea de vin, nu scot nimic, 

Au început să zică cuvinte de ocară. 

 

Țadoc: 

Și ce, ziceau, Șemaia? 

 

Șemaia: 

Ziceau: Asta nu-i țară! 

Când era Saul rege, erau altfel de prețuri; 

Acum dăm pe degeaba sicheră, vin, verdețuri, 

Sătenii o duc bine, noi pierdem bani întruna; 

Jos David! Niciodată, n-a fost cum este-acuma.  

 

Țadoc: 

Așa! Așa! Să strige, să latre precum câinii, 

Care-au turbat și care nu-și mai cunosc stăpânii, 

Răscoala să se-ntindă precum scânteia-n lanuri – 

Acum, luați loc, să facem și noi, câteva planuri. 

 

Toți trei se așează pe scaune. 

 

Ben-Hur: 

Urechea ni-i deschisă precum o poartă nouă. 

 

 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul IV, nr. 7-8, NOIEMBRIE 2021 

253 

 

 

 

Țadoc: 

Să fie larg deschisă, altfel, v-arăt eu vouă! 

De-Ahimelec, cel care fusese comandant, 

În oștile lui Saul, în vremi de neuitat, 

Mai știți ceva de dânsul? Mai este în putere? – 

Căci anii ne stricară pe toți, ca pe măsele. 

 

Ben-Hur: 

O, da! E în putere. Dar cam posomorât; 

Hușai e comandantul, acum – un os în gât 

Și, cum e protejatul lui David, mai departe, 

Ahimelec e-un greier, mereu dat la o parte; 

Nu mai conduce oaste – și mi se pare mie, 

Că-n tabere învață pe tineri, ostășie. 

David a dat poruncă și chiar l-a și rugat, 

Pe mânji să îi învețe războiul blestemat. 

E-un veteran acuma, dar îl plătește bine 

Și totuși, simt că-n suflet ceva nu îi convine; 

Ceva, ce numai dânsul cunoaște pe de rost, 

De parcă-și spune-n taină: Ce om, ce om am fost! 

 

Țadoc: 

Ce ține el în suflet, acum, e o comoară; 

De-o scoatem la lumină s-ar face foc și pară. 

De și-ar uni puterea cu-al regelui cocon, 

S-ar pregăti căderea... 

 

Șemaia: 

Cumva Abesalom? 

 

Țadoc: 

Deștept, mai ești, Șemaia. Îmi furi vorba din gură; 

Da! El este acela care mustind de ură, 

S-ar ridica cu oaste, pe rege să-l alunge 

Și de ce, nu? S-ajungă chiar la vărsări de sânge. 

David mereu îl ceartă, spunând că-i nesupus – 

Prin el, putem, Șemaia, s-ajungem cât mai sus. 

 

Șemaia: 

Și cum vom face-aceasta? Cum modelăm aluatul? 

 

 

 

Țadoc: 

De-ați face și păcate, vă iau eu tot păcatul, 

Numai să-l văd că moare pe lupul nărăvit, 

Ce l-a ucis pe Saul și-n locul său s-a-nfipt. 

Cum modelăm aluatul? Prin a puterii Lege; 

Vom întări aluatul și-apoi îl ungem rege. 

 

Șemaia: 

Sfinția Ta trezește o viziune nouă. 

 

Țadoc: 

De-abia aștept regatul să i-l văd rupt în două. 

 

Ben-Hur: 

O, vai, de noi, părinte! De regele aude, 

 

Țadoc: 

Știu că e greu. Dar nu fiți zevzeci, ca niște dude; 

Vă duceți și-l aduceți pe-Ahimelec, în taină 

Și am eu ac de rupta-i și ponosita haină. 

Acum, cu toți să mergem. Schimbați-vă la față, 

Păreți, ca niște oameni care n-au chef de viață, 

Ca unii care n-aud, nu văd nimic pe stradă, 

Doar ce vor ei s-audă și ce vor ei să vadă. 

 

Ies toți. 
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Maria-Rebeca ANDRONE 
 
 
 
 
 
 

Ultimul vis 
 

S-aud în depărtare vocile cum plâng 
Într-un glas mii de stoluri se adun, 
Tot ce-i mai frumos s-aşterne-n gând, 
Iar eu privesc cum zilele-nsorite 
Încet-încet apun. 
 
Stăteam de multe ori pe prispa casei 
Călătorind în noapte printre stele, 
Mi-aş dori printr-o buclă în timp  
Să mă despart de Calea Lactee 
În ani lumină, să mă pierd printre ele 
Admirând frumuseţile Venerei. 
 
Şi-am plecat colo-n sus 
Unde demult  străvechi civilizaţii au apus. 
Mii de capete pe cai stelari 
Acum domnesc purtând pe cap mărgăritari. 
 
Rămas e pe testamentul scris 
Ultimul meu vis –  
Să mă-ntorc la originii zei, 
Stră-stră bunicilor mei 
Şi mă frământă un dor nestins, 
Locul şi lumea din care m-am desprins. 
 

Chipuri şterse, suflete  uitate 
 
Îngheţaţi în propriul trup 
Sfâşiaţi de colţi de lup, 
Sufletul le e dus acum 
Faptele uitate, rănile adânci lăsate 
În inimile noastre frământate. 
 
Flori şi arme s-au făcut pământ 

Vânt plăpând, 
Aşterne lacrimi reci peste mormânt. 
 
Numele sculptat abia-l citeşti 
Îţi cutremură fiinţa când priveşti că: 
Ei sunt eroii din poveşti. 
 
 

Speranţa 
 
Tânără domniţă, o clipă să te strâng la piept, 
Cuget cei ce te condamn pe nedrept. 
Să îţi ascult inima în vâltoarea ploilor, 
Te Înalţ pe piedestalul eroilor. 
 
Aminteşteţi, amândoi sângerând 
Nu ne-am lăsat sfâşiaţi de colţii de lup. 
Doi îngeri, acum demoni ajunși plângând, 
Între noi puntea iubirii jalnic s-a rupt. 
 
„Speranţa moare ultima”, 
Ultimă e şi dorinţa mea, 
Să ajung la tine 
Luceafăr, mare stea. 
 
Oh! m-aş despărţi de Calea  Lactee, 
Să te ating printr-o buclă în timp 
Frumuseţe a Venerei. 
Ce paşnic domneşti în noapte 
Divină femeie, spune-mi în şoapte 
Ce vis mai ai, ce îţi doreşti 
Vino pe malul mării, să îţi spun poveşti. 
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Andreea-Miruna BORISOV 
 

 
 
 

 
 

frustrări tipice 
 concept prietenesc învățat în liceu:   
 “temele pentru luni nu se fac de vineri 
 cum nu te duci să-ți aprinzi din timp lumânare la 
MORȚI”. 
 orele trec repede când nu mai ai încredere nici în tine,  
 dar ești dispus să devii psihologul altora pentru o noapte.   
 nu-s bun la aparențe, nici la prime impresii.    
 anxietate - motivul pentru care personaje ca mine  
 ajung să fie neînțelese publicului    
 până în anul terminal din fiecare ciclu școlar.  
 primesc constant  remarci că m-am schimbat,   
 de fapt rămân același  
 dacă ești atent.  
 

370 de zile 
2019, mucegai ce s-a extins pe încă 5 zile lucrătoare. 
Revelionul făcut singur acasă, 
jucând „adevăr și provocare” pe WhatsApp 
n-a putut schimba multe. 
Artificiile văzute de la balcon, 
/chimicale colorate-n cer/ 
induc în fiecare an sentimentul falsei recunoștințe. 
Rezumat 1 ian. 2020: 
aer îmbâcsit cu parfum ieftin „Robby Bubble”, 
lozuri amestecate inestetic cu coji de semințe, 
ultimele resturi de mâncare festivă, 
An nou, letargia precedentului, 
sub un alt nume. 
 

ora trei 
apartenență la cadouri din 
peturile de hell, 
te iubesc oarecum 
comercializat și vreau sa mă ții în brațe. 
proiectat total 
în conversațiile din crăpăturile biroului 

vidul urlă 
eu eu eu;  
și (nu) 
caut mintal 
săptămâni de consum de energie 
când  
toate străzile duc spre Murphys Law. 

 
teaching 

uneori îmi doresc un papercut în locurile unde 
m-ai atins cu toată mâna.  
măcar o dată, 
să sparg într-un colț 
cubul propriilor raportări și să zâmbim 
când am lăsat robinetul deschis 
și marea începe de la 1 
numele nostru e pe toate treptele 
lasă-mi fermoarul închis 
când mintea se piaptănă și caută chirie 
sunt la vecini 
 

lipsesc 
-can’t get out-  
trezește în amânarea cronică  
trenul pe autopilot 
nu se poate opri în nicio gară și  
nu are direcții, doar aspirații ½. 
dacă who ul modelează  
în n linii și m coloane  
felul în care miroși  
flori și  
apreciezi arta  
lui Jackson Pollock, 
caută alt determinant cu  
mai multe zerouri –  
the goal is to find an action that’s not automatic. 
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ANDROGEN 
 

 

Traian Bogdan IVANOV 
 

M-am născut malformat: în vârful capului îl am atașat pe 
fratele meu mai mic. Imaginați-vă două nuci, una peste 
cealaltă. Acum puneți-le fețe, cea de jos normală, iar cea de 
sus invers. Acum celei de jos dați-i un corp normal. Aceea 
sunt eu, partea mai importantă. Nuca de sus are un mic tub 
atașat, ce trebuia să fie un gât care nu s-a mai format 
niciodată. Din cauza aspectului am fost marginalizați și din 
cauza condiției, închiși. Vorbesc la plural, dar pe hârtie cel de 
sus nu există, nu are nume. Eu îi spun „eul”. Plăcile craniilor 
noastre sunt lipite, nu există legătură între creierul meu și cel 
semidevelopat al eului, dar știu că se află adânc acolo, îi simt 
stările crude, dar omniprezente. Este veșnicul meu frate mai 
mic de care am grijă întotdeauna și îl iubesc mult pentru că 
mamă nu are.  

A născut natural. Prima dată a ieșit capul eului, dar era 
invers față de cum se așteptau medicii. A ieșit doar până la 
frunte ,,Nu s-a dezvoltat corpul, fetusul nu este viabil, pregătiți-
vă de eliminare.” Mama a început să plângă, diferit față de 
plânsetul durerii din naștere. Nu era o femeie rea, suferea 
după potențialul ei copil pe care l-a așteptat atâtea luni. Apoi 
eul a ieșit de tot, iar când medicii se pregăteau să-l extragă, 
au văzut că se continuă capul păros cu o umflătură. Curioși, 
au continuat să tragă cu mai puțină atenție decât înainte, 
dorind să găsească capătul creaturii. Au apărut doi ochi, un 
nas și o gură. Mama a început să țipe disperată de teamă, 
tremura toată, se zbătea să fugă de pe targă. Asistentele au 
sărit să o țină, ea lovea din picioare și le strângea cu forță în 
jurul nostru ca într-o menghină caldă. Medicul i-a descleștat 
picioarele cu coatele și m-a scos repede, a tăiat cordonul 
ombilical și ne-a privit. În palme ținea o ciudățenie a naturii, ca 
un totem sângeriu cu două globuri și un mâner: ființă 
androgenă.  

Mai mult sau mai puțin perfect, am crescut în două 
orfelinate diferite. În ciuda ignoranței manifestate față de 
condiția mea, îmi amintesc clar singurătatea mistuitoare pe 
care am început să o resimt în jurul vârstei de cinci ani și care 
m-a urmărit de-a lungul scurtei mele vieți. Din cauza greutății 
excesive pe care era nevoit gâtul meu să o țină, până în jurul 
vârstei de zece ani, când corpul meu a suferit schimbări, nu 
am fost capabil să mă mișc prea mult. În patru labe nu am fost 
în stare să merg niciodată (și nici nu mi-a fost permis)  

 
întrucât era prea riscant să-l accidentez. Mare parte din 

timp o petreceam întins pe spate, uitându-mă la desene cu 

capul sprijinit de o pernă. Prima mea amintire clară provine 
dintr-una dintre aceste sesiuni. Întrucât nu era decât un ecran, 
unul dintre noi trebuia să se uite invers. Dacă la început 
făceam cu rândul, într-o zi am fost indispus de imaginile 
inversate la care eram obligat să mă uit. Mai mult decât 
imaginile, mă indispuneau grimasele de fericire pe care le 
mima fața eului reflectată în ecran în timp ce ochii lui micuți se 
plimbau de la personaj la personaj. M-am rostogolit pe burtă 
și am mers în patru labe cu spatele până în hol târându-l pe 
eu cu fața de parchet. Ajuns la scări, am coborât cu picioarele 
din spate mai întâi, astfel încât fiecare treaptă să-i lovească 
fața cu toată forța. O frustrare de-a mea a fost mereu că nu 
m-am putut juca cu ceilalți copii, fie că nu puteam alerga ori 
pentru că îi speriam. Ajuns la parter, m-am târât până pe 
terenul de joacă unde ceilalți orfani au țipat îngroziți la vederea 
miriapodului ce se îndrepta către ei până a venit o îngrijitoare 
care să mă/ ne ia de acolo. Ca rezultat, de atunci am avut 
desenele orientate pentru privirea mea. De asemenea, a fost 
prima dată când am rupt micul nas al eului. Oricum nu are 
nevoie de el, eu respir pentru amândoi. Deși mut, simțeam 
teama și rușinea pe care i-a dat-o pedeapsa mea eului. Chiar 
dacă ochii lui au continuat să urmărească ecranul, nu a mai 
zâmbit niciodată la el.  

La scurt timp după acest eveniment, am fost mutați la un 
cămin pentru copii cu nevoi speciale și probleme mintale. Aici 
starea mea s-a înrăutățit, în ciuda intenției psihologilor. Mare 
parte din zile le-am petrecut închis într-o cameră 
supravegheată douăzeci și patru din șapte. Am început să 
resimt singurătatea din ce în ce mai mult, în mare parte din 
cauza ironicei prezențe constante a eului. În jurul vârstei de 
șase ani, intelectul a încetat din a i se dezvolta. Bine, cât de 
deștept poate fi un copil de șase ani mut care nu a mișcat un 
singur deget toata viața lui. Doar de i s-ar fi oprit și acea țeastă 
din creștere! A păstrat același aspect al feței de bebeluș cu 
ușoare riduri sub ochii semideschiși. Acum că eram mai înalt 
și destul de puternic încât să umblu, prezența lui era din ce în 
ce mai insuportabilă.  

Aveam voie să părăsim spațiul căminului câteva ore în 
anumite zile ale lunii pentru a dezvolta abilități sociale. Am fost 
prevenit înainte de a pleca în oraș că lumea nu este obișnuită 
să vadă oameni cu două capete. Lucrul de care m-am temut 
s-a adeverit: tinerii mă arătau de departe cu degetul, mamele 
nu-și lăsau copiii să se uite la noi și ne ocoleau. Și aș fi vrut 
să par normal, dar este greu să ascunzi un cap în plus sub o 
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șapcă ori o glugă. De aceea, entuziasmul meu de a fi liber a 
dispărut rapid și m-am refugiat în lectură. Mod mai minunat de 
a mă detașa de starea mea și de a trăi realități imposibile mie 
nu a existat. Citeam despre sentimente care-mi erau 
cunoscute, dar provenite din conjuncturi total diferite. 
Extraordinar mi se părea cum, unică fiind condiția mea, era 
trăită de alți nenumărați prin ceea ce simt. Am început să mă 
văd mai mult ca individ aparținând unei specii. Am început să 
mă simt om. 

Am devenit înfometat după un element care-mi lipsea din 
viață: nu cunoscusem niciodată Erosul. Îmi dădeam seama că 
doream iubire fără să fi cunoscut o fată, dovadă a faptului că 
eram egoist, nu-mi doream o fată, îmi păsa să experimentez 
acele senzații obsesive pe care le descriu toți scriitorii în 
opere. Nu puteam fi complet om dacă una dintre atributele 
majore care-l definesc nu-mi era cunoscută. Prima ocazie pe 
care o aș fi avut-o se dovedea promițătoare: în oraș se dădea 
o petrecere de Halloween. Cu puțină inspirație și bazându-mă 
că în sala balului era întuneric, am primit de la psiholog avizul 
de a merge deghizat în turc, cu turban pe cap. Cu ajutorul 
asistentelor, l-am înfășurat pe eu în bandaje de vată, dându-i 
formă de glob pământesc mult turtit la poli. Deasupra, am 
improvizat un turban din cârpe colorate. Ajuns la petrecere, 
m-am apropiat nervos de un grup de tineri. Erau foarte 
dezinvolți și deschiși la conversație, m-am simțit în largul meu 
în scurt timp. O fată mi-a spus să dansez cu ei. Muzica era 
foarte tare așa că a trebuit să-i țip în ureche că nu știu să 
dansez și că nu aș arăta bine deoarece sunt cocoșat. Mi-a zis 
pur și simplu să țopăi și să nu mă gândesc la ce fac. M-am 
forțat să simt ritmul, chiar dacă mi se părea stupid ce făceam. 
Când nu te bucuri de muzică, începi să devii anxios privitor la 
ce faci și te judeci pe tine împreună cu restul participanților. În 
fine, m-am chinuit să dansez, iar după două trei melodii 
situația a devenit mai bună. Mă simțeam mai sigur pe mine și 
eram alimentat de fețele vesele din jurul meu care-mi aprobau 
fiecare gest. Din păcate, m-a luat valul și în zbenguiala mea 
am dat de câteva ori prea tare din cap. Turbanul meu 
improvizat s-a destrămat și fără să-mi dau seama l-am 
dezgolit pe eu. Fata de lângă mine a țipat iar restul grupului s-
a oprit din dans. Mi-am dat seama de ce se întâmplase și am 
fugit la baie. Acolo, în fața oglinzii crăpate, ne-am privit. Eu, 
transpirat de la dans, cu părul răvășit, Eul, încins de la 
straturile de material puse peste el, roșu la piele, mă privea 
grav și dojenitor. Simțeam cum ocazia de a fi trăit normal cu 
oamenii îmi fugise printre degete și o ciudă amară m-a 
cuprins. Am plâns spasmodic căzut în genunchi. Eram furios 
pe existența eului, mă uitam la ochii lui prin oglindă dorind să-
l fac să înțeleagă cât de mult îl urăsc. Am părăsit balul prin 
geamul de la baie și n-am spus nimic personalului de la 
centru.  

Am reflectat mult cu privire la acea seară. Am observat 

efectul terapeutic al lecturii și fenomenul de relaxare, de 
stimulare a gândirii, pentru a adopta o perspectivă obiectivă. 
Am remarcat că simt din ce în ce mai puține semnale din 
partea eului, ca și cum existența sa devine din ce în ce mai 
pală. Răspunsul meu era că după ani în care a stat invers, 
fără să poată comunica, intelectul deja precar al eului s-a 
deteriorat și a intrat în stare de stafidire, devenind din ce în ce 
mai absent. În ritmul acesta va deveni cu adevărat un parazit 
fără conștiință care se hrănește din trupul meu.  

Tot în acea perioadă m-am întâlnit cu Lana, o nouă 
pacientă cu probleme schizofrenice. La cantină s-a așezat 
lângă mine, era prima dată în viața mea când cineva mă 
aborda. Nu o mai remarcasem până atunci, avea părul negru, 
tuns băiețește, nasul butucănos, ca de boxeur care l-a avut 
rupt de mai multe ori și ochii vii, sălbatici. Prima ei întrebare a 
fost “care dintre capete e nebun?”. M-a luat pe nepregătite 
lipsa de menajare pe care o afișa față de mine, dar în același 
timp m-a intrigat. Curând am învățat că era o rebelă, privind 
libertatea ca pe un țel, nu ca pe un drept. Susținea că internată 
în centrul pentru copii cu dereglări psihice este mai liberă 
decât constrânsă de moralitatea societății. Considera 
elementară libertatea de autostudiere. Ea nu credea în 
oameni șablon. De aceea, doar într-un loc ca acesta se poate 
observa pe sine ca ceva diferit de tipologia omului sănătos. 
De fapt, nici nu ar exista un astfel de om, fiecare dintre noi 
având propriul grad de nebunie. M-a convins. Am ascuns un 
cuțit de tăiat pâinea de la cantină în haină și am urcat 
împreună cu Lana pe acoperișul internatului care se află lângă 
parcarea complexului. Cu ajutorul Lanei, am început să tai în 
locul unde fruntea mea și a eului se îmbină. Puțin mai adânc, 
am dat de rezistență. Ne-am folosit de zimții cuțitului pentru a 
trece prin craniu, iar din momentul în care sângele a început 
să curgă șiroaie și nu am mai putut vedea nimic, am pus-o pe 
Lana să continue. La jumătatea drumului, am simțit un fior de 
adrenalină și panică puternică. Eul era din nou conștient, după 
o perioadă îndelungată de convalescență și-mi trimitea 
semnale. “Frățiorul meu drag, trebuie să-mi iau adio de la tine 
acum, mă voi răscumpăra acum pentru cât te-am făcut să 
suferi o viață. Te eliberez.” Semnalele deveneau din ce în ce 
mai slabe odată cu suprafața de contact dintre noi care se 
micșora. Apoi, ca un fir sub tensiune tăiat de o pereche de 
foarfece bine ascuțite, legătura mea cu eul s-a electrificat, ca 
apoi să rămână un spațiu de liniște. Mi-am șters ochii de 
mâneca bluzei și l-am luat cu grijă în palme ca pe un trofeu. 
Era prima dată când îl vedeam în realitate și drept, și prima 
dată când mă vedea el pe mine. M-a analizat de jos până sus cu 
pupilele larg deschise apoi m-a privit în ochi. L-am sărutat pe 
frunte, sub tăietura cuțitului. “Ești liber”.  

Mi-am luat avânt și l-am aruncat deasupra parcării goale.  
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George IOTA 
 
 
 
 

resturi 
overused ca o sticlă de șampon 
pe care o umpli cu apă 
prea zgârcit să cumperi alta 
și te culci în sacul tău de gunoi 
și închizi ochii 
și speri 
soarele de mâine va fi mai frumos 
menestrel printre cearșafuri luate de vânt 
cineva a lăsat robinetul deschis 
aerul fierbe în bronhii ciuruite 
trebuie sa sting lumânarea  
"saturația oxigenului sub limita optimă" 
am mințit. 
 

shhh... ascultă 
respirația înghețată pe geamul mașinii 
orbit de multiple faze lungi 
un drum de pădure 
un nume șoptit prin vânt 
o stea. 
ploaie de țurțuri 
Adagio de Bach  
și o poveste începută de ceva timp 
desculț prin zăpada topită  
merg cu apa intrată în bocanci  
buturuga de lângă foc  
citesc, plâng, râd 
nu mi-e somn! 
mi-e frig! 
nu (,) mi-e frică! 
fum. se stinge ușor, 
un țiuit plăcut  
mergi în subsol! 
trag baricadele  
acum sunt în siguranță 
iar e liniște 
sunt unde trebuie? 
 

 
 
 

vinyl-ul prăfuit  
un “te iubesc” matern 
șters 
peste frunzele uscate  
blochează ultima sinapsă  
uitată undeva în pod 
lângă luminițele de la Crăciunul trecut 
arse și cu becuri lipsă. 
cu Michael Jackson pe fundal 
iau un pumn din pulberea stratificată pe piele 
și refac puzzle-ul cu mâini tremurânde. 
seisme de 8 pe Richter 
dărâmă și ultima grămadă de neuroni  
peste inima care a pierdut demult ritmul. 
rădăcinile copacului nud 
ies prin asfaltul pătat cu galben 
ca niște șerpi lacomi 
mă înfășoară 
mă trag spre ele 
omogenizare completă. 
un aer rece mă ia cu el 
 (“You are not alone” șoptit) 
urcăm tot mai sus 
țintesc mormanul de frunze strivite 
ca un câine ce abia așteaptă să se piardă 
în gaura neagră proaspăt greblată cu unghiile 
și liniștea se naște cu un 
„De aici te descurci singur.” 
 

tic-tac 
pendulul ceasornicarului din sufragerie 
amintirea unui vis care începe să se șteargă 
lista de cumpărături prinsă cu magnetul pe frigider 
eu, tu, noi, nimeni 
alarma setată 
de parcă mâine dimineață o vei opri 
bătăile miocardului  
corectate în post producție 
și auto-tune peste strigăte de ajutor  
totul sună fals 
bomboane mentolate și apă rece 
să prevină o eventuală explozie nucleară 
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              Ruth ZOTESCU 
 
 
 
 

 
scoarță 

 
aseară au căzut frunze când am scris 
și am astupat cu ceară scrijelitura numelui tău 
mi-ai mimat apusul când s-a înnorat, 
dar acum trunchiul nu se îmbibă de la ploaie 
și se adună toată în capul meu. 
coji de nuci eșuează în ochi 
și te arată ca lemn ruginit 
cu gene de copil plângăcios 
care calcă în noroiul din palmele mele. 
și vreau să te așez sub pătură, 
să uit unde ți-am notat numele 
și să te las cu așchii, miere 
și poze în care aveam părul blond. 
 
 

lămâi mucegăite 
 
scutur bluza de aerul pe care l-ai respirat 
și mărgeluțe de praf se lipesc de obrazul lipicios și sărat. 
e prea târziu pentru cafea 
și aleg colțul piperat de mucegai 
ca dovadă a stagnării memoriei 
asupra momentului în care ai plecat. 
sacrific cinci chibrituri spațiului dintre mine și sobă 
și permit căldurii motivația de a mă alunga, 
e trist că focul nu mă vrea. 
trântesc gândurile în întunericul de pe geam 
și desprind noroiul uscat de pe unghii 
pe farfurioara lumânării cu miros de lămâi 
pe care o aprindeai atunci 
când îmi era frică de somn și de mucegai 
 

dicționar 
 
nu înțeleg definiții 
vreau să scriu sentimentele cu ochii, 
să le compun în momente, 
vreau  

să traduc în vise. 
tai  
ce a rămas din îmbrățișări 
și subliniez șoaptele cu rece. 
dar nu știu să citesc 
și râd orbii de mine, 
i-aș pune să vadă prin topuri de hârtie, 
surzii, 
să asculte un ecou subțire în cerneală. 
omul e mut, 
de aceea scrie în cuvinte. 
 
 

ai scris sfârșit 
 
se topesc cuvintele 
luminii rămase fără glas  
pe cerul întunecat, 
se sparg trandafiri incandescenți  
cu zgomot de tunet 
și albăstresc oasele  
ultimei scrisori a verii, 
scrisoarea ta. 
cu scârțâit de peniță uscată 
ai scris sfârșit  
privindu-mă între genele tale de păun, 
cu pupile goale de cerneală, 
și eu am completat cu moarte. 
azi cade și hârtia  
din împletitura de degete 
pe care ai strâns-o odată 
și rămân numai cu ronțăit de nasturi 
și toamnă. 
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 La 23 septembrie 2021 a trecut în veșnicie 
scriitorul tulcean Zaharia Potârniche, la 99 de ani 
împliniți cu numai cinci zile înainte de trista dispariție. 
Timpul nu a mai avut răbdare, deși plănuise că va 
ajunge să trăiască un veac. Este o pierdere pentru 
Sulina – leagănul copilăriei sale, pentru Tulcea – orașul 
adolescenței și pentru lumea literară bucureșteană, în 
care s-a integrat decenii la rând împreună cu cea care 
i-a fost hărăzită de soție, scriitoarea Stella Dobrogeanu-
Perdix (1928-2016), născută la Isaccea. Este o pierdere 
pentru toți cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște 
personal, de a-l asculta sau de a-i lectura cărțile și 
fragmentele memorialistice publicate în reviste.  
 Poetul și prozatorul Zaharia Potârniche s-a 
născut la 18 septembrie 1922 în Galați, oraș pe care îl 
evocă adesea în scrierile sale, dar s-a mutat cu familia 
la Sulina pe când avea doar câțiva ani, fiind cel mai mic 
dintre frați. Aici a copilărit, a urmat școala primară și 
apoi a absolvit Gimnaziul „Marele Voievod Mihai” din 
acest oraș. În 1938 a venit la Tulcea și s-a înscris la 
Liceul „Principele Carol” (azi, Colegiul Dobrogean 
„Spiru Haret”), iar în vara anului 1942 a susținut la 
Galați examenul de bacalaureat. După absolvirea 
Facultății de Silvicultură din București a fost repartizat 
la Bacău, unde a lucrat ca inginer-șef la Centrul de 
Industrializarea Lemnului până în anul 1952. Ulterior s-
a stabilit la București, exercitându-și profesia în cadrul 
Institutului de Proiectare și Cercetare a Lemnului.  
 A desfășurat o bogată activitate literară, scriind 
versuri, proză, scenarii de film, a coordonat volume de 
antologii ale scriitorilor și a redactat cărțile Stellei 
Dobrogeanu-Perdix. Volume publicate: 1979 – Trepte 
de august, 1980 – Copaci de lumină, 1983 – Drumul 
spre Arcadia, 2011 – Noi și neantul, 2012 – Cântec de 
mandolină, 2013 – Îndreptări stilistic relevate în cuget, 
2014 – Amintiri din Europolis (volum autobiografic), 
2015 – Spovedania unui copil al Dunării (amintiri, note, 
eseuri, note de cinefil), 2016 – Adio suveniruri tulcene! 
(volum autobiografic).   
 Ca o încununare a activității sale literare, au 
apărut cele două cărți autobiografice la care scriitorul a 
lucrat cu îndârjire și emoție. Prima din serie, Amintiri din 
Europolis (Editura „Din condei”, București, 2014), evocă 
minunata copilărie petrecută în Sulina anilor 1926-

1935, reînviind istoria orășelului cosmopolit de la Gurile 
Dunării. Continuarea vieții sale a fost așternută în 
paginile volumului Adio suveniruri tulcene! (Editura 
Favorit, București, 2016), cu povestea adolescentului 
Zaharia Potârniche din 1935 până la 1948, când tânărul 
absolvise facultatea. Amintirile din anii de liceu, 
petrecuți în orașul Tulcea, evenimentele cu caracter 
istorico-documentar surprinse, descrierile cu privire la 
orașul de altădată, toate imprimă cărții și un caracter 
monografic.  
 A fost președinte al Cenaclului Literar „Copaci 
de Lumină”, membru al Cenaclului literar „George 
Bacovia” și Cenaclului „George Călinescu” al 
Academiei Române. De-a lungul vremii a cunoscut și a 
evocat ulterior mai multe personalități ale vieții culturale 
românești, dintre care menționăm pe: criticul Ovidiu 
Papadima, scriitoarea Cella Delavrancea, acad. Șerban 
Cioculescu care l-a îndemnat să-și scrie amintirile, 
poeții Petre Ghelmez, Mihai Cruceanu, Agatha 
Grigorescu Bacovia, Ion Potopin, Virgil Carianopol.  
 A fost membru al Societății Scriitorilor 
Târgovișteni și colaborator al revistei Litere. Din 2010 a 
devenit colaborator permanent al revistei ProArme 
(București). În toamna anului 2017 a fost acceptat ca 
membru al Asociației Scriitorilor din Județul Tulcea „ 
Aegyssus”, iar din 2018 a publicat constant în seria 
nouă a revistei noastre Steaua Dobrogei.  
         A fost un om deosebit și un om bogat sufletește! 

         
          IN MEMORIAM 
 ZAHARIA POTÂRNICHE 
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Domnul să îl aibă în pază! Nu te vom uita niciodată, 
drag scriitor și colaborator Zaharia Potârniche! 
 
 

 

Prof. Mircea Marcel PETCU, 
Președintele Asociației Scriitorilor din Județul Tulcea 
„Aegyssus”   

 
 
ADUCERI-AMINTE… 
ZAHARIA POTARNICHE 
 
Motto 
 
Eu plec 
dar iau cu mine 
legenda ta cea vie 
și-o lacrimă 
de dor 
ți-oi dărui 
cu pulbere de stele 
în cartea vieții mele 
Ca să renaști 
să reînvii 
orașul meu, din temelii… 
(Sulina 1945) 
 
CASTELUL MEU 
 
Pe țărm de mare 
mi-am zidit castelul 
din zile, nopți 
și amintiri 
Crudul destin 
pândea mișelul 
și-l îmbrăca-n 
dezamăgiri 
Aduși de val 
veneau din depărtări 
noian de gânduri 
vise, năluciri 
Acolo, azi 
îmi plânge universul 
cel renăscut 
din morți și prăbușiri 
Castelul meu – 
cel din nisip de zile – 
lovit de 
negre valuri și ostile... 

(august 2013) 
 
 
E DE LA DUMNEZEU ȘI-ACEASTA PRIMAVARA 
 
Ca orice zi, din seară până-n seară, 
e de la El 
și-această Primăvară – 
ca Iarna Inimilor să piară, 
să dispară. 
Să ne dea El 
doar ploi adevărate 
și peste tot să plouă cu dreptate, 
cu gândul bun 
că suntem toți un frate. 
Și-acolo Sus, 
sub bolta-ndepărtată, 
o știm cu toți, 
avem un Unic Tată, 
cu-a Lui iubire 
pentru noi nestrămutată. 
Stau în genunchi 
bătrân și eu cât veacul, 
și mă rog Lui 
pentru bogat, dar și Săracul, 
ca din această nouă Primăvară 
să plouă cu blândețe, să răsară 
Floarea Virtuții – 
floare-n lume rară, 
pe Mapamond 
și peste-ntreaga țară. 
De Sus să plouă cu speranțe, 
cu iubire, 
cu ploi bogate 
peste-ntreaga fire 
și tot de Sus, din Bolta Înstelată 
să ne trimită 
Sănătatea Lui curată. 
Să plouă cu-adevăr, 
gonind minciuna, 
cu Pace să tot plouă chiar întruna, 
cu Bucurii 
ce nu se pot descrie 
și cu Credința-n Cel de Sus 
ce va să vie. 
(martie 2020) 
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