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   DOBROGEA MELEAG DE... DOR 
 

 

 

 
 

 

 

Mircea Marcel PETCU 
 
 

Între cer și ape 

între firul de iarbă și noi... 

puțini înțeleg ... 

că cerul începe de la firul de iarbă  

și se oprește în inimile fiecăruia dintre noi... 

Nedumeriți stăm  

în preajma amintirilor noastre 

încercând să descoperim fapte, lucruri, oameni,  

adevăruri spuse sau nu, despre vitejii noștri, 

despre țara noastră… 

Dobrogea meleag de...dor ! 

Trăiesc ca și alții pe un tărâm  

binecuvântat de Dumnezeu, Dobrogea 

vatra primei Mitropolii 

în care zbuciumul cotropitorilor  

și plânsul locuitorilor  

încă se mai aude... 

Dobrogea meleag de ... dor ! 

Venim din vremuri străvechi 

de la Dobrotici sau mai... inainte 

am trecut prin brațele romane  

Monumentul de la Adamclisi, 

prin gândul bun al domnitorului  

Mircea cel Bătrân..., 

prin ocupația turcă (până la 1878) si tot asa  

am ajuns la Monumentul realipirii Dobrogei 

de pe Colnicul Horea ( cu participarea familiei regale) 

Dobrogea meleag de ... dor! 

Apoi la conducătorii României socialiste 

cu salba de stațiuni ale litoralului, 

Canalul Dunăre- Marea Neagră.... 

acum la o democrație ... care se vede cu ochiul 

liber... 

ce avantaje ne aduce... 

Pământ de vis binecuvântat  

cu oameni minunați… 16 minorități 

dar toți îți răspund în dulcele grai al țării.. 

Trecerea spre mare se poate face  

și prin mirifica deltă  

Dobrogea meleag de… dor ! 

Da, suntem dobrogeni, locuim aici 

păcat că unii își aduc aminte rar de acest teritoriu și 

de locuitorii săi !  

Revenirea Dobrogei la Patria Mamă nu a fost un 

,,moft" ci o realitate dorită ... 

Nu uitati ... Astăzi e Ziua Dobrogei 

e important să știți asta! 

Dobrogea meleag de… dor! 

Cât am fost cadru didactic 

am spus povești care să- i fascineze pe elevi ... 

acum când mă apropii de ultimul tărâm, după care se 

închide cercul 

vă reamintesc  

că existăm... 

Dobrogea și dobrogenii 

parte a României Mari ! 

”La mulți ani ! 

Dobrogea meleag de...dor  

mândru și… nemuritor…” 
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Pastorala Crăciun 2022 
NAȘTEREA DOMNULUI – Izvorul bucuriei 

†VISARION 
DIN MILA LUI DUMNEZEU  

EPISCOP AL TULCII 
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept credincioșilor creștini  

din această Eparhie, 
Har, milă și pace de la Dumnezeu, 

iar de la noi arhierească binecuvântare! 
„Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare,  

care va fi pentru tot poporul;  
Că vi s-a născut azi Mântuitor,  

Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David”.  
(Luca 2, 10-11) 

 

Iubiții mei fii duhovnicești 
 Acestea sunt cuvintele rostite de înger către 
păstorii din jurul Betleemului în noaptea sfântă când 
cerul a coborât pe pământ, când Fiul lui Dumnezeu s-
a „întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria 
și s-a făcut om”, ca pe noi să ne mântuiască. 
 Bucuria acestei întrupări și a venirii în lume a 
Mântuitorului s-a transmis de la păstorii din Betleem, 
peste veacuri până la noi, cei care am primit în 
sufletele noastre vestea cea bună, Evanghelia 
Domnului nostru Iisus Hristos. 
 La praznicul Nașterii Domnului se bucură 
cerul și pământul, cele văzute și cele nevăzute, cele 
de sus cu cele de jos împreună sărbătoresc venirea 
în lume a Fiului lui Dumnezeu întrupat, precum zice 
colindul: 

„Cerul și pământul 
În cântec răsună 
Îngeri și oameni 
Cântă împreună 
Hristos se naște, 
Domnul coboară 
Îngerii-i cântă, 

Magii-l adoară”. 
 Ne bucurăm și noi și împreună cu fericitul 
Augustin zicem din adâncul inimii: „Aceasta este 
ziua în care a venit în lume, Cel prin care s-a făcut 
lumea”. 
 În noaptea sfântă de Crăciun toate sunt 
transfigurate, toate se umplu de bucurie, oamenii cu 
îngerii cântă împreună „pe pământ pace între 

oameni bunăvoire” (Luca 2, 14). Cu toții tresăltăm 
de bucurie când auzim vestea că s-a născut Hristos 
Mântuitorul nostru, iar colindele vestesc de veacuri 
bucuria cea mare: 

„Astăzi s-a născut Hristos 
Mesia chip luminos 
Lăudați și cântați 
Și vă bucurați”. 

 Ne bucurăm pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a 
întrupat, a coborât pe pământ și a luat chip de om. 
Prin colinde, prin slujbele la care participăm noi 
mărturisim că Hristos se naște și azi în inimile 
noastre, iar noi, cu păstorii îngenunchem și cu magii 
ne închinăm preamărind pe Dumnezeu. 
 Dacă Nașterea Domnului ne umple de 
bucurie de fiecare dată, aceasta înseamnă că Hristos 
este veșnic viu, că El deși a murit, a înviat cu adevărat 
și dăinuiește în veșnicie. 
 El se naște și se întrupează în noi, în viața și 
în inima fiecărui credincios „iată, Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârșitul veacurilor” (Matei 28, 
19), iar Sf. Ap. Pavel zice „Nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăiește în mine” (Galateni 2, 20) arătând că 
în toată viața noastră Îl simțim pe Domnul fiind cu noi 
și întru noi. 
 Dar nu este îndeajuns doar să ne bucurăm, 
să cântăm și să preamărim pe Domnul Hristos cel 
născut în ieslea Betleemului. Se cuvine să pășim pe 
urmele Lui, să ne străduim a viețui așa cum a viețuit 
El, așa cum ne învață Sf. Ap. și Ev. Ioan, când ne 
spune: „Cine zice că petrece în Hristos dator este, 
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precum Acela a umblat, și el așa să umble” (1 Ioan 
2, 6). 
 Multe virtuți găsim în viața Mântuitorului pe 
care se cuvine să ni le însușim și să le facem 
roditoare în viața noastră. Desigur toate aceste virtuți 
se cuprind într-una singură: dragostea sau iubirea. 
 

Iubiți credincioși, 
 Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 
și Fiul Omului, fără încetare a făcut cunoscută iubirea 
lui Dumnezeu pentru noi oamenii și pentru a noastră 
mântuire. 
 El s-a făcut om pentru că ne-a iubit și ne 
iubește mereu deopotrivă cu Tatăl și cu Sfântul Duh. 
El s-a făcut om ca să ne arate nouă oamenilor 
veșnica și negrăita iubire a lui Dumnezeu față de noi, 
făpturile Sale. 
 Prin bunătatea Sa ca și prin întreaga Sa 
învățătură sfântă și dumnezeiască, Hristos Domnul 
ne-a încredințat cu prisosință că Dumnezeu Ziditorul 
are față de noi o inimă de părinte ce poartă grijă multă 
pentru binele și mântuirea noastră. 
 Cu adevărat, din iubire El a trimis pe Fiul Său 
în lume și tot din iubire „El face să răsară soarele 
peste cei răi ca și peste cei buni și trimite ploaie 
peste cei drepți și peste cei nedrepți” (Matei 5, 45). 
 Cunoscând toate acestea, se cuvine să ne 
străduim să-L iubim pe Dumnezeu care ne iubește. 
Să iubim în același timp pe toți semenii noștri de orice 
neam, de orice vârstă și de orice credință. Să iubim 
în primul rând pe părinții și bunicii noștri și să-i 
respectăm și să-i sprijinim la bătrânețile lor. 
 Părinții să-și iubească pe copiii lor și să se 
îngrijească de educația și de buna lor creștere. Soții 
să se iubească între ei și să nu uite că în fața lui 
Dumnezeu și-au promis iubire reciprocă până la 
sfârșitul vieții. Copiii să-și iubească părinții și să-i 
respecte, rugându-se pentru sănătatea și ajutorul lor, 
bineștiind că așa cum se comportă ei față de părinți 
așa se vor purta și copiii lor cu ei. 
 „Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața 
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”, auzim 
îndemnul la fiecare sfântă slujbă și datoria noastră 
este aceea de a îngenunchea cu gândul înaintea 
Pruncului dumnezeiesc și să-I încredințăm inima 
noastră, viața noastră cu bucuriile și încercările ei, El 
fiind singur în stare să ne ajute și să ne izbăvească. 
 Să-L rugăm să se milostivească și să 

izbăvească pe cei care sunt în războaie, în lipsă, în 
boală și în orice fel de întristare. Să-i oferim lui Hristos 
inima noastră însetată de iubire, de dreptate și de 
adevăr pentru ca să se împlinească deplin mesajul 
imnului îngeresc ”Mărire întru cei de sus lui 
Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire!” (Luca 2, 14). 
 

Iubiţii mei, 
La sfârșitul acestor povățuiri duhovnicești cu 

prilejul praznicului Nașterii Domnului, rog pe 
Atotmilostivul Dumnezeu să vă ajute, să vă 
binecuvânteze viața, familiile și casele 
dumneavoastră și să petreceți sfintele sărbători ale 
Crăciunului, Anului Nou și ale Bobotezei cu pace, cu 
sănătate, cu bucurii curate și să le ajungeți întru mulți 
și fericiți ani. 

Darul Domnului nostru Iisus Hristos, 
dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea 
Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! 

Nașterea lui Hristos să ne fie de folos! 
Al vostru, al tuturor, de tot binele voitor 

și mereu rugător către Dumnezeu. 
 

† VISARION 

 
Episcopul Tulcii 

 
Nr. 2246 / 2022 
Dată în reședința noastră episcopală din 

Tulcea la praznicul Nașterii Domnului din anul 
mântuirii 2022. 
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DOBROGEA CA MOZAIC ETNIC 
 

Lucrare monografică 
                 - Ediție revizuită și adăugită - 

 

 
Mihai MILIAN 

 
 

Ion Ionescu de la Brad afirma, la 1850, că în 
Dobrogea fiecare aşezare românească ar fi o „Dacie 
în miniatură”, pentru că pe lângă românii băştinaşi, 
„dicienii”, au venit de-a lungul veacurilor români din 
celelalte provincii româneşti ca urmare a 
evenimentelor istorice, economice şi sociale, în 
căutare de adăpost, de pământ pentru agricultură sau 
păşunat. 
 Comparaţia se poate extinde asupra întregii 
provincii şi atunci ni se pare la obiect denumirea de 
„Dacia Pontică”, sau cum îi spune Anca Ghiaţă 
„România de la Mare”. 
 Analogia poate fi susţinută într-un mod 
interesant dacă se analizează şi un alt aspect, acela 
al structurii etnice actuale. 
 În multe din judeţele României ultimele 
statistici au constatat existenţa minorităţilor în 
procente diferite în funcţie de vecinătăţi cu alte state 
şi de unele realităţi istorice. 
 S-a vorbit, după trecerea vremurilor, care au 
înregistrat şi convulsiuni, de modele de convieţuire 
interetnică: bănăţean, bucovinean, sibian sau 
dobrogean. 
 Dacă în celelalte zone ale României trăiesc 
pe lângă români, alături de români, printre români, cu 
românii, una, două, trei, patru etnii mai importante şi 
dacă ne referim la pondere, în Dobrogea se observă 
că trăiesc aproape toate etniile înregistrate în 
România. Nu se poate afirma acelaşi lucru despre 
alte zone ale ţării. 
 În sprijinul aceleiaşi comparaţii între 
România şi România Transdanubiană se poate 

aduce şi analiza procentajului ce revine populaţiei 
româneşti şi al totalului populaţiilor minoritare. 
 Statisticile din 1992 şi 2002 au consemnat un 
procent de 89,47% pentru români şi de 10,52% 
pentru totalul minorităţilor, în România. 
 Pentru Dobrogea acelaşi calcul a stabilit 
procentul de 90,86% în 1992 şi de 90,94% în 2002 
pentru români şi de 9,13% în 1992 şi 9,06% în 2002 
pentru totalul minorităţilor, cu mici diferenţe între cele 
două judeţe. 
 În 1992, în judeţul Tulcea existau 88,67% 
români şi 11,32% naţionalităţi, iar în judeţul Constanţa 
91,66% români şi 8,34% totalul minorităţilor. 
 În anul 2002 în judeţul Tulcea existau 90% 
români şi 10% minorităţi, iar în judeţul Constanţa 
91,27 români şi 8,72% totalul minorităţilor. 
 Deşi procentajul românilor şi al minorităţilor 
în România în comparaţie cu Dobrogea este apropiat, 
aspectul de „mozaic etnic” se potriveşte numai 
Dobrogei. 
 I. Simionescu scriind despre „Dobrogea” 
spune: „O adevărată corabie a lui Noe este pământul 
Dobrogei”. 
 După ce comentează diversitatea faunei, a 
florei, adaugă: „Acelaşi amalgam se observă şi printre 
oameni. Nu este numai babilonia în spaţiu, de la 
tătarii în stingere şi găgăuţii cu origine enigmatică, 
până la italienii, care au menţinut vioiciunea lor 
meridională în satul Cataloi. E mai ales variaţiunea lor 
în timp. În Dobrogea, mai mult decât oriunde, se 
găsesc suprapuse civilizaţiuni stinse, străvechi, 
straturi istorice continuând pe cele geologice”. 
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 Comentând această caracterizare, 
profesorul C. Brătescu, accentuează acest specific al 
Dobrogei: „După cum geologul, cercetând pământul 
Dobrogei, constată o surprinzătoare varietate de 
formaţiuni, de la cele paleozoice până la aluviunile 
recente; şi după cum climatologul şi biogeograful 
întâlnesc pe acest colţ de planetă numeroase 
caractere, care ne duc, unele spre Mediterana, altele 
spre stepele caspice, unele spre Europa Centrală, 
altele spre podişul Anatoliei, - tot asemenea 
antropologul şi etnograful văd în populaţia Dobrogei 
un adevărat mozaic de rase şi de neamuri, un muzeu 
etnografic viu; iar istoricul urmărind destinele acestui 
pământ, urmăreşte o succesiune de culturi suprapuse 
şi de schimbări politice, în care forţa cuceritoare vine 
când de la nord, când de la sud şi când de la apus”. 
 Edificatoare pentru coloratura etnică a 
oraşului Tulcea este descrierea lui Nicolae Iorga de la 
începutul secolului al XX-lea, în care spunea că a 
văzut îngrămădindu-se prăvălii bulgăreşti, greceşti, 
evreieşti, iar în cafenele „se înşirau pe scaune, unele 
lângă altele, căciuli mocăneşti, pălării ţărăneşti, 
pălării orăşeneşti, fesuri turceşti, turbane tătărăşti şi 
hainele corespunzătoare într-o tărcată expoziţie 
etnografică”. 
 Aspectul acesta este rezultatul condiţiilor 
geo-istorice ale acestei provincii care a devenit în 
timp un uriaş „muzeu etnografic viu”, „Eurasia în 
miniatură” unde locuitorii aparţin diferitelor rase, albă 
şi galbenă, indoeuropeană, semită sau mongolă, sunt 
latini, germani şi slavi, cu religie mozaică, 
mahomedană, creştină, sunt catolici, protestanţi sau 
ortodocşi de rit vechi şi de rit nou, ţin sărbătorile pe 
stil vechi sau pe stil nou. 
 Diversitatea aceasta etnografică este un vast 
domeniu de cercetare şi este rezultanta succesiunii 
de multe şi mari civilizaţii: geto-dacică, celtică, 
greacă, romană, bizantină, otomană şi europeană. 
 Confruntarea, trecerea atâtor seminţii, 
succesiunea mai multor stăpâniri, convieţuirea 
îndelungată a mai multor neamuri au generat pe de o 
parte păstrarea specificului fiecărei etnii ca reacţie de 
conservare, dar şi interferenţe fireşti realizate în timp 
fără voinţa comunităţilor, indivizilor de rând sau a 
liderilor. 
 Constantin Brătescu scotea în evidenţă o 
convergenţă a drumurilor către Dobrogea, provincie 
ocrotită sub aripa Dunării de Jos. 

 Drumul râurilor dinspre Carpaţi către Dunăre 
a alimentat, a menţinut şi a sporit elementul românesc 
în mod continuu. 
 Drumul Mării a adus civilizaţia şi colonizarea 
greacă, iar drumul stepelor din nord şi al podişului din 
sud a fost utilizat de migratori, ocupanţi vremelnici 
sau de durată, stăpânitori mai mult sau mai puţin 
civilizatori. 
 Aceasta a dus şi la o mare densitate istorică 
a pământului Dobrogei, studiată de arheologi, 
comparabilă cu cea a Greciei. 
 Având pe două laturi Dunărea şi pe a treia 
Marea Neagră, Dobrogea putea fi folosită ca zonă 
strategică, fie pentru apărare, fie pentru consolidarea 
poziţiei după ce a fost luată în stăpânire. 
 

I. STĂPÂNIREA ROMANĂ 
 Pe linia Dunării s-au apărat geto-dacii în 
perioada extinderii Imperiului Roman. Numai după ce 
fărămiţează statul dac al lui Burebista în secolul I a. 
Ch. reuşesc romanii să pună în aplicare planul lui 
Caesar şi să pătrundă la Dunăre. 
 În anii 29-28 a. Ch. geto-dacii, sarmaţii şi 
bastarnii sunt învinşi şi romanii îşi extind puterea 
asupra Dobrogei, care va dura aproape şapte veacuri 
în „Sciţia Minor”. 
 Căpeteniile getice Rolex, Dapix şi Ziraxes au 
avut atitudini diferite faţă de cuceritori. Rolex este 
considerat „aliatul şi prietenul poporului roman”. 
Dapix şi oştenii săi sunt zidiţi de vii într-o peşteră în 
mijlocul Dobrogei. Ziraxes este asediat şi învins în 
capitala sa Genucla undeva în nord. 
 Între anii 9-11 p. Ch. consulul Sextus Aelius 
Catus întreprinde o campanie de pedepsire a geţilor 
din stânga Dunării, din cauza incursiunilor lor în 
Dobrogea şi apoi strămută cincizeci de mii de geţi din 
Muntenia în Dobrogea (Ripa Thraciae) cu scopul de 
a o repopula după ce a fost pustiită de războaiele 
anterioare. 
 Acţiunea se repetă după o campanie în 
Moldova, de data aceasta cu o sută de mii de 
transdanubieni. Aceste repopulări ale ţinutului 
dobrogean pot fi considerate ca o colonizare. Drept 
răspuns, geţii recuceresc în anul 12 p. Ch. Aegyssus 
şi Troesmis în 15 p. Ch., dar pentru scurt timp. 
 Romanii organizează militar limesul scitic şi 
administrarea provinciei Tracia în timpul împăraţilor 
Tiberius, Vespasian, Titus, începând cu anul 46 a. 
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Ch., şi mai ales în timpul lui Domiţian (81-96 p. Ch.) 
care iniţiază reforme militare şi administrative. El 
împarte în anul 86 p. Ch. Moesia în Superior la sudul 
Dunării şi Inferior în Dobrogea, cu două legiuni şi mai 
multe trupe auxiliare. Îndelungatul proces de 
romanizare a zonei, la sud de Dunăre, început din 
timpul lui Caesar intră într-o nouă etapă odată cu 
intrarea romanilor la nord de Dunăre. Generalul 
Tetius Iulianus este trimis într-o mare campanie 
împotriva lui Decebal pe care, deşi îl înfrânge, îi lasă 
mari posibilităţi de redresare. Împăratul Marcus 
Ulpius Traianus (98-117 p. Ch.) va fi cel care va hotărî 
soarta Daciei declanşând atacul la 25 martie 101 p. 
Ch. într-una din cele mai mari şi mai sângeroase 
bătălii ale lumii antice. Decebal a organizat o alianţă 
la nordul Dunării cu sarmaţi, roxolani şi buri şi 
încearcă să învăluie trupele romane, dar în ambele 
bătălii decisive alianţa este înfrântă, la Nikiup la sud 
de Dunăre şi, la limită, la est, la Adam-Clisi în 
Dobrogea, unde se va ridica un mare monument în 
cinstea victoriei lui Traian din 102 p. Ch. Lucrarea sa 
„De bello dacico” s-a pierdut dar a rămas monumentul 
triumfal. Decebal cere pace şi Traian consimte, ambii 
ştiind că este însă un armistiţiu, care va sfârşi în 105 
p. Ch., când începe al doilea război daco-roman 
încheiat cu victoria lui Traian la Tapae în 106 p. Ch., 
când Decebal se sinucide şi o mare parte din Dacia 
devine treptat provincie romană. După instituirea 
vestitei „Pax Romana” urmează o perioadă de mare 
înflorire a provinciei, de organizare administrativă şi 
de construcţie. 
 Este reorganizată şi Moesia Inferior cu castre 
şi cetăţi. Sunt instalate trei legiuni: a XI-a „Claudia” la 
Durostor (Silistra), a V-a „Macedonica” la Troesmis 
(Igliţa-Turcoaia) şi una la Novae (Şiştov - Bulgaria de 
azi). Pentru că dacii liberi din nordul Transilvaniei 
atacă provincia, Legiunea a V-a „Macedonica” este 
mutată la Potaissa. În anul 212 p. Ch. este 
promulgată „Constitutio Antoniniana” prin care se 
acordă cetăţenie romană tuturor locuitorilor liberi ai 
imperiului. 
 La mijlocul secolului al III-lea p. Ch. Imperiul 
trece printr-o criză politică la care se adaugă şi noi 
atacuri ale popoarelor barbare: goţi, carpi, taifali, 
bastarni (peucini) şi vandali. În 248 p. Ch. este 
devastată Dobrogea, iar în bătălia dată la Abrittus 
(Razgrad) în 251 p. Ch. moare însuşi împăratul 
Traianus-Decius. Atacurile goţilor se repetă pe uscat, 

pe Dunăre şi pe mare. Lor li se adaugă venirea 
herulilor, gepizilor, bastarnilor şi sarmaţilor. Are loc o 
mare bătălie cu goţii la Naissus (Niş). În anul 272 p. 
Ch. împăratul Aurelian organizează retragerea 
administraţiei şi a trupelor romane la limesul din 
dreapta Dunării pe care îl fortifică. Urmează o 
perioadă de relativă linişte în timpul împăraţilor 
Diocleţian (284-305 p. Ch.) şi Constantin cel Mare 
(306-337 p. Ch.) în timpul cărora se trece de la 
principatul bazat pe dictatură republicană la 
„dominatul” inspirat de monarhia orientală. 
 În această perioadă este admis creştinis-mul, 
iar capitala se mută la Constantinopole (Bizanţ) la 11 
mai 330 p. Ch. 
 De la 272 continuă cea de-a doua etapă a 
romanizării dacilor, pentru că retragerea aureliană nu 
a însemnat şi încetarea procesului de formare a 
poporului şi a limbii române nici la nord şi nici la sud 
de Dunăre. Fenomenul a continuat pentru că 
retragerea administrativă şi militară nu a antrenat şi 
retragerea populaţiei. 
 Soldaţii romani aveau obligaţii militare de la 
17 ani până la vârsta de 42 ani, când deveneau 
„veterani”. Aveau dreptul să se căsătorească şi trăiau 
în aşezări proxime castrelor romane, aşezări care 
evoluau de la statutul de „cannabae” la cel de „vicus” 
şi chiar „municipiu”. 
 Femeile cu care trăiau, „focaria”, deveneau 
soţii în virtutea unui „conubium”. La căsătorie, soldaţii 
primeau o îndemnizaţie şi pământ devenind 
„colonişti” şi 
proveneau din 
diferite alte 
provincii ale 
Imperiului 
Roman, dar 
vorbeau latina 
populară. 
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CULTURA ÎNTRE URBAN ŞI RURAL 
 

 

 

 

 

 

George CĂLIN 
   scriitor, diplomat, Ambasador cultural Convenţia ONU - Geneva 

 

Educaţia prin cultură şi pentru cultură se află 

în centrul preocupărilor societăţii româneşti actuale. 

România consideră educaţia şi cultura elemente de 

importanţă strategică ale dezvoltării sociale şi 

comunitare, factori esenţiali atât ai dezvoltării 

individuale, cât şi ai consolidării sociale – prin dialog 

şi coparticipare activă. 

 Cultura contribuie la structurarea societăţii şi 

a personalităţii umane; ea trebuie privită ca mod de 

viaţă al individului şi al societăţilor – element prin care 

acestea se diferenţiază şi, în egală măsură, un canal 

de comunicare şi un liant social de primă necesitate 

în formarea tinerelor generaţii. Cultura reprezintă 

expresia identităţii şi miza diversităţii, valori 

comunitare esenţiale care trebuie asumate şi 

susţinute prin demersuri şi programe pro-active. 

Cunoştinţele culturale sunt esenţiale pentru 

dezvoltarea personală a copiilor, adolescenţilor şi 

adulţilor tineri şi, din acest motiv, ea trebuie percepută 

ca fiind o parte importantă a dezvoltării generale a 

fiecărui tânăr şi trebuie privită ca unul dintre aspectele 

esenţiale ale educaţiei acestora. 

 Divergenţele „periferie – centru” s-au născut 

din anumite tradiţii culturale acoperite sub „eticheta 

falsă” a universalităţii. Stiluri, genuri, axiologii, valori 

universale – toate sunt percepute ca elemente 

impuse de teoriile europocentriste şi de aceea sunt 

supuse unor reevaluări radicale. „Teoriile indigene” 

oferă o perspectivă mai bine adaptată diferenţelor 

aduse de variaţiile culturale şi descriu mult mai bine 

trăsăturile ce marchează tradiţiile culturale 

respective. 

 Emergenţa teoriilor postcoloniale se 

datorează monocentrismului adus de tradiţiile 

filosofice occidentale, care a atras, după o lungă 

perioadă de dominaţie cu efect destabilizator, o 

reacţie de subminare a europocentrismului, pe care l-

a înlocuit, folosindu-se de relativismul cultural 

„tolerat” de Occident, cu teorii dezvoltate şi bazate pe 

specificul naţional şi conştiinţa regională. Centrului i 

s-a refuzat poziţia dominantă, chiar dacă a fost 

atenuată de practicarea relativismului cultural, 

„schimbarea de dioptrie” fiind impusă de Periferie. 

 În examinarea raporturilor dintre teoria 

literară a centrului şi istoria literară a periferiei, Eva 

Kushner, consideră că suntem puşi în faţa unei false 

opţiuni între teorie şi istorie, întrucât teoria deja a fost 

asimilată de istoricitate. De asemenea, istoricitatea 

teoriei pare tot mai evidentă şi vizibilă. Acesta este 

punctul în care ne confruntăm cu relativitatea 

culturală („periferie – centru”), dacă nu neapărat 

relativismul cultural: discursul teoretic, ca orice 

discurs, îşi are originea într-un anumit loc într-un 

anumit moment dat. Aşadar nu poate decât să 
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aparţină istoriei intelectuale a acelui loc, a acelui 

popor. Mai mult decât alte tipuri de discurs, 

construcţia unei culturi naţionale este „centrifugală”, 

având nevoie mereu de validare la un nivel superior 

al generalităţii culturii poporului respectiv, neţinând 

cont de locul faptic al creaţiei literare, fie el „centru” 

sau „periferie”. Genialitatea nu are un spaţiu limitat, 

ea există şi atât, indiferent de locul în care se 

manifestă... 

 După Robert D. Edgerton, conceptul de 

relativism cultural este unul dintre principiile cele mai 

„venerabile” şi mai valoroase în mediile culturale 

naţionale. Conform acestui principiu, în cercetarea 

antropologică nu există un standard universal valid 

prin intermediul căruia să poată fi analizate credinţele 

şi culturile tradiţionale sau practicile culturale; 

acestea pot fi evaluate numai în contextul în care apar 

şi se manifestă în orice loc, fie el centru sau perifierie. 

Această axiomă, totuşi, nu îşi are originea în 

antropologie, chiar dacă a fost promovată de un 

antropolog de talia lui Franz Boas. Se poate afirma că 

variante de relativism cultural („periferie – centru”) 

putem întâlni chiar şi la Rousseau, Montaigne, Hume 

sau Herodot... 

 Conştientizând importanţa rolului pe care 

participarea la actul cultural îl joacă în realizarea 

integrării sociale şi în respingerea oricărei forme de 

excluziune şi marginalizare socială, strategia 

României prevede, în acest sens, valorificarea 

potenţialului culturii şi a patrimoniului cultural naţional 

românesc. 

 Cultura fiecărui popor are un ceas al ei, 

ceasul unic în care Spiritul atinge Lumina şi apoi o 

împrăştie peste reprezentanţii ei. În România, 

majoritatea activităţilor cultural-educaţionale pentru 

copiii şi tineret sunt desfăşurate, în zonele urbane, 

considerate „centre” sau în zonele rurale considerate 

„periferice”, în mare parte, cu ajutorul unor persoane 

private care au ca prim crez al vieţii lor dragostea faţă 

de tânăra generaţie şi de educaţia ei. Avem 

nenumărate centre culturale, de-a lungul şi de-a latul 

ţării, care au pus şi pun în continuare accent pe 

educaţie şi cultură, fără să ţină cont dacă sunt „la 

centru sau la periferie”,  cooperând atât cu autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, cât şi cu alte 

instituţii publice de specialitate, operatori culturali sau 

cu structuri ale societăţii civile şi ale mediului de 

afaceri, pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea 

atribuţiilor sale generale şi specifice, pentru 

conceperea şi punerea în aplicare de politici şi acţiuni 

intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi 

central-local. Sufletul unor astfel de activităţi este 

omul matur, omul educat, cu vederi largi, libere şi 

democratice, deschis spre viitor, care nu pregetă să 

pună mai presus de toate viitorul naţiunii sale, viitorul 

copiilor ţării sale, viitorul omenirii… Lista cu cei care, 

cu timp şi fără timp, desfăşoară activităţi cultural-

educative în România, spre mai buna cunoaştere şi 

însuşire a elementelor culturale şi educaţionale care 

duc la dobândirea şi păstrarea valorilor culturii 

naţionale româneşti în viaţa copiilor noştri este lungă, 

foarte lungă, cu oameni cunoscuţi şi necunoscuţi, 

până în prezent. 

 Nu o să-i găsiţi pe prima pagină a ziarelor şi 

nici în buletinele de ştiri ale televiziunilor sau 

posturilor de radio pentru că ei nu fac nimic 

senzaţional, cum spun unii, ei nu fac decât politica 

educaţiei culturale a tinerei generaţii din România. 

Aceşti oameni conduc ziare, reviste, societăţi 

culturale, trupe de teatru şi edituri, lansează cărţi şi 

iniţiază concursuri de creaţie şi îndemânare, saloane 

de literatură şi artă, simpozioane literare, istorice, 

festivaluri de poezie şi proză, pentru a ridica nivelul 

cultural al copiilor din România. Nu sunt ajutaţi 

financiar de nimeni, dar fac această politică 

educaţională din plăcere, plătind din propriul 

portmoneu toate activităţile culturale. 

 Cinste lor şi celor asemenea lor! Aduc, aici, 

un omagiu tuturor celor care se jertfesc pe altarul 

educaţiei copiilor, garantându-vă că în România actul 

cultural de calitate nu se face numai la centru ci se 

poate întâlni şi în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării. 

Îmi doresc, sincer, ca acest lucru să se întâmple în 

toate satele României, pentru ca milioanele de copii 
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şi tineri să trăiască într-o lume mai bună, mai educată, 

mai liberă, în deplină pace şi totală democraţie… 

 Cultura nu poate fi divizată între „periferie şi 

centru”, ea este una şi înlătură orice tip de divizare. 

Există scriitori în „centru”, care consideră că ei 

propagă o cultură proprie naţională de primă mărime, 

ignorând cultura periferiei, a marginei existenţiale a 

altor scriitori de talie mult mai mare decât a lor. O 

mare parte dintre aceşti scriitori ai „centrului” uită că 

ei înşişi se află într-o profundă relaţie cu creaţia 

periferiei de unde au emigrat spre „centru”. Lipsa de 

educaţie şi de cultură pot plasa un oraş al „centrului” 

la periferie, chiar dacă din punct de vedere geografic 

el este „buricul” unei ţări... Amestecul de violenţă şi 

duioşie, candoare şi brutalitate, de înşelăciune şi 

minciună pare legat de lumea „centrului”, pe când la 

periferie primează încă bunul simţ, respectul şi 

datoria sfântă de a păstra neştirbită educaţia primită 

în familie, şcoală, societate etc. Trebuie ca exponenţii 

culturii „de centru” sau „de periferie” să fie implicaţi în 

combaterea acestui fenomen, cu scopul ca aceştia să 

fie recunoscuţi, nu doar simbolic, în calitate de 

participanţi activi, la viaţa culturală a „periferiei sau 

centrului” cu o partitură deloc de neglijat în 

construirea unei viitoare culturi responsabile, 

educate, vizionare, ca sursă vie de educaţie. 

Recunoaşterea valorii umane reprezintă un gest 

natural de salvare din mediocritate, iar plasarea în 

periferia educaţională, culturală, socială, economică 

poate fi combătută, constant, cu răspunsuri şi 

contraargumente. 

 Între „centru şi margine” se situează o 

oarecare forţă a aparatului instituţional, putând 

dezvolta activităţi culturale complexe, politici pentru 

integritate culturală etc., care nu anulează cu nimic 

reaţia pură a periferiei, forţa şi imaginaţia cu care ea 

migrază prin habitatul dintre cele două capete 

existenţiale: „periferie şi centru”... În orice caz nu 

trebuie să uităm că prin diversificarea creaţiei 

culturale „marginea” creează întregul! 
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 O CARTE, O DORINȚĂ 
ÎMPLINITĂ…  

EVOCĂRILE LUI CONSTANTIN 
GĂVENEA  

 

 
           Dr. Lăcrămioara MANEA 
 
 

 

 

La 27 mai 2022, în incinta Muzeului de Artă 

Tulcea, a avut loc lansarea volumului Tulcea – Imagini, 

oameni și amintiri de odinioară (Iași: Pim, 2021), al 

cărui autor este Constantin Găvenea. Evenimentul a 

oferit tulcenilor prilejul de a vorbi din nou despre 

maestrul Constantin Găvenea, pictor, grafician și 

memorialist deopotrivă, în prezența fiului Gheorghe 

Găvenea și a altor membri ai familiei acestuia. S-a 

adunat laolaltă un public numeros – PS Visarion, 

episcopul Tulcii, și alți reprezentanți ai Episcopiei, 

oficialități ale orașului, actuali și foști reprezentanți ai 

Primăriei și Prefecturii Tulcea care au subliniat rolul 

acestor instituții în păstrarea cu cinste a memoriei 

marelui artist, specialiști ai Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, scriitori și 

membri ai Asociației Scriitorilor din Județul Tulcea 

„Aegyssus”, artiști plastici, profesori și multe alte 

persoane interesate, moderatorul evenimentului fiind 

domnul Petru Țincoca.  

Apariția cărții la sfârșitul anului trecut nu a fost 

întâmplătoare deoarece la 28 mai 2021 s-au împlinit 

110 ani de la nașterea maestrului Constantin 

Găvenea, omagiindu-l în acest fel pentru întreaga sa 

creație.   

Se cuvine să amintim pentru cititori și câteva 

date biografice. Constantin Găvenea (1911-1994) s-a 

născut în satul Sfântul Vasile din comuna Chioara, jud. 

Ialomița. În anii 1923-1929 a devenit bursier la Școala 

Normală de învățători din Ploiești, perioadă în care 

talentul artistic i-a fost remarcat. S-a hotărât să urmeze 

cariera de învățător, la început fiind repartizat prin 

diferite sate din județele Prahova și Suceava. În 

toamna lui 1933 tânărul C. Găvenea a ajuns pe 

meleagurile tulcene ca învățător în comuna Sarichioi, 

unde a rămas aproape zece ani. Acolo s-a căsătorit cu 

educatoarea Angela Gălățeanu și au avut împreună 

doi fii. Pentru serviciile aduse învățământului și culturii, 

la 14 aprilie 1937 i s-a acordat Meritul cultural clasa a 

II-a. Abia în anul 1942 Constantin Găvenea s-a stabilit 

împreună cu familia în orașul Tulcea, după numirea sa 

ca inspector al Căminului Cultural Județean, cu 

misiunea, din partea Fundației „Regele Mihai I”, de a 

se ocupa de activitățile culturale. În casa din Strada 24 

Ianuarie, la nr. 23, maestrul a trăit, a pictat și a scris 

până în ultima zi a vieții sale. Această clădire a fost 

restaurată, organizată și inaugurată la 12 octombrie 

2012 ca instituție publică, Casa Memorială „Constantin 

Găvenea”, însă, o spunem cu tristețe, în prezent este 

închisă.  

Din anul 1948 a revenit la catedră și timp de 

nouăsprezece ani, fără întrerupere, a funcționat ca 

profesor de desen în cadrul a trei școli tulcene de 

prestigiu: la Liceul „Spiru Haret”, Liceul Pedagogic și 

la Școala de Muzică, Secția de arte plastice. 

Constantin Găvenea a pregătit mulți tineri, pe care 

adesea i-a însoțit la examenele de admitere din 
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București. Unii dintre ei s-au afirmat ulterior ca artiști 

plastici, precum Eugen Bratfanov, Lidia Stareș, 

Eugeniu Barău, Liviu Hamza, Clara Cantemir. Anul 

1967, cel al pensionării sale din învățământ, a 

reprezentat începutul unei noi preocupări, continuată 

de Constantin Găvenea paralel cu acuarela, și anume 

realizarea binecunoscutului ciclu de litografii intitulat 

„Tulcea veche”. A executat astfel, în creion sau în tuș, 

zeci de lucrări care înfățișează mahalale, sacagii, 

piețe, străzi, clădiri și ansambluri arhitectonice ale 

orașului de altădată, unele surprinse chiar înainte de 

demolarea lor comandată și dirijată prin proiectul de 

sistematizare a noului oraș.  

Totodată ni s-a dezvăluit și latura de 

memorialist a lui Constantin Găvenea, care a început 

să culeagă informații, să-i asculte pe bătrânii urbei și 

să scrie despre Tulcea veche, mai mult, să publice 

materiale în ziarul local Delta în anii 1972-1975, 

ulterior și în alte publicații. Apoi au rămas 

manuscrisele (caiete, foi volante, alte notițe) cu 

evocări și informații valoroase despre trecutul orașului, 

rememorând imagini și locuri ce astăzi nu mai sunt. O 

mică parte dintre aceste scrieri au fost publicate într-

un volum intitulat Amintiri și imagini din Tulcea de 

odinioară, editat de prof. Ernesto Mihăilescu și apărut 

în 2004 la Editura „Școala XXI” a Casei Corpului 

Didactic Tulcea.   

Revenind la cartea lansată de curând, 

aceasta cuprinde într-o formă completă scrierile 

memorialistice 

cu privire la 

Tulcea veche, 

evocări și 

amintiri dragi 

legate de 

propriile fapte, 

trăiri, 

experiențe, 

precum și 

notițe ori scurte 

comentarii, 

care adeseori 

au însoțit acuarelele sau litografiile maestrului. 

Lucrarea poartă titlul Tulcea – imagini, oameni și 

amintiri de odinioară, așa cum și-ar fi dorit însuși 

autorul conform dezvăluirilor fiului Gheorghe 

Găvenea. Are un aspect grafic deosebit, 338 de pagini 

și peste 180 de imagini care susțin și completează 

capitolele volumului, așadar un bogat material 

ilustrativ selectat cu minuțiozitate din arhiva familiei 

(fotografii, cărți poștale, documente etc.), reproduceri 

din creațiile artistice ale maestrului (litografii, 

acuarele), dar și imagini din alte surse. Motto-ul îi 

aparține, de asemenea, autorului, rânduri ce exprimă 

întocmai chintesența cărții: „Am asistat în decursul 

deceniilor la transformările peisajului tulcean. Cu toate 

că nu sunt istoric, îmi place să întorc filele vechi ale 

arhivei, să răsfoiesc presa veche cu știri și informații, 

toate având parfumul trecutului. Îmi place să ascult 

relatările celor care au fost de față la diferitele 

evenimente ale Tulcei. Îmi place să aflu totul despre 

vremurile îndepărtate ale orașului Tulcea”.  

După Cuvântul înainte, pe care am avut 

bucuria de a-l semna, și un studiu introductiv al 

cunoscutului istoric, arheolog și scriitor Victor-Henrich 

Baumann cu privire la evoluția Tulcei din antichitate 

până în zilele noastre, urmează evocările autorului 

Constantin Găvenea structurate de noi pe trei părți, în 

66 de capitole: Amintiri și imagini din Tulcea de 

altădată (cap. I–XXXII), Evocări din viața mea (cap. 

XXXIII–XXXVI), Alte notițe și imagini cu valoare 

istorico-documentară (cap. XXXVII–LXVI).  

În prima parte intitulată Amintiri și imagini din 

Tulcea de altădată, cele 32 de capitole rememorează 

imagini, locuri, evenimente și oameni care au rămas în 

memoria colectivă a acestui spațiu. Cincisprezece 

capitole au fost revizuite după lucrarea din 2004, ale 

căror titluri sunt: „Ceairul”, „Coloanele”, „Măcelăriile”, 

„Cinematografele tulcene”, „George Enescu la 

Tulcea”, „Sala de conferințe”, „Sacagii, sacale, 

pompieri”, „De la opaiț la felinare, și apoi la becul 

electric”, „Vechiul centru comercial al orașului”, 

„Horele”, „Morile de vânt”, „Bragageriile de altădată”, 

„Frizeriile”, „Și acum la efendi Ferat Omer, frizer și 
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dentist”, „Monumentul Independenței”. Dintre 

capitolele inedite menționăm: „Vadul pescarilor”, 

„Portul Tulcea”, „Din viața românilor dobrogeni”, 

„Bodegi, cârciumi, restaurante tulcene”, „Hanuri – 

hoteluri”, „Recepția autopompei”, „Fântânile”, 

„Cișmelele”, „Băile”, „Parcurile”, „Lăutarii tulceni”, 

„Cerealiștii”, „Brutăriile”, „Librăriile și tipografiile 

tulcene”, „Piatra pentru canalul Sulina”. 

În acest context, reproducem mai jos două 

fragmente din partea întâi a volumului.  

„Cea mai renumită bodegă din Tulcea era a 

grecului Iani Caravelas, situată pe strada Sfântul 

Nicolae. Aceasta avea două intrări, una pentru bodega 

propriu-zisă, iar cealaltă pentru vânzarea delicateselor 

deosebite pe care le găseai numai de o calitate 

superioară: măsline, icre negre, caşcaval, ghiuden, 

şuncă fiartă, peşte afumat de mai 

multe sorturi şi alte bunătăţi din 

import, aduse cu vaporul. Iani 

Caravelas era înalt, corpolent, 

întâmpinându-și clienţii cu zâmbet şi 

cuvinte prieteneşti. Iarna avea pus pe 

soba de fontă din mijlocul bodegii un 

ceainic mare cu ţuică fiartă, aromată 

cu puţin piper, mult solicitată de 

consumatori, clienţi fideli ai acestei 

bodegi. 

Era într-o zi de 7 ianuarie, de 

Sfântul Ion! Doi tulceni veniţi în oraşul 

natal din cuprinsul ţării, care nu se 

mai văzuseră de multă vreme, 

hotărându-se să-şi povestească unul altuia cum şi-au 

petrecut timpul de la ultima întâlnire, s-au îndreptat să 

se cinstească cu câte un pahar de vin în renumita 

bodegă a grecului Iani Caravelas, unde găseai cele 

mai renumite vinuri indigene şi străine şi delicatese 

alese.   

Intrând în local, au văzut trei mese lungi puse 

cap la cap pe care se aflau două rânduri de sticle, bine 

aliniate, un rând cu vin alb și altul cu vin roşu. Au cerut 

negustorului să fie serviţi cu o sticlă de vin 

neînţelegând pentru un moment rolul celor două 

rânduri de sticle de pe mese, lângă care se aflau 

farfurii cu şuncă fiartă, salam de Sibiu, caşcaval, 

tartine cu icre negre, batog de morun, etc. Caravelas 

le-a adus două pahare, a luat o sticlă din rândurile de 

pe masă şi o farfurie cu gustările amintite mai sus, 

turnându-le în pahare vinul, având grijă ca acestea să 

nu rămână goale. Celor doi prieteni, când să facă plata 

şi să mulţumească patronului pentru calitatea vinului 

şi a gustărilor, precum şi pentru servitul ireproşabil, 

Caravelas, cu un zâmbet prietenos, le-a spus: «Iubiţii 

mei, anul are 365 de zile. Din acestea 364 vă fur eu, 

iar de a 365-a zi aveţi libertatea să mă furaţi 

dumneavoastră pe mine. Mă numesc Iani şi azi e ziua 

mea onomastică». Cei doi clienţi, emoţionaţi, l-au 

îmbrăţişat şi l-au sărutat urându-i mulţi ani originalului 

patron, de altfel respectat şi iubit de 

toţi clienţii săi.” (Cap. VII. Bodegi, 

cârciumi, restaurante tulcene, p. 

75).  

„Revenind la librarul Maloschitsky, 

acesta îl angajează prin 1918 pe 

numitul Hangiev George ca băiat 

de prăvălie şi vânzător stradal de 

ziare. Hangiev s-a născut în 1900 

la Isaccea, tatăl său, Hangiev Ion, 

purtând acest nume datorită 

faptului că era proprietarul unui 

han. La vârsta de nouă ani George 

Hangiev a rămas orfan de tată şi, 

împreună cu mama sa şi cu cele 

trei surori – Mica, Vera şi Liuba, s-a mutat la Tulcea, 

într-o locaţie moştenită de la tată. După numai trei ani 

rămâne orfan şi de mamă, fiind nevoit ca la vârsta de 

12 ani să contribuie la întreţinerea familiei. După orele 

de şcoală din cursul săptămânii şi în zilele de 

duminică, Hangiev vindea ziare pe stradă, aşa cum se 

obişnuia pe vremea aceea, angajat la librarul 

Maloschitsky. Acesta din urmă, văzând în tânărul 

Hangiev o persoană foarte muncitoare, cinstită şi 

loială, îl angajează ca ajutor la prăvălie, fiindu-i de un 
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real sprijin în derularea procesului comercial al 

librăriei. 

Astfel, în anul 1931, patronul Maloschitsky, 

având un accident stradal, fiind în vârstă şi singur (fiica 

sa cu întreaga familie trăiau în America), hotărăşte să-

i doneze întreg patrimoniul librăriei sale lui George 

Hangiev, în urma unei convenţii verbale ca acesta să 

aibă grijă de viaţa bătrânului librar. Tânărul nu s-a 

dezmințit şi până la decesul fostului său patron a 

manifestat o deosebită grijă, nelipsindu-i acestuia nici 

măcar atmosfera familială. 

În anul 1938, G. Hangiev mută librăria într-un 

local de pe strada Regina Elisabeta nr. 59. Acesta 

renovează localul preluat, mărind mult vitrinele, atât 

pentru lumina naturală, cât mai ales pentru o expunere 

amplă şi diversă a articolelor pe care le comercializa. 

În scurt timp, noua locație devine cea mai mare şi mai 

căutată librărie din Tulcea, datorită diversităţii 

deosebite a produselor, majoritatea lor fiind de 

provenienţă germană şi cehoslovacă. Aici se găseau 

toate noutăţile literare, Hangiev fiind reprezentantul 

tuturor editurilor şi ziarelor vremii.” (Cap. XXXI. 

Librăriile și tipografiile tulcene, p. 234-235).  

Constantin Găvenea a fost atras de istoria 

orașului, de multe ori sursele sale de cunoaștere fiind 

cele transmise prin viu grai. Multe dintre evocări i-au 

fost povestite autorului aflat oricând în căutarea 

trecutului Tulcei. Astfel, despre românii plecați din 

Tighina (Basarabia) și așezați la Sarighiol în secolul al 

XIX-lea i-a povestit un anume Iacob Tudor, nepotul lui 

Iacob Ion care a fost inițiatorul și conducătorul 

convoiului fugit din Tighina. Despre venirea la Tulcea 

în 1926 a lui George Enescu i-a povestit târziu, pe la 

1976, prietenul său Cuzmici Petre, originar din 

Muntenegru, care fusese martor la marele eveniment 

cultural. Librarul Dimitrie Maloschitsky i-a relatat 

despre „hanul turcului”, iar fostul brutar Gherasim 

Mavromatis i-a evocat cum se făceau drojdia și 

maiaua în brutăriile de altădată. Despre căpitanul și 

compozitorul Alexandru Marian, conducătorul Fanfarei 

Regimentului 33 Dorobanți Tulcea, i-au povestit cu 

mulți ani în urmă Popa Mihai, un fost saxofonist al 

celebrei fanfare, precum și maiorul Telemac 

Anastasiu, fost cadru activ al Regimentului și prieten 

cu Alexandru Marian în anii interbelici. Multe dintre 

evenimentele și realitățile istorice dezvăluite acum 

cititorilor sunt puțin cunoscute sau chiar neștiute. 

A doua parte a cărții cuprinde evocări din viața 

autorului, devenind el însuși personaj principal. 

Capitolul XXXIII se intitulează sugestiv „Două povești 

neterminate…”, povești de viață a căror depănare se 

întrerupe brusc, timpul nemaiavând parcă răbdare. Și 

cum teatrul a reprezentat o altă pasiune a maestrului 

Constantin Găvenea, jucând pe scenă încă din 

tinerețe, tocmai despre această pasiune și despre 

debutul de la Școala Normală de învățători din Ploiești 

ne vorbește autorul în povestea care se frânge astfel: 

„Neplăcerea cea mai dureroasă pe care am avut-o în 

rolul de fată a fost în seara zilei de 24 ianuarie 1926 

sau 1927, când dețineam rolul de mireasă…”. Peste 

ani însă, C. Găvenea a obținut succese remarcabile 

cu echipa de teatru a Casei Raionale de Cultură 

Tulcea. 

Partea a treia a volumului cuprinde o serie de 

notițe și imagini cu valoare istorico-documentară ce nu 

s-au integrat în subiectele anterioare ale cărții, dar 

care întregesc prin importanța lor aspectul urbanistic, 

economia, viața culturală și cotidiană a orașului din 

perioada interbelică, apoi din anii '50–'70 ai secolului 

trecut, aducându-ne parcă nostalgia acelor vremuri. 

Dintre scurtele capitole ale acestei părți amintim: 

„Lustragiii din vechiul centru al orașului”, „Sfatul și 

Clubul negustoresc”, „Vederea din fosta stradă Regina 

Elisabeta spre Dunăre”, „Farmacia Minerva”, „Fabrica 

Avramide”, „Fabrica Solomit”, „Școala nr. 1 de fete”, 

„Strada Cojocarilor”, „Centrul orașului la 1970”. 

Imobile și ansambluri arhitecturale, străzi, piețe, 

mahalale, fabrici, restaurante, școli care au existat 

cândva, într-un timp mai mult sau mai puțin îndepărtat, 

au căzut, începând cu anul 1963 (anul demolării 

Bazarului turcesc), în fața nemiloaselor buldozere, 

punându-se în aplicare noul plan de sistematizare a 

orașului.  
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Notiță scrisă și corectată de Constantin Găvenea  

Constantin Găvenea a asistat cu durere la 

această stare de fapt. Evocările iau sfârșit cu un 

capitol care nu putea fi intitulat altfel – „S-a demolat o 

istorie a orașului!”, capitol care conține o suită de 

fotografii-document din arhiva personală a autorului, 

cu aspecte ale demolării orașului surprinse în ani 

diferiți și în zone diferite, cu explicații întregite de 

domnul Gheorghe Găvenea. Sintagma îi aparține 

autorului însuși, regăsindu-se la începutul cărții în 

capitolul „Coloanele”: „Demolările ţinându-se lanţ, de 

la o zi la alta, a trebuit ca după orele de şcoală s-o iau 

înaintea lor, desenând pe hârtia litografică clădirile ce 

urmau să fie doborâte la pământ. S-a demolat o istorie 

a oraşului Tulcea!” (p. 49).  

Nimic nu este așezat la întâmplare în acest 

volum: structura, ordinea capitolelor oarecum 

cronologică și tematică, materialul ilustrativ unde se 

cuvine, însoțit de explicații și cu mențiunea sursei de 

proveniență. Câteva litografii reproduse sunt inedite, 

iar acolo unde a fost posibil s-au folosit în carte imagini 

în oglindă – fotografia și transpunerea ei în artă, 

litografie și/sau acuarelă. De asemenea, o serie de 

fotografii și documente din arhiva familiei Găvenea 

sunt inedite: de exemplu, invitația originală la 

inaugurarea Hotelului Delta din 1968, fotografiile-

document cu demolarea ansamblului Coloanelor și a 

altor zone din oraș sau fotografia cu oficialitățile 

orașului de la 9 Mai 1977, după dezvelirea 

Monumentului Independenței la centenar. Pe alocuri 

am venit cu subtile completări, actualizări sau corelări 

de date la informații din text, făcând unele adnotări în 

subsolul paginilor pentru a nu știrbi din frumusețea 

scrierii redactată de autor cu câteva decenii în urmă.  

Cât despre limbaj, autorul folosește foarte multe 

cuvinte și expresii vechi, specifice zonei Dobrogei și 

nu numai, care dau savoare textului: dam, bulgur, 

geambaș, rogojină, aldămaș, boiangerie, brăgărie, 

lacherdă, hulubă, pehlivanii, a prididi ș.a. Scrisă în 

„stilul Constantin Găvenea”, cartea ne farmecă pur și 

simplu. Descrierile sale meșteșugite prind viață și 

capătă contur asemenea desăvârșirii acuarelelor și 

litografiilor sale, autorul reușind să surprindă fără prea 

mult efort atmosfera vremurilor trecute, a acelei lumi 

urbane „patriarhale” cum adeseori o numea.  

Considerăm că această ediție completă a 

evocărilor lui Constantin Găvenea este un dar imens 

pentru cititori, pentru toți cei care îndrăgesc orașul 

Tulcea, istoria locurilor și pe oamenii trăitori aici, un dar 

lăsat de autor ca un crez, „din dragoste, respect și 

recunoștință locurilor și oamenilor tulceni, în mijlocul 

cărora am trăit alături de cei dragi din familia mea” (Zile 

trăite cu momente de tristețe și bucurii, autobiografie, 

1988).   

În mod special, la lansarea volumului 

Gheorghe Găvenea a menționat că implicarea depusă 

cu trup și suflet de către domnia sa pentru apariția 

acestei cărți a meritat deplin împlinind astfel ultima 

dorință a tatălui său, o lucrare de memorialistică pentru 

care autorul a adunat material încă de timpuriu, 

susținută și de un bogat fond ilustrativ lăsat în mare 

parte tot de către maestru.  

În încheiere, aducem mulțumiri tuturor celor 

care au contribuit la această nouă apariție editorială, 

în mod deosebit domnului Gheorghe Găvenea pentru 

colaborarea și încrederea acordată.  
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Ce nu te doboară te face regină  

de Valeria Hogea  
– un valoros roman-confesiune modern  

 

 
          Profesor Gheorghe BUCUR  

 

Noua carte a doamnei Valeria Hogea, Ce nu 

te doboară te face regină, este un roman tulburător, 

angajând cititorul la un act de cunoaștere inedit 

privind universul social și familial dintr-o realitate 

imediată concretă și la un act de meditație despre o 

acută și actuală problemă de viață. 

Lucrarea se constituie drept un roman 

modern subiectiv prin viziune, problematică, personaj 

și modalități artistice.  

La un artist, preocuparea pentru alegerea 

unui titlu semnificativ al lucrării sale este firească. Nici 

prozatoarea  Valeria Hogea nu face excepție de la 

acest deziderat. Aș spune, însă, că autoarea 

excelează din acest punct de vedere. 

Numele primului său roman, Vulturul cu 

soarele în ochi (2021), este, cel puțin, neașteptat.   

Chiar autoarea simțise nevoia să dea o explicație: 

„Titlul cărții este inspirat după un fapt real din viața 

unei specii de vultur din America de Sud și este folosit 

ca o metaforă ce corespunde în fapt destinului 

personajelor principale din roman”. 

Ceea ce atrage atenția de la început și la cel 

de-al doilea roman,  Ce nu te doboară te face regină, 

este titlul. Îl considerăm deosebit de sugestiv. Pornind 

de la răspunsul surprinzător la clasica întrebare „ce 

vrei să te faci când vei fi mare?” al fetiței de cinci ani, 

„acum sunt prințesă, dar când voi fi mare voi fi regină”, 

și, transformându-l în text într-un laitmotiv (de care 

viitorul lector nu știe), autoarea îl modifică ingenios, 

dându-i valoare de mesaj.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Luând forma unei învățături, a unei cugetări, enunțul 

frastic face apel la experiența de viață a cititorului, la 

bagajul lui de informații  paremiologice privind 

existența, aducându-i acestuia direct în atenție o 

observație-concluzie, tip proverb, care confirmă ideea 

că înfruntarea greutăților de zi cu zi întărește 

personalitatea omului, îl face apt de luptă și să iasă 

victorios din aceste confruntări. De aici, caracterul 

pozitiv, optimist al mesajului cărții, evidențiat tranșant, 

ab initio, de titlu. Acesta mai conține o indicație 

prețioasă: vine din partea unei persoane de sex 

feminin; așadar, fără a citi romanul, deducem că 

personajul purtător de cuvânt al autoarei este o 

femeie, despre a cărei existență, experiență de viață 

urmează să aflăm. De asemenea, se mai transmite 

sugestia deosebită că acel care iese victorios nu este 

un ins oarecare și nu rămâne neschimbat, ci victoria 

îl ridică pe o scară valorică înaltă, îi dă un statut regal, 

deci o condiție morală de cea mai înaltă demnitate, 

personajul devenind din femeie obișnuită o adevărată 

„regină”. 

Astfel, se deschide lectorului, chiar prin titlu, 

un orizont de așteptare incitant, fabula narativă 

urmând a dezvălui și a confirma (sau nu)  această 

„provocare”. 

Autoarea prefeței primului roman, doamna 

profesor Floarea Calenic, observase un lucru foarte 

important pentru prozatoare, dar și pentru literatura 

tulceană: „Marea majoritate a romanelor care s-au 

scris şi s-au lansat în Tulcea sunt fie cu acțiuni 
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brodate pe fundal istoric, fie autobiografice. Romanul 

Vulturul cu soarele în ochi este printre puținele 

romane care se ocupă de prezent”, doamna recenzor 

considerându-l, pe bună dreptate,  „o poveste a 

destinului”. 

Și romanul în discuție prezintă un destin, unul 

din actualitate. Facem, însă, observația că aici, 

dincolo de un destin uman, se  înfățișează 

complexitatea condiției femeii în societatea modernă 

contemporană, societate în plin proces de rapidă și, 

deseori, contradictorie evoluție. Subliniem valoarea 

excepțională de generalizare a situațiilor și tipologiilor 

umane. 

Viziunea modernă este susținută de 

povestea narată de o tânără din zilele  noastre din 

capitală, din București (precizare făcută chiar în 

incipit) despre viața ei, care, cu toate loviturile, unele 

neașteptate și foarte dure, primite în viața personală    

mai ales, nu capitulează, nu cedează, ci se 

ambiționează să stea cu fruntea sus, gândind la 

greșeli și sperând că va găsi, până la urmă, fericirea. 

Așa cum ne și anunța, anticipând, titlul.  Am numi 

această perspectivă narativă o viziune modernă 

dramatic-optimistă. 

Modernă este și problematica. Este adusă în 

discuție situația femeii în universul social actual. 

Femeia nu mai este doar casnică –  mamă, soție – , 

ci, dincolo de grijile familiale – copii, soț, eventual, 

părinți –, pentru casă, gospodărie, are serviciu, 

îndatoriri sociale și administrative, de manageriat și 

chiar politice. Rolurile s-au amplificat, dar eliberarea 

sau măcar diminuarea îndatoririlor tradiționale nu s-a 

făcut sau este făcută într-o măsură prea mică, chiar 

nesemnificativă în raport cu nevoile reale. Sunt 

teoreticieni, care susțin că „mișcarea feministă”, care 

promova, în esență, o idee pozitivă, cerând 

emanciparea femeii, egalitatea femeii cu bărbatul și 

drepturi politice, sociale, comunitare etc., ascundea, 

de fapt, incapacitatea societății capitaliste de a 

asigura un salariu decent bărbatului pentru a 

întreține, ca până atunci, întreaga familie. Și atunci „a 

trimis-o” la muncă și pe femeie pentru a mări 

resursele economice ale casei, dar societatea nu a 

fost capabilă să găsească soluții eficiente pentru 

ușurarea muncii acesteia în familie și gospodărie. 

Deși facilitățile tehnice din gospodărie (aspiratorul, 

mașina de spălat, aragazul, cuptorul cu microunde 

ș.a.) nu sunt puține și chiar dacă adăugăm ajutorul 

bărbatului (dacă știe, poate și dacă vrea) rămân 

insuficiente, supunând femeia la eforturi 

supraomenești și, în genere, la condiții de viață mai 

mult decât dificile, dramatice chiar. 

La un moment dat, autoarea, conștientă de 

complexitatea situației,  își pune direct (și pentru 

cititor), prin gândurile eroinei,  această problemă 

fundamentală: „Care este rețeta ideală a unui 

echilibru în viață între familie și carieră, cum să le 

îmbini pe amândouă să nu aibă nimeni de suferit?” (p. 

65) 

Mai târziu, personajul central, Fatima, reia 

ideea, detaliind din perspectiva vieții intime: „Profesia 

îmi dă satisfacții nebănuite, copiii sunt rațiunea mea 

de a trăi. Dar restul? Nu, nu vine la pachet. Vine însă 

o vreme când trebuie să te întrebi dacă merită și mai 

ales cine merită!” (p. 78) 

Narațiunea nu este una rece, impersonală, ci 

una auctorial-subiectivă, implicând un plan major 

atitudinal. Reținem însă faptul că eroina naratoare 

„are dreptate mereu”, menținându-se evident pe 

coordonatele aprecierii obiective a realității.  

Cartea se impune printr-o valoroasă 

componentă etică. S-ar putea vorbi, în acest roman, 

de o bogată și complexă problematică morală de 

actualitate. Am putea cita, mai întâi, observațiile 

morale, cugetări, maxime, începând cu cea din titlu și   

mottoul din Maica Tereza: „Dacă vrei să schimbi 

lumea, du-te acasă și iubește-ți familia”. 

De altfel, doamna Valeria Hogea 

problematizează situațiile aproape la fiecare pas sub 

forma unor dileme ai căror termeni sunt analizați, 

oferind argumente pentru soluția aleasă, alteori 

implicându-l pe cititor, dându-i motive de cugetare și 

opțiune. Iată câteva: „Sunt într-o mare dilemă: cine 

este mai superficial, bărbatul sau femeia?”, „De ce 
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oamenii au două fețe. O față e cea pe care o afișează 

în Agora, iar o alta când cred că nu îi vede nimeni”, 

„Mereu am știut să definesc iubirea și fericirea, dar 

oare cum am putea să definim neiubirea și 

nefericirea?”,  „Care este limita până la care merge 

încrederea în cuplu?”, „Ce contează mai mult în viață: 

Banul sau Sufletul?”, „Ce aș alege între rețeta fericirii 

și rețeta tinereții, dacă mi se pune condiția să aleg una 

dintre ele.” ș.a. 

Sau formule concise ca: „Nimic însă nu e ca 

în filme”, „lasă-te condusă de inimă”, „Supraviețuirea 

îi favorizează pe cei egoiști”, „Răbdarea este o virtute, 

dar are și ea limitele ei” etc. 

Altele au bază de zicală: „Conform unei 

credințe nimic nu doare mai tare decât lucrurile pe 

care le înțelegi prea târziu”, „Fiecare lucru are vremea 

lui, o vreme este să sădești, o vreme este să culegi.”, 

„În iureșul vieții uiți să te bucuri de lucrurile mărunte, 

în care de fapt stă fericirea.”  

Întâlnim și interesante opinii personale, cum 

e aceea despre timp: „Timpul își arată colții și în 

trecerea lui ia cu el inocența copilăriei și puritatea 

dragostei adolescentine.” 

O emoționantă, plină de sensibilitate și 

adevăr este secvența (cu ritmuri de odă) în care 

autoarea face elogiul mâinilor femeii: „Ați privit 

vreodată mâinile unei femei? Ele sunt cele care alină 

durerea, ele mângâie fruntea cuprinsă de febră, ele 

înlănțuie trupul ars de dorință, iau povara care 

mistuie, mâinile muncite, crăpate de ger ce se 

odihnesc cuminți, obosite de trudă, mâinile pline de 

iubire, de compasiune, mâinile care ar sfâșia să-i 

apere pe cei iubiți, chiar și mâinile suple, catifelate, ce 

poartă inelul de diamant, mâinile cu degetele lungi ce 

aleargă pe clapele pianului, mâinile dansatoarei ce se 

zbat în ritm de flamenco în lumina flăcărilor unui 

început de apus. Priviți-le și venerați-le, sunt cele care 

v-au vegheat și v-au purtat pe brațe și-n fericire, și-n 

nefericire!” (p. 82) 

Comportamentul eroilor accentuează 

resursele morale ale cărții. Din perspectiva tipologiei 

umane, se disting câteva personaje specifice: soț, 

soție, copii, părinți, șef, secretară- Cerber, subalternul 

duplicitar și ticălos, barmanul tăcut și înțelegător etc. 

Eroina, Fatima, o pasionată (cu studii 

superioare excelente) de limba arabă, povestește  o 

etapă importantă din viața ei de specialistă de succes, 

viața ei de familie și problemele, neîmplinirile, 

nemulțumirile și aspirațiile ei ca ființă, ca femeie. 

Îndrăgostită din facultate de un tânăr 

atrăgător, se căsătorește cu el și are trei copii. Va 

începe să lucreze ca traducătoare la o firmă arabă, 

unde, datorită inteligenței, calităților organizatorice și 

abilității în relațiile cu subalternii și colegii, reușește să 

fie apreciată, trimisă în delegații ca responsabil de 

proiect, promovată ca șef de secție și apoi  director 

comercial adjunct de către șeful ei, dl. Ziyad Shadi. 

Este o femeie frumoasă, puternică și ambițioasă. Cu 

toate că vine obosită de la serviciu, are grijă de copii, 

de casă, de soț. Copiii o adoră, deoarece alături de 

dragostea pe care le-o arată, știe să-i ajute, să-i 

îndrume, să-i înțeleagă. Relațiile cu soțul însă se 

deteriorează treptat. Deși l-a sprijinit în munca lui de 

avocat, acesta, spirit mediocru și egoist, nu o 

apreciază, îi reproșează că e mai inteligentă decât el 

(„tu și cu IQ-ul tău de 140”) și că și-ar fi arătat mereu 

superioritatea față de el, supărându-l și 

minimalizându-l. 

Ea simte că în casă sunt energii negative și 

că el constant îi micșorează stima de sine. Fatima 

însă îl venerează. Neașteptat e faptul că personajul 

nu are nume. Pe tot parcursul romanului este folosită 

doar forma „El”, pronumele fiind scris cu majusculă 

inițială. Interesant și original  procedeu găsit de 

autoare pentru a arăta, prin aluzia la Divinitate, 

zeificarea bărbatului iubit!  

Acesta însă își va găsi o iubită, care îl va 

atrage într-o acțiune de  spionaj și sabotaj a 

companiei unde lucra Fatima, urmărind să obțină 

niște informații importante, și unde un angajat, 

Sebastian, oportunist, duplicitar, invidios și neloial, 

face jocul necinstit al partenerului lui Shadi pentru a 

sustrage sume mari de bani și a fura datele invenției 

tatălui Fatimei, angajat aici.  Dejucarea furtului și 
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demascarea infractorilor duce la un proces, unde se 

dovedește că soțul Fatimei a fost manipulat, fapt ce i-

a adus absolvirea de închisoare. Copiii sunt 

bulversați. Eroina  încearcă să-l păstreze aproape de 

ea, de copii, dar el rămâne subjugat unei iubiri 

compromițătoare și umilitoare. Se îndepărtează tot 

mai mult de familie, poziția lui de avocat se 

deteriorează, iar peste un timp cere să se despartă, 

acuzându-și soția că e vinovată de decăderea lui. 

În text, revine în mai multe rânduri o 

interesantă metaforă - simbol: „ea –  șlefuitorul de 

diamant, El –  diamantul meu.” Fatima este o femeie 

ambițioasă, perfecționistă, detestând mediocritatea 

pentru că are un adevărat cult al muncii. Teoria ei din 

adolescență despre diamantul brut și șlefuitorul de 

diamant s-a spulberat. „Eu am ales să lupt, să lupt cu 

El, să lupt pentru El, să lupt cu mine, să lupt cu toată 

lumea.” Explică și se justifică: „Nu e ușor să șlefuiești 

un diamant, îți asumi riscuri, nopți nedormite. Eu 

continui să o fac, să șlefuiesc fiecare fațetă, 

neobosită. Pierd însă din vedere că lucrul acesta mă 

sleiește de putere, că îmi pierd eu însămi din 

strălucire, că rătăcesc în propria-mi necunoaștere, că 

mă pun pe ultimul plan.” Se pare că teoria ei era 

sortită, de la început, eșecului. Autoarea nu dă nicio 

explicație. Lectorul ar putea găsi cel puțin două: Ori 

bărbatul (în genere) nu poate fi „șlefuit”, ori „diamantul 

brut” nu era un autentic diamant (cum apărea „El” în 

ochii femeii îndrăgostite), ci doar un compozit brut.  

Peste un timp îl vede într-un parc unde ea își 

dusese copiii pentru a se relaxa și cu greu îl 

recunoaște. Arăta ca un „boschetar”. Trec doi ani. 

Intr-un final, ea acceptă că nu mai poate îndrepta 

nimic. Are patruzeci de ani. Este speriată că rămâne 

o femeie singură, cu trei copii, vulnerabilă. Nu-și 

poate imagina cum își va continua firesc viața. „Mă 

bântuie iar teama de singurătate, (gândește eroina) 

că nu o voi putea lua de la capăt, că nu voi mai avea 

răbdare cu un alt bărbat”.  Fatima are simțul datoriei, 

responsabilității și demnității. Era însă într-o relație 

toxică pe care trebuia să o întrerupă. „Regretul mă 

pândește la fiecare pas, încerc să înțeleg de ce am 

fost în stare de sacrificiul suprem, dragostea 

necondiționată.” Se întreabă cu îndreptățire: „Dar a 

meritat oare acest continuu sacrificiu?” Recurge tot 

mai mult la rugăciune pentru rezolvarea situației ei. 

Știe că Dumnezeu are un plan pentru fiecare: „Și eu 

cred în Dumnezeu, în dumnezeul meu care mă va 

scoate din orice impas”. 

Destinul pare a-i sări în ajutor. Rezolvarea 

este o poveste romantică, în sens pozitiv. Autorul 

prefeței romanului, publicistul Dan Arhire, consideră 

finalul poveștii acesteia „generos”. L-am considera și 

realist. Fatima găsește bărbatul potrivit în chiar 

persoana șefului ei. Cine cunoaște mai bine 

personalitatea unui angajat dacă nu conducătorul 

instituției, care poate aprecia obiectiv calitățile, 

conștiinciozitatea, profesionalismul, inteligența, 

corectitudinea, spiritul de inițiativă, demnitatea, 

loialitatea. Și pe deasupra, dacă angajata mai este și 

frumoasă! Dar aici lucrurile sunt puțin mai complicate. 

Norocul e de parte celor „generoși”. Întâlnindu-se 

întâmplător cu Shadi într-o seară ploioasă la „Taverna 

îngerilor”, cafeneaua unde se ducea ca studentă, află 

că și el frecventa acel local pe timpul studenției, dar 

ea nu-l observase pentru că „tu aveai ochi doar pentru 

un singur bărbat, bărbatul tău”. Acesta o remarcase, 

se pare, de atunci. Autoarea are abilitatea de a crea 

un spațiu de suspans. Este solicitată subtil, indirect, 

contribuția fanteziei lectorului, care își poate imagina 

orice scenariu privind sentimentele lui Shadi pentru 

ea încă din studenție. 

În ultimul timp, Fatima sesizase ținuta 

impecabilă a d-lui Shadi, atitudinea lui corectă și 

demnă, aprecierea de care se bucura din partea lui, 

„ochii lui de antracit”. Altă dată constată: „începe să 

râdă, arătându-și zâmbetul perfect, care atât mă 

fascinează” și „mă privește cu zâmbetul lui 

fermecător, care mă intimidează mereu” sau „E un 

frumos bărbat arab”. Personajul pare a fi tipul 

îndrăgostitului din umbră, care știe să aștepte, să se 

comporte demn și discret și să intervină oportun 

pentru a o salva pe femeia admirată și iubită. Se 

poate face supoziția că autoarea avansează aici 
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portretul bărbatului ideal. 

Fără prea multe detalii, într-o notă 

rezumativă, eroina enunță încheierea fericită a 

poveștii: „Ziyad a fost alături de mine, fără să ceară 

nimic, fără să grăbească lucrurile, un sfătuitor, un 

prieten, un confident, ca într-un final să înțeleg că 

și un iubit.” 

Copiii – Irina, Sabina și Vlad – , fiecare cu 

personalitatea lui, au pasiunile lor, visele lor. Irina 

vrea să fie pilot de avioane, Vlad, medic, Sabina 

cântă la vioară. Se formează sub influența mamei 

mai ales, sunt bine educați, cum se zice, și realiști. 

Situația îi maturizează rapid. Prea rapid! crede 

mama. Într-o zi, Sabina o surprinde: „Mami, dacă 

aș fi medic, aș prescrie un tratament foarte ieftin, 

terapia prin îmbrățișare. Nu te costă nimic, dar 

beneficiile ei sunt nebănuite.” Își iubesc tatăl, dar îl 

dezaprobă pentru comportarea lui. Pe mamă, însă, 

o venerează, căci îi înțeleg gesturile, calitățile, 

comportarea, dragostea ei necondiționată pentru 

ei. Vlad, care o apreciază foarte mult, exclamă 

admirativ: „Mamă, ești atât de frumoasă când râzi”. 

Sunt bine surprinse într-o perspectivă 

realistă relațiile dintre frați, empatia, dar și micile lor 

divergențe, șicane ori tachinări. 

Un personaj interesant este tatăl eroinei, dl. 

Cerini. Om inteligent, cunoscător a trei limbi străine, 

călător prin Arabia Saudită pe unde a lucrat, el i-a 

pus fetei numele, folosind onomastica din cultura 

arabă, pe care o admiră. El lucrează ca mecanic 

auto. Spre nemulțumirea familiei soției, provenită 

dintr-un mediu de intelectuali, de medici, ea însăși 

medic, el a rămas la o condiție simplă, modestă, 

nepreocupându-se ca, prin studii superioare, să 

evolueze pe scara socială. Mama Fatimei a rezistat 

presiunilor și a rămas cu bărbatul iubit. Dl. Shadi, 

aflând că pasiunea Fatimei pentru limba și cultura 

arabă vine de la tatăl ei, vrea să-l cunoască și când 

îl întâlnește, înțelegând și apreciind teoria lui inedită 

de a îmbunătăți procedeul de extragere a petrolului, 

îi oferă un laborator unde își poate concretiza 

invenția (care va aduce companiei, mai apoi, mari 

beneficii).  Părinții Fatimei o ajută, o înțeleg și o 

sprijină necondiționat. 

Este de observat că Fatima nu are nicio 

prietenă, cu care să vorbească și căreia să i se 

destăinuie. În țesătura narațiunii nu e nimeni care 

să-i fie apropiat, nici de la companie, nici din 

studenție, nici de la liceu! Explicația justificativă ar 

fi că e foarte ocupată cu un serviciu solicitant, cu 

trei copii și multele lor probleme (de sănătate, de 

hrană, de îmbrăcăminte, de școală, probleme 

personale etc.), cu aprovizionarea casei și cu un 

bărbat care absentează prea mult din viața de 

familie. 

Lipsa acestor prietene să fie oare o 

sugestie, pe care autoarea o strecoară intenționat 

sau nu, pentru ideea de singurătate a omului 

contemporan în relațiile sociale?  E adevărat că 

timpul pentru aceste relații i-l umple viața de familie, 

unde singură trebuie să facă față unor multiple și 

complexe solicitări.  

Sau recursul la familie, la sfaturile și 

ajutorul mamei și tatălui în momente dificile, de 

derută, să fie ilustrarea dezideratului mottoului din 

Maica Tereza „Dacă vrei să schimbi lumea, du-te 

acasă și iubește-ți familia”? 

Transpunerea pe hârtie a fabulei și 

mesajului aduce noi date. Înclinația către estetic și 

talentul Valeriei Hogea se vădesc și în realizarea  

unor coperți sugestive. Talentul la desen al autoarei 

se concretizează aici în Coperta I, cu acei ochi 

frumoși, mirați, limpezi, și a celor trei reușite schițe 

de portret ale protagoniștilor. Acestea, alături de 

titlu, ca și editarea în bune condiții grafice la editura 

„Ex Ponto” din Constanța în 2022 (lansarea a avut 

loc în iunie același an la Casa Avramide din 

Tulcea),  fac din roman, chiar de la primul contact 

vizual, o carte atractivă, care stârnește interesul. 

Modalitățile artistice se înscriu pe linia 
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modernismului narativ. Reținem câteva repere. 

Roman analitic subiectiv, cartea se impune 

prin subtile observații psihologice, de psihologie 

comportamentală, de gândire și trăire emoțională.   

Autoarea are certe abilități analitice pe care 

le transferă eroinei ei. Notațiile sunt, de obicei, 

precise, concise, relevante. A repurtat un succes:    

„Mă simt încrezătoare, mândră și, de ce nu, 

frumoasă”, iar, când o situație o lovește dur, 

constată scurt: „M-am prăbușit în mine”. Altă dată 

își certifică existența: „Nu sunt nici tristă, nici 

fericită, nu sunt în nici un fel, sunt pur și simplu și 

atât” ori o stare de non-contingent: „Mi se pare 

uneori că nu trăiesc în lumea asta, ci într-o altă 

dimensiune”. Întâlnindu-se cu Shaid în parc și 

discutând, își dă seama la un moment dat că nici 

nu a observat că au trecut „ore întregi”. Îi analizează 

subtil pe alții, dar are capacități clare de 

autoanaliză. Își conștientizează trăirea: „Râd pentru 

prima dată după mult timp, chiar mă simt bine, dar 

oarecum vinovată. Simt că e o chimie între noi (ea 

și Shadi, n.n.) și martor mi-e Dumnezeu că nu am 

făcut nimic deliberat…”etc. 

Întâlnim la tot pasul verbe sau expresii ale 

stării, care confirmă și susțin autoanaliza: „Pluteam 

de fericire”, „mă îndârjesc”, „mă simt obosită și 

slăbită”, „rămân stupefiată”, „mi-e sufletul greu”, 

„mă simt încolțită și epuizată”, „mă simt 

neputincioasă și furioasă”, „sunt nervoasă”, „o stare 

de pace și de bine se instalează în sufletul meu” și 

multe altele. Aceste formulări, ca și verbul „a se 

gândi” în varianta de persoana I, singular (mă 

gândesc), la diferite moduri și timpuri, întâlnit 

frecvent la fiecare pagină, susțin morfologic 

caracterul analitic-subiectiv al textului.   

Compozițional, romanul include o 

interesantă sugestie. Narațiunea este împărțită în 

mici capitole. Aceste numeroase mici capitole 

(separate printr-un semn grafic special) surprind, 

secvențial, într-o viziune a autenticității, diversitatea 

și complexitatea aspectelor obișnuite ale vieții de zi 

cu zi. Verbele folosite aproape exclusiv la timpul 

prezent susțin ideea de însemnări zilnice. Dacă 

aceste secvențe ar avea precizată data, atunci prin 

cronologie ele ar părea a fi un jurnal personal. Este, 

de fapt, un pseudojurnal, deoarece acțiunea nu 

este a autoarei, ci a unui personaj. Așadar, acest 

pseudojurnal se întrupează într-un roman-

confesiune. Ideea de confesiune se impune chiar 

din incipit prin formularea specifică amintirilor 

confesate: „Totul a început într-o iarnă grea când, 

cu mâinile înghețate (îmi uitasem mănușile acasă) 

după o plimbare hai-hui am dat buzna în micul bar 

de pe bulevardul din centrul capitalei.” Prin urmare, 

textul apare drept un roman-confesiune-

pseudojurnal.  

Interesantă este folosirea laitmotivului 

temporal de legătură între seară și dimineață, 

așezat, de obicei la începutul capitolului: „A fost o 

seară și o noapte interesante”, „A fost  o seară și 

apoi o dimineață”, „A fost o noapte și apoi o 

dimineață”,  „A fost o noapte cumplită și apoi o 

dimineață”. El califică, de obicei, seara sau noaptea 

care a trecut și anunță o nouă zi a speranței și a 

unui nou început.  

Din punct de vedere lexical, enunțurile 

susțin încadrarea acțiunii în actualitate prin 

folosirea unor cuvinte obișnuite și expresii specifice 

prezentului. Limbajul personajelor este unul firesc, 

autentic. Câteva cuvinte și expresii arabe dau 

culoare comunicării pentru a sublinia o situație 

specifică: „Anasat” (domnișoară), „Barhabaan, ya 

eazizaa” (Bună ziua, draga mea), „Saiydi, alnusr la 

yumsik aldubab” (Vulturul nu prinde muște, stai 

liniștit.)   

Într-un text confesiv, nu atât cuvintele 

utilizate, cât tonul comunicării este semnificativ.  

Deși eroina-naratoare are multe probleme de 

rezolvat, griji zilnice multiple, necazuri deseori, 

tonul narării nu este al „supărării”, nu e  trist, 
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descurajant ori încrâncenat. Cu toate că,  uneori, se 

strecoară o notă de nemulțumire și  de amărăciune, 

tonul e, în general, unul tonic, firesc, grav mai 

degrabă, echilibrat (cum este și eroina).  

   Alteori, se poate surprinde o notă de umor. 

Ar putea fi exemplificată cu scena când, anunțată 

că pleacă în delegație la Abu-Dhabi, sunt transcrise 

constatările ei despre atitudinea copiilor: „sunt 

entuziasmați, gândindu-se la ce cadouri le voi 

aduce, făcându-mi o listă lungă, doar un elefant în 

mărime naturală lipsește de pe ea”.  

Este evidentă subtilitatea exprimării pentru 

a concretiza o situație delicată: Se certase cu soțul 

seara. El recurge, ca de obicei, la o „tăcere 

agresivă”. Se așterne o tăcere apăsătoare, cel puțin 

pentru eroină, care constată cu amărăciune: 

„Comunicarea noastră se reduce la…El tace și eu 

îl ascult.” 

Dacă am imagina lucrarea încadrându-se 

în  genului dramatic, ar trebui, ca specie, să o 

considerăm dramă, dar dramă optimistă. Spre final, 

eroina mărturisește: „Închid ușa cu durere și dor 

unui capitol din viața mea. Pentru mine (El) va 

rămâne diamantul meu pentru totdeauna, dar și 

amintirea incurabilă a unei mari dezamăgiri”. E 

viața reală, cu bune și cu rele. Este meritul 

incontestabil al lucrării. 

Prin intermediul Fatimei, autoarea 

pledează pentru o atitudine activă a omului în viață: 

„Cred cu toată convingerea că sfârșiturile fericite nu 

sunt numai pentru cei care cred în ele, ci și pentru 

cei care luptă pentru ele.” De aici, și interesanta 

distincție între soartă și destin: „Destinul nu ține de 

soartă, ci de propria alegere, nu este ceva ce ni se 

oferă, ci este ceva pentru care trebuie să luptăm.” 

(p. 96) Deziderat pe care eroina se străduiește să-l 

aplice zi de zi: „nu sunt decât un om normal, dar 

care luptă cu orice mijloace și din orice poziție 

pentru fiecare secundă, pentru minunea aceasta 

dăruită de Dumnezeu, numită viață.”  

Romanul se încheie ciclic, cu apelul din nou 

la semnificativul laitmotiv folosit în titlu, dar care, 

acum, evidențiază noua condiție a eroinei: „Acum 

sunt o Regină fericită, înainte eram doar 

căsătorită”. 

Ideea-îndemn a eroinei,  „Nu uitați să vă 

faceți din viață o poveste frumoasă, orice ar fi”, 

subliniază încă o dată finalitatea optimistă a 

mesajului autoarei. 

 

Scris într-o manieră modernă, cu o 

problematică incitantă privind condiția complexă a 

femeii în contemporaneitate, cu o pledoarie pentru 

valorile perene ele iubirii, pentru relații demne în 

cuplu, pentru familie, pentru muncă responsabilă în 

plan social, în fond pentru viață fericită, Ce nu te 

doboară te face regină al scriitoarei tulcene Valeria 

Hogea este un roman analitic-confesiv de 

autentică valoare. 
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Motto: 
„Să nu renunți niciodată! 

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!” 

Mircea Marcel Petcu 

 

REVISTA „STEAUA DOBROGEI” 

An IV, Nr. 7-8 / 2021 

Revistă de cultură editată de Asociația Scriitorilor  

din județul Tulcea „AEGYSSUS” 

                                           ISSN 1223-8880 

     Vasile BELE 

 

Prin amabilitatea și prietenia scriitorului 

Mircea Marcel Petcu, (la întâlnirea literară organizată 

de editorul Trandafir Sîmpetru de la Brașov), am primit 

revista „Steaua Dobrogei”, pe care, în cele ce 

urmează, vreau s-o semnalez editorial. Este o revistă 

foarte frumos întocmită, valoroasă și cu materiale de 

înaltă ținută literară – toate acestea, o dovadă în plus, 

că cei din colectivul de redacție sunt o echipă 

pricepută și țin la normele literare punându-se accent 

pe calitatea materialelor – Mircea Marcel Petcu 

(director), Gheorghe Bucur (redactor-șef), Nicolae 

Ariton (secretar general de redacție), redactorii Victor 

Heinrich Baumann, Nicolae Rădulescu, Lăcrămioara 

Manea, Gheorghe Băisan, Adrian Pal, Felix Lucian 

Neculai, Oana Gabriela Agache, Elena Netcu și 

Lavinia Pavel, iar grafica, din interiorul acestei reviste, 

aparține lui Claudia Pahom Grigore. 

În cele 262 de pagini din cuprinsul acestei 

reviste, își dau mâna, uniți în crez și credință, scriitori 

din întreaga țară și străinătate. Revista debutează cu 

un editorial (semnat de către Mircea Marcel Petcu - 

președintele Asociației Scriitorilor din județul Tulcea - 

„AEGYSSUS”), numit „Drumul către tine”, din care 

spicuiesc doar câteva frânturi de suflet: „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”, (p. 2) 

 Urmează Pastorala semnată de către P.S. 

Visarion – Episcopul Tulcii, dăruită, nouă, creștinilor 

ortodocși, pentru „praznicul praznicelor și sărbătoare 

a sărbătorilor”, (p. 3), Praznicul Învierii Domnului. 

Doamne ajută, să fie bine și iubire pentru credința 

strămoșească! Doamne ajută, să fie pace și să fim 

sănătoși, să putem umbla pe căile Domnului, mereu 

cu cinste, ocrotiți și apărați! Să se termine pandemia 

și războiul, să trăim în armonie și pace sufletească. Să 

nu uităm sfânta și dumnezeiasca noastră biserică. Să 

nu uităm de rugăciune. Să nu uităm de Cristos! Amin! 

Cornel Pulbere, semnează un articol despre 

„Monumentul Independenței – Tulcea”, aflat „pe 

Colnicul Hora – astăzi dealul Monumentului, în Parcul 

Monumentului, unde se găsesc și ruinele Cetății 

Aegyssus. Piatra de temelie a fost pusă la 17 

octombrie 1879, în prezența regelui Carol I. Conceptul 

și execuția Monumentului aparține sculptorului George 

Vasilescu”, (p. 5), Daniela Iacoblev-Barău (cercetător 
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științific ICEM Tulcea), semnează articolul „Lucrările 

lui Eugen Ispir în colecțiile Muzeului de Artă, Tulcea”, 

iar bunul prieten Jordan Danilencu, ne vorbește 

despre „Eubiotica. Învățarea înțelepciunii aplicate – 

învățături momești sau legi medicatrix”, pentru ca în 

finalul articolului Domniei Sale, prof. Jordan 

Danilencu, să ne sensibilizeze, în stil caracteristic, cu 

două poeme minunate („Poezia Eubiotica – Mărțișor” 

și „Focul întunericului”), din care voi cita doar o strofă:  

„De foc se zice printre ceriuri, 

De foc se spune pe Pământ, 

Pe sus în ars de îli ce-s vreruri, 

Iar înpre jos cenușă-n vânt!”, („Focul 

întunericului”, p. 14). 

Am avut bucuria să particip la o astfel de 

sesiune condusă de prof. J. Danilencu, la Sinaia, în 

urmă cu câțiva ani. Reînnoiesc invitația de a ajunge și 

prin legendarul Maramureș, drag prieten. Dor de voi...  

Cercetătorul George Liviu Teleoacă, ne 

vorbește despre „Cultura imaginii – problemă reală a 

școlii românești, dar și a școlii europene”, dr. Cristina 

Sircuța ni-i redă actualității, pe „Ion Slavici și Nicolae 

Iorga în corespondență”, iar la secțiunea In 

memoriam, îl (re)descoperim pe Constantin Găvenea 

(1911-1994) - „Hanuri și hoteluri din Tulcea de 

altădată”. Prof. Gheorghe Bucur, printr-un comentariu 

literar, ne vorbește despre „Îngerul iubirii de Mircea 

Marcel Petcu sau Împlinirea prin iubire”, în fapt, o 

cronică (semnal editorial) a volumului „Îngerul iubirii” și 

despre volumul „Nisipul roz dintr-o clepsidră” ce 

aparține autoarei Adina Raluca Mihon, Zenovia 

Zamfir, ne oferă, pe parcursul câtorva pagini, un 

articol, foarte frumos întocmit, despre un „Pelerinaj 

cultural-spiritual Moldova, Ardealul și Țara 

Românească”, iar Mihaela CD – trage un semnal de 

alarmă pentru „Responsabilitatea scriitorului de azi, 

pentru generațiile de mâine”.  

La secțiunea poezie sunt prezenți – Mariana 

Paduraru, Maria Matei, Mihaela CD, Marieta Coman, 

Mircea Marcel Petcu, Liliana Roibu, Ana Mihail, pr. 

Gabriel Sandu Constantin, Eufimia Dumitrescu, 

Mihaela Vasile, Maria Tomița Corini (dar și proză „E 

toamnă...”), Olga Văduva, Alina Florica, Elena Corina 

Badea, Ștefan Dumitrescu, Cătălina Mihaela Chiciuc, 

Andreea Cerșamba, Liliana Badea-Cârstea, 

Constantin Oancă, Mihaela Vechiu, Violeta Bobocea, 

Sorin Smărăndescu, Gheorghe Oancea, Aida Timar, 

Mioara Baciu, Ana Șiman, Tavita Iancu, Elena 

Spiridon, Ioan Grăpinoiu, Lumnița Postolache, 

Constantin Bejenaru – Beco, Victor Manole, Victoria 

Furcoiu, pr. Gabriel Sandu Constantin (David - drama 

în V acte), Maria Rebeca Androne, Andreea Miruna 

Borisov, George Iota, Ruth Zotescu, Garofița Jianu, 

Ioan Gheorghiță, Elena Netcu (din volumul aflat în curs 

de apariție – „Pasăre cu aripi în zenit”), Elena Spătaru, 

Lăcrămioara Elefteriu, Felicia Ana Maria Stan, Vasile 

Bele, Dumitru Nicolae (poem inspirat din tablourile 

pictoriței Nathalie Mulero-Fougeras), Daniela 

Vîlceanu, Dumitru Ștrefan, Alexandru Cazacu, iar 

Alina Florica, ne mai vorbește „Despre poezie, ca act 

demiurgic total”, afirmând: „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 gustă originalitate, autenticitate și 

spontaneitate, îmbogățindu-și spiritul pentru 

eternitate”, (p. 61)  

Dr. Laurențiu Mănăstireanu (Cluj-Napoca), 

scrie despre „Presa interbelică despre prezența lupilor 

în județul Tulcea”, Elena Netcu ne rezervă un articol 

numit „Câteva adnotări privind proza lui Ioan 

Gheorghiță”, Constantin Bejenaru-Beco, face o 

prezentare a volumului „Universum. Antologie de 

literatură contemporană: autori români de 

pretutindeni”, (coord. Mihaela CD și Johnny Ciatloș 

Deak), prof. Floarea Calenic, face și Domnia Sa, o 

prezentare a personalității „Dumitru Nicodim – Romar. 

Poet și prozator”, iar Silvia Luchian, ne „răspunde”, 

„Cu dragoste, din Porto Franco”. 

Selma Rashid Calil, ne oferă un fragment 

dintr-un volum aflat în pregătire - „Când merii înfloresc 

din nou”, (n.a. tipărit între timp!), Daniela Vîlceanu, ne 

dăruie o proză numită „Liviana”, Constantin Ilie Nan, 

trece la amintirile din tinerețe, afirmând că „La malul 
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mării, verile erau fericite...”, iar Victor Henrich 

Baumann, ne prezintă un fragment dintr-un roman 

aflat în curs de apariție - „Moșia Bădila”. 

Despre „Iubire cu premeditate”, face rostire 

Silvia Giurgiu, In memoriam, lui Zaharia Potârniche (n. 

1922 - d. 2021) i se publică un fragment din caietul nr. 

8, redactat între 14 februarie – 26 noiembrie 1987 - 

„Din activitatea scriitorilor din județul Tulcea – 

Aegyssus”, fragmentul „De vorbă cu mine, despre 

destin...”, iar Alexandru Cocetov, își prezintă un studiu 

asupra operei lui Nicolae Gogol - „Cum este descris 

mielul în cultura și literatura rusă”. 

Între paginile 111-114, subsemnatul, Vasile 

Bele, semnez o altă recenzie a acestei reviste literare. 

Este vorba despre nr. 4 / 2019, un motiv de a vă 

mulțumi pentru că ați apreciat acest semnal editorial. 

Mă onorează și mă obligă. Cât de curând voi finaliza 

și această semnalare editorială, pe care am să v-o 

trimit, și sunt convins că dacă veți găsi valoare va face, 

la rândul ei, obiectul cuprinderii într-un număr viitor. 

Respect și prețuire!  

Felix Lucian Neculai, semnează un articol 

extrem de sensibil. Doamnia Sa, desigur este preot și-

și denumește creația literară, dând un citat din Matei 

5, 44, „Iar Eu vă zic vouă: binecuvântați pe cei ce vă 

blesteamă – Mt. 5, 44”, iar Mihaela Meravei face o 

cronică a volumului „Când merii înfloresc din nou”, 

semnat de constănțeanca Selma Rashid Calil, numind 

acest semnal „Un roman al emoțiilor și situațiilor 

exponețiale”. 

Gheorghe Oancea, ne dăruie câteva 

„Elemente geografice și creștin ortodoxe perceptibile 

în pozia «Frumoasă-i...». Mihai Eminescu – pater 

patria”, iar despre „Un roman al condiției umane”, face 

rostire interesantă, scriitorul Ion Roșioru, referindu-se 

la romanul Elenei Netcu, „Omul pădurilor”.   

Prof. Gheorghe Băisan, ne prezintă unele 

„Particularități ale vieții etno-culturale și spirituale în 

Dobrogea de Nord”, urmat de Nicolae Rădulescu, cu 

articolul „Celții la Dunărea de Jos. Întemeierea 

orașului Cetate Noviodunum”, iar dr. Nicolae 

Georgescu-Tulcea, ne prezintă articolul „Preotul 

Hariton din Karamankioi (Sălcioara) – martir al revoltei 

antiotomane”.  

Scriitoarea Vasilica Mitrea, semnează o 

cronică literară pentru volumul „Nestematele iubirii”, ce 

aparține lui Gabriel Sandu Constantin, iar Claudia 

Pahom Grigore, ne încântă cu cele mai frumoase 

realizări picturale. Includerea acestor lucrări în 

varianta color este o încântare. Felicitări! 

Gicu Valentin Dogaru, scrie despre „Etica în 

contextul valorilor morale și educaționale”, iar 

scriitoarea Ionica Bandrabur, ne oferă câteva pagini 

din jurnalul  Taberei de creație literare și tradiții ruso-

lipovenești, de la Dunavățu de Jos, numindu-și 

scrierea „Tăcerea din liniști”.   

Julia Kalman, ne dărui o „Prefață. Versiunea 

în limba română a textului tradus în engleză la romanul 

– Preventorium”, iar Pham Viet Dao, afirmă că 

„România este ținutul multor creatori, artiști și oameni 

de știință, mari ai lumii”, de fapt, o „Prefață pentru 

«Maiestuoasele și tragicele imne ale iubirii»”. 

Compozitorul Octavia Ursulescu, ne surprinde 

plăcut cu „Muzica în pandemie: artistă în linia întâi”, 

(un articol despre Corina Elena Badea), Elena Netcu 

ne mai prezintă un fragment din „Zbor deasupra 

bălților”, iar, cu titlul „Cine sunt eu?”, scriitoarea și buna 

prietenă Angela Dumbravă, își face o prezentare. 

Felicitări pentru întreaga activitate literară, bună 

prietenă, Angela Dumbravă, așa cum felicitări merită 

toți participanții cuprinși în acest număr al revistei. Vă 

așteptăm în Maramureș! 

Emil I. Bozga, un român plecat în Spania, m-

a rugat să-i prefațez al doilea volum de versuri. Nu l-

am putut refuza. A fost o bucurie și o încântare să 

colaborez cu Domnia Sa. Volumul se numește „Al 

optulea cer”, iar prefața „Omul din poezie, poezia din 

om...”, văd că este cuprinsă în revistă. Felcitări, Emil! 

Sunt convins că nu peste multă vreme ne vei surprinde 

din nou, cu alte minunății literare. Bravo! 

Președintele Asociației Scriitorilor din județul 

Tulcea, scriitorul Mircea Marcel Petcu (și director al 

revistei de față!), ne dăruie o parte din discursul 

Domniei Sale, la Festivalul de literatură din R. 
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Macedonia, Adrian Pal, scrie un articol despre „Evreii 

în arta plastică românească și europeană”, iar Nicolae 

Ariton ne oferă „O mică introspecție asupra istoriei 

existenței țânțarilor”.   

Ana Maria Ducuță, ne „poartă”, pe „Calea 

sufletului. Ce este un program mintal de victimizare?”, 

Ilie Zanfir, își amintește despre minunata „Studenție 

eternă în Micul Paris”, iar Floarea Calenic, poartă un 

dialog cu dr. Ligia Dima – managerul Bibliotecii 

Județene „Panait Cerna”, Tulcea, despre „Biblioteca 

proiectelor reușite”. Felicitări!   

Traian Bogdan Ivanov, ne prezintă proza 

„Androgen”, Mircea Marcel Petcu mai semnează un 

articol „In memoriam. Zaharia Potârniche”, ilustrând cu 

coperta față, a volumului „Spovedania unui copil al 

Dunării”, aparținând regretatului Zaharia Potârniche și 

continuând cu un grupaj de poeme, pentru ca în finalul 

revistei la secțiunea „Am primit la redacție”, să ne fie 

prezentate câteva cărți și reviste literare, primite pe 

adresa redacției revistei „Steaua Dobrogei”. 

Cam acestea ar fi, în linii mari, aspectele 

dorite a fi semanlate și totodată, cuprinsul revistei 

„Steaua Dobrogei”. Se vede de departe 

profesionalismul celor care au trudit la conceperea și 

editarea acesteia, felicitându-i pe toți, și pe fiecare în 

parte. Mă bucur să constat valoarea materialelor, 

repet! Asta înseamnă, printre multe altele, că omul 

sfințește locul sau că este în timp și loc potrivit. Din 

adânc de suflet, aduc, mulțumiri, pentru includerea 

unor materiale din portofoliul personal. Acest lucru mă 

onorează.  

Vă doresc să aveți parte de sănătate și să 

continuați acest proiect, pentru a rămâne posterității 

frumosul literar oferit prin muncă, osteneală sau trudă. 

Felicitări, întregului colectiv de redacție pentru munca 

și efortul depus - „omul potrivit, în locul potrivit”, mai 

zice o vorbă la români, care vi se potrivește 

extraordinar. 

 

 

 

 

Al dumneavoastră, cu sufletul și gândul... 

Vasile Bele 

Chiuzbaia, 8 mai 2022 

Membru L.S.R. – filiala Cluj-Napoca; 

Membru Asociația Scriitorilor din Baia Mare; 

Membru Cenaclul literar „Petre Dulfu”, com. 

Satulung (MM); 

Președinte ASCIOR – Baia Mare (MM). 
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POEMELE ADĂPOSTIRII 

 

 

 

 

                Dumitru CERNA    
 

 
Munții 

hercinici voi ce-ați dogorât în mine 

acoperiți de calcare și ierburi 

 

mă așteptați în șisturi cu rubine 

semn al recunoașterii fraterne 

 

de amăreala stepei ars pe buze 

eu vă sărut ca pentru primenire 

 

desculț și-nvolburat așa cum sunt 

urc iar spre voi ca spre desăvârșire 

 

precum cel mire-ales urca-n Iubire 

precum poemul tandru în cuvânt 

 

* * * 

 

adulaţia şi freamătul  

misterios al toamnei 

cuvântul  

rătăcește un timp  

inițiatic 

până se adăpostește  

în 

poem 

 

 

 

Pastelul adăpostirii 

se duce și parfumul amărui al acestei veri derutante 

praf tunete înserare lanuri de porumb vălurite în pante 

 

șoapte zgomote incitante stele puzderie și căzătoare 

trupul meu tremură tot în cuvânt cătilin cade ninsoare 

 

Mihnea crește peste noapte și Lăbuș îl privește sfios 

nu-l mai provoacă ludic retrăgându-se protector și duios 

 

vecinii lipsesc pe terase senini despre Viață plângând 

vântul se poticnește-n vânt prin cotloanele firii umblând 

 

grădina Mariei pustie amiroase a vise pârjolite uscate 

merele sunt coapte au pălit verdețurile verii aromate  

 

pe Urușagului trec rar oameni și dobermanii au amuțit 

soarele știutor a toate ademenește nourul încărunțit 

 

prin aburul țigării Maria nu mai privește în ochi lumea 

la bisericuța noastră câțiva nedumiriți își caută sinea 

 

Marcel îmi scrie despre iluminarea din Cerna o adiere 

și mă-ndeamnă să fac la fel cântându-i despre înviere 

 

și continuă ce am eu sub pleoapă nu e nici lacrimă  

nu e nici apă și-atunci poemul din ce se mai adapă 

 

muntele de la fereastră e-n flăcări tu ești tare departe 
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de parcă nu această vară ci Moartea verii ne desparte 

 

stau agățat de amiază Mihnea-mi trimite în dar o mierlă 

în cântecul ei cuvântul ca-n scoică nebănuita perlă 

 

pasărea tânguie-n mine ca-ntr-o cunoscută nuvelă 

vara aceasta deja s-a risipit în toate străvezie rebelă 

 

* * * 

Iisus  

trupul tainic al  

catedralei 

așa cum trupul tainic  

al lui Iisus  

Poemul 

 

Mediterană 

(meditație la rană) 

rana mării sângerează picotește albatrosul 

Mihnea agățat de-o rază se-alungește luminosul 

 

în această feerie apele se-nvolburează 

din adâncuri zâna bună izvorăște ca o piază 

 

iar amurgul limpezește trecerile pe pământ 

se împacă greu cu valul Mihnea-n acoperământ 

 

el vâslește și-n vâslire albăstritul dor îi crește 

de-adorare tot nisipul ce-l urmează înflorește 

 

Mihnea-nvinge necuprinsul apa-i limpezește vrerea       

și-l poartă la țărm în taină să nu-i tulbure tăcerea 

 

* * * 

 

înger plângând 

Poemul se  

pregătește de  

toamnă 

 

 

 

Poemul curcubeu 

rapița radiculară se aprinde din lumină 

tot pământul de-ntuneric se înscaldă se înspină 

 

morții beau ulei de stele și-nviază în parfume 

mama cufundată-n lanuri se înalță lin din spume 

 

fluturii înghit lumină și dispar în clipe repezi 

de-ndurare se-ntrupează șipotind în ape limpezi 

 

noapte-amână să coboare vara poartă decolteu 

se adăpostește-n cruce doar poemul curcubeu 

 

*** 

 

au înflorit migdalii 

în 

Dobrogea 

de Sus 

însângerat și tăcut 

Fluviul urcă tiptil în 

poem 

 

Semnul 

lui Marcel de Mureșeanu care mă certa mai anu' 

că sunt mult prea repezit iată-mă-s sunt îmblânzit 

 

de aceea-i scriu subțire nu-ndesat ci cu Iubire 

că am căpătat știu bine rana ceea-n înfrunzire 

 

și atunci când n-oi mai fi să se-așeze blând să scrie 

despre cum Enisalezul cade din fotografie 

 

iar eu drept recunoștință ca să-i țină de-nflorit 

îi voi da doar de sămânță zarzărul meu măcinit  

 

plictisit pe rogojină stând mâlc lângă Dumnezeu 

îl privesc în zăpușeală cum se-ntoarnă-n satul meu 

 

el urcând pieptiș Chervantul eu semn cătilin cu mâna 

face-i-aș așa cum luna când plângea-n poem Levantul.
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            Valentina BECART BISOG           

 

În giulgiuri solare... 
Străină mă regăsesc 
în această gratuitate 
a peregrinării, 
această așteptare 
ce cade ca un cuțit - 
în miezul unei resemnări. 
 
O geometrie 
a încarnărilor, pe tot acest 
drum 
auster, lunecos... 
Dincolo de cumpăna apelor, 
presințeam germinația 
lumii, 
neliniștea  unui alt început. 
Ziua își înălța cântecele, 
în timp ce un alt asfințit 
exalta din conturu-i zelos... 
 
Străină mă regăsesc în această 
lungă peregrinare 
prin labirint, 
(această  frământare între plăsmuire 
și nedefinit); 
o flacără mi-a fost călăuză, 
când mâna mea deznădăjduită 
îți ridica vălul... 
( totul sau nimic!) 
 
Prea limpede această zvâcnire 
tenebroasă, 

acest dialog patetic între tine 
și dorința mea de îmbrățișare. 
Dincolo de mâinile 
noastre, 
sunt trepte fără de sfârșit, 
acolo unde timpul își odihnește 
trupul 
în giulgiuri solare. 
 

E ora… 
”-- E ora, doamnă!” E ora… 
O foaie desprinsă dintr-o 
carte, 
un copil la fereastră. 
Ce  pasăre țipă pe cerul opal? 
O tresărire..., apoi gândul 
străin; 
și-atunci am văzut-o: 
cu părul ca mierea, cu umeri  
rotunzi 
sub văluri arămii. 
Cineva se grăbește să-i prindă 
privirea. 
Eu rămân în urmă cu un pas,  
poate doi... 
O flacără înaltă e strada! 
Un adevăr despre noi - și totuși 
un zid mai persistă. 
 
”-- E ora, doamnă!”. E ora... 
Lungi chemări despică liniștea 
grea. 
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Sunt martora (din umbră) 
la căderea frunzei, 
la tăcerea ierbii. 
Între mine și ea – doar simpla 
întâmplare de a fi. 
Ca o apă ieșită din matcă, 
e această trăire,  
această lumină rămasă anume 
pe un piedestal. 
 
”---E ora, doamnă!”. E ora... 
Prea limpede această domnie 
a fricii, 
(în tonuri de verde, de gri). 
Pe caldarîm doar pașii răsună: 
absurd, ireal. 
Revin la fereastră! Și-atunci 
 am văzut-o pe ea: 
ca o zi de toamnă, ca o flacără 
ce-mi caută trupul... 
 

Legată la ochi 
 
Legată la ochi, am trecut prin viață; 
pipăiam lucruri, atingeam înălțimi, 
un vis era mereu în aripa unei păsări. 
 
Legată la mâini, mai apoi, căutam 
forme, 
totdeauna rănită de ceva colțuros; 
o marmură albă, rareori, îmi exalta 
simțirea... 
 
Legată la ochi și la mâini, 
m-am lovit, în plin, de mijlocul vieții. 
Rătăceam pe câmpii și-n ierburi de leac 
îmi vedeam infinirea; 
o străfulgerare de-o clipă, și-apoi 
nimic... 
o armură de-argint mi-a devenit tăcerea, 
o lance ascuțită – ultimul gând... 
 

Nimic din fericire... 
 
Să nu mai vorbim despre 
fericirea 
uitată, să nu mai vorbim; 

sus, în munți, a început vânătoarea. 
E dimineața mea, ca o rumoare 
complice. 
Pe buza prăpastiei – flori roșii răsar 
în lumină. 
E un semn că piatra respiră 
și, rareori, apele se retrag în morminte. 
 
Nu, nu... 
Să nu mai vorbim 
despre o fericire uitată; 
a început vânătoarea în lunci. 
Acolo, în iarbă, s-a stins un vis 
însorit. 
În marginea văii sunt  păsări tăcute, 
ah, și-un salt prea târziu... 
e-un semn că la capătul zilei 
nimeni nu va mai ști ce-a  fost... 
doar firul de apă va spăla mâinile 
și fața întoarsă spre un alt 
răsărit... 
 

Pe-o tavă de argint, duminica... 
 
Poate am uitat că sunt o rugăcine 
aleasă să-ți fiu, într-o zi de duminică 
sau dincolo de stele, nemărginirea 
albastră; 
aproape de gând, doar ceasul de taină. 
 
Rând pe rând, trec zile, cad fructele verii 
și clopotul zilei anunță că-i vremea 
de rugă... 
 
Un buchet de lumină se-așterne pe brațe; 
se-aude tăcerea –respirând sacadat 
în sufletul lumii, la porți de vecie-i chemarea. 
 
Poate am uitat că sunt o amintire 
aleasă să-ți fiu, într-un sfârșit de 
octombrie... 
sau cine mai știe, vreo stea norocoasă; 
departe de noi, o noapte de beție, o zi 
de duminică pe-o tavă de-argint... 
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                 Trandafir SÎMPETRU 
 
 

 
 

 

  

ÎMI CUTREIERI CETATEA DIN GÂND... 

Tu, ești țara mea, de liniști iubito, 
mă cuprinzi cu ochii tăi cenușii 
și clipele tale de nesomn, cu tăcerea 
ta din nordul trecerii și nisipul 
acela amestecat cu alge, pe care 
îl vânturai ca o nesfârșită crucificare 
în zăpadă și nemoarte, cu liniștea 
plecării în alte priviri, cu respirația 
ta înstrăinată îmi cutreieri cetatea 
din gând, așezată la drumuri întretăiate, 
eu sunt iubitul tău nins, bătut de lună 
și de soartă iernând în dragoste. 
Mi-ai pus cătușe de nisip în vis 
și mă plimbai printre gutuii tăi, 
cu neclintirea în spate și cuprins 
de ostenirea ce se destrăma, ne înfășura  
în frig și uitare, seară de seară,  
te rugam să mă păstrezi în gene și să  
reclădim cerul și azurul îndepărtat cu nenuntirea 
noastră, în care bat zăpezile nerisipirii. 

 
TU ALERGAI DESPLETITĂ SPRE MINE 
Coboară- te în mine, iubito, 
ca un izvor în peșteri, vino 
să-ți țin sânii în palme, 
umerii și chipul, și cenușa 
vântului, și țărmul sufletului 
tău, cu nisip și scoici, cu alge 
uscate ce-mi intrau în orbite, 
cu cerul topit și neștiute adâncuri 
cu dâra aceea de stea dintre 
două visuri prin care îți zbor 
pescărușii prin umezeala tăcerii, 
tu alergai despletită spre mine 
să-mi desfrunzești iubirile 
și sălciile răcoroase care-mi 

grăbesc ploile și mersul meu 
spre iernile aspre ale vieții. 
 

SĂ- MI DAI TU FOȘNETUL ÎNTINS  
DIN ÎNTREBĂRILE MĂRII … 
Te sugrumă așteptările, 
Nu întârzia prin amintirea 
Ta, iubito, caută clipa de fildeș 
Sau spectrul iubirii noastre, 
Prin stelele coapte în stivă, 
Tu vii prin rouă și treci prin 
Brumă, abia târziu te desprinzi  
De aurul palid al soarelui de 
Primăvară, numărăm mirați 
Zugrăvelile timpului, singurele 
Culori peste tâmple ca niște albe 
Crizanteme, aș vrea să rămâi, chipul 
Meu drag, ce- mi prinde umbra cu 
Sărutul veșniciei uitat, să- mi dai tu 
Nisip și alge și foșnetul întins din 
Întrebările mării, fii fluturele meu 
De aer și lumină, foșnetul frunzei 
Din răscrucea focului, din sufletul 
Unde se rostogolesc curcubeie, 
Eram viscoliți de vântul nopții și 
Spumele mării ne loveau la glezne, 
Dezlipindu- se de picioarele noastre, 
Ca un zbor pregătit de nesfârșirea 
Care ne mâhnea, doamne, ce frumoasă 
Era corabia tinereții și cum licuricii se 
Tăvăleau prin visele noastre incolore! 
 

Mă Doare Și Mi-E Dor De Zâmbetul Tău 
Primește- mă în cerul tău prelung  
ca pe o răsucire de ploaie, ce-și pierde  
chipul în valuri ca un foc lichid  
în care-mi zâmbeai trist cu ochii înfloriți, 
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la gât purtai colierul de stele pe care ți l-am  
dăruit pe țărmul tăcerii noastre, răsturnat  
de ape, de vârtej și de răcoare, veneai frumos 
să mă faci prințul tău și mă prădai de dragoste 
lângă malul înmugurit de cearcăne albastre. 
Mă doare și mi-e dor de zâmbetul tău,  
de începutul de zbor spre desfrunzite stele,  
mă neliniștea această rotire de ceruri 
pe care nu o ajung când suișul cobora în vis 
și nesomn cu pașii cruzi unde se adăpostesc  
departe sub pleoape nuferii mici ai iubirii 
noastre, lacrimile tale, unde uneori cobor  
să-ți număr rănile arse de ger, ceață și sunete. 
 

SĂ CRESC ÎN PRIVIREA TA 
RĂMASĂ GOALĂ… 
Umblai singură pe țărm 
cu singurătatea încărunțită,  
ascultai îndelung fâlfâitul 
de aripi al pescărușilor sfâșiați 
de aerul moale și de bolta albastrului  
care se prăbușea în oarbe și reci 
chemări, erai ca o pasăre vlăguită 
de dor, oare ce dragoste-mi ascunzi ?,  
țineai în poale boabe de rouă și-ți 
împleteai coronițe din alge, îți umpleai  
gândurile privind vapoarele și norii 
întârziați deasupra stabilopodzilor,  
unde licărea înserarea și inimi rătăcite, 
te scuturai de nisipul sălbatic lipit  
de tine și leneveai lângă valuri, îți 
zăvorai visurile, știu că mă vei chema  
să îți sărut buzele cu urme de patimi,  
să te învălui cu steaua înserării mele,  
să te amesteci în tăceri, să cresc în 
privirea ta rămasă goală, odată cu vântul  
care-ți suspină în păr, știu că mă căutai  
pe mine și colțul acela de inimă cu zori  
revărsate de pe insula mov a dragostei. 
 

SPARGE- MI OCHII CU DEȘERTUL MĂRII... 
Va veni o zi iubito, când va trece  
trenul vieții prin gara sufletului tău  
cu mirosul pădurii și desprimăvărarea 
ochilor tăi verzi, va sparge liniștea 
cerului moale și oglinzile de ceară 
prin care tu nu mă vezi cum umblu 

ca o umezeală de seară cu picioarele 
desculțe, prin amurgul sfârșit în deltele 
noastre, caut golful liniștii tale și umbra ta, 
care mă doare, năvoadele acelea imense  
în care suntem prinși cu răcoarea tăcerii. 
Îngroapă- mă în sânul tău cu uraganele 
tale, sparge- mi ochii cu deșertul mării 
și surâsul tău, lasă- mă să fiu umbra ta, 
ploaie și vânt, apoi să plesnesc de dor. 
 

SĂ NE ÎNFRUNZIM ÎN SOMN ȘI UITARE... 
Nu mai știu ziua când noi  
deveneam statui în vârtejul stelelor 
între cer și undă, între furtunile 
de fluturi jefuind curcubeiele,  
aburii verzi m-apropie de tine, 
vrei să mă cuprinzi, să ne înfrunzim  
în somn și uitare la răscruci de ceruri 
unde-mi ești, umbră, unde-ți sunt, mugur,  
vom împietri rămânând doar uitare, 
aștri fără asfințit vom fi peste asfințitul  
sângerând, aproape de țărmul cu scoici  
tu ai fugit în valuri prin paradisul mării.  
Te-am căutat printre talazuri și alge,  
prin zorii de mătase cu respirația tăiată,  
parcă mă stingeam înspumat de nisip,  
deșerturi de cețuri mă înconjurau 
trezite din tăcere mi-au tulburat sufletul,  
lacrimi ale asfințitului te adunau 
dar tu nu erai nicăieri, nici prin vuietul  
acela de valuri care mă-ngenuncheau 
lângă pescărușii rătăciți prin visul ce doare. 
 

SĂRUTUL ÎNNOPTĂRII NOASTRE 
Pleoapa brumei sub ploi se dedospește  
ca lacrima,un vânt mă alină ca amurgul 
în cercuri,pe țărm mă plimbam,priveam  
marea care geme,luna se-nclina,parcă  
sculptată-n piatră tu,adormeai tăcută-n  
visul meu,parcă priveai la fotografiile incolore, 
începeai să suspini,îți treceau prin față 
imagini grăbite pline de stele,adâncuri 
nesfârșite cu ape prelungi și alge marine, 
câte punți de fum nu am trecut împreună 
căutând șoaptele vagi,dornicile chemări 
în care-au plesnit sărutul înnoptării noastre, 
clipe de neuitare prin care te aștept,liniștit  
și trist,ca un surâs înecat în veștede umbre. 
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            Alina Lucy DAVID 
 

 

 

Acces la fericire 
 
Accesul la fericire 
depinde doar de tine. 
Îți arăt calea pentru autodepășire. 
Hotărârea îți aparține. 
 
Fericirea e doar o stare. 
O creezi după placul sufletului. 
Ea limite nu are. 
O poți dărui prezentului. 
 
Fii optimist, 
oferă-ți acces la fericire, 
fii sufletist 
pentru a ta împlinire. 
 
Învață să ierți fără amărăciune, 
nu căra bagajele frustrării, 
 uită a ta slăbiciune! 
Interiorul tău e cheia fericirii. 
 

Magia Universului 
 
Cinstește-ți viața! 
În tine e credința. 
Fii un profesor,  
un antreprenor! 
 
Nu dărui jumătăți  
din calități! 
Nu vei sărăci, 
doar vei străluci. 
 
Prin puterea gândului, 
prin puterea cuvântului, 

magia Universului există 
și se manifestă. 
Primește oportunitățile, 
deschide-ți brațele 
și lasă-te purtat, 
de magia Universului încântat. 
 

Luptă! 
 
Fii responsabil, rațional! 
Nu arunca cu vorbe grele! 
Dacă nu ai decât cuvinte rele, 
mai bine taci amical! 
 
Fii om blând, smerit! 
Nu judeca după aparențe! 
Dacă nu suntem în fața unei instanțe, 
de ce să fii de ură stăpânit? 
 
Suntem oameni printre oameni, 
cu toții, copiii Lui Dumnezeu. 
Arătați-vă bunătatea, mereu, 
cei răi sunt vicleni. 
 
Construiește fiecare mișcare în viață, 
pas cu pas, fără grabă. 
Nicio ezitare reușita să nu aibă. 
Detaliile fac diferența cu siguranță. 
 
Fii perseverent,  
loial fiecărui vis. 
Luptă pentru ce este scris 
al tău, în mod evident. 
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Când... 
 
Suflet drag, când ai stat ultima dată cu tine, 
când te-ai îmbrățișat, 
când te-ai apreciat, 
când ai strigat de bucurie și gratitudine? 
 
Mă accept așa cum sunt 
în toată splendoarea, 
iubindu-mi imaginea 
și fiecare gest mărunt. 
 
Când i-ai mulțumit Lui Dumnezeu 
pentru a ta strălucire, 
pentru fiecare trăire, 
nefiind ateu? 
 
Apreciază-ți întreaga ființă, 
dincolo de critică 
și judecată publică. 
Ajută-te să ieși din orice suferință.  
 

Salvator 
 
Ești propriul salvator. 
Îți ești dator. 
Nu căuta fericirea, disperat, 
în ceva anume preferat. 
 
Oferă-ți ascultare! 
Fii în căutare  
de noi experiențe, 
ale fericirii semințe. 
 
Nu-ți irosi energia, inutil! 
Înconjoară-te de oameni cu stil 
să te ajute să te dezvolți 
evitând ai vieții colți. 
 

Mantră 
 
Mulţumesc cu recunoştinţă 
pentru darurile primite de la Dumnezeu, 
pentru sufletul meu, 
pentru trupul plin de vitalitate, 
pentru ceea ce sunt în prezent. 
 

Mulţumesc cu recunoştinţă 
pentru această viaţă, 
pentru autocunoaştere, 
pentru trecut şi viitor 
şi pentru oamenii din jurul meu. 
  
Mulţumesc cu recunoştinţă 
spiritului meu divin 
care mă ghidează 
să-mi creez viaţa, 
împlinindu-mi visele. 
 

Niciodată sărac 
 
Sărac nu eşti niciodată, 
eşti o sursă de bogăţie 
lăsată de Dumnezeu pe pământ. 
 
Sărac nu eşti niciodată 
dacă, pe drumul vieţii, 
nu te vei pierde pe tine. 
 
Ai un suflet, 
eşti o imensă energie, 
te poţi manifesta oricum. 
 
Cere clar şi ţi se va da. 
Doar noi ne complicăm existenţa, 
pierzându-ne credinţa, încrederea în noi. 
 
Trezeşte-te la realitate, 
trăieşte-ţi visele, dorinţele, speranţele! 
Explorează-le la maximă intensitate! 
 
Totul este permis. 
Sărac nu eşti niciodată. 
Dumnezeu e mereu lângă tine. 
 
Este iubire, bucurie, simplitate. 
Te-a creat după chipul şi asemănarea Lui. 
Ai încredere că poţi avea din toate. 
 
Nu te limita la nimic! 
De ce să te mulţumeşti cu puţin 
când universul îţi oferă din plin, din toate? 
 
Sărac nu eşti niciodată. 
Lasă-te purtat de resursele infinite din tine! 
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              Marieta COMAN 
 
 

Sărutul stropului de rouă 

 Iubirea lui a venit timid ca un strop de rouă  

ce adulmeca încet parfumul unei flori. 

S-a așezat pe o petală parfumată scăldându-și 

ochii în culoarea ei nedefinită…  

Și floarea îi părea albă ca puritatea și roz ca 

dragălășenia, sau, poate,  

cu nuanțe verzi de mister și cu puțin roșu de 

pasiune…  

Dar cel mai mult avea zâmbetul galben și 

strălucirea razelor de soare jucăușe, 

 iar stropul de rouă i le absorbea cu totul. 

De-atâta încântare, stropul de rouă se evapora 

în amiază. 

Dar, revenea în a doua, a treia  

și în toate diminețile următoare…  

Căuta aceeași floare și o descoperea puțin 

câte puțin. 

Se-nvăluia în catifelarea petalelor ei și ii 

potolea setea,  

setea de iubire…  

Iar floarea îl îmbrățișa, sorbindu-I prospețimea 

sentimentelor,  

astâmpărându-și setea de sentiment. 

Petalele i se deschideau în fiecare dimineață în 

sărutul tandru al stropului de rouă 

și ea ii dăruia curcubeu de culori înmiresmate. 

Dar, de fiecare dată se evapora lăsând în urma 

lui senzația sărutului prețios  

ca o podoabă de topaz. 

Și totuși, ce tristă le părea amiaza, când stropul 

pleca  

 

asemeni unei lacrimi prelinse  

de despărțire… şi ce lung părea timpul scurs 

până la următorul răsărit al întâlnirii 

Doar atât își puteau dărui, iubire în dimineți… 

 

Și pentru asta, se uscau de dor în tot restul zilei 

și al nopții… 

 

Nuanța roz a firii  

Te rog să nu îmi spui 

că a murit albastrul 

și visul dintr-o stea  

este-n zadar 

eu încă văd pe cer  

o strălucire 

și-o pană de dorință  

prinsă într-un târziu,  

noaptea... 

 

Te rog să nu îmi spui  

că-i cenușiu seninul 

cu ochii-mi de speranță 

eu văd  

doar strălucire 

lumină văd acolo,  
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unde zâmbesc doar inimi 

și strâng la pieptul meu  

nuanța roz, 

a firii...  

 

De ce ?  

De ce mi-ai dat să simt așa profund 

Tu, Doamne 

firul sensibil al ierbii cum crește 

verdele primăverii 

și melancolia toamnei 

sau apusul din vara 

ce mă răscolește...?  

 

Și-o lacrimă la colț de ochi 

de ce-mi aduci întruna 

când sentimentele le simt  

prin suflet că mă năpădesc 

iubesc soarele, dar iubesc și luna 

 

iubesc oamenii și cam exagerez  

când iert...  

Dar eu Îți mulțumesc că cel mai tare simt 

cum curge lin prin mine orice melodie 

 

cu notele-i mă-nalță în lumi de visare 

și-Ți mulțumesc că vorbele îmi curg în poezie 

și îmi transformă în magie orice stare...  

 

Scrisoare 

Scrisoarea îmi era adresată…  

Numele meu cu majuscule și cu semnul 

exclamării ! 

Deschid și văd doar rânduri scrise cu 

majuscule. 

Pare important… : 

„Trebuia să îți scriu,  

să îți atrag atenția cumva…  

Nu îți sunt pe plac niciodată, 

deși îți ofer totul.  

Mereu parcă mi te împotrivești și mă 

apostrofezi…  

Noaptea te surprinde la ore târzii, iar răsăritul 

te găsește deja făcând ceva  

când de-abia s-a deschis geana dimineții…  

Dacă vreau să lenevim împreună, îmi spui că ai 

ceva de făcut,  

dacă vreau să ne relaxăm și să ne ținem 

companie, 

 nu se poate, mereu te grăbești…  

Sunt gelos pe tot ceea ce îți captează atenția…  

iar pe mine nu mă prețuiești.  

Crezi că vei mai putea recupera vreodată  

clipele de relaxare ce le-am fi putut petrece 

împreună,  

tand așa, pierduți și nefăcând nimic, 

doar bucurându-ne unul de altul…?  

Crezi că mai poți întoarce unele momente  

în care cel mai important să fiu eu, fără ca 

altceva sau, 

altcineva să îți distragă atenția…? 

Eu, sunt aici pentru tine… 

Nu mă grăbi, sunt doar al tău !  

Încearcă să mă prețuiești, 

atât cât se mai poate…! 
 

Cu drag,  

al tău 

TIMPUL…’’ 
 

Sens giratoriu 

În sensul giratoriu-al vieții 

uneori ne tot învârtim 

înaintăm puțin 

dar ne întoarcem 

cel mai adesea, 

pentru că greșim. 

 

În sensul giratoriu-al vieții 

rămânem uneori nedumeriți 

spre ce ne îndreptăm 

sau care-ar fi direcția,  

pe care s-o parcurgem 

ca să fim fericiți ? 
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Gabriela DOBRE                                
 

 

MĂRGINITĂ  MARE 

Stupid treceam pe lângă ea fără s-o bag în seamă, 

Ținându-mi strâns între măsele încruntata teamă, 

Cu colțurile gurii gârbovite atârnând 

Către genunchi … și cu privirea în pământ, 

Prea surdă să-i aud talazul cum mă cheamă,  

Prea oarbă sa-i văd armăsarii de alamă,  

Prea scundă să-mi simt creștetul în nimb arzând 

Și prea înaltă să m-atingă orizontul frânt… 

Ce pierdere de viață! Slabe, triste, ostenite 

De-atâta aşteptare seacă și rănite,  

Cu gâturile arse și privirile opace, 

Se-ntorc în hăul lor lichid sirenele sărace, 

Plângând după comoara cântului neascultat... 

Eu m-am trezit cu-o noapte prea târziu și e păcat... 

Spre Zori, când învia-voi, am s-o regăsesc 

Smerită, cum e orice prunc dumnezeiesc. 

 

DE INIMĂ 

 

Aștept un diagnostic, doctore 

Și o rețetă bună 

Să-mi faci să bată inima și valul împreună! 

Am încercat pomezi, tot felul,  

Și leacuri prea băbești să funcționeze... 

De când sugrumă bietul cord inelul,  

Aștept mareele să înceteze 

Dar parcă-i un facut: mă strânge-ntruna 

-Cu cât mai sufocat, cu- atât mai îndârjit- 

Mi-e cordul parcă frământat cu mâna 

Și sângele pe pietre risipit. 

 

AH, MARE! 

 

Ah, mare, tu, atât de mare! 

Îmi curgi prin vene, mă sculptezi în sare, 

Cu buze de sidef îmi tulburi firea 

Și-n carnea mea-ți înfigi nemărginirea... 

M-aștepți înfierbântată și nebună 

Cu albele-ți catarge-nfipte-n lună, 

Bătând din geana velelor, perfid, 

Cu trupu-mi, irisul de aur să-ți deschid... 

Ah mare, tu, atât de mare, 

Alini sub valuri dorul meu ce doare! 

Câmpii de diamante porți pe umăr, 

În cerul tău dorm stele fără număr... 

Cu buze de smaralde pui pecetea 

Cuvântului ce-mi domolește setea, 

Mi-așterni nemărginirea- ntreagă-n gând 

Și-n cântec verde mă-nvelesști apoi oftând... 

 

ROMANȚĂ  MICĂ  PE  MARE 

 

Aici erai?! Ce căutare 

Și câte gânduri, dragă Mare! 

Credeam că mi te-ai furișat 

Într-un pian dezacordat,  

Iar tu, surpriză, te aflai 

În lira gurilor de rai 

Și,  sub arcuș de violină, 

Cântai romanțe, Mare lină... 
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ÎN  DRUM  SPRE  MARE 

 

E asfințit...în drum spre mare 

Semnez cu pașii aurii 

Peste nisipuri mișcătoare, 

Visând ce-am fost și ce vom fi... 

 

Mai știi când ne doream întruna, 

ca soarele dorindu-și luna 

și ne știam suspect de bine 

și ridurile cele fine, 

și alunițele și geana, 

și fraga buzelor, vicleana, 

și-a ochilor sfântă icoana... 

 

și-n mâna ta, și-n mâna mea, 

a trupurilor catifea?... 

 

Mai știi? … Ca-n fiece secundă 

și-acum dorința ne inundă 

și, de-am putea, am fi ca valul 

ce-mbrațișează-ntruna malul, 

am fi ca noaptea înstelată 

ce-nvaluie planeta toată 

sub mantia-i de stea s-ascundă, 

aprinsă, flacăra fecundă. 

 

…Atât de dor îmi e de tine, 

că-n dicționarele prea pline 

de vorbe-alese, nu găsesc 

una... să-ți spună: "te iubesc"... 

 

A, MARE !  AMARE, AMAR 

 

A, mare!  Amare, amar… 

Să punem veșnicia pe cântar: 

Tu vii cu- o scoică, eu cu- o disperare, 

Adaug zambet, tu, o stea de mare 

Și talerul balanței fără chip 

Înclină către duna de nisip... 

Mai pun, înfrigurat, o amintire, 

Cu panza ei cea scurtă și subțire: 

Stă neclintit cântarul și așteaptă 

Să mulțumesc măsurii cu o faptă,  

Dar sunt sărac, desculț și dezbrăcat 

De tot ce mi- am dorit să fiu vreodat' ... 

Cândva veneam pe țărm încoronat 

Cu vise, iar alura- mi de- împărat 

Te tulbura și tremurai pe prund! 

...Acum sunt tot mai slab și tot mai scund, 

Umil, mă micșorez pe zi ce trece,  

Cât de curând voi sta sub valu- ți rece 

În prima scoică din balanță- ascuns, 

Făcându- mi Neajunsul,  Îndeajuns... 

 

LA CAPĂTUL  LUMII 

 

Îți amintești? Ne legănam sub val 

pe-un așternut de alge rubinii 

la poarta țării vaste de coral, 

cu gleznele lipite, argintii. 

 

Din tâmpla ta, vibrând, un far țâșnea 

rupând tăcerea nopții în eter. 

Lumina lui fierbea în coasta mea 

s-alunge singularul efemer. 

 

Și ne-nveleam cu plete verzi și moi, 

sargase fără număr împletind... 

Eram amanții Mării de Apoi, 

în Raiul scoicilor reînviind... 

 
 

 
Gheorghe Neață – ” Constanța”,colectie privată 
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                          Ioana ILIEȘI     

 

VIAȚA CA O POEZIE- ACROSTIH  

Vâltoarea zilelor ne-mbrățișează-nșelătoare, 

Iar timpul, impasibil, sfidând orice răbdare, 

Aruncă-n calea noastră dificultăți …cu carul, 

Ținându-ne pe brațe, Domnul ne suflă harul  

Atunci când crunt ne zbatem să ne-necăm 

amarul. 

 

Când zorii dimineții ne-nvăluie-n speranță, 

Apar scântei în suflet, sădind un dor de viață. 

 

Orgoliul, aroganța, trista ipocrizie, 

 

Poate s-ar transforma treptat în poezie… 

O lume mai curată noi ne-am dori să fie, 

Emoția să se cearnă-n suflete pustiite, 

Zădărnicind răceala din inimi împietrite. 

Iertarea să ne-nvie ca ploile de vară, 

Elogiind iubirea… eterna primăvară! 

 

DĂ-I ARIPI IERTĂRII… 

De prea mult timp îți plânge inimioara-n tine, 

De-atâtea suferințe și lacrimi ți-au secat  

Privirile…nu mai găsești nădejdea într-un mâine  

Mai generos… și rătăcești, norocu-i ferecat. 

 

Și parcă binele-i ținut de mult ostatic, 

Că n-ai mai dat de el în drumul tău; 

Pribeag ți-e sufletul, ajuns noptatic, 

Deși în jurul tău n-ai făcut niciun rău. 

An după an aleargă, dar timpul, ca bezmetic, 

A asurzit, n-aude nici plânsul, nici oftatul; 

Cronometrează strict trecerea noastră, un eretic 

Ce n-a-ntâlnit iubirea…doar păcatul. 

 

Ia un creion în mână și trage-o linie fină, 

Fă un bilanț în grabă, să-ncepi să socotești  

Sufletele pustii ce le-ai ținut în mână… 

Ți-ai irosit iubirea…și-ncă-o mai irosești. 

 

Ai pierdut prea mult timp din viața-ți prețioasă, 

Prea multă dragoste ai dat-o în zadar; 

Reinventează-ți clipa și fă-o radioasă, 

Iubește-te pe tine ca pe un sfânt altar. 

 

Și lasă suferința în cioburi să se spargă, 

Să nu îți tulbure-ale sufletului ape, 

Dă-i aripi mari iertării, ca să șteargă 

Furtunile, ce vor din tine să se-adape. 

 

Iar pacea-o să se-aștearnă ca picurii de ploaie, 

În sufletul rănit, s-aducă alinarea, 

Inima să tresalte flămândă, dar vioaie; 

Doar o dorință am: nu-ți înfrâna iertarea… 

 

A FI-N TOAMNĂ NU-I O DRAMĂ… 

Toamnă, când vei bate-n poartă  

Cu podoaba-ți de aramă, 

Lasă-mi scris, pe-o frunză moartă,  

C-a fi-n toamnă nu-i o dramă. 
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Dimineți cu suflu rece, 

Miez de zi ca-n toiul verii, 

În amurg fioru-mi trece  

Spre cotloanele durerii. 

 

O durere de pripas, 

Că am mai pierdut o vară, 

Iar, cu cât a mai rămas, 

Aș mai zăbovi în seară. 

 

Nopți uitate-n ierni eterne, 

Știu și eu, sunt iminente, 

Suflete sleite, terne, 

Flori din lacrimi permanente. 

 

Când vor da în noi năvală, 

Nu ne vom putea ascunde, 

Căci a timpului rafală  

Ne ia urma-n trei secunde. 

 

Așadar, frumoasă toamnă, 

Umple-mi cu must bun paharul, 

Să-ți sărut privirea, doamnă, 

Tâmpla brumărie, harul  

 

Ce m-a-nvrednicit pe mine 

Să te-admir așa cum ești, 

Zbuciumată și-arămie, 

Ca o zână din povești.  

                       

ALBĂ LUMÂNARE… 

Ce trist  îți e destinul, albă lumânare, 

Blânda lumină-a ta îți e ucigătoare; 

Stai dreaptă, mândră de-a ta importanță, 

Flacăra ta e vie și plină de prestanță. 

 

Străpunge întunericul, împinge noaptea minții  

Și strălucește-n ceață cum strălucesc arginții. 

Naște o licărire magică, de speranță, 

Creează stări de bine-n ocean de ignoranță. 

 

Dar tu o  știi prea bine, luminata ta celestă 

Îți este tocmai ție o negură funestă; 

Ca să creezi aura, iubirea și speranța, 

Tu-ți pui în joc, naivo, ce-i mai de preț… viața. 

 

Privești cu resemnare cum fiece secundă  

Îți ia din existență, te face tot mai scundă, 

Iar satisfacția primei scântei în întuneric 

Ți se preschimbă-ncet doar într-un scor numeric. 

 

Deși ești conștientă că-ți va grăbi sfârșitul, 

Zâmbești cu-nțelepciune, rămas-a răsăritul 

O umbră de-amintire ce stă și ea s-apună, 

Când flacăra-ncetează povestea să-și mai spună. 

 

DEZAMĂGIRE 

Te-ai cuibărit în gene, tulburi a mea privire, 

Îmi faci pat din suspine și vrei, dezamăgire, 

Să rătăcesc prin lume legată de picioare, 

Cu inima rănită, mereu ție datoare. 

 

Și mă hrănești întruna c-o floare înspinată, 

Îmi pui mereu în brațe iluzia deșartă; 

Vreau s-o arunc oriunde, fără să-ți dau de știre, 

Tu mă veghezi atentă, cruntă dezamăgire… 

 

Mă ții ca pe-un ostatic, n-am dreptul de-a alege, 

N-am știut să-ți tai firul  'nainte să mă lege; 

Mă risipesc în gânduri și mă zbat în neștire, 

Tu îmi întinzi capcane, cad pradă-n rătăcire. 

 

Cin te-a creat pe tine, cine ți-a dat un nume  

Și ți-a menit să-mprăștii doar suferință-n lume? 

Detest privirea-ți rece, inima-ți de catran, 

Slobozi-mă din chingile zâmbetului viclean! 

 

Nimic nu este veșnic, cât dăinuie-omenirea, 

Nici binele, nici răul, nici ea, dezamăgirea; 

Cât mai există-un mâine, o geană de speranță, 

Mi-e sete de lumină, iubire și viață. 
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Ionica BRANDABUR                        

 
 

E MIERCURI  

 

E Miercuri și strada-i fără de lume 

Încât se aud învieri printre Sfinți, 

Rugă de clerici și cânturi anume 

Ce-mbracă azi straiul cu fir de arginți. 

 

Din clopotul vechi s-aude sonetul 

Ultimei frunze uitată pe-o creangă, 

Izvoarelor limpezi, în susur, concertul 

Și geamăt de cerb ce-n codru aleargă. 

 

S-aude doar ruga de la icoane 

Iar raza plăpândă din lumânare 

S-așterne pe trupul bătut în piroane, 

Și-anafura udă de lacrimi amare. 

 

E Miercuri, e pace și-i sărbătoare  

În case gătite cu flori pe la geam, 

Fumul din hornuri se-mprăștie-n vale, 

E liniște caldă, sfințenie-n neam! 

 

ȘTERGARUL ȘI GRAIUL E ROMÂNIA  

 

Coboară din ceruri lumini colorate 

Și jale de fluier peste morminte, 

Sub cruci fără nume ne zace un frate 

Și-n ghemul tristeții, răsună cuvinte. 

 

Doinele toate le-adună în palme 

Strămoșii ce azi privesc printre stele, 

Cum fumegă-n oase plânsul de mame 

Când pulberi de vise cad din drapele, 

 

Cum sângele-n neam își stinge culoarea  

În ploi de speranțe pierdute-n puhoi, 

Se simte în brazdă sub pluguri sudoarea 

Cadența din pasul bătut de eroi. 

 

E 1 Decembrie, sărbătoarea 

Ce nalță-n văzduhuri steaguri brumate, 

Săracii aprind în odăi lumânarea 

Se-nchin și îmbracă straie curate. 

 

Și joacă hora cămășii străbune 

Spălată în sânge, țesută cu dor, 

Pe-un zid e scris mare: MAI VREM O UNIRE! 

Să se întregească al nostru popor. 

 

Iubirea de neam e cerul și glia, 

Tămâia de brad la mormânt când o duc, 

Ștergarul și graiul sunt România 

Și-s pâinea și-agheasma, botezul de prunc... 
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BĂRBAȚI DE ZĂPADĂ VOIAM SĂ ÎNALȚ 

 

A nins și la noi, cu fulgi cât o ghindă, 

Pe case, pe munți și trupuri de oameni. 

Trezind amintiri și carul din grindă, 

Gutuia din geam mă-mbracă în galben. 

 

Pe ramuri de pom zac învăluite 

Clipe-nghețate veghind Sfânta Miercuri, 

Ce-și lasă bucăți de haine sfințite, 

Lacrimi de ceară căzute în cercuri. 

 

Din aripi de îngeri a nins și la noi, 

Cu fluturi și vise-n colind descântat, 

Sub soba ce arde mai toarce-un pisoi, 

Eu beau un vin fiert, că nu e păcat. 

 

Și-un fum din țigară am tras cu nesaț 

Privind prin dantela de gheață din geam, 

Bărbați de zăpad-aș fi vrut să înalț, 

Dar neaua s-a dus cât eu mă gândeam...! 

 

ÎMBRĂȚIȘEAZĂ-MĂ 

 

acolo unde izvorăsc  aburii de rouă  

să nu rămân iarbă uscată 

sub copitele cailor nepotcoviți. 

 

Îmbrățișează-mă 

să nu mor  

sub cântecul lutului țâșnit  

din ulcioarele sparte  

îngropate odată cu slovele  

condamnate temeliei graiului. 

 

Îmbrățișează-mă  

precum fluviul delta lui  

înainte să uiți  

că am fost sunt și voi fi 

femeia ce ți-a cântat primul andante  

răscolind o Himalaie de sentimente ninse peste 

gura  

ce îngâna poeme în nopți de vară. 

 

Îmbrățișează-mă  

să scăp din frâul somnului,  

îmbătrânit aiurea  

prin rana dureroasă a timpului 

schit de rugăciune.  

 

ALERG 

 

în spații secrete  

purtând hăurile cu războaie  

comandate de cavalerii umbrelor  

care beau din ninsorile mele  

așezate pe creștet. 

 

Alerg și mă ascund  

în dosul puhoaielor ce vuiesc pururi  

răsărind din ogrăzile ochilor  

cândva înflorite odată cu ecoul vocii conturat pe 

buze  

fecioarei care privea  

de după perdeaua vremii 

infinitul. 

 

Alerg spărgând furtunile aburinde 

ce îmi fură clipe din basmul în care 

mi-am tors lumina în drumuri neomenești de 

lungi. 

 

Alerg și mă îndepărtez  

spre o altfel de zare  

brăzdată în adiere de palmele tatei  

căutând în fântâni neștiute  

stropul de agheasmă  

pentru stingerea focului și vindecarea rănii mele 

pururi torță vie. 
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                Maria TOMIȚA CORINI 
 

 PLOUĂ CU VISURI...    

Plouă cu visuri albastre, timide,          

Plouă mereu peste umeri de toamnă,      

Gânduri se lasă șiraguri, fluide,                 

Stelele curg peste chipul de doamnă.      

 

Plouă cu frunzele toamnei întreagă,           

Crengile goale-s orfane, tăcute. 

Vântul împrăștie în zarea cea largă                          

Visele nopții în taină făcute. 

 

Plouă cu doruri de viață aparte                 

În nopți nedormite picură gânduri,             

Versul se-așază cu drag într-o carte       

Leagănă visuri, cuvinte și rânduri. 

                                     

Plouă cu visuri albastre-n lumină 

Cerul gândirii devine o floare, 

Cântă iubirea, ne ține de mână, 

Plouă cu zâmbete rupte din soare. 

 

DAC' AȘ FI O RÂNDUNICĂ... 

 

Dac' aș fi o Rândunică, aș zbura ca să-ți aduc 

Tinerețe și iubire, și-acel mare dor năuc, 

Dar eu sunt atât de mică, zboru-mi rătăcește-n ploi 

Devenindu-ți bucuria, mă transformă-n vis de noi. 

 

Dac' aș fi o Rândunică, aș zbura și zi și noapte 

Să-ți aduc seninul mării doar în schimbu-a mii de 

șoapte, 

Dar eu sunt neputincioasă cu-acel zbor fără hotare, 

Împlinirea-ți devin toată ce-ți mai șterg din supărare. 

 

Dac' aș fi apa cea vie, ți-aș aduce tinerețe, 

Ți-aș cuprinde inimioara și ți-aș lua din bătrânețe. 

Dac' aș ști la o adică zborul cum să-l fac la fel 

Aș fi mândra Rândunică lângă tine Rândunel! 

 

Dac' aș fi o Rândunică, aș zbura și c-o aripă 

Să-ți aduc un colț de soare în privirea-ți obosită. 

Știu că sunt visarea-ți blândă, uite zbor acum spre tine 

Să-ți aduc o fericire și tot binele din lume! 

 

VISURILE TOAMNEI... 

 

Pantum 

Visurile toamnei în zori se rup din șoapte 

Dorul și-l înalță spre Tine-a mea iubire, 

Strigătu-mi aleargă în plină zi și noapte 

Acultă-mi-l iubite, Tu-mi ești o fericire! 

 

Dorul și-l înalță spre Tine-a mea iubire 

Alesele cuvinte ce zbor spre univers, 

Acultă-le cu drag, Tu-mi ești o fericire! 

Divinitatea știe, ea mi Te-a ales! 

 

Alesele cuvinte ce zbor spre univers 

Cuprind a Ta făptură, privirile-Ți iau foc, 

Divinitatea știe, ea mi Te-a ales, 

Vom deveni poveste bifată de noroc! 

 

Cuprind a Ta făptură, privirile-Ți iau foc 

Un curcubeu ne strigă, se pare-a fost mai ieri, 
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Vom deveni poveste bifată de noroc, 

În valsul brumei groasă vom fi doar primăveri. 

 

Un curcubeu ne strigă, se pare-a fost mai ieri 

Tu iubire sfântă ești dincolo de noapte, 

În valsul brumei groasă vom fi doar primăveri... 

Visurile toamnei în zori se rup din șoapte. 

 

VERDE-MĂ ÎN GLASUL TĂU... 

 

Verde-mă în glasul tău și mă verde în cuvinte, 

Verdele nu-i apogeu, este mersul înainte. 

E un fel de verb: ”a fi”, e seninul ca licoare, 

Verde-mă în orice zi și mă vrde-n orice floare! 

 

Verde-mă precum mă vrei, mă tot verde-n bucurii, 

Fă-mă floarea cea de tei, fă-mă hrană-n poezii! 

Dă-mi lucirea cea de soare și-ncălzește-mă prin verde, 

Mă zidește-n chip de zare, ia-mă-n brațe, nu mă 

pierde! 

 

Fii Luceafărul din nopți cu zidiri spre veșnicie, 

Verde-mă atât cât poți, fă-mă flori de iasomie 

Și mă verde ne-ncetat, verde-mă iubirea mea 

Cu cel mai dulce-alintat, verde-mă, tu, chip de stea! 

 

Verde-mă prin dulcii zori, verde-mă așa cum știi, 

Tu mă verde-n mii de sori până-n nopțile târzii. 

Verde-mă ca în povești, eu te verde-n gândul meu 

Știu, că-n verde mă iubești, suntem verzi, un Tu și Eu! 

 

MĂ-NTÂLNII AZI CU IUBIREA... 

 

Mă-ntâlnii azi cu iubirea, era toată prinsă-n flori 

Semăna cu primăvara, fragedă, toată-n fiori 

Și era înmiresmată, dulce ca mierea de mai, 

Cu ochi blânzi și-mbujorată, îmi cânta frumos din nai. 

 

Blândă era și sfioasă, cum în lume alta nu-i, 

O priveam ca pe-o mireasă, mângâind-o ca pe-un pui! 

Nu credeam că-mi aparține, iată-n prag mi se opri, 

Ca să n-o dau nimănui, îmi șopti, când mă privi. 

 

Cum să-mi dau iubirea sfântă, când ea-mi este un 

nectar? 

Cum s-o dau când ea cuvântă și mi-e prețiosul dar? 

Cum s-o fac să înțeleagă, n-aș schimba-o niciodat' 

Pe nimic în lumea asta, sensul vieții, ea, mi-a dat! 

 

Motto: ”Am înțeles că doar cu tine” de Ion Roșioru 

 

RĂMASĂ-N FLĂCĂRI VIOLETE... 

 

Am fost și eu lângă fântână, te-am așteptat cu-atâta 

dor, 

Am înțeles de ce mă mână acel năstrușnic cald fior!    

 

Am fost ca să-mi ascult și Prutul pe când în palme se 

zbătea 

'Nălțând spre ascultări trecutul, 'nălțând surâsul tău de 

stea! 

 

Ajunsă-n fața mănăstirii mi te-am găsit un trandafir 

Complexă dăruită firii cules-am dorul fir cu fir! 

 

Am înțeles că doar apusul cerni-va blândele priviri 

Ce vor lega trăiri cu-abisul și dezlega-vor amintiri 

 

Am înțeles, dorința-i trează de-ați răsfira orice cuvânt 

Îl mai ating și el vibrează acel ecou din legământ! 

 

Rămasă-n flăcări violete eman culori din curcubeu 

Doar visurile pe-ndelete mai curg și azi prin Tu și Eu! 

 

CINE ȘTIE MÂINE... 

 

Fii bun la suflet tu, privește-n jurul tău 

Căci răsplătit vei fi, mereu de Dumnezeu 

Fiecare știe, goi venim pe lume 

Omul când se duce nimic nu ia cu sine. 

 

Cine știe mâine ce poate să mai fie 

Înc-o zi frumoasă, dar poate chiar și-un veac 

Lumea să se schimbe, să se facă bună 

Bunătatea-ntruna a fost cheie de leac! 
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 Olga VADUVA (GRIGOROV) 

 

TE-AM IUBIT ÎN TĂCERE 
Te-am iubit, 
pentru că erai cel mai înalt, 
puternic și mândru 
dintre toți copacii. 
Primeai lumina orbitoare 
a răsăritului, rogvaivul văzduhului 
descătușat și liber. 
Te-am iubit, 
pentru că păsările albe 
se înălțau spre nesfârșirea albastră,  
culegeau stele argintii,  
te împodobeau cu lumină, 
străluceai în nopțile întunecate,  
stând la taifas cu luna. 
Te-am iubit, 
pentru că te-ai aplecat sfios, 
mi-ai adunat lacrimile, 
le-ai așezat printre frunzele 
risipite pe ramuri, 
transformându-le în vise, 
răsfrânte în rădăcinile tale. 
Atunci m-am agățat  
de trunchiul tău, 
m-ai îmbrățișat timid, 
ai scuturat stele peste mine 
și am simțit că plutesc. 
Totul încremenise. 
Te-am iubit în tăcere! 
  
 
 
 
 

PICTOR AMATOR 
Desenează-mi chipul 
Pictor amator, 
Râsul și privirea 
Nesfârșitul dor! 
Lacrima ascunsă 
Nu o colora, 
Vreau s-o șterg în grabă 
Din privirea mea. 
Pânza vreau să fie 
Cerul nesfârșit, 
Roșul de pe buze 
Mac din câmp cosit. 
Zici că n-ai culoare 
Pentru viața mea? 
Verdele speranței 
Soarta vreau să-mi dea. 
Curcubeul zilei 
M-a învăluit, 
Iarăși cred în vise, 
Din somn m-am trezit. 
  
CHIPUL TĂU 
Din val în val, pe-o undă lină, 
Suspină-adâncul străveziu, 
Din cer se-așterne o lumină 
Peste amurgul sângeriu. 
Un pescăruș, străbătând zarea, 
Se- opri la geamul meu deschis, 
Purta în cioc iubirea, floarea 
Și chipul tău văzut în vis. 
Zâmbeai sfios, răzlețe gânduri 
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Se risipeau spre cer senin, 
Iubirea scrisă printre rânduri 
Mi-a schimbat clipa din destin. 
 
IUBEȘTE  

Iubește clipa trecătoare, 

Eternul răsărit de zi, 

Apusul sângeriu de soare, 

Vântul hoinar de miazăzi! 

 

Iubește macii din câmpie, 
Clepsidra veche cu nisip, 
Visul pierdut în veșnicie, 
Iubirea ce nu are chip! 
 
Iubește țărmul, depărtarea, 
Adâncul mării necuprins, 
Inima tristă și uitarea, 
Scrumul iubirii ce s-a stins. 
 
Iubește fiecare clipă, 
Ochii în lacrimi ce au plâns, 
Eternul fâlfâit de-aripă, 
Durerile ce-n trup le-ai strâns! 
 
VIS  DE IARNĂ 
Mii de gânduri, zbor de păsări 
Trec prin gene-n zori de zi, 
Las ferestrele deschise, 
 
Soarele pe unde-o fi? 
 
Ce de lebede flămânde, 
 
Nimfe albe fară chip, 
Înghețate și plăpânde 
Albesc țărmul de nisip! 
Stol de pescăruși în zare 
Se rotește înspre mal 
Prevestind furtuna mare, 
 
Strigăte pierdute-n val. 
Mă trezesc. Ninsoare-albastră 
Peste marea-staniol, 
Nicio pasăre sihastră, 
Orizontul este gol! 
  

 

AM  ADUNAT TOȚI ANII 
Am adunat toți anii ce-au trecut 
În calendare vechi și fără timp, 
Tristeți și bucurii am petrecut, 
Iubind iubirea-n orice anotimp. 
Am adunat toți macii înfloriți, 
Cu fir de iarbă verde i-am legat, 
Să-i dăruiesc celor nefericiți 
În noul an, c-un zâmbet nepătat. 
Am adunat ninsorile târzii 
Și pozele găsite prin album, 
Speranțele, tăceri în poezii, 
Cuvinte nerostite pân'acum.   
 

 
Gheorghe Neață -''La Sf.Gheorghe'',   

 

 
Gheorghe Neață- 'Pe baltă la Somova''  
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pr. Gabriel Sandu CONSTANTIN 

 
DOR DE CASĂ 

 

Râul sună-n cornul văii, stele-n ramuri se adună 

Şi eu stau sub raza sfântă a priveghiului de lună;   

Între dealuri aromate, în al vieţii defileu, 

Ţin durerea-n scrinul rece stins al sufletului meu. 

 

Şi văd casa mea modestă cu grădini de 

trandafiri, 

Unde se-nchinau priveliști la altarul din priviri;    

De fiorul amintirii noaptea inimii tresare 

Luminată la vederea clipelor nepieritoare.  

 

În iatacul unde viața era dulce şi-nmiită, 

Stam cu tâmpla mea copilă pe-a mea pernă 

fericită; 

Ca pe-o pânză de păianjen țeseam visele cu 

spor 

Și-n făclia cugetării aveam gândul arzător. 

 

Ce n-aş da să văd eu iarăși floarea ramului de-

acasă 

Când marmoreana lună se preface în crăiasă, 

Să cuprind în brațe dulce trupul câmpului de 

mosc, 

S-ascult murmur de izvoare care-n veci mă 

recunosc. 

 

Însă zile cu tristețe toarce-al vieții negru fus, 

Valul rece al ursitei tot printre străini m-a dus, 

Din neprietenoase ziduri, râu de lacrimi își fac 

vad 

Și cu dorul meu de casă în eternul jalei cad.   

 

LACUL 

 

Lacul cântă-n maluri nopții serenadă, 

Sufletu-mi se-mbată în dumbrăvi de har, 

Ochii lunei pline s-au deschis să vadă 

Cum pe luciul apei oști de gâze sar. 

 

Lăncile de trestii, lunge, foșnitoare, 

În de-argint atingeri tainic se lovesc, 

Bărcile de frunze lunec călătoare 

Şi-n vârtej de ape blând se răsucesc. 

 

Stele dorm în ramuri ca-n chilii uitate 

Umbletele nopții în adânc se pierd 

Iar eu stau cu roze dulci, înmiresmate, 

Le sărut pe buze, fruntea le-o dezmierd. 

 

Vino, tu, speranță, caldă, liniștită, 

Cu-al tău zbor de înger alb și diafan, 

Ia-mi, în aripi line inima rănită, 

Într-un cuib de valuri face-i-ai divan. 

 

Somnul veșniciei fără negre gânduri 

În austrul morții dulce l-oi dormi 

Pe mormânt de ape, flori să cadă rânduri, 

Cor de unde netezi mult m-or pomeni…                              

 

PESTE  DEAL RĂSARE LUNĂ  

               

Peste deal răsare lună,                  

Umbra nopţii o destramă, 

Lacu-n braţe îşi adună 

Umblătoarea lui maramă. 
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              Discul galbenului astru 

 

             Plutitor e-n voia sorții 

             Sus în necuprins albastru 

             Se-aprind candelele nopții 

 

Ca un rege fără ţară, 

Vântul mantia o-nfoaie, 

Prin văzduh alene zboară 

Când pe-a lacului văpaie. 

 

             Frunze murmură în ramuri 

             Trecătoarea lor durere 

             Şi-ale păsărilor neamuri 

             Le ascultă cu plăcere. 

  

Diamante-naripate, 

Fluturi se alintă-n flori, 

Pregustând cu voluptate 

Mierea dulcilor bujori. 

 

             Din vâlceaua tămâioasă  

             Vine iz de romaniţă; 

             Iese-a nopţilor crăiasă 

             Cu ochi negri de domniţă. 

 

Şi-i atâta armonie 

În lăcaşul cel feeric! 

Doar în inima-mi pustie, 

Nepătrunsul întuneric. 

 

             Singur stau pe o butucă 

             Nemişcată ca şi mine 

             Şi-o privesc cum se usucă  

             Şi nu-i nimeni s-o aline. 

 

Anotimp al vieţii mele, 

Floarea anilor mi-o scuturi  

În cântări de filomele 

Ori în zbor senin de fluturi!    

 

CÂND FUSUL VIEȚII 

 

Când fusul vieții aspru fir îmi toarce 

Şi-n streșini țurțuri plâng a lor topire, 

Mă pierd într-un ecou de nemurire 

Şi-n ochiul meu e un fior de pace. 

 

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?  

 

LUNTRAŞUL 

 

În plesnetul de strune din arpa-mi furtunoasă 

Sfârşi-voi fără veste imperiul de cântări, 

Când cel din urmă sunet, sub salcia pletoasă, 

Pe fruntea mea va stinge înseninate zări. 

 

Pe plaurul veciei, în luntrea adormirii, 

Cu doi bănuţi pe ochii-mi, în crengi înveşmântat, 

Prin plăcile de neguri, pe apa nemuririi, 

Luntraşul mă va duce la locul mult visat. 

 

A vâslei tremurare va mângâia înceată 

Marama gânditoare a undei de argint, 

Când luna călăuză eternul drum i-arată, 

Ci eu în umbra morţii, nimic, nimic nu simt. 

 

Şi vreau ca în tărâmul ce viselor te-nchină, 

Acolo unde barzii în cânturi se întrec, 

În sufletul Walhallei, cu inima senină, 

În ciocnetul de cupe cu zeii să petrec. 

 

Şi când luntraşul Charon la maluri s-o întoarce 

Din horbota de ape prin care-o fi trecut, 

Nu-l întrebaţi de mine, căci m-odihnesc în pace 

Acolo unde gândul de-a pururi l-am avut. 
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CHIUITURI ȘI VOIE BUNĂ, PESTE 

BALTĂ RĂSUNĂ 

 
           Angela DUMBRAVĂ 
 

 

 Îmi amintesc cât de mult îmi plăceau 

primele semne de toamnă după vara fierbinte de 

acolo, din baltă.  Tu, Ileană, parcă mi se face” 

pielea de găină” și acum de bucuria de-atunci 

când vântul se pornea pe neașteptate și înfiora 

plăcut toată ființa mea. Văd și acum cum frunzele 

se ridicau în sus într-un joc încolo și încoace și 

parcă mă chemau la joacă cu ele. Era o veselie în 

toată natura, după vara fierbinte de până mai ieri, 

că te topeai nu alta. Întotdeauna trecerea de la un 

anotimp la altul, o simțeam altfel. Dintre toate, 

toamna era mai specială pentru mine, cu aerul mai 

rece, cu mirosul ei de copt, de must, de pământ 

sănătos și înfloritor ca o mamă în bucuria 

maternității. Chiar nu știu de unde și până unde 

mi-au venit aceste gânduri care m-au dus la casa 

micuță de pe malul Dunării, unde pe perioada verii 

eram atât de fericiți alături de părinții, surorile și 

prietenii care locuiau ca și noi la fermele și 

căsuțele de la baltă, la Mila 26, pe malul Dunării, 

brațul Sulina. 

Cum se apropia toamna și începea frigul 

începeam să ne pregătim bagajele ca să plecăm 

la oraș. Începea școala, dar nu înainte ca să-l 

ajutăm pe tata să culeagă via. Aveam acolo la 

baltă o vie mare și tata se mulțumea cu orice ajutor 

ca s-o culeagă. 

 Și parcă-l văd pe tata trebăluind printre 

butoaiele pe care le întoarcea, când pe o parte, 

când pe alta, mai bătea câte un cerc, mai dădea 

cu ciocanul ca să se asigure că butoiul era pregătit 

și sigur ca să primească mustul de chihlimbar, 

spumos, gros și dulce. În dimineața următoare, 

toți, de la mic la mare, înarmați cu găleți, panere, 

haine lungi ca să nu ne înțepe coștreava care 

crestea peste tot, era” porcoasă” și se prindea 

chiar și în piatră seacă, cu câte un cuțitaș cu care 

să tăiem codița ciorchinelui care nu se lasa ruptă” 

cu una cu două” de la prima încercare. Trebuia să 

fim foarte atenți, altfel boabele se scuturau și era 

păcat să se piardă. Ne veniseră și ajutoare: bunica 

Aftinia, surorile și frații noștri, care nu eram puțini, 

tu, Fată, că dacă ne puneam mintea cu ea o 

puteam culege și noi într-o zi, dar nu era la fel ca 

atunci când ne adunam mai multi, așa că mai 

venea și vecina tanti Marica cu copiii, prietenii 

noștri mai apropiați, Vaniușa, Mița, Michea și 

prietena mea cea mai bună, Paulina. Culesul viei 

era o bucurie, se auzeau chiotele de râs peste 

toată balta. Glasurile noastre vesele se întorceau 

în ecouri prelungite înapoi, iar noi ne amuzam și 

spuneam alte cuvinte mai nesărate ca să vedem 

cum se întorc spre noi. Culegeam pe rânduri și ne 

așezam chiar și pe simpatii. În jurul nostru bâzâiau 

și albinele cărora ca și nouă le plăcea dulceața 

poamei. Mâncam cât puteam fiecare, nu ne oprea 

nimeni! Îmi plăcea mult” terasa”, „o mie unu”, dar 

și” sifonul” care era ușor acrișor și dădea vinului o 
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culoare rozie și atunci când se așeza din fiert îi 

dădea un ușor acid sifonat. Ne întreceam între noi, 

cine strânge mai mulți struguri și duceam bucuroși 

în curte, gălețile pline cu struguri din toate soiurile. 

Tata era cel care îi așeza în lin, așa cum știa el 

mai bine. Era cocoțat sus, încălțat cu cizme de 

cauciuc noi, special cumpărate atunci pentru 

mustuitul strugurilor și îi frământa cu picioarele 

cam așa cum se frământa pământul pentru lipit. 

Printr -o gaură a linului curgea zeama rozie în 

vase mari, iar pe marginea lui se găsea 

întotdeauna o căniță din tărtăcuță, special făcută 

pentru aceasta ocazie, ca nu cumva o cană din 

aluminiu să coclească și să strice gustul și aroma 

vinului. Cei care treceau cu găleata de struguri 

neapărat ajungeau la căniță, care parcă ne îmbia 

să gustăm mustul ce se scurgea ca un firicel de 

apă a unui izvor și după ce gustam din mustul 

dulce și rozaliu ne dădeam cu părerea: 

-” Parcă anul acesta e mai dulce decât 

anul trecut, nu o să mai fie nevoie să mai punem 

zahăr” spunea o vecină mai cunoscătoare în ale 

vinului.  

-” Păi a plouat mult și bobul este plin și nu 

sec, ca altădată, când nu curgea prea mult”. 

Până seara târziu, când mâncăm ceva 

mai consistent, mama nu venea la cules, ci 

pregătea mâncarea pentru când terminam 

culesul. Dar până atunci, ne îmbia chiar acolo, în 

mijlocul viei, cu plăcinte calde cu brânză sau cu 

cherdele aburinde, atunci scoase din cuptorul pe 

vatră, doar atât cât să nu ne fie foame, dar nici să 

nu ne putem apleca ca să strângem strugurii care 

au mai rămas. 

Bunica care era cu noi în grădină să ne 

îndemne să lucrăm, ne tot spunea:  

-” Hai să dăm zor că cine știe cum va fi 

vremea și dacă o să înceapă ploaia, nu mai putem 

să strângem toți strugurii” și continua să ne 

încurajeze.” Adunați și boabele de pe jos că așa 

se umple butoiul, bob cu bob”. 

Tata însă mustuia strugurii din lin ajutat de 

unul din băieții care-l ajutau la treburile prin curte, 

tescuia vinul ca să se scurgă și ultima picătură, că 

aceea este cea mai dulce și taninul și culoarea de 

acolo vin, din coajă. Umpleau butoaiele cu gălețile 

și turna vinul printr-o pâlnie mare făcută dintr- o 

tărtăcuță, luată chiar de pe gardul dinspre grădină. 

Și aveam de unde să alegem, pe toate gardurile 

erau atârnate tărtăcuțe din care făceam pâlnii și 

căni cu care beam apă din Dunăre. Un butoiaș mai 

mic, tata îl făcea cu pelin din care ne dădea și 

nouă când se făcea vinul și ce rămânea după 

tescuit, prăștina, o punea în vase la putrezit peste 

care punea câteva kilograme de zahăr pentru o 

nouă producție de țuică, nelipsită în cămară. 

Treaba celor care culegeam via se termina când 

adunam toți strugurii din vie și trebuia să terminăm 

până se însera. În vie mai lăsăm câțiva struguri, 

cei care erau doar ciuliți și pe care îi mai lăsam să 

se coacă. Ne bucuram mult atunci când mai 

găseam struguri copți, după ce se strângea toată 

via. 

 Era un moment de bucurie pentru toți 

atunci când terminam de cules. Se bucurau cei ai 

casei că am fost harnici și ne-a ajutat și anul 

acesta Dumnezeu să avem o recoltă bogată. 

Urmau masa și răsfățul mamei pentru echipa 

harnică care am fost la strânsul viei. Pentru munca 

făcută, nimeni nu pleca acasă cu mâna goală. 

Fiecare lua o sticlă cu must și câțiva struguri 

parfumați, iar cei care veneau să ajute la cules 

pentru că nu aveau acasă vie, primeau o găleată 

cu must și una cu struguri, plata pentru ziua de 

muncă. Urmăream cu bucurie ce se întâmpla prin 

curtea noastră, toți eram ocupați și aveam treaba 

noastră. Noi, copiii, eram fericiți că mai aveam o 

scăpare de la treaba prin curte cât cei care ne 

ajutaseră la cules mai stăteau la o vorbă. Totul se 

strângea și se depozita în cămară sau în beciul pe 

care-l săpase tata cu băieții care-l ajutau, sub 

magazia de alimente, acolo unde se depozitau 

legumele. În vase pline cu nisip se puneau 

morcovii, țelina se înfășura în ziare, iar butoaiele 
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erau așezate la intrarea în cămară. Cepul era 

acoperit cu o gutuie galbenă cu puful încă pe ea și 

ruptă atunci din gutuiul din grădina noastră. Și 

lupta vinului care încă nu se limpezise, era” 

tulburel” cum spunea mama, continua câteva 

săptămâni, până stătea din fiert. Bun era, după 

tata, atunci când dădea primul ger. Și după ce 

trecea ceva timp ne trezeam cu tata cu o carafă 

de vin ca să-l gustăm. Își turna din carafa plină cu 

vin cam jumătate de pahar, ridica sus paharul ca 

să vadă în lumina zilei cum arăta. Îi citeam bucuria 

pe față, vinul era limpede, roșu, dulce -acrișor și 

ușor sifonat. Era ușor după tata, adică băubil. 

Îl punea pe limbă și închidea ochii ca să 

simtă și să se bucure de aroma lui și, ca un 

degustător de vinuri, îl plimba cu limba prin gură, 

pe cerul gurii, se bucura, dădea din cap, iar noi, 

copiii, ne uitam fascinați la spectacolul pe care-l 

făcea. Și după ce bea tot din pahar, dându-l pe gât 

dintr-o dată, dădea verdictul vinului: 

-” E bun, să fim sănătoși ca să-l putem 

bea”!  

Și ne punea la fiecare câte un păhărel și 

dădeam cioc cu părinții pentru sănătate. Toată 

săptămâna era degustarea vinului. În ziua aceea, 

cine trecea pe la noi, mama îi servea cu un 

păhărel de vin scos atunci proaspăt din butoiașul 

din magazie. Vinul le dezlega limbile și se 

încingeau vorbind, ba de una, ba de alta. Cică 

vecinii de la vale, care intrau mai des în gura 

satului, aproape au terminat vinul, au avut grijă să-

l bea când era încă tulburel și cum vorbele nu se 

terminaseră, tata mai venea cu o sticlă și atunci 

aducea și un vecin încă o sticlă să le gustăm și noi 

vinul. Intram în iarnă cu tot ce ne trebuia în 

cămară, cocină, curnic și saivan. Părinții erau 

harnici și am fost învățați să facem la fel. Mama ne 

lăsa și să ne jucăm, dar atunci când aveau treabă 

prin grădină și curte nu eram săriți de la muncă.  

Pentru mine toamna, acum, dar și atunci, 

a fost un anotimp spectaculos! Culesul viei, al 

porumbului, pregătirea cămării și nu mai spun de 

spectacolul pe care-l făceau nunțile, unde eram 

nelipsită alături de surorile, frații, verișorii si 

prietenii noștri din mahala unde urmăream tot ce 

se întâmpla” de-a fir a păr”! Și aveam ce pentru că 

Toamna era darnică și scotea din traista cu minuni 

pe care o avea la ea întotdeauna paleta cu culori 

și le împrăștia peste tot în drumul ei. 

Tu, Ileană, parcă n-am mai văzut toamne 

ca cele din copilăria  mea! 
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Sunetul castanelor  

Meglenoromânii din Cerna 
 

     

 

                                   Dumitru CERNA  

 
 

Sunt meglen din partea mamei (n. Dinoglu Cioia, 

nume turcit, însemnând fiul lui Dinu) și  m-am 

născut într-o localitate din Dobrogea de Nord, 

Cerna, de la care am împrumutat pseudonimul 

literar, la îndemnul scriitorului clujean Viorel 

Cacoveanu. Târziu, după debutul meu editorial, 

cunoscutul și regretatul universitar clujean, plecat 

tot din Cerna, Ion Simiti, un aromân plin de patimi, 

unele rămase în stare latentă până la Moartea sa 

prematură și fulgerătoare, chipeș și mândru, 

luminos și carismatic, aproape revoltat de sunetul 

slav din cuvântul Cerna, mi-a propus pseudonimul 

literar Dumitru Meglenia. Cum nu se mai putea 

face nimic, mi-a rămas doar tristețea lipsei de 

inspirație la timp și nostalgia, de parcă pierdusem 

ceva ce avusesem. Oricum, dacă aș fi folosit acest 

pseudonim, aș fi evitat spasmele 

comportamentale ale unor fani dobrogeni ai lui 

Panait Cerna, fani ipocriți care nici nu l-au citit pe 

poetul șoaptelor, dar au pretenția că sunt marii lui 

apărători, până și în a nu-i „fura” careva numele, 

nume pe care și vajnicul poet care n-a cântat 

Dobrogea niciodată l-a împrumutat de la satul său 

natal.  

Mama, al cărei prenume transcris a fost 

Stoiana – un nume de o frumusețe virilă și rară 

(provine din masculinul Stoian), pe care-aveam 

să-l întâlnesc în peregrinările mele ardelene, la un 

sat din județul Cluj, Stoiana, dincolo de Lujerdiu, 

sat în care se retrăsese să-și trăiască sfârșitul 

scriitorul și istoricul Raul Șorban, pe care l-am 

cunoscut și prețuit – s-a născut în localitatea 

meglenă Cupa, de unde-avea să plece, împreună 

cu o parte a familiei, prin 1926, cu vaporul, din 

portul raionului Salonic, spre România.  

În 2007, am fost pentru prima oară în 

Grecia (26 mai-1 iunie, Halkidiki) și am vizitat o zi 

întreagă Salonicul, orașul alb, la picioarele căruia 

murmură, albastră-cerneală, Marea Egee. Am 

întrebat în stânga și-n dreapta de localitatea 

Cupa, dar grecii, grăbiți să-și trăiască leneveala, 

au părut să nu fi auzit niciodată de această 

localitate a lor, care se afla la câțiva pași de 

Salonic. Tristețea mea a fost mare, dar emoția 

întâlnirii cu orașul reședință de raion al mamei a 

întrecut în intensitate oricare altă trăire. De-aici și 

poemul LII, publicat mult mai târziu: Tesaloniki, 

Salonic, oraș alb până la buric, ca-n visul de 

intrare în Moarte, cu picioarele desculțe unduind 

în cerneala misterioasă a Egeei, gata oricând 

pentru înviere. Urmele mamei, pe acoperișul 

Catedralei, în catacombele căreia a fost decapitat 
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Dimitrie, Sfântul.1 

În Cadrilaterul românesc, au trăit până la 

1940,  când acesta a fost smuls de istorie de la 

trupul-mamă al țării mele și oferit Bulgariei 

nemerituoase, de pe urma bogățiilor și 

frumuseților căruia, astăzi, vecinii noștri amnezici 

trăiesc împărătește. Din anul cedării 

Cadrilaterului, mama și familia sa se stabilesc în 

Cerna, făcând schimb de case cu bulgarii trăitori 

în această așezare, după o înțelegere între 

guvernele celor două țări. 

În lucrarea sa „Mic atlas al dialectului 

aromân din Albania și din fosta Republică 

Iugoslavă Macedonia”, Editura Academiei 

Române, 1997, reputatul lingvist, Prof. univ. dr. 

Petru Neiescu, cercetător asiduu al problemei 

aromânilor la Institutul de Lingvistică „Sextil 

Pușcariu” din Cluj-Napoca, președinte-fondator al 

Societății Naționale de Dialectologie, al cărei 

membru fondator sunt, precizează: 

„Meglenoromânii locuiesc în câteva sate de la 

poalele Muntelui Meglen din Grecia, precum și în 

orașul Gevgelija, din fosta Republică Iugoslavă 

Macedonia (oraș situat în apropierea frontierei cu 

Grecia), în care s-au așezat mai ales cei din satul 

Huma. Familii numeroase de meglenoromâni mai 

trăiesc undeva prin Asia Mică, în Turcia, ca 

rezultat al schimbului de populație care a avut loc 

între greci și turci din războiul purtat de ei între anii 

1919 și 1922. Meglenoromânii din Nânta, din 

cauza religiei lor mahomedane (singurii români din 

această religie), fiind considerați turci, cu toate 

protestele lor, au fost expulzați din Grecia. 

Numărul meglenoromânilor a fost evaluat la 1400 

și 1500. Cu ocazia colonizării dintre 1926 și 1928  

s-au stabilit în Dobrogea 350 de familii de 

meglenoromâni (în alte surse, 375, n.m.) de unde 

apoi  s-au împrăștiat prin diferite localități din țară. 

În masă mai compactă meglenoromânii trăiesc 

 
1  În volumul Dumitru Cerna, Însoțirea. Micropoeme 
adâncate, 2016, p. 59. 

astăzi în comuna Cerna din județul Tulcea 

(s.m.). În Grecia și fosta Iugoslavie mai trăiesc 

astăzi 5.083 de meglenoromâni”. Domnul Petru 

Neiescu citează ca sursă pe P. Atanasov, precum 

și pe Matilda Caragiu Marioșeanu, autori 

importanți în materie. 

În 2009 (31 iulie-8 august, Krk), am vizitat 

Croația. Într-una din zile, am urcat spre așezarea 

din deal de deasupra stațiunii unde eram cazat, 

împreună cu fiica mea, Cristina. După căsuțele de 

poveste și străduțele înguste și întortocheate, 

miniaturale, dar, mai ales, după aromele 

mâncărilor care răzbăteau din căsuțele-bijuterie, 

cu ușile deschise și cu perdele împotriva căldurii 

și a muștelor, am avut convingerea că acolo, în 

acea așezare croată de o frumusețe orientală, 

trăiesc megleni. 

Între cei 100.000 de aromâni stabiliți în 

România în anii 1923 și 1926, 130 de familii dintre 

aceștia, stabilite în Dobrogea, provin din comuna  

Livăᶁ, din Meglen.  Satul Livăᶁ sau Livedzi ori 

Livezi se afla în vecinătatea localității Cupa, în 

care s-a născut mama. Aceasta mi-a povestit că 

dintre cei mai mulți cupineți, între care și membrii 

familiei sale, plecau de primăvara, până toamna 

târziu, în  Livăᶁ, trăind în bordeie din lut, jumătate 

săpate în pământ – așa cum își făceau și ciobanii 

megleni din Cerna bordeiele la stână – păscând 

caprele, care le asigurau hrana și cultivând 

castane. Mama era mică, dar își amintea acele 

vremi edenice, în care raiul era chiar acel sat „de 

sezon”, cu pajiști împădurite de castani și cu 

muzica sincopată a iezilor, zburdând ca niște 

ghemotoace de omăt prin iarba reavănă. Din 

cauza sărăciei lucii în care trăiam în Cerna 

postbelică, dar și din cauza educației  familiilor 

sărmane care nu aveau obiceiul a se preumbla, 

mama nu s-a mai întors niciodată în acele locuri 

ale copilăriei ei, acolo unde rămăsese și o parte 
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din familie, pe care noi, urmașii ei, nu am 

cunoscut-o niciodată. 

Prin 1977-1978, într-o vacanță de iarnă, 

întorcându-mă, ca de obicei, acasă în Dobrogea, 

i-am adus mamei castane comestibile de la Cluj, 

castane care se găsesc doar prin aceste locuri 

numai (cu predilecție, în Maramureș). Mama a 

tresărit la vederea lor – nu mai văzuse castane din 

copilăria cupineață – s-a îmbujorat – culoarea 

obrajilor ei de Crăciun – neîncrezătoare că ar fi 

comestibile, dar a întețit totuși focul. Sunetul 

castanelor puse la copt în cuptorul cămăruței în 

care se trăia – fără plăcere, obligată de primitiva 

ei noră, cămăruță în care avea să și moară 

(despre Moartea mamei voi scrie într-alt loc și cu 

altă ocazie, pentru că ea are legătură cu sălbatica 

noră nemerituoasă a mamei), imediat ocupată de 

fiul ei și de soața acestuia, ca și cum, între cele 

șapte-opt camere ale casei, doar aceea ar mai fi 

fost locuibilă – avea să-i trezească mamei, cu 

crucea tatuată pe frunte și pe mâna dreaptă, semn 

al creștinătății, piază bună împotriva năravurilor 

turcești, vii amintiri. Toată copilăria mamei, 

ascunsă în negură din pricini de vremi, a răsărit 

atunci, cu o nostalgică prospețime. Memoria ei s-

a înfiorat de sunete, imagini și mirodenii ale unui 

trecut îndepărtat, dar fericit și, legându-și baticul-

broboadă deasupra capului, eliberându-și, astfel, 

subbărbia, a început să-mi povestească, aproape 

cântând fiecare cuvânt.  

În copilărie se îmbolnăvise de o boală rară 

acum, atunci destul de obișnuită, pe care meglenii 

o numiseră orbul găinii. Cel ce o avea nu simțea 

nicio durere, doar că seara, când găinile și 

pintenogii curții se duceau la culcare – destul de 

devreme, nu? – din acel moment „bolnavul” înceta 

să mai vadă, până a doua zi, când găinile 

catadicseau să se trezească. De-aici și denumirea 

bolii. Seara, când se servea cina încropită, mama 

se așeza și ea la masă, alături de toți ai casei, în 

jurul mesei pe care se afla mămăliga și ce mai 

dădea Dumnezeu (fasole, ouă, brânză). Toți 

plescăiau cu plăcere, gustând din cină, doar 

mama, nevăzând unde e farfuria cu mâncarea, 

„întingea” boțul de mămăligă dintre degete direct 

pe masă, mâncând, astfel doar mămăligă goală, 

spre hazul tuturor. Nu pretindea nimic. La masă, 

ca-n Viața de zi cu zi, tatăl/bărbatul era stăpânul 

și capul familiei, iar copiii de-atunci nu emiteau 

pretenții în prezența acestuia sau să cuteze a se 

plânge de ceva. Întrebată în glumă dacă-i bună 

mâncarea, ea răspundea scuturându-și părul a 

plăcere, spre hazul numeroasei ei familii. Și dintr-

o dată ne trezeam amândoi cuprinși de un râs 

zgomotos și eliberator. De „boală” a scăpat numai 

după ce șapte zile la rând i-au fost spălați ochii cu 

apă din vasul din care beau găinile, timp în care 

mama ei spunea rugăciuni pe care numai ea le 

știa. 

Și pentru că am amintit de tatuajele mamei, 

am a povesti, referitor la acestea, întâlnirea cu 

Alexandru Paleologu. În ianuarie 1989, am fost 

primit, după o programare prealabilă făcută de 

Nicolae Steinhardt, la scriitorul Alexandru 

Paleologu, în casa „boierească” a acestuia de pe 

Bisericii Armenești, din București. Întreaga 

întâlnire merită a fi povestită, cu lux de amănunte, 

cu o altă ocazie, precum și aceea cu fiul politician 

al acestuia. Acum am să zăbovesc doar asupra 

dicuției despre aromâni. Auzind că sunt aromân, 

Paleologu mi-a mărturisit că mereu a fost curios 

să afle de ce au tatuată aromâncele crucea pe 

frunte, precum și că nu aflase până atunci 

povestea aceasta. I-am spus că aromâncile, încă 

de la naștere, erau tatuate cu cruce pe frunte, iar 

unele, și pe mâna dreaptă, pentru a fi ferite de 

poftele sălbatice ale turcilor asupritori. Aceștia, de 

obicei violau fetele, încă de la vârste fragede, cele 

mai multe dintre ele, de rușine, aruncându-se în 

fântâni. Aromânii, diplomați, găsiseră până la 

urmă rezolvarea pe cale pașnică a acestui flagel. 

Tatuarea crucii, la vedere, pe fruntea fetelor era 

semnul evident al creștinătății lor, iar turcii erau 

dezarmați de orice apucătură în fața semnului 
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divin. Așa și-au salvat aromânii copilele de la 

batjocură și Moarte. 

Panicați, turcii au trecut la alte represalii. 

Meglenii au fost întrebați de către turcii vremelnic 

asupritori ai lor la ce subscriu să renunțe, la 

credință ori la limbă. Cumpănind îndelung, aceștia 

au răspuns că sunt dispuși „să renunțe” la 

credință, spre marea ilaritate a păgânilor. 

Inteligenți și diplomați din fire, meglenii au dat 

acest răspuns năucitor pentru turci, doar că 

răspunsul lor era o capcană întinsă păgânilor. Ei 

au gândit astfel: credința este în tine, în sufletul 

tău. Nu este nevoie să o exteriorizezi, iar limba 

trebuie vorbită, ea este muzică ce leagă ființele, 

învăluindu-le în cele mai delicate, căci directe 

sunete ale comuniunii. Limba nu poate fi tăinuită, 

iar pentru megleni ea a fost, iată, și salvatoare, nu 

numai a demnității alegerii lor, ci și a 

seminției/dăinuirii lor pe pământ. De aceea, 

înfiorat de această înălțare descifrată târziu și 

propusă, demult, de megleni, am scris următorul 

poem adâncat, intitulat LIX, 2: „Pentru mine graiul 

meglenit este muzică a solemnității, așa cum 

pentru romani fusese Moartea eroică”.3 

Este atât de frumoasă și senină limba 

meglenă, atât de expresivă și cristalin-zâmbitoare, 

fără înțelesuri definitive, grave, deși tânguită ca un 

preludiu al jelaniei, încât de multe ori mă minunez 

descoperind câte un cuvânt ori expresie care, deși 

nostalgică pentru că mă inundă cu amintiri, mă 

face totuși să surâd, mă înseninează. Limba 

meglenă este un soi de terapie a dăinuirii, a 

continuității, cu inserții ludice, accentuată și de o 

mimică jucat-șugubeață a vorbitorilor ei, unică în 

lume. Fac precizarea că meglena tânguită este 

apanajul, mai ales, al femeilor, pe când bărbații 

vorbesc o meglenă ludică, „șmecheroasă”, plină 

de aluzii veseloase, care binedispune și 

reconfortează. Desigur, cele două partituri se 

 
2  Cu noduri, precum sunt cântecele lor tânguit-întrerupte, 
precum și ale celor din Țara Lăpușului. 

întrepătrund, ele oricând putând fi inversate, mai 

cu seamă de femeile pline de harul vorbirii 

„bășcălioase”, așa cum bărbații melancolici pot 

înclina spre partitura tânguită a limbii, căci graiul 

meglen este muzica stărilor sufletești/oglinda 

sufletului vorbitorilor lui. 

După plecarea mea în Ardeal, spre marea 

jale a mamei, în septembrie 1972, vecinele și 

prietenele ei o întrebau adesea: „Ți fați măre 

Stuveano, ți fați țela dipărtosu?” Țela dipărtosu 

(cel îndepărtat, cel de departe, înstrăinatul, plecat 

între străini) eram, firește, eu. Așa încât, cartea de 

corespondență cu mama se va numi chiar așa: 

Țela dipărtosu!, carte care se află de mulți ani în 

pregătire. 

Tata, oltean sprințar și mândru până la cer, 

dedulcit la o limbă românească pură, din care 

cauză, în mod voluntar, se apucase să-i învețe pe 

copiii turci limba română, având ceea ce se 

cheamă simțul limbii pe care, din fericire, se pare 

că l-am moștenit, nu a lăsat-o pe mama să 

vorbească în casă, cu copiii, graiul meglen. Nici 

unul dintre noi nu am știut să vorbim meglena, cu 

excepția indulgentă a fratelui Neculai, care se mai 

împotmolea în acest grai, mai ales atunci când în 

preajmă se afla vreun străin pe care voia să-l 

impresioneze. Așa se face că nici eu n-am vorbit 

vreodată meglena.   

Ei bine, de câțiva ani trăiesc, însă, curios 

lucru, ceea ce eu am numit sindromul Cioran, 

adică „răzbunarea” limbii materne, invadarea 

memoriei tale cu cuvinte pe care nu le-ai rostit 

niciodată, pe care doar le-ai auzit cândva, și care 

ele au stat depozitate cuminți și răbdătoare o 

Viață. Dintr-odată au început să-mi inunde 

vorbirea, să apară ca lumina de prin toate 

cotloanele. Mă trezesc uneori, în weekend, mai cu 

seamă, întrebând-o pe Maria, soția mea – o 

ardeleancă fără subtilități – văzând-o trebăluind în 

3  În volumul Dumitru Cerna, Însoțirea. Micropoeme 
adâncate, 2016, p. 66. 
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bucătărie: Ți gutuvești, măre? Ea zâmbește, 

înțelege că m-a podidit dorul de casă, face 

conexiunile necesare și-mi răspunde: Fac o 

ciorbă! Deunăzi, sunându-mă sora mea din Brăila, 

Mariuța, eu am început, fără să-mi propun, să-i 

vorbesc în meglenă: Ți fați, măre, tămpănoaso?   

Acest fenomen de care vorbeam i-a adus 

mari necazuri lui Cioran, până la urmă chiar 

Moartea, deoarece, în spitalul parizian, nimeni nu 

înțelegea ce vorbește celebrul pacient. Îl ajunsese 

din urmă blestemul limbii, al limbii materne, pe 

care mulți ani, o Viață, a refuzat s-o vorbească din 

pricini știute. Și taman când medicii aveau nevoie 

ca acel mare stilist al limbii franceze să le 

vorbească în franceză spre a-l putea ajuta/salva, 

hop, limba maternă, care-i țâșnea prin toți porii, 

punându-i în mare încurcătură. 

Să înțeleg că, atins și eu de sindromul cu 

pricina, voi avea aceeași soartă aici, în Ardeal, 

pentru inevitabilul nostru sfârșit de ființe lutnice și 

prelung grăitoare? 

Întorcându-mă la graiul meglen, aș spune 

că el face parte din repertoriul muzical al 

meglenilor. Prelungi, tânguite, dramatice, 

cântecele meglenilor au ceva din lentoarea 

regeneratoare a plânsului, chiar și-atunci când 

cântecul este satiric, o undă gravă și tot se abate 

asupra lui. Iată un fragment dintr-un splendid 

monolog-cântat al cavalerului ajuns înaintea 

însurătorii: Cătam în sus io, mamo, cătam în jos/ 

Ia ună feată, mamo, în tream ședea, mamo, prin 

gard s-vizea// Io-i feși cu moana, mamo, ea nu-mi 

feasi/  Io-i feși cu moana, mamo, ea nu-mi feasi, 

mamo/ Ea nu-mi feasi// Io-i feși cu ocliul, mamo, 

ea nu-mi feasi/  Io-i feși cu ocliul, mamo, ea nu-mi 

feasi, mamo/ Ea nu-mi feasi// Io-i spun că voi s-

mi-nsor, mamo/ Ea-mi spusi-s mor/ Io-i spun că 

voi si-mi-nsor, mamo,/ Ea-mi zisi-s mor, mamo,/ 

Ea-mi zisi s-mor// Di coat si mor io, mamo,/ Mai 

bun s-mi-nsor, mamo,/ Mai bun s-mi-sor. A treia 

piesă esențială din acest triptic al ființei 

comportamentale meglenite este dansul/jocul. 

Pentru că toate trei par a fi preludiu la plâns – aici 

plânsul neavând neapărat conotațiile jelaniei – 

acestea au în comun ceva cât se poate de distinct 

și pur: batista albă din mătase, completare parcă 

la mișcare și reazim la clătinare, simbol clar al 

pacifismului în care se trăiesc de-o Viață meglenii, 

ei fiind ființe neofensive, decât in extremis. 

Dansul/jocul meglenilor este asemănător cu acela 

al grecilor (sau viceversa!), popor lângă care au 

trăit o vreme; corpul dansatorilor se arcuiește 

melancolic, iar expresivitatea feței dezvăluie 

tensiunile sufletești.  

Între dansurile/jocurile meglene, cel mai 

cunoscut și expresiv pare a fi totuși Paidușca, un 

soi de Ciuleandra, jucat într-alt chip. Paidușca, joc 

în care se prind mai mulți dansatori, chiar dacă 

înlănțuiți, rămâne totuși un dans al singurătății. 

Dacă la Ciuleandra, jucătorii își schimbă 

partenera, în rotații complete și dramatice, 

neîntrerupte, ca-ntr-un ciclu complet al Vieții, la 

Paidușcă nu există parteneri, doar însoțitori în 

unduire, într-o ciudată înaintare arcuită spre un soi 

de prăbușire solară. Deși înlănțuiți, dansatorii 

rămân până la sfârșit într-o desăvârșită, căci nu 

definitivă singurătate. Cu toate acestea, meglenii 

își joacă dansurile într-o deplină armonie cu o 

surprinzătoare demnitate a gesturilor esențiale. 

Par doar că se prăbușesc înaintând, ei rămânând 

până la sfârșit într-o fantastică verticalitate a 

„ființei lor țanțoșe”. 

Graiul, cântecele și dansurile meglenilor se 

înalță majestuos pe fundamentul solid, adânc 

înfipt în pământ roditor, dar cu privirea mereu spre 

zare, fundament care se constituie din credința 

ortodoxă curată și curățitoare, nealterată și 

luminoasă a acestei fărâme de norod care sunt 

meglenii. Rar îi este dat lui Dumnezeu să aibă sub 

pavăza sa binecuvântată asemenea credincioși. 

Fac orice pentru ca ei să poată ajunge la slujba 

bisericească, dau orice ca rugăciunea și candela 

să le fie mereu aproape și izvorâtoare de lumină. 

Ființa lor toată este atât de pătrunsă de har 
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dumnezeiesc, încât ea însăși devine candelă 

aprinsă pentru rugăciunea murmurată neîntrerupt. 

Meglenii sunt cei ce au îmbogățit, nu numai 

comportamental, duioșia românească până la 

semnificația ei hristică de prag al milei, 

adăugându-i noi și profunde semnificații și 

transformând-o, în cele din urmă, într-o 

caracteristică esențială, căci de-o splendidă 

expresivitate, a însoritei lor firi sentimentale. Ei 

iubesc cu aceeași sacră duioșie pe Dumnezeu, 

precum își iubesc proprii copii, Morții lor dragi, 

zarzărul din curte ori mielul din bătătură. Pentru că 

la megleni duioșia nu este numai milă 

duhovnicească, exprimată prin lungi jelanii ale 

compasiunii, ci este și Iubire esențializată și 

comuniune, părtășie pentru celălalt. Rar mai poate 

fi întâlnită la alte comunități, poate că în Orient, la 

pakistanezi ori la indieni, dar și la acestea nu cu 

aceeași intensitate, atâta solidaritate a trăirii ca la 

megleni. Ea nu rămâne în lăuntrul lor, ci este 

exteriorizată, aproape artistic, dar de o sinceritate 

covârșitoare, și dăruită drept ofrandă întăritoare 

celuilalt. După o întâlnire cu un meglen, mai cu 

seamă cu o meglenă, nu se poate să mai rămâi 

trist, iar rănile tale prind parcă a se cicatriza. 

Vindecători prin părtășie, meglenii sunt o seminție 

naturală, căci necontaminată, tămăduitoare de 

suflete descurajate. Alinători destinali, Dumnezeu 

le-a dat și cea mai încercată soartă. Nu poți să 

înțelegi plânsul tău sau pe-al celuilalt, dacă în 

componența ta sufletească nu se află lacrima. 

Căci până la urmă duioșia meglenilor este 

respirarea lacrimii lor, răsufletul ei. 

Provocatori și romantici, degrabă 

făcători de dreptate – care la ei izvorăște din 

suferință, meglenii sunt fermecători. 

Prietenoși și reticenți, cu darul proprietății și al 

familiei care le-a asigurat dăinuirea, mereu sub 

semnul primejdiei, știind mai bine ca oricine să 

mângâie, dar să și pedepsească, pasionali și 

învolburați, înzestrați cu răbdarea 

supraviețuitorului, cu milă duhovnicească și 

inteligență creativă, atinși de la Dumnezeu cu 

spirit de sacrificiu, cu mândrie scăpărătoare și 

trufie nedisimulată, meglenii formează o zare 

nobiliară care a dat culturii europene spirite 

desăvârșite. Ei vor rămâne în istorie, precum 

și în fața lui Dumnezeu, ca sacrificați și 

învingători. Niciodată, însă, învinși. 
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În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh, 

Întru naștere fecioria ai păzit, întru 
adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu 
Născătoare. Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica vieții 
și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele 
noastre. 

 
Iubiți credincioși, 
În urmă cu câteva clipe ați ascultat Sfânta 

Evanghelie a duminicii și a sărbătorii de astăzi. Și 
ce creștin ortodox nu știe oare că astăzi, 15 
august, este o sărbătoare închinată Maicii 
Domnului? Iar când vorbim despre sărbătoare ne 
gândim întotdeauna la un eveniment fericit, în 
care doar bucuria își află locul. Iată, însă, că 
sărbătoarea de astăzi este una deosebită, în care 
tristețea și durerea sunt amestecate cu bucuria și 
cu speranța. 

Eu nu pot să cred că vreunul dintre noi, 
vreodată, trecând printr-o situație asemănătoarea 
cu aceasta de astăzi, în care părinții săi - dar mai 
ales mama, fiindcă astăzi vorbim despre 
Adormirea Maicii Domnului, - să-i treacă din lumea 
acesta în lumea drepților și să nu fi simțit în primul 
rând o sfâșietoare tristețe care te coboară până 
aproape de paralizia puterilor sufletești. 

Vedem în fiecare săptămână, chiar uneori 
și de două ori pe zi, cum în biserica noastră fiii își 
conduc părinții pe ultimul drum, din lumea acesta 
nestatornică în lumea de dincolo, în lumea 
drepților, pe calea veșniciei, în lumea plină de har 
și de lumină a lui Dumnezeu, în lumea unde 
sălășluiesc sufletele părinților noștri și niciun rău 
nu se atinge de ele fiindcă sunt în mâna lui 

Dumnezeu (Înțelepciunea lui Solomon 3,1). 
Știm că Dumnezeu este Proniatorul vieții 

noastre și El știe ceea ce este mai bine pentru noi, 
atât în viața aceasta, cât și în ceea ce numim viața 
de dincolo, și tot doar El cunoaște când este timpul 
venirii noastre pe lume și când este timpul plecării 
noastre din ea. (Iov 14,5) 

Momentele acestea ne sunt necunoscute 
și, de aceea, de multe ori ne temem de ele, pentru 
unii fiind chiar înfricoșătoare. Cum altfel am putea 
numi momentul nașterii, când știm că apare ceva 
nou în lume, ceva care până atunci nu exista, ceva 
la care noi - adică eu și cu tine, soțul împreună cu 
soția, doar ei – participăm și devenim născători de 
prunci și, din dragostea noastră și cu harul lui 
Dumnezeu, apare în lume o nouă viață. 

Timpul conceperii vieții este știut doar de 
Dumnezeu, pentru care cauză să nu greșim 
spunând că este prea devreme ori prea târziu... 

Este dureros să îți conduci fiul spre 
groapă la o vârstă atât de fragedă, când încă în 
anumite situații nu a apucat să primească nici 
măcar Taina Sfântului Botez și, privind acum în 
biserică, văd familii aflate în asemenea durere, pe 
care le cunosc, dar nu pot să le numesc. 

Despre copiii aceștia spunem noi: ar fi 
avut o viața lungă înainte și ar fi trebuit să 
realizeze mari lucruri, dar cum îndrăznim oare să 
îi cerem socoteală lui Dumnezeu, Care este 
Creatorul și Purtătorul de grijă al vieții noastre? 

Că voiam eu, sau că voiai tu să trăiască 
mai mult, că știam eu mai bine cum este cu viața, 
sau că tu crezi că știai mai bine decât Dumnezeu, 
că noi toți la un loc cunoșteam mai bine cum ar fi 
trebuit Dumnezeu să așeze lucrurile așa, și nu 
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altfel, nu este în puterea noastră și nu cunoaștem 
deplin, chiar niciodată nu va fi altfel, decât să 
avem o cunoaștere nedeplină, pentru că taina 
vieții și taina morții sunt la Dumnezeu. 

De aceea spun că sărbătoarea de astăzi, 
pe care ar fi trebuit să o numim, ca pe orice 
sărbătoare a duminicii sau a numelui, o 
sărbătoare de lumină și de bucurie, este 
amestecată cu tristețe, pentru că astăzi conducem 
spre înmormântare pe Maica Domnului nostru 
Iisus Hristos, pe Maica Bisericii și Maica noastră a 
tuturor, de la viață prin poarta morții, la viața de 
dincolo, la Iisus Hristos, Fiul ei, care a zis: Eu sunt 
Calea, Adevărul și Viața.  (Ioan 14,6) 

Pentru acest motiv spunem noi astăzi 
,,mutatu-te-ai la viață, fiind Maica Vieții”, adică ai 
trecut din lumea aceasta la viață cea veșnică, 
adică la Fiul tău, tu care ai născut pe Viața cea 
adevărată, pe Iisus Hristos, Domnul vieții, care a 
zis: Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, 
chiar dacă va muri, va trăi  (Ioan 11, 25)  . 

Temelia, rezistența credinței creștine, 
care ne mângâie cu adevărat, este aceea că 
sufletele celor drepți ai noștri care au trecut din 
lumea aceasta în lumea de dincolo, nu mor, nu 
trec în neființă - cum rău se zice la televiziuni, prin 
presă în necrologul vreunui profesor sau artist, 
sau cum am citit zilele trecute anunțul care spunea 
că ,,veșmântul a aparținut preotului (X) care a 
trecut în neființă”. 
 

Iubiți credincioși,  
Este gravă această afirmație! Este atâta 

neștiință teologică și puțină credință în aceste 
cuvinte! Ce rost ar mai avea rugăciunile pentru cei 
adormiți, dacă sufletele lor trec în neființă? 

Nu ar mai avea niciun sens. Dar, tocmai 
aici este rostul, că noi credem dintotdeauna că 
sufletele trecute din lumea acesta în lumea de 
dincolo nu sunt moarte, ci sunt vii, active și 
conștiente, după cum ne arată chiar Mântuitorul 
nostru în Sfintele Evanghelii (Luca, 16, 19-31). 
Sufletele de dincolo așteaptă cu sete rugăciunile 
noastre, așteaptă dorul și buna noastră ofrandă în 
amintirea lor, se bucură de neuitarea noastră, iar 
uneori, pentru toate aceste fapte bune, ne și 
răspund. 

Iată, iubiții mei, ce înseamnă sărbătoarea 

Maicii Domnului de astăzi! Ea ne arată, pe de o 
parte, durerea faptului că ne despărțim de Mama 
Fiului lui Dumnezeu; se despart apostolii, se 
desparte întreaga lume, pentru faptul că ea este 
condusă din lumea de aici în cea de dincolo. 

La sărbătoarea aceasta mai subliniez 
încă două idei, pentru a pătrunde și mai adânc în 
miezul ei. 

Pe de o parte, știm că Maica Domnului a 
murit la Ierusalim, în grădina Ghetsimani, de față 
fiind toți apostolii, cu excepția lui Toma, iar pe de 
altă parte, știm că tot așa s-a întâmplat și la 
Învierea Domnului Iisus Hristos. De față au fost toți 
apostolii, cu excepția lui Toma. Toți apostolii L-au 
văzut pe Iisus Hristos înviat, iar acum, tot ei toți au 
fost de față, au văzut și au făcut slujba de 
înmormântare a Maicii Domnului. Toma însă, nu a 
fost de față, nici la Învierea Domnului, nici la 
Adormirea Născătoarei de Dumnezeu. Nici la 
Înviere nu a crezut și a trebuit ca Domnul să i se 
arate ca să îl convingă, și nici aici, la Adormire, nu 
a fost de față, ci a ajuns abia după trei zile, cerând 
și el, spre mângâiere, ca doar să vadă trupul Maicii 
Domnului. 

Toți apostolii au iubit-o pe Maica 
Domnului. Toți, fără excepție! Iată și de ce! Pe 
când Domnul Iisus era răstignit pe cruce, cu 
ultimele cuvinte i-a zis mamei Sale: Femeie, iată 
fiul tău! Apoi i-a zis ucenicului Ioan: Iată mama ta! 
Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine! (Ioan 
19, 26-27) 

Cu alte cuvinte: Ai grijă de ea! Trebuie să 
ai grijă de mamă! 

De sufletul și de viața mamei trebuie să ai 
grijă așa cum spune și porunca Vechiului 
Testament: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, 
ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul 
pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție 
(Ieșire, 20, 12). 

Câte binecuvântări nu primim în această 
zicere! Să-ți fie ție bine... ție, fiu sau fiică a 
părinților tăi, și apoi, să trăiești mulți ani pe 
pământ. 

Iată ce spune și înțeleptul împărat 
Solomon în cartea sa: Ascultă, fiul meu, învățătura 
tatălui tău și nu lepăda îndrumările maicii tale. 
Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău și ca o 
salbă împrejurul gâtului tău. (Pildele lui Solomon 
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1, 8-9) 
Și apoi, oare cum nu s-ar fi adunat toți 

apostolii să cinstească pe Mama Învățătorului 
lor? Dar iată că Toma nu a fost de față la 
înmormântarea ei, dar a voit totuși să-i vadă 
măcar trupul, iar ceilalți i-au deschis mormântul. 
Uimirea lor a fost mare, ca în mormânt să nu 
găsească nimic altceva decât hainele cu care 
Maica fusese îmbrăcată. 
 Cinstea ei a fost atât de mare, încât, 
asemenea fiului ei Iisus, ea nu a fost o mamă 
obișnuită a oricărui om, ci a fost mama 
Dumnezeului-om, Iisus Hristos. De aceea o 
cinstim pe Pururea Fecioara Maria și o numim 
Maica Domnului, fiindcă ea nu este doar mama 
omului Iisus, fiindcă El nu a fost doar om, ci 
Dumnezeu care s-a întrupat și s-a făcut și om. 

Să prețuiți aceste învățături și să le țineți 
minte permanent, deși alții ar putea să spună 
altceva despre persoana și învățătura Domnului 
Iisus Hristos.  

Învățătura de două mii de ani a Bisericii 
Ortodoxe de pretutindeni este aceasta că Iisus 
Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu creat. De aceea Mama Lui 
se bucură de cinstea aceasta deosebită și are 
cântări, rugăciuni, numiri, invocări, cântări și 
slujbe atât de bogat alcătuite, pentru că nu este 
doar o simplă mamă, ci ea este Mama lui Iisus, 
Fiul lui Dumnezeu. 

De aceea apostolii n-au mai găsit-o în 
mormânt, fiindcă fusese ridicată cu tot cu trup la 
cer. Niciunul dintre pământeni nu s-a bucurat de 
acest privilegiu, cu excepția profetului Ilie, 
serbat pe data de 20 iulie, și a dreptului Enoh, 
amândoi oameni din Vechiul Testament. 

Maica Domnului a fost singura femeie 
care a avut cinstea deosebită de a fi ridicată la 
cer, cu tot cu trup. 

Nici astăzi, oriunde vom merge, atât la 
Ierusalim, la Efes sau în alte părți ale lumii, nu 
vom găsi decât locurile pe unde a trecut și, 
poate, mai rar, veșmintele purtate de ea, însă 
trupul nu-l vom găsi nicăieri pe pământ. 

Când am trecut prin momentele 
despărțirii de părinți - dar mai ales de mamă, 

despre care vorbim astăzi - am plâns și i-am 
înconjurat cu flori, cu rugăciuni, cu regrete și cu 
speranța într-o viață viitoare luminoasă. 

Dacă pentru o mamă care este 
muritoare, dar născătoare și îngrijitoare a vieții 
arătăm atâta recunoștință - mai ales 
Dumneavoastră ca mame și bunici vi se cuvine 
recunoștință pentru creșterea și educația pe 
care ne-ați dat-o –, cu atât mai mult i se cuvine 
o cinstire preaînaltă Maicii Domnului. 

Noi suntem ceea ce am devenit astăzi, 
datorită educației mamelor noastre. 

Așa îi vedeau în Antichitate păgânii pe 
creștini: ,,Ce frumoși sunt creștinii!.. iar aceasta 
datorită mamelor lor”. Dacă Sf. Vasile cel Mare 
nu avea o mamă ca Emilia, dacă Sf. Ioan Gură 
de Aur nu avea o mamă ca Antuza, iar Fericitul 
Augustin, o mamă credincioasă și hotărâtă ca 
Sf. Monica, nu ar fi ajuns atât de mari și admirați 
astăzi de întreaga lume.  

Dacă nu ați fi fost Dumneavoastră să ne 
creșteți bine, nu am fi ajuns ceea ce suntem. 
Suntem ceea ce suntem și datorită plânsului 
înfundat din noapte al mamei, datorită nopților 
nedormite și cearcănelor care lasă urme, 
datorită grijilor crescânde ale mamei care vede 
și simte toate, chiar și atunci când o luăm pe 
drumuri greșite. 

Și de multe ori apucăm chiar căi greșite, 
care lasă urme adânci în viață....! 

Dar inima de mamă rămâne de veghe 
permanent și se roagă cu lacrimi până la 
sfârșitul acestei vieți, iar inima ei, chiar și după 
moarte, pulsează și se roagă pentru copiii ei și 
pentru lume. 

Urmează să vă spun și să vă exemplific 
această dragoste nețărmurită printr-un tablou, 
greu de îndurat, care îți sfâșie sufletul.  

Vă rog să fiți pregătiți să primiți cum se 
cuvine cuvintele acestea...! 

A existat un poet și dramaturg francez 
numit Jean Richepin care a trăit de la mijlocul 
secolului al XIX-lea și până în primul sfert al 
secolului XX. El povestește în lucrările sale o 
întâmplare ca aceasta. ,,Un tânăr - la fel ca ai 
noștri – iubea atât de mult o fată încât vrând să 
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facă un gest de supremă iubire față de ea și-a 
omorât mama și s-a grăbit să-i ducă înainte 
iubitei inima mamei lui. 

Oare aceasta înseamnă suprema 
iubire? 

În timpul alergării s-a împiedicat însă și 
a căzut pe drum, atât el cât și inima mamei lui; și 
s-au amestecat cu țărâna pământului de nu se mai 
cunoșteau. Nedezmeticit încă tânărul, abia vede 
mai departe inima mamei lui însângerată, care 
abia mai pulsa. Din ea aude clar:  

-Te-ai lovit, puiul mamei...? Te doare...?”  
Cum vi se pare această întâmplare? Din 

ea nu înțelegem oare că inima mamei și după 
moarte se roagă pentru binele fiului ei? 

N-am auzit de nicio întâmplare mai 
tulburătoare ca aceasta.  

Cunoaștem toți ceea ce face o mamă; se 
roagă pentru fiul sau fiica ei, atunci când este în 
viață, sau când este plecat departe de casă, sau 
căsătorit ori necăsătorit, fericit, ori cu probleme 
sau cu neîmpliniri. Se roagă și plânge acasă, sau 
vine la biserică, trece prin fața tuturor icoanelor, 
îngenunchează și oftează în rugăciuni adânci... 
dar iată.... că inima aceasta încă se roagă, deși a 
primit rele și chiar un adevărat cuțit în inimă.... 

Acum gândiți-vă și Dumneavoastră, 
mamelor, că de multe ori ați fost ucise sufletește 
și că prin inimă v-a trecut de multe ori ,,sabia 
durerii” (Luca 2,35) datorită cuvintelor criminale 
ale copiilor. 

Inima mamei încă se roagă și după 
moarte! 

Dacă inima unei mame muritoare se 
poate ruga și după moarte, cu cât mai mult poate 
să facă inima Maicii Domnului sau Maica Vieții, 
după moartea ei… 

Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica vieții, și 
cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele 
noastre – iată ce poate face Maica Domnului! De 
aceea ne rugăm, de aceea îi cântăm, de aceea le 
punem copiilor numele Maria și-i așezăm sub 
acoperământul ei. 

 

Binecredincioși creștini, 
Vedem aici și învățăm acum de la Maica 

Domnului că poate face multe cu rugăciunile ei, 
după cum știm deja ,,că mult poate rugăciunea 
Maicii spre îmblânzirea Stăpânului.” Toți, femei, 
bărbați și copii, învățăm de la Maica Domnului 
căile pe care trebuie să le urmăm. 

Întâi calea smereniei profunde a ei, care-i 
zice îngerului la Bunavestire: ,,Iată roaba 
Domnului. Fie mie după cuvântul tău!”(Luca 1,38), 
împreunată cu calea ascultării, pe care, din 
nefericire, noi nu o urmăm și nu arătăm suficientă 
smerenie și nici ascultare, ci mai mult îndârjire și 
împotrivire față de părinți, față de preot, față de 
mai-marii noștri, față de mulți dintre cei care ne 
înconjoară. 

Alături de aceste două căi - a smereniei și 
a ascultării - mai este și cea de a treia cale: calea 
iubirii nemărginite, în viața aceasta și după ea. 

Învățați de aici să vă prețuiți părinții cât 
mai sunt în viață. Să-i iubiți și să-i cinstiți pe părinți 
așa cum sunt, și cât timp mai sunt, iar dacă nu mai 
sunt aici, ci dincolo, să le sfințiți memoria și 
numele prin acte de milostenie, prin rugăciuni și 
slujbe de pomenire spre neuitarea lor.  

Și după moarte, învățați să vă prețuiți 
numele și memoria părinților, căci sufletele lor sunt 
vii în veacul veacului, dar dacă nu ne aducem 
aminte de ei și nu le arătăm cuvenita recunoștință, 
sufletele noastre sunt moarte în veacul veacului. 

Treziți-vă, încălziți-vă sufletele, arătați cât 
mai multă compasiune și dragoste firească, iertare 
și credință și veți primi multă binecuvântare de la 
Dumnezeu, prin rugăciunile sfinților, dar, mai ales, 
prin mijlocirile Maicii Domnului care nu ne uită în 
rugăciunile ei, nici în timpul vieții, dar nici după 
moartea noastră.  

 
* Cuvânt de învățătură rostit în Biserica 

,,Sf. Gheorghe” din Tulcea, în data de 15 august 
2021, cu prilejul Adormirii Maicii Domnului 
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MARIȚA, VISELE UNEI FETE CUMINȚI 
 

 

 

                    Silvia LUCHIAN 
 

Domnița căzu în visare. Noaptea i se păru 

pictată în culori albastre, iar cerul se încărcă de 

stele. Un vânt înaripat cu foșnet de frunze flutură 

mantia de bal a nopții. 

În balcon stătea domnița adormită cu ochii 

înmuiați în lacrimi de dor. Crengile de păr, 

încărcate cu buchete de flori albe, se legănau spre 

obrajii ei, sărutându-i,  iar noaptea îi puse luceferi 

în părul ei lung, castaniu. Avea ochii mari, verzi și 

visători, sprâncene arcuite, nas drept și buze, ca 

o inimioară. 

Noaptea părea înfiorată de tremur de 

stele și înecată în parfum de roze. Domnița părea 

și ea înfiorată de gânduri. De gânduri înflorite, de 

taine neîncredințate până acum. Își aplecă privirea 

spre picioarele ei fine, care, în conduri de mătase 

ar trebui s-o poarte prin săli domnești, pe sub bolți 

lucitoare de aur și argint în ritm de menuet sau de 

vals și să plutească într-o rochie ușoară, cu trenă 

din valuri străvezii. Își privi apoi mâinile fine, cu 

degete lungi, care, încărcate cu brățări și inele 

aurii, cu pietre de safire ori rubine, ar trebui să 

mângâie mătăsuri, dantele și catifele. 

Un cavaler strălucitor și chipeș, cu scântei 

în priviri, pe calul său alb, ar trebui să răsară, s-o 

ia cu el și s-o poarte prin lumi minunate, neștiute 

și nebănuite. 

Învăluită în vălurile nopții își lăsă capul pe 

spate, închise ochii și se lăsă legănată de gânduri 

line ca mătasea. Și visă și visă, când, deodată, 

tresări. O voce poruncitoare căzu ca o ghilotină: 

„Marițo, treci odată la culcare, că mâine 

mergi la sapă!” 

Era vocea lui Radu Surugiu, tatăl ei. 

-Tare se mai necăjea Marița..., începu să 

povestească nea Mărin. 

-Ar fi rămas acasă, în gospodărie, să n-o 

ardă soarele și ar fi ieșit și ea la horă ca toate 

fetele, într-o rochie frumoasă și la modă, dar 

Bălașa se împotrivea de fiecare dată: „Fetele 

cuminți n-au ce căuta acolo! Numai femeile 

stricate se îmbracă în rochii de-alea și umblă după 

distracții!” sau mai spunea Bălașa: „Calul bun se 

cumpără numai din grajd.”  

Biata Marița! Ce n-ar fi făcut să scape și 

ea din când în când la horă! O mai luau cu ele 

tușă-sa Năstica și cumnată-sa Sofița. O luau pe 

furiș. Și tare bine-i mai stătea Mariței în rochiile 

făcute tot pe ascuns de tușă-sa Năstica. 

Fată înaltă și frumoasă, Marița îi cuceri 

repede pe flăcăii din sat. Deveni repede o 

domnișoară pretențioasă, cu aere și fițe. 

Mariței îi plăcea mult să cânte cântecele 

încă la modă pe atunci: ale lui Cristian Vasile, ale 

lui Constantin Titel, ale lui Jean Moscopol și 

Zavaidoc: „Zaraza”, „Sub balcon eu ți-am cântat o 

serenadă”, „Ramona”, „Anișoara”, „Nunuța”, „Să 

vină pompierii” sau „Dă-mi gurița s-o sărut”. Și le 

cânta cu o voce subțire, subțire, ca ața de mătase, 

că așa cântau fetele subțiri, cu sânge subțire, din 

familiile de vază. 

-Și ei i se cântau serenade, adăugă Mărin 
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a lui Prăjeală. Dar nu la fereastră, sub balcon, că 

ar fi dat de dracŭ „trubaduru”. Era unŭ, Petre al lui 

Stoica Voinescu, un fel de Rudolf Valentino de 

Cerchezu, ce frângea inimile fetelor mari cu 

cântecele lui. Cântece înflăcărate cu suspine și 

ofuri. Îi plăceau mult Mariței și ofta și ea după 

Petre al lui Voinescu, care și el o plăcea și-i cânta 

„Îngeraș cu plete negre”. Bietul Petre! Obosi 

dându-i ocol și răguși cântându-i serenade. 

Degeaba! Marița cu inima frântă de dragul lui 

hotărî să-l uite pentru că locul ei ca femeie 

măritată era în altă parte, într-o familie bună ca și 

a ei. O pețiră apoi unii și alții, dar plecară așa cum 

veniră. Marița se uita cât mai sus și aștepta, 

aștepta. Când își pierdu răbdarea și începu să 

regrete după Petre al lui Stoica Voinescu, în casa 

lui Radu Surugiu veni un bărbat înalt, distins, 

neobișnuit de distins, cu flăcări în ochii lui negri și 

de o frumusețe de-ți tăia respirația. Marița 

rămăsese uluită și țeapănă și nu se dezmetici o 

vreme. Nu-i venea să creadă că bărbatul din fața 

ei îi întrecea cu mult așteptările de până atunci, 

dar și închipuirile. 

Norocul îi încunună așteptările, iar ea 

trebuia să-și revină și să devină fata aceea 

fermecătoare, cu pretenții, aere și fițe pentru a-l 

face pe bărbatul minunat de alături mai interesat 

de persoana ei și să știe că ea nu va fi niciodată 

mai prejos decât el. 

Își demonstră talentele de gospodină prin 

dulcețuri de roze și de gutui, cu miez de nucă, dar 

și pe cele vocale de cântăreață soprană de 

romanțe și cântece la modă. 

Bietul om! Acceptă cu bucurie ceea ce i se 

oferi într-o casă de oameni gospodari și 

cumsecade. Că el uitase de ființa lui după o lungă 

perioadă de văduvie. 

Era Ionel Marinescu, primarul de la 

Armancuis, până a se pune frontiera. Fusese 

însurat acolo cu fata lui Tudor Pompagiu. Era 

tricoteză și primea comenzi de la Cara-Omer, 

Bairam-Dede, de la Cerchezchioi și din celelalte 

sate, până dincolo de Caliacra. Cunoștea bine 

meseria. Era și frumoasă și bună gospodină. A 

murit, săraca, la nașterea copilului lor, care s-a 

născut mort. Că așa mai mureau femeile pe-

atunci. Frânt de durere, Marinescu, o vreme, nu 

mai vru pe nimeni și nimic. Îi apăru în față, așa, 

dintr-odată, Marița: înaltă, oacheșă, prezentabilă, 

elegantă, cu părul despărțit printr-o cărare pe 

mijloc, cu niște cozi frumoase, făcute rotocol, în 

formă de floare, în părți, dând impresia de 

tunsoare scurtă, cu o rochie până deasupra 

genunchilor, crem, cu aplicații din dantelă albă, cu 

mănuși, cu ciorapi albi, pantofi din cei fini, cu tocul 

înalt. Marinescu nu stătu mult pe gânduri și o luă 

de nevastă. 

-Nea Mărine, deveniși dintr-odată 

romantic. Îmi plăcu felul cum ai prezentat-o pe 

Marița, spusei eu ca să-i văd reacția. 

-Măi Mitrule, eu am cunoscut-o bine pe 

țața Marița. Avea prezență...Arăta bine de parcă 

ar fi fost... 

-Contesa Marița, adăugai eu. 

-Cam așa! Era prezentabilă țața Marița și-

i stătea bine alături de Ionel Marinescu. 

-Și unde locuiră apoi? întrebai eu 

nerăbdător. 

-La început, stătură la Armancuis, unde 

Marinescu era primar. Gândește-te, țața Marița, 

Doamna Primar. Acolo li se născuseră Mihai și 

Titi, niște băieți tare frumoși. Când s-a pus granița, 

Marinescu alesese să nu mai rămână nici în 

Bulgaria, la Armancuis, nici la Cerchezu, la socri, 

ci la Mamuzlia, adică în Căscioarele nemțesc. 

-Acolo cu ce s-a ocupat? 

-Acolo s-a ocupat cu băncile, că uitai să-ți 

spun, Marinescu era om cu carte. Era tare deștept 

și se ocupa cu contabilitatea pe toată raza 

raionului Negru Vodă. Deci, omul era mai tot 

timpul în deplasare pe la bănci, după care pleca 

repede cu toate situațiile la Constanța. În 

Căscioarele, Marinescu se așeză în casa unui 

șvab, Villem Adam, care plecase la Heinbrün, în 
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Germania, lângă Stutdgardt. În timpul războiului și 

după, nemții începură să plece, pentru a nu fi 

deportați. La Căscioarele, Marița mai născu o 

fetiță, Gicuța, tare frumușică. Acolo, ea se dovedi 

a fi nu numai o nevastă iubitoare și grijulie, dar și 

o mamă care-și iubea copiii nespus de mult. Le 

vorbea mereu cu dulceață și cu drăgălășenie. În 

schimb, Marinescu era un om cu calități, dar era 

prea serios și puțin cam aspru. 

-Era mai pragmatic, completai eu. 

-Da, mai pragmatic. Era și naționalist, 

continuă nea Mărin. Era admirat și se bucura de 

respect din partea tuturor, inclusiv a șvabilor. 

După câte știam și eu, și frații lui erau cam 

la fel. Și fizic, semănau bine. Dar cel mai bine îi 

semăna frate-su de la Craiova, cu care se vedea 

mai rar. Era însurat cu Ines, o italiancă din Torino. 

Ionel Marinescu, împreună cu ceilalți frați, 

veniseră din Oltenia, se obișnuiseră și se 

descurcaseră repede în locurile astea. 

Ionel umbla întotdeuna îmbrăcat sobru și 

foarte îngrijit, lucru care stârnea admirația și din 

partea bărbaților, dar și a femeilor. A femeilor mai 

ales, lucru care o măcina tare pe Marița. 

Nu mai avea liniște, nu mai avea somn. Îl 

urmărea peste tot și îi reproșa orice gest de 

politețe față de altă femeie. Marinescu îi explica, 

mai cu blândețe, mai cu asprime gesturile sale, 

dar Marița era din ce în ce mai neliniștită, mai 

bănuitoare. 

„Ce aveți, măi nașă, de vă supărați așa, 

din nimica?” întreba și fină-sa, Marioara a lui 

Georgică Surugiu, frate-su. ”Ce să avem? E gelos 

pe mine și-mi face tot timpul scandal. Nu știu ce 

să mă mai fac cu el”, se plângea Marița. 

Satul Căscioarele avea doar patru-cinci 

ulițe lungi, drepte și îngrijite, cu clădiri înalte, stil 

vagon și cu mansarde. Așa erau casele șvabilor. 

Comunitatea șvabilor era una restrânsă. Dar de 

nepătruns. 

Marineștii locuiau în centrul satului, lângă 

școală, alături de biserica catolică și căminul 

cultural. În casa lor, se încingeau petreceri mari 

când erau vizitați de Georgică Surugiu și Marioara 

cărora le botezaseră și copiii. În fiecare iarnă, de 

Crăciun și de Sf. Ion, și primăvara, de Paște, 

Surugiii își puneau copiii și ploconul în căruță ori 

în sanie și mânau caii spre Căscioarele. 

La început, în căruță erau doi băieți, Nelu 

și Mihai, care, mai târziu, aveau să fie lăsați acasă, 

în grija cuiva, iar locurile lor să fie ocupate de două 

fetițe, Lidia și Avia, care, bine înfofolite, stăteau în 

paie, printre damigene, curcani, cozonaci și altele. 

Atmosfera din Căscioarele de atunci era 

una magică. Satul acela, înghițit de troiene, cu 

copaci albi de promoroacă și acoperișuri albe, cu 

flori de gheață la ferestre, era o lume de vis, chiar 

și pentru niște firi mai puțin visătoare. 

Petrecerile în casa Marineștilor se țineau 

zile de-a rândul, cu mâncare bună și băutură din 

belșug, cu romanțe  și cântece bătrânești ori 

haiducești, cântate de fiecare în parte și în cor. 

Mai venea acolo și Gogu al lui Belu cu armonica 

lui. Mihai și Gicuța se dovediseră și ei de mici niște 

buni cântăreți. 

Cânta nașa Marineasca așa cum numai 

ea știa să cânte. Înfierbântată de vinul bun, cânta 

cu entuziasm romanțe, suspinând din când în 

când. Serenadele nu se mai auzeau de afară, ci 

din casă. I le cânta bărbatul ei pe care îl sorbea 

din ochi.  

Marineasca se gătea tot timpul, dar își 

gătea și casa. Casa ei era un mic palat, cu 

plafoanele pictate cu rozete. Pereții erau plini de 

fotografii. Pe peretele principal, trona portretul ei 

de fată. O fotografie reușită. Pereții erau 

împodobiți cu crengi de brad sau de tuia, cu flori 

multicolore, din hârtie creponată, adunate de pe la 

nunți. În rest, mătăsuri, dantele, catifele și lâneturi. 

Toate „nimicurile astea” îl cam enervau pe 

Marinescu, fire echilibrată și pragmatică. Cu toate 

astea, era un bun familist, un soț și un tată iubitor, 

dar care își doza sau cenzura sentimentele. În 

contrast cu el, Marița era aceeași fire romantică și 
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visătoare. Mariajul nu o schimbase. 

Dansa, cânta și chiuia de fiecare dată 

când avea prilejul s-o facă, dar și când nu avea 

prilejul. Avusese odată ideea Marița să plece cu 

toți musafirii ei petrecăreți  la un bal la Căminul 

cultural. Gătită-prună, gata de bal, amețită și 

fericită, trecu în fruntea tuturor, cântând și 

glumind. În Căminul cultural era liniște și se 

aștepta începerea balului. Marița intră prima și 

începu să chiuie. Oamenii rămaseră toți cu gurile 

căscate. „Fa, asta-i beată?” o întrebă una, Leana 

Voineasca pe Marioara a lui Georgică Surugiu, 

care tăcu încurcată. În timp ce Marineasca avea 

chef de bal, lui Marinescu îi pieri tot cheful. 

-Așa era felul ei. Era mai mereu veselă și 

încântătoare și lumea n-o înțelegea. Și nici 

bărbatu-su, care era prea serios și taciturn, o 

apără nea Mărin al lui Prăjeală. 

-Măi, Mitrule, tu nu știi ce minunată era 

țața Marițica. Era frumoasă și plină de viață. Păcat 

că nu era și Marinescu la fel! 

În ciuda celor spuse de nea Mărin, Marița 

nu era tot timpul veselă. Pe zi ce trecea, era din 

ce în ce mai tristă și bănuitoare că bărbatul ei o 

înșeală. Erau atâtea în jurul ei care îi purtau pică 

pentru că era norocoasă și râvneau toate la 

bărbatul ei. 

Două nemțoaice spălăcite „îi țineau calea, 

dar și Beloaica”, dar și Pucheanca, dar și a lui 

Lupu, vecina din spatele casei, dar și Morărița, mai 

ales Morărița, dușmanca ei. 

Biata Marița! Nu mai avea liniște nici ziua 

nici noaptea. Alerga peste tot și își urmărea 

bărbatul. Se uita în oglindă și se întreba dacă 

vreuna din astea sau vreo alta ar putea fi mai 

frumoasă decât ea, ca să-i placă lui Ionel. Se 

gândea tot timpul și se frământa. 

„Ionele, tu mă înșeli?” își întreba ea, 

bănuitoare, bărbatul. 

„Lasă, măi femeie, prostiile! N-ai altă 

treabă?”, i-o tăia scurt Marinescu. 

Marița era de neînduplecat. Voia ceva, 

vreun argument, să-l prindă pe Ionel, cu una, chiar 

dacă asta avea s-o distrugă. Se uita din nou în 

oglindă, se aranja, se ruja. Umbla tot timpul gătită 

și rujată. Nu ieșea niciodată altfel pe poartă, nici 

când pleca la prăvălie și nici când mergea cu 

bobocii la iarbă. Intrase într-o adevărată 

competiție cu dușmancele ei și voia să le 

demonstreze că nici una dintre ele nu-i mai presus 

decât ea. 

Dușmancele începură să se coalizeze 

împotriva ei, iar Marița se temea ca nu cumva și 

Ionel să conspire cu ele sau cu vreuna dintre ele 

împotriva ei. 

„Ionele, tu mă înșeli!! Tu mă înșeli, Ionele, 

pentru că uite ce spune aia a lui Brandemburg, daʾ 

ce spune aia a lui Gustav Klein, daʾ ce spune 

Beloaica, daʾ ce spune Pucheanca, daʾ ce spune 

Morărița, mai ales, ce spune Morărița!” 

„Taci, măi femeie! Tu nu vezi că ele te 

necăjesc pentru că văd că te superi și, mai ales, 

că le vorbești de rău?”, se ruga Marinescu de ea. 

„Ionele, tu mă înșeli! Nu se poate, tu mă 

înșeli! ” 

Biata Marița era din ce în ce mai 

bănuitoare și mai neliniștită. Slăbise de tot. Era 

atât de dezamăgită! Unde erau visele ei de fată? 

Unde era fericirea ei care se dusese de râpă din 

cauza unora care voiau să-i ia bărbatul? 

„Nașă, nu vă mai certați!”, o ruga fină-sa, 

Marioara. 

„Mi-a mâncat sufletul! E atât de gelos!”, se 

justifica Marița, care suferea din ce în ce mai mult. 

De supărare, se îmbolnăvi și merse cu 

Ionel la mă-sa, la Cerchezu. 

„Uite, mămică, Ionel mă înșală!”, se 

plânse ea mă-sii. 

Bălașa, un adevărat corp de artilerie grea, 

sări pe Marinescu, gineri-su, cu tot arsenalul ei de 

război. Marinescu i-o tăie scurt, se sui în căruță și 

o lăsă pe Marița „cadou” mă-sii. 

Biata Marița! Se gândea acum la ce o să 

facă Ionel în lipsa ei. Dar cum să se împace cu 
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Ionel? Vorbi cu fină-sa. Marioara reuși să-l 

înduplece pe nașă-su.  

În cele din urmă, cei doi se împăcară și fu 

liniște un timp, dar numai un timp, după care 

Marița începu din nou să simtă că Ionel o înșală și 

iar începu să-l urmărească, și iar începu să-i țină 

calea și ăleia a lui Brandemburg, și ăleia a lui 

Gustav Klein, și Beloaicei, și Puchencei și 

Morăriței, mai ales Morăriței. 

Neliniștea ei lua proporții pe zi ce trece, și 

noaptea și ziua suferea în taină și slăbea văzând 

cu ochii. Lui Ionel nu-i mai reproșa nimic, de teamă 

să n-o trimită la mă-sa. Plângea și suspina, 

gândindu-se din nou la visele ei de fată, dar și de 

femeie măritată și le ura de moarte pe dușmancele 

ei, care-i stricaseră liniștea și fericirea din casă. Le 

ura din toată ființa ei! 

La Căscioarele, dar și la Cerchezu, se tot 

vorbea de o întâmplare, cică adevărată. Într-una 

din zile, în curtea Marineștilor, începură să vină, 

zburând, pietre cu expeditor necunoscut și având 

destinatar pe Marița. Veneau de nicăieri și o 

urmăreau numai pe Marița. O fugăreau prin toată 

curtea. Se strânsese lumea din tot satul, dar și de 

la Viroaga. Uimiți, nemaiîntâlnindu-se cu așa 

ceva, oamenii se închinau. Veniră și jandarmii și 

caraulele, și popa, care și ei se cruciră. 

Biata Marița! Unde se ducea, pietrele 

după ea, unde se ascundea, și pietrele își 

schimbau direcția, nimerind-o. Veni și Bălașa de 

la Cerchezu când ploaia de pietre începu să mai 

contenească și Marița să fie mai puțin fugărită. 

Marineasca dădu repede vina pe 

adversarele ei, care umblau cu farmece să-i fure 

bărbatul. Părerile erau împărțite. Unii spuneau, din 

milă, că Marița are dreptate, iar alții, mai ales 

altele, spuneau altceva: 

„Ea umblă cu farmece! S-au întors 

farmecele împotriva ei!” 

Eu auzisem aceste lucruri când eram 

copil, iar acum sunt departe de timpul acela. Mă 

impresionase grozav povestea cu ploaia de pietre, 

dar și patimile prin care trecuse Domnița Marița. 

-Nea Marine, dumneata ce părere ai? O 

înșela Marinescu pe Marița? 

-Nu știu, măi băiete! Marinescu părea un 

om serios. N-am auzit pe nimeni să creadă și 

altceva despre el. Dar de unde să știu eu care era 

adevărul? spuse nea Mărin, vizibil afectat de 

patimile Mariței. 

-Normal ar fi fost ca Marinescu să aibă 

ochi doar pentru nevastă-sa. Că tu nu știi, Mitrule, 

cât de frumoasă și de încântătoare era țața Marița! 

 

Fragment din romanul publicat Amintiri 

cu parfum de canara 

 

 

 

 

 

 
 
             Gheorghe Neață-”La Tulcea”
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MONAHIA BENEDICTA BRAGA, SLUJIREA, 

DARURILE, PRIBEGIA ȘI ADUCERILE AMINTE  
 

 

† TIMOTEI PRAHOVEANUL 

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor 

 

La vreo două sute de metri de casa 
Ciopron se afla casa arătoasă a maicii Benedicta 
Braga, plecată de mult şi definitiv într’o mânăstire 
din Statele Unite, casă lăsată în grija maicii 
Eufrosina (Frusinica), ucenica ei, care însă locuia 
într’o bojdeucă din fundul curţii, împreună cu 
maică‑sa, tot călugăriţă.Venea periodic să o vadă 
prietena ei de o viaţă, Ştefana Velisar Teodoreanu 
(Lilly), văduva lui Ionel, care însă era găzduită, 
prin veche tradiţie, în casa unei călugăriţe din 
incinta mânăstirii. De la fereastra salonului meu o 
vedeam pe doamna Teodoreanu cum urca 
sprintenă, la cei peste 80 de ani ai săi, scara cu 
144 de trepte (preţ de şapte etaje) care făcea 
legătura între mânăstire şi Casa Ciopron, 
sprijinindu‑se cochet pe un baston subţire ca o 
trestie. Deschideam fereastra şi o salutam de 
bun‑venit, ceea ce însemna că, fie la mine, fie la 
doamna Sadoveanu, vom avea o reuniune 
literară. Periodic în casa maicii Benedicta Braga 
de la Mănăstirea Văratic își făcea apariţia doamna 
Zoe Dumitrescu Buşulenga, de obicei împreună 
cu blândul Apostol, soţul ei. După moartea 
doamnei Sadoveanu a devenit, practic, 
moştenitoarea casei, ceea ce a făcut‑o ca, spre 

sfârşitul vieţii, călugărindu‑se, să‑şi ia numele 
monahal de Benedicta (fragment din volumul 
Memorii, Valeriu Anania, Ed. Polirom, Iaşi, 2008). 

Dacă Mănăstirea Văratic ar alcătui într‑o 
zi un Pateric al ei, va avea zeci ori sute de 
călugărițe pe care va trebui să le amintească în 
paginile acestui op. Printre acestea, chipul și pilda 
maicii Benedicta Braga (1919–2005) vor sta la loc 
de cinste. 

Monahia Benedicta s‑a născut lângă 
vestita Mănăstire Căpriana, la 9 martie 1919, în 
satul Condrița, care avea și el o mănăstire cu 

aproape 100 de călugări, din părinții Cozma și 
Maria Magdalena. La numai șase ani, copila 
Versavia, cum se numea din Botez, a venit la 
Mănăstirea Văratic. Când a început să priceapă 
lucrurile, s‑a trezit în mănăstire, înconjurată de 
sute de călugărițe de la care a învățat, cât a reușit, 
lucruri folositoare pentru sufletul ei. Tot din 
mănăstire a urmat școala primară și apoi un liceu 
particular în Piatra Neamț, terminat la „Oltea 
Doamna” în Iași. A absolvit apoi cursurile 
Conservatorului și Facultatea de Științe (care 
avea în componență, pe lângă Științele naturale, 
Fizica și Chimia). În fiecare zi trecea pe la 
Catedrala Mitropolitană, închinându‑se cu evlavie 
moaștelor Sfintei Parascheva, iar la Mănăstirea 
Golia cânta în duminici și sărbători pentru a se 
putea întreține. La catedrală, fratele ei, Roman 
Braga, câțiva ani mai târziu, funcționa ca 
ierodiacon în vremea slujirii Mitropolitului 
Sebastian Rusan. După terminarea studiilor, 
monahia Benedicta a devenit directoarea Școlii 
monahale din Văratic și un foarte bun ghid, care 
împletea istoria mănăstirii cu spiritualitatea 
filocalică, ea însăși fiind împlinitoare a pravilei și 
următoare a Cărării către împărăție. Timpul 
marilor bucurii n‑a durat prea mult. În anul 1959, 
decretul comunist abuziv 410 o alunga din 
mănăstire, așa cum a alungat sute şi chiar mii de 
călugări, departe în lumea largă. A muncit din 
greu, cu brațele, pentru a avea pe masă o bucată 
de pâine. Fratele ei, ierodiaconul Roman Braga, a 
cunoscut în perioada aceea asprimea închisorilor 
comuniste și apoi paharul amar al exilului. Maica 
Benedicta nu s‑a descurajat. Împreună cu o altă 
călugăriță, Apolinaria, rămasă alături ca într‑o 

mică obște și dincolo de zidurile mănăstirii, într‑un 
sat din apropiere, Crăcăoani. Au strâns câțiva 
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bănuți și au cumpărat o casă pe culmea satului 
Văratic, de la fiul actriței Lucia Sturdza Bulandra. 
Din locul acela vedeau mănăstirea și ascultau 
cântecul toacei și al clopotelor. Excluse în mod 
formal din obște, ele nu s‑au abătut de la rigorile 
vieții îngerești pe care o împlineau din fragedă 
copilărie. Apoi furtuna a trecut. Primită din nou în 
mănăstirea sa, monahia Benedicta împreună cu 
maica Apolinaria, care i‑a fost aproape, au învățat 
din paginile Scripturii cât de mare este fapta 
primirii de străini. Neștiind pe cine primește, 
Avraam i‑a ospătat pe îngeri și mare s‑a chemat 
înaintea lui Dumnezeu, cel în Treime arătat la 
stejarul de la Mamvri. 

Așadar, nu prea departe de casa 
Episcopului Partenie Ciopron, a locuit o călugăriță 
de rară distincție. Pregătită, cultivată și foarte 
evlavioasă, monahia Benedicta Braga era sora 
arhimandritului Roman Braga, plecat și el printre 
străini, în vremuri grele. 

Principesa Ileana a României, devenită în 
anii ’60 monahia Alexandra, s‑a adresat, prin 
1975‑1976, Patriarhului Justinian Marina pentru 
a‑i trimite câteva călugărițe din România, în 
vederea organizării unei mănăstiri românești in 
America. 

Delegația care a plecat din România către 
SUA în frunte cu monahia Benedicta Braga, care 
avea să devină stareță și ctitor al unei mănăstiri 
româneşti în America, a primit binecuvântarea 
patriarhului în ultimii săi ani de viaţă. A continuat 
alături de principesa Ileana - monahia Alexandra - 
misiunea de a descoperi altora calea către 
Împărăţie. Sute de americani L‑au cunoscut pe 
Dumnezeu şi s‑au convertit la Ortodoxie datorită 
monahiei Benedicta. Ea a păstrat rânduiala 
Mănăstirii Văratic, cu slujbe, cântări şi primirea 
străinilor. Până şi hramul mănăstirii a rămas 
același ‑ „Adormirea”, ca la Văraticul inimii ei. 
Gândurile și sufletul ei reveneau mereu la 
metanie, unde venise când avea numai șase ani. 

Înainte de a călători în Statele Unite ale 
Americii, unde a fost invitată de principesa Ileana, 
monahia Bendicta Braga a primit în casa ei mulți 
cărturari, oameni ai Bisericii, persoane cu 
pregătire și sensibilitate, între care viitorul ierarh 
Pimen Zainea, o vreme slujitor la Mănăstirea 
Văratic, familia lui Sadoveanu și o persoană 

specială, doamna Lilly Teodoreanu (Ștefana 
Velisar). Muzicieni, scriitori, pictori, profesori 
universitari, medici găseau la casa maicii 
Benedicta ușa deschisă. Discuții profunde, pline 
de cuvântul Scripturilor, făceau din locul acela o 
universitate sau academie de vară. Maica 
Benedicta a realizat o astfel de misiune, fiind 
sufletul acestor întâlniri. Era o gazdă primitoare și 
bună, un om de omenie, o monahie care a trăit 
pentru alţii. 

Maica Benedicata îi găzduia și omenea 
adeseori pe cei amintiți, dar și pe alții care se 
adăugau cu felurite prilejuri, mai ales la hramul 
mănăstirii, sărbătoare pentru întreg ținutul 
Neamțului. Acolo poposea adeseori și doamna 
Zoe Dumitrescu Bușulenga, împreună cu soțul ei, 
Apostol, deveniți între timp co‑proprietari ai chiliei 
maicii Benedicta, conform dorinței și însemnărilor 
ei testamentare. 

În acest timp grupul intelectualilor și 
iubitorilor de subțire amintit a continuat să se 
întâlnească periodic la Mănăstirea Văratic. 

În anul 2002 am vizitat‑o în SUA pe 

monahia Benedicata Braga. Am întâlnit‑o la 
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, nu 
departe de Detroit, locul unde se află mulți români 
stabiliți în ultimul veac. 
Când am întâlnit‑o atunci, arhimandritul Roman 
Braga, fratele ei, era viguros și foarte prezent în 
viața comunității. Se afla în mănăstire, destul de 
bolnav, și arhimandritul Felix Dubneac. Oameni 
speciali, cu deosebite daruri de la Dumnezeu. 
Arhimandritul Roman Braga era un monah 
cărturar, cu o anume viziunea critică, aspră și 
tăioasă. Am remarcat atunci așezarea, tăcerea și 
buna cuviință a arhimandritului Felix, care fusese 
în temnițele comuniste, pictor consacrat, iar în 
ultima parte a vieții, memorialist, scriitor, reușind 
să tipărească câteva lucrări scrise în exil. 

Înainte de a o cunoaște și de‑a afla mai 
multe despre cuvioşia sa, am primit în anul 1993 
un frumos și prețios dar făcut de ea. Prin 
„mijlocirea” iubitei sale nepoate Zica (dr. Zenovia 
Preda), revenită atunci dintr‑o lungă călătorie pe 
continentul nord-american. Era un veșmânt 
splendid, cusut de maica Benedicta, în chilia ei 
românească aflată departe de țară, dincolo de 
Ocean. Veșmântul, de mătase naturală, strălucitor 
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ca de Înviere, l‑am purtat în ziua hirotoniei întru 
ieromonah a nevrednicei mele persoane. Mâhnit 
pentru despărțirea de slujirea diaconească pe 
care o făceam cu atâta drag, n‑am apucat să mă 
mândresc cu un asemenea veșmânt pentru care 
maica Benedicta plătise mai mult de o mie de 
dolari. Am de atunci datoria să o pomenesc 
împreună cu pomelnicul pe care mi l‑a adus 
doctorița cea fără de arginți, Zenovia Preda. 

L‑am purtat cu mare bucurie la hirotonia 
care a avut loc în Catedrala Mitropolitană din Iași, 
la pomenirea Preacuvioasei Parascheva, apoi 
l‑am păstrat cu specială atenție și‑l îmbrăcam la 
sărbători importante, o dată, de două ori pe an. 

După nouă ani de la primirea veșmintelor 
trimise de ea, am întâlnit‑o, într‑o zi de toamnă 
târzie, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, 
cale de două‑trei ceasuri de Detroit, SUA. O 
călugăriță cu chipul senin, plină de bucurie pentru 
întâlnirea celor din țară. Așa a fost întreaga ei 
viață. Dăruire pentru alții și bucurii făcute altora. 
Poate că adeseori a uitat de sine, lucrând mai mult 
pentru semenii ei. A fost o prințesă, fără să provină 
din stirpe nobilă și o călugăriță de vocație fără să 
trâmbițeze acest lucru. 

Am păstrat cu maica Benedicta o vreme, 
corespondență episodică, iar îndată ce am aflat că 
s‑a mutat din această viață, am pomenit‑o la cei 
adormiți, trecând‑o în pomelnicul personal, după 
cum se cuvenea. 

În anul 2016 Dumnezeu a rânduit să mă 
aflu din nou pentru câteva săptămâni în America, 
unde am participat la sfințirea unei biserici la Troy, 
în apropiere de Detroit, statul Michigan. 
Aflându‑mă acolo, mi s‑a transmis că a doua zi 
era înmormântarea arhimandritului Roman Braga. 
Stareța mănăstirii, monahia Gabriela, de metanie 
și ea de la Văratic, ucenică a maicii Benedicta, 
m‑a rugat să particip la înmormântare. Am oficiat 
slujba după tradiția românească, iar la final, 
părinții, maicile și surorile din mănăstire mi‑au 
mulțumit și au mărturisit că nu au fost până atunci 
martori la asemenea slujbă. Într‑adevăr, rânduiala 
specială și câteva cântări inedite, precum și 
așezarea în groapă a monahilor, diferă de cealaltă 
slujbă cu care cei mai mulți dintre credincioșii 
ortodocși sunt obișnuiți. 

La Mănăstirea Văratic, amintirea maicii 

Benedicta a fost mereu păstrată de maica 
Eufrosina (Frusinica) Jescu, de mama ei, care s‑a 
călugărit cu numele Ecaterina, de maica Pimena, 
dar și de alte monahii, care i‑au fost aproape. Toți 
aminteau despre bunătatea inimii ei, despre 
deschiderea pe care o avea față de ceilalți, despre 
superioara înțelegere a oamenilor și, mai ales, 
despre inefabila ei dăruire de amfitrion pentru 
oaspeții ce‑i avea, între ei mulți cărturari apropiați 
Bisericii. 

În preajma maicii Benedicta se citea la 
Psaltire, dar se asculta și muzică simfonică. 
Invitații, mai ales la sărbătorile de Crăciun și Anul 
Nou, se minunau ascultând colinde, cântate de un 
grup de maici, special invitate pentru a‑i bucura pe 
cei prezenți. Se întâlneau mereu cuvinte de folos 
și zidire sufletească rostite din Sfintele Scripturi și 
scrierile patristice. Astfel, amintirea ei s‑a 
perpetuat, chiar dacă era plecată din Mănăstirea 
Văratic și stabilită în America. 

În puținele mele popasuri din acea vreme, 
la invitația doamnei Zoe Dumitrescu Bușulenga, 
apoi a părintelui Bartolomeu Anania, am remarcat 
că numele maicii Benedicta era des pomenit. Nu 
doar la Văratic, ci și la Iași, în locuința unuia dintre 
cei mai cunoscuți medici ai vremii, doctorul 
Zenovia Preda, se observa aceeași cinstire pentru 
maica Benedicta Braga, pentru fratele ei, 
arhimandritul Roman, și pentru atmosfera întâlnită 
în cunoscuta chinovie nemțeană, școală de 
evlavie și trăire înaltă a valorilor credinței și culturii 
românești. 

La Mănăstirea Văratic au fost și alte 
călugărițe care au primit în odăile caselor lor 
pelerini, mulți dintre ei fiind marcați de întâlnirea 
cu ele, viața duhovnicească prinzând contur în 
sufletul lor. Unii au venit pentru liniște, au mai găsit 
câteva ceasuri pentru scris, plimbări, aer proaspăt 
de munte și înălțare de gând către Cel Preaînalt. 

Într‑una din casele mănăstirii, unde a 
locuit monahia Glicheria Mănăstireanu, care a trăit 
98 de ani, au fost primiți ani la rând mulți cărturari. 
În casa ei, deosebit de primitoare, a poposit 
adeseori scriitorul, profesorul universitar și 
academicianul Constantin Ciopraga de la Iași, 
actrița Draga Olteanu Matei, Lilly (Ștefana Velisar) 
Teodoreanu, Profira Sadoveanu, Cornelia Pilat, 
Bartolomeu Valeriu Anania, Zoe Dumitrescu 
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Bușulenga, Grigore Ilisei, arhim. Dionisie Velea, 
fost stareț al mănăstirilor Neamț și Bistrița și exarh 
al Arhiepiscopiei Iașilor, prof. dr. Constantin 
Dolinescu, chirurg, prof. dr. Constantin Lazăr, 
chirurg, prof. dr. Nicolae Oblu, neurochirurg, și alții 
asemenea. 

În casa maicii Glicheria, locuia mai ales în 
timpul verilor doamna Lilly Teodoreanu. Acolo 
erau invitați în vremea popasului ei ceilalți scriitori 
aflați în mănăstire, fie că întâlnirea era prilejuită de 
o cafea, un ceai sau pentru masa de prânz, ori 
cină. 
Prânzul (cina) era doar un pretext, întrucât 
discuțiile se prelungeau până târziu la lăsarea 
întunericului. Altădată, grupul de scriitori și 
cărturari se mutau la părintele Anania, unde erau 
primiți și ospătați de către harnica monahie 
Galineea. Alteori, cenaclul era găzduit în 
saloanele stăreției, iar maica Nazaria cu ucenițele 
erau atente pentru ca acestora să nu le lipsească 
nimic. Dialogurile literare erau găzduite și de 
academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, în 
casa de pe deal. 

Au fost și alte maici care au primit scriitori, 
medici universitari, artiști, etc. Una dintre ele era 
maica Aglaida, pomenită de scriitorul Grigore Ilisei 
în scrierile sale. Maicile Teodora și Nimfodora 
Popoaia au primit și ele în casa lor cărturari, 
oameni de știința și bună cuviință. 
Aproape fiecare casă a maicilor din mănăstire 
găzduia oameni importanți, dar primeau și oameni 
de rând, pe care‑i ospătau și ajutau. 

Atmosfera întâlnită altădată la Schitul 
Vovidenia din preajma Mănăstirii Neamț, unde 
poposea Sadoveanu, vizitat de scriitori, rudenii, 
oameni importanți ai vremii lui, inclusiv șeful 
Statului român din perioada respectivă s‑a mutat, 
mai târziu, după 1960, și la Mănăstirea Văratic. 
În vremea slujirii mele ca arhidiacon, îmi amintesc 
de vizita președintelui României, în 1993, dar și de 
popasul multor miniștri, demnitari, unii dintre ei 
zăbovind mai multe zile la mănăstire, mărturisind 
apoi că atmosfera de la Văratic era greu de întâlnit 
în altă parte. 

 

Asemănătoare era și ambianța de la 
Agapia. Specificul acestor locuri, cu atât de mulți 
cărturari, a însemnat foarte mult, atât pentru 
mănăstire, cât și pentru ei, pentru împlinirea lor 
duhovnicească și apropierea de cuvintele 
Evangheliei. 

Așa se face că academicianul Zoe 
Dumitrescu Bușulenga a devenit în urma 
apropierii de maica Benedicta și alți oameni ai 
Bisericii un fervent misionar; am auzit‑o vorbind în 
vremea când slujeam ca arhidiacon, apoi ca 
ieromonah, în prezența Mitropolitului Moldovei 
sau a Episcopului-vicar de la Iași, în compania 
oamenilor importanți care poposeau la Văratic, 
dorind să se apropie de Dumnezeu. Însuși numele 
ce a ales să‑l poarte ca monahie îl putem 
considera un omagiu adus celei ce i‑a descoperit 
din tainele Sfintei Ortodoxii, monahia Benedicta 
Braga. 

Monahia Benedicta Braga reprezintă un 
model de slujire a monahismului din România 
într‑o cruntă perioadă, dar și exemplul 
misionarului plecat departe de țară, care a dus 
împreună cu ea în îndepărtatul continent 
nord‑american comoara monahismului românesc 
și a bunelor tradiții păstrate în lavra Văraticului. 
Cei care au cunoscut‑o vorbesc despre viețuirea 
ei cuvioasă, cu valențe filocalice și cărturărești 
deopotrivă. 

Monahia Benedicta a fost, printre cele mai 
înțelepte și evlavioase călugărițe ale Văraticului 
din veacul XX. A fost greu încercată, umilită, 
trimisă departe de locul pe care l‑a iubit atât de 
mult, unde și‑a închinat întreaga viață. 

Într‑o poiană străjuită de tot felul de 
arbori, ca în pădurile Neamțului, monahia 
Benedicta, misionara neobosită a Bisericii 
Ortodoxe Române, așteaptă din anul 2005 ziua 
cea mare a Învierii și răsplata pentru multa‑i 
osteneală. Sufletul ei rămâne legat de Văratic, 
mănăstirea ocrotită din Ceruri de atâția îngeri și de 
rugăciunile neadormite strânse din veac în cupa 
de aur dusă înaintea Ziditorului a toate. 
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BRACONAJ ÎN DELTA  
 

 

 

               Paul SÂRBU 
 

Cu noaptea-n cap, încălţat cu opinci din 

piele de mistreţ, cu „ciulci” (un fel de ciorapi 

cauciucaţi prin care nu trece apa), îmbrăcat cu un 

cojoc, am plecat la vânătoare cu încă trei 

braconieri, cinci câini, având drept arme nişte 

ţepoaie pe care localnicii le denumeau „pică” şi 

nişte topoare. Plecasem pentru că se terminaseră 

proviziile, dar şi ca să „evadez”, să înghit acest 

drog alb al iernii în Deltă, să pot îndura mai uşor 

despărţirea de Anisia… 

 Însoţitorii mei erau Paşu, un puştan bălan, 

plin de pistrui, mereu încruntat, cu privirea tăioasă 

şi albastră ca gheaţa dimineţii, care fugise de la 

toate şcolile, neputând trăi decât ca o sălbăticiune 

a Deltei, Şlura, de douăzeci şi şapte de ani, care 

făcuse şapte ani de puşcărie, nu ştiu de ce, şi 

Chirică, om care trăise din braconaj patruzeci de 

ani şi căruia doctorii îi implantaseră o tijă de metal 

în mâna dreaptă, pe care i-o fracturaseră nişte 

lipoveni într-o încăierare în baltă, fiind prins că fura 

piei de enoţi, bizami şi vidre din colibele acestora, 

într-o noapte cu ani în urmă. 

 Prinse sub tălpi, purtam „buzlugi”- nişte 

gheare de oţel făcute de fierarii din sat, care se 

înfigeau în gheaţă, să nu alunecăm. Era o 

dimineaţă din cale-afară de mizerabilă, friguroasă, 

cu fuioare cenuşii de zăpadă care ne învălătuceau 

pretutindeni şuierând ca nişte şerpi, aproape 

orbindu-ne. 

 Drumul începu cu un şir de gârle „linse de 

ger”, ca nişte lame de cuţit, dezgheţate totuşi pe la 

coturi, unde curenţi de apă învolburată spărgeau 

necontenit crusta care se forma. Aici trecurăm mai 

departe în nişte bărci, care erau aşezate pe sub 

sălciile cu rădăcinile pe jumătate ieşite din maluri, 

arătând ca nişte caracatiţe uriaşe cu braţele 

încremenite şi încâlcite. Apoi intrarăm în marile 

arene ale amfiteatrelor – care erau ghiolurile. 

Cerul se făcu senin ca safirul deschis, cu un 

diamant ce strălucea din răsărit, ca briliantul din 

inelul unei eclipse ce abia trecuse. Zăpada era 

oprită în troiene scânteietoare, ca nişte curcubee 

de omăt în zidurile înalte de stuf, din malurile 

ghiolului. Dar, pe mijlocul lacului, gheaţa de un cot 

era oglindă în care se reflectau întocmai oamenii 

cu căciulile din mioarce, sania şi câinii care lătrau 

arţăgoşi spre stolurile de lebede amorţite sau 

raţele cu gâtul roşu. În aceste vremuri, ţinuturile 

acestea erau populate de braconieri, ca nişte pieţe 

civice. Mai tot cătunul se muta pe ghioluri! 

 Unii umblau călări pe cai albi cu potcoave 

meşteşugite ca să nu alunece, alţii în sănii de lemn 

trase de roibi focoşi ce treceau pe lângă noi în 

galop, iar alţii chiar pe patine primitive, din nişte 

papuci de lemn cu şine, înarmaţi cu ghioage 

ţintuite, aşteptând la copci vidrele, în timp ce alţii, 

cu nişte cârlige, pândeau ştiucile pline de icre, ca 

să iasă să ia puţin aer şi să le înhaţe.  

 Noi am trecut salutând această mulţime şi 

urându-le la toţi, după obiceiul locului „C..t în 

traistă!”, după care am cotit-o pe nişte canale mai 

neumblate şi înzăpezite încât trebuia să ne facem 

drum tăind cu topoarele crengile de sălcii ca să 

putem înainta. În unele locuri, însoţitorii mei tăiau 
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gheaţa groasă de la gura vintirelor şi talienelor, 

după care se asigurau că nu e nimeni prin 

apropiere. După ce oboseau sau se prefăceau că 

obosesc, îmi dădeau şi mie toporul şi loveam la 

rândul meu, mai mult ca un complice, ca să le 

dovedesc încrederea, opintindu-mă de parcă aş fi 

dărâmat un stejar din care săreau aşchii. Apoi, 

tovarăşii mei scoteau „colicii” (ţepoaie înfipte 

adânc în mâlul gârlei ca să nu fie plasele cu peşte 

luate pe fundul apei), desfăcură cu meşteşug 

nodurile făcute de fiecare braconier în felul său ca 

să le recunoască, furară ştiucile, şalăii, lăsară 

bibanii şi restul plevuştei, încărcară prada în 

rucsacuri, făcură nodurile identice ca înainte, mai 

şterseră urmele cât se putu şi plecarăm. Gerul se 

înăspri încât aveam feţele dure, neclintite, ca nişte 

măşti, neputând nici să articulăm clar cuvintele, 

scoţând nişte mugete nearticulate. Ca să se mai 

dezmorţească, tovarăşii mei sorbiră dintr-o sticlă 

cu spirt medicinal, marca „Satelit” şi pornirăm mai 

departe. După alte gârle dădurăm peste nişte 

grămezi cu sute şi sute de lebede moarte. Acestea 

se adunaseră în cârduri ca să se încălzească şi să 

se apere de gerul nopţii. Enoţii le atacaseră şi 

multe dintre ele aveau câte o gaură mare în piept 

–carnea puţină, căci erau slăbite de ger şi foame, 

fusese aproape în întregime devorată de jivinele 

nopţii.Pe lângă aceasta, multe din ele aveau 

penele jumulite de oameni, care făceau acasă 

perne şi plăpumi deosebit de moi şi călduroase. 

Viscolul începu şi şuieratul lui parcă jupuia şi el 

aceste mormane de păsări. Stoluri de ciori încă se 

îngrămădeau, împinse de crivăţ să rupă cu 

ghearele carnea şi sângele acelea îngheţate. 

Câinii noştri s-au năpustit arţăgoşi asupra lor, 

gonindu-le, sărind în sus şi lătrând întărâtaţi. 

Mergeam fără să schimbăm o vorbă – şi aşa, cu 

greu ne-am fi putut auzi din cauza vuietului 

vântului dinspre nord. Fluieratul a pustietate al 

viforului contrasta cu larma de azi-dimineaţă de pe 

ghioluri, cât ieşise soarele. Vremea se schimbase 

brusc. Prietenii mei mergeau înainte şi „pipăiau” 

gheaţa cu nişte toiege anume făcute – după sunet 

ştiau întotdeauna unde e mai groasă şi ce greutate 

ţine într-un loc sau altul, avertizându-mă uneori pe 

unde să trec. După încă o gârlă ce se lărgea tot 

mai mult, ajunserăm la o colibă de stuf, la un mal. 

Acest aşezământ improvizat avea formă 

triunghiulară şi arăta ca un acoperiş pus de-a 

dreptul pe pământ şi era de mirare că crivăţul nu-l 

smulge şi nu-l răsuceşte prin văzduh ca pe o 

frunză, căci tremura, zbârnâia şi cânta necontenit 

ca nişte aripi imense de lebădă. Mi-a venit în minte 

că nu putea fi mai călduros decât cuştile câinilor 

din sat, făcute dintr-un maldăr de stuf în formă de 

con, legat în partea de sus cu un fir de papură! 

 Adăpostul acesta nu avea uşă. Intrarea 

era astupată cu un mănunchi de stuf pe care 

trebuia să-l dăm laoparte ca să ajungem înăuntru 

pe brânci. Gândul mă purta spre vremuri 

imemoriale, spre igluri! 

 Înăuntrul acestei vizuini l-am găsit pe moş 

Vladimir, tatăl lui Şlura, cel care nu voia cu nici un 

chip să se strămute în sat. Avea şaptezeci de ani. 

Capul alungit şi argintiu, cu fruntea teşită, mică, cu 

ochii spălăciţi, albicioşi, aducea cu o ştiucă sărată 

şi uscată. Moş Vladimir stătea acolo la loc de 

cinste, pe un pat de lemn cu saltea umplută cu 

otavă; noi trebuia să dormim pe jos, pe nişte 

grămezi de papură uscată de verde. 

 După ce Şlura ne puse pe noi martori 

mincinoşi că peştele adus nu era furat, bătrânul 

prepară după o reţetă străveche borşul pescăresc, 

în timp ce Şlura bătu icrele în străchini de pământ. 

Mâncarea fu pregătită la o plită care era mereu 

înroşită, căci focul de sălcii, frasin de baltă şi stejar 

era întreţinut fără oprire, zi şi noapte, ca în 

peşterile de pe vremuri în care se adăposteau 

gintele… Moş Vladimir scoase nişte rachiu tare, 

din care trăsei şi eu un gât, cu ceilalţi la rând şi ne 

ospătarăm ca nişte tâlhari, pe vremuri! Pentru că 

mai aveam o parte din după-amiază, pornirăm la 

vânătoare. Moş Vladimir ne indică în care direcţie 

s-o luăm. 
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 Înaintam cu greu prin hăţişuri, pe cărările 

făcute de fiare prin lanurile nesfârşite de 

stufărişuri, cărând săniile mai mult pe sus. Din loc 

în loc erau piei de mistreţi aruncate, sau chiar 

gligani bătrâni, ucişi şi abandonaţi, din pricina 

mirosului lor caracteristic pe care unii nu-l 

sufereau, ori schelete de vaci sau de cai. 

 Mai departe, ca să ajungem la bârlogul 

fiarelor, trebui să facem noi cărări, îndoind cu 

genunchiul stuful ca sticla. Efortul acesta istovitor 

îmi făcea bine, durerea despărţirii de Anisia, deşi 

prezentă, era surdă, domoală. După vreo două 

ceasuri de umblat pe cărări nemaicălcate de la 

începuturile lumii, câinii se repeziră amuşinând, 

oprindu-se nesiguri, amuşinând în direcţia 

vântului, apoi lătrând îndrăciţi înspre un anumit loc 

de dinaintea noastră. Ne încordarăm şi ciulirăm şi 

noi urechile într-acolo şi grăbirăm pasul. Într-

adevăr, câinii dădură ocol unui mistreţ, care 

culcase stuful pe o rază de zece paşi, încercând 

să scape, fornăind, dând năvală în altă direcţie, 

unde câinii se repezeau să nu scape, împingându-

l spre noi. În învălmăşeală, cu o smucitură scurtă 

a râtului, cu unul dintre colţii lui ca briciul, atinse 

burta unui câine mai curajos şi mai întărâtat, care 

se repezi sărind asupra lui. Câinele se rostogoli 

înapoi, covrig de durere, scâncind ca un copil. O 

clipă văzui măruntaiele din burta câinelui, inima 

bătându-i, plămânii mişcându-se şi un şuvoi de 

sânge. Şlura făcu un salt înainte şi înfipse cu 

dibăcie pica în gâtul fiarei din care începu să 

gâlgâie în spume sângele. Din guiţăturile 

asurzitoare ale animalului se putea ghici siguranţa 

că-şi va învinge duşmanul. Îl împinse pe Şlura 

înapoi, cu pica înfiptă în grumaz, până când omul 

se împiedică şi căzu. Dar nu apucă să-l sfârtece 

pe om, că ceilalţi săriră deodată cu topoarele şi le 

înfipseră în jivina sălbatică, în timp ce câinii se 

năpustiră din toate părţile rupând cu dinţii burta şi 

scoţându-i maţele afară,sfâşiindu-i boaşele ori 

beregata animalului care fornăia, răsucindu-se cu 

toţi deodată, fiind gata să scape. Şlura însă se 

ridicase între timp şi sărise cu amândouă 

picioarele chiar deasupra fiarei care se zvârcolea, 

scoţând ţipete ameninţătoare, stridente, 

nemaiauzite, ca la-nceputul lumii. Atât de sfârtecat 

şi cu atâtea arme înfipte în el, mistreţul reuşi să 

împingă toată acea grămadă de câini şi oameni, 

gata să fugă. Şlura îl ţintui cu securea în frunte, 

după ce-şi cumpăni o clipită lovitura fatală. Abia 

atunci fiara scoase un ţipăt blând, ca un miel 

înjunghiat, fără nicio speranţă. Şlura se repezi, 

stropit de sânge şi de creierul animalului, se şterse 

cu mâneca, luă în braţe câinele rănit şi spuse: 

 - Mă duc să-l cos, faceţi ce-a mai rămas!  

 Avea lacrimi în colţul ochilor, pentru 

câinele credincios şi plin de curaj, care-şi dădea 

viaţa! Plecă în grabă spre coliba care se afla cam 

la cincisprezece kilometri de acest loc. Noi, cei 

rămaşi, jupuirăm prada, aruncarăm pielea, Chirică 

îl despică şi azvârli măruntaiele ca câini, vârârăm 

carnea în sacii pe care-i legarăm de sănii. Să fi 

fost aproape două sute de chile. Transportul până 

la gârla de lângă colibă a fost un adevărat calvar. 

Eram înhămaţi şi ne opinteam din răsputeri. 

Săniile mereu se răsturnau prin cocicani şi trebuia 

să legăm iar sacii cu funiile îngheţate şi se însera 

şi nu de puţine ori trebui să cărăm pe umeri acea 

povară! Dar, din nou, truda aceasta de vită 

înjugată mă amorţea, plecarea Anisiei avea parcă 

alte dimensiuni, „de dureri, pe care însă, le 

simţeam, ca-n vis, pe toate”, estompate, mult mai 

puţin tragice, cum ar fi spus poetul. Mă desfătam 

cu voluptatea acestei sleiri, aşa de aproape de 

uitare.  

 Ajunserăm în sfârşit pe gheaţa limpede a 

gârlei, unde săniile păreau nişte fulgi. Se făcu 

seară de-a binelea, ieşiră ciorchini de stele printre 

crengile tremurătoare ale sălciilor, din viţa 

sălbatică atârnată pe boltă, până peste coliba 

bătrânului.  

 Mie mi se încredinţă să sparg cu toporul o 

copcă din care scosei o ciutură de apă pentru 

făcut mâncare. Înteţiră focul. Bătrânul puse la foc 
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un ceaun de carne, preparând-o cu cimbru şi 

busuioc, pe care la urmă o tăvăli în mujdei de 

usturoi, iar rachiul tare ne aprinse sângele în vine 

ca focul în acea seară. Se făcuse târziu şi moş 

Vladimir începu să depene amintiri din viaţa lui 

sălbatică de la marginea lumii… Despre un câine 

de vânătoare al lui, de demult, care prinsese 

atâtea vidre şi enoţi, încât el putuse, cu banii 

câştigaţi pe pieile lor să facă nunţi la două fete în 

sat şi să-i cumpere casă lui Şlura. Despre cum îşi 

pusese el viaţa în primejdie pentru acest câine 

care alunecase într-un ochi de apă şi fiind gheaţa 

subţire şi lucioasă, câinele nu avea de ce să se 

apuce cu ghearele, să iasă. Atunci, moş Vladimir 

îşi legase brâul de mijloc şi de o salcie şi coborâse 

în apa rece în toiul iernii, încât îi amorţiseră mâinile 

şi picioarele, gata să-i îngheţe sângele şi să i se 

oprească inima în loc. Dar, până la urmă, reuşise 

să urce cu câinele în braţe pe mal şi să dea foc la 

stuful din jur să se dezmorţească şi să-şi usuce 

hainele. Când îmbătrânise, acel câine fusese 

culcat în pat ca oamenii, hrănit cu lingura şi când 

murise îl plânse toată familia şi-i puseră şi cruce, 

ca la oameni. 

 Apoi, moş Vladimir începu să ne 

povestească despre „vârlani”, un fel de tâlhari de 

drumul mare pe care-i căuta potera în zadar, 

deoarece erau ascunşi prin aceste locuri, 

neumblate de picior de om, ale Deltei. Doi dintre 

aceştia au furat într-o noapte, cu o barcă, două 

surori. Le-au dus la un adăpost tăinuit din mijlocul 

bălţii. Tâlharii împingeau prin mlaştini plauri 

plutitori ca să ajungă la acel adăpost, după care 

ascundeau plaurii în locuri ştiute de ei. Dar într-o 

zi, când ei erau plecaţi după jafuri, una din fete 

reuşise să anunţe un vânător care se apropiase 

de locul acela, dezvăluind taina ajungerii acolo. 

Când apăruse potera noaptea, în apropierea 

colibei, ei, înţelegând că au fost trădaţi, le-au 

împuşcat pe amândouă surori. Unul fusese şi el 

ucis, dar ceilalti reuşisera să scape, aruncându-se 

în fundul mocirlei, cu o trestie în gură, rămânând 

acolo mai multe zile. Într-o seară, cel care 

scăpase, avusese îndrăzneala să vină la cârciuma 

lui Grecu, din sat… Băuse şi făcuse pariu că se va 

dezarma şi nimeni nu va avea curajul să se atingă 

de el. Până venea potera a doua zi, el va fi de mult 

dispărut! Şi-a rezemat flinta şi pistoalele de perete 

şi, într-adevăr, nimeni n-a avut curajul sa-l 

înfrunte. Apoi a mers şi s-a culcat la o vădană din 

sat. Dar, fratele surorilor ucise, care aflase de 

venirea lui, în cârdăşie cu văduva la care şi el 

umbla, întră noaptea şi-l lovi cu o bâtă-n cap, apoi 

îl legă fedeleş ca să-l predea jandarmilor 

dimineaţa. Când veniră oamenii legii, vârlanul era 

rece! 

 Se făcu noaptea târziu. Ceilalţi, ostoiţi, 

adormiseră. Ştiau toate poveştile bătrânului. Dar 

eu, nu încetai să-l ispitesc cu tot felul de întrebări. 

Moş Vladimir, care nu avea somn, mai turnă dintr-

o ploscă din rachiul tare, îmi dădu şi mie şi, 

înviorat şi înveselit că mai găsise un nou 

ascultător, începu să-mi depene viaţa lui, ca o 

poezie de frumoasă… 

 După colectivizare, el refuzase să mai 

locuiască în sat. Rămăsese în coliba lui de la 

marginea stelelor… Îi lăsaseră comuniştii doar 

barca tocită, doar vâslele roase de apă. Mâinile îi 

erau ca două liane uscate. Numai Dumnezeu şi 

fiarele ajungeau până în sihăstria lui! Învăţase să 

buchisească în armată şi „rumegase” în fiecare zi 

câte un psalm. Psaltirea şi o icoană le avea de o 

viată în colibă. În momentele grele de singurătate 

ale iernii în colibă, repeta la nesfârşit stihul isihast 

învăţat pe vremuri de la un preot evadat din lagărul 

de exterminare comunistă de la Periprava. Acesta 

ajunsese până la coliba lui, unde îl tăinuise şi 

hrănise o vreme. Dar preotul îi dăduse în schimb 

ceva mai de preţ decât pâinea şi peşteşte: taina 

de veacuri a unei rugăciuni isihaste! Era 

încredinţat că această rugăciune îl va apăra şi 

caraliii ori jandarmii nu-l vor prinde niciodată! Dar 

nu mai era ca pe vremea vârlanilor! Timpurile se 

schimbaseră! Cerul Deltei uruia de elicoptere care 
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îl căutau şi noaptea cu farurile, Delta era înţesată 

de soldaţi, pădurea la fel, nu putea avea scăpare! 

După paisprezece zile fusese ciuruit în scorbura 

unei sălcii cioplite pe dinăuntru, în care se 

ascunsese ca un şarpe plutind în speranţa că îl 

vor duce curenţii în Dunăre şi apoi mai departe! 

Dar salcia li se păruse suspectă şi trăseseră. Din 

ea ţâşnise sânge! Apa se înroşise. Însă moş 

Vladimir primise DARUL! Şi îl repetase întreaga 

viaţă în pustia lui din marginea lumii! 

Bătrânul cunoştea ora exactă după rotirea 

stelelor. Uneori, turiştii care trăgeau la coliba lui, 

îşi potriveau ceasurile după mersul stelelor ori 

după ţipătul păsărilor de noapte sau după florile 

care-şi deschideau corolele întotdeauna la ore 

fixe! 

Bătrânul cunoştea drumurile ascunse ale vidrelor, 

enoţilor, mistreţilor, locul unde fiarele îşi aveau 

bârlogul –după mirosul şi forma excrementelor şi 

urmelor labelor acestora, ştia zilele în care se 

puteau pescui ştiucile, crapii, şalăii după culoarea 

apei, fazele lunii… Bătrânul însemna pe tulpina 

unei sălcii cât creştea şi cât scădea apa în diferite 

anotimpuri! Tot acolo cresta semne ciudate, 

socotindu-şi zilele, lunile, anii şi zilele sfinţilor, cu 

câte o cruce în loc de linie –acea salcie bătrână 

era calendarul său de o viaţă!...   

Dar se încurca în socoteala banilor!... Prin coliba 

lui de stuf trecea crivăţul şi acum, făcând-o să 

cânte ca nişte mari aripi de lebădă… 

Iar eu, ascultându-l, uitasem de plecarea Anisiei… 

Felinarul atârnat de grindă se clătina neincetat, 

legănat de vântul ce pătrundea în colibă. Câinele 

rănit şi cusut scâncea în patul bătrânului, care-l 

mângâia din când în când… Deasupra maldărului 

de stuf care întruchipa un fel de uşă a adăpostului, 

se putea vedea Steaua Ciobanului, care vestea 

apropierea dimineţii. Tovarăşii mei de vânătoare 

sforăiau acoperiţi cu piei de animale, printre ei se 

tolăniseră şi câinii sănătoşi ca să se încălzească 

unul de altul, om şi animal!... Bătrânul vâna după 

trebuinţă, dar şi îngrijea sălbăticiunile, ca pe 

singurii lui prieteni! Dădea de mâncare 

cucuvelelor ori lebedelor din jurul colibei, hrănea 

şacalii care se apropiau, schelălăind de foame, de 

adăpostul lui… Tăia copci ca să respire peştii, fără 

să-i prindă!... Văzuse atâtea lebede ucise de fiare, 

de oameni şi ger, încât, dac-ar fi fost adevărat că 

aceste păsări cântă înainte de a muri, ar fi trebuit 

să fie despărţit de lumea din sat prin ziduri 

nevăzute din cântece de lebădă… Bătrânul îi ura 

pe cei care băteau în cuie pe tulpina copacilor puii 

de vulpe, ca aceştia să chelălăie, iar sălbăticiunile 

mame să vină să-şi apere puii, iar oamenii să le-

mpuşte… Bătrânul îi ura pe cei care înfigeau un 

fel de tridente în crapii care veneau să-şi depună 

icrele în apele mici şi calde… Moş Vladimir le 

spunea oamenilor să iubească natura ca pe 

Dumnezeu!... Deoarece natura şi Dumnezeu 

aveau grijă de ei toţi… În iernile grele crivăţul îi 

smulge acoperişul acestei colibe, răsucindu-l ca 

pe o frunză în vânt, dar el mai are alături încă o 

colibă, mai mică decât aceasta, numai cât un 

mormânt –unde pot supravieţui, cu peşte uscat, 

până în primăvară, el şi câinii… Cât de puţin îi 

trebuie omului să trăiască! După cât de multe 

lucruri inutile se trudeşte omul pe pământ! … 

Nişte topografi care fotografiaseră Delta din 

elicopter s-au pogorât pe grindacul lui iar bătrânul 

a recunoscut pe hărţi toată constelaţia de ghioluri 

şi tot păienjenişul de canale şi gârle şi hazmacurile 

pădurii, dându-le vechile denumiri, ale oamenilor 

care le descoperiseră prima dată sau trăiseră în 

acele locuri, reînviind numele acestora, de mult 

uitate… Moş Vladimir avea credinţe ciudate… el 

spunea că în fiecare copac sau piatră sălăşluiesc 

sufletele oamenilor de mult dispăruţi… şi că el 

cunoaşte de la aceştia ceasul morţii lui…Totuşi el 

iubea oamenii, îi vedea rar şi i se făcea dor de ei… 

La hramul satului mergea cu daruri, viţei sacrificaţi 

de pe grindacul lui, peşte sărat din toate speciile 

pentru făcut „malasolcă”…, ori miere sălbatică 

adunată de el din pădurea Lethea, special pentru 

acest eveniment… 
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 Bătrânul tot boscorodea rumegându-şi 

neîncetat amintirile. Se făcuse dimineaţă, dar afară 

era tot întuneric şi vâjâia un vânt rece şi tăios. La o 

palmă de unde eram eu, un morman de zăpadă, 

chiar într-un colţ al colibei, se încăpăţâna să nu se 

topească, în ciuda faptului că toată noaptea trosnise 

focul din stejar uscat. Viscolul şuiera înfigându-şi 

colţii în colibă, înăuntru simţeam că-mi crapă 

măselele-n gură de ger. O pasăre de noapte ţipă 

afară, un câine se ridică de lângă mine şi se repezi 

afară în noapte pe lângă maldărul de stuf ce 

închipuia uşa, lătrând bezmetic atât spre buhă cât şi 

la gheaţa care pârâia îndelung pe gârlă, semn că 

gerul se înteţea. Dulăul se întoarse rece ca un sloi şi 

se băgă între noi. Afară văzusem în treacăt, ziua, un 

motan încremenit ca un bibelou: se rătăcise seara 

pe afară din pricina câinelui care mârâia la el şi nu 

intrase în colibă, îngheţase de parcă era viu, cu ochii 

larg deschişi şi coada înfoiată. Moş Vladimir bătuse 

javra cu un toiag. Bătrânul nu avea somn, spunea 

singur poveşti vântului, pufăia în pipă, punea mereu 

lemne pe foc, ungea cu gălbenele şi aloe rana 

câinelui rănit şi blestema cântecul păsărilor de 

noapte, căci se temea să nu prevestească moartea 

câinelui. Poate că şi gândul la Anisia mă făcuse să 

nu aţipesc până dimineaţa. 

 Dimineaţa era aşa de rece, de parcă-mi 

băga cineva un cuţit în şira spinării. De fapt, toţi se 

treziră devreme, cu dinţii clănţănind. Peste noapte 

mai căzuseră doi godaci în capcanele întinse de 

bătrân nu departe de colibă. I-am jupuit şi pe aceştia 

şi i-am vârât în saci. Până în sat aveam de străbătut 

patruzeci de kilometri cu o greutate de peste două 

sute de chile. Pe unde era gheaţă, săniile parcă 

zburau, dar când treceam prin troiene, şinele se 

înfundau în zăpadă până la grătarul de lemn, iar 

unde erau ochiuri de apă pe la coturi, treceam 

poverile în bărci. Eu eram înhămat cu Şlura la una 

din sănii, iar ceilalţi la cealaltă. Mă opinteam ca un 

animal de povară care nu mai judeca altceva decât 

că trebuie să tragă. Funia îmi intra în umăr până la 

sânge. Dar tot mai simţeam durerea despărţirii în 

suflet. N-am făcut decât un mic popas în mijlocul zilei 

când am prăjit bucăţi de şuncă sărată în ţepoaie, la 

flacăra stufului şi am tăiat cu toporul nişte „pahare” 

în gheaţa pe care stăteam, de unde am băut apă. 

Niciodată apa nu mi s-a părut mai bună, mai dulce 

şi mai răcoroasă. Apoi iar ne-am pus hamurile pe 

grumazuri. Începu din nou să ningă cu fulgi mari şi 

pufoşi. Funiile îmi intrară în gât. Trăgeam. Prin 

ninsoare. Nu mai ştiu nimic altceva. Probabil că o 

parte a creierului dormea, de atâta oboseală şi 

nesomn, şi numai o parte mai era trează, cea care 

îmi coordona mişcările de tracţiune. Întrarăm pe 

ultima gârlă care ducea spre sat. Crengile sălciilor 

îmi intrau în ochi: se întuneca de-a binelea, nici stele 

nu mai erau. Şlura tăie un maldăr de stuf pe care-l 

aprinse ca pe o torţă, luminând drumul. Visam, în 

timp ce mergeam. Apoi călcam în câte o hârtoapă şi 

mă trezeam. Mi se părea că sunt în iad, pedepsit să 

trag de hăţurile îngheţate, înfipte în umerii amorţiţi, 

fără odihnă. Nu mai simţeam durere, mă trezi flacăra 

lui Şlura, gata să-mi ardă faţa. 

 În sfârşit, la marginea satului, împărţeala 

era, după obicei „cât puteam să car în spinare”. 

Amicii mei puneau hălci de carne îngheţată în sacul 

din spatele meu, până când vedeau că mă clatin 

comic şi îmi tremurau picioarele de greutate. Când 

se convingeau că nu pot să car mai mult, îmi 

strângeau mâna şi-mi urau „Noapte bună!”, după 

care ei se risipeau în alte direcţii spre casele lor. 

Abia m-am târât până acasă cu ultimile puteri. Nu 

lăsam povara jos, deoarece n-aş fi putut s-o mai ridic 

singur. După o astfel de vânătoare, de regulă mă-

mbolnăveam şi trebuia să stau o săptămâna să-mi 

revin, în timp ce tovarăşii mei, după o zi-două de 

„beţie”, odihnindu-se pe „lejanca” încinsă- un fel de 

sobă de lut, aşezată orizontal, ca un pat, plecau iar, 

complet refăcuţi. 

 Eu nu putui închide ochii în prima noapte: 

aprinsei o lampă- iar nu era curent. Deschisei toate 

uşile şi cercetai: casa era goală. Nimeni şi nimic. 

Doar vântul vuia pe afară. Lăsasem sacul de carne 

în tindă unde avea să se dezgheţe încetul cu încetul 

până a doua zi, lăsând o pată mare de sânge pe 

spoiala de lut. Insomnii. Revederea unei case pustii 

îmi trezi o durere mai vie ca niciodată!...
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Festivalul de carte tulcean „cARTfest 

Danubius 2022”... între agonie și extaz! 
 

 

                      Nicolae C. ARITON 

 
Programat să se desfășoare la Tulcea în zilele 

de 15,16 și 17 septembrie, festivalul de carte tulcean cât 

pe ce să dea chix înainte de a începe. Toate editurile 

invitate să participe cu stand de carte, au refuzat în 

corpore, motivând că Tulcea este prea departe și prea 

mică pentru a merita o asemenea deplasare. Cele mai 

comunicative, au adăugat și alte scuze, precum: în 

perioada pandemiei, vânzările au trecut în online... și 

acolo au rămas... târgurile de carte nu mai sunt ce au fost, 

mai ales pentru orașele mici... nu mai au personal pentru 

vânzări etc., etc. În concluzie, cu toate că organizatorii 

tulceni (Asociația de Dezvoltare Regională „Aegyssus” în 

parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 

„Gavrilă Simion”, Consiliul Județean Tulcea, Biblioteca 

Județeană „Panait Cerna”, Centrul Cultural „Jean Bart”) 

și Asociația Scriitorilor din Tulcea Aegyssus, decontau 

transportul și asigurau cazarea (cu demipensiune) la 

hotelul Delta (inaugurat de Nicolae Ceaușescu în anul 

1965), editurile au zis „pass” și uite așa a început, la data 

stabilită, festivalul de carte, fără edituri (care bântuie 

totuși voioase pe la târgurile de carte din orașele mai 

pricopsite), dar cu cărți, scriitori, lansări de carte, 

conferințe, ceva expoziții, ateliere de scriere creativă și 

multe concerte de muzică bună. 

  Colacul de salvare a festivalului - am preluat 

comparația din mediul navigației pe Dunăre, pentru a 

păstra contextul – a fost „aruncat” de Asociația Scriitorilor 

din Județul Tulcea "Aegyssus"”, cu un stand în care au 

expus aproape toți membrii asociației, un stand „Misterele 

Dunării”, avându-l ca invitat special pe scriitorul Tudose 

Tatu și librăria „Ion Creangă”, cu un stand generos. Dacă 

vă interesează, ca idee, Tulcea mai are o librărie (în total 

două!), care se numește „Panait Cerna”, cu o istorie 

extrem de interesantă, dar care mai are doar un sfert de 

perete (din cei patru) cu două rafturi cu cărți, oferta de 

bază fiind ghiozdanele. 

Scriitorii care au sprijinit „pro bono” festivalul de 

carte tulcean au fost „frații de Dunăre gălățeni”, care au 

venit cu „mare”, cu mare, pentru a-și lansa cărțile și ține 

conferințe într-o atmosferă tulceană, caldă (au fost în jur 

de 27 de grade în fiecare zi), cu țânțari puțini (avantajul 

zilelor de toamnă), pește mult și votcă puțină. Acum, dacă 

este să fim sinceri, subsemnatul i-a „atins” pe toți scriitori 

invitați cu cele două cărți de căpătâi ale tulcenilor: 

„Aegyssus versus Anopheles” (despre viața țânțarilor și a 

tulcenilor) și „Votca – un thriller istoric” (despre votcă!), 

prima fiind ideală pentru vânarea țânțarilor în camerele 

de hotel, a doua, din nefericire, despre o votcă care se 

poate doar citi.  

Ca să nu vă plictisesc și mai mult decât până 

acum, vom povesti pe scurt, întâmplări cu cărți și scriitori 

la festival și mai puțin despre expoziții de artă și muzică, 

pentru că la partea cu celuloza livrescă ne pricep cât de 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul V, nr. 9-10, decembrie 2022 
 

77 

 

 

cât, cu toate că ne-au plăcut la nebunie și Byron, Zoe 

Alecu, Paul Prisada și Mircea Baniciu.  

Cel care a spart gheața la cărți, cu toate că era 

cald și bine, dar așa e vorba, a fost subsemnatul (scuzați 

lipsa de modestie), programat inițial pentru ultima zi, și 

translatat de organizatori în deschiderea evenimentelor 

cărturărești. Lume multă (majoritatea prieteni și foști 

elevi) pentru o lansare de carte, mai ales la Tulcea, atrași 

poate și de titlul „Misterul comorii de la Agighiol”, o carte-

anchetă despre o comoară descoperită în anul 1931 și 

care a trecut printr-o mulțime de peripeții, până în zilele 

noastre.  

Alături de autor, colonelul de poliție, Lucian 

Țugui,  

îndrumător în ale anchetei istorice și 

moderatorul Petru Țincoca, fără de care orice lansare 

tulceană de carte este doar o simulare. Cele șaptezeci de 

exemplare s-au evaporat precum berea în zilele de 

august fierbinte, o parte din invitați plecând fără carte. Mai 

pe seară, au cântat cei de la Byron. De trei ori mai multă 

lume ca la lansare!  

Dar să trecem la lumea bună! 

Trosc, zbang, „Horodok” la Tulcea… Sincer, nu am reușit 

să mă abțin și să nu scriu titlul de mai sus, plin de 

onomatopee, cu toate că prezentarea volumului de poezii 

„Horodok” a distinsului poet, prozator și critic Adi G. 

Secară merita, pe deplin, o titulă mult mai elevată și plină 

de miez. Autorul a acostat (chiar dacă nu a venit cu 

vaporul de la Galați, cum ar crede poporul din restul țării) 

la Tulcea, vineri, 16 septembrie, pe după amiază, chitit 

să-și lanseze cartea cu poezii, la ora 18,30 fix. Însoțit de  

 

 

prietenul său, Andrei Velea, și-a făcut apariția triumfător, 

nimerind drept în cortul/ standul de carte a Asociației 

Aegyssus a scriitorilor tulceni. 

Membrii acesteia, după ce au leșinat de surpriză 

câteva secunde, l-au tăbărât ca un banc de hamsii 

flămânde, încercând să-i sfâșie haina (noroc că era în 

cămașă), pentru a lua bucăți din aceasta și, eventual, din 

autor, ca dovadă a întâlnirii. După ce a reușit să scape de 

atacul piscicol-cultural, întreg și nevătămat, l-a preluat 

subsemnatul, arătându-i un zâmbet de pace, de 360 de 

grade (de pe față până la ceafă). Puțin confuz, pentru că 

nu înțelegea de ce trebuie să se fotografieze cu 

subsemnatul, bănuind că sunt un soi de gardian al 

Festcart-ului și fotografiile erau pentru legitimație sau 

ecuson. S-a lămurit, într-un târziu, că sunt un răzleț de 

ceilalți scriitori tulceni în momentul în care i-am oferit cele 

două cărți de care aminteam puțin mai devreme. 
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Redevenind serioși, volumul de poezii 

„Horodok” chiar merită toată atenția. Făcând parte din 

trilogia (prima parte) „Sparta & Athos & Horodok”, ultimul 

nu are nici o legătură cu onomatopeele pritocite de 

subsemnatul în titlul de mai sus, fiind de fapt noua 

denumire ucraineană a orașului Grodek. Geneza titlului 

volumului de poezie, semnat de Adi G. Secară este 

profundă și de-a dreptul codată pentru neofiți, fiind, de 

fapt, un omagiu adus poetului expresionist austriac Georg 

Trakl, a cărui ultim (sau printre ultimele) poem scris a fost 

Grodek (Horodok), închinat sângeroasei bătălii din Primul 

Război Mondial, desfășurată aici.  

 

 

Cititorul poeziilor, ajuns la acest nivel de cunoaștere – de 

la Grodek/ Horodok la G. Trakl – va constata că nu este 

mai luminat privind identitatea volumului, poate doar 

aceea că G. Trakl s-a stins din viață la doar 26 de ani, din 

cauza unei supradoze de stupefiante, de care era 

dependent. Să mai spunem că  (Adi) G. Secară (așa cum 

își semnează poetul cartea) este extrem de asemănător 

cu G. Trakl, iar dacă mai și comparăm fotografiile celor 

doi, asemănarea este izbitoare, motive suficiente să 

construim un scenariu în care poetul și-a găsit (regăsit) 

un alter ego… sau, poate, o reîncarnare… expresionistă.  

Cele fix douăzeci de poeme cuprinse în volum 

sunt un „marș de cuvinte-oase” de la „degetul mic care nu 

este cel mai mic” până la „cartea a murit”, într-un drum 

(cale) poetică, care se încheie destul de pesimist, la 

prima vedere, dar la care poetul Adi G. Secară mai 

scânteiază o dată, cu un „bonus”, al 41-lea poem, din care 

zicem și noi: „Unii oameni știu că pietrele au inimi/ că 

arborii pot zbura/ Și vor să învețe pietrele să fie mai vii/ Și 

arborii să bată din aripi…” 

Veni, (Andrei)Velea, Vici… 

Există o mărturie a unui ofițer francez, André 

Joseph Lafitte-Clavé, care în luna aprilie a anului 1784, a 

ajuns pe meleagurile tulcene. Iată ce scria, printre altele, 

în raportul întocmit în urma călătoriei dunărene: 

„…Tulcea e construită într-un loc înclinat... aici de 

asemenea se află rămășițele unui ARC DE TRIUMF…” 

Nu știm dacă poetul și prozatorul Andrei Velea s-a hotărât 

să vină la Tulcea, pentru a trece glorios pe sub arcul de 

triumf local, așa cum făceau soldații romani, pe la 

începutul erei noastre, cert este că Andrei Velea a sosit 

tot vineri, 16 septembrie 2022, căutând în zadar arcul cu 

pricina, dispărut de multă vreme, motiv pentru care a 

făcut stație de glorie la Casa Avramide (o casă construită 

de un grec tulcean pe la 1900), unde se susținea a treia 
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ediție a festivalul de carte, despre care tot vorbim.  

Aici lume câtă frunză și iarbă (am exagerat 

nițel…) care îl aștepta să-și lanseze volumul de poezie 

„Omul vag”, pe care unii tulceni, neatenți, înțeleseseră că 

se intitulează „Omul vaL”. Volumul de poezii „Omul vag” 

este o carte subțire și grea. Cei care au citit înainte „Omul 

vag” și-au dat cu presupusul privind ceva asocieri cu 

Robert Musil și Constantin Virgil, ultima potrivindu-se cât 

de cât, având în vedere că Andrei Velea este ITist și 

portretul robot al unui asemenea poet se potrivește cel 

mai bine cu „teoria fuzzy” sau a „vagului”, mai pe 

românește. Fuzzy înseamnă, în engleză, neclar sau 

estompat și este o teorie a logicii, definită prin America, 

ca ceva între „precis adevărat” și „precis fals”, încă de prin 

1965. Dacă vă place această abordare de analiză, în 

logica clasică, valorile sunt 0 pentru fals și 1 pentru 

adevărat, fără fracțiuni și „mixturi”, ca și viața reală: 

 „poeții sunt buni, criticii sunt răi… invers, sau jumi-juma 

nu există…”.  

Dacă Andrei Velea și-a scris poemele „Omului vag” în 

principiile logicii fuzzy, atunci valorile sale se învârt în 

jurul lui 0,5, în funcție de starea de spirit a acestuia. Cu 

speranța că nu v-am pierdut printre aceste ultime rânduri, 

să trântim și noi una gogonată. Logica Fuzzy a fost 

definită de Lotfi Aliasker Zadeh, un matematician 

american, de origine iraniană azeră, ceea ce înseamnă 

că poezia lui Andrei Velea are influențe clar orientale, mai 

precis persane, chit că aceasta se face pe calea 

cercetărilor de inteligență artificială. Revenind pe malurile 

Dunării (dintre Galați și Tulcea), în mod cert Velea 

„codează” cu brio imagini de sinteză poetică, înșiruind 

cuvintele în versuri, mai ceva ca un ITist în algoritmi. Nu 

am citit demult un poet care să lucreze cu atâta abnegație 

în mineritul de cuvinte-imagine, peste tot (în fiecare 

pagină) dai de imaginea omului vag, ca într-un labirint de 

oglinzi dintr-un circ ambulant. Bravíssimo, Andrei Velea! 

În italiană, că nu știu cum se zice în persană! 

Tudose Tatu Tulcea…  

Momentul culminant al prezenței istoriografului 

Tudose Tatu la Tulcea a fost însă lansarea celor mai noi 

cărți ale sale: „Afurisia strâmtoare de Sulina – Au Sunne 

Bogazi – 1741/1786” și  „Aspre vremuri în bogazul de la 

Sulina turcesc – 1786/1812”, Editura Axis Libri, două 

tomuri de 338 și respectiv 369, deci două adevărate 

„ceasloave”. Bineînțeles că și conținutul este pe măsura 

mărimii, cărțile tratând la modul cel mai serios istoria 

Sulinei, Deltei Dunării și a Dunării Maritime, într-o ordine 

a importanței pe care o puteți stabili dumneavoastră, 

cititorii. Primul volum, după spusele autorului, încearcă să 

aducă ceva lumină – ca și primul far, construit de turci – 

în istoria otomană a Sulinei, o perioadă plină de exotism, 

mai ales că lumina farului, ca și funcționarea unei părți a 

acareturilor sulinene, au fost finanțate de către Beșir Aga, 

mare șef de harem, negru și eunuc. Volumul al doilea, 

„Aspre vremuri în bogazul de la Sulina turcesc – 

1786/1812” este o continuare a poveștii adevărate a 

Sulinei, care se oprise, în primul volum, la 1786. se 

oprise,  

Avem, dacă vreți, o continuare la „1001 de 

nopți” cu „1002 de nopți”! De data aceasta, lucrurile sunt 

mai complicate la Gurile Dunării, pe lângă pilaf și 

bacalavale, își fac apariția militari și spioni, consumatori 

de zacuski și votcă, adică prietenii noștri rușii. Cărțile se 

citesc cu plăcere, ca și cum ai bea apă de Dunăre, 

limpede și rece… nu din fluviul de acum, ci din cel de 

acum două-trei sute de ani. În cele peste șapte sute de 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul V, nr. 9-10, decembrie 2022 
 

80 

 

 

pagini, a celor două volume, istoriograful Tudose Tatu nu 

se dezminte și la fel cum ne-a obișnuit în celelalte cărți 

ale sale, este un tălmăcitor desăvârșit, plin de har și cu 

un sac plin cu istorie și povești. Cine îl cunoaște pe Tatu 

Tudose, știe că acesta scrie încrâncenat, opintindu-se ca 

un miner care scoate aur și argint din minele întunecate, 

în cazul său, din biblioteci și arhive prăfuite, turcești sau 

rusești. Cu cât chinul autorului este mai mare, cu atât 

bucuria cititorului este mai deplină, descoperind cuvinte 

prețioase în  comori de rânduri. Stimă și respect pentru 

scriitorul Tudose Tatu, care între Galați și Sulina, a făcut 

o stație culturală și la Tulcea! 

 

Victor Cilincă, tulcean efemer…  

Victor Cilincă a pogorât la Tulcea, pe 16 

septembrie, pe la orele amiezii. Nu știm dacă acest 

eveniment s-a petrecut la fel precum sosirea lui Nifon 

Bălășescu, Ismail Bey, pe la 1870, sau, ceva mai recent, 

pe la 1898, Ioan Nenițescu, dar și venirea, pentru doar 

două zile, a distinsului prozator, dramaturg și jurnalist 

gălățean (ordinea puteți să o stabiliți dumneavoastră) a 

fost un fapt plin de importanță și demn de relatat pentru 

urbea noastră.  

Nu știm cât de multe știe Victor Cilincă despre 

Tulcea, că am scăpat, de exemplu, de otomani încă de la 

1878-1879 și că moda a evoluat în mod normal și pe 

malul nostru de Dunăre, pentru că a sosit îmbrăcat 

elegant într-un costum de epocă, a la o perioadă definită 

cel puțin o sută de ani, de pe la 1848, până pe la 1948… 

În plus de teama piraților tulceni, purta cu nonșalanță un 

baston care ascundea o lamă de pumnal, pe care a și 

fluturat-o la un moment dat prin fața auditorului. Nu știm 

dacă în valiză mai purta niscai revolvere, vreo archebuză 

sau muschetă, ne-am convins doar că avea ceva cărți și 

a plecat și cu ceva mai multe. Conferința, programată 

sâmbătă, 17.09.2022, la ora 16,00, a însemnat, în primul 

rând, începerea ploii, semn că Tulcea știe să-și întâmpine 

musafirii de vază cu picături de apă de Dunăre, aruncată 

din cer. 

Paul Tocanie, organizatorul principal al Cartfest-

ului 2022, având însă și abilități de premoniție, pregătise 

desfășurarea activități în interior, lucru care s-a și 

întâmplat. Invitații (puțini dar buni) au avut ocazia să 

urmărească o succesiune de imagini și filmulețe, și să-l 

asculte pe Victor Cilincă, despre un alt fel de a vorbi 

despre istorie sau, mai bine zis, cum se poate „face” 

istorie în mileniul al III-lea. Adică, la vremea platformelor 

digitale cu seriale și filme, la podcasturi și cărți 

electronice, scriitorii și istoricii trebuie să dea o replică pe 

măsură, organizând raiduri de jaf, pardon, de cultură, cu 

reconstituiri a unor momente istorice, care să fie urmărite 

ca niște scenete de teatru sau videoclipuri muzicale. 

Singura problemă a maestrului Victor Cilincă este faptul 

că a devenit o obișnuință de a întruchipa personajele care 

trebuie decapitate sau trase în țeapă. Ca scriitor bănuim 

că nu este foarte ușor să-ți studiezi agenda de lucru și pe 

lângă trei articole a câte 500 de cuvinte, un capitol de 

roman și un act de piesă de teatru, să nu uiți că de la 

10,00 ai o tragere pe roată, și seara, o spânzurătoare, la 

propriu. În concluzie, Victor Cilincă, ne-a încântat cu 

„Istoria ca spectacol”, dovedind că această poate fi făcut 

publică și pe alte căi decât prin tomuri groase și prăfuite.  

Pentru a nu se dezice de ocupația sa de bază, 
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cea de scriitor, autorul a venit la Tulcea și cu cea mai 

nouă carte a sa, care încă avea cerneala caldă, de la 

tipografie, „Quermessa”, un roman cu pirați, de fapt cu 

„piratese”, inspirat dintr-o istorie adevărată. Despre carte, 

criticul literar A.G. Secară a scris că este „Poate cea mai 

frumoasă carte cu pirați din toate timpurile”. 

  

Cam atât despre prestația scriitorilor de apă 

dulce (adică Tulcea și Galați), în lipsa „piraților de 

Dunăre”. Au mai fost prezenți, cu volume la standul de 

carte, scriitori, cel puțin la fel de talentați, celebri și poate 

mai puțin celebri, veniți de prin cartierele Tulcei, sau 

localități exotice precum Isaccea,: Micea Petcu, Elena 

Netcu, Viorel Dima, Angela Dumbravă, Ștefan Zăvoiu, 

Mihail Milian, Pr. Gabriel Constantin, Valeria Hogea și 

Andreea Cersamba.  

De pe străzile Bucureștiului au venit, pentru a da 

prestanță festivalului: Bogdan Alexandru Stănescu, care 

a profitat de ocazie și le-a prezentat tulcenilor ultima carte 

publicată, romanul fluviu „Abraxas”, bogat adnotată, 

pentru cei din sală, cu detalii și explicațiuni, solicitate, în 

mod expres de către moderatorul Petru Țincoca. 

  „Iar a venit Iaru”, trebuia să fie titlul unui articol, 

care nu a mai apucat să fie scris, despre prezența 

scriitorului și criticului Florin Iaru, la festivalul de carte 

tulcean, cu un atelier de scriere creativă. Succes 

fenomenal (de fapt o recidivă a altor prezențe similare la 

Tulcea), datorat, în parte, și faptului că scriitorul și-a 

petrecut o parte din copilărie la Cataloi (localitate 

tulceană locuită până în 1940 de coloniști germani), deci 

numai prezența colegilor de maidan cataloian (era să 

scriu catalan) putea să asigure cvorumul atelierului de 

scriere. În fapt, acesta a fost populat din abundență cu 

elevi frumoși și deștepți, de la clasele de filologie, ai 

Liceului Teoretic „Grigore Moisil”, vreo patruzeci la 

număr, în mijlocul cărora a tronat episcopul Tulcei, 

Visarion Bălțat, toate cele trei ore, cât a durat atelierul de 

scriere, cu scopul vădit (dar nedeclarat oficial) de a prinde 

din meșteșugul lui Florin Iaru de a scrie cărți. Festivalul s-

a încheiat „en fanfare” - fără să cânte fanfara – cu toate 

că Tulcea mai are două chioșcuri rămase de pe vremuri 

în care duminica cânta fanfara armatei, adică a cântat 

Mircea Baniciu, de le-au dansat timpanele și sufletele 

tuturor tulcenilor prezenți. 

În concluzie, după 340 de rânduri scrise, 

Festivalul de carte „cARTfest Danubius 2022”, care se 

anunța a fi un adevărat parastas, din cauza editurilor care 

au refuzat participarea, a fost o nuntă veritabilă, cu invitați 

de soi și muzică bună. „Neamurile” scriitoricești de la 

Galați (Adi Secară, Andrei Velea, Victor Cilincă și Tudose 

Tatu), alături de cele din București (Florin Iaru și Bogdan 

Alexandru Stănescu) au dus greul cărturăresc la această 

nuntă (festival) fără „dar”, pardon, fără cărți multe. Dar 

cine mai citește în ziua de azi?! 
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PACEA DE LA NOVIODUNUM 
 

 

 

 

 

                Nicolae RĂDULESCU 
 

Împăratul Constantin cel Mare s-a stins 

din viață la 22 mai 337. În noua situație, imperiul a 

fost împărțit între cei trei fii ai săi: 

- Constantin II (337-340) va deveni 

conducătorul Occidentului; 

- Constant 9337- 350) va guverna Italia; 

- Lui Constanțiu II (337-361) îi va reveni 

Orientul. 

Datorită noii reorganizări, zonele 

administrative vor rămâne cu puține elemente de 

susținere reciprocă, motiv pentru care, situația 

internă și externă a Imperiului, se va deteriora 

profund. Aceasta se întâmpla în condițiile în care, 

la graniță, pericolul era tot mai mare deoarece, la 

presiunea exercitată de neamurile germanice, se 

adăuga și cea determinată de mișcarea hunilor.  

Primejdia de la graniță va fi favorizată și 

de lupta pentru putere, declanșată între urmașii lui 

Constantin cel Mare, dispută care se va încheia în 

anul 361 prin dispariția treptată, dar violentă, a 

celor trei frați.  

În anul 361 tronul va fi ocupat de Iulian 

Apostatul(361-363) care, așa cum semnifică și 

cognomenul său (renunțare publică la credința 

religioasă) exclude prin forță religia creștină și 

reactivează cultele păgâne. 

La 27 iunie tronul va fi ocupat de Flavius 

Iovianus, apoi, la scurtă vreme, la 25 febr. 364, la 

Niceea, armata îl va proclama împărat pe Flavias 

Valentinianus (364-375) care, în același an și-l 

asociază pe fratele său, Flavius Valens (364-378) 

căruia îi încredințează guvernarea Orientului. 

Întinderea uriașă și lipsa de unitate 

politică, economică și militară a statului roman, în 

condițiile în care primejdia externă era în creștere, 

liniștea și siguranța acestei mari întinderi, se vor 

deteriora continuu. În noua situație politică, 

teritoriul Scythiei Minor- Dobrogea, parte a 

diocezei Tracia, va rămâne în sistemul 

administrativ guvernat de Valens.  

În vremea domniei lui Valens, acestui 

împărat, primul element de criză care amenință 

granița are loc atunci când goții, care se aflau la 

Dunărea de Jos, nu mai recunosc tratatele 

încheiate în anul 332 de către regele vizigot 

Ariaricus cu Constantin cel Mare. În această nouă 

situație ei reiau incursiunile de pradă împotriva 

diocezei Tracia, din care, așa cum s-a precizat, 

făcea parte și Scythia Minor. 

În această etapă, cele două ramuri ale 

goților, cea de răsărit, a Ostrogoților (Crentungii) 

se afla așezată în spațiul geografic din nordul Mării 

Negre, întins între Tiras (Nistru) și Don, iar cea de 

apus, a Vizigoților (Tervingii), își găsesc loc de 

așezare între Prut și Tiras  și erau conduși de 

regele  Athanaric (?-381 e.n.) 

Evenimentele care au avut loc în acea 

perioadă istorică, au fost transmise posterității de 

istoricul contemporan cu faptele petrecute, 

Ammianus Marcellinus (c. 330-c. 400), în opera sa 
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„ Rerum Gestarum libri”. El arată în lucrarea 

menționată, că primele două campanii ale 

armatelor romane, conduse de împăratul 

Valens contra vizigoților (367 și 368) s-au 

terminat fără rezultate concludente. Dar, în 

primăvara anului 369, Valens a reluat 

expediția, de data aceasta, pe la Noviodunum, 

unde și-a trecut armata peste fluviu, folosind 

un pod de vase, evident, tot așa cum 

procedase Darius în anii 514-513 a.H. 

După efectuarea unor marșuri lungi, 

între Dunăre și Tiras, unde se afla reședința 

regelui vizigot Athanaric, armatele romane 

atacă dispozitivul strategic al acestuia, care 

după lupte crâncene, se recunoaște învins.  

Vizigoții (tervingii) cer pace , soluție 

dorită și de romani, dar deoarece regele 

vizigoților, pretexta că „ nu-și putea încălca 

jurământul făcut tatălui său, regele Ariaricus, 

de a nu pune piciorul pe pământ roman 

(conform păcii încheiate în anul 332), la rândul 

său, Valens, nu putea să calce în teritoriul 

vrăjmaș ca un supus”, pacea avea să se 

încheie în rada portului Noviodunum, în 

mijlocul apelor Dunării, pe două ambarcațiuni 

unite prin legare, fiecare căpetenie păstrând 

credința că se află „ în propriul său teritoriu”. 

Condițiile prevăzute erau acceptabile 

pentru romani, dar nici prea grele pentru 

vizigoți. Astfel, conform tratatului, ei încetau  

să mai fie foederați (aliați) ai Imperiului Roman 

și se obligau să nu mai violeze niciodată linia 

fluviului. 

Pentru comerț, vizigoților li se ofereau 

două capete de pod, la sud de fluviu, din care 

unul la Noviodunum. Acest important detaliu 

lasă să se înțeleagă că așezarea era bine 

dezvoltată economic și foarte bine apărată din 

punct de vedere strategic.  

Pacea din anul 369 trebuie interpretată 

și ca un eveniment grăbit de sosirea în 

regiunea Nistrului a hunilor care, în anul 370 

au distrus Regatul Ostrogot  din nodul Pontului 

Euxin (Marea Neagră), condus de regele 

Ermananich , care a căzut în luptă.  

Presați de huni, mari mase de vizigoți, 

conduși de Fritighern, au fost silite să treacă în 

Imperiu, fiind admiși ca foederați. Dar 

tratamentul opresiv la care au fost supuși de 

către romani a declanșat o răscoală a noilor 

veniți, ceea ce a produs dezordine și 

răzmeriță, punând în nesiguranță granițele. Au 

profitat  imediat ostrogoții care erau conduși 

de căpetenia Saprax și care s-au revărsat 

peste fluviu și s-au îndreptat spre 

Constantinopole. 

Lupta decisivă dintre vizigoți și 

ostrogoți de pe o parte și romanii conduși de 

Valens pe de altă parte, s-a dat la 9 august 

378 la Adrianopole soldându-se cu un 

adevărat dezastru pentru romani. Însuși 

împăratul Valens a căzut în luptă.  

Cazul „ Adrianopole” a convins că, 

sistemul politic și strategic al Imperiului 

Roman era depășit , fiindcă goții, folosind în 

luptă cavaleria, au demontat dispozitivul 

strategic folosit de imperiali, care a foste 

„mitraliat” cu ploaie de săgeți. De altfel, una 

dintre săgeți a străpuns gâtul împăratului 

Valens. 

Acest moment nefast al istoriei va 

adânci declinul ireversibil al Imperiului Roman, 

de aceea Împăratul Teodosie cel Mare (379-

395) după ce, în vara anului 381 convoacă al 

doilea conciliu ecumenic, se vede silit ca, în 

baza unui tratat încheiat în anul 382, să admită 
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vizigoților, cei mai mulți dintre ei păgâni, să se 

așeze în Imperiu ca foederați. Acestora le 

revenea obligația  de a apăra granița (limesul) 

împotriva celorlalte neamuri migratoare.  

Așezarea vizigoților în Imperiu va 

conduce la germanizarea puternică a 

armatelor romane și totodată, prin exagerata 

autonomie acordată foederaților se creează o 

decădere a autorității imperiale. Era nevoie de 

adoptarea unor reforme reparatorii. Și în anul 

391, Împăratul Teodosie, printr-un edict 

imperial, interzice cultele păgâne și 

creștinismul devine religie unică în statul 

roman. 

Ca o completare, în anul 394, pe 

temeiul că erau manifestări păgâne, sunt 

interzise jocurile olimpice, care până atunci, 

începute din anul 776, î.e.n., se desfășurau 

din patru în patru ani, în celebra localitate 

Olimpia din Grecia. 

Să folosim prilejul și să adăugăm că, 

jocurile olimpice au fost reluate în anul 1896 la 

inițiativa francezului Pierre de Coubertin. 

La data de 17 ianuarie 395, împăratul 

Teodosie cel Mare trece la Domnul. Pe patul 

plecării, el împarte Imperiul Roman la cei doi 

fii ai săi, Arcadius ia Orientul cu capitala la 

Constantinopole și Honorius, Occidentul, cu 

reședința la Ravenna. 

 
 

 Dobrogea și provinciile sud-dunărene 

vor rămâne în fruntariile Imperiului Roman de 

Răsărit. 

 

Imperiul Roman de Apus va fi cucerit 

în anul 473, cel de Răsărit va mai dăinui 1000 

de ani. 

*  *  * 

În perioada istorică asupra căreia 

facem referire, o parte a vizigoților tervingi, cei 

care erau dușmanii înveterați ai creștinismului, 

sub presiunea hunilor, au trecut Prutul, apoi 

Siretul și s-au oprit o vreme pe Valea Buzăului, 

unde se presupune că au ascuns sub o stâncă 

la Pietroasa „ Cloșca cu puii de aur”, 

descoperită din întâmplare, în anul 1837 de un 

țăran român.  

Acest neam Germanic, adept înveterat 

al politeismului păgân, i-a persecutat fără milă 

pe creștini. Una dintre victime, care a rămas în 

memoria istoriei a fost Sfântul Sava Gotul, pe 

care vizigoții l-au ucis prin înecare, la data de 

12 aprilie 372, în apa Museos (Buzăului). 
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SIMBOLISTICA SFINXULUI ÎN POEZIA LUI IOAN 
GHEORGHIȚĂ 

 
 
 

                         Gheorghe  OANCEA  
 

                                                                             
Scriitorul tulcean, Ioan Gheorghiță, a 

publicat recent la Editura Art Creativ- București, 

2022, al nouălea volum de poezii, dovedind încă o 

dată vigoarea creativă, înclinația și grija spre 

șlefuirea stilistică a poeziei pentru a transmite cât 

mai profund și cuprinzător mesajul său artistic. 

Prin cele peste o mie de poezii scrise și publicate, 

Ioan Gheorghiță, nu numai că își configurează 

domeniul literar predilect- cel poetic, dar reușește 

să își așeze creația poetică într-o anumită 

stratificație literar- artistică, ceea ce  îi sporește 

originalitatea, și, în echivalent, atractivitatea din 

partea cititorilor. 

Condeiul său așterne în ultima vreme, o 

versificație neomodernă întreținută cu  o fină 

expresivitate lirică și epică. Mesajul artistic 

construit în toată sclipirea literară, descinde dintr-

o experiență de viață complexă, bine receptată 

poetic, urmare a peregrinărilor sale prin toposuri 

socio - geografice și culturale variate și incitante. 

Avem de-aface cu un praxis de viață specific, 

încuibat în instanțele sale existențiale cu trăiri 

emoționale în diferite gradualități. 

Toate tipurile de ,,modus vivendi” pe care 

le-a cunoscut, își găsesc pe măsură, reflectare 

spirituală în  poeziile sale.  Volumul SFINXUL 

DUNĂRII- POETUL este și o invitație a autorului 

către cititori de a participa la interpretarea 

semantică a conceptului – simbol de ,, sfinx”. 

Sculptural, ideea de ,, sfinx”, legat de Dunăre, o 

regăsim  în monumentala lucrare ,, Chipul lui 

Decebal”, realizată ,, in situ” în complexul 

morfolitologic al Defileului Dunării. Este un 

basorelief înalt de 55 m și lat de 25 m – cea mai 

înaltă sculptură de piatră din Europa și a  doua din 

lume, situată pe malul stâng al Dunării între 

localitățile Dubova și Eșelnița, în apropiere de 

Orșova. 

Omul de afaceri și istoricul amator 

protocronist Iosif Constantin Drăgan- autor de 

cărți și coordonator al buletinului istoric ,, Noi, 

tracii”, a promovat și finanțat ideea acestei 

fascinante lucrări efectuată între anii 1994 – 2004. 

La realizarea obiectivului cultural – istoric au 

participat 12 persoane. Chiar în fața basoreliefului, 

dar pe malul Serbiei există o placă memorială 

antică ,, Tabula Traiana”, având lungimea de 4 m 

și  înălțime de 1,75 m, monument realizat de 
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împăratul roman Traian pentru a marca marșul 

trupelor imperiale romane spre viitoarea ,,Dacia 

Felix” și a comemora  izbânzile Imperiului Roman 

asupra regatul dac în Războiul dintre anii 105 – 

106, dar și terminarea lucrărilor la drumul militar 

roman prin Porta Orientalis spre Sarmizegetusa. 

Pe impunătoarea lucrare sculpturală cu 

aspect de sfinx din versantul românesc a fost 

săpată în stâncă o inscripție în latină: 

DECEBALOS REX- DRAGAN FECIT”. În 1967, 

același om de spirit , a pus bazele  ,, Fundației 

Europene Drăgan” prin care a promovat valorile 

civilizației românești. Prin sculptura  ,,Chipul lui 

Decebal” istoricul a învederat cultul său pentru 

strămoșii noștri ancestrali traco – daco- geții, care 

au avut un rege conducător destoinic și războinic, 

apărând regatul cu dârzenie în fața celui mai mare 

și de temut imperiu al antichității- Imperiul Roman.  

Așadar, ,,Chipul lui Decebal” din Defileul Dunării, 

ca simbol istoric național veghează ca un Sfinx  la 

fruntariile vechii Dacii, semnificând  forța și 

rezistența neamului dacic în fața  invadatorilor. 

Prin modelarea acestui chip în stânca munților de 

la  Cazanele Dunării ,,s-a dorit să se comemoreze 

și argumenteze contribuția românilor la formarea 

culturilor europene, pornind de la premisa că, 

identitatea culturală a românilor poate fi definită în 

primul rând prin componenta sa  daco – tracă” 

(Wikipedia). 

 

 

 „Chipul lui Decebal” – Defileul Dunării 

(Cazanele Mici) 

Mai există pe teritoriul nostru ,,sfincși”, cel 

mai cunoscut fiind ,,Sfinxul Bucegilor”, despre 

care profesorul Bucur Gheorghe, în postfața la 

volumul de poezii al poetului tulcean, scrie că are 

semnificație mitologică. Folosind această 

analogie, îl consideră pe scriitorul Ioan Gheorghiță 

ca fiind primul care introduce în literatura nord – 

dobrogeană mitul de ,,sfinx”. 

Pe platoul morfolitologic al Bucegilor , 

corespunzător pediplenei superioare carpatice 

postcretacice există vârful Sfinxul la o altitudine de 

2206 m, al cărui mod de formare în termeni și 

cauzalități științifice a fost clar exprimat de 

geomorfologii geografi – ca fiind o creație exclusiv 

a naturii prin procese de dezagregare fizică, 

nivație, pluviație și eolizație ( proces 

geomorfologic numit eroziune diferențiată în 

funcție de gradul de rezistență al rocilor). 

 

 

Sfinxul Bucegilor – Realitate și mit 

În spiritualitatea noastră românească 

însă, Sfinxului din Bucegi i se atribuie și alte 

interpretări ( origini daco - traco – pelasgice ) – 

izvorâte din dorința îndreptățită de a se arăta 

vechimea autohtoniei și apartenenței noastre 

ancestrale prin triburile traco – dace la teritoriile 

carpato – danubiano- pontice. Un astfel de 

demers, captivant și motivant, ne ajută să 

înțelegem și modul cum se înfiripează legendele 

unei țări, cu sâmbur de adevăr, prin angajarea 

unei întregi fibrilații spirituale.  Extrapolând acest 

studiu, în referințe la variabila ,, câmp energetic”, 
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putem spune că pe teritoriul țării noastre  au fost 

identificate mai multe chakre.  Unii afirmă că  

România este singura țară de pe planetă cu șapte 

chakre. Există zone în România unde inexplicabil 

pentru omul de rând, vizitatorii simt o stare 

excepțională de bine, liniște și echilibru, unde 

plantele cresc miraculos și  tot împrejurul este în 

armonie. 

Sunt locuri cu o încărcătură energetică 

extraordinară, areale în care pământul pulsează. 

Cercetătorii le-au studiat ani la rând ( ex. Dan 

Seraca ) ajungând la concluzia că România 

beneficiază de unul dintre cele mai puternice 

scuturi energetice de pe planetă. 

Pământul este o formațiune cu linii geoenergetice 

care se întretaie, se leagă în noduri și se modifică 

sub influența proceselor geofizice și cosmice. 

Aceste linii de putere ating forța maximă în 

anumite geospații, care emit radiații numite,, 

curenți de inteligență”. E posibil ca unii oameni 

deosebit de inteligenți să fie efectul unui astfel de 

cuplaj la  scuturile energetice respective. Locurile 

în care ,,curenții inteligenți” ai Terrei se întâlnesc 

cu emisiile energetice cosmice sunt considerate 

puncte privilegiate. 

Din punct de vedere al randamentului 

extrasenzorial în România cele mai puternice 

zone energetice sunt : Triunghiul divin Omul – 

Babele – Sfinxul, Tricornul dacic din munții grupei 

Făgăraș, Penteleu – Nehoiu, Slănic Moldova și 

Sarmizegetusa – Munții Orăștiei. În jurul Sfinxului 

din Bucegi, apar le anumite intervaluri de timp, 

conuri de lumină alb- lăptoasă care se rotesc ca 

un vortex de nori, amplificând percepția 

extrasenzorială. 

Istoric și mistic Sfinxul Bucegilor ar fi  

reprezentarea unei divinități superioare din timpuri 

pelasge. Aspectul său omenesc ar fi asociat cu o 

expresie de suveranitate, putere și conducere. 

La poetul Ioan Gheorghiță conceptul – 

simbol ,,sfinx” indică o cuantă energetică venită 

peste timp din ancestralul morfogenetic al 

teritoriului natal și  din proximitate. El este  

continuatorul energiei tainice și durabile venită din 

acest ancestral pe care și-o asumă sub chip de 

sfinx sau altfel spus o captează și îi dă dimensiune 

spirituală( ,,îți spun că aici sunt/ cu toate gândurile 

mele,/ sub iarba verde de pe câmpuri,/ în valurile 

Dunării înspumate…”, Îți spun). Așa cum chipul 

lui Decebal veghează la fruntariile vechii Dacii în 

Cataractele Dunării la Cazanele Mici, tot așa face 

și poetul nostru, în determinația lui spirituală, pe 

cursul Dunării Inferioare, la Grindu. El este 

depozitarul unor tradiții și energii transmise din 

vremuri îndepărtate pe care le prelucrează în 

diferite modulații și polarizări spirituale ( a se 

vedea și volumul de poezii al autorului  Copilăria 

- țara de aur și de vis ) Este parte a acestui 

,,pulsar” energetic ancestru peste care s-a 

revărsat o istorie zbuciumată cu tot felul de invazii 

( sciți, sarmați, goți, huni, slavi,etc), implorând 

timpul să aducă și să stabilizeze pacea divină și 

istorică pentru a simți mai bine veșnicia . 

 Toată încărcătura energetic-spirituală o 

înfățișează liric fie lin , fie tumultuos, anaforic, 

plasându-se analogic cu modul de scurgere al 

apelor bătrânului fluviu Dunărea – element al 

cadrului natural care a marcat determinant modul 

de viață al poetului. În poeziile sale, dar și în proza 

scurtă, își destăinuie din plin bucuria apartenenței 

la mediul acvatic dunărean și al bălților din 

proximitate. Scriitorul Ioan Gheorghiță 

experimentează poetic un fel de câmp 

morfogenetic specific cursului inferior al Dunării, la 

Cotul Pisicii( satul Grindu ) unde energiile uriașe 

ale fluviului se reflectă în rama și rădăcinile 

munților hercinici ai Măcinului, pentru ca apoi, mai 

în aval, să se răsfire tridentic în ceea ce numim 

Delta Dunării, cuprinsă între brațele Chilia, Sulina 

și Sfântu Gheorghe. El se autointitulează drept 

Sfinxul Dunării, etalând în poeziile sale un superb 

registru meditativ. Poezia ce definește volumul nu 

are titlul închis , ci mărginit de puncte de suspans 

marcând o puternică reflecție spirituală în arcul de 
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timp al localității natale. 

 Creația poetică este intens declarativă, 

plină de mărturisiri, iubiri, lumină, emoții intense, 

vibrații lirice, toate țesute în metafore, epitete, 

hiperbole , comparații, planuri lirice și rime culese 

din dumbrava copilăriei sale sau medii societale. 

Eul liric îl poartă prin anii  adolescenței și vârstei 

maturității – o traiectorie timpuală care îl definește 

ca pe un poet liber, sincer, expresiv, expansiv, 

uneori puternic interiorizat în solitar. Apele 

fluviului, tradițiile, bărcile, zborul păsărilor, 

mlaștinile, vegetația hidrofilă, grindul ca loc de 

habitat sunt elementele principale, reperele 

spațiale prin care și-a definit comuniunea cu 

natura și semenii săi.  Localitatea Grindu este 

pentru poet o mare poartă energetică străbătută 

axial de Dunărea care va forma Delta Dunării- cel 

mai nou pământ al țării,  loc sacru, adevărat 

Pantheon al naturii și oamenilor locului. 

 Poetul este conștient de rolul său creator 

– spiritual, de conexiunile cu rădăcinile istorice în 

această poartă energetică a Dunării de Jos: ,, 

întâmplător sunt și eu/ vreun Prometeu,/ dau 

flacără iubirii munților,/ mai întâi arde înăuntru ei,/ 

apoi sar scântei după scântei,/până devin frunze 

dintr-o carte”( Leagăn ). Cu siguranță în câmpul 

mitologic al poetului au stat și alte realități de la 

Dunărea Inferioară cum ar fi de exemplu triunghiul 

religios de la Niculițel ( Martirionul paleocreștin ) - 

Saon – Telița, enigmatica Vicina pe care unii 

cercetători o plasează în zona Isaccea sau  

Cetatea Dinogeția de la Garvăn ( probabil o 

derivație fonetică de la cuvântul Diogeția, tradus 

de mulți cercetători sub forma ,,Geția Sfântă”), 

toate acestea situate în ,,hinterlandul” satului 

natal. În superba poezie ,,Dobrogea” autorul face 

vorbire că, această provincie istorică este sora 

cea mică a neamului românesc( ,, ne-om urca pe 

Adamclisi,/ să ne vedem neamurile/ cum vin 

înspre noi,/ c-o să ne rescriem istoria/ așa cum ne-

a povestit-o străbunicul”) unde înaintașii ,,au murit 

pentru libertate,/ sau ca să-și apere vatra 

strămoșească/ de-atâția năvălitori străini, haini!”. 

Desprindem cu ușurință faptul că, talentatul 

scriitor a reflectat cu atenție asupra rolului 

antropogeografic pe care l-au avut în această 

parte de țară drumurile istorice de răscruce din 

Dobrogea ( ,,drumul stepelor”- al invaziilor 

barbare, ,, pontic”- al coloniștilor greci miletieni, ,, 

drumurile romane”- unul central dobrogean și altul  

în limesul - danubian, ,,drumurile armatelor ruso- 

turce”-  cele care au generat războaie 

devastatoare). 

 Volumul de poezii se deschide cu 

,,Sfinxul Dunării - Poetul …”, o poezie cu o mare 

concentrare lirică. Astfel, Poetul Sfinx este ,, 

atotcuprinzătoare scânteie”- momentul energetic 

ce-i dă efuziune spirituală , între cer și pământ, 

devenind un frumos destin împlinit, continuator al 

unor existențe umane în succesiune, într-un cadru 

natural dominat de fluviu și păsările ce i-au adus 

slavă și ursit să citească în stele. Aici, Ioan 

Gheorghiță cultivă discret în unda versului un mit 

transcendent strămoșesc, acela al ursitei noului 

născut ( Ursitoarele). Cititul în stele semnifică 

puterea lui de creație. Poetul s-a născut să fie ,, 

apă curgătoare”, să fie ,,nor”( fenomenologic 

induce referințe la circuitul apei în natură pentru a 

marca rolul preponderent al apei ca element 

definitoriu al spațiului natal și vieții pe pământ. 

 Abundența apei Dunării și unitățile 

lacustre din vecinătate precum și modul de viață i-

au asigurat suportul fizic și spiritual pentru ca 

poetul să se considere ,, Sfinxul Dunării”. Fizic și 

mitic el este parte  a spiritualității într-un ,,etern 

legământ”, stabilit cu mediul natal dominat de ape 

și păsări, preluând cultul trecutului strămoșesc la 

care adaugă propriile amintiri cu dragoste și 

tumult, trăite plenar la intersecția energetică a 

planului cosmic cu cel terestru. Din locul natal curg 

sentimentele lirice care plutesc pe orizonturi de 

minuni. Gândul poetului este înrădăcinat în 

toposul natal curgând ca Dunărea albastră. 

 Poetul nu confiscă simbolistica mitului 
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,,sfinx”, deoarece se consideră parte a poetului 

etern de la Dunărea de Jos, rămânând ca o etapă 

în veșnicia spirituală de aici, exprimându-și doar, 

responsabilitatea sfântă prin inducția gândurilor sale 

de a lăsa și adiționa o creație literară utilă în 

consonanță cu tradițiile și aspirațiile comunitare: 

 ,,Sfinxul Dunării – Poetul 

  din vremuri îndepărtate, de demult 

  zboară rotindu-și amintirile 

   cu dragoste și tumult 

   între cer și pământ 

   și-a prins gândurile 

   într-un etern legământ…”(Sfinxul Dunări – 

Poetul…”) 

Temele esențiale abordate în toate volumele de 

poezii sunt natura, viața, dragostea, singurătatea. 

Nu întâmplător în una din poeziile sale afirma că mai 

are de alergat ,prin fiecare frunză” din copacul vieții  

sau de ,,adormit prin fiecare mugur”.  

Fluiditatea lirică vine din visteria de idei, gânduri și 

trăirile intense ale concretului. Poeziile lui Ioan 

Gheorghiță sunt adevărate cugetări despre viață, 

iubire, trăiri ipostaziate. Sfinxul Dunării de Jos , 

poetul nostru tulcean, este  cu totul original în opera 

sa, prin palierul etic în care poziționează 

paradigmele lirice în tema iubirii.  

Astfel, descrie  iubiri dintâi, instabile, 

nevinovate ( mitul Zburătorului) comparate cu 

plutirea unei geamanduri, iubiri împlinite, sincere, 

durabile, bazate pe adevăr și gânduri strălucitoare, 

tari ca diamantul ( iubirea în ton imnic este atunci 

când partenera devine secunda eternă), iubiri false, 

neîmplinite și iubiri în așteptare ( ,,țineai visul în dinți 

tremurând/ și spuneai doar în gând pe curând, pe 

curând!”, ,,Ți-am dat”), neconturate,  dar cu dorința 

de a se împlini. Poezia ,, Ochii tăi…” închinată 

iubitei este una imnică și mitică , într-un fel 

completativă simbolisticii Sfinxului. Iubita este 

descrisă printr-o suită de metafore extrase din 

metamorfoza energetică a celor două planuri – 

cosmic și terestru.   

Ochii ființei dragi sunt pentru poet ,, lacrima 

cerului”( puritatea angelică ,mitică, celestă) sau ,, 

verdele”- simbol energetic al vitalității( iubita să-i fie 

frunză cu emoții verzi). În proiecția poetică iubita 

este ,,ca o căprioară”- simbol al frumuseții, 

sensibilității. În mitologia greacă Artemis era zeița 

vânătorii( cu simboluri asociate arcul, săgețile, 

căprioara, luna), fiind asimilată și cu zeița pădurilor, 

fertilității.  În  Iubirea liniar energetică și crescendo, 

ochii ființei dragi devin ,,mere de toamnă coapte”, 

transpuse ca ,,două stele în noapte ”( amplitudinea 

maximă a venerației pentru iubită). Iubita și-o pune 

în relație cu elementele mediului înconjurător creând 

tot felul de stări extaziale: ,, Fă-mi, iubito, din sărut/ 

bob de strugure băut/ pentru ziua care vine/ să-mi 

pun dragostea-n ciorchine”( Fă-mi, iubito… ). 

Uneori, poetul personifică Dunărea cu o iubită, 

demonstrându-ne cum se identifică ardent cu 

elementele spațiului local ( poezia ,,Pluteam…”) : 

,,pluteam cu umerii pe o iubită,/ aceeași de secoli, 

aceeași de ani/ era mișcătoare Dunărea înveșnicită/ 

cu tristeți și cu obraji diafani”.  Foarte interesant, 

raportând poetul la concretul vieți sale, ni se pare 

modul cum tratează mitul ,,ursitoarele” ( în ,,De-a 

ursitoarele…”). Cele patru ursitoare au venit 

,,peste izma înflorită, peste câmpul plin de rogoz” al 

localității natale, fiecare cu semnificația ei mitică. 

 Una avea cearcăne ,,de-i acoperea 

fruntea”( semnifică truda, munca asiduă, viața 

complexă), alta îi ,,insufla gândurile”( i-a dăruit 

raționament în gândire), a treia i-a sugerat 

circumspecție în viață ( ,,să facă ochii cât cepele”, să 

vegheze atent), iar ultima a fost o ,,îngândurată 

realitate”. Din motive de spațiu, lăsăm cititorul să 

continue prezentele accente privind atributele prin 

care am încercat să conturăm configurația spirituală 

a scriitorului Ioan Gheorghiță pentru a înțelege, în 

sens cât mai cuprinzător poetic, autodefinirea sa  ca 

,,Sfinx al Dunării” în volumul de poezii menționat. 

O carte reușită, cu un strălucitor portal meditativ care 

îmbogățește patrimoniul literar nord- dobrogean. 
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„CE NU TE DOBOARĂ TE FACE REGINĂ”, UN ROMAN 

DE VALERIA HOGEA SCRIS CU LUCIDITATE 

HIPERBOREEANĂ 

 

                Constantin BEJENARU- BECO 

 

Cel de-al doilea roman al prozatoarei nord-

dobrogene-hiperboreene Valeria HOGEA a văzut 

lumina tiparului la Editura EX PONTO Constanța -2022 

și este o pledoarie pentru iubirea adevărată 

împărtășită în cuplu și totodată un tratat de psihologie 

sentimentală cu un final transcendental ce transmite 

cititorilor  optimism și credință în puterea de a trece 

peste obstacolele ce se pot ivi în dragostea dintre un 

Bărbat și o Femeie. Conștientă că preferințele multor 

cititori merg astăzi către o literatură de probleme, de 

dezbateri, de întrebări și explorare a profunzimilor 

umane, autoarea reușește prin noul ei roman ”Ce nu te 

doboară te face Regină”, respectiv prin intermediul 

personajului principal FATIMA bine construit și 

ingenios mânuit, să traverseze întâmplări și situații 

surprinzătoare de la vârsta de cinci ani când se visa 

Regină până când cu adevărat va deveni , grație iubirii 

care vorba lui DANTE mișcă stele, Regină. 

Militantismul etic e condiția însăși a acestui roman 

inspirat din actualitate, atitudinea eroinei principale 

FATIMA fiind inclusă prin definiție în ea însăși 

asemenea sângelui în organismul viu. Pentru că orice 

”Carte Vie” implică o meditație transcendentală și cu 

atât mai mult una precum aceasta despre care hic et 

nunc  facem vorbire, existența și persistența ei este 

considerată și aureolată din perspectiva Omului 

modern. Câte romane, spre  a nu vorbi de scrieri de 

mai mici dimensiuni, nu s-au născut moarte tocmai 

fiindcă , dintr-un motiv sau altul, autorii au nesocotit 

cerința zugrăvelii veridice  a existenței?... 

Forța literaturii însă dezminte cu asupra de 

măsură istorisirea biblică despre Femeia lui Lot 

preschimbată în stană de piatră pentru că a îndrăznit 

să privească spectacolul interzis al arderii cetăților 

păcătoase. 

 Literatura este obligată, pentru a nu-și 

dezminți menirea, să privească Realitatea în față așa 

cum face literata Valeria HOGEA prin acest energizant 

roman, fragmentul următor fiind , spre un exemplu, 

deosebit de lucid și hiperboreean: ”Din punctul meu de 

vedere, bărbații sunt de două feluri: bărbații-vânat și 

bărbații-vânător.  În afara acestora mai   categorie, e 

drept cam rară, bărbatul care își iubește Familia, cu 

bune, cu rele, cu bucurii, cu necazuri, cu neajunsuri. 

Așa l-am cunoscut pe El, responsabil, omul pe care te 

puteai baza zi și noapte până într-o zi...” 

Romanul prefigurează astfel utopia unui mod 

de viață care se va converti literar în propri- a-i ficțiune: 

fatalități oarbe, catastrofe sociale și maladii intratabile 

distrug tradiția, pitorescul făcând loc distopiei și 

aneantizării. Sursa  conflictelor este constituită  pe 

diferite tribulații erotice. 

Dezvoltarea subiectului este tipică romanului 

psihologic-hiperboreean, acceptând atât melodrama 

insidios virilă, cât și licențiosul erotic bine temperat, cu 

rezolvări spectaculoase de prezentare a unei lumi 

legate de Istorie  prin arabesc liric și tensiune quasi 

amoroasă. 

Așadar este clar că așteptăm cu interes 

vizionar următoarea carte a talentatei prozatoare 

Valeria HOGEA care prin cele două scrise până-n 

prezent, adjudecă o experiență scriitoricească de pe 

urma căreia întreaga Dumneaei evoluție artistică 

ulterioară să se resimtă profund și fecund.  Dixi! 
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CONSTANTIN BEJENARU-

BECO   *75 

 

 

Mircea Marcel PETCU                  

 

Autor polivalent (poet, prozator, eseist, 

cronicar literar, umorist, publicist) și energic a 

publicat de-a lungul timpului mai multe cărți, 

Literatura părând a fi pentru dumnealui momentul 

de reculegere interioară de pe traseul unei 

activități culturale (ziaristică, radio, Tv.) de 

excepție și deosebit de alerte. 

Dintre sumedenia de cărți și cărticele 

publicate, toate sunt notabile și câteva admirabile 

precum ”Sexe de cenușă”  ”Satiriconul 

Sulamitei”, gange poem epico-didactic șugubăț și 

antipornografic, ”Fiul Soarelui și-al Iepei” 

(roman epistolar), ”Cerșetorii de Duh”, 

”Versetele lui BECO”, ”Troița din Inima Deltei”, 

”N-a greul Cuvântului”, ”Penelopa mea, 

Poezia”, ”Antologia Gândului” și ”Poeme 

sapiențiale asemeni Cobrelor Regale”. 

În Gange - poemul (Poem-fluviu în șapte 

(7) părți cu 59 de cânturi) ”Satiriconul  Sulamitei” 

și mai ales în ”Cerșetorii de Duh”, ”Troița din 

Inima Deltei” și ”Versetele lui BECO”, Poetul 

refuză creștinismul dogmatic fiind un adept 

înflăcărat al ecumenismului, Inspirația - oricât de 

fierbinte considerând-o nu un merit, ci un Har, cum 

afirmă într-unul din cele mai regale poeme ale  

Domniei Sale. 

 Și în proză BECO este interesant în 

romanul epistolar ”Fiul Soarelui și al Iepei” 

scriitura-i originală fiind menită să complinească 

materia prozastică cu un accent personal. 

Pe lângă sumedenia de articole, cronici 

literare, sportive ș.a. risipite vreme de vreo 

cincizeci (50!)  de ani prin felurite publicații (unele 

fondate și conduse de el) domeniile publicisticii în 

care a excelat sunt pamfletul  și poemul în 

proză. De altfel, o parte din această publicistică 

este adunată  și publicată sub îngrijirea și 

prefațarea mea în volumul ”Antologia Gândului”. 

Revenind la poezie, o primă caracterizare 

a originalității sale poetice o constituie dezbaterea 

filozofică, meditația personală aflându-se în 

prelungirea celei pascaliene și complementară 

oscilației romantice între acceptarea existenței 

puternic-absolute și glorificarea ei. Poetul pare a fi 

întruchiparea bunei credințe care-și verifică 

postulatele vieții, iar verificarea duce la în 

Dumnezeire  prin Poezie și Iubire, de ipostazele 

antagonice fundamentale ținând situarea  

constantă între macrocosmic (galactic) și 

microcosmic (cuantic), perspectiva  

macrocosmică (galactică) fiind a psalmistului, 

iar cea microcosmică (cuantică) a bucolicului 

îngeresc și utopic, toate acestea fiind revelate în ” 

BALADA POEZIEI CUANTIC-GALACTICE” 

publicată în Revista ”CERTITUDINEA” ( - oficios 

al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România) al 

cărui membru fondator și colaborator permanent 

e.  

Constantin Bejenaru-BECO este și un 

harnic, respectiv fecund cultivator al tradițiilor 

baladei culte în care au excelat Villon (în Franța)și 

Radu Stanca și Tudor George ( la noi în România). 

Baladele lui BECO însă se diferențiază de cele ale 

înaintașilor, atât prin faptul că sunt compuse în 
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vers alb, cât și prin faptul că dovedesc  o 

generozitate sufletească niciodată contestabilă și 

o francheță  des întâlnită în relațiile sale cu 

Cititorul față de care își dezvăluie cu fabuloasă 

sinceritate condiția tragicomică. 

Însă înainte de toate și în tot ce a creat, 

Constantin Bejenaru-BECO este Poet. 

Farmecul de neasemuit al scrisului său demiurgic 

și angelic-insolit  vine cred eu, din puterea pasiunii 

ce pulsează în orice pagină ce-i aparține, din 

patosul și erudiția cu care-și argumentează 

convingerile. 

Gaudeamus igitur- Să ne bucurăm așadar 

că și la 75 de ani dolofani și năzdrăvani, izvorul 

întregii creații a lui Constantin Bejenaru-BECO 

se află în frenezia intelectuală a artistului doritor 

să aducă Lumii prin opera sa  un spor de Lumină 

și Frumusețe. 

La Mulți Ani BECO alături de mulțumirile 

membrilor Asociației Scriitorilor din Județul 

Tulcea ”Aegyssus” pentru că  de la-nceputuri 

ești împreună cu noi și că, vorba ta „pe zi ce trece-

n loc să-mbătrânești, întinerești fiindcă Iubești, 

Iubești, Iubești...” 

P.S. Zilele trecute, BECO mi s-a confesat 

cum că i-a visat pe Orfeu, Homer, Ovidiu, Dante, 

Bocaccio, Villon, Poe, Hugo, Goethe, 

Lermontov, Eminescu și l-au invitat la o Cină 

Galactică . Întrucât e pe ducă - așa cum afirmă  

de la  un timp el însuși cu diverse prilejuri-îi doresc 

să se ducă, dar cât mai târziu.. 

. 

 
 

Mircea Marcel PETCU  

Președintele Asociației Scriitorilor din 

Județul Tulcea ”Aegyssus” 
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                 Aida TIMAR 

 

SĂ-MI FIE IERTARE 

 

Când zâmbetul meu crește prea mare, 

Să țină departe tot ce mă doare 

Și vorba ascute în râs zgomotos, 

Că vrea pentru mine ceva sănătos; 

Când viața mă-ndeamnă să mai am răbdare  

Căci e de plâns, trădarea-i în floare, 

Atunci rog să-mi fie iertare 

De nu onorez așteptare... 

 

Dar cred c-am avut moment curajos, 

Să contemplez mai puțin curios 

La tot ce-mi dorește vreo apăsare  

Ca să arate iubire ce n-are. 

Și mă opresc din căutare,  

Să înțeleg ce dragoste are 

Când o adun umil de pe jos 

Venind spre mine în gest malițios  

Ce ține pe loc curajul cel mare 

Să intre ușor în manifestare. 

 

Iar mie să-mi fie iertare... 

De nu onorez așteptare! 

 

CURGEREA DISPREȚULUI 

 

Dunăre, 

Mi-a furat inocența... 

Terfelită cu alta-n amor, 

Mi-a încleștat durerea oaselor 

Și carnea mi-a stropit-o în fior; 

De atunci mi-a obosit ființa... 

 

Dunăre, 

Privește-mi azi umilința... 

Din ochi de cazane adânci, 

Cu lacrima mea mai prelungi  

Și stelele toate le scurgi 

În valuri le sorb pocăința... 

 

Dunăre, 

Oglindește-mă cu îngăduință... 

Râde pierdut intelectul  

Găsindu-și prin mine defectul  

Ce mi-a luat tot respectul; 

Din femeie mă văd o maimuță... 

 

EU TE ALEG 

 

Mugur de năbădăi degrabă îți lucesc, 

așa să-mi fii! ți se va coace... 

Un zbor de flori prin preajmă-ți ostenesc 

să gudure alean de rod vivace. 

 

Te-am acordat în liră de privighetoare  

să îmi anime cântul solitar, 

Va luneca mireasmă de stupoare 

împerechind refrenul solidar. 

 

Eu te aleg, iar soarele să mai aștepte  

cu versul celei de prisos... 

Întreaga lume-mi e la piept pe îndelete, 
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despletind lungul abanos. 

 

Și chem și-o dalbă mamă să recânte 

pe note dulci, minunea s-o împrunci. 

Ca nimeni alta printre margarete  

parfumul degetelor mă-nchină pe brânci. 

 

Iar din acea persistență, 

gârla unduind fericit 

Imită a mea reverență, 

peștii madonă te-au înmărmurit. 

 

De soarele înviorează  

din minunat căpătâi, 

Privește cum te onorează, 

aleasă ce-mi stai, ca dintâi.  

 

ULTIMUL MEU MONOLOG 

 

Ultimul meu monolog,  

ar fi cu fericirea. 

N-aș întreba-o, unde ai fost? 

de îmi aduci pieirea... 

 

I-ar spune gândul meu, pălind, 

- Mai mângâie-mi din mirul sfânt, 

jarul sărută-mi-l pe trup, 

porii morții să-mi iasă blând  

când se dizolvă de cuvânt  

tăind distanțe dintr-un vis 

unde dorul e de prisos. 

Sau, dacă vrei, adună-mi încă un ceas 

s-ajung perechea mea din vers 

înfruptă-se al vieții sens 

din suferința așezată în revers... 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN ZILELE SENINE 

 

Ieșit din Paradis 

   e gândul meu acum, 

Continui acest vis, 

   cu viața-l suprapun. 

Destin ce-a fost inert 

   în vreo direcționare, 

Mă vede mai atent, 

   încredere acum are. 

 

De unde mă-nvârteau  

   dileme-nverșunate, 

Îmi pustiau adâncul  

   să n-aibă-nsemnătate, 

Eu fac acum un calcul 

   de-aici până la ele, 

Le dau încarcerare, 

    acolo să se cheme... 

 

Acum reiau prezentul  

   valabil pe vecie, 

Ce-i fără de complot 

   și dezleagă robie. 

Profundul înnegrit 

   ce făcea noaptea minții, 

Pătrunde acea lumină  

    fără de superstiții. 

 

Privind în ambient 

   cum îmi surâd poznașii 

Din Raiul meu alert 

   las să se împingă nașii. 

Și mă alătur ție  

   vrednic de ești de mine, 

Zburdând ca pe câmpie  

    în zilele senine. 
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                Ioan GHEORGHIȚĂ 

 
 
INVOCAŢIE 
 
Maică Precistă, a câte ne-nconjoară, 
a câte sunt prin suflet, a câte ne uimeşti, 
aş vrea cu mâna ta să faci o grămăjoară 
de lacrimi ce scânteie pe umerii cereşti, 
şi-acolo lângă mărul cu ochii larg deschişi 
să se-ntrevadă totuşi acelaşi cânt duios, 
colinda mamei mele din rugi şi stufărişi 
sau clinchetul din ramul vreunui chiparos, 
să pui pe o fântână săpată în eter 
coroana nevăzută ce ne-a înfiorat 
să bea din ea drumeţul, din aripă de ler 
întămâind izvorul de-a pururi nesecat... 
 
TREC... 
 
Trec atâtea cuvinte pe sus, 
printre stele ca simple comete 
că şi cerul se lasă inclus 
în acest joc de idei incomplete, 
şi răcoarea şi vântul şi soarele, tot 
ce îmbracă răsăritul pân’ la apus 
e un cântec nedefinit, un pilot 
pentru tăcerea din noi, interpus, 
uităm timpul departe, atât de departe 
devenit el însuşi sunet sau semn 
gândul de-a trăi viaţa ca-ntr-o carte 
e o taină, mister sau îndemn 
dinspre dragostea ce rămâne imaculată 
într-un colţ de suflet în mii de scântei 
trec cuvinte care parcă niciodată 
n-au pierit în altă lume de idei... 
 
 

 
DOAR... 
 
Doar priviţi-mă-n ochi, 
zorile s-au ridicat dintre gene 
ca o scânteie sub un deochi 
ce se înalţă alene, 
Mă vedeţi mai bine-n pupilă 
cât de haotic, cât de negru sub pene 
au crescut sentimente de milă 
şi de nu mai ştiu ce prin sprâncene! 
Veniţi, totuşi, ca la spectacol, 
puţină sinceritate nu strică s-aveţi 
sunt eu, universalul din mall 
cu muştar de minuni şi creveţi, 
Dau şi iubire, dau şi păcate, 
ochii mei sunt din argint pământiu 
ca un pocal plin cu de toate, 
ca un mort ce pare-a fi viu... 
Doar priviţi-mă-n ochi, 
nopţile mi s-au scurs pe obraz 
şi-au rămas mici frânturi din deochi 
cu corole de mir şi topaz... 
 
ŞI-A VENIT O VREME... 
 
Şi-a venit o vreme-n care 
îmbrăcaţi cu rugi de noapte 
cu tristeţi să ne-mpresoare - 
poame roşii, poame coapte, 
şi zemoase-n colţul gurii 
gustul sec de-atâta sânge 
parcă-n inima pădurii 
Dumnezeul nostru plânge... 
şi-a venit un semn de-aproape 
îmbrăcat cu rugi de noapte 
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chiar c-ar vrea să ne îngroape - 
poame roşii, poame coapte... 
 
DIN IUBIRE PURĂ... 
 
Cât de trist e omul când l-apasă grija 
clipelor ce intră parcă în pământ 
nu mai poate totuşi ca să-şi scoată schija 
din priviri, din trupul sacrului cuvânt, 
ca un val de gheaţă dinspre tălpi şi-aortă, 
ca un plus de strigăt care nu se-aude 
vine dinlăuntrul spaimei ce suportă 
umerii albaştri unor paparude, 
cât de singur este când e ne-nţeles, 
când încearcă totuşi să se regăsească, 
să rodească mărul până la cules, 
când îl miruieşte pronia cerească, 
din iubire pură zâmbete se-nnoadă 
cum lumina iese greu din norul gros, 
cât de crudă-i soarta fără vreo dovadă 
c-a purtat în suflet semnul lui Christos... 
 
ŞI IATĂ... 
 
Privesc prin sfera unui gând fugar 
şi nu-mi dau seama căruia-i susţine 
o mie şi mai multe-n ocular 
de recurenţe de fotoni prin vine, 
prin trupul meu se pare că un vis 
resoarbe mări, mistere şi vulcani 
şi-apoi se pierd printr-un căuş deschis - 
ecouri regăsite peste ani... 
şi iată cum prin paralele-nalte 
de decibeli, de soarte şi lumini, 
prin sfera unui gând o să tresalte 
miros de veşnicie şi de crini... 
 
ŞTIU...  
 
În mine tresar două mii şi-ncă ceva de ochi,  
adică atâţia ochi câţi ar fi avut Isus  
dac-ar fi fost mai bătrân decât această lume la un 
loc,  
numai că tinereţea Lui pluteşte în marea mea  

cea neştiută, cea nevăzută, cea neliniştită, 
fiecare ochi e o cale adâncă, o cale spre adevăr, 
o cale spre împlinire, 
o nouă metodă de a suferi, de a trăi,  
de a striga după ajutor fără să fiu auzit...  
cu cât văd mai mult, cu atât neputinţa este mai 
mare...  
Încerc să dezleg taine, să desluşesc trecerea 
timpului,  
să înţeleg rânjetul enoţilor,  
să trec prin foamete şi prin sete, 
prin puterea de a face din gânduri - stane de 
piatră, 
Sub pielea mea cresc aripi rotunde ca frunzele 
de mesteacăn,  
când ajung la maturitate se ofilesc şi dispar pur şi 
simplu, 
iar asta se-ntâmplă în fiecare noapte, în fiecare zi 
împotriva voinţei mele,  
împotriva a tot ce există în acest miniunivers 
numit eu... 
Înghit orice durere ca şi cum aş vrea să-mi treacă 
prin tălpi  
şi să intre-n buricul pământului,  
ştiu că fericirea lasă urme mult mai adânci  
decât oricare sentiment... 
 
CU MINTEA... 
 
Cu mintea tai în două nestemate 
şi dau apoi doar timpului răgaz 
să le transforme totuşi de se poate 
în clipe albe,-n cântec şi topaz, 
Cu mintea trec oceane şi-ncercări 
din cele mai grozave la răscruci, 
sunt sfânt şi înger, scot flăcări pe nări 
şi-i pun să cânte-n cor pe eunuci, 
Cu mintea zbor şi noaptea şi oriunde 
iau luna-n braţe şi luceferi chiar 
pot să calc apa fără să-mi scufunde 
elanul, fericirea de hoinar, 
Cu mintea pot, atâtea pot să fac...  
dar uneori gândesc că totu-i o prostie, 
că trebuie cândva să-mi pun discret un frac, 

un papion şi-n buzunarul tăinuit, o veşnicie 
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                       Elena  SPATARU 

 

Dincolo de vânt 

 

Dincolo de vânt e învierea 

de un minuet de mare. 

 

Sclipitor în inima, de iubire divină, 

e răsăritul cerului aproape de tine. 

 

Dincolo de veșnic apus 

e existența densă cu țărm și spațiu de lumină 

pe licăriri de cuvinte 

forța dragostei în ritm de vară 

magice stele și în tăcere cheia sufletului 

sus ... ațipind... 

 

Oltre il vento 

 

Oltre il vento c’è la rinascita 

di un minuetto di mare. 

 

Smagliante nel cuore, di un divino amore 

è levante del cielo accanto a te. 

 

Oltre rosso tramonto è la riva dello spazio di luce 

sul barlume di parole 

forza dell’amore nel ritmo dell’estate 

le magiche stele e nel silenzio la chiave 

dell'anima 

su ...appisolarsi. 

 

Dincolo de roua timpului 

 

Dincolo de roua timpului e energia 

de o magnifică poezie în rime de magnolie. 

  

Imensă în inimă de picături de miere, 

e barca destinului lângă tine. 

  

Dincolo de liniștea universului, 

e paradisul de vis cu soare și evantaie di pace 

pe sfere de lună cuvinte originale 

  

în scoarță de curaj geometria invenției 

în fraze de iubire ritmul de viață 

aici ... sunt creată. 

 

Oltre la rugiada del tempo 

 

Oltre la rugiada del tempo c’è l’energia 

di una magnifica poesia in rime di magnolie. 

 

Immensa nel cuore di gocce di miele, 

è la barca del destino accanto a te. 

 

Oltre silenzio dell’universo, 

è il paradiso di sogno con sole e ventagli di pace 

sulle sfere di luna le parole originale 

 

nella scorza del coraggio la geometria inventata 
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in frase d’amore il ritmo di vita 

qua... sono creata. 

 

Când vara zâmbește 

 

Te vreau pe șes, 

precum grâul ales 

să gustăm amorul 

cu chip de fluturași aleși. 

Să rătăcim prin univers 

în glasul tău de vis 

să rămân un crin regal, 

când vara zâmbește 

veselă în noapte 

un dans feeric 

deasupra noastră.  

 

Quando l’estate sorride 

 

Ti voglio qua 

come il grano dorato 

assaggiare Amore 

col volto delle meravigliose farfalline. 

Viaggiare sull’ universo 

la tua voce del sogno 

rimanere un soave giglio, 

quando l’estate sorride 

allegra la notte, 

una magica danza 

su di noi. 

 

Cântecul inimii 

Zâmbind 

Subtil, 

Înflorește macul 

 

În foșnete rare 

Precum soarele 

În ochii tăi de primăvară. 

 

Cântecul inimii, seară de seară, 

Viața în palmă îmbracă destinul 

În șoapte trăiesc 

Croșetând 

Curioasă întind o mână 

În noaptea caldă, 

Visele tale pe uliță timpului 

Domolind iubirea 

Cu picuri aurii, 

Sufletul a desenat... 

Vino aici... 

 

Il canto del cuore 

 

Sorride 

Sottile 

Forse fiorisce il papavero 

In rari fremiti 

Come il sole 

Nei tuoi occhi di primavera. 

 

Il canto del cuore 

Sera di sera 

La vita nel palmo, il destino ti veste, 

Ma vivo in bisbiglio 

Ricama ... 

 

Curiosa, stendo una mano di luce 

Nella calda notte 

I tuoi sogni sulla strada del tempo 

Calmando l’amore 

Con gocce d’oro 

L’anima a disegnato ... 

Vieni qua ... 
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           Constantin Gabriel OBREJA 
 

PUMNUL DE AUR 

Vin călăreții pe cai înspumați 

Dorm șerpii în iarba uscată 

Vin liliecii orbi, întunecați. 

Roua plânge pe frunza plecată. 

 

Cerul se-apleacă sub raza de soare 

Gândul cel bun e păstrat la răcoare. 

Focul din mine se-aprinde mai tare 

Valul din mare devine mai mare. 

 

Singur rămân în zori de zi.  

Taina din mine e piatra cea vie. 

În care clipa mă lasă să pot iubi. 

Vântul cel negru din mare învie. 

 

Calc fericit peste întinsele ape 

Caii cei albi vin să se adape. 

Peștii se vorbesc ca să scape 

De moartea ce stă prea aproape. 

 

Cântă marea cu talazurile ei. 

Vântul se-adună în pumnul de aur. 

Soarta mea se-nfige în scântei 

Când tai cap după cap la balaur. 

 

 

 

VREAU SĂ FIU UN POM 

Ne iubim printer ramuri de ciuvinte. 

Ne ascundem printer Frunze ca mai înainte. 

Ne trezim vii între carne de tun si lumina. 

Nemurim în taina iubirilor oarbe din rădăcină. 

 

Mugurim împreună pentru ziua de mâine 

Cad ploi în picătura de pâine. 

Ne-atingem prin vânt fără înțelesuri 

Șoaptele nopții cad sub copitele cailor suri. 

 

Un galop surd m-aruncă la tine, 

Dintr-un hoinar de pădure mă fac pom 

Poate-I mai bine. 

 

LUPTA DE CUVINTE 

M-au sărutat din îngeri în fiecare zori de zi 

Din razele solare am aripi pentru a putea iubi. 

Mă tem de nemurirea unui suflet de hoinar, 

Din zborul meu, nemărginit ating visarea iar. 

 

Din lupta de cuvinte rostite din izvorul lor, 

O rugă se așează în mine din iubirea tuturor. 

Nevinovat de-atâta sănătate, adânc de trup 

sălbatec, 
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Mă las în vântul sorții, să ppot iubi tot cerul 

singuratec. 

LĂNCII ASCUȚITE 

Am drumul și mai lung s-ajung la tine 

Când colți de lupi albi sunt cângă mine. 

Nu vreau să te mai pierd din gândul meu 

E toată ruga mea în piept la Dumnezeu! 

 

Mă tem în zori de zi de gândul tău 

Cum valuri biciuiesc tot vântul rău. 

Îl simt cum vine către mine în fiecare zi, 

Cu lănci ascuțite în piepturi vii. 

 

E-atâta drum spre tine în fiecare noapte, 

Mai am un dor, eu sâ te-aud  în șoapte. 

Trăiesc nevinovat de-atâta depărtare, 

Cu lăncii ascuțite ce se ascund în mare. 

 

DE VIS 

A nins peste mine. În tot sufletul meu 

Dorința de alb mă apasăîn visare mereu. 

Cad din lacrimi de vânt în liniștea mea, 

Te caut în rază de vis și de stea. 

 

Mă las neatins de armonia trupului tău, 

Sunt uitarea vânată  acum de bine și rău. 

Atingerea cade în poala văzduhului moale 

Adulmec zefirul ce se agață de urmele tale. 

 

ARIPI DE ÎNGERI 

Au trecut este mine ani mulți ai destinului meu. 

Clepsydra vieții merle s-a golit acum de 

amărăciune. 

Singur pășesc prin lume, fără să mă vadă 

Dumnezeu, 

Calc nepăsător fără să-mi pese de fiecare 

tăciune. 

Adorm visele din gândurile mele pe pernele 

moi, 

Sudoarea se duce în bătaia unor aripi  de 

îngeri, 

Privesc la tine, în sufletul meu, orbit de dureri 

Inima-mi bate în poarta cu fulgere, vânt și ploi. 

 

SPINI DE NOAPTE 

M-am scuturat de spinii gândurilor mele, 

Cu ape limpezi te-am botezat prin stele. 

Din umbrele nopții ascult șoaptele tale  

Visele îmi par cutine tot mai rele. 

 

Mângâi văzduhul cu aripile nopților fermecate, 

Vântul se ascunde în valul de ape mai departe. 

Te ating fără să te doară, focul arde mereu, 

Pletele tale se scurg în bătaia vântului meu. 

 

MIRACOL ÎN SCÂNTEI 

Am rugat ploile vieții să îmi spele din păcate. 

Din tot să mai rămână carnea vie , în toate 

Se învârte cerul tot în jurul meu, 

Rămân cu Duhul Sfânt și Dumnezeu. 

 

Mă lupt cu lupii nopții, 

Să ating în suflet vântul sorții, 

Te văd mereu cu ochii mei, 

Te simt miracol în scântei. 

 

Neantul buhăit de atâta gol 

Se aruncă în soarta mea domol. 

Acum toți îngerii ne stau în cale  

De vrem să ne iubim în fânul moale. 
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A MAI CĂZUT UN ÎNGER... 

Iubirea e o vină 
Și muzica din noi 
O face mai divină, 
Trăind, perechi ... în doi... 
Am învățat, candoarea, 
Cu cântec, s-o trăim... 
Din  drumul spre lumină, 
STRIGAȚI !...Să ne OPRIM !... 

A mai căzut un înger 
În FOCUL infernal.... 
Câți ÎNGERI să mai cadă, 

Nu-ai cum să știi ce-nseamnă 
Un zbor, prin flăcări vii... 
Vei înțelege asta, 
Cu mine, când vei fi...! 
Eu sunt o veșnicie 
Iubind imperativ...! 
Nu plânge...!...Eu sunt VIAȚĂ 
Un VEȘNIC COLECTIV ! 

ALB 

M-am îmbracat în alb, pentru 
că albul  
E soarta pentru care-am fost 
menit! 
Este culoarea vieții: vulnerabil, 
Imaculat, distins și împlinit… 

M-am îmbracat în alb când 
viața râde! 

Să-mbrațișez o inimă de 
prunc! 
M-am îmbrăcat imaculat, când 
moartea, 
Așterne liniștea…zăpezi 
ningând… 

M-am îmbracat în alb! Doar 
pentru tine! 
Și pentru sacrul, sfântul 
legamânt…! 
În rochie de mireasă, doar o 
dată, 
Să fiu pe veci un dar sublim, 
arzând… 

M-am îmbracat în alb pentru o 
viață… 
Sau pentru toate viețile ce 
plâng…! 
Neauzit… 
Dar Dumnezeu, El știe 
S-așeze suferința-n locul 
sfânt…  
(Poem dedicat medicilor) 

EU CU MAMA ŞI CU TATA ! 

( O sălăţică-n versuri… ) 
De când sunt eu în casă, 
Aici, la mama mea, 
Mă-mpiedic de chitară! 
Şi-njur armonica! 

Nici prin sertar, ciorapii, 
N-au linişte, în fine! 

N-au loc de microfoane, 
De tata şi de mine! 

Să fi avut de mică 
Şi eu,casă normală! 
Să nu dorm cu chitara, 
Când mă-ntorc de la şcoală! 

La noi, bucătăria, 
E casă de cultură ! 
Când mama face terţă, 
Gătind la saramură! 

Şi tata, cu chitara,  
O acompania 
(Ea mai călca pe-alături )… 
“Un BIS, iubita mea!” 

La noi în casă, ciorba 
Nicicând n-a fost normală! 
Avea prin ea, găină 
Şi coarde de chitară! 

De nu creştea aluatul, 
Ori de ieşea  beton, 
Mama-l chema pe tata: 
“Zi-i din acordeon !!!” 

Când maioneza blondă, 
Ori frişca se tăia, 
Tata mai lua o cvintă: 
“Adu-mi armonica !” 

Când era fericită 
Mămica ….(chiar mai strâmb) 
Cânta de zor! ce dacă  
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O lua si prin porumb !? 
 
Şi tot spunea de tata, 
(Tăind la castraveţi) 
Şi ne certa : “Ce ştiţi voi ? 
Sunteţi analfabeţi !” 
 
Atuncea, la cutremur, 
(Aveam doar  şapte ani) 
Eu exersam cu tata 
La lecţii de pian ! 
 
Când a căzut tabloul 
N-am auzit nici unul ! 
Nu-ţelegeam, afară, 
De ce trăgeau cu tunul  !? 
 
Cu tata şi cu mama 
Şi-aşa, cu veselie, 
Trecut-am cu chitara, 
A mea copilarie… 
 
Şi-am înţeles esenţa, 
Când am crescut mai mare: 
Mai bine cu chitara,  
Decât printre sarmale! 
 
Şi mă gândeam, o dată 
Când mama croşeta… 
C-a început să-mi placă 
Pam, pam şi tra la, la ! 
 
Cum am ajuns artistă ?   
Nici eu nu ştiu prea bine… 
Cred, tata , dup-o vodcă, 
M-a molipsit pe mine ! 
 
El , adormind devreme, 
Ori hoinărind... hai hui… 
Mi-a lăsat moştenire 
De drept, chitara  lui ! 
 
Dar mama, doctoriţă, 
(De altfel, blândă fire) 
A început, deodată… 
Să facă vocalize…!!! 
 

Eu ascultam năucă… 
Nu-nţelegeam , pardon ! 
Ce vrea mama ?…iar tata 
Cânta la acordeon!... 
 
Şi mă-ntrebam , părinţii  
Cine să-i înţeleagă ? 
Cum s-au iubit, de tineri, 
Cântând, o viaţă-ntreagă 
???... 
 
M-am supărat atuncea, 
Pe ciorbă şi pe toate ! 
Mi-am luat chitara, pianul 
Şi un rucsac în spate 
 
Să dăruiesc, prin lume, 
În semn c-am trecut eu, 
O sălaţica-n versuri,  
Din rucsăcelul meu ! 
 
IUBESC  DE 39 DE ORI ! 
 
Oare m-ai iubit pe mine, 
Cum te-am iubit eu pe tine…? 
M-ai iubit , iubit IUBIT… 
IUBI…nu te-ai plictisit…!? 
 
Am iubit iubiri perechi 
Ca cireşe la urechi 
Şi iubindu-te pe tine, 
M-am uitat , iubind, pe mine... 
 
Te-am iubit cu drag ceresc !  
Și iubind , te mai iubesc... 
Ţi-aminteşti ?...pe pieptu-mi 
gol, 
Te-am iubit, pe cheia SOL...! 
 
Te-am iubit iubire rară ! 
Cu-o iubire de chitară 
Cu iubiri valsând agale, 
Iubind note muzicale 
 
Tu , iubite, tot iubind, 
Cu săruturi de argint 
Ai iubit ce ai IUBIT  

Mai iubit ?...Ori  m-ai IUBIT ? 
 
Cu iubirea, inimioară, 
Te iubeam în zori și afară ! 
Cum iubeam un mărțișor 
INIMA iubirilor... 
 
Prin iubiri, iubind, iubesc, 
IUBI, nu mă mai trezesc ! 
Te iubesc şi-mi este bine, 
Cu iubirea lângă tine... 
 
Oare m-ai iubit pe mine, 
Cum te-am iubit eu pe tine? 
M-ai iubit cum nu credeai !!! 
Ne-iubind , de dor, mureai ...! 
 
ARTIST DE ROMÂNIA 
 
Şi martoră-i chitara mea: 
Ce-ar fi poetul făr’ de lună ? 
Această lume-ar fi nebună 
Fără artişti… 
Ar lăcrima ! 
Ce-ar fi artistul fără VOI, 
Eterne suflete pereche ? 
Cu palme blânde la ureche, 
Aplaudându-ne pe NOI…! 
 
Poemul tău de azi e veac ! 
În templul de istorie nouă. 
Şi-mparte inima în două 
Cu tine,  
SFÂNT, prieten drag ! 
Şi uiţi c-ai fost vreodată trist ! 
Şi uiţi să mori ! 
 
Auzi prin stele, 
Când se sărută palme grele 
În faţa TEMPLULUI ARTIST ? 
 
Stringe-ţi palma stânga cu cea 
dreaptă, 
Pentru cel ce-ţi naşte bucuria ! 
Şi repetă după mine IMNUL: 
TE SĂRUT , ARTIST DE 
ROMANIA 
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               Cristina SERGHIESCU  
 

 

 

CÂTEODATĂ 

Câteodată scriu cu inima... 

Pe coli firave de vise, 

Ascult cum foşnesc mătăsuri, 

De iluzii oarbe şi-aprinse, 

Văd neguri în privirile reci 

Şi tăceri ascuţite de zgură, 

Zâmbete seci şi false 

Mereu, din lumină îmi fură. 

 

Câteodată scriu cu sufletul... 

Pe pânze arse de nerăbdare, 

Aud cum se zbat cocori, 

Printre lacrimi vii de culoare, 

Ating frunze de gând, 

Cu degetul galben al firii, 

Semăn pe tâmpla visării 

Bobul fragil al iubirii. 

 

Câteodată scriu cu ochii... 

Pe întinsul fecund de câmpie, 

Adun din spicele coapte 

Fiori rotunzi de bucurie, 

Ascund în ochiul gândirii 

Tot verdele crud şi avar, 

Strivesc sub călcâiul simţirii 

Un mugur din visul amar. 

Câteodată scriu cu lumină... 

Pe lutul cald şi flămând, 

Caut izvorul trăirii, 

Printre cioburi albe de gând, 

Răsucesc un fir de speranţă, 

Pe ghemul oval de durere, 

Macin cuvintele aspre 

În mori de vânt efemere. 

 

Câteodată scriu cu tăcere... 

Pe filele aspre de noapte, 

Frământ aluatul trăirii, 

Modelez crâmpeie de şoapte, 

Cern nisip de confuzii 

Peste întrebările-absurde, 

Scutur praful din stele, 

Pe pleoape de clipe surde. 

 

PLOUĂ 

Plouă ... 

În mine, încet, se destramă o lume de vise, 

Trec albe iluzii,cu aripi de fum deschise, 

Mă spală șoaptele ploii, cu lacrimi albastre, 

Ţin în palme mugurii albi, de tăceri sihastre  

 

Plouă ... 

În mine, încet, se frânge un strigăt mut, 
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Într-un colț de suflet, zace ciobul durut, 

Inima-i pasăre, în colivie strâmtă, zidită în ochiul 

de stâncă, 

Cuibărește gânduri, în lumina vie și-adâncă . 

 

Plouă ... 

În mine, încet, se stinge un foc de-așteptări, 

Scântei de secunde rodesc,în gene sfioase de 

zări, 

Himerele nopții își cântă fiorii, prin ploaie, 

Simțirile plâng,în vântul rece se -ndoaie . 

 

Plouă ... 

În mine, încet, se ţese fumul tăcerii, 

Duc pe umeri regrete fierbinți,toarse din lacrima 

verii, 

Îmi cresc rădăcini, în lutul cald de cuvânt, 

Din ecouri târzii, îmi croiesc noul veșmânt . 

 

AŞTEPT 

Aştept, cu palma gândului întinsă, 

Să ningă viscolit din nori de vise, 

Mă înfăşor într-o secundă stinsă, 

Să număr flori de aşteptări aprinse. 

 

Aştept, cu ochiul inimii înlăcrimat, 

Să se aprindă aprig focul de voinţă, 

Mai pun câte un vreasc de vis curat, 

Să crească jar, în vetre de fiinţă. 

Aştept, cu pumnul visului tăcut, 

Să simt ecoul verzilor cuvinte, 

Mă cern în sita gândului durut, 

Înşir mărgele gri de jurăminte. 

 

Aştept, cu aripa flămândă-n zbor, 

Să cânte vântul sentimentelor ovale, 

Mă adâncesc în albul unui nor, 

Să caut ploi fragile de petale. 

 

Aştept, cu mugurii, în ram de fapte, 

Să treacă ceaţa mută-a amăgirii, 

Mă rătăcesc prin genele de noapte, 

Să pietruiesc cărările simţirii. 

 

Aştept, cu buze însetate de-adevăr, 

Să strige iar izvoare roşii de trăire, 

Îmi cresc în ram de vise flori de măr, 

Sărut cu talpa-n lutul de iubire. 

ŞI UNEORI 

Şi uneori, când sufletul mă doare, 

Ating cu tâmpla lutul alb de gând, 

Mă învelesc cu flăcări de culoare, 

Scriu cu lumini pe al visării rând. 

 

Şi uneori, când râd şuvoaie de iluzii, 

Muşcând avid din malurile mele, 

Aprind un foc cu vreascuri de concluzii, 

Arunc în jar cărbuni de zile grele. 

Şi uneori, când inima mă strigă, 

Apăs călcâiul pe-un cuvânt avar, 

Rup fire de-ntrebări ce mă intrigă, 

Închid tăcerile în pumn de jar. 

 

Şi uneori, când visul se zdrobeşte, 

În stânci de adevăr neliniştite, 

Ascult cum vântul sur mă amăgeşte, 

Să ţin în palme şoaptele ciobite. 

 

Şi uneori, când ochii înverzesc chemări 

Şi muguri cresc în ramul de dorinţă, 

Tai cu privirea sure depărtări, 

Trag brazde vii pe ţarini de credinţă. 

 

Şi uneori, când roua se frământă, 

Pe degetele aspre de-aşteptare, 

Trasez pe frunte altă linie frântă, 

Ţes din fiori mătasea de mirare. 

 

Și uneori, când plâng tăceri rotunde, 

Rodind pe pleoape florile de sare, 

Răsfir aripi albastre de secunde, 

Să rupă ceaţa nopţilor amare. 
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           Andreea CERSAMBA 
 

APROPIE-TE... 

Vino mai aproape, să-ți spun... 

Să-ți spun cum se poartă-n mine lupte 

Cum nici în marile războaie nu s-au purtat... 

Să-ți spun despre neliniștea mea,  

Despre nesiguranțele mele... 

Apropie-te, să simți cum îmi iese  inima din piept 

Și țipă că mă strânge masca.... 

Cum ce mască? Masca fericirii... 

Masca pe care o port de ceva vreme,  

Mințindu-mă că totul e bine, 

Masca cu care-mi ascund toate grijile, 

Toate nemulțumirile și neliniștile... 

Masca fără de care nu mă ridic din pat, 

Ca nici măcar eu să nu-mi văd în oglindă 

durerea... 

Apropie-te...  

Privește în  ochii mei, să-mi citești tristețea, 

Poate așa vei înțelege cât mă doare... 

Pătrunde în abisul nefericirii mele  

Și fă totul să dispară...  

Fă neliniștea să devină liniște, 

Fă tristețea să devină fericire, 

Fă durerea să devină zâmbet, 

Fă nemulțumirile să devină împliniri, 

Fă-mă cum eram odată... 

Apropie-te și fă-mi trecutul viitor, 

Iar tu, devin-o liniștea mea, 

Fericirea mea, zâmbetul meu,  
 

Împlinirea mea... 

Apropie-te, să fim noi... 

 

 
  

TE SIMT... 

Te simt cum îmi pătrunzi în suflet, 

Cum alergi pe cărările inimii mele 

Si te ascunzi  

În cele mai îndepărtate gânduri... 

Te simt cum îmbrățișezi  

Întreaga mea ființă 

Și îți simt inima cum bate, parcă,  

În interiorul meu. 

O simt cum bate în inima mea, 

Simt cum bătăile inimilor noastre 

S-au contopit 

Și noi am devenit un întreg... 

O bătaie a inimii, 

O suflare, 

O trăire, 

Un singur suflet... 

 

IZOLARE 

Mi-a fost dor să văd cărarea  

Ce cu frunze s-a-mbrăcat, 

Mi-au lipsit copacii, iarba, 

Florile ce s-au uscat... 

 

Mi-a fost dor să pot s-adulmec 

Dulcele miros de toamnă, 

Ce mă-ncântă cu-al lui farmec, 

Cu pământ jilav și poamă. 

 

Mi-a lipsit să privesc cerul  

De pe dealuri, din poiană, 

Să simt sarea și piperul, 
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Gustul fructelor de toamnă...  

Mi-a fost dor să simt parfumuri 

Și arome vii, de viață, 

Să pășesc din nou pe drumuri, 

Să mă bucur de dulceață. 

 

Să inspir mândră mireasmă  

De natură ruginie, 

Să simt iar gust de agheasmă, 

Sufletul liber să-mi fie... 

 

Să m-așez pe frunze-uscate 

Ce pictează-un paradis, 

Un tablou cu nestemate, 

Un miraj de nedescris! 
 

RĂZBOI 

Un soi de artificii se-aprind pe cerul nopții, 

Iar zgomotul puternic pare că-i neam de-al morții.  

Lumina orbitoare, în flăcări se retrage- 

Din tunuri iese moarte și-i sânge pe pârloage... 

 

Sânge e și pe stradă și curge în neștire, 

Iar lupta ce se poartă nu-i pentru omenire! 

Acest război oribil poartă copii prin vamă, 

Ce se despart de tată și plâng cu a lor mamă... 

 

Această crimă rece distruge-acum o țară,  

Ai cărei buni eroi se pregătesc să piară... 

Dar nu fără să lupte și nici fără speranță: 

Gândindu-se la cei care mai sunt în viață... 

 

Gândindu-se la mamă, la tată sau soție, 

Ori la ai lor pruncuți și-a lor copilărie, 

Gândindu-se la ruși și la a lor frăție, 

Gândindu-se la pace și de o să mai fie... 

MAI  

Mai poartă-mă prin ramuri de-un verde crud și viu 

Si prin parfum de liliac bătut, seara, târziu. 

Mai poartă-mă pe dealuri, că-ncepe să miroasă 

A proaspăt și-a lucernă doborâtă de coasă... 

 

Mai du-mă prin păduri, s-admir bujori sălbatici 

Ce cu al lor roșu intens, aproape că-s romantici. 

Atâta de frumos, pădurea o îmbracă, 

De chiar și îngerii, printre copaci se joacă. 

 

Mai poartă-mă și la izvor, să beau din apa-i rece, 

Ce învie natura pe oriunde ea trece. 

Mai răcorește-mi sufletul la umbră, sub alun, 

Pe ritmuri dulci, de codru, dorințele să-mi spun... 

 

Mai încântă-mi privirea cu zbor de rândunele 

Ce-adună-n ciocuri paie, pământ și rămurele. 

Mai încântă-mi auzul cu-al cucului cântat 

Ce-anunță că primăvara mai că s-a terminat... 

 

ÎMBRĂȚIȘARE VINDECĂTOARE 

Cuprinde-mă și ține-mă strâns... 

Cuprinde-mi și teama, te rog! 

Tu apără-mi sufletul plâns  

Și-agață păcatul din nou... 

 

Și când vei veni către mine, 

Pășește , te rog, ușurel! 

Pășește pe ritm de iubire 

Și-oferă-mi iubirea cadou... 

 

Arată-mi ce vise ascunzi 

Și hai să le îndeplinim! 

Privește-mă cu ochii uzi, 

Dar nu reci precum un cavou... 

 

Cuprinde-mă și ține-mă strâns  

Și-acoperă-mi trupul cu tine, 

Iar de te întreb, ca răspuns, 

Sărută-mă iar și din nou... 
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                Gabriela ANTON  
 

 

CU ALTE CLIPE   

cu alte clipe voi aşeza în glastră 

amintiri, 

cu alte clipe imensităţile 

le voi purta în mine,  

 

doar îngerilor le voi dezvălui 

ce ştiai tu odată din inima mea; 

cu alte clipe voi azvârli în piatră,în râu 

un atunci de copil, 

cu alte clipe voi zămisli o piatră,un râu, 

                                        pe mine copil. 

 

SPRE LUMINĂ 

spre Lumină ramuri ,vânturi fructul şi-l împart; 

blând mâini îşi scutură meri fără de cuvânt, 

ochi de copil, presimt, limpezi şi calmi 

vor îndrăzni a ne-aduce spre cea dintâi Lumină, 

                                       spre cel dintâi Cuvânt.      

                     

UN ALT ŢIPĂT ÎN ZBORUL DE PĂSĂRI                                                    

glas nesfârşit al dimineţilor împleteşte 

ultima ţâşnire a singurătăţii; 

singurătate, singurătate în ochii tăi, îmi caut 

ultima rugăciune 

în mâna caldă a unei statui ştiute doar de tine! 

 

îmi regăsesc primul scâncet de copil 

                                 în ochii mamei din cer, 

îmi regăsesc scârţâitul căruţei la culesul 

                                     de mere tomnatice, 

                                     la vuietul de zbor 

                                     de gâşte sălbatice 

                                                  tăind luminişul 

                                     dintr-alt pământ 

                                     tărât spre ape. 

 

plâns de copilă, meditare gravă, pe când peruci 

de bătrâni 

cad într-o ploaie 

şi ciocîntors scormone în nisip 

mai ştiu eu ce zâmbete din alte oglinzi, 

unde numai chip de bărbat 

răspunde chemării pădurii ascunse 

prin orga din depărtări. 

 

se-ngălbeneşte o privire la poarta deschisă 

şi liniştea zăpezilor din copilărie 

mai aude plânsul meu acelaşi de copilă, 

căci doar prin inele de timp rătăcit 

mai simţi frăgezimea din tine. 

 

departe latră un câine, 

cerul albastru aşteaptă, nu ştiu pe cine. 

                                                            

CE TRIST 

ce trist ca să nu plâng cu Tine, 

ca să dorm sub coji de paltini, 
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de arbori încrâncenaţi, 

fără să ating arătările smălţuite 

                                 de această lună, 

                                 de acest veac… 

                                 veac cu roade-n putregai! 

ce trist ca să nu ştiu să gust din singurul zbor 

                                  învingător al vulturilor, 

printre văpăi ,în dansul tăcut de fructe ascunse, 

mă înrudesc cu stejarul, bătrânul, vechiul stejar! 

 

UITE CURCUBEUL 

uite curcubeul istovit de-mpătimire, 

schimbarea  aduce un cântec străbun; 

o pasăre stă de sus să se pogoare, 

sânge, al legendelor legământ! 

 

înfrânat piciorul atinge artere din timpul mort, 

legea totului e-un chip. 

 

TU, SINGURĂTATE, 

Tu, Singurătate, tot mai adânc sub peceţi te 

învârţi; 

un şăgalnic zâmbet, un parşiv plânset refuzi; 

mori de vânt ne crezi în ciuda vechiului legământ! 

prieten, vechi prieten, înnoadă inele de timp, 

ca pe zaruri aruncă paginile Cărţii să vedem ce 

va fi! 

Vârtejuri se cască în şerpuit 

şi zarea în foc pocneşte din bici! 

 

Tu, Singurătate, umblet calm, 

un munte sălbatec cu un singur străjer! 

  

MĂSLINUL SĂLBATEC 

adună-mă din cioburi de etern 

şi  fă-mă poate târâtură, 

strivindu-mă în răsfrângeri de eden! 

 

plânge un chip asemenea unui 

                         trandafir 

                         în toamnă, 

                         în ceţuri, 

                         în delir. 

 

şi ne-mbătăm prin poarta deschisă 

cu o voce constrânsă de înger, 

ne oprim, 

privim. 

 

ALT MĂSLIN 

Graţia Ta, Oglindă de Alb, atâta vlagă 

în neputinţe, în hrăniri cu a fi! 

făpturi din legende,ferite de zorzoane, 

doar cu chipul înălţat în bucurii! 

 

Astfel de oglinzi căutam,nu în râuri, 

nu în văzduh, nu în miez de noapte, 

oglinzi cu chipuri de-nceput, cu coasta lui 

                                                    Adam, 

                                               cu Eva neispitită; 

oglinzi fără de căutări ascunse, 

fără de teama de-a mai fi un ochi străin. 

 

 

şi-aş făuri iar taine,dar pline de lumini, 

                               dar pline cu sâmburii 

                                ştiuţi ai lui a fi, 

totuşi, până atunci voi dibui 

în trecerea prea neştiută 

după un trandafir, după un nimb, 

până atunci voi mai putea iubi. 

 

LUMINI 

ecouri se-ncheagă-n văzduhul prea plin de 

vibrare, de ore, 

uite, de aici clopotul vesteşte o punte 

albind,risipind grădini de jur împrejur, 

flori şi păsări la picioarele miresei cu ochii 

zâmbind, 

plopi mascaţi în păstori 

vântului îi vând o fericire prinsă de la un copil. 

iarăşi şi iarăşi nebănuite voci 

se-adună-n risipire 

peste o punte albind.
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STEFAN  ZĂVOIU-PROZATORUL CARE SIMȚIND DURERILE 

VEȘNICIEI, A VĂZUT CHIPUL MORȚII 

 

 

 

 

Constantin BEJENARU BECO

 

Încep nota mea de lectură cu câteva 

însemnări despre Ștefan Zăvoiu, Profesorul -scriitor, 

respectiv Scriitorul -profesor , eminent autor al 

Cărților ”Histrion la gurile Dunării”  - Editura 

ExPonto, Constanța 2005; ”Ego-Alter Ego sau 

Întoarcerea la Isarlâk- Editura ExPonto, Constanța, 

2011: ”Caranfilii”- Editura PIM, Iași,2016. 

”Amăgitoarele limanuri” este cea de-a 

patra carte a autorului și a văzut anul acesta (2020) 

lumina tiparului la Editura PIM , Iași și conform 

eminentului nostru confrate , scriitorul canonic 

Marian DOPCEA ” în ea autorul a aflat puterea de 

a încerca să facă din propria viață literatură, pe de 

o parte , monument funerar pe de alta.” ”Și ... s-a 

născut romanul de față !” Ghilimelele în ceea ce 

privește *romanul* sunt perfect îndreptățite , de 

vreme ce și eu unul , după ce am mai citit ( a doua 

oară!) ” Amăgitoarele limanuri”, m-am  dus cu gândul 

la ”Șotronul ” lui Cortazar și la Iulius Fucik, la 

tulburătorul , năruitor, înălțător devastatorul său 

”Reportaj cu ștreangul de gât”.  

Așadar prin insolitele  ”Limanuri amăgitoare” 

carte care cuprinde două părți („Vânturile, 

valurile...viața” și CRISTI) autorul se relevă neliniștit 

și de fantasmele trecutului bântuit.  

Un tragic posedat de vibrații celest 

contradictorii, logodit cu spiritul deschis , sociabil, dar 

și un maiestuos al Stânjenelului, respectiv Irisului- 

Floarea venerată în Țara Soarelui Răsare și nu 

numai. 

Dacă din prima parte a cărții despre care 

facem vorbire , autorul se vădește  a fi un scrib 

răstignit pe crucea dintre armonie și instabilitate, în 

partea a doua sublim intitulată CRISTI, creionează o 

filă de ”foc” dintr-un jurnal numai de sine știut cu virtuți 

scriitoricești de poem în proză, caligrafiat viforos, 

basoreliefat cu dalta, respectiv condeiul vieții în și 

palimpsestul de beznă, deloc voalat, al vieții și morții 

cea de toate zilele. 

Ar mai fi de spus că pe alocuri, limanurile lui 

Ștefan Zăvoiu, năruitor-înălțător amăgitoare, ating 

accente de clopot mitropolitan sau de pamflet 

hiperboreean cu misiune evidentă de sanctificare. 

Dixi! 

 

~Balada  Liberului arbitru~ 

Motto: „DUMNEZEU este IUBIRE” 

Sf.Ap. Andre i- Ocrotitorul României 

Pentru că DUMNEZEU 

Este hic (aici) et (și) nunc (acum) 

Nu undeva și cândva, ca să fim mântuiți 

Prin Tinerețe fără bătrânețe 

Si, mai ales, prin Frumusețe, există EL- Puterea 

bună 

Care ne-atrage spre Ea prin forări abisal semiotico- 

mitologice, 

Dar și forța răului care de-asemenea ne vrea. 

Așa că între întuneric și Lumină 

Cum sufletele noastre cer trezvie 

Ca să se-nsenineze-n Veșnicei 

Pentru-a avea Cale- Adevăr- Viață senină 

Și Taina Tainelor să înțelegem 

Depinde doar de noi ce vrem să-alegem. 
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                  Lăcrămioara ELEFTERIU 
 

ÎNTÂLNIRE CU TIMPUL 

Timpul mi-a ieșit în cale 

Într-o zi de sărbătoare. 

Era prima zi de viață 

Dar…părea cam șugubeață! 

Ce aș putea să fac acum 

Când timpul mi-a ieșit în drum? 

Să-l las să treacă... asta vrea! 

Așa îmi zice viața mea. 

Mă dau din calea lui pe dat', 

Îl las că este-ngândurat. 

Este înscris la maraton 

Aleargă cu secunde-n ton. 

Chiar minutele-s prezente, 

Sunt sportive excelente! 

Se iau la-ntrecere vioi 

Și se întreabă: câți ca noi? 

A mea ursitoare mi-a spus 

Că într-o zi, cam pe ascuns, 

Fila mea din cartea sorții 

Va zbura pe voalul ceții. 

Ce aș fi putut să îi spun, 

Că o voi căuta pe drum? 

Am aflat că-ntotdeauna 

Soarta este numai una! 

 

MAGIA DE LA MALUL MĂRII 

O stea mi-a făcut cu ochiul 

Când s-a arătat în zare. 

Eu îmi dădeam cu ghiocul 

La un țărm frumos de mare. 

Un căluț stă, mă privește, 

Alții se joacă în mare, 

Iar scoicile în poveste 

Stau și privesc lung în zare. 

Sunt puțin cam amețite, 

Valul le-a purtat pe undă. 

Unele-s cam ascuțite, 

Câte una-i mai rotundă. 

Au rochițe minunate! 

Etajate și lucioase, 

Spiralate chiar și mate, 

Elegante, vaporoase. 

Luna se privește-n apă... 

E puțin cam alintată! 

O privește zarea toată 

Stând pe scară cocoțată. 

Lângă mine se așează 

Cu bănuții prinși în plete, 

Două fete de la șatră 

Cu ochii de violete. 

Vin căruțe colorate, 

Tineret încinge jocul. 

Stăm până târziu în noapte, 

Până se termină focul. 

 

 

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? 
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N-a sunat de-o vreme-ncoace. 

Eu de-l sun, nu îmi răspunde 

Greul în suflet pătrunde! 

 

Poate că este ocupat, 

Sau poate mama și-a uitat? 

Mi-este dor să-i aud glasul, 

Să vă simt în curte pasul. 

 

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? 

Viața m-a-nvățat ce-i greul... 

E cumplit să lupți cu dorul. 

 

Zilnic el mă tot apasă, 

Mi-e dor să vă văd acasă. 

Vreau să știu că sunteți bine, 

Asta-i ce-mi doresc pe lume. 

 

Mama vă așteaptă-n prag, 

Să îi transmiţi asta...cu drag! 

Privesc mereu înspre poartă, 

Revăd zile de-altădată. 

          

Bătrânețe... haine grele, 

Dă-mi, te rog Doamne, putere! 

Clipa-i neastâmparată, 

Nu se știe a mea soartă. 

 

 

NĂSCUTĂ ÎNTR-O ZI DE VARĂ 

Când m-am născut, era-ntr-o vară, 

Se-auzea lin o vioară... 

Plângeam când am venit pe lume. 

Ca să tac, mi-au pus un nume! 

Nume de floare, lăcrămioară 

Ce răsare-n primăvară. 

Înmiresmată, delicată, 

Cu visul mai mult spre artă! 

Dar lacrima tot poposește, 

Sclipirea din ochi pălește. 

Îmi stă continu grea sub pleoape 

Și mereu vrea ca să scape . 

În ochii-mi verzi ca de smaralde 

Ele vor doar să se scalde. 

Dar sunt zburdalnice din fire 

Nu au nicicum lecuire! 

Prin suflet uşor îmi pătrund, 

Nu îmi ocolesc nici un gând. 

Nici nostalgia din privire 

Ce-avea cândva strălucire. 

 

 

TU ȘI LUNA 

Te-am zărit cum te plimbai cu luna... 

Am privit și am întins mâna. 

În brațe eu am vrut să vă cuprind, 

Dar îndată v-am văzut zâmbind. 

Luna gingașă, te-a îmbrățișat 

Și-n inimioara ei te-a furat. 

V-am alintat cu a mea privire, 

Cu dor ce n-are lecuire! 

Într-o minunată nestemată 

S-a transformat luna pe dată, 

Să o agăț la colierul meu 

Să îmi fie talisman mereu! 
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GALAȚIUL, ACUM ȘI PURUREA! 
Dicționarul Scriitorilor Gălățeni 

De unde vine și încotro se îndreaptă scriitorul? 
 

 

                    Ilie ZANFIR  

Se poate spune că primul scriitor al 
omenirii a fost acela care a scrijelit pe peretele 
peșterii - adăpost primele semne sau desene 
cu scene din viața comunității. Aceasta dacă 
vom fi de acord să înțelegem împreună prin 
scriitor acel personaj social care publică, prin 
orice fel de mijloace, un mesaj coerent și 
semnificativ destinat generației sale și 
generațiilor care vor urma. Între scrijelitorul de 
peșteri și ultramodernul autor de cărți tastând 
pagini de roman sau altceva pe calculatorul 
său în apartamentul pierdut într-un cenușiu 
zgârie-nori se află întreaga istorie a comunicării 
umane, iar deasupra tuturor mileniilor cuprinse 
într-o astfel de perspectivă se ridică, precum 
holograma unei realități incontestabile, figura 
misterioasă a scriitorului. Cine este el, de unde 
vine și încotro se îndreaptă? Pentru cine și de 
ce scrie și mai ales care sunt resorturile 
lăuntrice care îl determină să pună mâna pe 
pana de scris și nu pe mistrie, lopată, plug, 
bisturiu, pensulă, daltă, volan sau calculator? 
Sunt întrebări care se pun tocmai pentru a 
lămuri un pic mai mult decât s-a reușit până 
acum soarta scriitorului în lume, statutul său 
social și mesianic. 

Căci scriitorul din toate timpurile a avut 
un rol mesianic, el a fost întotdeauna cu un pas 
înaintea cititorilor săi, a pus pe hârtie exact 
ceea ce ar fi vrut aceștia să citească și, dacă 
Mesia este așteptat în credință ca Mântuitor, 
cel ce-și pune numele pe o copertă sau alta ar 
trebui să știe cel dintâi că este priceput, dincolo 
de opera sa, ca un ales care vine cu prezicerea 

și cu mântuirea, cele două dimensiuni definitorii 
ale lecturii din toate timpurile.  N-a fost pentru 
noi Eminescu un Mesia? N-a prefigurat Jules 
Verne mașinării, zboruri și călătorii imaginare 
care astăzi sunt deja depășite de alte idei și mai 
îndrăznețe? N-a devenit Shakespeare bardul 
nemuritor al celor mai teribile povești ale 
omenirii? Așa stând lucrurile, este lesne de 
înțeles de ce vom pune un accent deosebit pe 
calitățile umane ale scriitorului și aceasta nu în 
sensul comportării sale strict efemere în viața 
și epoca sa, ci acela al bogăției de sentimente 
lăuntrice, motivații și aspirații care, doar ele, vor 
determina valoarea neperisabilă a unei opere. 

Spre deosebire de preot, scriitorul nu a 
fost și nici acum nu este încă pe deplin un 
profesionist. Preotul își are biserica, parohia și 
enoriașii săi, pentru care slujește o viață 
întreagă, nimic altceva nemaiavând ca datorie 
sau prioritate. Scriitorul a fost mai mereu un fel 
de „paria” al societății, un personaj marginal 
care a încercat diverse meserii și îndeletniciri, 
ratate de regulă și adesea abandonate pentru 
a se adânci în cele din urmă în patima fără de 
sfârșit și fără de vindecare a scrisului. Esop era 
sclav, Dante, nobil și om politic, Shakespeare, 
comediant mărunt, actoraș, Villon, vagabond și 
hoț, Kafka, funcționar public, iar, la noi, 
Cantemir, domnitor, Creangă, preot, Goga, 
politician, Voiculescu, medic, Călinescu, 
profesor universitar, Arghezi, călugăr, Breban, 
șofer, Fănuș Neagu, învățător, Adrian 
Păunescu, parlamentar, Corneliu Vadim 
Tudor, sociolog, fiecare dintre oamenii de litere 
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a trăit dintr-o meserie sau chiar mai multe, 
înainte de a se dedica scrisului, de cele mai 
multe ori îndeletnicirea de bază și pasiunea 
literară coexistând. Să ne amintim că 
Sadoveanu împărțea scrisul cu cele mai înalte 
demnități sociale și politice pe care a 
considerat că este bine să le îndeplinească. 
Blaga a fost, printre altele, ambasador. Un 
scriitor ceh, Vaclav Havel, a ajuns președinte 
de stat. Cu toate acestea, nimic nu s-a păstrat 
din amintire acestor roluri sociale, efemere și 
nesemnificative, numai opera lor, în măsura în 
care s-a dovedit a fi valoroasă, a rămas și va 
rămâne veșnic în conștiința popoarelor lor și a 
umanității pe care, până la urmă, au 
reprezentat-o. 

Culegând informații bibliografice pentru 
ampla lucrare „Dicționarul Scriitorilor Gălățeni”, 
apărută la Editura Axis Libri, Galați, în 2016, 
am putut constata varietatea extraordinară a 
profesiilor celor 577 de autori de cărți luați în 
considerare, fiecare epocă ( de la 1673 
încoace) impunându-și o anumită 
nomenclatură de profesiuni și ocupații, de la 
cele de tip medieval ( ranguri boierești sau 
voievodale), trecând prin cele cvasigenerale, 
cum ar fi acelea de avocat, profesor, inginer, 
medic, și terminând cu meseriile epocii 
moderne, în care predomină cele din 
informatică, IT, sau psihologie, sociologie, 
marketing, cercetare, management etc. Este 
firesc să acceptăm adevărul că îndeletnicirea 
de bază a unui scriitor influențează în mare 
parte conținutul și orientarea operei sale 
literare, fie ea poezie, eseu, proză sau teatru, 
dar mai important decât bagajul profesional 
dobândit se dovedește a fi fondul uman 
profund al celui care scrie, totalitatea 
sentimentelor, ideilor, aspirațiilor și 
prejudecăților care stau la baza personalității 
sale și, nu în ultimul rând, caracterul, modul de 
a fi și de a se comporta în societate. Atât 
personalitatea cât și caracterul trimit însă la 
ideea de moralitate din partea scriitorului, 

oricare ar fi el, cei apropiați, cititorii, criticii 
literari, societatea în totalitatea ei, așteptând un 
profil etic ireproșabil, o conduită exemplară și o 
mentalitate sănătoasă, revigorantă.  

Pe de altă parte, așa cum spuneam, 
nimic din concretețea biologică, socială, etică, 
spirituală a scriitorului nu se păstrează ca 
relevant în posteritate, căci, dacă un roman 
extraordinar, cu o bogăție ideatică atât de mare 
și de importantă, încât să devină capabilă să 
influențeze conștiințele a sute, mii, milioane de 
cititori, își produce efectele benefice zi de zi, 
ceas de ceas, ce importanță ar mai avea faptul 
că autorul lui suferea de epilepsie, avea 
platfus, se dovedise un superficial și un 
afemeiat, avea o slăbiciune pentru Bachus, sau 
făcuse trei ani pușcărie după un accident de 
automobil în care se probase în instanțele 
judecătorești o vinovăție sau alta? 

În contemporaneitate, de cele mai 
multe ori, mai ales în țările occidentale, cu o 
puternică piață a cărții, personalitatea autorului 
aproape că nu mai contează. Scriitorul 
profesionist din S.U.A., de pildă, publică de 
cele ai multe ori sub un pseudonim, se ascunde 
pur și simplu în biroul său și scrie non-stop, 
pentru a onora contractele deja semnate cu o 
editură sau alta. Cândva sacru, actul scrisului 
literar, devine, în acest fel, o simplă 
îndeletnicire producătoare de bani, căci autorul 
care vinde cel mai mult cea mai recentă carte 
a sa va primi și onorariul cel mai consistent. 
Autorul scrie și atât. Nu iese în public, nu 
participă la lansări sau la târguri de carte, la 
interviuri sau la întâlniri cu cititorii, toate aceste 
acțiuni de atragere a publicului fiind asumate 
de reprezentanți profesioniști și agenți de 
publicitate. Misterul ascuns în numele de pe 
copertă și care promite un nou roman de 
aventuri extreme, iubiri imposibile, de S.F. sau 
chiar cu vădite accente erotice, pornografice, 
vinde cartea, crește necontenit tirajele, iar 
volumul nou apărut devine pur și simplu un 
obiect de consum, la fel cum este o pereche de 
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pantofi, un telefon mobil, o rachetă de tenis sau 
un pachet de țigări. Ca și acestea din urmă 
însă, citirea cărții respective nu lasă aproape 
nimic  în urmă, nicio amprentă în inima 
cititorului, doar, cel mult, o anumită 
dependență, în sensul că, desprins cu un 
anumit gen literar, răscolitor de emoții primitive, 
cel ce a cumpărat din librării un astfel de tip de 
literatură, va urmări să cumpere și în 
continuare aparițiile din colecția respectivă. 

Ce diferență față de percepția clasică a 
cititorului european de altădată și mai ales a 
aceleia oferită  de iubitorul autentic de carte din 
România! Să ne amintim de emoțiile cu care 
diferite categorii de cititori, de la elevi la 
pensionari, așteptau, pe vremuri, o întâlnire cu 
scriitorii. Când veneau la Galați Fănuș Neagu, 
Eugen Simion, Eugen Barbu, Nina Cassian, 
Valentin Silvestru, Elena Netcu, Marian 
Dopcea, Tănase Carașca, Mircea Marcel 
Petcu,  aproape că nu găseai niciun loc în sala 
în care urma să aibă loc întâlnirea. Scriitorul 
era viu, era plin de șarm, intra în conștiința 
publicului, iar a pune o întrebare celui care 
scrisese cartea pe care tocmai o terminaseși 
de citit, era o mare bucurie și o imensă 
satisfacție. Deși se poate spune că acele 
vremuri aproape că au apus, ne putem bucura 
totuși cu ideea că într-un oraș precum Galațiul, 
cu o viață culturală intensă și cu o tradiție 
literară destul de importantă, scriitorii sunt 
vizibili, abordabili și, de cele mai multe ori, 
prezenți în societate printr-o mare varietate de 
moduri ale implicării. 

Sigur că cea mai importantă dintre 
acestea ar fi întâlnirea cu cititorii. Mai există 
cenacluri la Galați, în condițiile în care aproape 
că nu mai găsești așa ceva prin țară, și este 
suficient să amintim aici gruparea „Noduri și 
Semne” , care funcționează de multe decenii și 
care nu sare peste nicio ședință săptămânală, 
programată în același loc, în holul ziarului local 
„Viața liberă”. Dincolo de a oferi participanților 

scriitori mai mult sau mai puțin consacrați 
posibilitatea de a se întâlni periodic pentru a-și 
prezenta producțiile literare, este de remarcat 
bucuria cu care membrii cei mai vechi, precum 
și cei mai recenți întâmpină sosirea unor noi 
vizitatori, cititori prin statutul lor, dar, prin talent, 
aspirații și preocupări, oricând viitori scriitori. 
Conceput ca o formă superioară a întrunirii 
literare, Salonul Literar „Axis Libri” al Bibliotecii 
„V.A. Urechia” din Galați aduce dezbaterea la 
rang de principiu, iar participanții, cu miile la 
număr, după atâția ani de funcționare, sunt cea 
mai vie și mai expresivă dovadă a legăturii 
strânse, dinamice, vii, dintre scriitorii și cititorii 
gălățeni. Depășind rangul regional și aspirând 
spre o integrare națională din ce în ce mai 
vizibilă, Festivalul Național de Literatură cu 
aceeași denumire, ajuns anul acesta la cea de-
a IX-a ediție, implică în relații directe și 
funcționale nu numai scriitorii și cititorii, dar și 
toți ceilalți factori primari activi în conceperea, 
tipărirea, distribuirea și administrarea cărții. 

În toate aceste manifestări, precum și 
în activitățile culturale curente ale municipiului 
și județului, se distinge figura noului scriitor 
născut și format la Galați, despre care ne place 
să spunem, alături de observatori demni de 
toată încrederea din București și din marile 
orașe ale țării, personalități marcante ale vieții 
spirituale naționale, că se impune tot ai mult ca 
promotor al unei literaturi demne de luat în 
considerație și de consemnat prin mijloace 
specifice în marile dicționare și în istoriile 
literare ale națiunii. Nu suntem noi, Galații, 
orașul cu cea mai mare literatură „ de 
provincie”, dar orașul care promite a avea un 
cuvânt important de spus în istoria scrisului 
românesc vom fi cu siguranță. Aceasta și 
datorită- ne place nouă să credem!- profilului 
profesional, etic și spiritual al scriitorului de aici, 
descins dintr-o tradiție demnă de lăudat și 
lucrând pentru un viitor pe măsură.
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SUNNE AU SULINA LA 1787 
 
 

 
 

Tudose TATU 

 
Nu ştim dacă cele două galioane, cu gurile lor 

de foc combinate,s-ar fi transformat într-una dintre 
fortăreţele rezistente de la Dunărea de Jos, dar este 
sigur că înarmarea lor avea legătură strânsă atât cu 
izbucnirea razboiului ruso-turc dar şi cu apărarea 
acestora faţă de atacul unui eventual grup de comando 
ţarist sau local instigat de Sankt Petersburg.  
   Ştim că după 1775 zona Deltei Dunării 
începuse a fi populată de refugiaţi religioşi de origine 
slavă Filipoveni-Lipoveni şi Ignat Kazaci urmaşii lui 
Ignat Nekrasov, a căror fidelitate faţă de noii acceptaţi 
şi generoşi stăpâni, osmanii,  avea sa fie discutabilă.  
    În aceeaşi măsură ne referim şi la primejdia 
reprezentată de răzmeriţele locale aflate în plină 
desfăşurare din zona imediat învecinată Braţului Sulina, 
cât şi la faptul că însăşi Delta  Dunării constituia 
adăpostul preferat de refugiu al  numeroase elemente 
certate cu legile  acelor vremuri, fie ele militare, îi avem 
în vedere pe dezertorii otomani, fie ele civile, haramini 
de uscat sau de mare, greco-turci.  
    Ori de focurile puse stufului pentru curăţirea 
bălţilor şi a locurilor de păşunat, obicei rău dar vechi. 
     Iată după un manuscris original şi cuprinzător 
de zici că-i alcătuit într-o bibliotecă, manuscris găsit 
precis într-o sticlă pe coastele spaniole în vara anului 
7516, situaţia de atunci. 
    „Dacă nimereşti în Marea Neagră au cum îi 
spun turcii Kara Deniz, ori în limba din Levant, Mare 
Negro au Mare Nigrum şi te îndrepţi spre Kalas 
Iskelessi să ştii şi să ţii minte că uscatul de soare apune 
este foarte jos de la Kara Hirman în sus, coastă 
nisipoasă, cu dune de nisip, stufarisuri si doar arareori 
copaci. 
    Ţărmul este foarte greu de observat iar 
bancurile de nisip se întind mult înspre largul mării încât 
a naviga în aceste ape este foarte primejdios pentru 
vasele grele, care din nebăgare de seamă se pot lovi de 
ele înainte ca galiongiii de vardie să le poată anunţa. 

   Ţinutul este şi el atât de jos lângă Dunăre, 
încât dinspre larg poţi vedea catargele şi corăbiile 
ancorate pe fluviu sau aproape de ţărmul mării cu mult 
înainte de a observa coasta. 
    Apa Dunării face ca marea să capete o culoare 
albă pe un cuprins de aproape 20 de mile lăţime şi 100 
de mile lungime, fără ca această albeaţă să dispară 
treptat, ci marchează o linie clară, încât prova unei 
corăbii ce se îndreaptă spre ţărm se află în apa tulbure 
iar pupa rămâne în apa limpede a mării. 
    Această situaţie este foarte utilă navigatorilor 
care astfel ştiu că se găsesc cu vasul la o adâncime de 
20 de stânjeni, adică 20 fathoms - 36,58 metri nn. - 
adâncime care scade treptat până ajunge la 5 fathoms 
-  9,145 metri nn. 
    Dunărea se varsă prin mai multe braţe dintre 
care mai importante sunt Portiţa Bogasi, Kedreles 
Bogasi, Sunne Bogasi şi Kili Bogasi. 
    Cea mai adâncă astăzi este cea numită Sunne 
Bogasi au Sulina Bogasi în care pot intra corăbiile de 
mare, Kili Bogasi înnisipându-se de vreo 45 de ani, pe 
acolo intră acum doar  ghimiile care calcă până la 4 sau 
6 picioare. 
    Fiind o cale dificilă de urmat şi fiindcă în 
întunericul noptilor acolo se scufundau şi piereau multe 
corăbii, marele Beshir Aga a inaltat  începând cu anul 
domnului 1745 un turn de far, o culă întărită, 4 magazii 
şi 4 hambare mari si a contruit anume 6 tonbaze pentru 
marfă.  
    Şi  mutevelli au epitrop a fost numit Esseyyid 
Ishak Aga, şi oameni erau 3 veghetori ai flăcării, şi un 
dizdar fratele lui Ishak Aga, şi un tunar şi un portar şi 17 
oşteni de pază. 
    Cetatea a fost săvârşită la anul 1764 sub 
domnia mareţului sultan Mustafa, parfumată fie-i 
ţărâna, de principii de Eflak şi Bogdan cu lemnul, 
grinzile şi scândurile trimise la la Kalas Iskelessi şi cu 
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salahorii de la Valahia hrăniţi şi plătiţi de principii de 
acolo. 
    Ea era de forma unui pătrat având laturile de 
20 de paşi lungime - 6,680 metri după măsura unui 
picior de Tirol 334 mm. nn.- situat la peste 500 de paşi 
de mare - 167 metri  nn. 
    Palanka zile multe n-a avut fiindcă înainte de 
sărbătoarea  de Nevruz de la anul creştin 1773 mândra 
cetate a fost ocupată de armatele necredincioşilor de la 
Mosc iar apoi a fost distrusă la plecarea lor. 
    Ea s-a refăcut şi s-a mărit dupa sfârşitul 
războiului, când zisei kule, căruia inginerii frânci îi spun 
pe limba lor spurcată, ba turn fortificat ori baterie, i s-au 
adăugat nişte cazărmi, rânduite în această palankă pe 
mal chiar la mare.  
    Tot atunci s-a înălțat şi un dig pe malul stâng 
cu un far la capătul lui. 
    Numai că Apa Dunării, afurisită cum este ea 
când se revarsă, sloiurile din iarna anilor 1780-1781 şi 
loviturile de neînfrânt ale talazurilor mării au luat şi digul 
şi farul, de astăzi se văd numai pilonii atunci când apele 
sunt scăzute de arşiţa neostoită a verii.  
    Fanalul de pe malul drept ce luminează marea  
este înalt de 50 de picioare, far în care noaptea pentru 
a veni în ajutorul navigatorilor ard un număr de 10 lămpi 
mari ce folosesc numai ulei de măsline - 50 de picioare, 
adică 15,250 de metri nn.  
    El este aprins doar în timpul anotimpului bun 
de mare, între Nevruz şi Sfântul Dumitru au Khasim, iar 
veghetorii flăcării care se aprinde în toate nopţile sunt 
în număr de 3 unul care este baş mukicii evvel, adică 
şef. 
    Mai departe de far în sus pe mal se află o 
cafenea stingheră. 
    De partea cealaltă, pe malul stâng, acelaşi 
pământ adus de ape formează o fâşie de nisip lată de 5 
sau 6 stanjeni dincolo de care se găsesc apele 
revărsate ale Dunării care pe o parte şi cealaltă 
formează smîrcuri - 5 sau 6 stânjeni au  de 11-13 metri 
nn. 
    Limba de pământ pe care se află Sulina şi farul 
este atât de joasă şi nisipoasă încât dacă se sapă la 
adâncimea de 2 picioare sau mai puţin dai de apă, astfel 
că nu pot fi construite acolo chiar dacă se vrea fortificaţii 
puternice cu şanţuri adânci, ci numai palisade şi baterii 
înconjurate cu saci de pământ. 
    Pe acea limbă de nisip se află o redută veche, 
o moschee, ambele din lemn, nişte feredele au băi 
turceşti construite pe ruinele unui mai vechi edificiu, o 
casă pentru Aga de acolo în faţa căruia sunt instalate 7 
tunuri de metal de 6 funzi fără afete şi nişte cafenele cu 
prăvălioare de unde corăbiile în trecere pot să-şi 

cumpere hrana de care au nevoie. Ele sunt construite 
din chirpici şi lemn de la resturile de corăbii care nu sunt 
puţine pe marginile şi plaghiile Sulinei, fiindcă se ştie că 
acea boare neîncetată de gheaţă care în timpul iernii 
suflă peste mare şi Constantinopol, face aşezările 
nepotrivite pentru zidiri de cărămidă au de piatră din 
cauza umezelei grele din aer. 
    Ferestrele cafenelelor sunt împodobite cu 
gratii şi unele sunt acoperite cu beşici de peşte dar 
altele nu le au nici măcar pe astea, probabil fiindcă 
climatul nu este niciodată prea aspru, dar oricum iarna 
în deltă este mai cald decât pe uscat, fiindca şi ciobanii 
moldoveni şi valahi, ba chiar şi cei mai de departe din 
Transilvania vin de se aşează în câşle  pe gridurile 
dintre bălţi, japşe, iesere şi zătoane.   
    Vânturile puternice de stepă ce vin dinspre 
cerurile de la amiazănoapte şi răsăritul de soare şi care 
mai capătă putere călărind peste mare, obişnuiesc să 
ridice la gura Dunării valuri care trec de 2 picioare de 
aceea terenurile pe care sunt ridicate casele şi celalalte 
construcţii de la Sulina sunt înălţate cu 4 picioare 
deasupra oglinzii apelor. 

Întreg ţinutul este o mlaştină cu stuf şi un 
adevărat pustiu unde nu creşte nimic şi nici nu se poate 
cultiva ceva, în schimb pretutindeni mişună ţânţari, 
muşte, lăcuste şi alte insecte, din care primele chinuiesc 
oamenii şi animalele zi şi noapte la nebunie. 
    Locuitorii stătători tot anul  în număr de 50 
până la 100, ba chiar şi poate mai puţini, trăiesc aici pe 
malul mării tăiaţi de orice legătură cu celelalte locuri cu 
oameni, ei sunt foarte aplecaţi la hoţii şi prădăciuni de 
îndată ce li se iveşte prilejul, mai ales când se scufundă 
şi pier izbite de ţărmuri corăbiile prinse în furtunile mari 
ce bântuie întinsurile de ape şi stufăriş. 
    În anotimpul de mare trăitorii sunt mai mulţi, 
ajungând la câteva sute de oameni angajaţi în munca 
de încărcat şi descărcat la trecerea pragului în mare, în 
pescuit şi tras la edec, dar cum vin ceţurile, vânturile şi 
frigurile, ei se fac din ce în ce mai puţini, unii se întorc 
la Constantinopol şi doar câteva zeci mai stau acolo, 
mai ales soldaţii de pază împotriva răufăcătorilor. 
    Pentru paza gurii de vărsare şi privegherea 
treburilor din port, acolo se află o trupă de 64 de oameni 
dintr-o orta de ieniceri conduşi de numitul Aga. Soldele 
lor şi celelalte plăţi sunt acoperite din veniturile celor 9 
cafenele ce se află acolo şi la care noii sosiţi în acel loc, 
cât şi cei care trec şi pleacă de acolo sunt nevoiţi să 
rămână, fiindcă în tot ţinutul nu se întâlneşte nici-o 
localitate ori o casă de locuit. 
    Tot cursul canalului numit Sulina Bogasi tine 
22 de mile şi jumătate germane şi curge spre răsărit 
având destul de puţine strâmbătăţi iar adâncimea sa 
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este bună deşi scade uneori până la 24 de palme 
domneşti. 
    La Sulina lăţimea Apei Dunării este de 105 
stânjeni au puţin peste 233 metri iar adâncimea apei 
este de 10 stânjeni tij 11 metri, aşa încât vasele de mare 
ancorează la 5-6 stânjeni de casele aflate pe limba de 
nisip, acolo unde apa are o adâncime de 15 picioare. 
    Însă un mare ariniş şi două plaghii se întind 
deacurmezişul înaintea gurii unul fiind acoperit cu 12 
palme moldoveneşti de apă, iar al doile mai lat şi cu mai 
puţină apă pe el. 
    Trecătoarea atinge astfel 11 picioare au 3,355 
metri. 
    Gura nu este împărţită însă plutirea corăbiilor 
cere o înadinsă cunoştinţă. 
    La Sulina este la îndemână pentru aceasta 
vasul numit „Bairactar„ adică pe graiul moldo-valah 
„Purtător de steag„ care vas numai el trage sau scoate 
din port corăbiile în mare, sau le aduce pe Apa Dunării 
la adăpost pe vreme de furtună. 
    Pentru acest cârlaci şi farul de acolo se 
plăteşte câte 4, 5 și chiar 6 piaştri dupa mărimea şi felul 
corabiei, adică după numărul de catarge, 1, 2 sau 3, fie 
că ea se numeşte kadârga, caic, şaică, martâga, 
beşcift, bric, perkende, trikandiri, kalite, sandal ori 
galion. 
    Cam la 30 de stânjeni de pilonul vechiului dig 
şi far risipit din voia celor 7 ceruri, adică la 66,6 metri 
prea dreptcredincioşii lui Allah au aşezat o geamandură 
care arată drumul de apă cel bun sau cum îi spun 
frâncii, şenalul navigabil vaselor care vin să ancoreze. 
    Ele se îndreaptă mai întâi spre această 
geamandură şi după ce au depăşit-o se iveşte un pilot 
aflat în „Bairactarul„ numit care ţine în mână un pavilion 
roşu cu care indică drumul ce trebuie urmat. 
    De la  pilonii vechiului dig de lemn dinspre 
amiazănoapte până la geamandura de lângă cel de 
amiazăzi, fundul albiei se află doar la 10 picioare au 
3,05 metri. 
  Pentru asta trebuie să fii foarte atent. 
    La intrare şi la ieşire reisii vaselor trebuie să 
arate documentele şi firmanele zise „Iz sefine„ care 
cuprind pe ele numele corăbiei, proprietarul, numele 
reisului au capudanului ori căpitanului, membrii 
echipajului, schela de unde vine, schela către care se 
îndreaptă, marfa pe care o transportă sau care urmează 
să o încarce, cantitatea şi portul de descărcare, cât şi 
înscrisurile şi semnăturile de la cancelaria măritului 
sultanul, ale lui aga de port din Ţarigrad şi a celui ce are 
în pază cele două cetăţi şi faruri de la intrarea pe 
Canalul Constantinopolului ce se mai numeşte 
strâmtoarea Bosfor. 

    Aga de Sulina le cercetează apoi îşi pune şi el 
pecetea însemnând data de intrare şi de ieţire a vasului. 
   Fără de aceasta nu poti trece. 
    Zeci şi sute de corăbii de mare intră pe Gura 
Sulinei, cele mai multe transportând nisip sau piatră 
drept lest iar restul portocale, măsline, ulei de măsline, 
mandarine, naramze, alamâi, scorţişoară, piper, 
nucşoară şi alte asemenea mirodenii, cafea, ceai, multe 
pânzeturi, şaluri de Brusa şi Hind, baloturi de bumbac, 
covoare.  
    Ele descarcă la Kalas Iskeless mai ales şi 
uneori la Ibraila Kalesi apoi ies în fiecare an prin Sunne 
Bogasi cu sumedenie de mărfuri precum grâu arnăut, 
cârnău şi roşu zis kâzâlgea în saci sau aşa cum e, orz, 
ovăz, făină, carne sărată ori afumată de zalhana, seu 
de asemenea topit în yedek-uri şi tulum-uri, ceară, 
miere de albine şi unt în butoaie, brânză şi caşcaval în 
saci, piei de animale şi multe, multe alte lucruri bune. 
    Tot acolo la Sulina pe timp de sfârşit de 
primăvară şi început de vară când vremea este mai 
liniştită se adună plutele care se scoboară pe Siret din 
munţii negri din Kara Bogdania cunoscută drept şi 
Moldova şi multime de alte lemne folositoare pecum 
scânduri de hesac, tălpi de stejar, grinzi aşişderea, 
ostaceapa stejar, Galaţi dulap, dulap şi scânduri de tei, 
şarampoi, şindrile, catarge, tahtâlac mare şi tahtalâc 
mic şi multe alte asemenea. 
    Aşezarea se transformă într-un mare depozit 
de cherestea care se încarcă apoi pe corăbiile ce 
pleacă de acolo spre Stambul.  
   Şi pentru aceasta pe vreme de vară vine acolo 
un mubaşir, special numit pentru acest scopos cu 
iazâgii adică secretari ce ştiu a scrie şi socoti şi oameni 
de-ai proprietarilor, de verifică şi notează tot ce se 
încarcă pe corăbii.   
    La coborâre vasele obişnuite a folosi canalul 
dacă calcă cumva mai mult de 10 picioare de apă au 
3,25 metri mai întâi descarcă o parte din marfă în cele 
amintite tombazuri ori dubase, iar după ce s-au uşurat 
îndestul trec pragul în mare însoţite de ele şi îşi 
completează apoi încărcătura. 
    La descărcare, trecere şi încărcare se pierd 
zile destule. 
    Uneori vasele aşteaptă în mare număr acolo, 
zile în şir de poveste, fie vânturi bune, ori să se 
potolească vijeliile.  
    Corăbiile de mare obişnuiesc la ieşire să 
transporte odată cu ele plute mari cu lemn pentru 
catarge şi alte asemenea soiuri de esenţă moale, plute 
pe care le leagă în urma corăbiei, ridică un catarg şi o 
pânză, lasă pe ele 2 oameni şi le târăsc până la 
Constantinopol. 
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    Uneori cară şi piei de contrabandă pe care le 
sărează în apa de mare. 
    Când pleacă corăbiile se duc în convoaie de 
câte 5 sau de câteva ori câte 5 şi doar pe vânturi slabe. 
    Ele însă nu îndrăznesc să plece pe undele 
mării decât pe timp frumos din care cauză sunt nevoite 
să aştepte acolo vreme îndelungată spre bucuria şi 
gheşeftul proprietarilor de cafenele. 
    Marinarii turci şi greci deopotrivă, ba chiar şi 
cei de alte naţii de pe corăbiile de mare se văd acolo, 
grupuri, grupuri, fiecare ceată aşezată pe vine în jurul 
unei tăvi cu mangal aprins primăvara şi toamna înspre 
iarnă. 
    Vara stau sub pânze vechi de corăbii în faţa 
fiecărei cafenele, pânze ridicate pe câte un rest, două 
sau 3 ori 4 de catarge cândva înalte şi sumeţe.  
    Cu toţii fumează narghilele, beau cafea şi ceai, 
mestecă uneori opiu, mănâncă dulciuri sau se dedau la 
vin şi mastică, care se vinde din plin pe acolo. 
    Mai sunt şi destui muşterii străini, fiindcă pe 
toate corăbiile sunt şi mulţime de călători de toate 
stările, înalte dar şi joase, dar mai cu seamă pelerini la 
Stambul, Athos sau Ierusalim iar frâncii nu sunt expuşi 
la atâtea primejdii pe vreme de pace, după cum se aude 
şi se scrie pe la Beci ori Florenţa, Paris, Madrid, Berlin 
ori Londra în tot atâtea foi pline cu novitale de 3 ori pe 
săptămână.  
    Însă ele ca întotdeauna vorbesc doar despre 
ce le interesează şi nu despre ţinuturile de la Gurile 
Dunării unde în cazaua Kara Hirman  la o zvârlitură de 
băţ de Sulina Bogasi şi în alte locuri se razvrătise 
împotriva împărăţiei şi măritului sultan al sultanilor, 
împărat al împăraţilor.... numitul Deli Mehmed din 
Kustendje au Constanţa de astăzi cel care în fruntea 
unor oameni de toate soiurile s-a pornit a lupta 
împotriva împilărilor paşilor ce nu respectau nici măcar 
înscrisurile sfinte. 
    După nume el se trage din vestiţii „delii„ pe 
graiul nostru drept nebuni, în fapt soldaţi amărâţi ce nu-
şi primiseră simbriile şi erau gata să slujeasca pe 
oricine, dar în primul rând pe sine. Singuri îşi alegeau 
căpeteniile, anume „delibaşii„ sub care se cunosc capii 
lor un asemenea fiind şi Mehmed căpetenie de haramini 
de apă şi uscat poate. 
    Avea de unde să-i culeagă. 
    Nu departe de malul de amiazăzi al Sulinei se 
întinde pădurea Kara Armanului, ditamai codrul ce 
ajungea cu întunecimea sa de nepătruns până la Sulina 
Bogasi.  
    În adâncul grindului acoperit de copaci şi liane 
urmaşi de lazi și cerchezi, apoi turci trecuţi prin 

nenumăratele vaduri şi privaluri, sălăşluiau într-un 
cătun risipit.  
    Tot pe acolo au venit de s-au aciuat ba greci 
răzbunători de sânge, ba valahi şi moldoveni goniţi de 
dările grele ca o ancoră de piatră ale năpastelor de 
principi greco fanarioţi, ba moscali fugari în ale credinţei 
vechi de-și zic filipoveni, ba kazaci vagabonzi, un 
vălmăşag de seminţii cu o singură îndeletnicire în afară 
de pescuit şi vânat. 
     Pe vreme de furtună, de ceaţă deasă şi 
neagră, pe vânturile tari de vreme frumoasă ei mergeau 
cu lotcile lor lungi de peste două duzini şi încă 6 crivace 
şi negre la ţărmul mării ca nişte stoluri de ulii şi aşteptau 
corăbiile sa se sfarâme de margini.  
    Aman, aman, multă lume şi-a găsit astfel din 
nebăgare de seamă au din voinţa lui Allah cel mare cu 
99 de nume, sfârşitul, iar acei haramini se întorceau de 
fiece dată încărcaţi cu pradă bogată şi grea, cu mărfuri, 
scule şi odoare de preţ în codrul cel negru şi adânc. 
    Astfel îşi fac ei de cap, şi nu pot să fie prinşi 
fiindcă se pierd prin gârle şi gârliţe de legatură iar cei ce 
îi urmăresc, fie că sunt potere militare, fie ei oameni 
plătiţi şi trimişi anume, sunt apăraţi de stuhuri înalte şi 
dese precum zidurile fortăreţelor frânceşti ale 
ghenerariului franc zis Vauban, ba chiar mai dihai de 
cucerit. 
    Înfrăţiţi în rele, cu sânge amestecat, cei uitaţi 
de soartă îşi ascundeau vreme îndestulă comorile în 
umbra adâncă a stejarilor de pe grindurile ce mărgineau 
canalele, apoi prin oameni anume aleşi împrăştiau 
mărfurile prin prăvăliile laze, greceşti, armeneşti şi 
evreieşti, prin bolţile ce vindeau vinaţuri şi alte bazaconii 
şi pe la negustorii feţe cinstite ce nu intrebau de unde 
vin ele, din porturile din sus de pe Dunăre, dar mai ales 
în cel de la Kalas Iskelessi. 
    Nici focurile puse în iarna aceea stufurilor din 
preajma Sulinei anume de aga de Sulina nu i-a pus pe 
fugă, nici poterele, ei dispărând înghiţiţi parcă de ape. 
    Lumea era largă până-n primavară.....” 
    Din păcate până aici se distinge pergamentul, 
în rest fiind cuprins de apa plină de mâl a uitării. 
 
Defterul vaselor cu multe pânze, un memoriu şi o 
comparaţie profesionistă 
     Adresat de Iakub Aga, Serdarul de Galaţi lui 
Capudan Paşa 
     „Trăiasca în veci Măria sa fericitul, binevoitorul 
și milostivul meu stăpân. 
     Să știi de la mine nenorocitul și umilul tău rob, 
că la Kalas Iskelesi acolo unde sunt de ceva vreme 
serdar prin marea bunăvoință a lui Allah, a profetului 
său neasemuit întru toate Mahomed și a mărețului Mare 
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Sultan, împăratul împăraților lumii, a mărilor 
pământului, a soarelui și lunii, supușii săi care se 
închină profetului Issa, au depus mari străduințe și trudă 
grea să ducă la bun sfârșit cele încredințate lor de prea 
cinstitul Divan și astfel au trimis în partea aceea, la 
Stambulul cel bine păzit de pe strâmtoarea plină de flori 
următoarele vase grele de mare   
   1 Kirlangic încărcat cu 18 000 kile de grâu vas 
de chipul lui „Pulad-i Bahri” plecat cu bine de aici înainte 
de Sfântul Dumitru au Khasim 21 octombrie 1786   
    2 vase de linie lucrate și săvârșite după 
desenele și sfaturile  constructorului franc Le Roy în 
răstimpul lunii   fregate ce purtau numele slăvit fie Allah 
de  Serheng-i Nusret și Bais-i Nusret ce au suferit ceva 
după furtuna stârnită din voia lui, ce tot el le-a salvat și 
le-a indreptat la Anchial, unde au fost reparate și apoi 
au ajuns la Constantinopol.  
     Din care una era numită perkende încărcată cu 
orz.                 
    Și au mai trimis ei supunându-se ordinelor 
primite si poruncilor date, să știi, un număr de 2 
galioane care au ajuns pe Sulina Bogasi, dar din 
nenoroc și urmare voinței lui Allah, a apelor mici ale 
Dunării împărătești nu s-au mai putut mișca si au 
petrecut lunile de iarnă ale anului 1202 - 1787-1788 nn.- 
păzite acolo de 30 de ostași viteji cu tunurile trimise de 
la Tersane Amire. 
    În unul din ele, cel mare de 60 de tunuri 
construit de domnul Valahiei, pentru lest s-au încărcat 
pe acel Galion zaherea ca la 40 000 kile de Stambul, 
mei adus cu șăicile din cuprinsul întregii țări zise Eflak. 
    Iar celălalt, mai mic de 50 de tunuri a fost 
construit de Moldova, ținut zis si Kara Bogdania și pe 
care tot pentru lest s-au încărcat  80 de bucăți de 
cherestea.  
    Și se numesc ele Ejder Başlı   și  Burc-u Zafer      
    Și să mai știi de la mine robul, că tot aici s-au 
construit și s-au trimis un număr mare de bombarde 
anume 13 bucăți, una nefiind gata încă, de toate 14, 
fiecare cu câte un tun trăgând  boambe în greutate de 
un cântar -  adica 45 de kilograme nn. 
    Iară pentru trecerea peste râurile de felul celor 
numite Brut și Turla s-au mai construit 14 tonbazuri din 
partea Moldovei, cu carele lor, și s-au trimis la 
Serascherul de acum de la Ismail, vizirul tău Ali Pașa, 
preaînaltul Allah să-i ţină măreţia, fiind trimise şi 
transportate la Ismail, în luna lui safer cea purtătoare de 
noroc, au fost puse și se păstrează în locuri ferite și că 
separat, sunt puse la păstrare și carele, precum și 
celelalte lucruri trebuincioase. 

    Așa am făcut precum a zis și a vrut, împreună 
cu 420-450 ocale de mușchi bătut de stejar, 560-700 de 
dulapi și un număr de 4 200 – 5 600 scoabe pregătite 
de țiganii herari  
    Au mai rămas 20 tonbazuri care se construiesc 
urmare și poruncii primite de însuși domnul la  1202 
cemazi ii, evail -  9-18 martie 1788 -  care de toate fac 
3 yuk și 12 000 akce - 312  000 akce nn. – cheltuieli 
pentru 20 de tombazuri de câte 11 arșini-zira lungime, 
4 zira lățime și 3 zira înălțime, și care au cele două părți 
din scânduri de stejar, pereții căptușiți cu scânduri, iar 
interiorul cu două rânduri de dușumele și cu grinzi bine 
prinse cu cuie-scoabe și prevăzute cu apărătoare. 
    Pentru podul ce urmează a se construi în fața 
Benderului. 
    Și să mai afli că și un galion se mai ridică aici 
în contul Valahiei, galion promis de Nikola Mavro Yeni 
măritului sultan,corabie aflată sub privegherea lui Salih 
Aga urmând a fi încărcată cu orz. 
    Și martor îmi este Allah cel preamărit și 
profetul Mahomed întru cinstire veșnică și martori la fel 
sunt reisii Mohamed și Abdullah și Murad și Arslan și 
Soliman și Ilyas și Ahmed chehaia de reisi, de toți 7, și 
toți aceia din echipajele corăbiilor lor și iazâgii 
negustorilor de la capanul de făină, de seu și grăsimi, 
de miere și ceară aflați aici în Kalas Iskelessi și martori 
sunt închinătorii lui Issa anume; Gheorghe Şărban, biv 
căpitan de Covurlui,Gheorghe Şişmanului, staroste de 
negustori, Andrei baş bulucbaşa de Galaţi, Andrei vataf 
de pescari, Stavri biv staroste, Constandin Sărbul, 
bacal,  Minea reis, Dumitrache Negară, crâşmar, 
Neculaiu Făinarea, crâşmar,Toader Văduvoiul, Mihai 
Bacalul, vânzător de băcălii, Iacomi Bancul, Chiriac, 
apropritar de râpă, Râmădan au mai bine zis Ramadan, 
vornicul, Radul Trăistarul ot Galaţi şi Caracudă cel cu 
cu 3 case,toți boieri mari și negustori de la zisa schelă. 
    Așa să știi de la mine nenorocitul și umilul că 
nu voi arăta cusur în îndeplinirea slujbei și voi arăta 
toată grija să împlinesc cum se cere slujba înaltei 
împărății și voi depune toate străduințele mele pentru 
fapte demne de laudă în misiunea mea, spre 
mulțumirea ta deplină pentru favorul și bunăvoința ce 
mi-ai acordat-o din belșug. 
    Cu voia celui preaînalt așa am să fac potrivit 
celor poruncite de tine și am să mă grăbesc să scriu și 
să dau de știre la Înalta Poartă fără zăbavă de toate cele 
ce se întâmplă în aceste locuri. 
    Scris de mine robul tău Serdarul de Kalas 
Iskelessi, Iakub aga, în ziua de 27 a lunii cemazi II anul 
1202.    
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Nălucile lui Savu 

(fragment din romanul  

Umbrele din Valea Rece) 
 

                          Elena NETCU                      

 

Stăteam amândoi la poartă unul lângă altul pe 

o lespede peste care Savu aşternuse un preş.  Îl 

ascultam fascinat. Îmi spuneam că aici trebuie să fie 

mai mult decât ceea ce-mi povesteşte el, că aici voi 

descoperi lucruri care depăşesc cu mult puterea minţii, 

a raţionalului, că aici sunt mistere pe care nimeni nu le 

poate desluşi. N-aveam de gând să plec, voiam să aflu 

ce se întâmplă cu prietenul meu, stările lui inexplicbile.  

Locul din faţa porţii lui era cel mai bun punct de 

observaţie. Puteam cuprinde cu privirea toată această 

aşezare până dincolo de Dunăre, unde se profila în 

depărtare Galaţiul meu cu forfota, agitaţia şi angoasele 

lui. 

Îmi aruncai ochii spre valea cu plopi de la marginea 

satului. 

         Şoseaua urca, apoi cobora, şerpuind printre 

plopii înşiraţi pe-o parte şi pe alta. Pe acolo, treceau 

maşini una după alta, pe timpul zilei. Cărau piatră de la 

cariera Sorocam, la vreo trei km de Valea Rece. 

Patronul era un francez care luase în concesiune Dealul 

Morii, un deal plin de blocuri mari de piatră, unele 

desprinse de viituri gata să se prăvălească. Francezul, 

în asociere c-un inginer român, a văzut aici o sursă 

naturală de exploatare pe termen lung a acestui deal. 

Într-un an de zile, cu finanţare europeană, cei doi 

asociaţi au adus utilaje grele, mașini de mare tonaj, 

macarale, buldozere, escavatoare. Apoi, au angajat 

muncitori din Valea Rece. 

           Afacerea era de bun augur pentru săteni, în 

ciuda efectelor ce începeau să apară. Huruitul zilnic 

asurzitor, crăpăturile discrete sau evidente din zidurile 

caselor mai puţin solide, șoseaua deteriorată din loc în 

loc de greutatea sutelor de tone, toate acestea făceau 

viața localnicilor greu de suportat. 

        La început, toţi se bucurau, aveau de unde 

câştiga un ban, puteau procura piatra pentru construcţii, 

pentru casele sau vilele ce răsăreau din loc în loc, 

schimbând aspectul suburbiei. 

         Îl ascultam pe Savu şi vedeam parcă totul cu 

o limpezime şi o concreteţe, încât îmi dădeam seama 

de tot pulsul acestei aşezări şi îmi plăcea. Aici o să-mi 

petrec tot restul vieţii. Întotdeauna mi-am dorit să trăiesc 

într-un loc de unde să privesc apa, să privesc cerul, 

zborul pescăruşilor, să aud zbaterea valurilor. Povestea 

lui îmi întărea dorinţa mea de a rămâne în acest loc cu 

mistere, credinţe, tradiţii şi obiceiuri… 

 Savu îşi continua povestea satului cu vocea lui 

domoală, aproape şoptită. 

       — Din an în an, acest loc pitoresc, ca să-i zic aşa, 

că nici sat nu e, capătă însemnele oraşului. Puţine case 

bătrâneşti păstrează învelişul lor de stuf, scorojit de ploi 

şi ninsori. Lângă ele, răsare câte o casă cu etaj, învelită 

cu tablă albă sau roşie. Altele, ai văzut şi tu, sunt  

acoperite cu ţiglă veritabilă. Cei mai mulţi s-au stabilit  

în Valea Rece, lăsând în urmă oraşul. E  un adevărat 

exod de la oraş la sat. Foarte mulţi şomeri şi pensionari 

s-au întors aici în Valea Rece. Au venit şi au revendicat 

pământurile părinţilor şi ale bunicilor. Cât despre mine, 

n-aveam nici o chemare pentru pământ. Sunt  aici 

pentru că aşa a vrut Leontina, nevastă-mea,  născută 

aici … pentru ea am venit… Nu m-am gândit niciodată 

că voi rămâne singur. Sunt aproape zece ani de când 

s-a stins… 

O dată ajuns aici, am văzut cum părinţi şi copii 

se învrăjbeau pentru pământ, ba că unul a primit mai 

mult decât altul, ba că nu mai erau acceptați de neam 

pentru că s-au făcut orăşeni, ba c-au părăsit satul de 

mici…tot felul de motive mai mult sau mai puțin 
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întemeiate. Se urau fraţi cu surori, cu mătuşi, cu unchi, 

neamurile între ele. Pentru ce? Pentru o bucată de 

pământ ! Toate astea mă umpleau de silă. Ca să nu mai 

spun de procesele mele pierdute. Şi aici mă luau cu  ,, 

dom avocat”, dar de la o vreme o făceau în băşcălie. Nu 

reacţionam, eram nepăsător… Am lăsat-o pe bătăioasa 

mea nevastă să se lupte pentru averea părinţilor ei. 

Aveam bani destui pentru a dezvolta o afacere cu 

animale, cu fructe, cu legume şi chiar am făcut din toate 

astea o sursă de venit şi ne mergea bine.  

        Când s-a dat anunţ că se împart pământurile, 

nevasta mea era în frunte. Eu eram martor. A trecut 

multă vreme de atunci. Şi acum am  în minte toată 

scena aceea pe câmp când se făceau măsurătorile. 

Stăteam deoparte şi îi priveam pe ţărani cum se 

încăierau, cum se uitau pe furiş cu duşmănie, gata să 

se ia la harţă cu cei din comisie, veniţi la faţa locului 

pentru împărţirea “pământului strămoşesc”. Unii chiar 

îşi vărsau năduful. Parcă o aud pe Maria lui Gherghel 

strigând cât o ţinea gura: 

       — Măi, Pantelimoane, deşteptule, care ai fost tu 

mare şi tare, mie să-mi dai pământ la Lupărie, nu la 

Cucuieţii din deal, la dracu-n praznic! 

      — Taci, Marie, c-ai o gură cât o şură, nu-ţi mai 

ajunge, de parcă te-ai omorât cu munca până acum! Că 

duhneşti numai a ţuică, iar eşti cu băutura-n nas.  

         Dar Maria s-a săturat repede de pământ. L-a 

vândut pe te miri ce. A venit unul din Galaţi, s-au cinstit 

cât s-au cinstit, a luat-o pe Maria a doua zi cu maşina, 

a dus-o la notariat şi au făcut act de vânzare-

cumpărare. La notariat, a cerut un preţ, iar când a ajuns 

acasă şi s-a trezit din beţie, a văzut că şi-a vândut 

pământul pentru care a făcut atâta tărăboi, cu un preţ 

de nimic. 

     — Apoi, Marie, ai ajuns de râsu’ curcii! De s-ar face 

moş Gherghel acum să vadă ce boroboaţă ai făcut, te-

ar ciufuli el bine. Ce dracu’ te-ai prostit aşa? A venit ăla 

din Galaţi şi te-ai lăsat dusă de nas, vorba aia: ”unde 

nu-i cap, vai de picioare”-o certa vecinul ei, un bătrân 

cumsecade 

     — Ce treabă ai tu? A zis că vine să-mi dea şi restul 

de bani… i-o întorcea Maria, cu glas şovăielnic. 

     — La Sfântu’ Aşteaptă!-o lua peste picior bătrânul.  

Însă omul şi-a văzut sacii în car şi n-a mai venit 

niciodată prin Valea Rece, pentru că la rândul lui, l-a 

vândut cu o sumă de trei ori mai mare și, apoi, și-a 

pierdut urma. 

Mai venise acolo şi Răuţă. Se agita de colo-

colo, răţoindu-se la moş Caloianu. 

     — Ce să facem? L-am luat, să fim sănătoşi! Dar cu 

ce-l muncim acum? Că n-avem tractoare, n-avem una, 

n-avem alta. Du-te pe câmp, să vezi câte pârloage sunt! 

Umbli cu căciula în mână la ăsta al lui Boghici, că numai 

el are tractor în tot satul. Toţi trag de el. Eu am noroc cu 

băieţii, că aleargă, se mai duc şi în alte sate, au relaţii. 

      Băieţii lui Răuţă au primit pământ, dar aveau cu ce-

l munci. După câţiva ani de stat în Israel, în construcţii, 

veniseră cu bani şi începură şi ei să concesioneze 

pământ ca să înfiripeze o afacere în legumicultură. Era, 

totuşi, greu, aveau nevoie de forţă de muncă, ce trebuia 

plătită cu bani mulţi, iar profitul era mai mic decât se 

aşteptau.  

Atunci, Săftoiule, mi-am dat seama c-am venit 

la ţară ca la pomul lăudat. 

        După ce am pierdut-o pe Leontina, iar copiii mei au 

plecat în lume, au început problemele mele, Săftoiule.  

Aveam gânduri negre. Noroc cu Zorina că m-a mai 

îmbărbătat. Straşnică femeie!  

         Tăcu. Îl simţeam încordat. Poate c-ar fi vrut să 

spună mai mult, dar se opri. Îşi aţinti privirea în 

depărtare. 

       — O caut peste tot, prietene !  Îmi arunc mereu 

ochii peste gardul ei, o urmăresc ca să stau de  vorbă, 

chiar dacă nu e important ce-aş  vrea să-i spun…  

      Îmi veneau tot felul de idei, tot atâtea pretexte, ba 

de una, ba de alta, ca să-i sar în ajutor şi s-o am cât mai 

mult prin preajmă. Stăteam uneori pitit lângă gard şi o 

vedeam trebăluind: ”frumoasă ai rămas tu, Zorino”. 

Alteori ieşeam la poartă şi o aşteptam să iasă din curte 

cu treburi prin vecini. Mă aşezam pe banca de lângă 

gard şi-mi lasam gândurile să curgă în voie…  Ce-a 

rămas din familia mea? Mi-am lăsat copiii în Galaţi, să 

urmeze liceul şi să se facă apoi medici. Asta mi-am 

dorit, numai că Mălina mea cea frumoasă a intrat  într-

un cerc de prieteni dubioşi, care i-au promis că o duc în 

Italia, să fie dansatoare. După ea, a plecat şi Viktor. 

Terminase liceul şi dus a fost. L-a luat vărul lui, Clim, 

care colindase deja prin lume şi se lăuda că le ştie pe 

toate. Am aflat astea târziu, nu mai era nimic de făcut. 

Când m-am dus în Galaţi să-i văd, să le mai duc câte 

ceva, cum făceam de obicei, nu mai erau de găsit. Îşi 

luaseră amândoi zborul, spre a lua viaţa în piept cu 
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bune şi cu rele, dar mai ales cu toate capcanele ei. 

                                               *   *  * 

          În curtea Zorinei toate erau vraişte. Dăduse o 

ploaie torenţială şi toate stăteau înfipte în noroiul clisos, 

care, uscat de soare, prinsese o crustă sfărâmicioasă, 

că nu puteai s-o desprinzi decât cu sapa sau lopata. 

Numai că şi astea erau prinse sub o platformă de mâl. 

Zorina le scotea cu greu de pe lângă gard, unde le 

proptise când plecase la fecioru-său. Aveau rugină pe 

ele. Vremea se anunţa închisă. 

       Vântul spulbera şi ultimele frunze, iar curtea se 

umpluse de frunze moarte aduse de pretutindeni.  

       — Ce faci, Zorino? 

       — Ce să fac, Savule? Ia, să termin treaba asta şi o 

să mă duc întâi la Johannes, să văd ce şi cum. Că mă 

zăpăceşti de cap cu nălucirile tale. Oi fi luat-o razna. Pe 

urmă, să văd ce părere are Iawa. Ea este vrăjitoare. 

Oricâtă importannţă şi-o da cu aiurelile ei, uneori le 

nimereşte. Ţiganu’-i tot ţigan. Are el o putere pe care 

noi, ăştia de rând, n-o cunoaştem, ce mai! Asta vine din 

moşi-strămoşi, cu ei să nu te pui, că desfac   firu-n patru 

şi tot descâlcesc iţele. Ştiu tot, câte în lună şi-n stele…”  

O văd că zâmbeşte şugubăţ spre mine: 

        — Ea şi Petrache Lupu! Ce crezi? Mâine poimâne 

intră în economia de piaţă. Concurenţă mare!  

        — Ce zici tu? Păi ieri deşteptul de Jalbă care stă 

toată ziua cu ziarul în mână, o îmbie pe Iawa să 

citească. Ce crezi? Ea luă ziarul şi văzu un titlu scris 

mare şi cu litere groase „MINUNEA DE LA MAGLAVIT”.  

Citeşte articolul din ziar şi numai ce-o văd că 

face feţe-feţe: 

       — Iote-te, au început să apară şmecherii pe toate 

drumurile, ca ciupercile după ploaie. 

Dar Jalbă puse paie pe foc: 

       — Te-au întrecut pe tine, Iawo? Ai grijă, că dai 

faliment!... 

         Dar trebuie să-ţi spun cine este Iawa în jurul 

căreia se învârtesc toate în Valea Rece. Este pe 

jumătate bulgăroaică, iar dinspre mamă, pe jumătate 

ţigancă. Provine dintr-o şatră de ţigani care hălăduise 

pe timpuri din primăvară până-n toamnă prin toată ţara.  

Erau ţigani nomazi. Aşa au ajuns şi aici, în ceairul 

acesta de pe malul drept al Dunării. Iawa s-a născut 

dintr-o idilă frumoasă dintre o ţigăncuşă şi-un soldat 

bulgar, aflat în misiune militară. Se făceau astfel de 

manevre din când în când, iar soldaţii poposeau şi prin 

Valea Rece. Alungată de şatră, mama Iawei a rămas în 

Valea Rece. A trăit singură într-o colibă, unde veneau 

sătenii să le ghicească, să le facă tot felul de vrăji, unele 

pentru a se răzbuna pe duşmani, altele pentru a 

dezlega de deochi, de cununie, de Ucigă-l Toaca, toate 

stăteau în puterea ei. Iawa era vânjoasă, ca taică-său 

şi frumoasă, ca maică-sa. 

       La Revoluţie, Iawa avea aproape treizeci de ani şi 

era o frumuseţe de femeie. Umbla prin sat în portul ei 

ţigănesc de care era tare mândră şi la care n-a renunţat 

niciodată. Toţi bărbaţii întorceau capul după ea. Nici ea 

nu s-a mai măritat, cine s-o ia? Fiind copil din flori, 

nimeni nu punea preţ pe ea: ”fata ţigăncii de la marginea 

satului!”  

         Multă vreme trăise în aceeaşi căsuţă 

sărăcăcioasă de pe malul apei înspre valea cu plopi. 

Acolo, îşi ducea zilele din ghicit. Apoi, a plecat, o vreme, 

în lume. Unii spuneau că ţiganca e în Franţa, alţii că-i în 

Germania. Iawa n-a spus niciodată unde-a fost. Dar s-

a întors plină de bani. A adus constructori din Galaţi 

care i-au cunstruit o casă de se întorce după soare. Au 

rămas toţi cu gura căscată.  

— Na, aţi văzut? Vă dă Iawa lecţii despre cum 

se face avere. Ce-a făcut, ce n-a făcut, este ea mai 

deşteaptă ca noi? Este!  

          I se dusese vestea că are viziuni cu Maica 

Domnului şi că prevesteşte întâmplări nefericite. Şi, 

când treceau printr-o  năpastă, oamenii, în deznădejdea 

lor, o credeau. 

         Veneau la Iawa, vara, tot mai mulţi năpăstuiţi ai 

vieţii, ca la ultima speranţă. Se opreau maşini după 

maşini şi profitul creştea. Iawa se împăuna şi-şi 

perfecţiona arsenalul de vrăjit. 

         Casa ei are un etaj şi o mansardă, turnuri şi 

turnuleţe poleite cu vopsea sidefie, obloane de culoare 

roşu-stacojiu, două balcoane străjuite de două animale 

compozite şi acoperite de un brâu cu reprezentări 

stranii, chiar diabolice. O cunoşteai de la o poştă. 

        Toate vrăjile le făcea într-o cameră semiobscură, 

cu perdele roşii în spatele unei mese dreptunghiulare 

cât peretele, unde erau înşirate toate ustensilele de 

ghicit pe categorii: datul în bobi, în cărţi, în cafea, cititul 

pe fundul paharului plin cu apă neîncepută, la lumina 

lumânării, până la ghicitul în globul de aur şi în faţa 

oglinzii la doisprezece noaptea. De ieşeai de la Iawa 

noaptea, dacă erai slab de înger, aveai ocazia să fii 
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apucat de dambla. 

Zorinei nu-i era frică de nimic, dar ţinea 

neapărat să se consulte cu Iawa, să afle şi părerea ei.  

Aşa că făcu mai întâi un drum la Iohannes, că 

nu mă credea pe mine! Eu speram că va veni vremea 

când o să i se întâmple şi ei şi atunci s-o văd eu!... 

          Când s-a întors am întrebat-o: 

      — Ei, Zorino, l-ai găsit pe Iohannes? Te-ai lămurit? 

      — L-am găsit în mijlocul curţii, cocoţat pe grămada 

de ştiuleţi, punându-i în panere şi răsturnându-i în 

coşar.  

       — Mi se pare munca asta o corvoadă. Cum să care 

pe umeri lui bătrâni ditamai paner? 

        — A muncit o viaţă, Savule, ce vrei? Mă uitam la 

el cum se speteşte aplecat asupra grămezii de ştiuleţi. 

Îl iau prin surprindere: 

         — Ziuă bună, Johannes, de unde ai, măi omule, 

atâta putere? Las-o mai încet, că acum îţi plesneşte o 

arteră şi ţi-ai luat adio de la viaţă. Însă Johannes arunca 

de zor ştiuleţii în coşar, uneori cu paner cu tot, apoi, i se 

adresă Zorinei, gâfâind: 

         — O fi greu, Zorino, dar asta-i munca mea de 

astă-vară. Dacă-i las pe pământ şi se pun ploile, 

încolţesc şi n-am făcut nimic. Ce să fac? Am găini, 

puţine câte sunt, le scot eu în primăvară. 

        — Da’ parcă aveai şi o capră, Johannes? 

        — Dă-o-n lupi! Mi-a scos sufletul. A ros tot, mai rău 

ca lăcustele. Toţi pomii mi s-au uscat. Le-a ros coaja, 

lupchita, dare-ar boala-n ea!!... Şi-atunci, ori capră, ori 

pomi! Din două-una. Am vândut-o şi am terminat bâlciul. 

         — Măi, Johannes, ce-a fost în sat cât am lipsit eu? 

Ştii tu ceva? 

         — Oho, Zorino, câte nu s-au întâmplat! E mare 

belea! Să ştii că trebuie să facem ceva. S-a dus vestea 

peste tot. A ajuns până-n Galaţi… De când ai plecat, în 

numai trei luni, ăştia ai lui Tyron ne fac de baftă. Nu 

trece luna şi-apare unul din neam apucat de dambla. Ba 

aleargă ca nebunii prin sat, ba urlă noaptea ca apucaţi 

de streche, ba se urcă în stejarul din faţa bufetului, 

până-n vârf şi cântă „mulţi ani trăiască !”, dar câte şi mai 

câte nu fac? Şi bătrânii, cei mai împovăraţi de ani, de-

alde Buric, de-alde Butică, care-l ştiau  bine pe Tyron 

bătrânul, spun că boala asta ţine până la al şaptelea 

neam… Nu ţii minte ? Anul trecut, un băiat de-al lui 

Vasile Tyron, numai ce lăsat la vatră, s-a aruncat în 

fântâna lui Volintiru, de-a spurcat-o. Se făcuseră 

oamenii foc şi pară, că acolo se adunau turişti mulţi 

vara. Era o apă bună de izvor, că dacă beai, te îngrăşai, 

ţinea de foame. A mai fost o fată care vorbea în dodii pe 

străzi, dar a dus-o taică-său la sanatoriu de boli 

nervoase. Chiar ieri m-am dus în ceair şi era acolo 

Stavăr Buric, ăla bătrân, ieşise şi el să vadă lumea. 

Stătea pe un pietroi înţepenit de ploi în gardul lui Vrabie, 

ştii, ăla pătrăţos, unde se cocoaţă Iawa să ne îndruge 

nouă verzi şi uscate despre vedeniile ei. Ei, şi moş Buric 

îşi învârtea o ţigară dintr-un tutun de-ăla bun. Îl ţinea 

într-o tabacheră aurie, primită de la unul dintre băieţi, 

care era marinar. Vine din când în când în sat cu tot felul 

de daruri. Moşul a primit şi-un trabuc şi închipuieşte-ţi-l, 

Zorino, pe moş Buric fumând trabuc ! Dacă aveam un 

aparat foto, îi făceam o poză. Fuma tacticos, scoţând 

rotocoale din gură de ziceai că-i gangster pe platoul de 

filmare de la Hoolywood. Mă uitam la el şi nu m-am 

putut abţine: ”Opa ! s-a urcat scroafa-n copac!”  Da’ el 

de acolo: ”Păi ce, te joci cu ţara-n bunghi şi cu Europa-

n nasturi!” „Bre, moş Buric, ai trecut la delicateţuri! Până 

mai ieri îţi învârteai ţigara din ziar, acum te-ai boierit!...”. 

El, de colo: ”Johannes, asta-i viaţa, e mai dulce la 

trabuc!” Ei, şi Buric aduse vorba de boala asta adusă de 

Tyron în sat, că ne-a stricat sângele şi că nu mai 

scăpăm noi cât îi cucu’ de năpasta asta. Apoi schimbă 

repede vorba, începu cu altele. Zorina trase concluzia 

că nu-i mare sfârâială cu ce-a aflat de la Iohannes și-mi 

spuse pe un ton de reproș : 

        — Am aflat, măi Savule, de la Johannes tot felul 

de lucruri, dar îmi dădui seamă că nici el nu ştie mai 

multe ca mine. Chiar i-am spus:. 

       — Johannes, drept să-ţi spun, te cam învârţi 

precum câinele în jurul cozii. Prea multe n-am înţeles 

de la tine. Nici tu nu mai ştii ce-i adevărat şi ce-i 

minciună, că vorba se duce din om în om, ba mai mult, 

se găseşte câte unul şi mai adaugă vrute şi nevrute şi 

din ţânţar se face armăsar. 

       — Şi la ce te referi, Zorino?  

Am început eu să-i spun lui Iohannes ce ştiam şi el nu 

ştia: 

       — Păi, a tot umblat zvonul din bătrâni că ăştia 

ai lui Tyron au venit din război plini de boli lumeşti 

şi nevestele lor ar fi născut o droaie de copii, toţi 

apucaţi de dambla. Cum ajungeau aşa, cam în 

pragul armatei, parcă era un făcut, o luau razna. 
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Uneori era ceva trecător. O vreme n-aveau nimic, 

uneori şi ani de zile. Că nu se năşteau chiar în 

fiecare an. Când ziceai că s-a curăţit neamul de 

boală, iar îi apuca. Cică unul s-ar fi făcut stană de 

piatră pe dealul lui Găman şi-a stat aşa până a 

venit un sobor de preoţi. Au făcut o slujbă de se 

auzea până-n capătul celălalt de sat. Răsunau 

rugăciunile şi cântările până la cer, de ţi se ridica 

părul de emoţie şi smerenie. Au aruncat peste el 

apă sfinţită până a început să se dezmeticească 

puţin câte puţin, venindu-şi în fire. Am făcut aşa o 

socoteală în mintea mea, apoi i-am spus iar:  

        — S-au înmulţit, măi Johannes, ăştia ai lui 

Tyron, că dacă ar fi să facem o socoteală de la un 

capăt al satului la altul, cred că trei sferturi din sat 

sunt din neamul ăsta bolnav”. 

        — Bine, bine Zorino, dar ce-ţi veni să aduci 

vorba despre Tyron?-mă întrebă Iohannes. 

        — Uite, te întreb ca să mă lămuresc şi eu. Şi-

i spun de tine că stai într-o casă de-a lui Tyron, că 

e o casă cu bucluc. Dac-ar fi să mă iau după ce-am 

auzit, e o casă bântuită. 

        — Săracu’, e cam slab de înger-spuse 

Johannes. De! e orăşean. El a fost tot timpul 

plăpând, dar acum de când e văduv, s-a şubrezit 

rău. 

         — Ce crezi? Mi se plânge că-l vizitează 

noaptea nişte făpturi din altă lume. Cred că nu te 

superi, Savule, că i-am spus şi lui? Vă cunoaşteţi, 

sunteţi prieteni. 

         — Ce să mă mai supăr, Zorino? Poate m-o 

sprijini vreodată şi mi-o sări în ajutor. 

        — Aşa am zis şi eu. Chiar a mai completat şi 

el ce-a mai auzit. Spunea că se adeveresc spusele 

bătrânilor. Am rămas fără grai, Savule, când am 

auzit vorbele lui Iohannes. Ştii ce mi-a zis? Că s-a 

dus într-o zi s-o vadă pe biata Laika pe care a uitat-

o Dumnezeu. A trecut de mult suta de ani şi nu mai 

moare. Se zice că noapte de noapte stă de vorbă 

cu-un bătrân înalt de doi metri. Laika spune că-i 

trimisul lui Tyron. 

          — Cred c-a venit vremea să ţinem cont şi de 

sfatul bătrânilor  

          Apoi l-am spus de tine: ” Tu ce părere ai, 

Iohannes, că pe tine lumea te crede sfătos în toate. 

Savu se topeşte pe picioare. Visează urât, iar 

curtea lui e bântuită noaptea de năluci.”  

         — Dac-ar fi să judecăm lucrurile după cum 

arată Savu, ai zice că se cam stânge funia la par, 

încheie Johannes discuţia şi-şi văzu mai de parte 

de ştiuleţii lui. Răspunsul Zorinei m-a umplut de 

bucurie : 

        — Când l-am auzit,Savule,  am rămas fără 

glas. Mă apucă un tremur interior de parcă ar fi 

turnat cineva gheaţă în sufletul meu, că era vorba 

despre tine, Savule! După replica asta am plecat 

de la el, hotărâtă să ajung la deşteata aia de Iawa. 

         — Apoi te las, măi Iohannes. Mă duc pe la 

Iawa. Am o vorbă cu ea. 

              După o vreme,  am văzut-o pe Zorina 

ieșind pe poartă și m-am luat după ea. După cum 

mergea, mi-am dat seama că e furioasă și, sigur, 

se ducea la deșteapta aia de Iawa. Nu m-am lăsat. 

Voiam să dau cu ochii de ea la Iawa , ca să vadă 

că eu nu mint, că nălucirile mele au un temei. 

―Ei, Săftoiule, să vezi beleaua dracului, 

că până la urmă Zorina a intrat la idei, dar să vezi 

cum a fost, Săftoiule, la vrăjitoare. Am ieşit în 

şosea. Nici ţipenie de om. Toţi parcă intraseră în 

pământ. Casele păreau singuratice în soarele 

blând de toamnă târzie. Mă uitam la mestecenii 

ruginii, la plopii arămii, înşiraţi de-o parte şi de alta 

a şoselei. De-atunci Zorina a început să fie mai 

blândă cu mine. Voia parcă să mă apere, dar 

numai ea știa de cine, că n-a vrut să-mi spună în 

nici un chip. 
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AYSHE MAIA 

(fragment ) 
 

 

                      Ștefan ZĂVOIU  
 

.. Se întoarseră repede pe alte străzi, pe alte 

dealuri vălurite cu aceleași străzi înguste și case lipite 

unele de altele ridicate cu mansarde generoase la care 

se ajungea pe scări interioare sau pozate pe zidurile 

exterioare... Orașul ăsta e așezat, ca toate marile 

metropole, pe șapte coline, nu-i așa? deschise Kuzea 

vorba în taxiul pe care femeia îl chemase telefonic. Cred 

că da, făcu Ayshe, nu le-am numărat niciodată... Și apoi 

aici e doar jumătate de oraș; mai e cealaltă parte – 

dincolo de strâmtoare, un adevărat imperiu citadin zidit 

și ars în războaiele fără sfârșit, cu învinși și învingători 

niciodată mulțumiți de statutul lor... Nu era, însă, timpul 

de filosofii ieftine; mașina mergea, parcă, mai repede 

decât s-ar fi așteptat pasagerii, astfel că au ajuns mai 

degrabă în locul unde femeia coborî, nu înainte de a-și 

îmbrățișa partenerul și a-i plăti șoferului suma cerută 

până la hotelul turistului nord-dobrogean. Ne vedem 

mâine la autocar! Sper să ajung la voi, vreau să trimit 

un pachet alor mei cu câte ceva de pe aici! 

... Ultima seară petrecută în capitala fostului 

imperiu se continua pentru Kuzea în camera de hotel 

unde avea destule de făcut. Începu să-și strângă 

bagajele împrăștiate peste tot în trolerul generos și, 

fiindcă mai avea destul timp până la culcare, făcu din 

nou drumul până la magazinul de bijuterii și cumpără, 

chiar înainte de sfârșitul programului, perechea de 

verighete pe care nu apucase să le ia în tentativa 

eșuată cu o zi în urmă. În drum spre hotel își cumpără 

și scurta de piele – ieftină, i s-a părut – pe care o 

tocmise chiar din prima zi de ședere în Istanbul și alte 

câteva “mărunțișuri”cu care să-și mulțumească prietenii 

gălățeni și câteva rude mai îndepărtate din cartierul 

lipovenesc brăilean pe care îi vizita, din când în când. 

Pe holurile micului hotel turiștii mișunau dintr-o cameră 

în alta, cuprinși de înfrigurarea plecării, își arătau unii 

altora mărfurile cumpărate pentru ei și pentru 

nevinovata... contrabandă...  (Toată lumea știa că  piața 

din Istanbul era plină de mărfuri convenabile, ca preț, 

dar... perisabile ca rezistență în timp... Kuzea însuși își 

procurase cu ani în urmă – un adevărat chilipir, credea 

– o haină îmblănită, frumoasă, numai bună de ieșit iarna 

în gerul de pe faleza gălățeană, dar care n-a mai apucat 

să fie purtată în iarna următoare...) 

După o noapte scurtă cu “insomnii de mătase”  (îi 

plăcea syntagma asta împrumutată de la un scriitor 

brăilean cu tentative de a ajunge clasic în viață ), Kuzea 

fu trezit de bătăi puternice și repetate în ușa bine 

ferecată cu cardul ciudat căruia abia reușise să-i 

înțeleagă utilizarea. Reuși cu greu să deschidă și 

rămase o clipă descumpănit: în fața ușii stătea Ayshe 

cu o sacoșă uriașă pe care se vedea că abia o ținea în 

mână. Nu mă inviți înăuntru? murmură femeia și, fără 

să mai aștepte răspunsul bărbatului descumpănit, intră 

în camera cu miros proaspăt de cremă de ras și de after 

shave turcesc. Își lăsă bagajul pe suportul cuierului de 

la intrare și se lăsă obosită pe patul încă purtând 

semnele zbaterii bărbatului tulburat, desigur, de 

experiențele și emoțiile istanbulene... Kuzea chiar se 

trezi de-a binelea, murmurând ceva în sensul de bine-

ai venit, scuză-mă!... și se bucură în sinea lui că apucă 

să se bărberească și să se spele pe dinți... 

Prezența Ayshei îi apăru ca o materializare 

aievea a visului erotic pe care îl avusese în noaptea 

scurtă iar femeia de alături înțelese, parcă, și ea, că 

venirea ei trebuie să împlinească dorințe reciproce 

demult născute, demult așteptate... E timpul!  și 

gândurile necuprinse în vorbe îi prinse pe cei doi într-o 

îmbrățișare deloc tandră, deloc romantică... Glasul 
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sângelui înfierbântat, deloc estompat, deloc mărturisit 

prin vorbe tandre și alese îi aduse pe cei doi în patul ce 

purta încă, între cearșafuri, zbaterile de vis ale unui 

amor nebun ce abia acum, la trezire, își găsea 

împlinirea așteptată... Kuzea, nu pleca... mai stai cu 

mine, Kuzea,... sau ia-mă cu tine în orășelul de la 

Dunăre sau mai jos, în orașul în care se fac vapoarele 

pe care le văd uneori pe aici, în strâmtoare, plutind spre 

țări și continente... 

Kuzea nu auzea, parcă, nimic, din tânguirile sau 

rugămințile femeii... 

Se pierdu în descătușarea unui eros 

nemărturisit dar trăit la intensități mult prea mari pentru 

a fi de durata pe care și-ar fi dorit-o amândoi... Ia-mă cu 

tine, Kuzea, vreau să merg acasă! Dar bărbatul încă nu-

și putea înțelege rolul și puterea lui în materializarea 

dorințelor femeii și parcă începea să creadă că Ayshe I 

se dăruise cu atâta patimă tocmai la plecare, pentru ca 

iubitul de odinioară să o dorească cu aceeași patimă ca 

în zorii de zi ce se întrezăreau prin perdeaua subțire de 

la fereastra cu lumina stinsă. 

Lasă, Ayshe, vom hotărî noi, ne mai vedem, mai vii tu, 

mai vin eu... murmură Kuzea gândindu-se, în sinea lui, 

că avea destul timp să cugete la cele întâmplate în 

timpul deplasării cu autocarul spre casă... 

Pe holul de la etaj se vorbea românește ca în 

autogara de Tulcea, femeile își îndemnau bărbații să fie 

mai iuți în căratul bagajelor și să aibă grijă la 

depozitarea marilor genți de voiaj în burta generoasă a 

autocarului care acum, la întoarcere, devenea 

neîncăpătoare... 

Doamnele își puseră deoparte cumpărăturile 

mici și scumpe în punguțe de care numai ele știau 

fiindcă urmau tot felul de vămi, tot felul de controale de 

pașapoarte și de nevinovate genți lăsate intenționat la 

vedere spre a induce în eroare privirile iscoditoare ale 

celor în uniformă... 

Cei doi șoferi ai autocarului coborâră, și ei, 

după micul dejun la care adăstară mai mult fiindcă știau 

dificultățile drumului pe care îl aveau de parcurs. Kuzea 

și Ayshe coborâră ultimii spre parcarea hotelului, 

surprinzându-i pe toți care nu se așteptau la constituirea 

atât de rapidă a cuplului... Câteva turiste gălățence, 

care nu apucară să mai afle ceva despre bărbatul blond, 

dar nu atâtea încât să-I cunoască întru totul statutul lui 

familial, îl tachinară din nou pe cel pe care-l considerau 

un familist exemplar, cu soție și copii care-l așteaptă în 

cartierul metalurgiștilor să le aducă daruri de la turci... 

Își dădură coate în fața tabloului mișcător al turcoaicei 

de la Măcin care-și conducea cu atâta tandrețe iubitul la 

autocar încât geanta mare pe care i-o înmânase s-o 

depoziteze în portbagajul deja plin al autocarului, nu 

părea  să justifice deloc îmbrățișarea și sărutările – pe 

obraji, acum, în fața atâtor privitori... 

Într-un târziu șoferii se hotărâră, în sfârșit, să 

pornească motorul autocarului greoi, după ce se 

asigurară că bagajele călătorilor sunt în siguranță în 

portbagajul care gemea fericit de atâtea cadouri, de 

atâtea suveniruri, de atâtea surprize pentru cei de 

acasă... Măcinenii își mai dădură o sărutare – ultima, 

mai tandră acum, mai încărcată de tandre trăiri căci, nu-

i așa,  - gândiră amândoi – “cui ce-i pasă că-mi ești 

drag?”... Și mașina porni sub privirile încețoșate de 

lacrimi ale Ayshei care abia acum, parcă, pricepu cât e 

de singură în nemilosul Istanbul, cât de amăgitoare sunt 

strălucirile aurifere din vitrinele luminoase ale patronului 

și presupusului iubit și, mai ales, cât de neagră i se va 

părea de-acum înainte apa mișcătoare a Bosforului cu 

vapoarele pline de turiști fericiți pe care-i va însoți iar și 

iar, în proxima Insulă a Prințului și pe toată lungimea 

Cornului pe care nu-l va mai considera, de-acum încolo, 

- de Aur... 

Pe geamul autocarului, șters de curând de 

șoferii inimoși, Kuzea privea absent peisajul citadin... 

Tresări, doar, mut de admirație, pe autostrada 

aglomerată la ieșirea din marele oraș, când ajunse în 

dreptul unor construcții ultramoderne... Imperiile, tot 

imperii rămân și după trecerea secolelor... Aurul turcesc 

sau cel care a ajuns aici prin varii împrejurări își arată 

puterea și acum... gândi cu admirație și ciudă bărbatul 

a cărui inimă rămase, nu știe nici el până când, pe 

maluri de Bosfor ori în catedrale orientale, sub cupole 

cu sfinți creștini acoperiți cu var nestins... Ce ciudată e 

lumea asta pe care abia acum am început s-o descopăr 

și să mă mir de perenitatea ei, de tradițiile și obiceiurile 

păstrate peste vremuri și generații... Și ce perisabile au 

fost neamurile și popoarele acestui colț de lume sub 

pavăza părelnică a istoriei... Kuzea – minoritar, și el, 

într-o țară latină – avea să cunoască ciudata  situație de 

a fi considerat minoritar, totuși, într-un spațiu geografic 

generos, cu oameni calzi și prietenoși dar în patria de 

origine a stră-strămoșilor lui staroveri să fie, de 
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asemenea, socotit tot un... minoritar... 

Își amintea bine: fusese trimis la Moscova 

pentru un curs de specializare, un fel de schimb de 

experiență pe probleme ale industriei alimentare în care 

se specializase la facultatea gălățeană... Se simțea 

mândru față de ceilalți colegi din grupul de specialiști 

români de originea lui slavă. Îi făcea plăcere să 

vorbească rusește cu specialiștii moscoviți, dar aceștia 

observară de îndată că rusa vorbită de lipoveanul 

român este o variantă arhaică a limbii literare trecută 

prin veacuri de evoluții și perfecționări... 

Kuzea constată cu ciudă greu mascată că rușii 

păreau mai apropiați de românii care nu știau o boabă 

rusește decât de lipoveanul de la Dunăre care, nu-i așa, 

avea strămoși care au preferat  șă migreze în Țările 

Române decât să-și radă bărbile de patriarh  și să se 

lepede de credința și obiceiurile străbune... Ciudată și 

diferită era situația lui Kuzea în timpul anilor de școală 

când rusa ajunsese un fel de limbă... maternă și pentru 

români, așa că statutul vorbitorilor de rusă era unul 

privilegiat. Activiștii de partid, primii secretari ai 

raioanelor erau aleși, cu precădere, dintre vorbitorii 

limbii marelui Vladimir Ilici iar limba rusă, prin cântecele 

ei de un lyrism înduioșător, era prezentă masiv în 

programele posturilor centrale de radio... Kuzea era 

fericit de originile lui și îi ajuta cu nedisimulată mândrie 

pe colegii de gimnaziu și liceu la traducerea textelor din 

manualele de limba rusă. Se împotmolea și el, uneori, 

în fața neologismelor rusești căci pentru lipoveni, 

veacurile de rupture cu rusa veche însemna o 

îndepărtare de la limba strămoșilor strămutați în plai 

străin. În internatul liceului din micul oraș-reședință de 

raion, limba rusă era îndrăgită de fetele din anii terminali 

care știau multe cântece rusești despre marele război 

pentru apărarea patriei, despre partizani și eroi de 

legendă, despre marile fluvii ale Țării Sovietelor pe 

malul cărora, sau în barcaze cu vâslași vânjoși se 

țeseau povești de dragoste pe care nici gloanțele 

dușmane, nici tranșeele nesigure nu reușeau să le 

împiedice...... Autocarul străbătea tot mai obosit, parcă, 

kilometrii de autostradă ori șoselele mai puțin 

spectaculoase, ca le noi , își spuse în sinea lui Kuzea 

care trăgea, din când în când, cu urechea la 

destăinuirile doamnelor de pe scaunele din față... Una 

dintre ele povestea despre operația la sânul drept care 

a fost ‘’un succes nesperat”, vecina ei, ceva mai 

sănătoasă la trup, își mărturisea, oarecum în șoaptă, 

preferința pentru bărbații tineri și deștepți... Avusese, în 

prima tinerețe, se lăuda, parte de asemenea bărbați în 

viața ei dar acum, la maturitatea deplină, s-a hotărât să-

și împartă viața cu bărbatul care o respectă și-i acceptă 

capricii și atitudini moștenite, ehei, din anii tinereții... Știi, 

doamna Anghelescu, pe mine soțul chiar mă roagă să 

mai plec, din când în când, în vreo excursie pe aici, prin 

împrejurimi... Dacă suntem sănătoși la anu’ vrem să 

ajungem în Țara Sfântă și chiar să ne botezăm în apa 

Iordanului.( Am și comandat la o croitoreasă  de la mine 

din bloc niște cămăși lergi cu care să ne scăldăm în apa 

sfințită!...). Pe scaunul din spatele șoferului, ghida 

oficială a excursiei – marea absentă a periplului turcesc 

– încerca să se reabiliteze, propunând un fel de concurs 

de glume, de bancuri, dar nimeni nu se prezentă să 

preia microfonul, așa că șoferul puse din nou muzica 

aleasă de el, special înregistrată pe casete, în funcție 

de zona în care circula... 

Ghida, însă, nu se lăsă pradă ușoarei 

indiferențe a turiștilor pentru propunerile ei, așa că mai 

făcu o încercare pe care pasagerii păreau că o 

agreează. Era vorba ca fiecare dintre ei să prezinte cea 

mai interesantă, mai emoționantă scenă la care au fost 

martori în timpul vizitei la Istanbul, sau să descrie 

imaginea cea mai frumoasă dintre locurile vizitate.  Mie 

mi-a plăcut cel mai mult plimbarea pe mare cu nava de 

croazieră, mai puțin peisajul oferit de Insula Prințului! Își 

dădu cu părerea o doamnă între două vârste, aflată în 

vecinătatea șefei de grup cu care se vedea că se 

cunoaște de dinaintea acestei excursii...Bazarul, 

Marele Bazar m-a impresionat cal mai mult! Făcu 

pasagerul care ocupa invidiatul loc patru, în față. 

Fiecare încerca nu numai să prezinte efeciv scena sau 

peisajul preferat ci și s-o facă într-un mod cât mai 

atrăgător, diferit de cei de dinainte... Și mie mi-a plăcut 

Bazarul, dar cel mai mult mi-a plăcut strălucirea 

bijuteriilor din vitrine!  făcu  o doamnă și, pentru a fi mai 

convingătoare, adăugă: Ia priviți aici!  și-și zăngăni 

cerceii de aur prinși la urechile, parcă suferinde de 

greutatea caratelor turcești… 

În fotoliul de lângă ușa de mijloc a autocarului, 

chiar deasupra roților din spate, ( Kuzea avea 

întotdeauna ghinionul de a prinde locurile cele mai 

proaste, în toate excursiile), bărbatul blond de la 

Dunăre, atras, și el, de concursul propus, se gândea ce-
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ar fi putut să adauge la preferințele celor de dinaintea 

lui. Mai erau doar câteva persoane și-i venea și lui 

rândul… Kuzea avea el, ehei, destule de povestit 

despre ce i s-a întâmplat în periplul turcesc, dar, parcă, 

faptele și întâmplările îi erau prea personale, prea 

intime pentru a intra în concursul pe care, desigur, l-ar 

fi câștigat prin votul bărbaților… Chiar înainte, însă, de 

a-i veni rândul să-și prezinte opțiunea, șoferul de 

rezervă ceru să se facă liniște în habitatul plin de euforie 

și, după câteva clasice hârâituri ale micii stații de 

amplificare a mașinii, o melodie cu iz oriental, 

cunoscută de toți, înfioră, în aplauze, asistența: Aysha, 

Aysha, écoute-moi,  / Aysha, Aysha, T ‘en vas pas… 

Aplauzele, cadențate după ritmul melodiei și al 

versurilor neînțelese decât parțial de asistență – altceva 

era dacă melodia ar fi fost cântată în engleză! – 

continuară pe întregul parcurs al cântecului și privirile 

tuturor se îndreptară, admirativ?, cu subînțelesuri deloc 

mascate, spre bărbatul care, vizibil stânjenit rosti, mai 

mult pentru sine: Oi, boje, boje moi ! Dar cântecul 

continua și micile difuzoare de deasupra vibrau odată 

cu aplauzele călătorilor europeni și cu bătăile inimii 

bărbatului, conștient de semnificația poeziei cântate 

pentru destinul lui atât de nesigur, atât de imprevizibil: 

Je dirai les mots, les 

poèmes 

Je jouerai les musique du 

ciel 

Je prendre les rayons du 

soleil 

Pour eclairer les yeux de 

reine... 

Însoțitoarea de grup interveni înainte de 

încheierea exoticei melodii și propuse ca aceasta să 

devină șlagărul excursiei. Aplauzele întăriră propunerea 

femeii care adăugă: Acesta e șlagărul grupului dar 

evenimentul cel mai important rămâne, de fapt, 

(re)întâlnirea și (re)constituirea cuplului Kuzea- Ayshe 

la urcarea pe nava de croazieră! Din nou aplauze, 

Kuzea se simțea tot mai stânjenit și, într-un fel, știa el 

bine că momentul cel mai plăcut, care-i stăruia în minte 

tot timpul fu cel petrecut în zorii zilei, în camera răvășită 

de hotel, cu trolerul desfăcut pentru a primi ultimele 

bagaje și pijamalele de care avu bucuria să se dezbrace 

dintr-un motiv mult mai tainic, mult mai plăcut...  

Concursul se încheie, așadar, cu consfințirea cuplului 

Kuzea-Ayshe și cu desemnarea drept șlagăr al 

periplului otoman, a melodiei purtând – minunat 

paradox – numele iubitei din adolescența măcineană... 

Până la vama vecinilor bulgari mai era destul 

de mers, peisajul anost îi producea lui Kuzea un soi de 

plăcută nostalgie după clipe și evenimente ce abia 

trecură... O plăcută moleșeală îl cuprinse și nu 

conștientiză dacă vis era sau crâmpeie de realitate 

strecurate pe sub genele blonde ce cu greu reușeau să 

susțină pleoapele obosite de ochii ce purtau încă 

urmele sărutării de despărțire... Și realitățile 

adolescentine se amestecau cu inconștiența indusă de 

plăcută visare, numai el și Ayshe într-o poveste netrăită 

până la capăt din pricini pe care nici visarea nu reușea 

să le dezlege... 

(...) Autocarul intră, din nou, într-o porțiune lină 

de autostradă cu leandri înfloriți între benzile de mers, 

peisajul mediteranean nu dispăruse încă din vizorul 

călătorilor obosiți acum, după atâtea concursuri și 

melodii de succes transmise în difuzoarele înșurubate 

în plafonierele hardughiei pe patru roți. Kuzea se 

deposedă, parcă, de sine, roțile de sub el ale 

autocarului rulau acum lin, închipuirile și regretele se 

amestecau acum într-o stare de transă ca după un 

consum de plante interzise... 

... Se făcea că urcase Dealul Gim din 

marginea Pecenegii împreună cu băieții învățătorului 

din Titcov și, de pe creasta stâncoasă a dealului ros de 

exploziile carierei de piatră, urmăreau cu privirea cursul 

sinuos al Dunării până în dreptul cherhanalei din Gura 

Maicanului unde tatăl lui Kuzea, cu echipa lui de pescari 

din satul de lipoveni din aval, trimitea zilnic mahune 

încărcate cu lăzi de pește printre sloiuri de gheață la 

Piscicola brăileană... Băieții trecură Dunărea cu barca 

domnului învățător care le dăduse și o sarcină de lucru: 

să observe, să culeagă și să sorteze elemente ale florei 

din deal urmând ca, în prima oră de compunere să 

citească tema în fața clasei. Cei trei uitară, însă, de 

misiunea dată de învățător și se pierdură în admirația 

peisajului atât de diferit față de cel al satului de baltă în 

care trăiau. Se minunară că, de pe vârful cel mai înalt 

al dealului de piatră, se zărea, falnic, coșul înalt din 

cărămidă roșie al fabricii de pâine sau al morii de pe 

malul brăilean al Dunării și chiar macaralele până la cer 

care descărcau, desigur, vapoarele uriașe care îi 

fascinau atât pe băieți. Culeseră câteva mănunchiuri de 
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alior cu care băltăreții legau primăvara vița de vie, 

câteva pietre albe numai bune pentru aprins focul și mai 

multe minerale fieroase, cristalizate sub forma de mici 

cuburi. Sub o stâncă ce sta aproape să se prăbușească 

în Dunăre, Kuzea făcu o descoperire ce-i făcu pe băieți 

să-și amintească de tragedia din iarna trecută când un 

avion al armatei, care lansa proiectile de război în cotul 

Dunării blocat de sloiuri amenințătoare, se prăbuși în 

flăcări peste grămezile de sloiuri. Îți amintești, Nucule, 

explozia care ne-a înspăimântat pe toți în sala de clasă 

și când domnu’  ne-a ordonat, ca la armată, să ne 

ascundem sub bănci? Uite, bucățica de tablă aruncată 

de explozie tocmai aici, în vârful muntelui... Băieții chiar 

uitară de sarcina dată de învățător și retrăiră clipa de 

front care-l înspăimântase, parcă, mai mult pe 

învățător... Coborâră, într-un târziu, pe cărări abrupt-

șerpuite, printre zarzării păziți de băieții răi din 

Peceneaga până-n barca de paiș’pe crevace cu care se 

întoarseră în satul dintre ape... Cât despre compunerea 

liberă pe care trebuia să o facă, vor mai vedea ei, poate 

domnu’ va uita de ea... 

Între timp, pescuitul industrial în bălțile Brăilei 

începea să devină tot mai mult unul de plăcere sau de 

necesități restrânse pentru oamenii locului... Lipovenii 

carcalieni trimiteau tot mai puțin pește în marele oraș 

din aval, mulți dintre ei se săturară să doarmă în colibele 

improvizate și să mănânce doar pește mărunt cu căte-

o bucată de pâine adusă pentru schimbul tradițional. 

Din ce în ce mai rar aveau noroc la câte-o sticlă de 

rachiu adevărat, de unde și înlocuirea cu spirtul 

albastru, medicinal pe care nu aveau răbdare să-l mai 

strecoare prin pâine... Ne mutăm, plecăm înapoi, 

acasă!...erau vorbele pe care și le spuneau în rusește 

oamenii apelor din preajma Cotului Măcinului... 

Băltăreții din Titcov erau, și ei, cuprinși de febra 

înnoirilor despre care se vorbea la radio și pe care 

oamenii locului le interpretau și le actualizau în funcție 

de propriile lor nevoi și așteptări. Se știa de către toți 

titcovenii despre aventura Catrinei, podărița, nevasta lui 

Vasile Mormu, care ajunsese tocmai la București, la 

Comitetul Central al partidului și care, se vorbea prin 

sat, pe la colțuri de ulițe, fusese asigurată chiar de către 

tovarășul prim secretar al partidului că viața oamenilor 

din țară se va schimba, și chiar cei din îndepărtata și 

mărginașa baltă a Brăilei vor cunoaște binefacerile noii 

orânduiri socialste... : Du-te acasă, femeie, și spune-le 

sătenilor că partidul și guvernul vor avea grijă de voi... 

Vom încinge întreaga Baltă a Brăilei cu un dig uriaș care 

vă va scăpa de sărăcie și de inundații... Până atunci poți 

să-ți păstrezi proprietatea asupra podului plutitor de la 

Dunăre, a cazanului de rachiu și a salonului de nunți... 

Kuzea auzise toate acestea din povestirile copiilor și ale 

pescarilor și, parcă, trăise el toate întâmplările de care 

îi era drag să-și amintească... Domnu’… pașaportul 

dumneavoastră! Domnu’!… și o mână fermă de cavaler 

cruciat zgâlțăi ușor, numai atât cât să îl trezească din 

visarea în care se refugiase de ore bune... Kuzea se 

execută cu o rapiditate mecanică și, oarecum- 

necontrolată; în loc de pașaport îi întinse vameșului 

carnetul de conducător auto, spre nedumerirea 

oficialului care n-avea chef de glume și, desigur, nici 

timp de pierdut cu somnoroșii plini de bani care schimbă 

autocare și avioane de mai multe ori pe an... 

Scuzați, scuzați! murmură îndatoritor 

pasagerul somnoros și scoase din borsetă documentul 

cerut. Angajatul vămii, dacă tot a fost împiedicat să-și 

facă datoria într-un timp rezonabil, și-o fi zis că nu strică 

să-l trezească de-a binelea pe numitul Trofim Kozma și-

l chemă la capătul peronului, în ghereta de unde 

răzbăteau frânturi de cântece săltărețe bulgărești. 

Cu formalitățile încheiate ale autocarului și ale 

pasagerilor, șoferii, grăbiți, fără să observe lipsa lui 

Kuzea, dădură să iasă din spațiul destinat formalităților 

vamale. Nea șoferu’, lipsește domnu’ Kuzea,  l-au 

chemat pentru verificări suplimentare! observă o 

pasageră. Trecură minute bune și bărbatul blond nu-și 

făcu apariția la autocar; din spate alte mașini cu șoferi 

la fel de grăbiți și nervoși claxonau întruna, dar 

autocarul de România abia reuși, într-un târziu, să se 

urnească. Kuzea, transpirat și treaz, acum, de-

abinelea, murmur ceva în genul: Mama voastră... 

vameși nenorociți, vă bateți joc de oamenii care n-au 

nicio vină decât aceea că sunt nevoiți să treacă pe la 

voi!... Și mai spuse ceva, o înjurătură, desigur, în 

rusește, dar nimeni din autocar nu înțelese decât deja 

clasicul I bio mati! pe care nu-l puteau traduce, dar știau 

că e ceva de mamă... 

... Și din nou plictiseala călătoriei se instală în autocar, 

Kuzea încercă să-și rememoreze scenele din copilărie 

pe care le visase; nu-și dădea seama dacă vis a fost 

sau retrăire aievea a unor întâmplări reale. Am prea 

mult timp liber la dispoziție; mă mă plictisesc stând la 
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acest geam mișcător în care peisajele fug de-a-

ndărătelea iar autobuzul ăsta se mișcă și el în sens 

invers! Cum să mai ajungem noi acasă în condițiile 

astea în care și călătorii nu mai au nicio demnitate; 

cântă, se strigă între ei, își povestesc tot felul de 

întâmplări ale anilor lor de glorie... Dacă stau și mă 

gândesc bine nici visul ăsta al meu din care tocmai am 

ieșit n-a fost un vis... adevărat! A fost, abia acum îmi 

dau seama, o re-trăire a unor secvențe ale copilăriei 

mele... Ciudat e că tocmai acum am trait această 

ciudată experiență de viață-retro! Aș fi preferat să re-

trăiesc scene de tipul celei din d imineața plecării, dar 

nu! A trebuit să joc scena călătorului fraudulos care-și 

bate joc de oamenii de la vamă și să țin pe loc cincizeci 

de oameni nerăbdători să ajungă la cealaltă vamă, 

înaintea căreia să ne facem aprovizionarea cu toate 

dulciurile posibile care nu sunt deloc simple copii ale 

celor turcești, veritabile... Mai bine citesc ceva din 

„Romanțe pentru mai târziu”... încercă Kuzea să-și 

liniștească sufletul dar, după câteva strofe renunță: 

prea seamănă starea poetică minulesciană cu propria 

lui experiență de viață... erotică. Aceeași boemă 

existențială, aceeași neîncredere în persoana iubită, 

aceeași acceptate a datului erotic, aceeași acceptare a 

păcatului – până la urmă... original, sub imperiul lui 

„carpe diem.” I se întipări pe retina imaginară a ochiului 

câteva versuri abia citite  și încercă acum, printre 

cântece și povestiri retro de pe Bosfor din habitatul 

mașinii deloc zburătoare, să le înțeleagă trista 

actualitate: 

Eu știu c-ai să mă-nșeli chiar mâine... 

Dar fiindcă azi mi te dai toată, 

Am să te iert - 

E vechi păcatul 

Și nu ești prima vinovată!... 

Nu era prima dată când bărbatul ‘’ liber de 

contract ‘’  își făcea mental procesul existenței sale 

socio-familial-erotice și, ca de obicei, găsea greu 

răspunsuri potrivite și acceptate sau nu le găsea deloc, 

amânând pentru alte dăți reluarea “procesului’’ în 

speranța găsirii unei soluții ameliorative... Acum, pe 

pământ străin, neutru, relua încercarea de a stabili vini 

și priorități, cauze și efecte, măsuri de îndreptare a 

statutului său neclar... Ceea ce îl împiedica acum să 

reia în liniște analiza asta dificilă era întâlnirea 

intempestivă(?) cu Ayshe în condiții atât de ciudate, atât 

de neașteptate, atât de romantice, până la urmă... Și 

mai erau informațiile despre posibilul ei mariaj 

“internațional”, parcă forțat și inoportun, parcă regretat 

de fosta adolescentă oacheșă din anii de școală din 

orășelul de provincie dunărean-deltaică. Cum a ajuns 

fata asta pe mal de Bosfor, cum și-a construit existența 

într-o familie cu limbă, tradiții și obiceiuri aproape 

identice cu cele din orășelul nord-dobrogean... Și, mai 

ales, cât de indiferentă i-a fost iubirea pentru tânărul 

carcalian din moment ce și-a refăcut atât de repede 

moralul în preajma negustorilor din Marele Bazar... 

Kuzea era din ce în ce mai conștient de ce i s-

a întâmplat zilele trecute, motiv în plus pentru noi 

interpretări, pentru noi răspunsuri, fie ele și parțiale, la 

întrebările grave care-l frământau de ani buni... 

Întâlnirea cu iubita de odinioară părea că a venit într-un 

moment critic dar oportun fiindcă el chiar era într-o 

perioadă de puternică criză existențială. Plecarea lui în 

excursia aceasta era, de fapt, continuarea unui obicei 

din ultimii ani de a încerca să caute și să afle noi 

orizonturi care să-i deschidă, eventual, calea spre 

împliniri ce se lăsau așteptate. Și s-a mai întâmplat de 

câteva ori să se apropie, pe parcursul unor excursii 

asemănătoare, de câte o femeie însingurată dar nimic 

nu s-a mai întâmplat după finalizarea escapadelor... 

geografice. Acum, gândea Kuzea, întâmplarea cu 

descoperirea Ayshei într-un cântec la urcarea pe nava 

de croazieră părea, într-adevăr, o scenă dintr-un film 

romantic de aleasă transpunere regizorală! A fost un 

semn de la Dumnezeu! gândi bărbatul și, ca o 

confirmare, tocmai atunci telefonul mobil sună scurt dar 

strident în buzunarul de la piept. Surprins, bărbatul 

deschise aparatul, supărat că cineva îi întrerupe 

meditația ce părea din ce în ce mai productivă și, parcă, 

mai realistă... Era un mesaj de la Ayshe! 

De unde știa femeia asta numărul cel nou, 

când ei nu au adus vorba despre asta și nu și-au făcut 

schimb de numere de telefon. Alt semn de la 

Dumnezeu? se  întrebă retoric Kuzea și citi, tulburat de 

întâmplare, mesajul transmis: Bună, Kuzea ! Cum te 

simți ? Mi-e dor de tine… Mai vorbim când ajungi acasă 

! Treci pe la ai mei și lasă-le geanta…Te pupă, Ayshe ! 

Știa ceva Ayshe despre criza lui existențială prelungită, 

despre întrebările lui fără răspuns ? De unde aflase 

numărul cel nou de telefon când nici cei din biroul în 

care lucra nu-l știau ? Stia că-i urmărise firul vieții după 
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numărul vechi fără să-l contacteze de mulți ani și acum 

simțea că e momentul unei reveniri, al unei (re)trăiri de 

sentimente ce păreau uitate sau, oricum, ne-activate ? 

Telefonul se încălzise în mâna lui transpirată; reciti de 

mai multe ori mesajul, îi făcu chiar și o analiză aproape 

didactică ( nu degeaba participase el la o fază locală a 

olimpiadei de limba română !) Comunicarea Ayshei 

avea toate elementele necesare unui mesaj: claritatea 

exprimării, folosirea salutului inițial (o formă nouă de 

adresare, în locul tradiționalului “dragă cutare,…), 

propoziții scurte și clare, specifice acestui tip de 

compoziție utilizat în mesageria I.T. 

Dar nu asta era problema, a clarității mesajului 

și nici aceea, până la urmă, a numărului său de telefon 

pe care chiar îl credea secret! 

Chestiunea era aceea ... a dorului! Deși abia 

se despărțiseră, Ayshe trăia dorul, sentimentul acela 

tulburător despre care „experții” spun că e atât de 

specific românesc încât co-naționalii noștri au inventat 

acest cuvânt, intraductibil, e adevărat... Dacă Ayshe, cu 

origini clar musulmane, se declară cuprinsă de dor, 

înseamnă chiar că a trait plenar întâlnirea noastră și că, 

într-un fel, dă semne că reluarea legăturilor vechi pare 

nu numai posibilă, ci și dorită!  Dar eu? ... sunt cuprins 

de același sentiment? și simți cum din nou îi transpire 

mâinile, sudori reci îi inundă fruntea - și așa boltită sub 

atâtea gânduri... Simți și el, dar dor era sau sentimentul 

unei neîmpliniri a iubirii descătușate în zorii unei 

dimineți grăbite de început de toamnă?... Cât despre 

dorul simțit de el în anii din urmă, ehei!, sentimentul îi 

încleștase de multe ori inima și trăirea aceasta îi venea, 

știa asta, de departe, din cântecele străvechi căzăcești, 

din melosul acela inconfundabil al dorului cântat în 

stepele nesfârșite ori în preajma marilor fluvii încărcate 

de legende și povești ale vitejilor în căutarea dreptății 

ori a marilor iubiri pierdute în plecări la oaste și în 

războaie pustiitoare. Suspină Niprul și se zbate/ Vântul 

vuiește ne-ncetat,/ Se-ndoaie sălciile-n noapte,/ O 

vijelie s-a iscat... și Kuzea intră iar într-o stare greu de 

definit, îi era dor de cântecele vechi, rusești, atât de 

calde, atât de lirice, atât de triste adesea iar dulcea lor 

melancolie i se furișa din nou în suflet spre noi amintiri, 

spre noi rememorări... 
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CASA BÂNTUITĂ 

 

                                    Silvia GIURGIU 

,,Evrika”! exclamă Cezar chicotind, amuzat de 
ideea trăznită, ce tocmai îi venise. 

Căsnicia lui devenise prilej de iritare 
permanentă, de câteva luni încoace, de când Sandra, 
soția lui luase un obicei, care-l scotea din minți Îi intrase 
în cap, dintr-un motiv misterios, că are nevoie de 
cameră separată, pentru a putea dormi, cum se cuvine, 
deși chiar ea susținea, că soțul ei doarme ca un pește, 
fără să-i simtă nici măcar respirația. E drept că, în afară 
de acest capriciu absurd, relația lor mergea foarte bine.  
Tocmai cinaseră și acum stăteau îmbrățișați în patul lui, 
uitându-se la un film de dragoste, savurând împreună o 
sticlă de vin alb și ciugulind uneori din castronul cu 
popcorn, care le gâdila nările cu mirosul lor apetisant. 
Răsfăț pur, ce mai! Dar Cezar nu își găsea liniștea, 
obsedat de gândul, că va rămâne iar singur în patul 
conjugal, prea mare pentru el. Nu se putea bucura 
deloc, de tihna acelei seri. Problema trebuia rezolvată 
urgent.  

Neuronii lui debordau de inspirație, așa că, a 
început să-și urzească planul, cu minuțiozitate și 
precizie matematică, motivându-și absența prin 
necesitatea unui duș. Sandra ridică mirată din 
sprâncene. 
- Abia ți-ai făcut duș înainte de cină! Ce te-a apucat? 
exclamă ea. 
- M-am spălat, doar pe cap! minți el, prins cu mâța-n 
sac.  

Stai liniștită, iubire! Nu durează mult! 
- Bine, cred că mă duc la culcare! Fără tine, filmul nu 
mai are nicio savoare! 
- Nuu, să nu faci asta! sări bărbatul până în tavan, 
uimindu-și și mai mult consoarta. Am un gând... știi tu!... 
După duș!... 

Sandra l-a privit ca pe un marțian, dar a preferat 
să tacă. Comportamentul lui bizar o intriga, dar nu avea 
chef de mistere și ghicitori, așa că-și văzu liniștită de 
film. 

Cezar, desculț și în halat de baie, a dat drumul 
la duș, lăsând ușa băii ușor întredeschisă ,apoi s-a 
apucat frenetic de inovația lui. 

Cu ajutorul unui fir de plastic transparent a legat 
coada unui făraș metalic, pe care l-a vârât sub patul 
Sandrei, a mai legat și un adidas, câteva obiecte de pe 
noptieră, clanța ușii pe partea experioară și apoi a 
ascuns mănunchiul de fire, cu deosebită grijă, ca să nu 
se agațe de picioarele ei, cumva, când urma să meargă 
la culcare. A mai făcut el câteva ,, minuni” cu anumite 
obiecte din cameră, după care, abia stăpânindu-și 
chicotelile, s-a întors în baie și a repetat superficial 
dușul, pe care-l făcuse temeinic, ceva mai devreme, 
numai că, la întoarcere, în dormitor, nu mai era nimeni. 
Plictisită de atâta așteptat, femeia a plecat la culcare, 
sporind astfel setea de răzbunare a soțului abandonat 
mișelește. 

Asemeni unui păpușar iscusit, a luat în camera 
lui urzeala de fire și a așteptat cu răbdare s-o audă pe 
Sandra sforăind, cu obișnuitul simț de răspundere. 
- În loc, să mă vait eu, că sforăie, de-mi surpă creierii în 
cap, pleacă ea, frate! Lasă, că vezi tu, mofturoaso!  

Stând în pat, ca un pașă, Cezar a început să 
tragă cu tehnică de firele din mâna lui, știindu-le rostul 
la fiecare, astfel că, deodată, fărașul metalic a început 
să danseze pe sub patul  femeii adormite, provocând un 
vacarm fioros. 

Abia cufundată în lumea viselor, Sandra își 
întrerupse răgetele, poticnindu-se, înnecându-se și 
tușind aproape sufocată, după care ciuli urechile la 
tărăboiul din cameră. Când s-a aplecat să ia sticla cu 
apă de lângă pat, unde o ținea la îndemână, ca s-o 
găsească și pe întuneric, aceasta a început să sară de 
colo-colo, nelâsându-se prinsă, nici în ruptul capului. 
Aruncând pilota de pe ea, biata femeie s-a repezit la 
întrerupător, dar înainte să ajungă la el, lumina s-a 
aprins singură, dezvăluindu-i privirilor îngrozite un 
spectacol din Poltergeist. Fărașul se îndrepta către ea, 
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trepidând ca posedat, veioza de pe noptieră a căzut cu 
un zgomot sec, pe parchet, unde a început să se 
contorsioneze, să se răsucească, să se stingă și 
aprindă singură, un adidas alerga prin odaie, sprințar, 
îndreptându-se către ușa, care se închidea și se 
deschidea ritmic și inexplicabil. Groaza lua amploare în 
inima femeii, odată cu convingerea că este victima unui 
atac energetic. Calea de evadare nu prezenta garanție. 
deoarece ușa părea posedată, iar ea nu avea nicio 
intenție să se apropie. Își puse nădejdea în icoana din 
perete și începu să se închine cu o habotnicie, pe care 
nu și-o cunoștea. Când s-a apropiat s-o atingă, însă, 
aceasta s-a ferit într-o parte. Disperarea și teroarea ei 
au atins apogeul, în momentul în care fereastra pe unde 
intenționa s-o tulească, s-a deschis singură. Pusă în 
fața unei alegeri, a ales-o pe cea mai puțin sumbră. 
Dacă dincolo de fereastră o aștepta  perspectiva 
umbrelor nopții, ușa posedată, cel puțin îi oferea 
probabilitatea de a ajunge în brațele sigure și 
protectoare ale soțului.  
De teamă să nu piardă ultima șansă, Sandra s-a 
năpustit ca un kamikaze spre ușă, încercând să evite 
proiectilele demonice care i se încurcau în picioare. 
După o luptă disperată, corp la corp cu ușa îndărătnică, 
a reușit să scape din camera bântuită și s-a refugiat 
tremurând și gâfâind extenuată psihic în patul conjugal, 
pe care nu mai avea intenția să-l părăsească vreodată. 
Era decisă, însă, să nu dezvăluie nimănui pățania sa. 
Cel mai mult, se temea de ironia usturătoare a soțului, 
care ar fi râs de închipuirile ei, sau, și mai rău, ar fi exilat-
o înapoi în camera bântuită.  

DIMINEȚI INIȚIATICE   
Încă o dimineață, pe care o absorb prin toți 

porii, cu prospețimea aerului, cu mirajul naturii și cu 
liniștea ei spartă de micii virtuozi cocoțati prin salcâmii 
mei și cu tot miracolul vieții, ce se trezește somnoroasă 
din somnul nopții. 

Salut cordial familia de căprioare, care 
traversează agale strada și se afundă în lanul de 
porumb, de un verde crud și apetisant pentru foamea lor 
neostoită. Își mai rostogolesc, din când în când privirile 
îngrijorate către mine, dar mă feresc să fac vreo 
mișcare, care le-ar putea speria! 
Ne cunoaștem demult, dar neîncrederea lor față de om, 
este genetică și destul de justificată, dealtfel. Nu mă 

aștept să fac excepție de la legile nescrise ale naturii, 
de aceea observ cu surprindere și încântare, cum se 
opresc toate și mă privesc îndelung, cu ochii umezi și 
limpezi, șfichiuind instinctiv aerul, cu urechiușele lor 
delicate. Le salut prietenește din balconul meu și le 
îndemn să-și consume liniștite micul dejun. 

Capul familiei își scutură cu vanitate fruntea 
încununată cu o pereche de coarne de toată 
splendoarea, evident deranjat de prezența mea. 
Pufnește nemulțumit către cele două tinere căprioare, 
care îl flanchează supuse și mă întreb, ce grad de 
rudenie este între ei. 

Nu cred că are două soții. Încerc să-mi dau 
seama, care dintre ele este mama puiului ,ce zburdă 
icnind printre picioarele lor. Aha, am descoperit! Micuțul 
s-a grăbit să mă dumirească. Plăcerea cu care își 
consumâ biberonul se manifesta prin mici țipete 
extaziate. 

Cealaltă, trebuie să fie fiica cea mare, sau vreo 
surioară, încă nemăritată. Cerbul nu prea pare să se 
preocupe de asta și o curtează asiduu, mai mult pe ea, 
fără să ia în considerare dezaprobarea din ochii căprui 
și triști ai soției. Înfidelitatea între sălbăticiuni se plăteste 
cu o altă infidelitate. Conexiunea dintre noi s-a întrerupt 
spontan  când foamea a fost ostoită, iar chemarea 
pădurii a devenit impetuoasă. Pășind agale, cercetând 
prudente împrejurimile, căprioarele au dispărut în 
umbra copacilor, speriind un stol de păsărele, care s-au 
înălțat în zbor, protestând vehement. Guguștiucul, care 
locuiește în nucul de pe marginea șoselei, avertizează 
zgomotos eventualii invadatori, să se îndepărteze 
neapărat de copacul lui. De fapt, acesta este ocolit 
respectuos de stolul sprințar, care poposește în pâlcul 
de zarzări dați în pârg, pe care în vandalizează 
sistematic. 

Entuziasmul lor asurzitor, provoacă protestele 
fazanilor,  încă adormiți prin bălării, care izbucnesc în 
injurii colorate. Pe gard, două veverițe se aleargă 
acrobatic, făcând cascadorii periculoase. Este doar un 
ritual de împerechere, pentru că dansul lor nebunesc 
sfârșește într-o îmbrățișare pasională, care se consumă 
cu nerușinare, prin iarbă, chiar sub ochii mei. 

Hm, câtă lipsă de pudoare! 
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Vremuri de legendă – Victor Baumann 
  

 

 

 

                                     Vasilica MITREA 

 

 

   

    De puține ori, în ultima vreme, mi-a fost dat să-mi 

placă o carte atât de mult, precum cea scrisă de 

arheologul și profesorul, Dr. Victor Baumann, autor cu 

vocație de povestitor, fiind la bază istoric,  cunoscând  și 

descriind și pe baze istorice această carte-document, 

care poate fi încadrată și ca monografie.  

            Romanul conține legende din perioada 

prăbușirii ultimului stat cruciat. Cuprinde perioada sec. 

XII-lea-XIII-lea, când Mihai Paleologul uzurpă tronul. La 

1299, când Hanul Tolkai al Hoardei de Aur, cu sprijinul 

trupelor ruse, îl înfrânge pe Nogai-han în zona Niprului. 

În cele din urmă este ucis în luptă. După dispariția lui 

Nogai-han, tătarii se retrag în zona Moldovei. Tot atunci 

are loc și începuturile statului otoman. 

            În ținuturile dobrogene, acoperite cu pajiști și 

păduri mari, unde pășteau numeroase turme de oi, 

ciobanii (oierii) au format  o obște, condusă de staroști. 

Turcii se bucurau de prezența oierilor și întrețineau 

relații bune cu ei, fiind interesați să trimită la Stanbul cât 

mai multă carne proaspătă de miel și de berbec. 

            Toată legenda pornește de la o poveste când, 

un oier de pe aceste meleaguri, pe numele lui, Niculiță 

(de aici și denumirea zonei de Niculițel) a descoperit 

Sfânta Cruce, apărută, scrijelind în pământ. Știrea 

despre minunea de la poalele Dealului Mare s-a 

răspândit repede, iar în câteva zile pajiștea s-a umplut 

de oameni. Au săpat în jurul sfintei cruci și au descoperit 

o biserică. Toți au sărbătorit minunea dumnezeiască. 

Nu se putea însă intra, deoarece intrarea fusese zidită. 

Minunea s-a săvîrșit când era prăznuit Sfântul Cuvios 

Athanasie Atonitul, prăbușindu-se o porțiune din zidul 

lateral al bisericii. Odată cu această întâmplare, din 

stânca arsă, au observat cum curgea un izvor limpede 

„ca lacrimile sătenilor și păstorilor, care nu mai 

conteneau să aducă slavă Domnului Dumnezeu”. Ei l-

au numit „Izvorul Zmeului”, iar fântâna de alături a 

căpătat numele de „Fântâna Zmeului”. Oamenii au 

folosit apa izvorului abia după sfințirea lui, cînd a fost 

tîrnosită și biserica cu hramul Sfântului Cuvios 

Athanasie Atonitul din Niculițel, singurul monument 

creștin medieval păstrat până în zilele noastre pe 

pământul Dobrogei. 

            Autorul, cu talent, har și abnegație a pătruns în 

miezul acestei legende, apelând la informații științifice 

care l-au ajutat să descopere „sâmburele de adevăr” 

apropiată de realitatea istorică. 

            Lucrările de restaurare din 1975 au scos la 

iveală, sub pardoseală, mai multe morminte de 

inhumație, iar cu ocazia repictării, după 1990, au apărut 

fragmente de frescă din secolul al XVI-lea, pictate în stil 

bizantin.  

            Scriitorul, Victor Baumann scrie un roman de 

mare excepție, de ficțiune istorică, dar și  pe baza 

descoperirilor arheologice. Autorul povestește cum „doi 

călugări zugravi, aduși de la Curtea de Argeș, s-au 

minunat la vederea lăcașului creștin din mijlocul pădurii, 

exclamând: „Jupâne, Biserica aceasta este la fel de 

veche ca biserica Sân Nicoară de la Curtea de Argeș, 

încât aș putea spune că amândouă au fost ridicate de 

aceeași constructori”, pe vremea primului Basarab, 

după ce acesta și-a așezat la Argeș capitala Țării 

Românești”. 
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            Istoria este un domeniu pe care ar trebui să ni-l 

însușim toți. Dar, când un istoric, precum domnul Victor 

Baumann, face din legendele acelei perioade un roman 

atât de captivant, nu pot decât să am toată admirația 

pentru domnia-Sa! Contează și frazele meșteșugite cu 

care descrie o stare de lucruri și întâmplări, cum ar fi: 

„Dumnezeu are grijă de cei buni” sau „Știa să iubească 

bărbătește. Personajele sunt bine înfipte în realitate, cu 

trăsături ferme și hotărâte, iubitoare de patrie. 

            Începând de la aceste lucruri concrete, 

construiește un roman care te ține cu sufletul la gură. 

Personajele sunt bine conturate, prin fraze și sloganuri, 

precum: „Robia transformă omul într-un animal, iar 

averea picată din cer întărește și mai mult caracterul 

animalic al omului”. 

            Am fost atrasă și încântată să constat 

verticalitatea, loialitatea, cinstea, onestitatea, lupta 

dreaptă (și adevăratul  patriotism al luptei pentru țară) a 

înaintașilor noștri. Cine și ce ne-a determinat să 

pierdem aceste calități? 

            Așa cum un copil își ia educația din exemplul 

propriilor părinți și apropiați lui, așa acum, azi, suntem 

bombardați cu multe controverse, conflicte, minciuni, 

disensiuni și ne divizăm cu fiecare zi tot mai mult. Să 

reflectăm și să medităm mai mult la faptele noastre. Mai 

devreme sau mai târziu vom da seamă.  

            „Mi-a vorbit destinul!... Nu bat câmpii! Fiecare 

om se naște, trăiește și moare călăuzit de destinul său. 

Soarta ne-o creăm singuri și, ceea ce realizăm în viață 

ne ajută să ne facem o soartă mai bună sau mai puțin 

bună, dar totul se desfășoară sub aripa unui destin pe 

care nu-l cunoaștem!” 

            Dragi cititori, nu vă povestesc eu mai departe 

această capodoperă literară, care este scrisă de un 

adevărat literat, Victor Baumann, „Vremuri de legendă”. 

Vă las dumneavoastră bucuria parcurgerii acestei 

legende, care face parte din trecutul nostru.  

            Domnule profesor, Victor Baumann, vă felicit 

reverent pentru această creație literară și vă asigur de 

toată stima, prețuirea și respectul meu, ca om și ca 

scriitor și vă doresc viață lungă.  

 

 

Vasilica MITREA 

Președinte al Ligii Scriitorilor Dobrogeni 
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SCRIITORUL TULCEAN IOAN GHEORGHIȚĂ – CREATOR DE 

MITURI POETICE 

(considerații la volumul Sfinxul Dunării – poetul) 

 

               profesor Gheorghe BUCUR 
 

 

 
Mitologia i-a atras întotdeauna atât pe oamenii simpli, 
cât și pe creatori. 

Filosoful Lucian Blaga enunța o constatare 
remarcabilă pentru domeniul creației: „Fără o gândire 
mitică nu ia ființă, din păcate sau din fericire, nicio 
poezie.” (Luntrea lui Caron) Afirmația o putem extinde la 
orice formă de creație literară și, mai mult, la orice de tip 
de artă. Am putea argumenta observația prin faptul că 
marile realizări artistice literare, precum Iliada de Homer, 
Hamlet de Shakespeare, Faust de Goethe, Luceafărul de 
Eminescu, Povestea lui Harap-Alb de I. Creangă sau chiar 
Meșterul Manole al lui Blaga, pentru a da doar câteva 
exemple, au la bază mituri de mare audiență ale 
umanității. 
 Postulatul lui Blaga i se poate aplica și 
tulceanului Ioan Gheorghiță, unul dintre cei mai importanți 

poeți nord-dobrogeni actuali. Titlul recentului său nou 
volum, Sfinxul Dunării – poetul (Iași, editura Pim), 
ilustrează direct această idee. 
 Scriitor prolific, de la debutul în volum din 
1993, cu Ora de identitate (Galați), până astăzi, a 
publicat 9 volume (Emigrantiada - poezii, ed. Harvia, 
Tulcea, 2004; Undeva la Poarta Raiului - poezii, ed. 
Ex Ponto, Constanţa, 2010; Solzi de primăvară - 
poezii, ed. Ex Ponto, Constanța, 2012; Frumoasa 
mea, Transpoezia - poezii, ed. Pim, Iaşi, 2016; Pro 
domo sua - poezii, ed. Pim, Iaşi, 2019; Copilăria - 
ţara de aur şi de vis, poezii pentru copii, ed. Pim, 
Iaşi, 2019; De-a Phoebus – poezii, ed. Pim, Iași, 
20200), ceea ce ar însemna în cei 27 de ani câte o 
carte la trei ani.  

Dacă urmărim doar titlurile, observăm că trei 

dintre ele –  Undeva la Poarta Raiului, Copilăria - 
ţara de aur şi de vis și De-a Phoebus –  fac apel 
direct la diverse mituri. Așadar, tehnica folosirii miturilor la 
Ioan Gheorghiță nu este nouă. Ceea ce este nou și 
remarcabil, în volumul de astăzi, este inventarea unui mit: 

poetul trăitor în zona dunăreană (menționăm că autorul s-
a născut și a trăit primii ani de viață în localitatea Grindu, 
județul Tulcea,  localitate riverană a fluviului) devine un 
adevărat „sfinx al Dunării”.  Ideea este explicitată în chiar 
prima poezie, poezie-program pentru volum. Citez finalul:    

„Sfinxul Dunării - Poetul 
din vremuri îndepărtate, de demult 
zboară rotindu-și amintirile 
cu dragoste și tumult 
între cer și pământ 
și-a prins gândurile 
într-un etern legământ…”  

Mitul are câteva caracteristici fundamentale, 
regăsibile și aici. Ne putem raporta la două imagini 
tradiționale tip – Sfinxul din Egipt și, la noi, Sfinxul din 
Bucegi. Mitul sfinxului coboară într-o vreme 
imemorială și are o semnificație complexă. Reținem, 
mai întâi, vechimea foarte mare a „sfinxului-poet („din 
vremuri îndepărtate, de demult”), apoi legătura 
strânsă cu realitatea locului („amintirile”), are o relație 
mai mult decât obiectivă, una afectivă cu acest ținut 
(„rotindu-și amintirile / cu dragoste și tumult”)  într-un 
spațiu total („între cer și pământ”).  

Apoi, poeziile volumului se înșiră, din diferite 
perspective,  sub semnul acestor „amintiri” din viața 
autorului. 
    Să mai observăm că într-o serie de texte 
poetul face trimitere la diverse mituri cunoscute, 
precum Sfântul Graal (Astăzi), Facerea lumii și Styxul 
(În ritmuri de Vivaldi), Prometeu (Leagăn), Iuda (La 
noi), Mărul lui Adam (Din Mărul lui Adam), Sfântul Ilie 
(Incognito), Ana și Manole (Ca o fântână), ielele 
(Pluteam), dorul (Dorul), folosite pentru a întări o idee 
sau pentru a ilustra o trăire emoțională.  
 De pildă, în Ca o fântână, resimțită și 
constatată, trecerea inexorabilă a timpului 
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(concretizată în plecarea „nestăpânitelor clipe”) 
creează o trăire greu de definit, ce implică o stare de 
nemulțumire și regret, ca aceea a lui Manole-Icar, 
lângă celebra-i fântână, unde el însuși devine fântână 
și aude cântecul „de lebădă”, de fapt, de moarte, al 
Anei:   

„Mi-au rămas doar aripile 
din șindrilă făcute, 
Ano, inima-mi bate 
când îți aud cântecul 
de lebădă, 
ca o fântână lină 
mi-e trupul 
din care ies clipele, 
pleacă, dumnezeu știe unde! 
nestăpânitele  
clipe...” 

Autorul însuși se socotește un mit, chiar dacă 
„neînsemnat”, încă de la naștere (De-a ursitoarele): 

„a treia încerca din răsputeri 
să le adune [trăsăturile, n.n.] într-o 

cătrună 
şi să le așeze pe rânduri înalte şi 

drepte, 
pe o traiectorie aproape perfectă 
chiar dacă eram un neînsemnat mit, 
în niște sertare cilindrice 

numai să dospească până când m-
aş fi trezit.” 
De asemenea, în creația Leagăn, poetul 

dezvăluie că ar vrea să aibă puteri miraculoase și 
atunci, căutând un model, se compară  cu vestitul 
semizeu, pedepsit de Jupiter pentru că furase focul 
din Olimp și-l dăruise oamenilor. Actul creației este 
un proces petrecut la înalte temperaturi, cu o mare 
combustie internă, enunțurile poetice construindu-se 
din foc și scântei, spre surprinderea chiar a autorului:   

„întâmplător sunt şi eu 
vreun Prometeu 
dau flacără iubirii munților 
mai întâi arde înlăuntrul ei, 
apoi sar scântei după scântei 
până devin frunze dintr-o carte 
cu litere mișcătoare, aparte, 
le privesc surprins 
în mireasma dulce de gutui 
în puterea vântului...” 

 Cu o problematică diversă, deși nu prea 
complicată, cartea (81 de pagini și 69 de texte) îl 
înscrie pe autor într-un spațiu scriitoricesc care 
depășește granițele locale. Poetul are în prim plan, 
ca temă fundamentală, iubirea. Nu este vorba de o 
iubire romantică, serafică, ci, mai degrabă, de o iubire 
trăită plenar, văzută ca modalitate de împlinire a 
ființei:   

 „Ne-am știut 
de-o vară-ntreagă 
gândul tău creştea vioi, 
tot mai verde şi mai verde 
ne îmbățoșăm noi doi, 
tu erai din mine ruptă, 
geană dulce, umbră moale 

cum iubirile se-nfruptă 
dinspre vârfuri, înspre poale, 
eu eram stejar de-o vreme 
parcă cineva ne dase 
viaţă, s-o-mpărţim devreme 
printre fire de mătase, 
dimineaţă-n trunchi curbat.” (Ne-am ştiut…) 

 Cu incantații de descântec, poezia Fă-mi, 
iubito…, aduce o perspectivă inedită trăirii erosului: 

„Fă-mi, iubito, din sărut 
bob de strugure băut 
pentru ziua care vine 
să-mi pun dragostea-n ciorchine, 
că numai aşa m-aş da 
buzelor dulci, răcoroase,  
gustului ce m-ar uda 
de la brâu şi pân’ la oase…” 

Interesante ca viziune, Interogație, M-am îndrăgostit 
de tine, Ochii tăi au, precum Frumusețea ta, accente 
de ode adresate iubitei, realizate în imagini sugestive 

și neașteptate („Frumusețea ta, iubito/ era întocmai 
ca a unui măslin/ aflat în perioada de germinație…”.) 

Ca și în volumele anterioare, există în scrisul 
lui Ioan Gheorghiță o notă accentuată de meditație. 
Textele Iubește-mă, viață, Cântec, Fiecare…, Cu 
palmele modelez vise  aduc în atenție interesante 
aspecte privind viața, condiția omului ori soarta lui. 
Când plin de entuziasm și elanuri dionisace se 
adresează patetic vieții – „iubește-mă” aceasta „s-a 
întors (înspre mine) indiferentă/  și a ridicat din umeri,/ 
era toată acoperită / în promoroacă”, ca apoi, 
constatând parcă vrăjmășia destinului să se întrebe 
retoric  „cine latră la soarta noastră?”. 
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 Problema vieții este legată de cunoșterea de 
sine mai întâi: „a vorbi despre viaţă/ e puţin probabil,/ 
mai ales că e greu/ să ne cunoaştem pe noi înşine...”, 
dar  omul încearcă parcă zadarnic să afle răspunsuri: 
„stai tu, omule,/ cu gândurile înghesuite/ într-o coajă 

de nuc/ de întuneric ferite…” (Cu palmele modelez 
vise). 
 Poetul ajunge la concluzia că destinul omului 
e perpetua căutare. Citez în întregime scurta dar 
interesanta meditație Fiecare…:   

„Fiecare om 
e o piatră filosofală, 
o căutare continuă 
prin nebuloase 
şi tăceri subînţelese, 
iată cum pasărea se ascunde 
în propria-i arie, 

în propriul zbor... 
asemenea şi omul 
ca o flacără vie   
încearcă să-şi depășească 
cercul 
prin care curge 
un fluviu de sânge…”  

 Uneori,  atitudinea civică dezvăluie sărăcia 
(Aici a plouat) sau tare morale actuale (goana după 
putere, goana după bani a potentaților zilei), care 
duce, în final, la o izbucnire imprecativă, ca în La noi:   

„aceştia-ar fi cei mai de sus, 
cei care trag atâtea sfori, 
cei protejaţi şi-ar fi exclus 
să n-aibă-nsemn de senatori… 
La noi putere-nseamnă bani -   
…”vă mama voastră de golani!”  

 În carte, alături de motivul central din titlu (ar 
fi fost benefic dacă acesta ar fi fost amplificat și prin 
alte poezii), se pot identifica trei motive principale: 
Divinitatea, Timpul și Dunărea.  

Motivul timpului face parte, de fapt, din 
sectorul meditativ. Texte, precum În palma mea, 
Astăzi, Clipa, Zi-le, Alunec, surprind aspecte și trăiri 
sufletești cu semnificație pentru ființa umană pe 
coordonata timpului:  

„alunec printre stele şi scântei 
şi mă-ncolţeşte parcă un zenit 
de undeva, din visele cu zmei 
crescute pe un timp nemărginit...” 

 În Timpule, poetul dezvăluie, nu fără o 
anume mândrie, conștiința valorii lui și a perenității 
creației sale: 

„timpule, numele peste care calci 
cu infinită dragoste 
este al meu, 
sub tălpile tale 
simt veșnicia…” 

 Protectoare a ființei, Divinitatea este invocată 
ades cu scopul solicitării unui ajutor, ca în Rugă: „Fă-
mi, Doamne,/ dragostea din azur,/din apă să fie, din 
pământ,/ din cai sălbatici, din aer pur,/şi de la Tine cu 
ceva sfânt…” 

 În ipostaza de motiv, „Dunărea” apare firesc 
ca parte a peisajului local, univers familiar autorului 
născut pe malul fluviului.  În percepția subiectivă a 
fluviului din Pluteam se simte legătura sufletească cu 
acesta: „aceeași de secoli, aceeaşi de ani,/ era 
mişcătoare Dunărea înveşnicită/ cu tristeţi şi cu obraji 
diafani…” sau în imaginea personificată a ținutului 
Dobrogea: 

„Sora cea mai mică 
din familia noastră 
era şi cea mai săracă dintre toate, 
avea faţa suptă şi ochii mari 
şi privea dusă pe gânduri 
valurile Dunării sau spuma Mării 

Negre…” 
 Folosind cu predilecție versificația modernă, 
într-un limbaj relativ simplu, cu un imagism original, 
dar fără a fi ostentativ sau ermetic, scriitorul 
comunică clar și direct lectorului mesajul său, deseori 
în formulări surprinzătoare.  

Eul liric ni se dezvăluie acum într-un moment 
de calificări și autoevaluări, fapt enunțat chiar de titlu. 

Depășind spațiul zonal, Ioan Gheorghiță își 
dovedește, încă o dată, talentul prin capacitatea de a 
crea un nou mit în literatura noastră, poetul – sfinxul 
Dunării.  Noutatea adusă de autor constă, în 
principal, în două aspecte: mai întâi, atribuie poetului 
condiția de sfinx al unui fluviu și, în al doilea rând, 
Sfinxul iese din eterna-i muțenie și se manifestă aici 
în postură meditativă („și-a prins gândurile / între cer 
și pământ”). 

Poet neomodern, ca viziune, imagism și 
scriitură, cu inserții de panteism și note expresioniste, 
Ioan Gheorghiță se impune drept o voce particulară 
în rândul poeților dobrogeni de valoare.
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B s         H  m   „Sf Ap s     

P     ş  Pavel“ din Medgidia - lăcaş de credinţă 

şi rezistenţă anticomunistă 
 

 

 

            Prof. Dr. Nataşa PETEU 
 

Ocupată în 

secolul al XV-lea 

de către 

otomani, 

Dobrogea şi-a 

pierdut 

identitatea 

statal-politică 

românească. 

Stăpânirea 

străină n-a recunoscut românilor dreptul de a se 

organiza pe temei naţional, dar recunoştea 

organizarea pe temei religios. Administraţia 

recunoştea, şi de cele mai multe ori şi respecta 

biserica creştină ca instituţie şi lăcaş. 

 Cunoaşterea istoricului instituţiilor de cult 

oferă câteva posibile răspunsuri la întrebarea privind 

existenţa, dezvoltarea şi afirmarea românilor din 

Dobrogea. 

 Oraşul Medgidia este distrus de turci în 

prima jumătate a sec al XV-lea şi se  reface la 

jumătatea sec al XVIII-lea. 

 Distrus din nou în 1828-1829 devine, printr-

o colonizare tătărească şi construcţia căii ferate 

Cernavodă-Constanţa, un oraş important4. 

 
4  Călători străini în ţările Române, vol II – VII, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1970-1975, p. 396-397 
5 Marele dicţionar geografic al României, Vol IV, p 304 
6 Ioan Georgescu, Românii transilvăneni în Dobrogea, în 
„Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş”,  1918-1928, Vol I, 
Bucureşti, Cultura nationala, 1929, p 618. 

 Până în anul 1878, când judeţele Constanţa 

şi Tulcea au trecut sub administraţie romănească, 

fiind atribuite României prin tratatul de la Berlin, în 

schimbul Sudului Basarabiei, populaţia românească 

era numeric redusă, fapt ce explică cauza pentru 

care, în Medgidia, oraş central dobrogean n-a existat 

până în 1890 o biserică creştină românească. 

 Populaţia Medgidiei scăzuse dramatic de la 

20.000-25.000 de locuitori cât erau în 1874 la 2.449 

de suflete în 18995, din cauza frigurilor, tifosului şi 

retragerii tătarilor în 1877. 

 Alături de alte etnii erau şi români veniţi din 

Transilvania înainte de 1878 precum: Dobrotă din 

Tulghea de Braşov, Golea din Satul Lung. Bârzan 

din Seliştea Sibiului, Sorescu tot de acolo, Bădila de 

la Sibiu, 1874, Constanitin Urzică, 1849, din 

Cavaran, Trei Scaune6. Doar şase dintre români 

aveau acte de proprietate agrară care însumau 127 

hectare.  

          Puţine surse istorice menţinează totuşi, în 

Medgidia, o biserică ortodoxă bulgărească7, 

înfiinţată încă din timpul stapânirii otomane, în anul 

1872 8. Într-un alt document se precizează doar că, 

în războiul din 1877, la Medgidia se afla numai o  

casă de rugăciune cu un singur preot 9,   informaţie 

7 Gheorghe Dumitraşcu, Cultura naţională, Localităţi, biserici, 
mănăstiri româneşti în Dobrogea până la 1878, Editura Fundaţiei 
„Andrei Şaguna”; Constanţa, 1996, p 218 
8 Marele Dicţionar Geografic al României, op. cit. p. 304 
9 D. M. Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti, 
1904, p. 645.  
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care apare şi într-o „dare de seamă“ 10 a Prefectului 

de Constanţa din 1881.  

 În fapt ceea ce ţinea loc de biserică, având 

hramul „Sf. Chiril şi Metodiu” era o capelă în forma 

unei case dreptunghiulare construită din chirpici, cu 

o tindă, 

un mic 

altar şi 

un tavan 

obişnuit  

oricărei 

locuinţe, 

la care a 

servit un 

singur 

preot  bulgar, preotul Ştefan, întrucât puţina 

populaţie ortodoxă11 era formată după un raport de 

statistică medical din 1881 din 278 români, 45 

bulgari, 27 greci, 35 armeni,  18 ruşi 12, în total 403 

creştini. 

 Important de reţinut este faptul că 

autorizaţia de construcţie dată în timpul stapânirii 

otomane cuprindea o anume restricţie pentru biserici 

şi anume, să fie zidită cu o jumătate de metru sub 

nivelul pamântului. Numai geamiile se construiau la 

nivelul pământului ceea ce însemna că pe primul loc 

se aflau credincioşii lui Alah şi după aceea urmau 

celelalte categorii de credincioşi*. O astfel de 

biserică construită din piatră  durează încă : este 

biserica din Istria13, judeţul Constanţa, unde se 

poate vedea ca este zidită cu o jumatate de metru 

sub nivelul pământului.   

Biserica „Sf. Chiril şi Metodiu”, cunoscută şi sub 

numele de Biserica Veche, situată la marginea 

vestică a oraşului Medgidia, în harta sa geografică 

de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la 80 de m de 

 
10 „Farul Constanţa”, nr. 39 din 8 februarie 1881. 
11 Ioan Georgescu, Românii transilvăneni în Dobrogea, în 
„Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş”,  1918-1928, Vol I, 
Bucureşti, Cultura nationala, 1929, p 618. 
12 Stoica Lascu, Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-
1847), volumul I, Muzeul de Istorie Naţional şi de Arheologie, 
Constanţa 1999, p 141. 

biserica actuală, a fost demolată in 1899, pentru 

motive de degradare şi  securitate, iar pe locul unde 

a fost altarul s-a ridicat un obelisc litografiat din 

marmură pe care se află următoarea inscripţie: 

„Acest monument s-a ridicat pe locul unde a fost Sf. 

Prestol al Bisericii Vechi „Sf. Chiril si Metodiu“, care 

s-a dărâmat in 1899, an în care s-a sfinţit Biserica 

Nouă cu patronul Sf. Apostoli Petru şi Pavel”. În anul 

1964, obeliscul a fost strămutat lângă mormintele 

aflate în apropierea noii Bisericii  şi i s-a refăcut 

crucea de deasupra care se pierduse. Obeliscul 

menţionat mai sus se învecinează cu o lespede de 

consistenţă nisipoasă, de culoare galbenă cu 

dimensiunile aproximative de 1,50 x 0,60 x 0,30 m, 

fără inscripţii, care probabil acoperea un mormânt. 

         Datele 

au fost 

furnizate 

indeosebi de 

domnul 

Dumitru 

Chirovola 

venit in 

Medgidia în 

1895 de când a funcţionat ca ajutor şi apoi ca 

secretar al Primăriei oraşului Medgidia şi a făcut 

parte din comitetul parohial de construcţie al 

Bisericii, precum şi de Bucur Târgovişteanu, mort în 

1964, de asemeni consilier parohial, care a  

cunoscut  Biserica veche.14 

   În 1890 când s-a început construcţia 

Bisericii noi, cu hramul „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“15, 

în Medgidia existau 6 geamii construite in 1865, 

1869, 1870, două in 1872 şi alta in 1876.   

  La început edificiul a purtat numele de 

„Catedrala Ortodoxă”, fiind ridicat pe ruinele unui 

*Informaţia a fost dată de Marinescu Corneliu, 95 de ani, profesor si 
om de cultură, autor a primei monografii a oraşului Medgidia. 
13 Corneliu Marinescu, Medgidia, Studiu monografic, Constanţa, 
Editura Dobrogea, 2006, p. 253. 
14 Scurt istoric al bisericii aflat in arhiva, pus la dispoziţie de Popa 
Octavian, preot paroh in prezent. 
15 Arhiepiscopia Timişului şi a Dunării de Jos în trecut şi astăzi, Galaţi, Editura 
Arhiepiscopiei Timişului şi a Dunării de Jos, 1981, p. 166 
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castru roman16. Ansamblul religios era alcătuit din 

clădirea bisericii, clopotniţă, care „are o turlă înaltă 

cu trei clopote, dintre care unul este mai mare având 

o greutate de 700 kg17“ şi o curte de cca 5 ha, 

împrejmuită pe toate laturile cu ziduri de piatră 

fasonată de 0,80 lăţime pe care se aflau stâlpi din 

cărămizi din 2 în 2 m care susţineau gardene din 

lemn. Poarta dublă metalică care se afla pe latura 

sudică este identică cu poarta care se situa în colţul 

din nord-est al împrejmuirii şi asigura accesul 

enoriaşilor dinspre piaţa centrală. Prin faţa acesteia 

trecea strada pietruită folosită de sacagii care 

asigurau cu apă potabilă locuitorii Medgidiei, stradă 

care trecând prin faţa „Şcolii de Fete“ ajungea în 

strada Negru-vodă. Porţile duble înalte peste 2 m 

erau lucrate din fier forjat prevăzute cu role, care 

rulau pe şine arcuite, mânerele ca şi întreg portalul 

fiind artistic realizate. De la poarta din nord-est 

pornea o alee pietruită cu piatră măruntă, flancată cu 

arbuşti de accacia, care conduceau enoriaşii în faţa 

bisericii. Împrejmuirea din partea de nord avea pe 

partea interioară un şanţ din piatră fasonată cu 

lăţime de 2 m şi adâncime de 0, 5 m pe toată 

lungimea18. Astăzi se mai pot vedea porţiunile 

rămase din vechea împrejmuire în nord şi sud-est. 

 Date despre noua Biserică sunt 

inscripţionate pe două plăci de marmură19. Pe o 

placă se menţionează că temelia bisericii s-a pus la 

20 iulie 1890, iar pe cealaltă se precizează că 

 
16 Aurelia Lapuşan, Ştefan Lăpuşan, Medgidia Carasu, Editura 
Muntenia, Constanţa , 1996, p. 102 
17 Corneliu Marinescu, op. cit. p.254.  
18 Date despre vechiul ansamblu religios ne-au fost oferite de 
inginerul agronom Neacşu T. George, a cărui casa părintescă se afla 
pe strada Oprea Hârâciu, în apropierea bisericii „Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel“. 
19 Înscripţiile conţin următoarele: 

Prima placă: „ Regatul Romaniei, Judeţtul 
Constanţa. În anul 1890 luna iulie in 20 s-a pus temelia 
Bisericii Ortodoxe Române în urba Medgidia cu patronul Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel, sub domnia regelui Carol I. Biserica 
face parte din Eparhia Dunării de Jos, având ca Episcop de 
P.S. Părintele Partenie, prefectul  Judeţului Colonel 
Schelleti, Administratorul Plasii B. Kogălniceanu, Protoiereul 
Judeţului R.D. Mircea, Comitetul Construcţiunii: D.C. 
Antonescu – preşedintele , Ef. V. Stiuca – vicepreşedinte In. 

lăcaşul religios s-a terminat în octombrie 1898. 

 Biserica a început să se construiască din 

fonduri colectate de la enoriaşi, ajungând în 1897 să 

aibă ridicaţi pereţii deasupra fundaţiei la înălţimea de 

1 m, dar lucrările stagnau din lipsa de fonduri. 

 Primarul oraşului Medgidia Kemal Agi Amet, 

persoană marcantă printre politicienii timpului şi cu 

prestigiul în populaţia musulmană a  făcut eforturi 

pentru a obţine fonduri pentru zidirea bisericii 

româneşti.  

 A devenit legendară intervenţia sa pe lângă 

ministrul Cultelor Tache Ionescu în 

1897. Acesta îmbrăcat în costumul 

tradiţional cu fesul pe cap se 

înfăţişează ministrului cu vorbele: 

„Dom` menistră, la mine primar 

Medgidia este. Acolo ai ceput un biserica pentru 

creştini, ai făcut temelia, ama para puţin şi nu putem 

merge mai departe. Treba dau un adjutor ispraim a 

la biserica”.  

 Tache Ionescu încearcă 

să explice că nu sunt bani şi din 

nou Kemal intervine: „La mine 

tatar şi musulman, la tine urman 

(român) şi cristian este, la mine 

vrei facem biserică Medgidiei, la 

tine nu vrei? Ruşine bre, aman, aman! ”20.   

 Primarul Medgidiei s-a întors de la Bucureşti 

cu suma de 10000 de lei „o completare de credit 

Ghibu, R. Niţulescu, P. Răchiţeanu, A. Marinoff – membrii.” 
*A doua placă, conţine următoarea inscripţie: 

„Regatul României, Judeţul Constanţa. În Anul 1890, luna 
iulie în 20 s-a început şi în anul 1898, luna octombrie s-a 
terminat această biserică ortodoxă română în urba 
Medgidia cu patronul Sf. Apostoli Petru şi Pavel sub domnia 
regelui Carol. Biserica face parte din Eparhia Dunării de 
Jos, având ca Episcop pe P.S. Partanie prefectul Judeţului 
Constanţa L. Ionescu şi Protoiereu al Judeţului Constanţa, 
preot Ghe. Rădulescu. Comitetul Construcţiei: Iordan M. 
Stoianov – preşedinte, Preot Cristache Georgescu - 
vicepreşedinte Velu Curtov – casier. Membri: Stan Sorescu, 
Petcu Rădulescu, Ion Ghibu, N. Opreanu şi Anghel 
Marinov.” 

20 Mehmed Ali Ekrem, Din istoria turcilor Dobrgeni, Bucureşti, 
Editura Kriterion, 1994, p 81 
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pentru restaurare”21 cu care s-a terminat biserica 

facându-i-se pereţii din scânduri şi tablă, precum şi 

pictura interioară. 

 Lucrările s-au finalizat în 1898, iar sfinţirea 

are loc în 1899. Biserica are la intrare această 

inscripţie : „Sub domnia M.S.R. Carol I ridicatu-s-a 

din temelie acest Dumnezeiesc locaş în urbea 

Medgidia judeţul Constanţa în anul 1890 şi sfinţitu-s-

a de către Episcopul Eparhiei D.D. Partenie Clinceni 

în anul mântuirii 1899, în ziua de 25 martie, în 

onoarea Sfintilor Apostoli Petru şi Pavel, prin ajutorul 

înaltului guvern şi pioşilor creştini“. Ctitorul ei a fost 

preotul Cristache Georgescu, care a păstorit 48,  

(1890-1938). El a fost îngropat în curtea bisericii22. 

 Biserica are formă de cruce, având 3 turle, 

2 mici si 1 mare. Altarul este din lemn de nuc 

sculptat. Se compune din 8 coloane în stil corintic, la 

înălţimea uşilor împărăteşti, iar deasupra alte 8 

coloane în acelaşi stil 23. Între primele coloane sunt 

aşezate icoane mari cu rame, care au deasupra 

frumoase ghirlande de flori expuse, precum si icoane 

mici în mai multe rânduri. Aceste icoane au rama 

formată din câte 2  coloane mici răsucite.       

 Uşile sunt tot din lemn de nuc cu frumoase 

ornamentaţii ca şi cele 2 strane - una regală şi una 

episcopală. Plafonul, turla cea mare şi pereţii au fost 

pictaţi cu scene biblice în culori plăcute şi cu un 

desăvârşit simţ artistic.  

 Cea mai mare parte a icoanelor de pe altar 

aparţin, probabil, aceluiaşi pictor care vădeşte un 

talent remarcabil.   

În documentele vremii24 se consemnează că 

biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel avea cea mai 

bună situaţie financiară dintre toate casele 

epitropiilor bisericeşti din cadrul plasei. 

 Distrusă în timpul trupelor de ocupaţie în 

primul război mondial, biserica a fost renovată, între 

anii 1932-1936, din contribuţia enoriaşilor şi altor 

fonduri colectate. S-a executat reconstrucţia turlelor 

 
21 Buletinul Oficial al României., 22 martie,  din 1898, p 226 
22 Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., p.102 
23 C. Marinescu, op. cit. p. 254. 

din cărămidă în locul celor de lemn, s-a refăcut 

acoperişul şi s-a repictat biserica de către pictorul 

Anghelescu din Călăraşi, întreaga lucrare costând 

suma de 630.750 lei. Tot atunci s-au înlocuit 

giurgiuvelele ferestrelor cu  cele de fier şi pardoseala 

din scânduri cu cea din mozaic. Cu acest prilej s-a 

introdus şi curentul  electric25. Stilul arhitectonic este 

romano-bizantin. 

         Între anii 1962-1963 s-a repictat întregul 

interior al bisericii, vechea pictură fiind degradată în 

proporţie de 50%, lucrare efectuată de pictori 

autorizaţi: I. Musceleanu, Preot Lembrau şi I. Gheber 

cu suma de 57.400 lei, iar în 1956 s-a vopsit în ulei 

întregul exterior al bisericii, lucrare ce a costat 

34.000 lei, toate fondurile fiind realizate integral din 

veniturile proprii ale bisericii, fară nici un ajutor 

extern. 

 În 1983, biserica a fost din nou restaurată şi 

repictată integral în stilul fresco de către pictorul M. 

Rădulescu, lucrare  definitivată în 1985.  

 Menţionăm ca toată arhiva bisericii a 

dispărut în timpul ocupaţiei turco-bulgaro-germane 

din primul război mondial. Unele informaţii se 

bazează exclusiv pe mărturii. 

 Singurul 

document rămas 

în arhiva bisericii 

de la sfinţirea 

acesteia 

consemnează că 

în spatele 

clopotniţei pe 

amplasamentul 

actualelor blocuri 

IP16, IP11 şi staţia 

de pompe s-a aflat 

cel mai vechi cimitir din Medgidia. Săpăturile 

efectuate cu ocazia construirii blocurilor au scos la 

iveală o mulţime de oseminte creştine datând 

24 Grigore Dănescu, Dicţionarul Geografic al Dobrogei, 1897, p. 300  
25 C. Marinescu, op. cit. 
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dinainte de anii 1850.  

           În curtea bisericii din Medgidia, doctorul 

Teodor Haralambie, personalitate marcantă a 

oraşului, a înălţat prin eforturi personale „Fântâna 

Eroilor Patriei” şi „Crucea uitaţilor celor rămaşi fără 

de cruce”.  

În decursul timpului, biserica cu hramul „Sf Apostoli 

Petru şi Pavel“ din Medgidia a fost lăcaş de credinţă 

şi rugăciune de înaltă şi profundă spiritualitate 

românească, fiind slujită de preoţi cu înalt har 

duhovnicesc : pr. Cristache Georgescu (1897-1938), 

pr. Teodor Voineanu ( 1931-1961), pr. Dumitru 

Rogoveanu (1938-1970), pr. Pavel Coblaş (1946-

preot paroh din 1952), pr. Virgil Nicolae (1961 ), pr. 

Octavian Popa . 

        Preoţii Teodor Voineagu şi  Dumitru 

Rogoveanu vor suferi martiriul lagărelor de muncă şi 

de reeducare comuniste26, fiindu-le aduse acuzaţii 

grave de insubordonare faţă de regim. Acţiunea lor 

a pornit din  dragostea de ţară, din credinţa că 

adevărul nu poate fi înfrânt, iar rezistenţa lor  în 

temniţele comuniste a însemnat un răspuns hotărât 

la procesul de distrugere a ţării.  

         Pr. Teodor Voineagu, născut la 23 iunie 1903, 

în comuna Pantelimon, judeţul Hârşova,  a deservit 

biserica ortodoxă din Medgidia timp de 44 de ani. A 

 
26Preoţi şi diaconi arestaţi în perioada 1945-1989 în 
www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/ortodoxa/p
reoti_ortodocsi_10/preoti_ortodocsi_10.pdf 
27 Vasile Manea, Cicerone Ionioiu, Martiri şi mărturisitori ai Bisericii 
Ortodoxe Romane în 
www.scribd.com/doc/43591/ Vasile-Manea-Cicerone-Ionioiu-Martiri-i-
mrturisitori-ai-Bisericii-Ortodoxe-Romane 
28 Direcţia Instanţelor Militare nr. V-1309 din 26.06.1993, Ministerul 
Justiţiei, Doamnei Voineagu Alexandrina, Constanţa, b-dul Tomis 

fost unul din cei cinci copii ai  lui Iancu şi Ioana 

Voineagu. La 11 ani rămâne orfan de tată. Face 

şcoala primară în sat, apoi, seminarul şi facultatea  

de Teologie la Universitatea Bucureşti. În 1932 este 

numit preot la Parohia Medgidia, unde slujeşte 

alături de preotul paroh, Cristache Georgescu.  În 

1930 se casătoreşte cu Alexandrina  Rogoveanu şi 

are trei copii, dintre care unul decedează la 9 luni.  

        În timpul războiului, din 1940 este confesor 

militar (!) cu grad de căpitan la Marina Constanţa. Ca 

majoritatea  intelectualilor,  se va angrena în viaţa 

politică a vremii, fiind  membru marcant al Partidului 

Naţional Ţărănesc şi candidat la alegerile 

parlamentare din  noiembrie 1946 27. Părintele 

Teodor Voineagu avea să fie urmărit cu multă 

insistenţă de către organele securităţii, va cunoaşte 

percheziţii şi reţineri repetate. Mare trăitor al 

ortodoxiei şi iubitor de neam, este  unul dintre  

numeroşii preoţi ortodocşi care s-au jertfit pentru 

credinţă. Prima arestare are loc în perioada 16  

august 1949 şi prin sentinţa nr. 312 din 31.08.1950 

a Tribunalului Militar Constanţa, a fost condamnat la 

6 luni închisoare corecţională, pentru delictul de 

agitaţie publică, prevăzut de articolul 327 cod penal. 

A fost pus în libertate, la data de 02.09.1950, în baza 

adresei nr 342/1950 a Tribunalului Militar 

Constanţa28. După doi ani, la 16 august 1952 a fost 

din nou arestat pentru manifestări duşmănoase şi 

internat timp de un an29 la colonia de muncă 

Peninsula30 numită şi „lagărul de exterminare nr.1“, 

aflat pe traseul  Canalului Dunăre - Marea Neagră, 

lângă  comuna Valea Neagră (numită Lumina  din 

1965), loc unde  fusese exilat Ovidiu,  cu două milenii 

înainte şi  fostă moşie a familiei Brătianu. A fost pus 

în libertate, la data de 09.09.1953 conform Hotărârii 

nr.230, bl. TD13, et.1, ap. 25, jud. Constanţa, document din arhiva 
familiei Mazilu Coralia Liliana, fiica fostului  preotului T. Voineagu,  
medic pensionar, 71 ani, intervievată la 26.08.2008. 
29 Ibidem 
30 Colonia Peninsula (colonie existentă între 1951-1977) a fost 
înfiinţată în toamna 1950 în zona lacului  Siutghiol, pe o peninsulă ce 
intra în lac, la 5 km de satul Valea Neagră  (Lumina de azi ) 
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Comisiei Speciale de verificare a internaţilor şi 

deţinuţilor contrarevoluţionari. Calvarul nu s-a 

sfârşit, pr. Voineagu a continuat să fie supravegheat 

cu o indiscreţie intenţionată de către securitate, iar la  

15 august 1959 a  fost reţinut, deşi la percheziţia 

efectuată la domiciliu, „nu s-a descoperit nimic ceea 

ce interesează securitatea statului“ potrivit 

procesului verbal din 20 august 195931. După trei ani 

de anchetă, a fost judecat la 12.06.1962 şi 

condamnat prin sentinţa 84/1962 - dosar 74 - la 7 ani 

de temniţă grea, condamnare care se majorează la 

12 ani conform recursului. Eliberat prin decretul din 

1963, este reangajat de Departamentul Cultelor 

după cereri repetate la Tufani, raionul Adamclisi. 

Bolnav şi sleit de puteri este transferat la parohia 

Medgidia la fostul său loc de muncă în 1967. 

Slujeşte aici până în 1980 când se pensionează. 

Decedează la 20 iunie 1984. A fost o  conştiinţă 

slujitoare autentică, un trăitor sincer al mesajului 

Evangheliei. Putea fi surprins, în timpul Sfintei 

Liturghii, cu lacrimi ce-i spălau faţa, cu chipul 

transfigurat, cu o voce răguşită, dar cu un simţ al 

melosului bizantin deosebit. Era un sfânt din icoană 

şi o voce  din adânc, chip al blândeţii şi ocean al 

smereniei. A suferit,  nu doar din partea organelor de 

represiune, ci chiar din partea unor colegi, care la 

rândul lor, arestaţi şi torturaţi, l-au denunţat.  

        Dumitru Rogoveanu32,  fiul lui Ion şi Dumitra,  s-

a născut la 23 ianuarie 1905 în comuna Dunărea – 

Constanţa. A studiat şcoala primară  în satul natal, 

iar cursurile seminarului teologic le-a urmat în oraşul 

Galaţi. În 1928, la 23 de ani s-a căsătorit şi a fost 

preoţit, fiind repartizat în satul Valea Ciorii din 

judeţul. Ialomiţa, unde a rămas alături de enoriaşi săi 

până în anul 1937, perioadă în care a obţinut licenţa 

în teologie la Cernăuţi. Din anul 1937 a fost preot 

deservent al bisericii  „Sf Apostoli Petru şi Pavel“ din 

Medgidia,  bucurându-se  de preţuire şi ataşament 

printre credincioşii din parohia sa., Prin competenţa 

sfaturilor sale cât şi pentru puterea rugăciunii, a fost 

un duhovnic de excepţie. În acelaşi timp a predat 

mulţi ani religie şi ştiinţele naturii la Liceul „Nicolae  

Bălcescu“. Nu s-a  implicat  în chestiunile politice, 

nefiind membru de partid, dar simpatiza cu Partidul 

Naţional Liberal. În 1952, odată cu valul de 

represiune împotriva intelectualităţii ţării a fost 

anchetat de securitate. Percheziţia făcută la 

domiciliu său din strada Filimon Sârbu, deşi nu a  

reliefat nimic, găsindu-se doar câteva poze cu 

regele, care au fost luate de securişti, a fost  reţinut  

la 15 august. Fără să fie condamnat, detenţia a fost 

executată în lagărul Galeş şi Peninsula, fiind  eliberat 

la 25 apr. 1953 33. Colonia Galeşu (numită şi Coasta 

Galeş), se afla la cca. 3 km E de Poarta Albă (în zona 

Nazarcea deci).  Despre Galeşu se ştie că era o 

colonie cu regim sever pentru muncă, exclusiv în 

albia Canalului (şi la calea ferată), cu capacitate 

maximă evaluată de 3000-3500 deţinuţi în 1952 (din 

care cca. 800 preoţi). Documentele certifică faptul că 

cel puţin pentru un fost deţinut nu a fost  aprobată în 

perioada noembrie1952-aprilie 1953 nici o carte 

poştală sau pachet. Se cunoaşte o singură 

corespondenţă cu adresa Colonia de muncă M.A.I. 

Galeşu, Raion Medgidia, Regiunea Constanţa 

(cartare Constanţa), din octombrie 1952, fără 

ştampilă de cenzură34.  

        Se cuvine să ne plecăm cu smerenie şi bucurie, 

deopotrivă în faţa tuturor care au dat o lecţie de 

cinste şi onoare, într-un moment decisiv al istoriei 

naţiunii române. Memoria colectivă va trebui să 

înregistreze toate aceste episoade ale combaterii 

comunismului, episoade esenţiale pentru 

recuperarea unei istorii supusă atâtor falsuri. 

 
 

 
31 Proces-verbal, nr.4 din 20.08.1959 din arhiva familiei. 
32 Informaţiile ne-au fost furnizate de fiica fostului preot Dumitru 
Rogoveanu, Nadia Rogoveanu, 74 de ani, domiciliată în Constanţa, 
Aleea Macilor, nr 10, Bl. B6, sc. C et. II, ap. 29. Interviu luat la data 
de 07.08.2008. 

33www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/ortodoxa
/preoti_ortodocsi_9/preoti_ortodocs;  www.scribd.com/doc/940112/ 
Colectia-Cicerone-Ionitiu-Martiri-si-marturisitori-ai-B-O-R-1948-1989 
- 707k 
34 http://membres.lycos.fr/dgrecu/canalDMN.htm  

http://www.procesulcom/
http://membres.lycos.fr/dgrecu/canalDMN.htm
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TIMPUL ÎN PORTUL TULCEA 
 
 
 
 

                             Nicolae C ARITON 

 
Dacă prin mahalalele tulcene timpul se 

măsura după tradiția și obiceiurile etniilor care le 

locuiau, împărțit, însă, cam la fel, în: dinspre ziuă, 

zorile, răsăritul, dimineața, prânzul mic, amiaza, 

prânzul mare, vecernia, chindia, apusul, amurgul, 

seara, începutul nopții, la culcate miezul nopții, la 

cântători... în Port, lucrurile stăteau puțin altfel, 

negustorii care își derulau afacerile aici, văzuseră 

moda orologiilor din marile capitale... și le plăcuse. 

Lor li se alăturau comisionarii marilor puteri din 

Comisia Europeană a Dunării (Anglia, Franța, 

Austria, Rusia, Sardinia, Turcia, România), 

funcționari mai mărunți, precum și angajați ai 

societăților de transport și comerț, mai toți purtători 

de câte un orologiu în buzunarul de la jiletcă. Acest 

lucru îl făceau mai mult din fandoseală, pentru că 

șansele de a-și organiza viața în portul nostru 

dunărean, după cadranul unui ceas, erau minime și 

chiar inutile. 

Portul își avea timpul său, în care ziua începea în 

zori, când dis-de-dimineață zeci de căruțe, trase de 

perechi de boi, încep să se audă pe străzile care duc 

la Dunăre. Roțile din lemn, căptușite cu tălpi din oțel, 

pentru a nu se toci, făceau un zgomot asurzitor pe 

ulițele pavate cu piatră cubică, numite pe turcește 

„caldarâm” sau „kălădărm” în bulgărește.  

Noroc că acestea nu erau prea numeroase și nici 

prea lungi, doar cele care duc în centrul orașului, la 

Bazar și Konak, reședința mutesarifului și a celorlalți 

oficiali otomani. Căruțașii erau întâmpinați de vătafii 

care se ocupă de formarea poștelor (echipelor) de 

atelaje pentru transportul de cereale, butoaie cu 

pește sărat, brânză, vin și miere. Toată lumea striga 

și înjura. Biciuștile plesneau spatele animalelor, 

căruțele îndreptându-se spre caravana de atelaje, 

tocmite de cu seară, la mesele cârciumilor. Încet, 

acestea se urneau, în același zgomot menit să 

trezească orașul, spre magaziile negustorilor care îi 

așteaptau cu ușile deschise pentru a încărca marfa. 

  La malul Dunării începea altă vânzoleală. Vătafii 

docherilor strigau în gura mare și, înjurând, 

organizau poște (echipe de 10-20 de oameni) pentru 

fiecare ambarcațiune care așteaptă să fie încărcată. 

Echipajele de pe corăbii, barcazuri și șlepuri 

deschideau chepengurile pentru ca vintrele acestora 
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să poată fi încărcate mai ușor. Căpitanii răcneau, 

dând primele sfaturi cum să fie așezată încărcătura 

pentru a păstra echilibrul bastimentului. Armatorii și 

negustorii care plăteau transportul se agitau  pe 

cheiul de piatră al Dunării, tocmind și plătind vătafii 

săcărarilor, lopătarilor (care încarcă cerealele în 

saci, cu lopețile), rujarilor (cei care nivelează 

cerealele în vrac, în cambuza navelor). Toată lumea 

se văita că prețurile sunt prea mari sau prea mici, 

scoțând sau vârând paralele în pungă.  

Primele căruțe soseau încărcate pe chei, 

mărfurile fiind preluate și cântărite de zecile de 

cantaragii angajați de armatori și negustori. 

Urmează alte  înjurături din cauza sacilor, coșurilor 

sau butiilor prea ușoare, sau prea grele, care 

însemnau pagubă în negustoria tocmită.  

În acest timp, prin toată această lume agitată, 

polițiștii turci se plimbă sictiriți, cu câte o flintă veche 

agățată de umăr, veghind ca hoții să nu-și facă 

mendrele printre atâția negustori. Îi pândesc mai 

ales pe pușlamalele care vând apă rece în burdufuri 

de piele, bragagiii, evreii cu tejghele din lemn, legate 

de gât, cu tot felul de nimicuri: nasturi, ață, ace sau 

opinci atârnate de grumaz, pentru cei care rămân în 

pană, cu toate că este cald și aproape toată lumea 

este desculță, că nu este nimeni nebun să-și pună 

obiele și opinci pe așa zăpușeală. 

Ici-acolo, câte un funcționar otoman cu jiletcă, 

cravată și papuci în picioare. 

 

Agitația se mai liniștește, în timp ce hamalii, înșirați 

unul după altul ca niște furnici, fac adevărată 

echilibristică pe pasarelele ce leagă cheiul de 

ambarcațiunile ce trebuie încărcate, cărând în spate 

saci cu grâu și ovăz sau rostogolind butoaie pline. 

Spre prânz, mulțimea se înmoaie din cauza oboselii 

și a căldurii, oamenii se retrag la umbră pentru 

prânz. Vătafii pricepuți știu să-și recompenseze 

echipele, oferindu-le muncitorilor câte un borș de 

pește, fiert în marmitele uriașe, chiar pe malul 

Dunării, pe sub sălcii.  

În tot acest tablou, poate că vi se pare că ar fi, printre 

toate aceste personaje, cineva care ar avea nevoie 

de un orologiu pentru a măsura timpul? Acesta era 

doar o bijuterie frumoasă și scumpă, menită să ia 

ochii bărbaților și tulcencelor frumoase.  
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Perioada grea a Primului Război Mondial a avut 
repercursiuni şi asupra mănăstirii Cocoş. Copleşite de 
forţele superioare ale armatelor duşmane, armatele 
româno-ruse au fost obligate a se retrage continuu 
dinspre sudul spre nordul Dobrogei, provincie pe care o 
părăsesc definitiv la sfârşitul anului 1916. În acest 
context, după mărturia stareţului de atunci al 
aşezământului, arhimandritul Roman Sorescu, armatele 
ţariste aliate considerând că mănăstirea “are să rămână 
pe mâna inamicului”, au somat personalul acesteia să o 
părăsească (ANCB-MCIP–C, Dos. 408/1917, f. 31v). 
Întrucât în perioada 6-8 decembrie 1916 s-a produs 
retragerea la nord de Dunăre a armatelor ruso-române 
aflate în extremitatea nordică a Dobrogei, conducerea 
mănăstirii împreună cu o parte dintre vieţuitori şi luând şi 
întregul activ financiar dar şi majoritatea animalelor 
acesteia, s-au refugiat la mănăstirea Noul Neamţ din 
Basarabia, azi în Republica Moldova. Acest aspect a fost 
detaliat de noi într-un material recent apărut (Geacu, 
2021).  

În cele ce urmează ne vom referi la situaţia 
mănăstirii în perioada celor doi ani de ocupaţie străină 
(bulgară) care a durat de la sfârşitul anului 1916 şi până 
la sfârşitul anului 1918. Atunci, elemente ale armatei 
bulgare35 au stat efectiv în mănăstire după cum ne arată 
un raport al stareţului Ieronim expediat în ziua de 29 
ianuarie 1919 autorităţilor superioare din Capitală 
(mănăstirea era foarte aproape de linia frontului din 
lungul Dunării).  

Situaţia din acei grei ani am căutat să o reliefăm 
pe baza cercetării unor documente păstrate la Arhivele 
Naţionale Centrale din Bucureşti. Tocmai de aceea, am 
şi reprodus paragrafe mai mari ori mai restrânse din 

 
35 Atunci partea nordică a Dobrogei devenise zonă de 
operaţiuni a armatei a III-a bulgare (Rădulescu, Bitoleanu, 
1979). 

documentele originale indenficate, pentru că evidenţiază 
cu multă durere tragedia suportată în acei ani de lăcaşul 
monahal. 

Astfel, în Procesul Verbal din 8 decembrie 1916, 
încheiat de Comisarul-ajutor al Guvernului Român de pe 
lângă “Armata Rusă de la Dunăre” erau specificate 
următoarele: “Noi G. Rigani Comisarul ajutor al 
Guvernului de pe lângă armata de [la] Dunăre şi 
Prapurcis Cupfer Volff delegatul Comandamentului Rus 
al armatei de [la] Dunăre, în urma reclamaţiunei stariţului 
Monastirii Cocoş Arhimandritul Roman Sorescu cum că i 
s-a luat şi devastat din Monastirea Cocoşu de către 
soldaţii spitalului lazaret [al] Diviziei [ruseşti] de Infanterie 
[nr.] 61, oi, porci, păsări, cartofi, pa[i]e, fân, orz, ovăz, 
porumb, făină şi lucruri din casă, cum şi lucruri din palatul 
monastirei destinat Familiei Regale, având pretenţii în 
alăturata petiţie, am constatat următoarele: lipsa a 40 oi, 
2 porci, 25 păsări, 500 chile făină, 200 chile cartofi, 
20.000 chile fân, 190 chile orz, 100 chile porumb, 550 
chile ovăz şi diferite lucruri casnice din palatul Monastirei 
destinat Familiei Regale şi din cele 40 [de] camere 
destinate călugărilor. Am constatat că au trecut pe acolo 
aceste trupe şi-am mai găsit la soldaţi diferite cantităţi de 
tutun luat din terenul de cultură a[l] monastirei. Am mai 
constatat că pomii fructiferi au fost tăeţi de la rădăcină, 
gardurile rupte şi araci luaţi şi făcut foc, cauzând astfel 
daune de peste 100.000 lei aproximativ” (ANCB-MCIP–
C, Dos. 408/1917, f. 26). 

Ulterior, în raportul nr. 98 din 8 martie 1917 
trimis la Galaţi episcopului Nifon al Dunării de Jos, 
arhimandritul Roman stareţul mănăstirii arăta faptul că 
armata rusă, la începutul lunii decembrie 1916, luase din 
mănăstire: “fân, producte, oi, porci etc. cari trec de 
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valoarea de peste 100.000 lei, iar în noaptea şi ziua de 9 
decembrie acelaşi an, tot de către aceeaşi armată s-a[u] 
ridicat din m[ănăsti]re toate productele şi merindele 
găsite cum şi toţi boii, caii rămaşi a să servi părinţii, 
mobilă, unelte, veselă, cazane şi toată averea m[ănăsti]rii 
care trecea de 200.000 lei şi când un călugăr care 
cunoştea limba rusă anume i[e]rodiacon[ul] Acachie 
Atanasiu36 a încercat să roage pe soldaţi ca să mai lase 
ceva merinde pentru a avea cu ce să hrăni cei treizeci de 
părinţi bătrâni cari s-au decis să rămână locului fiindcă 
sunt prea înaintaţi în vârstă şi suferinzi, a fost împuşcat, 
murind imediat. În urma acestor devastări şi a 
nesiguranţei de viaţă, am fost silit să părăsesc 
mănăstirea, după ce mai întâiu am lăsat o plângere în 
scris D[omnu]lui Comisar Regal pe lângă armatele de [la] 
Dunăre, care se mai găsea[u] în Isaccea. Supuind 
aceasta Prea Sf. Voastre, spre ştiinţă şi regulă” (ANCB-
MCIP–C, Dos. 408/1917, f. 25). 

Cu adresa nr. 235 din 9 martie 1917, episcopul 
Nifon de la Galaţi trimite Ministerului Cultelor la Iaşi o 
copie a procesului-verbal încheiat de Comisarul-ajutor al 
Guvernului Român de pe lângă “Armata Rusă de la 
Dunăre”, în care se specifica faptul că “Armatele Ruse în 
mergerea lor în Dobrogea a[u] trecut şi pe la Mănăstirea 
Cocoş-Saon din judeţul Tulcea. De nevoie şi din lipsă de 
provizii au fost forţaţi, căci altfel credem că nu ar fi făcut-
o, ca să ia tot ce au găsit atât ca aprovizionări, cât şi ca 
element de pregătit şi de încălzit, aşa că Mănăstirea a 
suferit mari pagube. Superiorul mănăstirii conştient de 
răspândirea averii ce avea în păstrare, a adus la 
cunoştinţă autorităţilor superioare militare ruse şi, prin 
delegatul ei, a constatat că, în adevăr, s-au produs 
pagube de circa 100.000 lei în prima lor trecere” (ANCB-
MCIP–C, Dos. 408/1917, f. 22, 23, 23v, 77v). 
Scrisoarea directorului Seminarului Ortodox “Sf. Andrei” 
din Galaţi, arhimandritul Visarion Puiu37 trimisă la 9 martie 
1917 şefului Administraţiei Casei Bisericii din Iaşi P. 
Gârboviceanu, menţiona următoarele: “Cu prilejul trecerii 
armatelor ruse prin Dobrogea, mănăstirea Cocoş a 
îndurat o mulţime de pagube materiale. Pentru o parte din 
ele, pe când armatele se găseau încă acolo s-a făcut o 
cercetare mixtă, adică de către un delegat al 
Comisariatului Guvernului Român pe lângă armata 
rusească de la Dunăre şi un delegat al Ruşilor; pentru 
celelalte însă, săvârşie în vremea retragerii lor, părintele 
arhimandrit Roman, stareţul mănăstirii, a făcut petiţiunea 
cuvenită către Comandamentul rus, dar din cauza plecării 
grabnice a tuturor, o cercetare completă nu s-a putut 
face. Valoarea pagubelor dintâi se ridică la suma de 
100.000 lei, cum se vede în procesul verbal de 

 
36 Era îngrijitor la stăreţia mănăstirii (Sorescu, 1914). 

constatare; cea de-a doua se ridică la vreo 200.000 lei. 
P. S. Episcop Nifon m-a însărcinat să vă scriu aceste 
rânduri cu rugămintea să binevoiţi a dispune să se facă o 
intervenţie directă către Comandamentul Corpului[de 
armată] al IV-lea Siberian care se găsea atunci în 
Dobrogea, iar acum este în Galaţi, spre a se achita 
deocamdată suma pagubelor de la început, rămânând ca 
mai pe urmă să se poată obţine şi cealaltă. Mănăstirea la 
reîntoarcere va fi găsită cu siguranţă în ruină, iar cu 
această sumă s-ar putea reconstrui şi înzestra cum a fost. 
După spusele Comisariatului nostru, Comandamentul rus 
ar fi dispus să achite aceste despăgubiri“(ANCB-MCIP–
C, Dos. 408/1917, f. 24, 24v, 76, 76v). 

Stareţul Roman Sorescu, în adresa nr. 104 din 
15 mai 1917 trimisă Adminsitraţiei Casei Bisericii din 
cadrul Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice evacuată 
la Iaşi, avea să specifice că: “În dreptul mănăstirii Cocoş 
fiind aşezat podul de vase pe Dunăre, care lega 
Basarabia cu Dobrogea, şi pe care se scurgeau armatele 
ruse, de la sus zisa dată, mănăstirea Cocoş a fost expusă 
la jafuri şi devastări din partea aliaţilor noştri, cu tot 
sacrificiul făcut, primind şi ospătând zilnic pâlcuri, pâlcuri 
de soldaţi şi ofiţeri. Întâi s-au devastat 150 stupi în faţa 
noastră; mai mulţi soldaţi au intrat în grajd şi au luat o 
pereche de cai care erau cei mai frumoşi şi cei mai buni 
sub ameninţări de armă, iar din turma mănăstirii adesea 
răpeau oi şi le tăiau. Văzând că suntem ameninţaţi ca să 
fim distruşi chiar de către aliaţii noştri, am mijlocit la 
Comandamentul militar rus pentru a mai înfrâna pe 
soldaţii porniţi cu atâta sălbăticie asupra averii mănăstirii 
– totul a fost însă zadarnic. În zilele de 6, 7 şi 8 decembrie 
1916 începând retragerea din Dobrogea şi pe motiv că 
mănăstirea Cocoşul are să rămână pe mâna inamicului, 
au început a lua ce le ieşea în cale, vite, oi, porci, etc. A 
ne opune este de prisos mai ales că şi frontul se apropia. 
(…) În noaptea de 8 spre 9 decembrie a început 
spargerea beciurilor, a podurilor, magaziilor şi a 
hambarelor, împrăştiind totul, iar când un părinte, anume 
ierodiaconul Acachie a încercat să le explice că mai 
rămân părinţi pentru paza mănăstirii şi deci să le lase 
ceva pentru hrană, a fost împuşcat, murând imediat, 
totodată somându-ne să părăsim mănăstirea. În faţa 
acestui pericol am încărcat câte ceva de-ale părinţilor în 
carele mănăstirii, luând şi actele de valoare şi justificative 
şi excedentul [de bani n.n.] şi mânând şi turma de oi a 
mănăstirii, care mai rămăseseră neluate, am trecut în 
Basarabia, deoarece inamicul se apropiase şi eram 
expuşi a fi prinşi între două focuri; iar vreo câţiva părinţi 
bătrâni care se deciseseră să rămână în mănăstire, s-au 
retras din faţa furiei soldaţilor prin pădure, unde îşi aveau 

37 Funcţia de director a îndeplinit-o în intervalul 1909-1918 
(Drăgoi, 1990). 
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săpate bordeie şi le înrgopasem ceva bucate pentru 
hrană” (ANCB-MCIP–C, Dos. 408/1917, f. 31v, 32). 

Până la părăsirea completă a Dobrogei de Nord 
de către armatele ruso-române care deja evacuau 
Dobrogea, mănăstirea reuşise totuşi să vândă puţin din 
rezervele de vin, orz şi fân. 

Foarte important este şi un fragment din 
referatul nr. 1 din ziua de 22 decembrie 1918 realizat de 
economul mănăstirii Cocoş-Saon, protosinghelul Filaret 
Crăciunescu trimis episcopului Nifon. Acesta primise 
ordin de la episcop să meargă în Dobrogea “spre a 
constata şi referi asupra stării mănăstirilor şi stricăciunilor 
făcute de duşmani”, iar la Cocoş constatase următoarele: 
“a). biserica nouă “am găsit-o în bună stare, iar după 
declaraţiunea soborului, bulgarii forţând pe monahul 
Dionisie Iordache să strice cu un ciocan potretul M. S. 
Regelui Carol şi portretul P. S. Nifon pictate în ulei pe 
pereţii interiori de la uşa bisericii; acesta a refuzat 
spunând duşmanilor că mai bine preferă să-l omoare pe 
el decât să se atingă de portretele suveranului şi 
episcopului care s-a străduit atâta vreme să facă această 
biserică. Atunci bulgarii l-au bătut crunt şi luându-l ca 
ostatic, nu se mai ştie de urma lui până astăzi, probabil 
că a fost omorât ! Clopotele bisericii, în număr de 5, din 
care cel mare în greutate de 1200 kg se găsesc în bună 
stare în clopotniţa bisericii. Din biserică am constatat că 
lipsesc următoarele odoare sfinte: 
- un rând de veşminte arhiereşti dăruite cu ocazia sfinţirii 
bisericii în 1916 şi compuse din: omofor, sacos, mitră, 
cârjă şi două trichere; 
- 4 cruci de argint; 
- 4 chivote de argint; 
- 6 candele mari de argint;  
- două sfeşnice de argint; 
- două rânduri de sfinte vase de argint; 
- 9 rânduri de veşminte sacerdotale (5 rânduri noi şi 4 mai 
uzate); 
- icoana împărătească a Sf. Treimi îmbrăcată în argint, 
dăruită la sfinţirea bisericii; 
- 4 acoperăminte la Sf. Masă; 
- 4 perdele de mătase brodate pentru uşile împărăteşti; 
- 10 covoare; 
- 20 preşuri. 

Toate aceste obiecte dacă s-ar fi luat şi s-ar fi 
dus la Galaţi, după cum din vreme aţi povăţuit pe fostul 
stareţ Roman Sorescu, ele ar fi fost salvate. 

După informaţiile ce am cules, aceste obiecte 
sunt în posesiunea episcopului bulgar de la Rusciuc şi 

 
38 Se află la o distanţă de 57 km spre sud-est de mănăstirea 
Cocoş, lângă satul omonim (comuna Slava Cercheză). Este 
cunoscută şi ca mănăstirea “Uspenia”, după hramul bisericii 
mari a acesteia – Adormirea Maicii Domnului -, lăcaş sfinţit în 

socotesc că prin intervenţia P. S. Voastre către onor 
Guvern, ele ar putea fi restituite mănăstirii.  
b). de la arhondaric şi casele cele mari unde se primeau 
ospeţi distinşi, s-a furat întreg mobilierul compus din: 
paturi cu somiere de sârmă, scaune, mese, oglinzi, 
saltele, cearceafuri, cuverturi, covoare, veselă şi tacâmuri 
pentru 40 de persoane.  
Uşile şi ferestrele de la toate clădirile mănăstirii au fost 
parte stricate şi parte luate. 
c). Din ale gospodăriei au fost luate: 3 perechi de cai, 3 
perechi boi, 4 vaci, 2 tauri, 3 trăsuri, 8 care pentru 
transporturi, hamuri, pluguri, secerători, machine, butoaie 
de vin, gaterul pentru tăiat scânduri, împrejmuirea de 
scânduri de jur-împrejurul mănăstirii, tipografia cu toate 
accesoriile ei, 2 cazane mari de aramă pentru ţuică şi 5 
cazane de aramă pentru gătit bucate. 
d). din alimente; grâu, porumb, orz, ovăz, fasole, cartofi, 
varză murată, brânză şi ulei, toate au fost luate de 
duşmani; iar pe cei 35 de călugări bătrâni rămaşi în 
mănăstire i-au transportat pe jos la mănăstirea 
lipovenească Slava Rusă38 din judeţul Tulcea, unde i-a[u] 
ţinut schestraţi până acum. Ei duc o groaznică lipsă, fiind 
aproape muritori de foame, încât îndrăznesc a propune 
P. S. Voastre ca din banii rezultaţi din vânzarea vitelor 
mănăstirii ce s-au putut scăpa, bani ce sunt depuşi la 
Banca Marmorosch Blanck din Galaţi, să îngăduiţi a 
scoate şi a le cumpăra porumb şi fasole, căci altfel vor 
pieri până la primăvară toţi” (ANCB-MCIP–C, Dos. 
3738/1919, f. 10, 10v). 

După cum se observă, ocupanţii luaseră din 
mănăstire şi noua tiparniţă procurată cu mari sacrificii cu 
câţiva ani înainte, dar care “din cauza evenimentelor n-a 
apucat să intre în lucru” (Motoc, 1979, pag. 191). 
Tipografia fusese dată mănăstirii de fostul ministru Spiru 
Haret. 
Iată şi numele călugărilor care nu au plecat de la Cocoş 
în 1916: protosinghelul Doroftei Anghel39, ieromonahul 
Daniil Gherman şi monahii Casian Burdun, Dionisie 
Iordăchescu, Ghedeon Mânjină, Ghervasie Severin, 
Ghedeon Iacobescu, Irineu Ştefănescu, Isidor Grosu, 
Juvenalie Minea, Nicon David, Nectarie Babuş, Nichifor 
Mosora, Teofan Tocană, Teofan Chilivnicenco, Ghenadie 
Zărnescu, Varsanufie Vladislav, Diomid Panait, în total 18 
persoane (ANCB-MCIP–C, Dos. 915/1919, f. 2). 

Colonelul Radu Rosetti, ofiţerul român de 
legătură pe lângă Comandamentul trupelor aliate solicita 
prin adresa nr. 5790 din 13 februarie 1919 trimisă 
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice “o listă a 

anul 1883. Aici se află sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Ruse de 
Rit Vechi a Slavei. 
39 Fusese absolvent al “Şcoalei de Sanitari” (Sorescu, 1914, 
pag. 85). 
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obiectelor preţioase furate de către bulgari de la 
mănăstirile Cocoş şi Saon din Dobrogea” (ANCB-MCIP–
C, Dos. 3738/1919, f. 12). Ulterior, prin adresa nr. 217 din 
2 martie 1919 trimisă la Bucureşti ministrului Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice (unde s-a înregistrat cu nr. 9313 din 
6 martie 1919), episcopul Nifon al Dunării de Jos înainta 
ministrului o listă “ce conţine numele şi numărul 
obiectelor sfinte şi veşmintelor sacerdotale ce s-au furat 
de bulgari în timpul ocupaţiei de la monastirile Cocoş şi 
Saun judeţul Tulcea, rugându-Vă în mod stăruitor să 
binevoiţi a interveni la locul în drept [pentru] ca aceste 
obiecte ce sunt depozitate la Mitropolitul bulgar din 
Rusciuc40, să reintre cât mai neîntârziat în posesia 
acestor monastiri” (ANCB-MCIP–C, Dos. 3738/1919, f. 
13). 
Menţionăm şi faptul că, la 26 iunie 1917, monahul Daniil 
Popescu fusese luat ostatic şi internat în lagărul din 
oraşul Kalofer41 (jud. Filipopol42) din Bulgaria. De acolo s-
a înapoiat în ziua de 20 iunie 1918. La fel s-a întâmplat şi 
cu ieromonahul Varahiil Luca (ridicat în aprilie 1917 şi 
reîntors în aprilie 1918). Alţi vieţuitori au putut să 
părăsească şi ei mănăstirea, fără însă să urmeze obştea 
în refugiu la mănăstirea Noul Neamţ. Astfel, în anul 1918, 
ierodiaconul Ilarion Bărbulescu ajunsese la Iaşi, iar 
monahul Antonie Slăvescu la Galaţi, la cancelaria 
Episcopiei. Totodată, fraţii Gheorghe Dima şi Constantin 
Ioniţă erau la Seminarul din Galaţi. 

Personalul mănăstirii decedat în timpul 
ocupaţiei acesteia de către armatele bulgare a fost 
următorul: ieromonahul Anatolie Vasiliu, ierodiaconul 
Acachie Atanasiu şi monahii Ioanichie Ştirban, Iustin 
Vasile, Teodosie Caracudă, Leonid Bivol, David Şerbu şi 
Ezechil Gherman, în total 8 persoane (ANCB-MCIP–C, 
Dos. 151/1919, f. 1). 

Într-o adresă de la începutul anului 1919 (nr. 3 
din 29 ianuarie), stareţul Ieronim Roman informa Ministrul 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Bucureşti de faptul că 
“mănăstirea avea nevoie de a fi restaurată, fiind cu 
desăvârşire pustiită de armatele duşmane, care timp de 
doi ani au stat în mănăstire” (ANCB-MCIP–C, Dos. 
151/1919, f. 18). 

La sfârşitul perioadei de ocupaţie şi după 
revenirea din refugiu, viaţa părinţilor de la Cocoş a fost 
foarte grea. Acest fapt rezultă dintr-o înştiinţare înaintată 
de episcopul Nifon Niculescu al Dunării de Jos la 22 
decembrie 1918 către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, in care aflăm faptul că “cei 35 de călugări aflaţi 
la Cocoşul sunt muritori de foame”, cerând autorizaţie “ca 
din banii mănăstirii proveniţi din vânzarea vitelor şi care 

 
40 Azi Ruse.  
41 Oraşul se află pe râul Tundja, la poalele muntelui Sredna 
Gora. 

se află depuşi la Banca Marmorosch Blanck din Galaţi, 
să se ridice o parte spre a se cumpăra alimente, vite şi 
căruţe, cu care să-şi poată ţine viaţa şi începe cultura 
pământului la primăvară” (ANCB-MCIP–C, Dos. 
3738/1919, f. 7). 

* * * 
Menţionăm că şi schitul Saon, aparţinător atunci 

mănăstirii Cocoş (numită în unele documente “Cocoş-
Saon”), fusese “devastat de soldaţii ruşi, luându-i-se şi 
cele 3 perechi de boi, 4 vaci, caii”. (ANCB-MCIP–C, Dos. 
408/1917, f. 32v, Dos. 151/1919, f. 1). Însuşi episcopul 
Nifon informa autorităţile ministeriale de faptul că la Saon 
“totul trebuie refăcut din nou, din pricina ocupaţiei 
duşmane” (ANCB-MCIP–C, Dos. 151/1919, f. 13). 
Doar trei călugări rămăseseră la Saon în anii 1917 şi 
1918 - ieromonahul Mihail Pădureţ şi monahii Chiril Pană 
şi Iacob Balcan, aceasta din urmă decedând în timpul 
ocupaţiei. 
 

Cercet. şt. princ. dr. Sorin GEACU 
Academia Română, Institutul de Geografie, 

Bucureşti 
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Liliana ROIBU 
 

MIRELE SFÂNT 

 

Astrul rotund, însângerat ca un rubin, 

Cu privirile de foc scânteiază fin, 

Fierbe oceanul sufletului agitat, 

Se vor derula misterele în iernat. 

 

Visul nestins imensa poartă-și deschide, 

Valul greu al lumii, încă mă cuprinde, 

Înot rănită de patimi și păcate 

În flux de lacrimi și griji neîncetate. 

 

Un pasager străin sunt pe acest pământ, 

Trăind-murind, te aștept să vii, Mire Sfânt 

Pe aripă de rai, pe fulger de noapte… 

Din umbra cugetării, te chem în șoapte! 

 

Te-am înrămat ca pe-o Icoană în mine, 

Aprinsă-i candela iubirii divine, 

Vorbele din suflarea atât de dulce 

Mă îmbogățesc. Mirul curge din cruce! 

  

Ascunsă-n Tine, se află nemurirea, 

Maica Fecioara Mijlocitoarea, 

Tihna planează în Duhul Tău, Iisus 

Inima trudită îndulcesc cu favus! 

 

Stăpâne bun, acceptă-mi ruga fierbinte, 

La inima ce tresaltă, ia aminte… 

Smerită, în lege sacră, eu te urmez, 

La mila Ta sper, Doamne! Rostesc al Tău Crez! 

 

 

LACRIMA LIMBII ROMÂNE 

 

Am frământat lutul cu lacrimi arse de dor, 

Mir de rugăciuni și roua dimineților, 

Am atins umărul țării cu mâna tremurândă, 

Am strigat frații cu glasul cald, stins, 

Fața luminoasă a răsăritului 

Îngână o doină în timpul ce mai doare,  

Se înșiră mărgăritare pe malurile de Prut 

Îngerii oblăduiesc aripile rănite-n sărut,  

În suflet de poet respiră lumi  

Măcinate de noaptea unui vis 

Din pupilele văzduhului cad perle 

Curge viața în miresme, dorințele mă acoperă 

Precum vulturii își acoperă puii, 

Gândurile mă înconjoară ca albinele  fagurele, 

Se sparg în izvoare de cuvinte  

Smulse din dulcea limbă străbună 

Adăpostită în cămara lui Dumnezeu 

Am scrijelit cu iubire, armonioasele graiuri  

Pe cerul eternității, literă cu literă, 

Am așteptat la orizontul realității 

Cu inima foc, apă și lumină. 

 

 

TORŢA VIEŢII 

 

Se scaldă codrul de gânduri în roua-legământ, 

Umplu cu tine fiecare ungher de cuvânt, 

Oglinda sufletului însetat îți bea reflexia, 

Inima uscată de jar își deschide cochilia, 
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Gura cerului suflă cu putere tainica hieroglifă, 

Te prăbușești în amnezia vocii de nimfă; 

Cascada iubirii își revarsă Edenul, plăcut, 

Miezul albei nopți își poartă Universul, tăcut, 

 

Vântul sculptează cu degetele în arsul lut 

Povestea de argint, ce-și deapănă ghemul mut, 

Se aprinde scânteia în sanctuarul eternității, 

Plânge miracolul focului în lumina și torța vieții. 

 

DEPARTE, ÎN ZARE 

 

Prin focul dumnezeiesc, 

în noaptea Sfântului Andrei 

departe, în zare, văd oaza  

cum își leagănă liniștea 

pe un drum pe care,  

nu l-am cuprins încă, 

alunec prin mișcătoarea iarbă 

sub atingerea mâinilor ce vindecă, 

pășesc în lumea bolnavă  

cu tălpile rănite, goale, 

cu tulburarea sângelui Tău, 

mă lovesc de maluri, 

de văi, de munți, de dealuri 

de strigoii ce urlă pe la geamuri 

lustruindu-mi opera 

cu sufletul neamului, 

cu frumusețea numelui meu, 

cu năzuința strămoșilor, 

cu semnul crucii mântuitoare 

fac salturi adânci în limba română, 

în viața mult râvnită 

ce ne-o oferi, dulce lagună! 

 

INELUL CU DIAMANTE 

 

Pășesc prin inimi cu parfum de cer 

Pe diamante cu luciu mister, 

Prin stele ce țâșnesc din veșnicii 

Prind viața în scutece îngerii. 

 

Prin lumea cu amorul albăstriu 

Cu lacrimi bogățiile le scriu, 

Cu stropi din setea absolutului 

Pe pergamentul infinitului. 

Peste vămile lumii cuprinse 

Zidesc imperii pe căi întinse; 

Prin valurile de azur veghez 

La candela ce urcă al meu crez. 

 

Prind sorii și macii încinși din plai 

Cu stele-lumi în urzeală de rai; 

În inelul destinului de jad 

Prind degetul timpului, să nu cad. 

 

DOR PLÂNS 

 

Un dor de casa cu-anotimpuri 

Înrourează ochii de smarald, 

Priviri întoarse din adâncuri 

Înmuguresc de visul cald 

Ca două păsări cântătoare 

Răsar peste azurul mării 

Iubiri cu frunți înălțătoare 

Și dorul plâns din ochiul zării. 

Pășesc în lumea de mister, 

Lumină peste trup de lut, 

Timpul mă scutură de ger, 

Apun în asfințitul roșu, mut. 

 

PĂRINŢII- LUMINI DE SFINŢI 

 

Anotimpuri mustesc de-atâta viață 

căci am părinții lângă mine 

ca soarele îmi luminează drumul, 

ca spicele de grâu îmi auresc destinul; 

un câmp de flori îmi este sufletul  

ce se-oglindește-n ochii lor de sfinți, 

timpul vi-l închin cu lacrimi de rouă, 

înalț de-a pururi iubirea de părinți; 

la marginea inimii, liniștea se-așterne, 

doruri se zbat în albe troiene, 

sub piele se strecoară glasuri de îngeri, 

cad fulgi din cer ca săruturi eterne; 

copilăria s-a ascuns demult în genuni, 

emoții brăzdează trupul de vremi, 

cu sfințenie vă prețuiesc în infinit, 

dragostea o scriu cu stele de zenit, 

cu foc și apă, pe-un colț de rai 

papirusul stă mărturie pe-al nemuririi pla
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                Mircea Marcel PETCU  
 

ÎNCERCARE... 

În tăcerea nins- a zilei 

valul cade lin din cer, 

cuprinzând natura toată  

printr- un fâlfâit etern . 

Pescarușii dau năvală , 

zgomot fac și se rotesc,  

picătura însă cade 

ca un dar Dumnezeiesc . 

Toți privim în depărtare 

pielea ni s- a furnicat, 

încercăm să înțelegem  

tot ce Dumnezeu ne- a dat . 

 

ÎNGERUL IUBIRII... 

Te privesc 

și-mi pare că mă pierd în 

minunații tăi ochi, 

arzi în mine, 

simt cum brațele mele doresc 

să te cuprindă lipindu-te 

de trupul meu fierbinte care, 

parcă are aripi de înger... 

îți aud 

izvoarele susurând în curgerea 

molcomă a sângelui meu, 

prin venele prea strâmte ale 

dorinței nebune de tine... 

cerul tău 

mă îmbracă cu mantia ochilor tăi, 

cu argintul pielii tale mătăsoase, 

cu o lumină nefirească de stea... 

scrie-mi în suflet... 

iubire 

bătăile inimii mele au învățat 

cântecul 

inimii tale care-mi înalță gândul 

pe aripi sclipitoare spre cer, 

în acea rugăciune magică a 

iubirii... 

numele tău 

săpat în inima mea e lumina 

ce-mi arată calea de urmat, 

adunând 

în sufletele înnebunite de dorință 

flăcări de comori și... 

din toate acestea 

ai înflorit tu 

femeie a sângelui meu . 

 

CE MI- AI FĂCUT...? 

De fiecare dată  

când mi- e dor de zâmbetul tău,  

de mersul legănat, 

de ochii tăi blânzi, mângâietori, 

de glasul ce-mi tulbură trupul, 

de parfumul de floare ce te 

înconjoară.... 

închid ochii ... 

întinzând mâna parcă să te 

ating... 

Doamne,  

apară- mă cu puterea 

și înțelepciunea ta, 

ochii și sufletul meu 

tânjesc după ea, 

ajută- mă să înțeleg 

ce se întâmplă  

cu mine, 

nu mă lăsa  

să rătăcesc în întuneric, 

fă ca iubirea ei 

să fie a mea 

și toată viața să fie  

un cântec de fericire.. 

Ce mi- ai facut ?  

Mi- ai răvășit gândurile  

și singurătatea,  

eram singur și resemnat  

acum sunt singur si debusolat ..  

Ce să cred ?  

Inima ce- mi strigă : ,,Ferește- te ! 

" 

Sau ochii tăi ce- mi spun: ,,Vino !" 

Ce să cred ? Ce să fac ?... 

De fiecare dată  

când mi- e dor de zâmbetul tău,  

de mersul legănat, unduitor, 

de ochii tăi blânzi, mângâietori  

de glasul ce- mi tulbură trupul, 

de parfumul de floare ce te 

înconjoară.... 

închid ochii  
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întinzînd mâna parcă să te 

ating... 

Doamne ...  

ajuta- mă să înțeleg...! 

 

TU... 

Tu ești zborul 

spre care aspiră 

aripile mele  

însetate de viață, 

tu ești pământul de care 

floarea inimii mele 

are nevoie 

pentru a încolți , 

tu ești umărul de care 

trebuie să mă sprijin 

pentru a ieși 

din ceață , 

tu ești aerul 

care-mi este 

indispensabil 

pentru a trăi. 

 

LUMEA DE DOR... 

O mare de zâmbete- n zare 

se zbat pe obraji de copii, 

castele de apă pe maluri 

construiesc valurile în serile 

târzii. 

Miresme pierdute în zare 

plutesc peste trestii de plumb, 

rodesc pomii ce au fost în floare 

dăruind- ne parfumul și bunul 

gust. 

Idei despre tine, iubire, 

sau cântec fără sfârșit 

îmi bat la poarta inimii, 

cu făclii de trandafiri vrăjiți. 

Culorile toamnei-- splendoare 

umbrele cerului-- tăcere 

adâncimea apei-- dorință 

sărutul soarelui-- iubire, 

Se- adună sub luna nebună 

culorile lumii de dor, 

cu fulgere iubirea revine 

îmbrăcând zările în dragoste și 

dor . 

 

DOAR... TU... 

Ochii ei- lac- adânc-.privesc 

soarele care adoarme...încet.. 

Părul ei...îi mângâie 

fața palidă și buzele trandafirii... 

Cu fruntea ridicată privește în 

depărtare.... 

Eu nu sunt din cei 

care pleacă,  

oricare ar fi durerea mea, 

supărarea pe care 

indiferența ta mi- o provoacă , 

eu rămân . 

Pentru că te iubesc . 

Sunt unii care poate au nevoie 

pentru a fi fericiți 

să viziteze țări străine,  

să viseze sub ceruri 

necunoscute . 

Eu am nevoie 

pentru asta decât să-ți privesc 

părul, 

raza de soare ce se joacă 

în șuvița împrăștiată  

pe fruntea ta valorează in ochii 

mei  

cât toate trăsăturile  

și apusurile mărilor exotice, 

Eu nu sunt din cei  

care pleacă.... 

Ochii ei - lac adânc- privesc 

soarele  

care adoarme încet... 

Părul ei îi mângâie fața palidă  

și buzele trandafirii..., 

eu nu sunt din cei  

care pleacă.  

Pentru că te iubesc ... ! 

 

SENTIMENTE* 

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. 

Să-ți cânt colindele străbune, 

să te cuprind ușor în brațe, 

să-ți simt colinda sângelui prin 

vene, 

cu tine să mă simt din nou 

acasă. 

Să simt că iarna miroase a 

tine.... 

iar sufletul să- mi fie flacăra 

iubirii, 

să nu mai simt nimic decât pe 

tine, 

și-mbrațișați să-ți spun cât mi-e 

de bine. 

Să colindăm azi iarna cu iubire... 

și fulgii să-i vedem cum se 

topesc, 

din mâinile noastre curge doar 

iubire, 

cu tine-n brațe simt cum 

înfloresc. 
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              Elena Claudia DRUGĂ 
 

DE-AŞ GĂSI LA POALE 

Pasare măiastră, du-mă în livezi 

Să caut motive, să găsesc dovezi. 

Lasă-mă la poale, unde-s mulţi copaci, 

Să culeg din vreme, să umplu mulţi saci! 

 

Să le dau din ei şi celor ce spun, 

Că în viaţa lor, nu au nimic bun. 

Celor ce nu cred sau nu înţeleg, 

Că cei buni, treptat, singuri se aleg. 

 

Să le umplu plasa sau găleţi de au, 

Să le pun mult suflet, dacă nu-l mai au. 

Să le dau din plin, dacă mai găsesc, 

Inimi coapte bine, ce acum rodesc. 

 

Dacă le-aş găsi, unde tu mă laşi, 

Poate rodul lor, îl dau la urmaşi, 

Însă de nu vrei şi crezi că sunt grea 

Du-te singură şi dă-le din puterea mea! 

 

O COMOARĂ VIE 

Pâine hrănitoare, perpelită-n taine, 

Ţi s-a dat să guşti pentru ajutor, 

Ai făcut din fapte, lucitoare haine  

Şi din bucurie, ţi-ai făcut covor! 

 

Odihnă ai pus peste-ntreaga zare, 

Micile emoţii te fac visător, 

Vrei să cauţi singur, fără ajutoare, 

O comoară vie, n-o găseşti uşor! 

 

POEMUL 

Ce e poemul pentru mine? 

E ca un tată ce m-a ocrotit. 

De răul mult ce se află în lume, 

M-a ajutat, m-a susţinut şi m-a călit. 

 

Mi-a oferit un sentiment frumos şi rar, 

Mi-a fost ca un prieten sincer, devotat. 

Mi-a răcorit sufletul, mi l-a luat din jar, 

Mi-a dat din bogăţia lui,m-a numit bogat. 

 

M-a dus într-o călătorie, spre universal tot, 

Mi-a arătat clepsidre, fără nisip în ele. 

M-a zdruncinat un pic, m-a învăţat să-not, 

Apoi m-a dus în galaxie lângă stele. 

 

ÎŢI MULŢUMESC! 

Îţi mulţumesc iubite pentru grija ce mi-o porţi, 

Eu nu-mi găsesc cuvinte, poate-am fost traşi la 

sorţi! 

Poate-i coincidenţă sau o fi o greşeală… 

Simt că simţi că-ţi sunt fiinţa ideală! 

 

Îţi mulţumesc chiar dacă îmi cunoşti din defecte 

Şi ştii că unul este că-s plină de regrete. 

Mă-ncurajezi mereu şi nu mă laşi pustie, 
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Cine ne-a fost alături, cu siguranţă ştie… 

Că sunt şi suntem noi, orgolioşi din fire, 

Îţi mulţumesc din suflet pentru tot iubire! 

Nu mai pierdut prin vise, m-ai ţinut stâns la piept 

Şi dintre toţi ce-i ştiu, tu eşti cel înţelept. 

 

BUNĂTATEA  

De-ar avea şi bunătatea funcţie în stat,  

Una înaltă, importantă, preşedinte, deputat, 

Nimeni nu s-ar mai feri să se afle că e bun, 

Ar face din bunătate o ofrandă, presupun. 

 

Ar pune-o la loc de cinste, s-ar renunţa şi la frici, 

S-ar da şi de veste că nu lasă cicatrici! 

De-ar pune-o pe piedestal, cât de valoroasă este, 

Am simţi şi noi mai des reuşită în poveste! 

 

Bunătatea ne transformă, nu ne lasă la-ntâmplare, 

Să fim buni e-o reuşită într-o lume aşa mare… 

Bunătatea e-o comoară, haideţi să o preţuim, 

Merităm un viitor fix aşa cum ni-l dorim. 

 

NIŞTE NOMAZI 

La ce-ţi foloseşte azi să fii correct? 

Nici apa din izvor nu mai curge drept, 

Nici floarea ce-avea miros îmbietor, 

Nu-l mai are, l-a pierdut pe corridor. 

 

Nici pământul nu mai e ud cum era, 

Nici ziua nu-şi schimbă un pic atmosfera… 

Nici răsadul nu mai e acelşi de atunci, 

Se coace rapid, dar rodul l-arunci. 

 

Nici drumul nu mai e plin cu iarbă, 

Chiar de eşti un om de treabă. 

Nici ploile multe nu te mai încântă, 

Chiar de eşti o fiinţă aşa de blândă. 

Nici grâul nu mai dă o făină 

Albă, curată, pufoasă şi fină. 

Nici noi nu încercăm să credem mai mult, 

Uităm şi cuvântul care ne-a plăcut. 

 

Nici eu nu-s ca ieri, nici mâine ca azi, 

Nu ne găsim locul ca nişte nomazi. 

Ne dorim să ne crească rădăcină, 

Dar, probabil, pământul e de vină! 

 

PANDEMIA NEPĂSĂRII 

Trăim un sentiment atât de apăsător 

Avem în lume o pandemie de dor. 

Peste tot se vede şi-mi pare, 

Că există o pandemie cu nepăsare. 

 

Nu ne pasă că există în lume, 

Oameni miloşi ce au idei bune. 

Nu ne pasă de durerea din zare, 

Ne vin des gânduri acre şi amare. 

 

Nu ne pasă de restul ce are 

Pe chip gânduri gri de supărare. 

Nu ne pasă de aer, nici de natură, 

Căutăm clipele-nmuiate în ură. 

 

Nu ne pasă dacă un om oarecare 

E încercat de viaţa lui trecătoare. 

Nu ne pasă de suferinţa nimănui, 

Păstrăm vorba grea şi-o spunem oricui. 

 

E pandemie în lume, se vede de la distanţă, 

Chiar de nu-s viruşi activi, sunt viruşi de ignoranţă. 

Viruşi ce ne distrug şi sufletul şi bunătatea, 

E-o pandemie ce ne distruge demnitatea… 
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           Mioara BACIU  
 
DACĂ 
Dacă mi-e inima o stâncă 
Aștern pe frunze, bolovani de gând 
Mă înconjor de stihuri care îmi cuvântă 
Prin rafturi de cunoaștere, flămând. 
 
Când iarna-mi suflă prin zăbrele 
Pustiu de țurțuri in priviri 
Mă-nchid în carapacea minții mele 
În mantia geroaselor dezamăgiri 
 
Și-mi torc tăcerile pe fir de-argint 
În nopți în care stelele își plâng 
Duminicile-n care norii-și mint 
Fuior de vise ce se sting plăpând. 
 
Dar, dacă inima mi-i soare 
Ce curcubeie-mi picură prin vene 
Răstorn cutii ale Pandorei peste mare 
Și-agăț glob de sperante-n gene  
 
Îmbrac in roz orice uliță  
A sufletului care zburdă de iubire 
Și las deschisă-n versuri o portiță 
Să-mi ducă pașii spre Dumnezeire... 
 
DOR HOINAR  
Mi-e dor hoinar de șoapta mării 
Să-mi fie leac în zbatere de gând 
Poveste să îmi țeasă-n  largul zării 
Din valul ce se scurge în cuvânt ... 
 
Spre asfințit să imi trimită doruri  
Din scoicile ce-și strigă frumusețea  
Să nu-ncetez să mă opresc din zboruri 
S-alung din poarta inimii, tristețea ... 
 

Îngenunchez la poala ta frumoasă 
Să-mi mângâi creștetul cu braț de val 
Să-ți spun că-ți voi rămâne credincioasă 
Și asta, nu doar în sezonul estival .... 
 
Te voi iubi mereu cu dragoste curată 
La fiecare margine de anotimp 
Voi strânge nesfârșite doruri laolaltă 
Să-mi fie mărturie sacra peste timp .... 
 
NOSTALGIE 
Adio, mai pică o frunză 
Copacii sunt tot mai săraci 
Abia se aude o muză 
Ce-și plânge tăcerea-n copaci... 
 
Adio, mai cade-o secundă 
Distanțe se cern între noi 
Mai stai, mai rămâi, mă abundă  
Cu clipe ce pleacă șuvoi... 
 
Adio, mai pleac-o petală  
Din gândul ce ieri ne unea 
S-asterne-o uitare banală 
Pe chipul ce-adesea zâmbea.... 
 
Adio, dar stai, mai așteaptă 
Iubirea în piept s-o opresc 
Și chiar dacă soarta-i nedreaptă 
În foșnet de gând, te iubesc! 
 
TRENUL SPERANȚEI,  
STAȚIA REVEDERII 
Mi-am stropit sufletul 
cu roua aducerilor-aminte 
și mi-a zâmbit sfios  
eternitatea clipei ... 
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Am stins seceta secundei  
de neliniște 
cu respirația efervescentă 
a iubirii de oameni ... 
Clepsidra revederii 
am repornit-o 
în iureșul inimii .... 
M-am urcat în trenul ce  
zboară 
spre inima ta 
plină de așteptare .... 
și voi coborî 
din trenul Speranței 
în stația Revederii 
atunci când  
vremurile 
care străbat sinuoasele  
cărări ale vieții 
se vor îndura de noi .... 
 
UNIVERSUL SUFLETULUI 
Un univers mi-a înflorit în suflet 
Izvoare de lumină îl inundă 
Din ochii blânzi, din al iubirii zâmbet 
Prin care, clipa albă mă abundă.... 
 
Din universul meu s-or naște universuri 
Ce-și vor hrăni din el, hulpav, culoarea 
Ne-or dezlega-ale lumii ne-ntelesuri 
Ne vor uni răspunsul cu-ntrebarea.... 
 
Minune tandră-a facerii din noi 
Copii frumoși, purtând poveri în spate 
Miracole, precum sunt în deserturi ploi 
Ne-or duce crezul nostru mai departe....  
 
SUNT UN OM SIMPLU.... 
Sunt un om simplu, dar bogat 
pentru că 
răsăritul 
mi-a-nfrunzit în țipătul deznădejdii 
secunda unui nou început .... 
Sunt un om simplu, dar bogat 
pentru că 
asfințitul 
mă inundă 
cu lacrima de bucurie 

a cerului.... 
și sunt și mai bogat decât credeam 
pentru că 
mi-e răsărit în fiece asfințit... 
 
BALADA FRUNZEI 
La braț cu toamna 
pe aleile sufletului 
ascult balada frunzei 
care mângâie 
fruntea pământului 
cu culorile gândului; 
cântecul ei  
e foșnet de nu-mă-uita 
ce înrourează clipa …. 
 
ÎNDEMNUL TĂU … 
Indemnul tău mi-i ploaie în deșert 
Răspuns la lacrima căzută-n noapte 
Pe corpul meu, zăcând inert 
Pe care scuturi blânde șoapte.... 
 
Indemnul tău mi-i rouă în priviri 
Mi-i răsărit la tărmul mării 
Ce scaldă-n inimi sfintele iubiri 
Care sfidează ceasul depărtării... 
 
Indemnul tău mi-i însăși poezia 
Ce izvorăște din adâncuri  
Clipa de alb, tăcerea, frenezia 
Ce dăinuieste peste timpuri... 
 
DE EȘTI MUNTE DE IUBIRE … 
Pentr-un munte e iubire 
Condamnarea e un fleac 
Dacă clipa rău te doare, 
Fă din dragostea ta, leac. 
 
Sub cătușa condamnării  
Stăm, cât credem în război 
De-om opri focul blamării, 
S-or deschide pagini noi! 
 
Ridica-vom vălul negru  
Al poveștilor ce dor 
Ne-om clădi un drum integru 
Alunga-vom râu  din nor … 
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                 Limona RUSU 

CONSTATARE 

În anotimpul florilor de piatră 

mă arde lujerul tainelor dintr-un colț de visare 

dezleagă mistere tăcerile îngropate 

în melancolii inutile îmbătate de neliniști fără 

simbrie. 

În anotimpul nerenunțării 

mai vreau doar să cern lumini 

ninse de oglinda adormită-n suspinul cămășii 

strâmte a timpului  

încremenit în toamne scuturate de roua fierbinte. 

În anotimpul primenirii 

tabloului solitudinii ascuns printre dealuri 

frământat de ziduri fără culoare și umblet 

pletele-mi negre dansează în ochiul luminos al 

frunzelor clocotitoare.       

  

PORTRET 

Tu ești un bard sclipind în umbra târâtă a vieții 

precum un rubin ispitind tâmpla mea stângă 

mă porți pe umblet aducându-mi sâmburi și miere 

îmi păstrezi cocorii și tristețile la gât înnobilând 

țipătul candorii. 

Tu ești adulmecarea clipei înalte 

zornăind în tăcerea irișilor răscolitori ai albastrului 

pe colina aplecată spre râul dorințelor 

îmi asculți visele neumblate într-o sărbătoare 

perpetuă a zidurilor luminate de iele. 

 

 

 

 

PLĂȚI 

Plătim simbrie timpului istovitor 

prin cotloane de cuget săpăm amăgiri în sânul 

pământului 

căderile clocotitoare le dosim de ochiul trist al lumii 

împodobim albastrul cu pleoapele lunii așteptând 

răsăritul. 

Plătim fiecare zidire cu lacrimi de sânge 

adunăm iluzii de noapte în patul îngustat de stele 

cu noduri 

uităm pietatea și iertarea în bezna suficienței 

nevindecată de griji 

fără a pricepe că cea mai mare răsplată este că 
trăim pentru încă o zbatere. 
 

UMBRE 

Ce-am adunat  

din sarea pământului și din zborul luminii 

peste irișii răscolitori creionând doruri tăcute 

am plătit simbrie picăturilor de soare înnobilate de 

miracolul 

tălpilor crescute din întrebări și bocete strâmtorate 

de ore târzii. 

Ce-am adunat 

din picăturile de culoare care-au spart vitraliul 

sublim 

am împletit pe aripi de vise care au înveșmântat 

durerile lumii 

în plapuma unui pact cu înaltul în timpul ferestrelor  

închise de umbletul trist al ochilor singuri rătăcind 

pe un peron gol.     
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RĂZBOAIELE NIMĂNUI 

 

Pe cerul însingurat 

se perindă uitarea înscăunată de fire 

din afund de mare se ridică lacrimi cuminți 

la țărm se zăresc ochii indiferenței fără iertare. 

Pe cerul desculț 

se sparge lumina în cioburi ademenind corbii 

sămânța roditoare o caut doar la început de cuvânt 

nu mai aștept să-mi colorez lira cu  leacuri mirosind 

a războaie.  

 

SĂ MAI TRĂIM 

 

Să culegem din toamne lumina 

așternută pe pământul colorat cu lanțuri hămesite 

să căutăm în mersul clipelor doar zâmbetele   

dezlegate de griji și căderi abisale. 

Să ne împăcăm cu rănile încrustate pe umblet 

să fugim de fariseii agățați de inima clară 

într-o mare neliniștită plângând fântânile seci  

să nu ne ademenească stelele acoperite de a 

renunțării zăpadă.       

    

CROȘETEZ RÂNDURI 

 

Răsucesc emoții pe ramurile înveșmântate 

în strălucirea răsăritului purtând aripi  

descântate de boala dulceagă înflorindu-mi la 

tâmple 

într-un dans al muzelor vrăjite de cascade 

îmbrățișate. 

Răsucesc gânduri despletite de ziduri 

într-un strigăt târziu împodobit cu timpul nestatornic 

umblându-mi pe perna de insomnii și iluzii vrăjite 

croșetate de ochiul flămând al inimii rătăcitoare 

între două tăceri. 

 
 

IELE BINECUVÂNTATE 

 

Sânzienele 

îmbrățișare îngerească a viscolirilor iubirii fără 

simbrie  

dezleagă de griji tumultul verii în lume  

îmbracă aerul cu galbene flori sărutate de năluci 

jucăușe. 

Sânzienele 

trâmbițează binele într-o dimineață a oglinzilor 

lăuntrice  

când soarele se odihnește spălându-și fața 

binecuvântată 

de hâda durere a bolilor și de răul umblând prin 

lumea de doruri. 

Sânzienele 

citesc povestea din noi într-o noapte unduitoare 

torc altare de liniște într-un dans nebun al ielelor  

înflorind iarba fiarelor care deschide lacăte grele.  

 

COPILĂRIE PERPETUĂ 

 

Nu ai plecat niciodată  

din tremurul glasului și ochii de tăciune 

nici din trupul înveșmântat azi în rochia de insomnie 

ori din zâmbetul îmbrățișat de vise sihastre. 

Nu ai plecat niciodată 

ești în valul poposind pe glezna mea stângă 

în noaptea ademenitoare a florilor de lotus 

și în brațele mele de oștean al îngerilor. 

Nu ai plecat niciodată 

din pădurea reveriilor ascunse de tâmpla colorată 

cu lumina părinților dansând pe o rană 

nevindecată până la trecerea-n humă. 

Nu ai plecat niciodată 

aroma ta are miros de ciocolată învelită 

cu staniolul stelelor tronând pe cerul înfășurat 

în inocența palmelor cuprinzând o lume ca o scenă 

perpetuă. 
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 Daniela VÎLCEANU 
 

EPIC 

Durerea aceea difuză 

Se ascunsese într-o amorțeală 

Ce mă înțepa  

Insistent. 

Dormisem un timp 

Nedefinit 

Cu mâna sub capul unui nor. 

Cu cealaltă îl legănasem 

Până se oprise 

Din plânsul năvalnic. 

În această nouă liniște 

Mi-a mulțumit curcubeul 

În timp ce făcea  

Fețe, fețe. 

*** 

 

AIEVEA 

Te caut, 

Unde soarbe pământul 

Apă din gura cerului; 

Unde se adapă îngeri  

Cărora nu le-au crescut aripile; 

Unde izvorăște lumina 

 Din geană de cer încruntată. 

Scormonesc disperată 

Clipele acelea 

Pe care le-am ignorat 

Atunci când seară de seară  

Îmi desenai vise 

În întunericul obscur; 

 

Cu mâna tremurândă 

Le strângeai dimineața 

Nevisate. 

Priveam, 

Cum pasul tău grăbit 

Săruta obrazul urmei mele; 

Îndepărtându-te 

Îți ascundeai oftatul. 

*** 

LICOAREA CU GUST DE VIAȚĂ 

Cu valiza cu tristețe și-amăgire încărcată 

Mă plimbam în noaptea albastră pe sub bolta 

înstelată 

Pe Calea Lactee-n sus sărăcăcios îmbrăcată,  

Până la poarta speranței, cerșind dragoste curată. 

 

Pietruită mi-era calea cu-argintiul de la stele, 

Luceafărul cavaler culegea visele mele, 

Le împacheta frumos, mici răvașe, bilețele, 

Chema vântu-n ajutor, să le poarte pe pământ 

Pe aripa lui ușoară, craiului, de negăsit. 

 

Rezemat de-un colț de lună mă aștepta Cupidon 

Biet soldat ce sta să cadă pe al frontului amor 

Dezarmat, fără de arc și cu garda jos lăsată 

Obosise săgetând inima-ți dură de piatră. 

 

Cu un tremur șovăielnic îmi întinde-o cupă plină, 

Băutură de la zei, o licoare cristalină, 

-Gustă, zice, dă-l pe gât!!! dau să beau o-înghițitură; 

- E amar!!! Hai, ca pe viață... și ultima sorbitură. 
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PRESENTIMENTUL UNEI EVADĂRI 

 

E frig și-i străin pe pământ și pe cer, 

Și-i gol, este trist, mi-e totul stingher, 

Și noaptea-mi apasă în suflet nebună 

O simt părăsită de stele și lună. 

 

Și somnul mă are cu multe la mână 

Și genele grele trag pleoape cortină 

Bat îngeri la tobe, nu cântă la liră, 

În beznă se pierde o biată străină. 

 

Nu are o viață, nici șansă, nici scop, 

Iluzie poartă în loc de noroc 

Dansează cu vântul cel rece și trist 

Plutind printre neguri pierind într-un vis. 

 

Dezvăluie noaptea secretul ce-l duce 

Ea-și scuipă în sân, nu vrea să-l divulge, 

Descalță pantofii, cât colo i-aruncă, 

Și-o rupe din nou prin viață la fugă. 

 

Cu tălpile goale, c-un rânjet pe față, 

Cu părul în vânt, îmbrăcată-n speranță, 

Cu sâni ascunzând un suflet de gheață 

Îi cerșește nopții înc-o dimineață. 

 

Pe strada pustie se-aprind felinare, 

Un câine departe latr-a disperare 

Pasul meu mângâie frunza care moare, 

Este toamnă-n mine, o toamnă ce doare, 

O toamnă ce-i gata pusă pe plecare. 

 

Chiar și toamna, însăși, acum mă trădează 

Simt că peste noapte, fuge, evadează, 

Lăsându-mi în suflet doar noroi și ploi 

Dorul meu de tine, dragostea de noi. 

 

O iarnă rigidă locul ei va lua 

Frigul cel mai aspru suflu-mi va-îngheța, 

Gura-mi va muți, buzele îmi crapă, 

Dar sărutul tău încă-l mai așteaptă. 

*** 

 

TRECUTA MEA TOAMNĂ 

 

E sumbru, e gri şi rece şi trist 

Mă doare tăcerea ce-o simt 

Şi vântul jeleşte a iarnă păgână 

Zac cuiburi de ciori a moarte haină. 

 

Mă cheamă un dor, l-aud de departe, 

Jelește, se zbate, îmi sună a moarte, 

Zac frunze răpuse de timp şi de viață 

Nu-i pic de culoare, nu-i gram de speranță. 

 

Şi-mi este o toamnă străină, bătrână, 

Şopteşte un vânt a iarnă jupână 

Mă-nchin unei frunze care zace moartă 

Pe ultimul drum în ceață-mbrăcată.. 

 

Simt timpul strigând clipele de iarnă, 

Stau norii grămadă, zăpezi să aștearnă, 

E vremea bolnavă, se-așterne să zacă, 

Trecuta mea toamnă se sfârșește-ndată. 

 

Și-i greu și mă doare, un dor de culoare, 

M-apasă dorință de vară și soare 

Vreau viață, și păsări, și frunze, și cânt, 

Mi-e dor de frumosul acestui pământ. 

*** 

 

 
 
 
 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul V, nr. 9-10, decembrie 2022 
 

163 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Lăcrămioara ELEFTERIU  
 

 

POVESTEA DIN CÂMPIE 

 

Când mă plimbam la pas cu liniștea, te-am 

surprins făcându-mi o poză. Lângă tine se afla 

un șevalet, mi-am dat seama de la distanță.  

Cine ești? 

 

Florile din câmpie mă priveau, păsări fericite 

zburau, valsau... 

În brațe aveam flori de câmp, care m-au 

îndemnat să le iau la plimbare.  

Mă plimbam desculță prin rouă, dimineață cam 

pe la ora nouă. Iarba crudă mă alinta gingaș, 

iar florile mângâiate delicat de razele jucăușe 

ale soarelui, îmi zâmbeau. Fluturii multicolori 

dansau, iar albinele culegeau polenul 

nestingherite. Doi iepurași priveau, parcă ar fi 

vrut să mă invite la joacă. O căprioară își face 

apariția dar s-a oprit și studiază terenul. 

Totul este atât de minunat! 

Zefirul se plimbă delicat la deal și la vale 

invitându-mă la plimbare. Se aud triluri 

minunate. 

Parcă sunt într-o poveste! 

Când m-am apropiat, am văzut pe șevalet o 

pictură. 

Pe pânză se afla minunata poveste, iar în 

mijlocul acesteia, eu ! 

 

Poate într-o zi, voi afla cine ești tu! 

 

UNDE S-AU DUS ANII MEI? 

 

Este o seară înmiresmată de mai. 

Ascult cum crește iarba…foșnește ușor, șoptind 

până târziu în noapte.  

Plutind pe mireasmă de tei, gândurile valsează 

perechi, perechi.  

Vântul alintă anii de pe fața mea cu duioșie.  

Șoaptele încetează treptat, iar liniștea își face 

apariția cu nonșalanță.  

Niște muze drăgălașe care joacă șotron la 

lumina lunii îmi zâmbesc. Privindu-le, îmi 

amintesc de copilărie. 

Mă prind puțin în jocul lor, dar iarba crudă mă 

îndeamnă să iau loc. Mă așez și privesc 

încântată cerul înstelat. Știu că fiecare stea are 

un nume. 

Eu caut mereu una anume! 

Începem să depănăm amintiri și multe vise. 

Întind mâinile să prind luna, dar nu o pot 

cuprinde. Aş vrea să vină lângă noi. Îmi 

surprinde gestul, vine singură și ni se alătură 
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zâmbăreață.  

Suita de steluțe luminează pur. Totul este 

magic!  

 

Sunt prinsă imediat în altă poveste. 

În lumina lunii se perindă niște ani. Mai mititei, 

mai mari și mai mari, îmbrăcați cu veșminte de 

culori diferite precum anotimpurile. 

Fiecare își deapănă minunatele amintiri.  

Ele au mers la pas cu anii. Mă oglindesc în 

ochii lunii, dar nu văd anii mei cei tineri.  

Oare unde s-au dus? Unde au dispărut?  

I-am tot căutat… cred că i-am pierdut! 

Sunt prizoniera unora, mă vizitează vârsta, dar 

pot privi liberă bolta înstelată.  

Pe voalurile ei de mătase, niște fluturași care 

nu au somn, dansează minunat pe ritmul 

miresmelor de tei .  

 

Privesc cu nostalgie la anotimpurile vieții mele 

întrebându-mă ce nu am făcut, ce ar fi trebuit 

să fac, ce a mai rămas de făcut? 

 

ACTORI PE SCENA VIEȚII 

 

Dacă gândurile mele ar putea vorbi cu 

gândurile tale, frazele ar fi perfecte.  

Totul am putea privi la fel și asta ar fi minunat.  

Ochii noștri s-ar privi încântați, iar inimile ar 

putea bate în tandem. 

Sunt doar alte vise… 

Viața este dură și uneori noi suntem ca ea. Nu 

știm să o facem frumoasă. Nu toți știu! 

Întotdeauna, altceva este primordial. Târziu, ne 

dăm seama că viața este principalul act. 

Pe scena ei, suntem actori în personaje diferite, 

pesimiști și optimiști cu vise diferite!  

Să visezi este frumos, dar când te trezești la 

realitate, rămâi dezamăgit. Mai ales că, visul 

frumos nu ține mult. Ne facem iluzii deșarte, ne 

mințim pe noi înșine. 

Cu toate acestea, uneori este plăcut să visezi. 

Îți dorești chiar să faci parte dintr-o poveste în 

care să fii prinț sau prințesă. 

De fapt, nu sunt decât simple vise! 

Totuși unii reușesc această performanță, chiar 

dacă dintre aceștia sunt mai putini. 

Luptând din greu, ajung într-o poveste, iar alții 

primesc totul de-a gata. Aici depinde, de 

ursitoarea pe care a avut-o fiecare.  

Important este să fii sănătos, să te mulțumești 

cu ceea ce ai. De multe ori ești cel mai fericit 

când frumusețea sufletului îți zâmbește mereu 

și te poartă pe cele mai înalte culmi. Nu ai 

nevoie de nimic altceva! 

Dacă mă gândesc bine, fiecare își creează 

propria poveste. 

 

Citez pe marele poet Mihai Eminescu: 

"Am înțeles că un om poate avea totul neavând 

nimic și nimic având totul." 
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Elvira RĂCEALĂ 

 
POEȚII CÂNTĂ  ROMÂNIA 

Hai  să facem hora mare  

Din Chiuzbaia pân-la mare 

Să fie via  la Slănic  

Unde-om poposi un pic 

Să se prindă și Vaslui-ul 

Și cei mândri din Suceava,  

Craiova , Motru și Vâlcea, 

Snagov, Reghinul și Tulcea,  

Drobeta, Brașov, Galați  

Și Basarabia soră  

Scribi ce ne avem ca frați, 

Bistrița, Constanța, Alba 

Cu poeți e mândră salba  

Ce i-a unit poezia!  

Saltă cămașa și ia  

Din piepturi la toți mândria 

De-astă țară minunată  

Cu oameni de omenie  

Iubitori de neam și glie!  

Niciodată-ngenuncheat  

Drept la vorbă și la sfat!  

Toți se-ntrec s-o cânte-n vers  

De la munte pân-la șes  

 În dulce cânt și poezie 

Pe Sfânta mamă ROMÂNIE!                

 

DOBROGE PĂMÂNT SFINȚIT 

În Dobrogea pământ sfințit 

Sfântu-Andrei a poposit 

Pe români să-i creștineze 

Ortodocși să îi boteze! 

În Dobrogea a aflat 

Oameni cu suflet curat, 

Ce trăiau în armonie,  

Indiferent de etnie:  

Turci, tătari și lipoveni, 

Greci, armâni, unguri, armeni 

Români mulți dar și țigani,  

Oameni bogați sau sărmani, 

Ce-au rămas aici de-atunci, 

Cu părinți, neamuri și prunci, 

Cotropitori sau negoți  

E cert, le-a plăcut l-a toți! 

Și pe-acest pământ sfințit, 

Să rămână și-au dorit, 

Dându-și toți mână cu mână, 

Dornici să crească-mpreună,  

Mlădiță nouă de viață  

Cum biblia ne învață 

Și ne e la toți povață! 

Istorici și scriitori  

Dobrogei redau comori, 

Trecutul stă mărturie,  

Să afle toți ce va să vie! 

 

PLAI DE POVESTE 

Există un plai ca-n povești 

Cum altu-n lume nu găsești, 

El este-n România mea  

Niciunde n-aș pleca din ea, 

Și-s mândră că-s româncă. 

Când treci hotarul n-o huli, 

Române, nu-ți pierde obârșia 
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Și pune osul la muncă, 

Clădește aici unde ți-e glia 

 

Nu mai fi cu gândul de duc 

Și seamănă-n pământul tău  

Că și strămoșii-au dus-o greu, 

 Dar ți-au păstrat o țară ca-n povești 

Cu care tu să te mândrești,  

Sădește-n fiii tăi la rândul tău, 

Iubirea de țară și de neamul tău! 

 

AȘ VREA  

Aș vrea s-alerg pe pajiști înverzite 

Cu plete-n vânt , cu gene umezite 

din ochi închiși spre soare,  

lăsându-i  razele  să-mi mângâie obrajii     

Aș vrea să stau pe malul unui râu, 

să-i ascult susurul ce la visare-mbie 

în mângâierea pietrelor din albie 

și simfonia spumoaselor cascade! 

 

Aș vrea să mă arunc în valurile mării 

și cu delfini în joacă să mă-ntrec,  

chiar dacă nu știu să înot,  

nu mă vor lăsa ei să mă-nec...  

 

Aș vrea să zbor, iar  ca și vulturii 

pe-un pisc de munte să mă opresc. 

Ca din înalt privirea-mi să cuprindă, 

tot ce iubesc, nesațul să mi-l potolesc! 

 

TU NE EȘTI MÂNDRIE NAȚIONALĂ 

Vuiește azi aprigă marea,  

Iar Eminescu îi scrutează zarea,  

Se-nalță și i se-nchină valul  

Mângâind cu smerenie malul!  

 

O jale furibundă dintre stele 

Se-neacă-n valuri pătimaș,  

Că Dacii au ajuns obiele; 

Viteji mai ieri, azi goi și lași.  

 

Și nu-i vine să creadă  

Când totu-i trist și straniu,  

Că țara lui dragă,  

Ajuns-a un pandemoniu! 

 

Tu ne ești mândrie națională! 

Iar noi, dezamăgirea ta totală... 

De te-ai mai naște încă-o dată, 

Te-ar îngrozi, ce n-ai crezut vreodată! 

 

E zi de jale aniversară  

Și vin ca să te văd,  

Deși nu este prima oară,  

Observ cum ochi-ți ard. 

 

Și nu-i de dragul muzei  

Ce lângă tine-o ții,  

Ci-i flacăra mândriei  

Ce vrei românilor să-nvii! 

Și ,,Flori de tei” și ,,Floare albastră”  

Din dragoste le cântă toți ... 

Însă iubirea ta de țară,  

De ce n-o simt ai tăi nepoți?  

 

Cheliți îs munții de-o șleahtă de hoți 

Plâng ,,Codrii de argint” și ,,Plopii fără soț” 

Dar posteritatea în veci îți va păstra  

Opera-comoară și amintirea ta! 

 

REFLUX 

Eram stăpâni în țară, 

Acum copiii-s sclavi afară, 

Țara e vândută toată, 

Șacalii stau la masă roată. 

 

Se bat pe tot ce pot să roadă 

Doar cei orbi nu pot să vadă. 

Tricoloru-i fără stemă,  

Sărăcia-i o emblemă.  

 

Analfabetismu-n floare, 

Droguri la mare căutare, 

Munca a ajuns un lux,  

Totul e azi în REFLUX. 
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             Camelia PULBERE 

 

INECHITABIL 

Suntem grăunțe, praf de comete, 

Stăm pe un fir agățați de planete, 

Primim sfaturi cu adevărul tangente, 

Ce noroc că avem și arme secrete. 

 

Nu este rău, dar nici bine nu este, 

Inghețat, hibernal, gandul descrește, 

Prăpăstii săpate din înaltele creste, 

Vin peste viață și mereu ne-o rărește. 

 

Cel bun dintre noi mereu este plecat, 

Lupta-i nedreaptă, cel rău nu-i legat, 

Încă mai credem că l-am împăcat, 

Dar nu, totdeauna va fi neschimbat. 

 

DE PRIMĂVARĂ 

Pătrunse soarele în toate azi, 

Și sufletul a vrut să-mi cânte, 

Cu primăvara asta tu îmi cazi, 

În cel mai tainic gând din minte. 

 

Închid ochii, simt din nou viață, 

Este anotimpul meu cel preferat, 

Renaștem din griul cel de gheață 

Și contemplăm tot ce-am sperat. 

 

Inevitabil, frumosul se revarsă! 

În tot ce vrem noi să trăim acum 

Nu-i loc de fluture cu aripa arsă, 

E clipa infinită de sublim parfum. 

 

ÎNCRUNTARE 

Pășesc pe-al minții alunecos tărâm, 

Zăresc o aciuată, speriată născocire, 

Să crească n-o las, decid să o dărâm, 

N-aș vrea deloc să procreeze în neștire. 

 

Printre ademenitoare falduri purpurii, 

Ce unduiesc ciudate forme către mine, 

Contopite se vor în drumuri timpurii, 

Paradoxuri împachetate în  

doctrine. 

 

Atâtea gânduri privirea îmi încruntă, 

Aripi tălmăcitoare fața mi-o tot ating, 

Și-atunci îmi imaginez ceva ce-ncântă, 

Întreaga-mi bună existență nu o sting. 

 

REANIMARE 

Plonjez în vremurile apuse, 

Prăpastia-i temut de-adâncă, 

Materii multe, descompuse, 

Nimic a desluși nu pot încă. 

 

Mă reazem pe acea frântură  

A amintirii vii, frumos rămase. 

Când s-a produs grav ruptura? 

Fața mi-e plină de grimase! 
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Cât mai sunt sus pe valul vieții, 

M-aș mai întoarce la începuturi, 

Mai vreau să am beția tinereții, 

Când viața nu-mi dăduse șuturi. 

 

TRĂIRE  

Intre a simți și doar a exista, 

Trăirea-i un joc indiscutabil, 

De nu ai minte, viața-i grea, 

Deznodământul, abominabil! 

 

Ce-i strâmb făcut, așa rămâne, 

Nu-i mai îndrepți arhitectura, 

Și chiar de simți amărăciune, 

Nimic nu va schimba structura. 

 

Al tinereții opis când e gata, 

Ce a rămas să poți reînvia? 

Acum îți poți vedea rasplata, 

Între a simți și doar a exista. 

 

TRĂIEȘTE! 

Ermetic închise, iubirile tale gemeau, 

Inimi arzânde și vise prea des oprite, 

În minte, mâini ce fața îți mangâiau, 

Dă-le drumul, timpul nu-i pe sfârșite! 

 

Infinita-ți durere, o străveche dilemă, 

Răbdarea ți-a tot pus-o pe mare jar, 

Vino dar, de vezi și cealaltă extremă, 

Ți-e dedicat totul, ești mare destinatar! 

 

Trăiește și spune-i vieții ce-ai irosit, 

Nu pune lungi întrebări și nu aștepta, 

Nu opri gândul, nu-i vreme de risipit, 

Iartă-te acum, tu nu prea ai ce cumpăta! 

 

 

 

 

 

DOR DE IUBIRE 

Nebuni de dor să innoptăm sub clar de lună, 

Treacă ore multe până la roua cea din zori, 

Să vină ciutele la râul cristalin să se adape, 

Iar noi să ne hrănim doar cu fierbinți fiori. 

 

Ochii-i fac mari, lacrimi să nu mai reverse, 

Strângând cu dinții duri buzele-mi sângerii, 

Nu-i vremea încă pentru trista despărțire, 

Aș vrea cu tine să-mi mai petrec încă o zi. 

 

Suave flori de câmp, coroană mi le faci, 

Și ce parfum curat împrăștii tu-ntre noi, 

Eu ți-am zărit privirea prea galeșă, sfioasă, 

Frumoși-ți ochi, acum, topit-au al meu sloi. 

 

Știu, timpul stoarce tot ce-i mai bun în noi, 

N-ar trebui să mai simțim intens durerea, 

Iar fericirea, nu știu să fi avut vreo vârstă, 

De aceea-ți spun iubire, tu să ne fii vrerea! 

 

ANALIZĂ PERSONALĂ 

Nedumirită, sofisticat cumva, privesc viața, 

Nu spun nimic si timpul tot aiurea zboară, 

Zâmbet destins, stare firească, e doar interfața,  

Gânduri bizare-s de fapt în firea interioară.  

 

Înfiorată, mă tot ridic, dar capul mi-e plecat, 

Privirea ascuțită, de oțel, vai ce imagine rară! 

Picioarele-mi sunt rigide și simt multiplicat, 

Am stele în priviri și mereu sunt foc și pară. 

 

M-a supărat ceva fără de mare importanță, 

Dezvelindu-l de sub vălul de invizibilitate, 

Cum de-oi fi reușit așa mare performanță, 

Conștientă fiind de a mea insensibilitate? 

 

Minunata lume în care forma, da, contează, 

N-o voi mai chinui cu-a mea veche sminteală, 

O voi elibera, privind-o cum se depărtează, 

Slavă clipei, când voi fi realizat a mea greșeală. 
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Fragment din romanul în două volume 

 - Rătăciți în întuneric,  

tradus și în limba engleză 

  

                    Iulian NAN  
 
Mulțumesc, Sfântă Fecioară!... Mulțumesc! 
 Încă nu se crăpase bine de ziuă, când bătrânul 
Ibrahim, însoțit de Ayșe, au bătut în ușa cabanei izolate 
de pe plaja pustie, dincolo de Eforie Sud, în drept cu 
satul Tuzla. 
– Intrați, strigă Cristian din interior, ușa e deschisă, vă 
așteptam. Haideți să bem un ceai fierbinte. 
– Unde ești? întinde Livia mâinile... Vino aici, lângă 
mine, o invită fata oarbă, pe tânăra tătăroaică. 
– P-afară eșeam? Azi vânt tare, batem!... Nu știam ce 
ziceam, se adresează Ibrahim către băiat. 
– Lasă bre, nu te îngrijora, că dacă e puțin vânt, e mai 
bine... O să ne mișcăm mai repede, spune Cristian. 
Mâine ar putea fi și mai rău... 
– Adevărat și asta estem, da' mare ăsta schimbător, 
pervers eram, grijă trebuie s-avem la el, 
respect trebuiam... Altufelu, rău se întâmpla, pedeapsă 
grea  la noi... 
– Vedem cum este în larg. Dacă nu-i bine, nu mai 
desfacem „sculele”, ne întoarcem înapoi, zâmbește 
băiatul. 
– Bun... gata, cum zici tu, se hotărăște greu bătrânul. 
Haina mai groasă luam cu tine, destul eram până 
soarele încălzeam la noi, înțelegi? destul eram... 
Azi, în 12 septembrie frig eram. Gata, vara duceam... 
 – Păi d-asta am insistat și eu să ieșim. Noaptea s-a 
făcut rece aici. Mai stăm o săptămână și cred că o să 
plecăm... E posibil să toarne mai des și ploile, nu? 
– Tu hotăram cât stam, baiat’... numai tu!... 
– Atunci să-i dăm drumul, să punem barca pe apă... că 
eu, râde Cristian, am pus  în ea, tot ce ne trebuie ... 
– „Coscar” eram bre... babai credeam că azi, tu nu 
ieșeam p-afară... Mare pezevenghi eram... 
Ayșe, îi spune bătrânul nepoatei sale, țineam câinele 
asta pe lângă tine, nicio surpriză nu vream! Nu scăpam 
din ochii ăsta măgar, Victor... 
– Stai, bre, liniștit... Matale vezi ce faci cu calcanii ăia, 
râde fata... Aici, lasă, am eu grijă. 
Au sărit în barcă, au întins pânza albă plină de petice 
și au pornit întins către larg. 
– Hayde, că șeitan (diavolul) nu eram așa negru, 
spune Ibrahim bine dispus, rotindu-și privirea în jur, 

peste apă. După ploaie care a fost azinoapte, trebuie 
dam lovitura... 
Cristian a vâslit încontinuu. În două ore au ajuns la 
locul lor de întins plasele. Apoi, îndepărtați spre sud, 
câteva sute de metri, au aruncat ancora și s-au pus pe 
treabă serios, la prins pește cu undițele. 
Avea dreptate bătrânul tătar, peștele trăgea foarte 
bine. Nici n-ajungea bine momeala jos, că firul începea 
să zvâcnească, semn că la capătul de sub apă se 
zbătea un pește. Așa că, în scurtă vreme, au acoperit 
fundul bărcii cu hanuși, guvizi mari și bacalea cât 
antebrațul. 
Așa au trecut câteva ore bune. Concentrați pe munca 
lor, nici n-au observat că cerul se acoperea de nori... 
Mai târziu, undeva, sus, un tunet puternic i-a făcut pe 
amândoi să se uite unul la altul. 
– Hazir! Acum băiat opream, spune Ibrahim. Barcaz e 
jumatea plin cu peștele... Trebuie scoteam plasele... 
Gata!... Scoteam și ancora și la geamanduri mergeam. 
Brusc, lumina soarelui a dispărut acoperit de nori negri, 
groși... ceva departe  dinspre larg, o negură deasă 
venea spre ei ca o prevestire rea, cumplită, 
nenorocită... 
Cristian a început să vâslească din răsputeri spre locul 
unde erau întinse plasele. Aproape că nu se mai vedea 
nimic, iar marea o luase razna... 
O hulă urâtă, cu gropi imense în apă, făcea ca barca 
lor să pară precum o coajă de nucă aruncată aiurea, 
complet vulnerabilă în bătaia valurilor tot mai mari... 
– Baiat! îi spune reținut bătrânul, plecam la mal, nu mai 
aveam timp de plasele... 
– Asta nu se poate! îi răspunde îndârjit băiatul. O să le 
pierdem și, sunt sigur că au pește mult în ele... Și-apoi, 
ce-am făcut... Valoarea lor este, cred, de trei ori mai 
mare decât peștele ăsta pe care l-am prins astăzi, 
până acum. 
– Dam încolo, nu asta interesam acum. Singur tu eram 
la vâsle, cum scoteam la capat pe asta vreme, 
știam?... Vânt veneam din toate părți, prea puternic 
eram... Pânza nu puteam ridica, acum răsturnam, 
ajutor nu aveam... 
– Uite, bre! strigă băiatul, se vede o geamandură... 
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– Lasam, bre, lasam acolo... barca lovită eram greu de 
valurile... Greu scoatem plasele acum, mare balans 
aveam... Puteam cădem de la barcă... 
– Am să trag singur plasele. Dumneata ai grijă de 
cârmă. Ține barca în val, că altfel chiar ne răsturnăm. 
S-a aplecat, a prins prima geamandură de la capătul 
plasei și a început s-o tragă cu greu din apă. 
Pești mari, calcani, lufari și labani, au început să iasă 
agățați, unul după altul, din apă. De câteva ori, 
dezechilibrat de bătaia haotică a vântului turbat, era să 
cadă în apă, dar tot n-a renunțat. 
Până la urmă, încrâncenat, a tras și ultima 
geamandură. Simțea printre picioarele lui mulțimea de 
pești care se zbăteau și asta îi dădea forță. 
Când s-a îndreptat să vâslească din nou, malul nu se 
mai vedea, sub nicio formă. Răsuciți periculos de 
câteva ori în loc, de apa care clocotea nebună în jurul 
lor, pierduseră amândoi un reper extrem de important: 
nu mai știau deloc încotro era pământul! 
Busola veche a bătrânului se umpluse cu apă și nu mai 
era de niciun folos... Iar barca, aflată la cheremul 
valurilor înalte, lua apă din belșug... 
N-aveau cum să stopeze asta, n-aveau cum... Pentru 
că multe dintre valuri se spărgeau peste bord, în 
interiorul bărcii. Cristian a strâns din nou vâslele în 
mână... Dar unde să meargă? Unde?... Erau departe 
în larg și, negura întinsă peste tot era prea deasă, prea 
mare... Farul dispăruse, nu se mai vedea... 
Încotro putea fi pământul?... Unde să tragă?... unde? 
se uită băiatul către bătrân... 
– Taiam valuri, îi spune Ibrahim. Lasam în voia lor, 
poate noroc aveam. Poate vântul nu bateam  în larg... 
      Vreo oră și ceva s-au tot lăsat duși 
așa... Întunericul cotropise aproape tot. Se mai vedeau 
doar crestele valurilor, strălucitor de albe... În rest, 
nimic, nimic... 
Mergeau spre mal sau se îndepărtau spre larg și mai 
mult?... Nu știa niciunul, nu simțea niciunul... 
Apoi, dintr-odată, după încă o oră de tras la vâsle, au 
realizat că vântul și-a schimbat direcția. Bătea invers... 
– Ce fac, babai?... trag tot așa?... 
– Nu! zice bătrânul, preocupat să arunce apa din barca 
lor, cu o găleată... Bine nu eram, se gândește el puțin... 
Sigur, nu estem la mine... Încearcam invers să 
vâsleam, luam bătaia de la vântu... mai încolo, mai 
vorbeam... 
Supus, fără nici-o vorbă, deja epuizat, Cristian porni 
înapoi, ținându-și gura încleștată de prea mult efort. 
– Ar trebui să desfacem și pânza, rostește băiatul, 
după un timp. Simt că vântul bate egal acum. 

– Cred că am dreptate, rostește bătrânul și el epuizat 
de câtă apă aruncase din barcă. Dam eu drum la 
pânza... Tu țineam barca la fel, în val... 
Cine n-a fost noaptea pe apă, habar nu are cum este... 
Nici mâna întinsă nu ți-o mai vezi... 
Din când în când, fulgere crețe, în zig-zag, desprinse 
din cerul negru ca de smoală, despicau năprasnic 
văzduhul, urmate de bubuituri năucitoare... 
Au mers așa, împinși de vânt, încă două ore... Ploaia 
își făcea de cap și nu erau deloc liniștiți că sunt pe 
direcția bună. Dar niciunul nu zicea nimic... 
Tăcuți amândoi, își vedea fiecare de treaba lui... 
Cristian vâslea fără încetare, iar bătrânul arunca 
încontinuu apa din barcă, cu găleata. 
Apoi, deodată, din fața lor, o rază palidă de lumină a 
șters apa, de la dreapta la stânga... Atunci, 
recunoscători cerului, s-au uitat unul către altul... 
Tremurau amândoi. Da!... Erau pe direcția bună. Nu 
mai era nicio îndoială! 
– Mâinili la mine amorțit estem, multă apă peste bord 
aruncam, spune răgușit bătrânul. 
– Iar mie mi s-au bășicat palmele și s-au spart, de cât 
am tras la vâsle... acum babai, am carne vie... 
– Cu tine, băiat, mergem și la capăt de lumea... 
La toți spuneam eu asta, știam toți la tine... 
– Lasă, că nici cu dumneata nu mi-e rușine... bătrân, 
bătrân, da’ „banița” merge încă bine... 
Lumina farului din Tuzla se vedea din ce în ce mai 
bine... Vântul, valurile, nu conteneau deloc... Și erau 
uzi de-a binelea, până la piele... 
Dar ce, asta mai conta?... Se apropiau de casă, iar 
gândul ăsta le dădea puteri înzecite să reziste până la 
capătul capătului... 
Pe mal, năucite de spaimă, fetele, cu felinarul aprins în 
mână, ieșiseră afară, sub acoperișul larg ce proteja 
prispa cabanei, căutând cu speranță, în negura 
largului, un semn, o minune... Era și cazul, trecuseră 
mai mult de 10 ore de când băieții lor plecaseră în larg. 
Câinele și măgărușul Victor, loviți de ploaie, se 
adăpostiseră și ei pe prispă, rezemați de zidul 
cabanei... 
– Ayșe!... Se vede ceva? întreba Livia din când în 
când, tremurând și de frig și de gânduri negre, care 
o chinuiau cumplit, și n-o lăsau deloc în pace... 
– Nu-ți face griji, draga mea, nu-ți face griji!... Să avem 
răbdare... 
Îl cunosc bine pe unchiul meu... iar Cristian e puternic, 
nu se lasă el cu una cu două, încerca tânăra tătăroaică 
s-o încurajeze... 
Dar și ea era făcută praf de îngrijorată ce era... Afară 
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se făcuse demult beznă. De câteva ore bune, ploua, 
tuna cumplit și fulgera, iar vântul aducea în vuiet 
dinspre larg, valuri mari, uriașe... Numai ei nu erau, 
parcă fuseseră înghițiți de mare, nu se vedeau 
nicăieri... 
– Ayșe!... mai uită-te o dată, scâncea fata... 
Nu se vedea însă nimic, nimic, și fetele, deja 
înspăimântate, tremurau zgâlțâit, lipite una de 
cealaltă... 
– Te rog, mai uită-te o dată... 
Ce tare bătea vântul ăsta dușman, ce tare!... Iar ploaia 
rece, nemiloasă, nici gând să se oprească... Se 
revărsa nesimțitoare peste apele învolburate, peste 
nisip și pietre și, peste sufletele lor greu încercate... 
Apoi, la lumina unui fulger, când îngrozite nici nu 
se  mai așteptau la vreun semn bun, preț de o 
secundă, două, Ayșe a zărit pe creasta unui val, pânza 
albă a bărcii bătrânului, întinsă de vânt... 
– Livia! o strânge ea puternic în brațe... I-am văzut!... 
Se întorc!.. Allah să fie slăvit!... Se întorc... Sunt 
aproape! Gata, i-am văzut! 
Fata începe să plângă dezlănțuită, eliberându-se de 
rău, spaime, necaz și disperare. 
– Chiar i-ai văzut? se oprește Livia brusc din plâns. 
Spune, chiar i-ai văzut? Nu cumva ți s-a părut?... 
– Nu!... Uite, acum îi văd mai bine, sunt aproape de 
mal... Cristian ne face semn cu mâna... 
Atunci Livia a început să plângă din nou, sufocant, 
convulsiv, eliberată de stresul cumplit prin care trecuse 
de ore și ore pline de incertitudine, care ținea de viață 
și de moarte. 
– Mulțumesc, Sfântă Fecioară! rostește ea printre 
sughițuri de plâns tremurat...  
Ai fost lângă mine și de data asta... Mulțumesc! 
murmură ea, sfârșită, pătrunsă de credința ei. 
====================================== 
2.  Fragment din romanul - Bătea un vânt ușor, de 
primăvară 
         E gravidă mă, plânge, te vrea, te poftește! 
 Afară, se însera, iar vântul nepotolit de peste zi, dădea 
semne că ar vrea să ia o pauză scurtă. Peste case și 
oameni, părea să se aștearnă încet, pacea unui 
început promițător de noapte, liniștită... 
Nici pescărușii, activi și învolburați peste zi nu mai 
țipau, doar ici colo câte un câine vagabond, încerca să 
intre în dialog cu alții la fel ca el, răspândiți în coclauri 
necunoscute pentru oameni. 
-Unde mergem, Maxi? întreabă Marin șoferul. 
-La Lido, lângă cinema Republica. 
Au ajuns repede, pentru că în 1978, străzile din 

Constanța nu erau aglomerate. 
Mașinile care circulau prin oraș, 90% Dacii 1300, erau 
puține, restul, niște rable vai mama lor, dar mândre, ca 
niște babe sau moșnegi încrețiți, ajunși la 70 de ani, își 
așteaptau cu răbdare proprietarii să-și facă de lucru la 
ele, în ciuda vecinilor, cu șurubelnița, patentul sau cu 
cheia fixă. 
Benzină era și destulă și ieftină, dar nu se înghesuiau 
prea mulți să circule. Culmea era că deși străzile erau 
goale,  milițienii erau o grămadă... mulți, flămânzi și răi. 
Lido, ca deobicei, era plin... perechi de îndrăgostiți, 
șmecheri, o grămadă precum și o mulțime de fraieri 
cocoțați idioți pe scaunele înalte din fața barului de 
servit, care căscau gura în jurul lor conform definiției, 
ca niște adevărați țopârlani. 
Din ușă, Maxi caută atent rotindu-și ochii peste 
mulțime, să găsească un “băiat de salon”, cu care să 
vorbească. 
-Salut, George, abordează el un tip cam de vârsta 
lui, pe care-l știa bine că face bani vara pe litoral, 
răsucind portofele la turiștii străini. 
-Salut, Maxi, ce faci, ești singur? 
-Da, mă, am puțină treabă... 
-Ce treabă? de bani sau de femei? 
-Nu, ceva mai rău. Caut niște băieți, hoți de buzunare 
care operează în gară. 
-Nu-mi spune, ai fost babardit? (jefuit) 
-Nu mă, nu eu... O fată, o studentă cuminte, 
sensibilă.         I-au tras o geantă mică cu tot ce avea 
în ea: bani, vreo 3000 de lei, acte, legitimația de 
studentă și multe altele. Știi ceva despre ăștia? 
-Știu ceva, dar nu vreau să-ți spun prostii, mai bine 
vorbești tu cu unul din ei care vine noapte de noapte, 
în bar la Cazino. 
-Ești nebun, știi asta precis? 
-Hai mă, ce dracu, l-am văzut și azinoapte și acum 
două nopți. Se sparge în figuri cu o putoare blondă, 
cred că o știi și tu, aia din Țândărei, “Nuți grecoaica, 
cur de argint”. 
-Nu știu mă, poate din vedere, habar n-am, nu mă 
interesează, dar ăsta cine e? E cunoscut în tagmă, e 
tare, a făcut bulou?(pușcărie) 
George, râde superior: 
- Nu, mă, nu, e un pârlit nou, unu’ mic, care se dă 
periculos... ăștia îi zic Terente, că nenorocitu’, 
operează bine, nu se joacă... Cam de două săptămâni 
e cap de serie în gașca nouă, care a luat gara. 
-Ce vorbești, mă! Am auzit că “nașu” lor, (șeful bandei) 
nu-i din Constanța, e adevărat? 
 -Așa este, e din Eforie Nord, dar stă în mai 
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multe locuri, e haladit, nene, șmecher mare, nu-l 
găsește nimeni. Îl caută mulți, da’ degeaba, că nu stă 
niciodată într-un loc, îl caută       și Miliția... 
      Da’ până acum, cu toți prăduitorii lor acționați, au 
luat-o în bot, bine de tot. Încă  n-a dat nimeni de el. 
Iar tu ai grijă, dacă vrei să-l cauți, să știi că e periculs 
al dracu’... 
      Are vreo 33-34 de ani și e cuțitaș profesionist, unii 
spun că ultima oară când a fost închis pentru doi ani, a 
omorât un om în pușcărie. 
-Păi și cum, i-au dat drumul, așa, de tâmpiți... nu l-au 
bătut acolo în cuie, măcar vreo 20 de ani? 
-Nu, că nu l-au dovedit de criminal... ăia d-acolo l-au 
tocat meseriaș, îți dai seama, da’ degeaba. Până la 
urmă i-au dat drumu’, da’ numai după ce l-au ținut în 
ghips 6 luni  de zile, să-i repare oasele. 
     Are aproape doi metri, și e tare nene, mi-a spus 
Terente, ăla micu. În pușcărie n-a stat degeaba, a tras 
de fiare nu s-a jucat... 
-E șase jumate, îi spune  Maxi... Ce faci în seara asta, 
te mai duci la Casinou? 
-Nu știu, mă, că nu prea mai am gloanțe... 
-Lasă asta, fac eu cinste cu o vodcă cola sau un 
whisky, ce vrei tu, dar vreau să mi-l arăți pe ăla mic, de 
care mi-ai zis la început. 
-Gata, se înviorează golanul, s-a făcut frate, da’ numai 
un whisky? 
-Hai, mă, ce faci, mă iei de țapinar? (un amărât, unul 
fără bani) 
-Atunci să mergem, la ora asta, cred că barul deja e 
plin!  zice George încântat. Ai cumva și mașină sau 
luăm autobuzul? 
-Hai sictir, că bate vântu’, mârâie Maxi. 
-Marine băiatule, dă-i drumu’! mergem la Casinou... 
Acolo parchezi și vii și tu sus, în barul de noapte. 
-Gata, boss, cum zici tu! 
      Au lăsat bulevardul Republicii în urmă, au virat la 
dreapta pe Mihai Viteazu, prin colț, pe lângă Teatrul 
Fantasio, apoi au coborât pe Traian, cu marginea 
portului tot în dreapta și au făcut la stânga pe faleza 
casinoului pe lângă -Vraja mării- până în fața mărețului 
Casinou, edificiu complex, emblemă a orașului, în 
arhitectura Art nouveau. 
    Întâmpinați de impecabilul mareșal de la intrare, cu 
mănuși albe, epoleți, nasturi și fireturi aurii, lungi, 
răsucite, caschetă și uniformă de gală bleumarin, pe 
numele lui adevărat, Nea Gheorghe, conferea 
edificiului din capul locului, prestanță și eleganță. 
     Din obișnuință, Maxi dă mâna cu el și-i strecoară în 
palmă, 100 de lei. 

-Să trăiești Nea Gheorghe, ești bine, sănătos? 
-Da, domnișorule Maxi, da, să trăiești și dumneata! 
      Cele trei restaurante de la parter, fiecare cu 
orchestra lui, erau full de oameni. Holul mare de la 
intrare cu covoare persane groase, uriașe așternute pe 
jos, candelabre grele din cristal și mobilier sculptat din 
lemn de nuc, îi făcea pe oaspeți să se simtă în primul 
rând, importanți. 
      În dreapta holului uriaș, urcau două rânduri de 
trepte impunătoare, largi, cu balustrade grele din lemn 
masiv lustruit. Îmbrăcate în mochetă grena, scumpă, 
ascundeau zgomotul călcăturilor apăsate arogant de 
bărbați sau cele cu sfială ale domnișoarelor, în acordul 
surd al unor muzici ca niște șoapte și al bătăilor de 
inimă pline de promisiuni.   
      Cu multă vreme în urmă, undeva prin anii ’60, sus 
la capătul treptelor, funcționa un cinematograf uriaș, cu 
filme color care bucurau deopotrivă adulți, tineri  și 
copii. Acum însă, aici funcționa un bar de noapte 
imens, cu muzică grecească, mese și scaune super 
elegante, covoare, prostituate, (unele tulburător de 
frumoase), candelabre și lampioane, bișnițari, hoți și 
tâlhari, marinari și comandanți de nave, greci, filipinezi, 
turci din Piața Chiliei o grămadă, africani, arabi, 
englezi, americani și mulți alții. 
-E plin de fete cumințele, uită-te și tu, zice admirativ, 
George zis “cruce”. În radă, în largul mării, cred că sunt 
cel puțin 20 de vapoare care așteptă la greu, să intre 
în port. Din cauza asta, fetele noastre sunt triste și mai 
ales flămânde, sărăcuțele.Într-adevăr, mesele erau 
pline cu fete frumoase. Într-o parte, spre peretele uriaș 
către exterior, cu vitralii în linii curbe, Maxi vede la o 
masă mai multe fete de “ținută”, care dădeau culoare 
locului;  Oița, cu zâmbetul ei de înger, de care orice 
bărbat se îndrăgostea instantaneu, Tudorița, ochi 
alunecoși, cu părul ei negru, lung și creț făcut 
permanent, Verginica, iubita grecului Vanghelis, 
comandant de navă cunoscut bine în portul Constanța 
și în lumea nocturnă a orașului, cu fața ei frumoasă, la 
fel ca Afrodita, cea născută din spuma valului marin 
răscolit de vânturi, tristă mereu, de-ți venea să-ți dai 
pumni în gură de câte ori îți aruncai ochii spre ea, acum 
gravidă bine și Nela țâțe de aur, care i-au făcut imediat 
ce       l-au văzut, semne să vină la ele... 
-Acum e loc și pentru noi, rostește aprins George, sunt 
libere și disponibile... Pe noi nici nu ne taxează, îți dai 
seama? 
Tăcut, Maxi nu-i răspunde, pentru că electrizat, 
observă undeva, dincolo de masa Oiței, o fată 
tulburător de frumoasă, cu ochi de regină antică... 
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Era Selma, o brunetă cu părul lung până în talie, sâni 
de fecioară și gură cumplit de apetisantă care subjuga 
fără efort orice bărbat la care s-ar fi uitat. Singură la 
masă, tăcută, foarte elegantă, se uită fix, nemișcată, în 
ochii lui.    
Așa o știa de când o cunoscuse cu un an în urmă... 
amețitoare, frumoasă de pica, misterioasă... 
In martie 1977, în noaptea de cutremur, și-n 
următoarele două săptămâni, fusese iubita lui 
devotată, până la epuizare. 
Nu rezistă... face câțiva pași spre masa ei, se apleacă, 
ochi în ochi cu fata și, o sărută îndelung, fără să 
rostească nici el, niciun cuvânt, și fără să-i pese de 
suspinele din         jurul lui. 
Maxi, era cunoscut de toată lumea... 
Înalt, permanent mobil, elegant întotdeauna, amabil, 
manierat cu toate fetele, indiferent de condiția lor, îl 
făceau plăcut și mai ales dorit. Tot timpul reținut de la 
excese, avea puterea să aplaneze orice conflict între 
băieții “deștepți”, de toate culorile. 
Maxi nu făcea parte din nicio gașcă, însă nu era 
nicidecum vreo ușă de biserică. Știa să facă bani, dar 
fără să exagereze. Schimba valută, dar nu înșela 
niciodată, cu toate că învățase de mic să întoarcă 
portofelul și să facă înșelăciuni la fel ca toți ceilalți din 
cartier, și mai avea ceva... ceva extrem de onorabil 
care îl definea. Toți îl știau, așa tânăr cum era, de om 
de onoare. 
În câteva rânduri a avut și altercații dure cu 
necunoscuți periculoși la prima vedere, dar de fiecare 
dată, indiferent de numărul lor, îi împrăștia sălbatic pe 
caldarâm, cu lovituri precise, fără nicio milă. Din cauza 
asta, mai ales după armată, și-a câștigat respectul 
între șmecherii și golanii bătăuși. 
Nu-i plăceau scandalurile, și n-avea obiceiul să 
amenințe pe nimeni, dar nu ierta pe niciunul care 
îndrăznea să-l calce pe “coadă”. Din cauza asta, 
uneori, chiar părea că e ciudat...   
Maxi nu povestea niciodată cum face banii, pe unde 
umblă sau cu cine umblă. Nici despre fete nu vorbea, 
ori asta, îi incita la culme și pe golani și pe frumoasele 
de noapte. 
-Mă, spunea el câteodată, când era stresat cu întrebări 
directe, eu am serviciu greu, dar n-am lipsit niciodată 
de la muncă. 
 -Te rog, îi spune George, caută tu o masă liberă, că 
eu mă duc să dau mâna cu câțiva cunoscuți, apoi, să 
văd dacă Terente, ăla mic, pe care îl cauți tu, este p-
aici. 
-Ok, du-te, îi spune Maxi, aștept să-mi dai o veste 

bună, ți-am spus, mă grăbesc al dracului. Ce vrei să-ți 
comand? 
-Whisky, mă, să vadă lumea că nu sunt amărât, râde 
el în timp ce salută un brunet cu mâna ridicată. 
Atmosfera din interior, era incredibilă... Formația 
barului, alcătuită din 8 instrumentiști cu chitări, orgă, 
bouzouki și soliști ca lumea, își făcea treaba la modul 
special. 
Nu de puține ori, fetele care învățaseră limba greacă, 
de la iubiții lor marinari, plângeau îmbrățișate unele cu 
altele. Ele nu dansau niciodată singure, n-aveau voie, 
pentru că na, riscau să fie considerate ieftine, de 
duzină, ori asta, evident că nu da bine deloc. Dansau 
numai bărbații și numai când comandau ei melodia. 
Când muzica era plătită, se numea Paranghelie și, în 
afară de cel care comanda și plătea, nu avea voie 
nimeni, niciunul, să intre pe ring și să danseze... Era 
clar, știau toți, era ceva care ținea de onoarea 
masculină. Ca să dansezi pe melodii grecești, ocupând 
tot ringul de dans, trebuia să plătești și să fii anunțat 
special la microfonul formației. 
Vremuri între alte vremuri, da!... În Constanța, vreo 15 
ani a fost vremea parangheliilor, iar românii, în timp, au 
îndrăgit obiceiul ăsta grecesc de a petrece, și l-au 
răspândit în toată țara până în zilele noastre. 
Perioada anilor ’70, a rămas în conștiința românilor, 
care astăzi sunt pensionari trecuți de 70-75 de ani, ca 
o perioadă comunistă mai relaxată. 
Pe scurt, ca să înțeleagă cititorul bine, de unde până 
unde baruri de noapte, restaurante scumpe, străini, 
prostituate și afaceri necurate într-o țară comunistă 
săracă, așa cum era România, trebuie să arăt neapărat 
ce se întâmplase în țară ; 
În 1965, dictatorul comunist, crud, de la cârma țării, 
Gheorghe Gheorghiu Dej, se sfârșise... Odată cu el se 
încheia și perioada sălbăticiei comuniste cu arestări, 
detenții în închisori din nimic, bătăi zilnice fără de nicio 
vină, execuții nemernice și lagăre de muncă epuizantă 
dusă până la sacrificiu. 
De asemenea, chiar înaintea morții lui Dej, Uniunea 
Sovietică își luase tancurile și armatele sale rămase la 
noi, după ultimul război mondial și le dusese în pustii, 
departe, acolo la ei... 
Grupuri mari de pușcăriași politici, cu ani grei de 
temniță, se întorceau acasă făcuți praf și fizic și psihic.   
Stoarsă la greu timp de 20 de ani, de ocupația 
sovietică, țara suferea la greu, pentru că nu mai avea 
nimic... nu mai avea industrie sau mașini în agricultură, 
camioane, specialiști, medici, ingineri constructori, 
energie electrică, șosele, poduri peste ape, etc, etc... 
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După Gheorghiu Dej a ajuns la putere Nicolaie 
Ceaușescu, unul mai tânăr și mai frumos decât 
celălalt, ziceau românii, care s-a apucat iavaș – 
iavaș (încet, încet), vorba turcilor din Dobrogea, să 
îndrepte lucrurile. 
Perioada de aparentă relaxare, a durat până în anul 
1979, păcălindu-i pe români că în comunism se 
trăiește bine. 
Ceaușescu a inițiat marele val al construcțiilor de 
locuințe, înființări de fabrici și uzine, mine de extracții 
cărbuni, minereuri și minerale și, s-au înființat școli 
și universități. 
În anul 1978, când se derulează această poveste, 
schimbarea față de regimul lui Gheorghiu Dej era 
mai mult decât evidentă. Magazinele s-au umplut 
încet cu de toate și nu sa mai cartelat nimic,  ani de 
zile. 
Litoralul românesc de la malul Mării Negre, s-a 
dezvoltat mult, peste așteptări, cu hoteluri nou nouțe, 
baruri și restaurante moderne după modele 
occidentale, începând de ani buni să primească la 
greu, turiști din toată Europa. 
În Constanța, această schimbare, mai vizibilă decât 
în restul țării, îi făceau pe mulți să creadă, că aici ar 
fi micul occident al României. 
Dar, ca orice lucru bun făcut în țara asta, până la 
urmă, totul avea să se sfârșească. 
În cei doi ani de referință, (1978, 1979) s-a încheiat 
și triumful lui Ceaușescu în fața occidentului, început 
în 1968, când a organizat un miting uriaș în 
București, la care au participat peste 100 000 de 
români, unde a luat curajos o atitudine fermă, 
nemaiîntâlnită până atunci între șefii de  state 
comuniste, împotriva Moscovei staliniste, 
care ocupase brutal, prin forță, Cehoslovacia. 
      Începând cu anul 1980, însă, în România, viața 
socială, libertățile și speranța către mai bine, aveau 
să fie distruse sistematic, radical, la modul cel mai 
grav posibil, conducând până la urmă, în decembrie 
1989, la declanșarea revoluției române, care a dus 
la căderea comunismului... sigur, cu sânge și jertfe 
incredibile. 
În fine, Maxi găsește o masă liberă și ia loc. Chiar 
atunci,  apare așa, de nicăieri, și Marin, șoferul. 
-Poți să comanzi ce vrei tu, în afară de alcool, îi 
spune el amabil. 
-Maxi, nu știam frate că te respecți, așa, uită-te și 
tu  ce-i aici, te pierzi complet, îi zice acesta, cu ochii 

sticlind după fete. Într-un timp, anul trecut, 
am “lucrat” și eu cu două dintre ele. 
 Harnice, mă, harnice!... executau în fiecare noapte, 

fiecare, câte 6-7 filipinezi. Făceau bani pe bandă 
rulantă, pentru casă, îmi spuneau ele. Partea mea 
era de 500 pe zi, atunci am făcut și eu, recunosc, 
bani ca lumea. 
-Și acum de ce nu mai faci? 
-Ce să zic, după un an, mama ei de viață, zice el cu 
năduf, s-a terminat tot. Amândouă fete frumoase, 
după un an s-au măritat... una cu un grec, care a 
scos-o din țară,  iar cealaltă cu un oltean, un 
român al dracului și “frumos”... 
Asta din urmă, la început cu dragoste mare, după un 
timp, a rămas și fără banii strânși pentru casă și fără 
noroc. Bărbat cu sânge greu în el, olteanul o bate și 
acum de trei ori pe zi... 
Am văzut-o, vorbesc mereu cu ea. Săraca, e vânătă 
toată... Mi-a spus plângând că  ăla o bate din nimic, 
da’ nu poate să-l lase, că cică, îl iubește rău, nu 
poate... 
-Bună seară, zâmbește o fată îmbrăcată în negru cu 
șorț 
alb și broderie pe margini, cu ce pot să vă servesc? 
-Două whisky Johnnie walker, cola și gheață. 
-Și mie o sondă numai cu cola și gheață, că 
altceva n-am voie... 
-Și de lucrat, unde dai cu toporu’? întreabă Maxi. 
-La Apă și canal, da’ ce, crezi că mă duc vreo zi la 
muncă? E doar pentru legitimația de serviciu, să nu 
mă lege ăștia, la 153. 
-Maxi, m-am uitat peste tot, apare George dintre 
mese, da’ ăla mic nu-i nicăieri și nici pe Nuți n-am 
văzut-o. Mai așteptăm puțin, poate vine mai târziu. 
-Da’ care-i treaba, ai vreo problemă, întreabă Marin, 
uitându-se la el. Parcă ești agitat, frate. 
-Da, mă, așa este, sunt în criză de timp. Vreau ca 
până mâine, să rezolv o fată. 
-Hai, mă, ce tot vorbești, trebuie să fie specială, dacă 
te zdrobești atâta. 
-Este, dar nu-i vorba de asta, n-am nimic cu ea, nicio 
vorbă, nicio promisiune... e studentă la București și-
a fost jefuită, azi, în gară. 
-Stai mă așa, pe ăia îi știu și eu, e banda lu’ Jartelea 
Ghebosu din Eforie, care a cumpărat gara de la Ali... 
-Ce vorbești mă, ia te uită, știi și tu de ei? 
-Cum dracu’, îi știu pe toți! 
-Și cum arată Ghebosu, ăsta? 
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-De ăsta chiar nu știu nimic, pentru că nu vine 
niciodată în gară. De trei luni și ceva, de când a ieșit 
din pușcărie, nu   l-a văzut nimeni. Tot ce fură ăștia 
ziua, ajunge la el, da’ unde stă și cum 
primește “cașcavalu’”, nu știe nimeni. 
O fată sfioasă vine la masa lor și-i spune ceva lui 
Maxi, la ureche. 
Era Oița!... frumoasă, dulce, înger, nebună... 
-E o prostie, îi spune el zâmbind, după ce a ascultat-
o, nici n-am mai auzit de așa ceva, și apoi crede-mă, 
sunt prins până peste cap cu o problemă, extrem de 
seriosă. În seara asta chiar n-am timp de glume sau 
prostii. 
-Hai, Maxi, doar știi că noi te iubim toate... 
Măcar vino la masa noastră s-o potolești. Te rog, de 
când te-a văzut, plânge încontinu, nu mint, chiar 
plânge... 
-Ah, bine, bine, hai că nu vreau să te fac de rușine 
c-ai venit singură la masa noastră. 
Verginica, dulceață blondă cu ochi verzi, adânci, 
finuță, sensibilă, fragilă, era cu fața îngropată în 
palme, și na, chiar plângea... 
-Verginica, o mângâie băiatul, hai, te rog, uite, am 
venit să vorbim, gata, nu mai plânge. 
-Mi-e rușine de crăp, dar te vreau, ridică ea capul, 
acum, aici, unde vrei tu... Simt că mor, că pierd 
sarcina...    i-am cerut voie și lu’ Selma... te rog, nu 
mă refuza. 
 Maxi se uită către fosta lui iubită, care-i face semn 
că da, că nu-i nicio problemă... 
-Sunteți nebune toate, am treabă... e o prostie, o 
glumă aiurea, ce dracu’? 
-Dacă nu mă vrei, am să pierd copilu’ și-ai să mă ai 
pe conștiință toată viața ta, plânge Verginica 
neconsolată, are să te urască toată lumea!... 
-Draga mea, încetează, se uită toți la noi, ca la urs. 
     -Lasă-mă să te ating, nu faci nimic, doar o scot 
din pantaloni, măcar s-o pup, s-o mângâi... 
-Ești nebună! scrâșnește Maxi, unde, aici? 
-Da, aici! Pentru copilu’ meu, sunt în stare de orice, 
nu mi-e rușine de nimeni. Fără copilu’ ăsta, 
Vanghelis nu mă mai ia de nevastă, ori fără el am să 
fiu distrusă. 
-Bine, dar de ce eu, uite, în jur e o armată de 

bărbați... 
-Poate să fie și două și trei armate, eu te vreau numai 
pe tine, sunt femeie, mă și, sunt gravidă, uite îi arată 
ea burta... mi-e poftă de tine, mor, te vreau, te vreau 
doar pe tine, altcineva nu mă interesează, nimeni, 
niciunul... 
Te poftesc ca pe un fruct, așa, ca o căpșună, o caisă 
coaptă, te doresc de un an de zile, iar tu în timpul 
ăsta doar m-ai sărutat din când în când, ca pe o soră, 
când eu ardeam în foc continuu. 
Acum sunt gravidă în 6 luni și, Dumnezeu îmi este 
martor că de atunci, nu m-a atins nimeni, niciun 
bărbat cu toți banii lor...   
Nu mai pot, mi-e poftă de tine, nu mai pot, rostește 
ea cu lacrimi grele în ochi, sunt tensionată la culme, 
plâng  din orice și nu mai dorm noaptea, pentru că tu 
ești pasiunea mea, dorul meu nepotolit... Spune, poți 
să înțelegi asta, poți? 
Oița îl mângâie, sorbindu-l din ochi, iar Tudorița se 
întinde și-l sărută lung... Ești eroul nostru, îi spune și 
Nela țâțe de aur, cu decolteul ei periculos, desfăcut 
până la sfârcuri. 
Pe gânduri, năucit, copleșit de pledoaria nebună a 
fetei, Maxi, generos, dă înapoi, extrem de 
impresionat... 
-Dacă povestiți la cineva, dacă faceți vreodată glume 
pe treaba asta, să știți că termin cu voi, definitiv, e 
clar? 
-Da, e clar, zice Oița, am știut întotdeauna că ești un 
gentleman... va fi secretul nostru, să știi precis asta, 
îl sărută ea cu tandrețe. 
-Verginica, îi spune Maxi blând, peste 5 minute să fii 
în camera lui Leana, știi tu, acolo în camera ei cu 
perdele, fețe de masă, naproane și alte chestii din 
astea, se ridică el în picioare, urmărit de cele trei 
fete, înfierbântate la culme. 
-Verginica, o înconjoară celelalte cu afecțiune, să ne 
povestești neapărat și nouă, să nu fii egoistă... 
-Sunteți nebune?... Deja tremur, vă dați seama de 
când îl aștept? 
-Doamne, ce bărbat, dragă, ce bărbat... rostește Oița 
pierdută în gânduri, m-aș duce cu el oriunde, 
oricând, în orice secundă vrea el, doar un semn să-
mi facă, un gest, o privire... 
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               Alina DELIU 

 
SUNT 

Sub ploi care spală păcate, sub ape care spală vise, 

Deasupra luciului apelor niciodată tulburi, în gânduri, 

vaietul lumii murinde, răsună... 

Răscruci, noduri întortocheate desenate cu ochii 

agățați de trecut, pendulează într-un timp, dincolo de 

timp. .. 

Cum oare să pictez macii mai roșii, când lumea, 

jertfindu-se, moare? 

Poame nestrânse se stafidesc la soare, 

Păsări negre, hașurate se aruncă din înalt într-un 

ultim zbor 

Își joacă ultimul act, ca în Obor 

Oamenii caută cărări ascunse de umbră 

Mă înalț... Într-un dans al nevazutului, prind ingerii de 

mână în hora care știe pașii, 

Iar eu i-am uitat. 

Prezentul duce cu el mai departe tot ce credeam 

pierdut... 

Gânduri râuri, turme de vise curg în valea dorului de 

mine cea de ieri, 

Cea care încă aleargă prin lanuri de secară după flori 

de câmp, 

Suflet cu tălpile goale în fața abisului din care a venit 

Privesc răsăritul încă o dată. 

Scena e aceeași, actorii se perindă în haine de 

bufoni, strâmbându-se la publicul inert din fața lor, 

Doar, doar or smulge-un zâmbet. 

Mă nasc a mia oară ... plutind peste ape ca un gând 

al unui gând uitat, 

Nălucă-n visul ăsta pe care îl vizez, înot spre întorsuri 

de ape, 

Sunt creatorul straielor pe dos purtate, 

Pământ și apă, 

Strigoi cu mii de inimi în pieptu-mi adunate, 

Iluzie în noapte și în zi femeie, 

Sunt lacăt azi, cum tot azi sunt și cheie, 

Cutie de valori golită de valoare 

Mă umplu iar pentru-a-nota-n vâltoare 

Îmi caut sensul zâmbind teatral spre lume, 

Sunt spirit mai presus de-a fi un simplu nume, 

Văpaie-arzând prin focul ce îmi curge-n vine, 

Sunt demonul ce înger a uitat să fie, 

Sunt primul scâncet și ultima suflare 

Sunt apă care cară ploi, și lumea care doare 

Jertfindu-se pe scena lumii care moare. 

 

CAUT 

Mă înec în paradoxuri, trag de timp să îl încap 

Simt că de la începuturi mă conving să îl îmbrac. 

Mor secundele în mine, șuierând sfâșietor 

Caut fire din nisipul măcinat 

De clepsidra care zace prin celule amorțite 

Într-un trup de timp uscat, 

Adormit de vise repezi, nevisate în real, 

Mă împiedic de cuvinte 

Și sculptez un ideal. 

Caut sensuri în nonsensuri 

Văd prin orizont apus, 

Răsăritul doarme încă, pe un raft curbat de vid 
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Ciclice stihii se-adapă de prin vene-n jos și-n sus 

Haosul se-ntoarce-n haos 

Iar nespusul cere spus. 

Deschid porți, pictând o lume-n care vreau 

Să mă închid. 

 

MĂ ÎNALȚ 

 

Mă-nalț coloană spre absolut 

Scrutând haosul din care m-am făcut 

Sculptor în visul visat într-un vis 

Artizan nevăzut în abis. 

Mă arunc punte peste malurile erodate 

Care mușcă din timp 

Mă îmbrac în albul Olimp 

Căutând visele încă nevisate 

Erodându-mă constant. 

Mă desfac în mii de eu-ri 

Necunoscute sau uitate 

Mă caut, bătând cărări neumblate, 

Mă dau timpului, 

Sculptez prin cuvinte, 

Mă fac cetate. 

 

UMBRĂ  

 

Mă proiectez replică, dintr-un univers ce încă nu a 

fost născut în irealul ăsta scobit doar într-un vis... 

Iar lava asta care-mi curge prin cuvinte mi-e doar 

eșafodul măcinat și renăscut din vis în visul unui vis 

visat și dus de-un val, spre tine... 

Adormi cu mine-n gând 

Pulsație-a inconștientului îți sunt 

Când te trezești visând-mă din viitorul ce încă nu a 

fost născut, 

Cuvinte măcinate dintr-un eșafodaj topit ... 

Salvează-mă, eu sunt în eul tău acum și fi-voi aer ca 

să mă pronunț din nou cuvânt, 

O umbră dintr-un haos divizat în mii de umbre sunt, 

mă ai trăind în tine... 

Tot eu sunt! 

 

 

DIALOG ASCUNS 

 

Hmmm, ai rămas același simplu pion pe tabla de șah. 

N-ai aflat că poți promova!? 

Te mulțumești cu plocoanele celor care nu știu încă 

să piardă 

Și te mângâi satisfăcut pe ceea ce cândva am visat 

să fie 

Vintrele pe care îmi pot propti tâmplele 

Obosite de gânduri. 

Te-am văzut azi 

Și am simțit satisfacția unui om care te poate privi de 

sus. 

Tu n-ai putut, dar nici n-a fost nimeni care să te-

mpingă 

Să crești 

Așa cum, cu mintea unei copile, am crezut eu că esti. 

Tu ai rămas acolo, cu 20 de ani în urmă, 

Același teren pe care se poate cultiva orice, 

Dar ai prins glas 

Și ai ales să rămâi neschimbat. 

Pentru că sămânța care te-a încercat 

Nu putea mișca în tine 

Decât câțiva cm. Știe toată lumea când. 

Mai visezi? 

 

MAI MULT 

 

Rătăcesc prin toate spațiile astea concave, bisemice 

Căutându-mi fărâma de Sine pe care n-am văzut-o 

niciodată, 

Dar pe care am simțit-o mereu curgându-mi prin vine. 

Mă cuibăresc ca în pântecul mamei, căutând cercul 

perfect, cu raza egală ego-ului de care azi mă dezic. 

Simt că sunt mai mult decât materia asta care se va 

odihni în pământ, 

Dar încă nu știu în ce Univers ireal m-am pierdut, 

Iar șiragul de chei are propriul său drum, neintersectat 

cu al meu. 

Probabil cineva încearcă o cheie nepotrivită într-un 

lacăt în fața căruia a obosit să se aștepte pe Sine 

În timpul în care eu am devenit chelăreasa realității 

celorlalți.
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POVESTEA MAMEI DESPRE BUNICUL GHIȚĂ 

 

 

 

 

                Angela  DUMBRAVĂ 
 

 
Când îmi povestește despre bunicul Ghiță, 

mama este cu ochii în lacrimi gândindu-se la 
vremurile de-atunci.  
După ea și mătușile Gafița, Stela, Ivana, bunicul era 
cel mai bun tată, însă pentru mătușile Maria, 
Ștefana, unchii Manole și Ștefan, bunica era cea mai 
bună, și părerile despre părinți erau de la un copil la 
altul după cum se simțeau împreună.  
- Ne aveam, mamă, după cum ne potriveam, a 
spus mama ca o adevărată psiholoagă. 
Dintre frați, mama era cea mai băiețoasă și de aceea 
încă de copil era mai mult pe lângă bunicul cu care 
mergea la pescuit. Celelalte mătuși stăteau pe lângă 
bunica cu care țeseau, torceau, scărmănau lâna, iar 
unchii cu treburi pe lângă casă, prin grădină, la vite, 
la cosit fân pentru animalele din curte pentru 
perioada de iarnă. 

Bunicul era un bun pescar, om de nădejde 
pentru familie și pentru tovarășii lui. Se trezea 
dimineață și pleca cu ceilalți pescari încolonați cu 
bărcile legate una de alta spre baltă. Se întorcea de 
la baltă a doua zi, cu barca plină de pește . Avea grijă 
întotdeauna ca să oprească pește din toate soiurile 
ca să facă bunica o ciorbă gustoasă și pentru cei de-
acasă.  

Și după câteva ore de odihnă se trezea dis-
de-dimineață, ducea la barcă peștele, ajutat de 
bunica, pe care-l așezase încă de cu seară în panere 
împletite din răchită, apoi pregătea cântarul, pungile, 
schimburi pentru oraș și la primul cântat al cocoșilor 
o trezea pe mama și plecau spre Tulcea la cherhana.  
Era foarte greu să mergi în susul apei, să tragi la 
rame cu barca plină ochi și cu panerele încărcate cu 
pește, așa că mama îl ajuta trăgând la edec barca. 
Bunicul era la cârma bărcii, iar mama trăgea funia 

speriată de orice umbră care în imaginația ei se 

preschimba într-un monstru.  
Lumina lunii reflecta în apa Dunării 

umbrele copacilor. Semănau cu niște uriași cu 
cât se apropia mai mult de ei. Păsările de noapte 
erau și ele cu treburile lor, mai ales să găsească 
mâncare pentru pui. Pentru aceasta se dădea o 
luptă aprigă între păsările vânătoare și cele 
vânate. Amestecul glasurilor speriate sau vesele 
se auzea straniu în noaptea albastră și 
prelungea până la spaimă trăirile mamei, atunci 
o copiliță. 
 În liniștea noptii se auzeau zgomote, trosnete, 
chiuituri, care pe mama o înfricoșau tare și ca să 
se liniștească se uita la bunicul care era cu 
gândurile duse și privirea la apa de culoare 
albastră spre auriu și se gândea cu recunoștință 
la balta care îl ajuta să-și hrănească familia cu 
bunătățile ei. 
Mama, speriată, îl întreba pe bunicul:  

- Tăticule, ce se aude chiuind prin 
pădurea de sălcii de pe marginea Dunării? 

- Hai, nu te speria, spunea bunicul.  
„Sunt flăcăii de la Nufăru. Ei au obiceiul 

să chiuie noaptea!”, gândea mama fericită. „Dar 
dacă este ursitul care i-a ieșit în castonul cu apa 
luată de la Dunăre, dimineața la răsăritul 
Soarelui în ziua de bobotează?”, și fericită se 
gândea la chipul băiatului pe care-l visase când 
își pusese busuiocul de la preot sub pernă și 
parcă se înveselea gândindu-se la cel care-i 
fusese sortit. „Oare cum o fi?!”, și în fața ochilor 
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și vedea chipul băiatului pe care-l visase. 
Când ajungeau la mila 35, aproape de 

Tulcea, mama se urca în barcă. Acum bunicul 
era cel care trăgea cu iscusință barca printre 
șlepurile și vaporașele priponite de mal și se uita 
cu drag la mama care picotea obosită de mers 
printre mărăcini, măturici, răchite, pelin și de 
gândurile care-i trecuseră prin minte în noaptea 
luminată doar de lumina lunii. Bunicul, ca să nu-
i prelungească neliniștea, i-a spus : 

- Să știi, Miluțo, chiuiturile pe care le 
auzeai noaptea erau de la guguștiucii care au 
cuiburile prin sălciile din pădurea din spatele 
Dunării.  

Mama, liniștită de spaimele prin care 
trecuse, ațipea în clipocitul apei lovite de ramele 
trase de bunicul și se trezea abia atunci când 
marfa era deja pe mal. Încă buimacă de somn, 
avea grijă de panerele pline cu pește până când 
bunicul găsea o căruță ca să-i ducă la piață unde 
într-o hală mare, special pregătită, pescarii își 
așezau pe tarabe peștele. 

Și începea fala. Fiecare pescar își 
expunea cât mai atrăgător marfa, cu peștele, 
racii, icrele puse în borcane de sticlă prin care se 
vedeau boabele mari și galbene. La hală veneau 
precupeți din toate orașele și chiar se înjghebau 
prietenii între pescari și cumpărători. Începea 
licitația. 
Povestește mama că bunicul era foarte căutat 
de clienți, pentru că avea cel mai proaspăt și bun 
pește. Avea secretul lui, spuneau oamenii! 

Vindea peștele spunând tot felul de 
strigări de care se amuzau toți, chiar și ceilalți 
pescari, care nu-i purtau pică. „Ce este a lui, este 
a lui!”,  spuneau tovarășii lui de pescărie. 

Bunicul era darnic și atunci când venea 
cineva la taraba lui să cumpere. După ce 
cântărea marfa, întotdeauna punea un pește, 
doi în plus zicând tacticos „unul de la mine și 
unul de la fiica mea, ajutorul meu în pescărie” și 
făcea cu ochiul spre mama ștrengărește. 

„Nu întârzia prea mult cu vânzarea 
pentru că avea mână bună și vindea marfa 

repede. Dacă îi mai rămâneau câțiva pești îi 
dăruia câte unui om mai necăjit care-și făcea 
veacul pe-acolo uitându-se cu jind la peștele 
care încă mai dădea din coadă. 

După ce termina cu treaba o lua pe 
mama ca să facă cumpărăturile pentru acasă. Și 
câte nu trebuie la o casă cu atâția copii de hrănit! 
Mergea cu bunicul la brutărie de unde cumpărau 
câteva pâini calde și rumene, zahăr, orez, ulei, 
mai cumpăra și dulciuri după care se dădeau în 
vânt toți frații mamei. Se opreau și pe la găzărie 
de unde cumpărau în bidoane pregătite de 
acasă un gaz galben ca uleiul pentru lămpile cu 
care luminau camerele. 

Când  își făceau toate cumpărăturile, 
plecau în piață unde la tarabele turcești găseau 
bragă, gogoși, halva și baclavale. Acolo se 
așezau la o masă și bunicul comanda două 
halbe de bragă pentru el. Trăgea pe gât pe 
nerăsuflate braga, se ștergea pe gură cu podul 
palmei și, după ce se răcorea, îi comanda 
mamei un sifon cu sirop de vișine. Înfometați, 
mâncau gogoșile fierbinți și se bucurau de puțina 
tihnă în care bunicul își bea a doua halbă vorbind 
cu o cunoștință despre cum merge pescări-tul, 
cum cade peștele, cum sunt grânele. 
Mama abia aștepta acest moment ca să se uite 
prin piață la podoabe, mărgele colorate, inele, 
brățări, șaluri. Se uita la ele și tare i-ar fi plăcut 
șirul de mărgele roșii, dar bunicul știa cam ce 
voia mama și la plecarea din piață se apropia de 
taraba în care mama a zăbovit mai mult și o 
întreba: 
- Ei, ce zici, Miluțo, așa că-s frumoase 
mărgelele roșii? 
Mama, strălucindu-i ochii se și vedea cu 
mărgelele. 
Bunicul i le cumpăra și întotdeauna îi zicea:  
- Le meriți! 

Se urcau în barcă cu toate bagajele 
cumpărate și plecau spre casă. Acum la vale, 
era mai ușor! Bunicul trăgea la rame și se 
gândea la socotelile lui, iar mama se vedea 
duminică la horă, împodobită cu șirul de mărgele 
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roșii și pizmuită de fetele din sat. 
Când ajungeau acasă cu bunătăți pentru 

toți,bunicul se odihnea pe prispa casei fumând 
în tihnă o țigară de tutun și bucurându-se de 
liniștea familiei. 

Și după ce am ascultat ce mi-a povestit 
mama  despre bunicul Ghiță ,m-am  întorcs cu 
ochii minții  în copilăria mea și parcă văd cum se 
lăsa înserarea peste sat, pe Dunăre începeau să 
se adune bărcile cu pescari. 

Se începea de la deal, prima barcă, apoi 
alta și tot așa de la fiecare casă se legau una de 
alta și începeau cântecele. 

Noi, copiii, știam când vin pescarii, lăsam 
joaca - De-a mijita - sau - Nouă pietre, vitele la 
margine și alergam de pe unde eram, în 
picioarele goale, să ascultăm cântecul pescarilor 
și să le facem cu mâna la plecare în baltă. 

Aveam acest spectacol de două ori pe 
săptămână, când plecau și când se întorceau. 
Iubeam acest moment... 

Veneau la vale cu bărcile legate una de 
alta, pescarii, printre care și bunicul Ghiță, cu 
fețele arse de soare, puternici și curajoși făceau 
spectacolul serii. 

Cântau, niciodată pe aceeași voce, cu 
tonuri joase, înalte, duioase, cântece de 
dragoste, de război. Noi ascultam 
nemișcați, cu respirația oprită. 
Câte o tânără mamă își ștergea pe 

ascuns lacrimile, poate pentru o dragoste 
tăinuită sau pierdută. 
Când ajungeau în dreptul nostru, săream, țipam, 
ne bucuram, îi salutam și ei cu mâna la pălărie 
ne făceau un semn de bun rămas. 
Prima amintire cu bunicul Ghiță o am de când  
eram mică, iar el mă arunca până la tavan și-mi 
spunea: „’tâta mare!”.  

Viața bunicului ca pescar nu era ușoară. 
Se trezea de dimineață, cum se crăpa de ziuă, 
și începea pregătirile să plece pe baltă. Imediat, 
se scula și bunica ca să-l  ajute la pregătirea 
bărcii cu cele trebuincioase pescuitului. Vorbeau 
în șoaptă să nu mă trezească. Pe mine mă 

înduioșau  și parcă mă mângâiau șoaptele lor. În 
barcă, bunica punea mâncarea pregătită de cu 
seară, dar nu foarte multă fiindcă baza mesei era 
borșul de pește pe care-l pregăteau pescarii pe 
baltă. Apoi bunica îl ajuta  să pună în barcă : 
vintirile, setca, prostovolul, vologul, năvodul, 
chipceagul, rizacul, mai apoi vâsla, ghionderul și 
ramele.  

Eu, cu ochii mijiți, urmăream acest ritual 
care se întâmpla în fiecare dimineață. O ramă o 
lăsa pentru mine, care abia așteptam ca bunicul 
să mă anunțe că pleacă și mă ridicăm cu bucurie 
să-l ajut să o ducă la barcă. Rama mi se părea 
destul de grea, dar era o treabă pe care o 
făceam cu multă bucurie. Îi aduceam și ispolul, 
cel cu care arunca apa din barcă, pentru că mă 
temeam ca nu cumva să se umple barca cu apă 
și bunicul să nu aibă cu ce s-o arunce. Pentru 
aceasta eram răsplătită cu dragostea bunicului 
și bucuriile cu care mă răsfăța. Pentru mine erau 
adevărate comori neprețuite. Îmi aducea nuferi 
albi și nuferi galbeni din care îmi făceam coliere 
pe care le atârnam la gât și mă făleam la prietenii 
mei, ciulini de baltă, un fel de nuci, foarte gustoși 
și sățioși dacă erau fierți, raci care fâsâiau și se 
mișcau în năvodul care-i ținea că într-un clește. 
Mai aducea bunicul ouă de toate mărimile și 
culorile: albe, verzui, maronii cu pistrui, iar 
câteodată aducea și pâinea rămasă nemâncată. 

Îmi spunea că toate, toate erau trimise 
de Iepurașul pe care îl întâlnise în baltă. Tot ce 
îmi aducea, mâncam până la ultima firimitură 
pentru că altfel Iepurașul se supăra.  

Toată ziua eram cu ochii pe Dunăre, să 
văd dacă vine bunicul cu micile daruri din baltă. 
Și în liniștea serii, în amurgul apusului de soare, 
se întrezărea șirul de bărci și se auzea cântecul 
vesel al pescarilor, cu voci duioase și calde, 
mulțumiți că se întorc acasă, sănătoși și cu 
bucurii pentru cei dragi.  
... Eu nu aveam ochi decât pentru bunicul meu 
minunat, care mă lua în brațe și mă întreba: „A 
fost cuminte nepoțica mea?”... şi-mi dădea 
darurile de la Iepuraș!  
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LUMINA DIN APUSUL DE SOARE 
 

 

 

           Raluca Adina  MIHON 
 

 
        … Era una din cele mai toride zile ale lunii 

iulie. Mașina ce se îndrepta cu viteză spre hotel 

îl făcea pe șofer să admire natura din mers și să 

savureze peisaje de poveste. Tabloul viu și 

colorat de vară îți dădea senzația că privești 

imagini dintr-o carte. Ajuns în oraș, șoferul 

respiră prin geamul coborât al mașinii aerul 

curat de munte și simți că pătrunde într-o altă 

lume. I se făcuse foame, așa că se opri să-și 

cumpere un covrig cu miere și nucă și rămase 

plăcut surprins de ospitalitate, mai ales că era 

străin. Fusese informat că în oraș sunt patru 

hoteluri și că nu este nevoie să meargă tocmai 

la Blackwood.  

— Mulțumesc, dar mă întâlnesc acolo cu un 

coleg de facultate!  

         Se apropie de hotel și-l vedea enorm, dar 

extraordinar de straniu. Soarele își trimitea 

razele în geamurile hotelului ce-i zâmbeau 

crud. La o oarecare distanță, deși nu putea 

aprecia bine, zări o mănăstire urcată pe munte 

și înconjurată de brazi de un verde intens. Și 

Blackwood era înconjurat de brazi mai solizi 

decât văzuse el vreodată. Era foarte plăcut. O 

răcoare parfumată de pădurea din apropiere. 

Mirosul de brazi, frunze și pământ îl făcuse 

pentru o clipă să uite de ce se afla colo. Își 

propuse încă de acasă să se simtă cât mai bine 

posibil. Măreția hotelului îl făcea să se simtă 

rege, puternic. O putere cu care poți cuceri 

lumea. Se dezvăluia în el o forță necunoscută, 

zdrobitoare. Trezit din visare de deschiderea 

porților maronii ale hotelului, urmări cu 

privirea un loc de parcare.  

Intrând în hotel, se adresă prezentabilei 

domnișoare de la recepție întrebând de colegul 

său de facultate:  

— Bună ziua! Mă numesc Damaschin Paul. 

Colegul meu a rezervat aici o cameră pentru 

amândoi, Pencart Daniel. Suntem colegi de 

facultate...  

— Da, desigur, domnule, camera 

dumneavoastră este la etajul 2, numărul 32.  

— Vă mulțumesc...  

— Andrei, ajută domnul cu bagajele!  

             Andrei avea niște trăsături foarte 

drăguțe, niște ochi mari, căprui. Pe buze avea 

un zâmbet natural, obrajii erau viu colorați, 

tenul măsliniu finisat într-o podoabă capilară de 

un negru intens. Ajunși în fața camerei 32, 

Andrei bătu de două ori în ușă, tuși ușor, apoi 

intră la îndemnul unui glas slab din interior.  

Camera era frumos aranjată, foarte spațioasă, 

cu două paturi, mobilă din lemn masiv deschisă 

la culoare, două vaze cu flori, două fotolii și o 

măsuță în mijloc. Daniel stătea pe unul din 

fotolii și aranja niște cărți pe masă.  

— Paul, de-abia acum? Te aștept de vreo trei 

ore. E două fără zece. Ziceai că vii de 

dimineață.  

— Da, știu, i-am telefonat mamei de la facultate 

și am dat cu ochii de Rebeca. Și știi cum este 

ea, nu am putut scăpa până nu i-am spus Unde? 

Ce? Cum?...  

— Sper că nu i-ai spus că vii aici...  
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— Mmm! i-am spus doar denumirea hotelului. 

Ciudată denumire, apropo...  

— Of, Paul, fii sigur că ne trezim cu ea aici.  

— Poate că ochii ei verzi m-au făcut să-i spun, 

are un fel ciudat de-a te privi. 

— Of! Voi, ăștia cu privirile, cu ochii. Hai, ia-

ți valizele de la ușă.  

— Drăguț Andrei ăsta! spuse cu privirea spre 

valize Paul.  

— Ți se pare?  

— Da. De ce, ție nu?  

— Of, Paul, mai vorbim noi altă dată despre 

asta. Acum hai să mâncăm ceva. Pun pariu că 

n-ai mâncat nimic.  

Comandaseră două porții de pește, vin și, din 

partea casei, prăjituri cu gem de fructe de 

pădure. În timp ce mâncau, discutau despre 

originile lui Daniel și Paul își aminti că în 

primul an de facultate mai auzise relatată 

povestea mamei lui Daniel, englezoaica 

căsătorită cu un român.  

— Auzi? Recepționera zici că-i franțuzoaică, 

nu ți se pare?  

— Da, puțin.  

— Vai, tu, și ce înfumurată pare! Sigur e rudă 

cu patronul sau are pile pe aici!  

— Paul, îți amintesc că patronul este unchiul 

meu, fratele mamei și dacă Margareta era vreo 

pilă sau vreo rudă, știam asta.  

— Aha! Margareta... Deci așa o cheamă! Vai, 

dar ce privire are! Zici că stă la pândă.  

— Da.  

— Ia uite ce țipă acum. Ha, ha!!!  

— Poți fi mai puțin zgomotos? Hai să ne 

plimbăm puțin!  

— E patru de-abia, mai stăm puțin.  

           Timpul se scurse atât de repede, încât cei 

doi colegi tresăriră uzitându-se la ceas. Era 

șapte seara și cei doi ieșiră din hotel în grabă 

sub privirile reci ale recepționerei. În fața 

hotelului îl întâlniră și pe unchiul lui Daniel. 

Daniel avea două verișoare din partea unchiului 

său, mătușa lui murise bolnavă de cancer și în 

memoria ei unchiul ridicase acest hotel ca mai 

apoi să-l lase moștenire fetelor care se aflau 

momentan în Anglia. “Și, cine și-ar dori să se 

stabilească aici?” se întreba Paul care fugise cu 

gândul la faptul că nu avea rude așa de 

importante cu care se putea mândri.  

             De fapt, peisajul era superb. „Natura te 

completează, te hrănește, îți oferă refugiul de 

care ai nevoie, mai ales atunci când ai pierdut 

pe cineva foarte drag.” Acestea erau spusele 

unchiului și avea dreptate, se gândea Paul.  

— Mergeți în plimbare? Vă recomand înainte 

de toate să vedeți lacul, este un loc magnific! 

Haideți, vă arăt drumul.  

            Ajunseră acolo pe înserat. Totul era 

superb. Era o seara caldă, un parfum plăcut 

plutea în aer. Cerul de vară își îmbrăca rochia 

de noapte. Trei drumuri duceau în acest loc 

minunat: cel din oraș, de la hotel și drumul de 

la mănăstire. Lacul din mijlocul pădurii era 

divin, iar în acea seară părea de cafea. Printre 

ramurile copacilor înalți se pierdeau ușor 

primele raze ale lunii. Nu după mult timp o 

lebădă de un alb imaculat alunecă ușor pe luciul 

apei, unduindu-i suprafața. Martorii acestui 

peisaj își ținuseră pentru o clipă respirația. Dacă 

cineva putea povesti acest moment, niciun 

cuvânt din lume nu putea descrie ceea ce natura 

este în stare să dezvăluie. Să fi văzut cum 

lebăda tremura sub lumina plăcuta a lunii și 

cum lacul ca un podium negru sta sobru și parcă 

mut în fața frumuseții. Ai fi zis că este o lacrimă 

de lapte într-o mare de cafea, atâta gingășie și 

frumusețe emana. În acea noapte, Paul visa în 

patul lui cu ochii deschiși la acel peisaj și parcă 

simțea că nu fusese ceva real, ci o imagine din 

basmele copilăriei menită să-l fascineze încă o 

dată. 

* 

           Zilele treceau plăcut și izvorul de viață 

al tinerilor curgea cu bucurie. Vorbiră mult, se 

plimbară prin oraș, cunoscură oameni. Rebeca 

îi găsi, bineînțeles, și se împrieteni cu fetele 

unchiului lui Daniel, patronul hotelului 

Blackwood, care sosiseră din Anglia în vacanța 

de vară. Paul se izbise de un lucru care-i 

scăpase sau poate îl uitase: că verișoarele lui 

Daniel erau gemene: Hope (speranța) și Joy 

(bucurie). Ai fi zis că Hope era mai frumoasă, 

dar, deși erau gemene, păreau foarte diferite, 

lucru care se confirmă. Era multă suferință, o 

durere ce nu poate fi ștearsă cu nimic. Moartea 
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mamei le marcase sufletul precum fierul încins, 

lăsând cicatrici adânci. Oamenii din jur, 

situațiile în care te aduce viața te schimbă. De 

ce privirea unui om ascunde atât de multe și 

exprimă atât de puțin? Paul simțea că singurul 

dușman îi era timpul care lăsa în urmă doar 

amintiri. Este greu de descris în cuvinte 

prietenia adevarată. Ceea ce avea să se întâmple 

avea să fie cea mai frumoasă experiență a 

tinereții lui. Afla din ce în ce mai multe despre 

familia prietenului și colegului său, Daniel. 

Asta îl ajuta să-l cunoască mai bine, iar acest 

lucru îi unea mai mult. Este uimitor cum poți 

descoperi un om în timp.  

            După două săptămâni Rebeca își sună 

cea mai bună prietenă care se alătură grupului, 

Veronica. Dar, deși se cunoșteau destul de bine 

de-acum, erau momente când se simțeau 

stingheri, tăcuți. Erau prieteni, își puteau 

dezvălui cele mai ascunse sentimente și secrete. 

Paul începu să simtă o căldură puternică în 

piept de câte ori o privea pe Veronica. Inima o 

lua la fugă și el simțea că nu-și mai găsește 

cuvintele. Era un sentiment frumos care-i 

pătrundea corpul ca o adrenalină. Privind-o pe 

furiș pe Veronica, deși o cunoștea de la 

facultate, acum îi părea altă persoană. Îl iubea 

pe Dumnezeu. Doare! Ce doare! se gândea 

Paul. Se spune că timpul le vindecă pe toate, dar 

nu este adevărat. Timpul doar le aruncă departe, 

dar lasă urme adânci și spunem: „Parcă a fost 

ieri!”  

Mergeau la petreceri, se plimbau, petreceau 

nopțile împreună la Paul și Daniel în cameră, 

vorbind de parcă se vedeau pentru prima dată. 

Se destăinuiau, plănuiau, visau împreună. 

Veselia și strânsa legătură dintre ei părea că nu 

avea să se rupă niciodată. Erau tachinări 

frecvente între Rebeca și Daniel care amuzau 

copios pe toată lumea.  

— Voi două sunteți mai mari cu un an ca noi, 

noi suntem anul trei, voi ultimul! spuse Rebeca 

euforică după două pahare de șampanie.  

— Vai, tu, ce concluzie ai tras! o înghionti 

Daniel.  

— Mâine plecați, nu? continuă Rebeca fără să 

îi pese de ceea ce spusese Daniel.  

— Da, și plecăm cu părere de rău. Este prima 

vară când ne simțim atât de bine aici la tata! 

spuse oarecum melancolică, Hope.  

— Da, pentru că este prima oară când ne 

întâlnim aici la hotel, spuse sec Daniel.  

— Eu m-am simțit minunat printre atâtea fete! 

Mai că am fost singurul bărbat de aici. Ha, ha! 

Hâc! Pardon!  

— Ai băut cam mult, Paul, hai să spargem 

gașca!  

— Ei, Daniel, dar este de-abia unu noaptea. 

Mâine fetele astea pleacă. Hâc! Pardon, azi!  

— Da, este o petrecere de despărțire, nu? spuse 

Rebeca zâmbind forțat.  

— Dacă voi vreți...  

— Da, vrem, Daniel, vrem. nu-i așa că vrem?  

     Și își roti ochii prin cameră să îi cuprindă pe 

toți și ochii ei verzi se măriră într-un mod ciudat 

observându-l pe Paul cum o privea pe Veronica. 

HEIII!!  

— Da, da! strigară în cor gemenele Joy și Hope.  

Pe la patru dimineața fetele plecau la ele în 

cameră cu scuza că nu terminaseră de 

împachetat, deși dady putea să le trimită mai 

târziu ceea ce lăsau la hotel. Rămași singuri în 

cameră, Daniel și Paul se priviră un moment și 

Daniel interveni:  

— Așadar Veronica se afla la mănăstire când a 

sunat-o Rebeca, nu? De aceea a venit așa de 

repede.  

Paul roși și simți acest lucru, dar nu-i mai păsa 

că Daniel era martor la toată scena. Băuse 

multicel și limba lui aluneca ușor.  

— Da, da, a venit repede, repede, re-pe-de!  

— Ce-ai, te-ai tâmpit?  

— Nu, poate m-am îndrăgostit. Și credeam că 

ți-ai dat seama!  

— Off, ești beat.  

— Ooof, sunt beat!!! Eu nu, nu, nu ....  

— Încetează! Uite, ai început să cânți!  

— Da!!! De fericire.  

— De fericire?  

— Da, pentru că pleacă pistruiatele și nu pleacă 

Veronica.  

— Aha! Păi mai stăm vreo trei zile, cam așa.  

— Ei, prietene, în trei zile se pot întâmpla 

multe!  

— Și? Veronica știe că o iubești?  
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— Păi i-am arătat prin strângerile... pardon... 

strângerile de mână, prin gesturi simple, știi tu. 

I-am cântat, i-am...  

— I-ai cântat? Doamne!  

— Da, Doamne! Am și sărutat-o, hâc, de două 

ori.  

— A, da, e ceva!  

— Prima oară cred că din curajul dat de 

șampanie, iar a doua crezându-mă sub efectul 

ei!  

Și Paul deveni brusc serios.  

— Ei, acum ce ai?  

— Păi m-am îndrăgostit, măi! Și tu cu Rebeca, 

ai?  

— Te-ai tâmpit, serios, eu cu ... cu...  

— Cu-cu...  

— Încetează, e târziu. Hai, stinge lumina. Și 

cred că ar trebui să-i spui Veronicăi ceea ce 

simți, nu să îi cânți.  

— Crezi? zise scurt pe întuneric Paul.  

— Da, sigur. Ce zici, mâine? Și-l apucă un râs 

greu de controlat.  

— Bine măcar că-ți vine să râzi! Noapte bună!  

— Hai, noapte bună!  

Se treziră pe la nouă jumătate și Paul era hotărât 

să îi spună ceea ce simte Veronicăi. Tremura 

tot, își freca mâinile parcă se pregătea să ridice 

ceva greu de jos. Ieși din cameră în fugă și văzu 

niște valize, dar nu le dădu importanță.  

— Hei, Paul, stai!  

Întoarse capul după Daniel fără să se mai uite 

în față, deși alerga nebunește pe coridor. Simți 

o lovitură în piept și se sperie. Vru să se tragă 

înapoi, dar ameți și căzu.  

— Doamne, ce mă doare!  

— Te rog, te rog, dă-te la o parte!!!  

Veronica era sub el oarecum ghemuită în urma 

loviturii și îl ruga să se dea la o parte. O privi 

atât de nedumerit și abia într-un final sesiză 

lacrimile din ochii ei.  

— Plângi? Of, Doamne! Îmi pare rău. Te-ai 

lovit? Îmi cer mii de scuze, nu te-am văzut!  

— Nici nu aveai cum, alergai cu capul întors.  

— Hai, gata, iartă-mă!  

Și, fără să vrea, dintr-un impuls de a o proteja, 

o luă în brațe și o ridică de jos. Simți iar acel val 

de căldură, inima-i bătea să spargă pieptul, 

mâinile-i tremurau.  

— Ce faci? Dă-mi drumul!  

— Ohhh! Scuze, scuze!  

Rămaseră așa privindu-se fără să-și vorbească 

până când Daniel își făcu apariția gâfâind.  

— Ești bine? Te-a lovit? Uite, plânge! Păi da, 

amețitule!  

Și uzitându-se la Paul văzu că era palid. 

Prietenul lui suferea.  

— Îmi pare rău, iartă-mă! Te rog.  

— Stai liniștit, Paul! Nu plâng pentru că m-ai 

lovit tu. Plângeam dinainte, nici eu nu te-am 

văzut pe tine. Nu este nicio problemă, stai 

liniștit.  

— Atunci? De ce plângi?  

— Păi .... A! Rebeca! Mă ajuți?  

Venirea Rebecăi îi trezi pe toți. Era atât de 

frumoasă, ochii ei verzi străluceau puternic, 

părul șaten lăsat liber pe spate o făcea să pară o 

actriță de cinema. Rochia lungă din voal lila 

plutea peste corpul ei frumos și tânăr.  

— Da, desigur că te ajut. Unde sunt valizele?  

— Valize? Ce valize? Ale englezoaicelor?  

— Nu, Paul, ale ei. Pleacă la mănăstire într-o 

oră.  

— Pleci?  

Paul întoarse brusc privirea către Veronica care 

nu mai plângea, ci strângea în mână șervețelul 

umed și privea în jos.  

— Da, plec. Tata nu știa că am venit aici și, cum 

a aflat, a înnebunit de supărare. El mă știa acolo 

și... Ei bine, vine să mă ia într-o oră.  

Nodul pe care îl simțea în gât nu o mai lăsă să 

vorbească. Paul simți o durere de cap 

îngrozitoare, parcă îl durea tot corpul. Părea că 

nu i se întâmplă lui. Oare exagera?  

— Păi, eu ... pot să te ajut cu ceva?  

— Nu, nu! Uite, Andrei se ocupă de bagaje, stai 

liniștit!  

Paul îl privi cu înțeles pe Daniel care nu își mai 

găsea cuvintele și o privea furios pe Rebeca 

care se strâmba la el.  

— Proasto!!!  

— De ce o faci proastă pe Rebeca? Ei, Daniel!  

— Că așa mi-a venit, bine? Scotea limba la 

mine.  

— Și, ce? Nu are voie?  

— Hai, gata, zise Veronica cu un suspin, hai să 

mergem jos. Azi pleacă și Joy și Hope.  
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Coborâră toți în liniște, parcă erau sedați. Jos, 

gemenele îmbrăcate amândouă în roz, îi zâmbeau 

larg Margaretei de la recepție care le privea rece.  

— Și? Gata vacanța?  

— Da, Margareta, gata! zise Joy.  

— Acum, Anglia! Superb!  

— Da, superb. Haide, Hope, ne așteaptă mașina. 

Uite, au coborât!  

— Hello, darling!  

Și Joy sări la gâtul Rebecăi spunându-i că este cea 

mai frumoasă tânără pe care o văzuse până atunci. 

Își luaseră la revedere promițând că o să țină 

legătura chiar și pe internet acum că tehnologia a 

evoluat. Ieșiseră toți afară. Era insuportabil de 

cald sau cel puțin așa simțea Paul. Mașina era 

pregătită și fetele fluturară mâinile pentru ultima 

dată, iar cei patru martori urmăreau mașina cu 

emoție și tristețe, până când aceasta se făcu 

nevăzută.  

— Și acum? Hai să mâncăm o înghețată până vine 

tatăl tău, nu?  

— Da, Paul, ai dreptate, se repezi Rebeca.  

Stăteau pe o canapea lungă roșie așteptând 

înghețata, în timp ce Paul se gândea cum să-i 

spună Veronicăi ceea ce simte. Daniel se chinuia 

să citească o broșură, în timp ce Rebeca o 

înveselea pe Veronica. Atmosfera deveni 

apăsătoare. La un moment dat nu mai aveau parcă 

ce să-și spună și chiar atunci apăru Radley 

Wentworth, unchiul lui Daniel și patronul 

hotelului.  

— Buna ziua, copii! Au plecat fetele mele! Of, 

sunt un tată chinuit.  

— Sunteți un tată norocos, aveți două fete 

superbe!  

— Mulțumesc, Rebeca!  

— De fapt nu voiam să vă deranjez. Cu tine 

voiam să vorbesc, Daniel. Știi, hai în birou la 

mine. Mă scuzați, copii! Afaceri...  

Zâmbi și ieși din cameră urmat de Daniel care 

deveni foarte serios.  

— A! Și eu am uitat ceva în cameră. Voiam să-ți 

dau ceva acum, la plecare, Vero! Este o carte, 

imediat vin. 

* 

                Rămași singuri, Veronica și Paul își 

fereau privirile simțind că nu găsesc cuvintele 
potrivite pentru a începe o conversație. Mâna lui 

Paul îi atinse brațul și simți nevoia să-i spună 

ceva, un singur cuvânt. Liniștea aceea era 

criminală. Mâinile lor se strânseră timide în 

aceeași liniște, cu privirile în direcții opuse parcă 

erau niște copii. Sosise înghețata, dar niciunul din 

ei nu mai avea nevoie de ea acum. Rebeca parcă 

plecase intenționat, nu se mai întorcea odată. 

Aveau nevoie de încă cineva în încăpere. Se 

simțeau ca doi magneți. Paul se gândea că și ea 

trebuia să simtă ceva, era imposibil să nu. O 

simțea timidă, firavă, cu gândul la el. Întoarse 

privirea spre ea și o privi. Simți că începe să 

respire mai greu, că ochii i se umezesc. Văzu 

profilul ei frumos cu nasul mic, buzele pline și 

roșii, părul negru ondulat strâns la spate, pielea 

albă care îl dezarma. Se gândea că era bărbat și 

trebuia să se stăpânească. Nu se știa așa de slab. 

Îi cuprinse fața cu o mână în timp ce cu cealaltă o 

ținea strâns pe a ei. Se apropie să o sărute, dar nu 

avu timp. Rebeca intră în cameră veselă cu o carte 

în mână și exclamă aproape țipând: 

— Uite-o, afurisita, nu o mai găseam!  

Ochii ei verzi care luceau puternic observară că 

fusese indiscretă și îi păru rău, dar nu mai era cale 

de întoarcere. 

           ….Ici colo soarele spărgea întunecimea 

pădurii și lumina din loc în loc cărarea. Păreau 

vegheați din cer. Paul prindea curaj parcă din ce 

în ce mai mult, dar nu mai era nevoie de cuvinte. 

Ajunși pe malul lacului, peisajul pe care acesta îl 

afișa te făcea să privești fără să te 

saturi. Era devreme pentru apariția celor două 

înaripate, care se refugiau în intimitate, la fel ca 

Veronica și Paul. Se așezaseră pe iarbă.  

— Ești bine?  

— Da, Paul. Tu?  

— Eu sunt mai mult decât bine. 

Minutele treceau, orele și ele, la fel cum trece 

timpul când nu mai are răbdare cu noi. Compania 

era tot ceea ce conta în momentul respectiv și 

bucuria că erau amândoi într-un loc deosebit și în 

care mai fuseseră, dar separat. 

                  În lumina caldă a asfințitului de vară, 

chipul ei părea mai dulce ca niciodată până 

atunci, părul ei negru și lung era fierbinte de atâta 

pieptănat de soare. Buzele pline și roșii, ochii ei 

mari, negri, parcă era pictată. Minunată i se părea 

și totuși se temea de ceea ce începea să simtă. Nu 

se rușina, era totuși dragoste curată. Își dorea să o 

atingă, să o simtă, părea aproape ireal. Și totuși, 

ce este mai frumos pe lume decât dulcele amărui 

al iubirii
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Ce nu te doboară te face Regină 
 
 
 
 
                                    Valeria HOGEA 
 

 

Nu mă consider o femeie fericită, dar nici 
nefericită, nu mă consider o femeie frumoasă, dar 
nici urâtă. Cu riscul de a fi acuzată de lipsă de 
modestie mă consider o femeie deșteaptă, nu 
inteligentă, cu diferența aceea sensibilă care cred 
eu că există între ele și mai ales mă consider o 
femeie puternică. Puternică să înfrunt nedreptățile, 
jignirile, lipsa de educație, pot să cad, apoi mă 
ridic, pot să-mi recunosc propriile greșeli, pot să 
pun mâna în piept vieții și să îi spun că nu-mi pasă 
de cât de dură e cu mine. 
Puternică pentru că am un țel prestabilit, pentru că 
știu să lupt să îl ating, puternică pentru că știu să 
iubesc și mai ales să dăruiesc iubire, celor care o 
merită și mai ales celor care nu o merită, așa sunt 
eu făcută.  

Uneori sunt puternic de slabă pentru că 
mă pierd în amănunte, dar și puternic de 
puternică, astfel încât îmi abandonez propriul „eu“ 
și mă sacrific pe altarul adevărului pentru alții, mai 
bine mor decât să mint, aici am o mare problemă, 
intrând în conflict cu cei care „cosmetizează“ 
adevărul în favoarea lor. 
În copilărie mi s-a spus mereu: „adu argumente, 
justifică-ți atitudinea și faptele orice ar fi, dar nu 
minți.“ 
Mă simt de parcă am fost călcată de tren, aruncată 
apoi sub copitele calului și zdrobită, ca apoi să fiu 
luată sub roțile unui camion. E puțin lucru să simți 
toate acestea deodată? 

E diferență între a fi deșteaptă și a fi 
inteligentă? Da, este! Este ca și cum la școală intri 
în competiție pe podium și înveți pe rupte de nota 
zece, aceasta se cheamă să fii deșteaptă, dar poți 

fi și mediocră, de nota opt, atunci te bazezi pe 
intuiție sau pe ce ai mai auzit tu de la unul de la 
altul fără să te folosești de studiul individual, 
aceasta fiind inteligența bazată mai mult pe 
intuiție. Nu te lăsa indus în eroare, mulți pot părea 
inteligenți, dar din păcate e doar o spoială pe care 
o susțin cu ruda lor apropiată, tupeul. Ai tupeu și 
puțină inteligență - ești în top; ești deștept dar plin 
de timiditate și lipsa de curaj îți dă târcoale - ești 
un om pierdut, luat de val. Cu toată 
deșteptăciunea, dacă nu-ți susții punctul de 
vedere, dacă te lași călcată în picioare într-o lume 
a nonvalorilor, a celor promovați prin pile sau din 
cele promovate pe criterii gen amanta unui amant 
celebru, poți să spui că ai eșuat cu brio la 
examenul numit viață. 

Nu sunt un mare filosof, dar văd în jurul 
meu atâta ură, incompetență și goană după vânt, 
încât îmi vine să mă retrag în pustiu să mă hrănesc 
doar cu apă și ierburi. 

*** 
În munca mea îmi place să fac totul 

perfect, nu pentru alții, cât pentru mine, pentru că 
mă respect și am mereu microbul autodepășirii în 
sânge. Stârnesc invidie, știu, pentru că am simțul 
responsabilității, pentru că iubesc oamenii până și 
prin josniciile lor, pentru că sunt tolerantă și 
empatizez cu ei. Nu pretind că sunt perfectă, nici 
pe departe, am și eu slăbiciunile mele, care, 
uneori, m-au oprit din evoluție. Ca să mă simt 
împlinită, este nevoie de multă muncă, ambiție, 
trăsătura mea dominantă, pe care o resimt ca pe 
o povară, ca pe o dulce constrângere. 
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Am ajuns acasă printr-un trafic infernal, 
repet în minte lista de comisioane primite de la 
copii și îndeplinirea acestora. Intru în hol, e prea 
multă liniște, nimeni acasă? Caut prin toate 
camerele disperată, nu înțeleg unde sunt copiii, nu 
pleacă niciodată fără să mă anunțe. Îl sun lung pe 
Vlad, nu-mi răspunde, o sun pe Irina, la fel, ultima 
speranță, Sabina. Ea îmi răspunde imediat. 
Exasperată o iau la întrebări unde sunt?  
„La grădina zoologică suntem, cu tati, apoi 
mergem la pizza.“ 
„Și de ce nu m-ați anunțat?“ - tună întrebarea mea. 
„Credeam că te-a anunțat tati, „isteții“ și-au uitat 
telefoanele în mașină.“ 
„Ok!“ - respir ușurată. 
Nu-l mai sun pe El. Am câteva clipe de respiro, nu 
știu ce să fac cu ele. E atâta liniște în casă de îmi 
țiuie urechile, nu-mi place. Sunt nervoasă, încerc 
să mă uit la tv, să citesc o carte, dar nu-mi 
reușește nimic. Aștept la fereastră să îi văd 
venind. Ce greu și ce paradoxal, de multe ori îmi 
doream când vin acasă să am parte de liniște, uite 
că o am, dar nu știu ce să fac cu ea. Prefer 
balamucul meu, nu pot sta fără mica mea familie. 
Suntem niște actori grăbiți ai vieții, lucru care se va 
răzbuna pe noi mai târziu, nu dăm importanță 
micilor bucurii de fiecare zi, ne cățărăm pe 
succesul parșiv al profesiei, pierzându-ne în 
hățișul ei, fără a vedea că de fapt adevărata viață 
și luptă se duce pentru și în interiorul familiei. Nu 
am un rost bine definit fără familia mea, mă simt 
incompletă. 
 

*** 
O nouă zi de muncă. Tata intră valvârtej în biroul 
meu, mă găsește stând pe pervazul ferestrei 
urmărind șirul de mașini de pe bulevard. Întorc 
privirea înlăcrimată spre el și îl apostrofez, e foarte 
roșu la față, îi spun că nu trebuia să urce pe jos 
atâtea etaje. 
Rămâne mut în cadrul ușii văzându-mi lacrimile 
din ochi. Fetița lui plânge, lucru care îl face să se 
dezechilibreze. Imediat se duce cu gândul la El. 
Eu neg vehement spunându-i că e doar o stare de 
nostalgie, de buluc de amintiri ce au dat peste 
mine, nu mă crede, în fine. Dar el? El ce are? Cu 

un debit verbal pe care abia îl înțeleg, îmi spune 
că suspectează pe cineva din firmă de neloialitate, 
că iar a găsit hârtiile răscolite pe biroul lui, de altfel 
niște ciorne ale invenției lui, lăsate intenționat de 
el acolo cu calcule eronate, evident. 
Și Sebastian spune că și el suspectează că cineva 
ar trăda. Stai puțin, zic, ce implicare are Sebastian 
în tot acest demers? Tata îmi explică faptul că 
Sebastian îi face vizite destul de dese în birou, că 
mai discută cu el mici bârfe din companie, căci el 
le știe pe toate. Îmi spune că a fost la domnul 
Shadi să ceară un seif în care să asigure planurile 
la care lucrează și mai ales noua invenție. Mă 
liniștește că totul va fi ok. Iese din birou, nu înainte 
de a mă avertiza că dacă El îmi face necazuri va fi 
vai și amar de pielea lui. Tata amenință verbal ca 
atunci când eram mică, fetița lui: „Am să mă bat cu 
toată lumea pentru tine.“ 
Am o stare de rău, anunț secretara că plec mai 
devreme, asta în cazul în care domnul Shadi m-ar 
căuta. Dau câteva „zone“ prin centru după care 
ajung acasă. Irina mă întâmpină:  
„Mamă, Sabina iar chinuie vioara aceea de o oră, 
m-a exasperat!“ 
Îmi arunc poșeta pe fotoliu și merg în camera ei. 
Sabina ridică privirea, dar nu se oprește din cântat; 
o ascult în tăcere, e un cântec de jale, greu, 
apăsător. Când vioara își încetează vaietul ne 
privim în ochi. Se repede la mine, mă cuprinde în 
brațe și începe să plângă în hohote, sfâșietor: 
„Biata mea mamă!“ 
O întreb: 
„Ce-i, scumpo?“ 
Ea continuă să stea lipită de mine și să mă 
căineze, îi spun că nu am murit încă. 
„Ba da, sufletul tău a murit.“ 
Împietrită, o întreb ce vrea să spună? 
„Vezi tu, mama, eu plâng pentru că m-am 
maturizat prea devreme, că ai pierdut în mine fetița 
pe care o știai și pentru că am început să înțeleg 
lucruri, pe care tu, oarbă fiind, nu le vezi. Plâng 
dezamăgită pentru că viața nu este ca în filme și 
pentru că filmele pentru copii sunt o măsluire, o 
închipuire a unor lucruri, care, de fapt, nu există în 
realitate. Copilul este amăgit cu povești inventate, 
în loc să fie învățat cum să facă față provocărilor 
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vieții. Cum să te apăr în naivitatea ta, tu care, crezi 
că toată lumea e bună ca tine? Tu, care nu vezi 
nimic rău în jurul tău, tu, care vezi în fiecare om 
numai lucruri pozitive, ești propria victimă a 
bunătății tale. Tu ești ființa aceea care face ca 
lumea să fie mai bună, tu ești modelul meu de 
viață. O, biata mea mamă!“ 
Rămân interzisă în fața acestui monolog, care mi 
se pare a fi un rol  
dintr-un film, știu că Sabina a învățat multe replici 
din filme, dar nu, de data aceasta sunt propriile ei 
vorbe, mă înspăimântă cât de matur vorbește. 
„Tu nu vezi trădarea din jurul tău? Nu vezi cum ești 
folosită?“ 
Mă uit la Sabina și nu știu de unde să încep și unde 
să termin. 
„Nu te obosi să îmi dai un răspuns, singurele 
răspunsuri sunt în cutia acestei viori.“ și începe iar 
să cânte, de data aceasta o polka. 
Pe hol, Irina mă întreabă dacă poate ieși cu o 
colegă în parc. Uite, aceasta înțeleg eu prin marea 
amenințare și marea trădare a vieții, maturizarea 
copiilor și desprinderea lor ușor, ușor de familie, 
prin ruperea legăturilor de dependență. Sunt tristă. 
Timpul își arată colții, trece nemilos și în trecerea 
lui ia cu el inocența copilăriei și puritatea dragostei 
adolescentine. Îmi răsună în cap perorația 
Sabinei, dar nu găsesc adevărata cauză care a 
declanșat-o. 
 

*** 
Am acumulat mult stres, simt cortizolul 

cum se revarsă în organism, trebuie să alerg, e 
singura metodă prin care îi reduc efectul nociv.  
  
În ultima vreme stă mult peste program, motivează 
că are mult de lucru, procese importante în curs 
de derulare, voi merge să-i duc o cafea. 
Mă îmbrac sport, îmi prind părul într-o coadă de 
cal și o iau pe traseul consacrat de acasă, prin 
parcul cu tei, apoi pe câteva străduțe laterale unde 
nu sunt privită ca o ciudată. Mă opresc pe bancă 
să-mi trag sufletul, razele soarelui îmi mângâie 
fața, o dulce toropeală mă învăluie, închid ochii și 
meditez. 

O umbră îmi ia soarele meu, deschid ochii cu 
indignare, în fața mea, domnul Shadi. Este un 
deja-vu.  
Mă ridic în picioare pentru a-i acorda minima 
considerație, obligată de calitatea mea de 
subalternă, dar și de politețe. Își arată șirul de dinți 
perfect într-un zâmbet fermecător. Îmi face semn 
să ne așezăm; îmi spune că și el combate stresul 
prin alergare, se vede rezultatul prin corpul perfect 
pe care îl are. Sunt surprinsă să constat că iar mă 
gândesc la acest lucru, îmi alung gândul cu un 
fluturat din mână de parcă vreau să alung o 
vedenie. Aștept ca el să înceapă o conversație, nu 
știu despre ce am putea vorbi, nu despre vreme, 
nu despre copii, sursele inepuizabile de inspirație, 
atunci despre ce? Acum gândindu-mă în urmă nici 
nu știu ce am vorbit o oră, cuvintele veneau de la 
sine, am râs, ceea ce nu am mai făcut de multă 
vreme și surprinzător, m-am simțit în largul meu.  
Singurele cuvinte care mi-au rămas în minte au 
fost: „Nu uita să învingi viața, atunci când pleci din 
<<pole position>> vei deveni campioană.“ și sunt 
sigură că nu s-a referit la pasiunea mea pentru 
jogging. 
Ne-am despărțit cu oarecare regret, de mâine vom 
avea iar o relație oficială, oarecum scorțoasă. 
Mă simt vinovată, deși nu am făcut nimic rău, cu 
oarecare ciudă că am acordat atenție altcuiva 
decât bărbatului meu. Alerg pe traseul ce duce 
către El, mai am de traversat o stradă, când, văd 
ieșind în grabă din bloc aceeași femeie pe care am 
găsit-o data trecută la El. 
O scanez din cap până în picioare, nu e cine știe 
ce, dar na, „de gustibus non disputandum“. Spre 
surprinderea mea, la vreo treizeci de metri mai 
departe, Sebastian parcă stă la filaj. Femeia se 
apropie de el și îi strecoară un plic alb. Acesta îl 
palmează și îl pune în buzunarul de la piept. Nu 
știu ce să cred, las un timp pentru ca cei doi să se 
îndepărteze. 
Urc scările în fugă la etajul unu, întredeschid ușa, 
îl zăresc cu capul în mâini sprijinit de birou. Aude 
zgomot și ochii lui se însuflețesc, îmi dau seama 
că a crezut că femeia aceea s-a întors. I se vede 
pe față dezamăgirea când mă vede pe mine, e ca 
un pumnal în inimă, dar strâng din dinți și mă fac 
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că nu înțeleg. Îmi spune că merge acasă, își 
strânge hârtiile dezordonate de pe birou - „ca și 
viața mea“, spune El, cu un zâmbet amar. Dar cine 
îi face viața așa?  
Pe drum îmi sugerează că nu i se pare corect să-i 
fac vizite la birou, pentru că unii clienți nu vor să 
fie văzuți. Evit o replică pentru a nu degenera în 
conflict, am avut o zi bună și nu vreau să o stric. 
Seara a fost liniștit de tăcută, copiii au avut 
preocupările lor. 
 

*** 
 
A fost o noapte și apoi o dimineață. 
Ore, minute, secunde se înșiruie cu 

repeziciune, le acordăm prea puțină importanță, 
ca într-un final, marele final, să constatăm că totul 
este deșertăciune. 

Mama m-a sunat azi să îmi spună că e 
îngrijorată pentru tata, muncește mult, mănâncă 
puțin și doarme și mai puțin, toate acestea pentru 
că lucrează la o nouă invenție, care, spune el, va 
revoluționa compania domnului Shadi. Face 
aceste lucruri pentru că este un perfecționist pur-
sânge, pentru că între el și domnul Shadi s-a creat 
o legătura profesională strânsă, pentru că i-a 
promis că invenția lui va fi implementată numai în 
firma acestuia, că pe el nu-l interesează partea 
materială ci numai satisfacția unui rezultat final 
neexplorat de nimeni. O asigur pe mama că îl voi 
mai tempera, deși nici eu nu cred ce spun, știu 
cum e tata, de la el am moștenit ambiția aproape 
bolnăvicioasă, care te macină și nu îți dă pace - 
munca. 
 

*** 
 

Femeile singure le invidiază pe femeile 
măritate crezând că au pierdut ceva, iar femeile 
măritate le invidiază pe cele singure, libere, care 
nu au de dat explicații nimănui. Unii spun că o 
femeie măritată de trei, patru ori nu poate fi 
blamată, înseamnă că ea caută și nu găsește ce 
își dorește.  
Bărbatul pe care îl ai alături de tine spune multe 
despre ce fel suntem noi. Privește-te în oglindă, 

uită-te peste umăr în spate, dacă el este acolo, el 
este alesul. Nu este o chestie de magie, ci faptul 
că el este mereu lângă tine să te susțină, mai ales 
atunci când o lume întreagă este împotriva ta, 
când totul se prăbușește, când ești pe marginea 
prăpastiei, dar el întins pe jos, cu mâinile zdrelite 
te prinde de mâini și te ajută să ieși atunci când 
căderea devine iminentă. 

Aceasta nu însemnă că ești vreo 
neajutorată, nu înseamnă că ești la marginea 
marginii disperării, ci pur și simplu că ai cu cine 
împărți în doi valurile neștiute ale vieții. Ce te faci, 
însă, când El nu te mai vede, când El se 
îndepărtează de oglindă și realizezi că ești 
singură, prăbușită la pământ, că îi spui că dacă îl 
prinzi că trădează îl ia mama naibii, iar El îți râde 
în nas? 
Femeia, acest mister nepătruns, ce melanj de 
puritate și duritate, de slăbiciune și tărie la un loc, 
de reacții nebănuite, izvor de renaștere din cele 
mai grele situații. 

Mă simt de parcă tot cerul s-a prăbușit 
peste mine, am nevoie disperată de susținere, de 
un sprijin, altfel voi claca. Mă întreb, într-o doară, 
dacă o femeie cu trei copii își poate reclădi o viață 
nouă alături de un alt bărbat, dacă mai constituie 
o destinație pentru cineva. Îmi pun această 
problemă, pentru mine sau pentru oricare femeie 
care trece prin situații similare. 

Am nevoie de o răzvrătire pentru a mă 
repune pe linia de plutire, sunt încrâncenată și 
încordată la maxim, am acumulat multă tensiune, 
corpul îmi este ca un arc de atâta adrenalină. Iar 
am insomnii, dorm o oră, două pe noapte. Stau 
nemișcată ca să nu-l deranjez pe El. Întors cu 
spatele nu-i aud respirația ritmică minute în șir, 
semn că nu doarme, se preface. Mă prefac și eu. 
Îl simt cum se ridică binișor din pat, se furișează la 
bucătărie și îl aud cum foșnește blisterul de 
somnifere, ia unul. Întors în pat mă învelește cu 
pătura peste spatele rămas gol, apoi, în câteva 
minute, cade într-un somn adânc. Eu tot nu dorm, 
nu pot, am o minte limpede de aș putea rezolva 
ecuații binome de gradul trei în miez de noapte. 
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PE URMELE PAȘILOR MARILOR 
IERARHI 

 
 
 
 
                   Zenovia ZAMFIR  

 

Justinian Patriarhul și Bartolomeu Mitropolitul 
Razele soarelui se strecoară vesele printre 

crengile pomilor de pe marginea drumului și dansează 
vesele în ritmul roților de la microbuz. Timid, primăvara 
își face simțită prezența. Copacii se deșteaptă din 
somnul de peste iarnă și se îmbracă cu un veșmânt 
înmugurit și plin de culoare, petale de flori de cais se 
desprind ușor de la locul lor și plutesc spre pământ 
formând un covoraș roz. Florile de păpădie împodobite 
în straie de sărbătoare încep să zâmbească vesele pe 
câmpuri şi prin păduri, păsările călătoare sosesc rând 
pe rând, codrul verde și crângurile devin scena unor 
adevărate concerte. Cântă cucul, cântă mierla, intră în 
scenă și privighetoarea! Primăvara anotimpul 
renașterii naturii dar și al sufletului , plin de magie şi de 
culori este cel mai bun moment de a porni la drum. 
Pentru al patrulea an consecutiv, împreună cu o 
delegație de oameni de cultură din Vâlcea organizăm 
pelerinajul cultural - spiritual intitulat „Pe urmele marilor 
ierarhi vâlceni Justinian Patriarhul și Bartolomeu 
Mitropolitul” la mănăstirile Ilva Mare, Piatra Fântânele 
și Râșca. Județul Vâlcea, pe care Mircea cel Bătrân l-
a pus primul pe harta țării, așezat la intersecția a trei 
deveniri românești – oltenii dinspre sud, muntenii 
dinspre est şi ardelenii de la nord, a devenit și „Vâlcea, 
cel mai frumos județ din România” fiind înregistrat la 
Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci, cu un certificat 
de protecție pentru  zece ani și posibilitatea de 
reînnoire la expirarea acestui termen. Vatră străbună, 
păstrător al tradițiilor și obiceiurilor strămoșești, 
leagănul doinelor şi meșteșugurilor, izvor de bună 
credință, Vâlcea este județul cu cele mai multe schituri 
și mănăstiri din țară dar și locul de obârșie al marilor 
ierarhi Patriarhul Justinian Marina și Mitropolitul 
Bartolomeu Anania .A cinsti pe înaintași este o datorie 

de onoare, noi, cei de astăzi, trebuie să slujim şi să 
iubim patria cu credință, ca pe propria noastră ființă, 
pentru că pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu 
ne-am născut şi am crescut, pentru că aşa cum spunea 
Barbu Ştefănescu Delavrancea, „Patria nu e 
pământul  pe care trăim din întâmplare ci e 
pământul plămădit cu sângele şi  întărit cu oasele 
înaintașilor” ( Janine  VADISLAV  ).  Fiecare piatră, 
fiecare palmă de pământ, fiecare așezare,  are o 
poveste. De pe aceste meleaguri frumoase și pline 
de legende au pornit în lume oameni care au ajuns 
scriitori consacrați, medici de renume , simpli dar 
de nădejde meșteșugari , mari ierarhi ai Bisericii 
Ortodoxe Române precum Patriarhul Justinian 
Marina din Stănești, Mitropolitul Bartolomeu 
Anania din Glăvile și închizând triunghiul, Efrem 
Enăchescu din Zăvoieni, astăzi comuna Măciuca. 
Bunul Dumnezeu a rânduit ca la maturitate să 
lucrez la Biblioteca Județeană ''  Antim Ivireanul '' 
Vâlcea, să - mi trag seva de pe aceleași meleaguri 
pe unde odinioară își purtase pașii Justinian 
Patriarhul, să cunosc și să cinstesc cuvântul prin 
mai multe cărți publicate de a lungul anilor, și tot 
harul Domnului a fost atunci când am considerat 
că trebuie să ne cinstim înaintașii prin organizarea 
de simpozioane, manifestări culturale, la Biblioteca 
Județeană dar și la locurile de obârșie ale marilor 
ierarhi. În cea de a doua decadă a lunii martie când 
Bartolomeu Anania a văzut lumina zilei (18 martie) 
iar Justinian Marina a plecat la cele veșnice ( 26 
martie ), am gândit un pelerinaj cultural în zona de 
nord a țării, în locuri mai puțin umblate de noi 
oltenii dar mult iubite de cei doi vâlceni. Miercuri, 
23 martie 2022, alături de prozatoarea Maria Catană, 
Nicolae Catană consilier local în comuna Glăvile, 
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Liliana Hodoroagă din localitatea natală a Mitropolitului 
Bartolomeu, doamnele profesoare Maria Brodeală, 
Ioana Marinaș, Mihai Ghebrea directorul Casei de 
Copii ''Pinocchio'' și tânărul Viorel Chirică, am pornit la 
drum spre Mănăstirea Ilva Mare. Frumusețea 
peisajelor, munții falnici stând de streajă la porțile 
provinciilor românești de odinioară, Țara Românească, 
Ardealul și Moldova, văile și câmpiile înverzite, creează 
iubitorului de frumos, călătorului imaginea '' României 
- Grădina Maicii Domnului''. Zâmbetul cald al Maicii 
Starețe, Hristofora Marinca, privirea blajină a părintelui 
Daniil Ureche, primirea frumoasă și bucatele ce ne 
așteptau aburind pe masă ne-au făcut să uităm de 
oboseală și să ne bucurăm împreună de revedere...'' 
Mânăstirea „Schimbarea la Față” este situată în 
pitoreasca vale a Ilvei, în comuna Ilva Mare, județul 
Bistrița-Năsăud, la un kilometru și jumătate distanță de 
șoseaua principală, la poalele pădurii de molid și a 
stâncilor de o frumusețe aparte care străjuiesc 
mânăstirea. Părintele Daniel Ureche a început 
construirea unei mici mânăstiri din lemn în anul 1992, 
pe un teren moștenit de la părinții săi. Construcția a 
fost la început un schit de călugări. În anul 1996 
mânăstirea este terminată, pictată, iar apoi este sfințită 
în data de 6 august, cu ocazia hramului „Schimbarea 
la Față” de către Înalt Preasfințitul Bartolomeu Anania, 
arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului. În anul 
1999 schitul își schimbă statutul în mânăstire de maici, 
părintele Daniel devine duhovnicul mânăstirii, iar 
stareță este numită monahia Hristofora Marinca. S-au 
construit patru corpuri de clădiri cu două niveluri care 
cuprind chiliile maicilor, atelierele, trapeza și locuri de 
cazare pentru optzeci de persoane. Pelerinii sunt 
cazați gratuit cu condiția de a participa la slujbele 
mânăstirii, care se țin zilnic. 
Biserica mare 

Obștea mânăstirii a ridicat, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, o biserică mare cu hramul Pogorârea 
Duhului Sfânt, care a fost pictată de maici, iar în 28 
septembrie 2014 a fost sfințit de către Preasfințitul 
Andrei Andreicuț, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și 
Clujului. În acest timp mânăstirea a primit donație un 
teren într-o poieniță în mijlocul pădurii, la un kilometru 
distanță, unde s-au construit un mic paraclis și câteva 
chilii, cu hramul Sfântului Mucenic Fanurie. Schitul a 
fost pictat de maici, iar pe data de 14 iulie 2007 a fost 
sfințit de Preasfințitul Vasile Someșanul. Aici se retrag 
maicile la rugăciune. Pentru a ajunge la Mânăstirea 
„Schimbarea la Față” se merge pe drumul județean 
172D până la limita dintre comunele Ilva Mare și Lunca 

Ilvei, iar de acolo, peste calea ferată, în partea stângă, 
există un drum pietruit care duce până acolo. 

Odată ajuns în incinta mânăstirii, ai impresia 
că ai ajuns într-un colț de rai. Curtea este plină de flori 
de diverse forme, mărimi și culori, atent îngrijite de 
maici. Maicile au o mică fermă de care se ocupă, au 
sere, pentru cultivarea legumelor chiar în poienița din 
pădure și un lac cu pești pentru a putea să se 
gospodărească singure. Astfel, împletind rugăciunea 
cu munca, își duc traiul în liniște în mijlocul naturii și în 
comuniune cu ea... -
https://www.protopopiatulnasaud.ro/manastirea-
schimbarea-la-fata-ilva-mare/''.  Joi, 24 martie 2022, la 
Școala Gimnazială Ilva Mare din localitatea cu același 
nume,  s-a desfășurat manifestarea „Pe urmele marilor 
ierarhi vâlceni Justinian Patriarhul și Bartolomeu 
Mitropolitul”. Au participat elevii coordonați de doamna 
director Dana Pop, domnii profesori Alexandru Cîrdan, 
Ștefan Sas, Ieronim Ureche, Olimpia și Pavel 
Berengea, doamna secretară Virginia Pralea, doamna 
bibliotecară Sabina Gălan, maica stareță Hristofora 
Marinca și monahiile: Emanuela, Ecaterina, Dionisia 
de la Mănăstirea Ilva Mare, preoții Daniil Ureche, Leon 
Pop, Solovăstru Dănilă. Pe la ora 11, 30, a urmat o 
slujbă de pomenire săvârșită de părintele Daniil 
Ureche la Mănăstirea Ilva Mare cu participarea maicii 
starețe Hristofora Marinca și a monahiilor din 
mănăstire. Ne-am despărțit cu greu de '' colțul de rai '', 
unde este amplasată mănăstirea și am plecat din nou 
la drum. Printre proiectele care se derulează la 
Biblioteca Județeană ''  Antim Ivireanul '' Vâlcea, 
cel intitulat '' Iubirea de aproapele meu '', pe care l-
am inițiat și se derulează lunar încă din anul 2013, 
ocupă un loc aparte în sufletul meu. Împreună cu 
colegele și colegii, cu sprijinul domnului conf. univ. 
dr. Remus Grigorescu, managerul instituției, încecăm 
să aducem un strop de bucurie semenilor noștri aflați 
în centrele sociale și copiilor din centrele de plasament 
. La apelul autorităților privind sprijinul refugiaților din 
Ucraina nu am putut fi indiferenți. După ce la începutul 
lunii martie am dus un transport de alimente și obiecte 
de îmbrăcăminte la vama din Isaccea, acum am 
pregătit câteva donații și pentru cei ce intră în țară prin 
vămile din nordul țării, la punctul de colectare stabilit în 
incinta Așezământului „Sfântul Ierarh Leontie de la 
Rădăuți”. Aici am făcut cunoștință cu maica stavrofora 
Ecaterina Lichi, cea care îndeplinește rolul de mamă și 
psiholog pentru cei aproximativ 130 de copii ai 
centrului. Întâlnirea a fost foarte emoționantă și am 
plecat de la Mănăstirea Bogdana, unde se află 
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Așezământul cu bucuria că și micul nostru ajutor va fi 
de folos celor ce se află în suferință. Spre seară am 
ajuns la Mănăstirea Râșca. Părintele stareț Gabriel a 
fost foarte încântat de vizită și împreună am înălțat o 
rugăciune pentru întreaga omenire. Aici venim cu drag 
pentru ospitalitatea monahilor, pentru frumusețea și 
istoria zbuciumată a Sfântului Lăcaș, pentru cuvintele 
de învățătură transmise de părintele Gabriel. În ultimii 
ani, ori de câte ori pașii ne poartă pe acele meleaguri 
pline de legende și locuri pe unde voievozi au purtat 
lupte sângeroase pentru apărarea pământului 
strămoșesc, facem popas de rugăciune și 
închinăciune. Ne-am amintit că în perioada 25-26 mai  

2019, copiii de „Casa Pinocchio” din Băbeni, 
cu sprijinul membrelor Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe 
Vâlcea, au fost în pelerinaj la mănăstirile din Bucovina 
iar noaptea, prin bunăvoința părintelui stareț Gabriel au 
dormit la Mănăstirea Râșca. Acele clipe binecuvântate 
au avut un puternic impact în sufletul copiilor din 
centrul de plasament. Se cuvine să mulțumim și 
părintelui stareț Veniamin de la Mănăstirea Cozia 
pentru că domnia sa ne-a îndrumat pașii prin zona 
Moldovei. Zorii zilei de 25 martie 2022, ne-au prins în 
curtea mănăstirii unde cu tristețe ne-am luat rămas bun 
de la Părintele Stareț și am pornit din nou la drum. Fiind 
sărbătoarea Bunei Vestiri, am plecat în grabă pentru a 
participa la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Piatra 

Fântânele, un loc special pentru Mitropolitul 
Bartolomeu Anania care în anul 1995 avea să 
reînființeze această străveche vatră monahală. Se 

spune că  Bunul Dumnezeu nu rămâne dator, ultima 
dată când am fost la Mănăstire slujba  a fost oficiată de 
Preasfințitul Episcop Macarie, al Episcopiei Ortodoxe 

Române a Europei de Nord înconjurat de un sobor de 
preoți. De această dată, un alt ucenic al Părintelui 
Bartolomeu oficia slujba, preotul Ștefan Iloaie. A fost  
bucurie mare ca la final să depănăm amintiri despre 
marele ierarh chiar în fața Sfântului Altar. Maica Stareță 
Pamfilia Solcan ne-a mărturisit că prezența noastră îi 

amintește de Mitropolitul Bartolomeu și de locurile 
sale natale pe care cu ani în urmă le vizitase. 
Binecuvântat a fost și de această dată pelerinajul 
nostru și aducem Slavă Domnului pentru monahii și 
monahiile care ne-au ajutat în frumoasa și minunata 
călătorie cultural - spirituală. Calde mulțumiri 
cadrelor didactice și elevilor de la Școala Gimnazială 
din Ilva Mare. Multe și frumoase au fost momentele 
petrecute pe cărările credinței și iubirii de neam, de 
țară. Ca o încununare a evenimentelor dedicate 
marilor înaintași, am încheiat periplul nostru la 
Mănăstirea Suiești, în localitatea de baștină a 
Patriarhului Justinian Marina, chiar pe data de 26 
martie, când cel ce a fost numit de contemporani '' 
Un Apostol al neamului românesc '' , a trecut la cele 
veșnice în urmă cu 45 de ani. Slujba de pomenire a 
fost oficiată de părințel stareț Antim înconjurat de un 
sobor de preoți. În cuvântul de evocare a marelui 
Patriarh, părintele Antim a subliniat dragostea fiului 
Ioan Marina din Suiești Vâlcii pentru locurile natale, 
pentru părinții și consătenii săi, pe care le-a purtat în 
suflet până în ultima clipă a vieții sale. Frumoase 
clipe am trăit, minunați oameni am întâlnit în cale. 
Slavă Ție Doamne, Slavă Ție ! 
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În așteptarea unei… dimineți! 
 

O PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA ROMANELOR VALERIEI HOGEA 
prof. Floarea CALENIC 

 
 

Valeria Hogea a intrat în rândul 

scriitorilor tulceni prin două romane 

remarcabile: „Vulturul cu soarele în ochi”, 

apărut în 2020, și „Ce nu te doboară te face 

Regină” , în 2022, ambele scoase la editura „ 

Ex Ponto” din Constanța. 

      Talentul literar al autoarei se 

confirmase deja prin poezii apărute în „Steaua 

Dobrogei” și prin povestiri, încă nepublicate, 

dar citite cu încântare de subsemnata. 

     Primul roman a fost foarte bine primit 

de cititorii din Tulcea, apreciat pentru harul 

Valeriei Hogea de a construi un univers al 

prezentului, în centrul căruia se află FEMEIA 

sau cuplul ce formează o familie. 

      Într-o lume în care este din ce în ce mai 

greu să reziste iubirea, să se mențină armonia 

între soții des agresați de realități dure, prea 

solicitante psihic, o lume în care apar tentații 

ale schimbării, mai ales pentru bărbat, Valeria 

Hogea recreează speranța. Pentru eroinele sale 

există „un mâine”, există o schimbare a unei 

nefericiri, o nouă șansă la împlinire prin iubire, 

cu condiția să aibă curajul de a ieși din relații 

nocive și puterea schimbării. 

      Tocmai aceste trăiri ale personajelor 

feminine creează credibilitatea scrisului, 

atractivitatea ambelor romane, citite cu interes 

atât de femei cât și de bărbați. 

      Primul roman‚ „Vulturul cu soarele în 

ochi”, este dedicat nepoatei autoarei, Roua-

Maria, Roua fiind și numele ce va fi dat unui 

personaj, atunci când soarta îl scoate dintr-o 

situație tragică. De altfel, lupta femeii pentru 

 a-și schimba traseul vieții ca să ajungă la binele 

dorit este tema centrală a romanului, lupta cu 

destinul dat, pe care omul îl mai poate modela 

sau îl acceptă cu resemnare. 

      Stilul în care autoarea imaginează trei 

povești de viață este modern, atractiv, acțiunea 

fiind în prezentul nostru, cu toate problemele 

cărora trebuie să le facem față. 

      Se fac referiri și la evenimente trecute, 

de exemplu la Revoluția din 1989, la ce a urmat 

după sau sunt evocări ale unor momente din 

viața personajelor, totul creând portrete 

credibile, profiluri morale complexe. Acest 

aspect dă o valoare în plus romanului, autoarea 

fiind mereu obiectivă, o fină observatoare a firii 

umane, a relațiilor dintre oameni. 

      Trei destine, trei povești verosimile, 

având ca trăsătură comună lupta permanentă a 

protagoniștilor de a elimina răul, de a se 

îndepărta de tot ce este toxic în viața lor. 

Autoarea dovedește o adâncă cunoaștere a 

societății contemporane, a problemelor cu care 

se confruntă mai ales femeile, profesional sau 

pe plan familial. 

      Personajul mai mult prezent în acțiunea 

romanului este Smaranda, ziaristă, redactor-șef 

la un ziar de atitudine. Povestea ei este 

tulburătoare și cititorul o va afla cu emoție, va 

înțelege cine este bărbatul comparat cu  

„vulturul cu soarele în ochi”, ce dă titlul scrierii, 

va fi implicat în încercarea ei de a păstra iubirea 

soțului, Dimitri, un arhitect de succes. 

      Valeria Hogea e o scriitoare cu un 

autentic simț al realității cotidiene și 
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construiește cu abilitate intrigi, fapte 

reprobabile-în numele iubirii-, relații distruse 

prin manipulare și, mai mult, prin lipsa de 

încredere. Spune: „Încrederea este măsura 

iubirii, dar marea decepție este să nu o mai 

găsești acolo unde ai pus-o”. 

      Smaranda apare în roman în prezentul 

ei, ca adult, concentrarea ei fiind pe munca de 

ziaristă, pe căsnicia cu Dimitri, pe încercările la 

care o supune viața. Dar autoarea romanului 

folosește și evocarea trecutului pentru 

completarea imaginii Smarandei. Apar în 

mintea femeii amintiri dureroase: venirea 

nemților în Al Doilea Război Mondial, apoi a 

rușilor, începutul colectivizării, prigoana  

împotriva chiaburilor. Chipul bunicului „săltat 

de pe drumuri”, aruncat în beci, bătut, de la 

bătaie  trăgându-i-se și moartea, este realizat cu 

mult talent, adăugând astfel alte trăsături 

Smarandei: devotamentul pentru familie, 

onestitatea și verticalitatea moștenite de la 

înaintași. Prin crearea traseului pe care îl 

parcurge eroina, femeia care avea un vis 

obsedant(mersul prin ceață ca să descopere 

sensul vieții ei, căutarea a ceva ce nu îi era încă 

clar), Valeria Hogea dovedește o profundă 

intuiție feminină, o putere constantă de a crede 

în om. Astfel romanul își ajută cititorul să-și 

studieze propria viața, să încerce să schimbe ce 

îl face neîmplinit. 

      Alte două personaje sunt așezate în 

galeria umană a romanului: Sever și Malena, 

oameni care trec și ei prin experiențe dureroase: 

trădări, minciună, escrocherii, contrabandă cu 

țigări, consum de droguri, afaceri cu 

medicamente sustrase din spital, depresie, toate 

„construite” de „răii” cu care trebuie să se lupte 

cei doi. 

      Sever, fratele Smarandei trece prin 

durerea completă a emigrării, a înstrăinării de 

țară și familie. Este constrâns să ia drumul 

străinătății, drum pe care va cunoaște o lume 

animalică în care va înțelege să nu se încreadă 

în toți oamenii. Dar schimbarea în bine, 

schimbare în care autoarea romanului crede, 

vine din Franța unde Sever cunoaște un om care 

îi va aduce binele dorit. 

      Însoțindu-și eroii în drumul lor în viață, 

Valeria Hogea vine deseori cu unele concluzii 

care arată cunoașterea existenței umane, a 

psihologiei feminine și subliniază credința în 

Dumnezeu care „a adus împreună acești oameni 

care fiecare are ceva de spus, unul pe firul vieții 

celuilalt”. 

      Și povestea Malenei impresionează în 

felul în care este imaginată cu talent narativ de 

scriitoare. Medic rezident la secția de psihiatrie, 

devotată pacienților, un om blând, are 

ghinionul de a se îndrăgosti de medicul 

stomatolog Bogdan Adamescu, un om corupt 

care se va folosi de ea în afacerile lui ilegale. 

      Cei trei eroi ai romanului vor ieși la 

lumină, experiențele urâte ajutându-i să-și 

înțeleagă mai bine puterea de a schimba ceva ce 

nu le aduce fericire. Smaranda „nu așteaptă ca 

să găsească pe cineva, ci așteaptă ca cineva să 

o găsească pe ea. Să spui un ultim rămas-bun 

trecutului, asta înseamnă simțul realității”. 

     Concluzia romanului: „Trecutul iese din 

scenă, e doar o amintire urâtă pe care o ștergem 

printr-un gest”. Concluzie ce arată încă o dată 

convingerea Valeriei Hogea în biruințele 

binelui, în faptul că omul nu trebuie să-și piardă 

speranța în schimbarea în bine a vieții lui. 

 

&&& 

 

      Al doilea roman al Valeriei Hogea, „Ce 

nu te doboară te face Regină”, dedicat nepotului 

Ezra, beneficiază de o prefață excelentă a lui 

Dan Arhire, ziarist și scriitor tulcean. Analizând 

povestea eroinei, Fatima, căsătorită, mamă a 

trei copii, luptând să-și găsească 

fericirea(Fatima se întreabă la un moment dat:” 

Există o rețetă miraculoasă a fericirii după 

nefericire?”) 

Dan Arhire ajunge la concluzia, din păcate din 

ce în ce mai adevărată: „Povestea Fatimei este 

aceea a unei îndelungate boli, necruțătoare, care 

ucide după o lungă perioadă de secătuire.” 

      Este boala dată de lipsa iubirii, iubire 

care o putea face Regină, așa cum visa Fatima. 

Alături de un bărbat care nu-i înțelege trăirile 

eroina se simte „un alt Don Quijote, feminin de 

data aceasta” care se luptă cu morile de vânt. 

Simte că a lăsat să intre în viața ei un om 
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nepotrivit, căruia nu îi pasă de dorințele ei, de 

fapt nici nu încearcă să i le descopere. 

      Este Fatima „prea femeie” așa cum scrie 

Alice Năstase într-o carte muncită împreuna cu 

Aurora Liiceanu, „Dincolo de bine, dincolo de 

rău”(2007)? Este ea prea deșteaptă, prea 

emancipată pentru bărbatul de la care așteaptă 

prețuire și iubire? Alice Nastase 

concluzionează: „Prea femeie ca să nu știu să 

plâng, prea bărbat ca să primesc ajutor.” Fatima 

așteaptă însă acel ajutor, așteaptă să fie 

„cunoscută” în esența ei, de El, soțul. Văzuse în 

familia copilăriei la tată, un simplu mecanic, 

dar un om inteligent, și la mamă, medic, văzuse 

ceva ce ea aștepta mereu: iubirea.  

      Spre deosebire de primul roman, în care 

primează acțiunea, personajele fiind văzute mai 

mult faptic, aici predomină o filozofie a vieții, 

a cuplului, sunt reflecții, întrebări ale Fatimei, o 

căutare a eului, o aflare a unor răspunsuri care 

să îi liniștească conștiința și să-i spună cine este 

ea. 

      În plan profesional, Fatima se simte 

împlinită, limba arabă pe care o învățase din 

pasiune ajutând-o să aibă un post bun și apoi să 

evolueze. 

Dar se simte „captivă” în cotidian, simte că 

dorind libertatea devine „prada unei colivii cu 

lațul întins la maxim.” Caută iubirea în bărbatul 

pe care îl crezuse „bărbatul vieții ei”, dar ajunge 

la concluzia că este doar „un alt bărbat”. Care 

sunt cauzele acestei decepții a Fatimei? Este ea 

prea inteligentă, cere prea mult de la cel pe care 

îl iubește? Romanul Valeriei Hogea devine, 

prin toate frământările, toate întrebările despre 

iubire și despre cuplu ale Fatimei, un izvor de 

răspunsuri pe care le vor găsi cititoarele, un 

punct de plecare în analiza propriilor vieți. Și 

categoric și cititorii! 

      Este „Ce nu te doboară te face Regină” 

un roman despre iubire? Dan Arhire în prefață 

găsește un răspuns: „Romanul Valeriei Hogea 

nu este povestea unei iubiri. El este deopotrivă, 

povestea lipsei de iubire, a nefericirii 

profunde.” 

      Fatima este mamă și ajunge într-un 

moment când chiar copiii ei îi observă 

nefericirea și o întreabă de ce nu divorțează. 

Frământările ei devin mai dureroase, își 

amintește cum era soțul ei când l-a cunoscut, 

cum ea și-a lăsat emoțiile să-i dirijeze viața. O 

perioadă petrecută la Abu-Dhabi, trimisă cu o 

misiune de șeful ei arab, domnul Shadi, o mai 

liniștește. Ea va fi numită într-un post important 

și se gândește că, la patruzeci de ani, este 

împlinită profesional. 

      Autoarea romanului realizează astfel, 

capitol cu capitol, portretul femeii din prezent, 

deșteaptă, devotată familiei, dar nefericită 

adesea în căsnicie. Cauza? Frica de a ieși dintr-

o relație, ca să nu rămână singură. Nu este 

aceasta realitatea în care trăim? Câte femei nu 

gândesc ca Fatima? Câte femei nu rămân într-o 

căsnicie nefericită în care nu există comunicare 

între soți, așa cum gândește Fatima că ar trebui? 

      Romanul „Ce nu te doboară te face 

Regină” are un motto convingător:  

„Dacă vrei să cucerești lumea, du-te acasă și 

iubește-ți familia”(Maica Tereza) După acest 

îndemn se conduce mult timp Fatima. Până 

când va putea? Cât va mai rezista într-o căsnicie 

din care chiar copiii o îndeamnă să iasă? Va 

veni pentru ea acea dimineață dorită, simbol al 

momentului când va deveni Regină, nu doar 

căsătorită? Cititorii vor afla, parcurgând 

romanul, o reușită a Valeriei Hogea, 

răspunsurile care le pot fi o lecție de viață. 
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STRĂINUL NEGRU DIN POEM  
SAU AUTOPORTRET CU PRIGORIE 

ALBASTRĂ PE UMĂR 
     

 

    prof .dr. Maria VAIDA  

 

 
Poetul şi publicistul Dumitru Cerna ne 

bucură privirea şi inima cu o nouă carte de 

poeme intitulată „Dar dacă vine”, apărută la 

Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, 

cu o prefaţă semnată de regretatul Petru Poantă. 

Ţinuta grafică de mare fineţe, realizată de Irina 

Petraş, completează frumuseţea acestui volum, 

care relevă apogeul creaţiei poetice de până 

acum a lui Dumitru Cerna. O împletire de mare 

forţă şi rezistenţă, asemeni pânzei păianjenului-

ţesător care ar opri din zbor un avion, dacă ar 

avea dimensiunea corespunzătoare. 

Volumul acesta este strigătul profetului 

care se sfâşie în pustie, vestind venirea Fiului, 

dar şi imanenta moarte a lui Mesia, căruia noi 

nu suntem vrednici să-i dezlegăm cureaua 

încălţămintei. Dacă vine moartea, dacă vine 

Fiul, suntem datori a sta treji, conştienţi de 

efemeritatea existenţei noastre ca fiinţe 

telurice. Pe lângă autor a trecut cu fâlfâit de 

caşmir veşnicia morţii, iar rezultatul este acest 

volum de poeme, pentru că: „mai înainte de a fi 

o chestiune de expresivitate a limbajului, 

poezia e un mod de a ne trăi umanitatea”43. În 

acest volum fiinţa poetului a devenit duh care 

iese la lumină fermecat de lume, parcă, din 

lampa lui Aladin, să ne dezvăluie comorile 

 
1 Horia Bădescu, Rimbaud şi modernitatea, în Curtea de la 
Argeş, nr. 12, an 2013, p.2. 

eterne ale umanităţii: iubirea, credinţa, familia, 

prietenia. Ideatic, Dumitru Cerna reiterează 

temele majore ale poeziei dintotdeauna: eros şi 

thanatos, sacru şi profan, conturate într-un 

topos dobrogean, dar într-un timp arhaic, 

accentuat în structura compoziţională a 

poemelor de lexicul recuperatoriu, „activând 

memoria unor straturi străvechi ale limbii”.44 

Spaţiul stepei dobrogene reprezintă o zarişte a 

lumii, „zarea dinspre cuci” sau „zare a prigoriei 

târzii” de sorginte cosmică sau vegetal-telurică 

reprezentată de numeroasele elemente – simbol, 

cum ar fi: pustia, văzduhul, umbra pământului, 

floarea unui spin, florile de maci, ierburile, lanul, 

valul galben de susan, busuiocul, nufărul gălbior, 

umbra de cerişor, nucul crepuscular, măruţele 

dulci, şofranul, zarzărul, floarea de muşeţel, 

sufletul roz al răchitei, roua, marginile de punte, 

fântânile (ce) dorm, pomul contenit, trupul de 

cedru, mesteacănul ş.a. Majoritatea acestora 

sunt metafore revelatorii ce ne trimit la alte şi 

alte simboluri, fără să ne rătăcim însă, deoarece 

poetul ne poartă cu blândeţe de mână prin 

pădurea de simboluri, lăsându-ne impresia de 

ceva deja vu, dar numai în imaginaţia noastră; aşa 

am gândit, cândva, aşa am simţit undeva, dar 

numai el, Poetul, a fost capabil a da glas ideilor şi 

44 Petru Poantă, Cuvânt înainte, la vol. Dumitru Cerna, 
Dar dacă vine, Ed. Casa Cărţii de Ştiintă, 2013, p. 7. 
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trăirilor noastre omenești... O adevărată 

binecuvântare, Poezia, pentru rănile sufletelor 

noastre; sufletul şi trecerea fiind surprinse atât de 

firesc (precum se prelinge lacrima) în poemul 

acesta profund ancorat într-o temă thanatică: 

Slobozi Doamne pasărea / Leagănul din cerişor / 

Cu deasupra de sub nor / Ce-mi tot bate-a 

priveghea- / Cătilină lacrima / Şi în trup sunând 

uşor / Leagănul din cerişor / Lemnul lui plesni în 

vreasc / Trup sfârşiu ca de damasc / Trece gândul 

plin cu dor / Leagănul din cerişor / Prin copilăria 

mea / Slobozi Doamne pasărea / Şi-ncă mâna 

mea cu ea.45   

Pasărea este un simbol al sufletului, iar la 

moartea noastră, conform credinţei populare, 

sufletul îşi ia zborul spre cel care l-a creat. 

Cerişorul reprezintă o metaforă absolut originală 

şi inefabilă a poetului, cu multiple semnificaţii: 

leagăn al copilăriei, copacul cu acest nume, satul 

naşterii prietenului, alintul şi aleanul copilăriei, 

prietenia, cerul în forma lexicală de diminutiv, 

simbol al zborului pe alocuri, legătura celestului 

cu teluricul în final. Metafora aceasta poate fi 

corelată cu imaginea muntelui Chervant, despre 

care poetul îmi mărturisea: „Este cel mai vechi 

munte din lanţul muntos dobrogean ce străjuieşte 

comuna mea natală: Cerna. Ştii, în copilărie, pe 

înserate, de pe prispa casei natale priveam 

împreună cu Mama acest munte, Chervant. 

Mama avea tatuată pe frunte o cruce... Amintirea 

acestui munte m-a însoţit toată viaţa, alături de 

aceea a Mamei.” În Dumicatul de pelin din 

Poeme dobrogene, simbolul muntelui se 

regăseşte cu aceeaşi semnificaţie de axis mundi, 

unind celestul cu teluricul, lumea de sus (sacră) 

cu aceea de jos (profană). 

Ca un vârtej de apă, poezia lui Dumitru 

Cerna absoarbe ideea şi apoi imaginea picturală 

apare la suprafaţă clară, pură, stilizată, asemeni 

 
45 Dumitru Cerna, Slobozi Doamne pasărea, Ed. Casa Cărţii 
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, p. 61. 

unei stampe japoneze din care nu lipsesc cocorii 

(chiar dacă nu sunt o mie). Universul imaginat 

este edenic şi infinit, aici teluricul şi celestul se 

află într-o îmbrățișare osmotică, identificabilă 

uneori cu însuși eul liric, în nucleul căruia coexistă 

sacrul şi profanul deopotrivă. În volumul la care 

facem referire, poetul ( în ipostaza de creator 

demiurgic) este uşor de recunoscut în versurile 

emblematice: Străinul negru din poem arşiţă 

strânge (p.35); Străinul se arată cu umbrele din 

umblet (p.42); Sunt străinul din poem de frig 

obosit (p.71); Magdala c’est moi (p.53). Arşiţa, 

umbra, oboseala şi păcatul sunt atributele 

poetului, în viziunea lui Dumitru Cerna. Dar să nu 

uităm că după arşiţă vine ploaia binefăcătoare, 

umbra se retrage din faţa soarelui, oboseala se 

compensează prin odihnă, iar păcatul Magdalei a 

fost iertat de către Isus...şi aşa apar poemele (alt 

simbol central): Poemul Înviere soarbe Înălţare 

boem (p.43); Poemul ca-n vis/Va urca pe vârfurile 

degetelor proscrise (p.24); toate sunt alcătuite 

firesc din cuvinte, un alt simbol în poezia lui 

Dumitru Cerna. Versurile care fac trimiteri la 

Cuvânt (a treia metaforă din întregul universului 

liric imaginat) sunt aproape gnomice, iar poetul 

este un răstignit al rostirii: Cuvântu-n piroane-i 

cuprins de sângerare lutnică / Cuvintele mele-s 

cuibare însfinţite-n baroc (p. 41); Plânge cuvântul 

în miezul strânsorii (p. 43); Cătilin cuvintele/ 

Ceriul şi cu stelele/ Tăte-şi schimbă semnele 

(p.34); M-a prins poezia în dulce-amăgire/ Doar 

cuvântul ce mă mai aduce-n fire (p.64); Când 

peste poezie-mi se rotesc/ Şi se nuntesc în mine 

când nu ştii / Cocoarele cuvintelor târzii (p. 28); 

Cuvintele mă dezmierdau până mai ieri (p. 71); 

Cuvântul cu trupul de cedru (p. 27). De la 

piroanele răstignirii la cuibarele apelor şi până la 

cuvintele-trupuri iubite, capabile să dezmierde; la 

cedrii Libanului din Cântarea Cântărilor, întregul 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul V, nr. 9-10, decembrie 2022 
 

198 

 

 

univers liric este cuvânt sublim în volumul acesta 

semnat de poetul Dumitru Cerna. Dualitatea 

fiinţei este un fapt, trupul de lut are şi duh de viaţă, 

iar făptura Poetului este în egală măsură sacră şi 

profană. Poezia conturează o formă geometrică 

spaţială, de structură pătrată, ce tinde spre 

perfecţiune, aceea ivită din cuvânt; fiecare se 

constituie într-o metaforă-simbol, dezvăluind 

multiple semnificaţii: cerişorul, Magdala, 

Chervantul, prigoria. 

Versurile gnomice surprind idei care trimit la 

poezie sau la credinţă, evidenţiind adevăruri 

fundamentale, universal valabile. Iată câteva 

dintre acestea pe care le cităm pentru frumuseţea 

lor inefabilă: Acoperişul lumii putrezeşte / Cu 

viaţa te-ai jucat dumnezeieşte (p.22); În 

rugăciune denia priveghe / Din carnea mamei 

Zarzărul de veghe (p.13); Greu respiră moartea-

n duh / Cum amarul vers în nuc (p. 12); Şi-n 

inima mea plauri de lentoare se odihnesc / 

Curajul mi-l dădea lumina din orb (p.53); Ca pe-

un copil pe Dumnezeu îl port de mână (p. 18); 

Cât de solară moartea se-arată-n aura clipei (p. 

32); Dumbră eşti pământului; Precum duhul trist 

al prigoriei albastre; Câtă vreme a umblat / Mâna 

mea printre cuvinte (p.65); Se înserează peste 

Golgota ca-n cuvânt (p.66); Doar paserile mai 

ciuguleau din poet / Iar el din ochi de poem bea 

lacrimi încet (p.68). 

Memorabile sunt versurile cu valoare de laitmotiv 

ori refren, conferind melodicitate poemelor cu 

structura compozi-ţională de rondel, ca la 

Macedonski, prin recurenţă; de altfel, alcătuirea din 

trei catrene şi un distih ne duce cu gândul spre sonet, 

tot o poezie cu formă fixă, rima şi ritmul adaugă 

simetriei un plus de clasicitate, dar limbajul şi 

inserţia îl apropie pe Dumitru Cerna de Levantul lui 

Mircea Cărtărescu, un postmodernist (vezi: Precum 

o fată brună din Izmir).46 

 
46 Dumitru Cerna, Precum o fată brună din Izmir, în vol. Dar 
dacă vine, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, p. 
16. 

Experimentele poetice sunt de factură 

neomodernistă, duse până la „situaţia extrem 

experimentală cu aspecte intertextualiste”47, cum se 

arată în poemul Rău mă dor ochii de rost, în care 

autorul invită lectorul să completeze versurile ce 

lipsesc şi sunt marcate doar prin puncte, cu scopul 

de a interrelaţiona cu ideile emiţătorului, în cazul 

nostru autorul însuşi. Nu am rezistat tentaţiei: 

Rău mă dor ochii de rost/ Ca umbra de cerişor/ 

De durerea frunzelor/ 4 De dulceaţa dudelor/ 5 

Năpârlirea şerpilor/ Nu mă face Doamne-un nor/ 

Ca umbra de cerişor/ 8 Fă-mă iarbă, fă-mă 

piatră / 9 Înflorind pe inimi vatră,/ 10 Adumbrind 

pe cer un nor/ Ca umbra de cerişor./ Frunza care 

pică-n post / Nu mai urcă unde-a fost/ Rău mă dor 

ochii de rost. (p. 37). 

Volumul „Dar dacă vine” configurează forma 

prescurii în patru colţuri: iubirea şi moartea, 

credinţa şi viaţa. Ca floarea de stuf dobrogean, fiinţa 

delicată a poetului tremură şi ne cutremură cu 

fiecare din însemnele prescurii pe care ne-o 

prepară, pentru că el e Magdala, nu-i aşa? Finalul 

rotund precum cearcănul lunii, dovedeşte încă o 

dată, dacă mai era necesar, că poezia poate fi 

sublimă, chiar dacă iubirea ei se leagă nemijlocit 

de moarte, ca şi viaţa noastră, de altfel. Poetul ne 

reaminteşte cu blândeţe că nu suntem nemuritori, 

că trebuie să rămânem pe praguri, în aşteptare, 

învăţând a muri, ca în oda eminesciană.. Sublim, 

perfect, rotund, clasic şi modern cu eleganţă, 

versuri elevate, cantabile, poezie adevărată. Este 

un întreg univers liric interior, o diversitate de 

trimiteri, populare,  culte, arhaice sau 

ultramoderne care merită un studiu mai detaliat. 

Acum semnalăm doar apariţia unui volum de 

poezie cu adevărat valoroasă. 

Cartea aceasta e un Dom, o catedrală laică, 

unde răsună din când în când imnul unui Te Deum, dar 

mirosul sfinţeniei rămâne, persistent Din acesta ne 

împărtăşim noi, lectorii fideli ai Poez

47 Petru Poantă, Cuvânt înainte, la vol. Dumitru Cerna, Dar 
dacă vine, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 6. 
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DIN ISTORICUL CÂINILOR DE PAZĂ, DE LUX ȘI DE 
VÂNĂTOARE 

   Dr. Laurențiu  MĂNĂSTIREANU   

În numărul din 6 august 1922,  săptămânalul 

Curierul Tulcei care își avea redacția și administrația la 

tipografia Modernă, pe strada Isaccei, la numărul 37, 

anunța faptul  că, de la un timp încoace, luaseră 

proporții cazurile de turbare care făceau ravagii în 

populația  județului;  serviciul veterinar al orașului 

Tulcea luase măsura stârpirii câinilor hoinari, de la care 

se putea  propaga ușor turbarea, însă cadavrele 

acestora ar fi trebuit să fie ridicate de serviciul primăriei 

de pe locurile virane și îngropate în cimitirul de 

animale.  

La vremea aceea, orașul de la porțile Deltei își revenea 

greu în urma distrugerilor suferite în timpul războiului; 

pe străzile din centru, se mai găseau clădiri încă în 

stare de ruină, fără uși, ferestre, dușumele și fără 

garduri, iar  locurile virane apărute în urma demolării 

din ordinul primăriei a clădirilor insalubre, fiind 

neîngrădite, serveau de regulă pentru depozitarea 

gunoaielor48. În cartierele mărginașe, porcii lăsați liberi 

râmau  printre mizeriile aruncate pe trotuare, iar câinii  

fără stăpân care se înmulțiseră atât de mult în ultimii 

ani hoinăreau pe străzi amenințând trecătorii cu 

răspândirea îngrozitoarei boli, turbarea.    

Numărul celor mușcați de câini presupuși 

turbați, alături de numărul vitelor sacrificate pentru 

consumul populației la abatorul comunal și a celor 

vândute în piața orașului, îl găsim consemnat în 

48 Arhiva Națională Direcția Județeană Tulcea (ANDJT), Fond 
Prefectura Tulcea. Serv. Adm., dosar 103/1919, f. 47. 

rapoartele lunare întocmite de medicul veterinar; în 

anul 1922, de exemplu, în luna aprilie au fost mușcați 

de câini 8 oameni, în mai 2, în iunie 14 (13 copii și un 

adult), în august 4 (3 copii și un adult), în septembrie 

15, în octombrie 6, în noiembrie 3, iar în decembrie au 

fost mușcați 2 oameni49.  

De regulă, copiii erau învățați încă de mici să 

nu părăsească bătătura casei și să iasă în stradă, unde 

puteau să fie mușcați de câinii hoinari,  și cu toate 

acestea, numărul copiilor mușcați era mare.  În vara 

anului 1919, conform practicii, medicul veterinar din 

Tulcea trimitea într-o cutie, la institutul antirabic din 

București, creierul unui câine care mușcase de picior 

copilul profesorului de franceză I. Gheorghiade, de la 

liceul de băieți; câinele nu prezentase în viață nici un 

semn de turbare, însă avea obiceiul de a mușca, iar 

părintele se temea să nu fi fost turbat;  după o 

săptămână avea să sosească și răspunsul institutului, 

prin care se solicita să fie trimis copilul la tratament50. 

Având în vedere consecințele fatale ale bolii 

tăcute, cum se mai numea turbarea, căci în unele 

cazuri lipseau simptomele specifice, ținând cont și de 

cheltuielile, de loc neglijabile, care cădeau în sarcina 

autorităților comunale, cu  transportul și cu tratamentul 

aplicat persoanelor mușcate de câinii turbați, la 

institutul antirabic  din Capitală, chestiunea câinilor de 

pripas era  una cât se poate de însemnată la vremea 

aceea pentru autoritățile comunale din întreaga țară, 

49 Idem, Fond Primăria Oraș Tulcea. Serv. Veterinar, dosar 
6/1922-1923, f. 2-25. 
50 Ibidem, dosar 2/1919, f. 2. 
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care erau chemate să ia măsuri preventive în vederea 

limitării cazurilor respective.  

Ca să ne facem  o părere asupra incidenței bolii, 

menționăm faptul că numai în primele trei luni ale 

anului 1923, la institutul antirabic Dr. Victor Babeș din 

București s-au prezentat din întreaga țară 1.140 de 

persoane mușcate de câini turbați sau suspecți a fi 

atinși de turbare51.  

Este posibil ca numărul celor atinși de morbul turbării 

să fi fost mult mai mare decât cel din statisticile oficiale, 

căci, în special pe la sate, oamenilor mușcați de câini, 

pisici, vulpi sau lupi, le venea foarte greu să-și 

părăsească gospodăriile și ocupațiile zilnice și să 

meargă pentru două-trei săptămâni, la tratament în 

Capitală; mulți preferau mai de grabă să se trateze cu 

leacuri și descântece băbești, și ca urmare, medicul 

plasei chemat la bolnav doar atunci când efectele bolii 

erau evidente, nu mai putea decât să constate 

instalarea bolii terifiante, după care, la scurt timp era 

consemnat și decesul. Având în vedere că oamenii 

atinși de această nenorocire apelau la doctor tardiv, 

consiliile de igienă județene din întreaga țară 

emiseseră în trecut instrucțiuni în acest sens, care 

prevedeau semnele după care se putea recunoaște 

turbarea câinilor, precum și primul tratatament ce 

trebuia aplicat imediat după mușcătură celui mușcat, 

anume curățirea uscată a rănii și cauterizarea ei cu 

fierul înroșit.     

Pentru a prevenii răspândirea acestei boli, de 

la câine la om, și pentru a limita numărul cazurilor, în 

primăvara anului 1922, primăria orașului Isaccea 

ordonase locuitorilor pe lângă curățirea curților și 

străzilor, ridicarea gunoiului și transportarea acestuia  

înafara orașului pe locurile de cultură, închiderea 

râmătorilor  în curte sau trimiterea lor la păscut sub 

pază, precum și legarea câinilor de pază din 

gospodării52. În vara aceluiași an, primăria municipiului 

Tulcea emitea o ordonanță conform căreia era interzis 

a se lăsa liberi pe străzi porcii, câinii și alte animale; în 

 
51 Buletin Oficial al Ministerului de Interne, Anul III, Nr. 12-17, 
15 iul.-1 oct. 1923, p. 181. 
52 ANDJT, Fond Prefectura Tulcea.Serv. Adm., dosar 
212/1922, f. 3 
53 Dobrogea Jună, Anul XVI, Nr. 187, 20 aug. 1922. 

caz contrar, animalele urmau să fie împușcate, vitele 

să fie închise la oborul comunal, iar proprietarii 

acestora dați judecății53.  

 Asemenea măsuri de igienă și siguranța 

locuitorilor aveau să fie  impuse cu timpul prin 

ordonanțe  în toate comunele rurale, însă vechile 

deprinderi aveau să se mai mențină prin așezările 

izolate, inspectate mai rar de către autorități. În vara 

anului 1925, aflat în inspecție  la Caraorman, 

administratorul plasei Sulina consemna în procesul-

verbal că locuitorii din această comună din Deltă aveau 

ca obicei să-și lase vitele slobode atât ziua cât și 

noaptea pentru a cutreiera străzile și a le murdării, a se 

adăposti în locurile  publice ruinate din timpul 

războiului, cum era primăria și grădinița de copii, și de 

a cauza mari stricăciuni prin scărpinat54. 

 Era apoi un obicei, ca sătenii să meargă la 

muncile agricole însoțiți  de câinii lor care, lăsați liberi, 

toată ziua umblau  în cete pe câmpii distrugând iepurii, 

puii de iepuri, și ouăle păsărilor sălbatice, fapt pentru 

care, prefectul județului Constantin Țigău, care era și 

un pasionat vânător, va emite în primăvara anului 1923 

o ordonanță prin care va interzice a se lăsa în timpul 

zilei câinii liberi, în caz contrar proprietarii câinilor 

urmând să fie amendați cu până la 3.000 lei, sumă 

enormă pentru acele timpuri, când kilogramul de pâine 

populară era 5,50 lei55.  

Cu începere de la 1 aprilie 1923, în tablou cu 

taxele maximale încuviințate prin lege pentru 

comunele urbane și rurale din întreaga țară, avea să 

fie prevăzută și taxa anuală de 30 lei (la sate maxim 5 

lei), scutindu-se un câine pentru fiecare gospodărie și 

câinii ciobănești folosiți pentru paza turmelor, și taxa 

de 500 lei pe an,  pentru fiecare câine de lux56;  aceste 

taxe însă,  nu se vor  regăsi în bugetul nici unei comune 

rurale din județul nostru. În principiu, prin introducerea 

taxelor pe câini se urmărea sporirea veniturilor sărace 

ale primăriilor, și mai puțin controlul numărului foarte 

mare de câini „păzitori de casă”, și mai ales a celor 

54 ANDJT, Fond Prefectura Tulcea. Serv. Adm., dosar  
265/1925, f. 314-316. 
55 Monitorul Județului Tulcea, Anul II, Nr.11, 15 april.1923. 
56 Monitorul Oficial nr. 66 din 26 iun. 1923, p. 3186. 
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hoinari.  

În primăvara anului 1924, din ordinul prefectului 

liberal Const. Țigău,  pe lângă catagrafierea cailor, 

vitelor și a râmătorilor, primăriile trebuiau să 

întocmească și inventarierea păsărilor de curte și a 

câinilor locuitorilor din comune, lucrare care urma să 

fie prezentată la cerere  medicului veterinar aflat în 

inspecție57. În aprilie anului următor, o nouă 

ordonanță a prefecturii dispunea ca proprietarii sau 

deținătorii de câini, de orice rasă, să-și țină câinii 

legați, închiși sau cu botniță; câinii ciobănești erau 

liberi să meargă cu turma cu condiția ca să nu intre 

în localități; în caz contrar, câinii găsiți liberi urmau 

să fie uciși;  și fiindcă erau foarte multe cazuri de 

cetățeni mușcați de câini atinși de turbare, ordonanța 

mai prevedea ca proprietarii care nu anunțau 

autorităților simptomele  de turbare la câinii pe care-

i aveau, să fie dați judecății și condamnați cu cea mai 

mare asprime58.   

Ordonanța respectivă  producând vii nemulțumiri 

mai cu seamă la sate,  unde locuitorii ar fi fost 

amendați dacă nu-și legau câinii, avea să fie anulată 

de prefectul Țigău în vara aceluiași an, posibil și la 

presiunea marilor proprietari de pământuri, vite și 

mori, precum fratele avocatului tulcean Dtru. Nistor, 

Ștefan Nistor din com. Casimcea, care ținea pentru 

paza turmelor sale de oi, vreo 80-90 de câini; pentru 

anularea ordonanței a militat și opoziția, care, într-un 

articol publicat în ziarul politic local Plugul din 30 iulie 

1925,  considera că nu era nevoie de  înăsprirea legii 

pentru că exista art. 1001 din Codul civil care angaja 

răspunderea proprietarului unui animal sau a celui 

care se folosește de un animal, pentru prejudiciul 

cauzat de acesta. 

În orașul Măcin, în vara anului 1927, 

înregistrându-se mai multe cazuri de turbare mai 

ales la câini, boala fiind transmisă prin mușcăturile 

lor și la oameni și animale, primăria orașului avea să 

ordone  izolarea oricărui animal la care s-ar fi 

 
57 Monitorul  Județului Tulcea, Anul III, Nr. 36, 15 april.1924. 
58 Idem, Anul IV, Nr. 60, 15 april.1925. 
59 Monitorul Județului Tulcea, Anul V, Nr. 127, 15 iul.1927. 

observat vreun semn bănuitor de turbare, de către 

proprietarul sau îngrijitorul acestuia; toate animalele 

bolnave de turbare urmau să fie  ucise, la fel cele 

mușcate de animale turbate, iar persoanele mușcate 

erau trimise pentru tratament preventiv la institutul 

antirabic din București; câinii trebuiau ținuți legați în 

curțile lor, iar cei găsiți liberi pe străzi, în piețe, sau 

în fața celor patru gherete de măcelărie din hala 

comunală, și chiar în fața curților nelegați, fiind 

considerați ca vagabonzi, urmau să fie uciși, iar 

proprietarul trimis în judecată59. 

Asemenea dispoziții au fost date cu timpul și 

în comunele rurale din județ; de pildă, ordonanța 

primăriei I.C. Brătianu, din primăvara 1928,  

prevedea printre multe măsuri gospodărești, precum 

obținerea de autorizații pentru orice fel de construcții 

și îngrădiri, măturarea curților și a străzii în fața 

casei, curățirea pomilor de omizi, și obligația oricărui 

posesor de câini pe lângă casă, să-i țină în timpul 

zilei legați în  lanț sau sârme, și dezlegați numai de 

la ora 9 seara până în zorii zilei, când vor fi iarași 

legați60.  

 

Societatea pentru protecția animalelor  

De la un timp încoace, după cum remarca Universul 

din 15 februarie 1924, ca efect de netăguit al primului 

război mondial, se înregistra în popor ,,o scădere a 

nivelului moral, o înăsprire a firii, o recrudescență a 

brutalității omeneștiʼʼ a căror victime erau  adeseori 

nu numai oamenii, ci și animalele domestice aflate 

în grija directă a oamenilor.  

Cărăușii încărcau căruțele mai mult decât puteau 

trage caii, fapt pentru care bietele vite erau bătute 

chiar sub privirile îngrozite ale  trecătorilor, mai ales 

ale copiilor; păsările de curte erau aduse de săteni 

spre vânzare la târg, legate strâns la picioare și 

atârnate cu capul în jos, iar în târg, în timpul iernii, 

erau ținute ore în șir aruncate pe trotuarele reci; în 

unele localități din țară, a doua zi după lăsatul 

60 ANDJT, Fond Prefectura Tulcea. Serv. Adm., dosar  
405/1928, f. 2-3. 
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secului pentru postul Paștelui, se mai practica Darea 

câinilor în tărbacă și Jocul cucilor, și exemplele pot 

continua61. 

Încă din anul 1904, după modelul țărilor din apus, se 

înființase și la București o societate pentru protecția 

animalelor care avea drept scop îmbunătățirea 

soartei animalelor prin toate mijloacele și căile 

posibile, însă, în lipsa unei legi speciale, fără venituri 

și fără sprijin din partea autorităților locale, 

societatea nu avea cum să înregistreze rezultate 

notabile; s-au tipărit doar câteva broșuri și s-au ținut 

conferințe în orașele mai mari.  

La finele anului 1923, având în vedere situația din 

țară, la ordinul ministerului de interne vor fi 

constituite  în toate localitățile comitete comunale ale 

societății  respective, care aveau datoria ca la orice 

ocazie să dea sfaturi locuitorilor de a nu schingiui 

animalele și de a denunța pe contravenienți pentru a 

fi supuși pe de o parte judecății,  iar pe de altă parte, 

în zilele de sărbătoare, să fie admonestați în cadrul 

unei adunări.  

Singura măsură notabilă a societății respective, și 

aceasta luată doar în marile orașe, precum Galațiul, 

a fost interzicerea staționării până noaptea târziu, pe 

vreme câinoasă, a căruțelor   în fața cârciumilor și 

hanurilor în care chefuiau căruțașii, măsură care a 

avut rezultat satisfăcător o perioadă de timp, după 

care obiceiul a fost reluat, iar contravenienții nu au 

mai fost amendați. Chiar ordonanța primăriei Tulcea 

emisă în vara anului 1942, referitoare la respectarea 

curățeniei orașului, avea să interzică doar 

staționarea căruțelor cu caii deshămați în fața 

cârciumilor, hanurilor și prăvăliilor, acestea urmând 

să fie duse în curtea hanurilor62.       

În fine, în anul 1935, la inițiativa societății 

pentru protecția animalelor avea să fie promulgată o 

legea specială prin care era cu desăvârșire oprită și  

 
61 Idem, Fond Primăria Baia, dosar 34/1934, f. 41. 
62 Idem, Fond Primăria orașului Tulcea. Serv. Adm., dosar 
33/1942, f. 166. 

pedepsită cu amenzi mari și cu luni de închisoare 

chinuirea animalelor și răul tratament sau 

neîngrijirea lor. De exemplu, se pedepsea prinderea 

câinilor fără stăpân prin mijloace barbare, 

exterminarea lor prin alte metode decât cele fixate 

de regulamentul serviciilor de ecarisaj înființate pe 

lângă primăriile orașelor, legarea tinichelelor de 

coada câinilor, purtarea lor în goană după vehicule 

și dresarea prin mijloace barbare. Conform 

prevederilor acestei legi, câinii de pază în orașe se 

limitau  câte unul la fiecare curte, afară de periferii 

unde se puteau  ține doi, asemeni la sate unde se 

puteau impune câinii la taxe anuale de către 

primărie; câinele legat cu o zgardă lată de piele, care 

să nu-i roadă gâtul, trebuia legat cu lanț, lângă un 

adăpost unde să-și aibă culcușul cald în timp de 

iarnă, iar vara să se ferească de arșiță și de insecte; 

câinele ținut în lanț trebuia să aibă apă proaspătă și 

hrană suficientă, astfel încât, prin lătrat sau urletul 

său să nu deranjeze vecinii; câinii ținuți în lanț urmau 

să fie lăsați liberi cel puțin 12 ore pe zi, însă le era 

interzis să hoinărească pe străzi, ci numai purtați 

legați; era de asemenea interzis sătenilor să-și ia 

câinii legați după căruță, atunci când se duceau la 

oraș, iar vânzarea câinilor pe stradă era oprită63.  

Se vede însă, că legea nu era respectată întocmai, 

căci în primăvara 1938, Consiliul de igienă și ocrotire 

al jud. Tulcea dispunea să se ia măsuri de pază la 

barierele orașului (Babadag, Isaccea și Mahmudia) 

ca țăranii care veneau la târg, să nu mai introducă în 

oraș câini, care mai apoi hoinăreau pe toate străzile, 

în căutare de hrană64. 

În toamna anului 1933, pentru câinii de lux, 

pentru care cu timpul se dezvoltase o oarecare 

pasiune, prefectura județului Tulcea avea să fixeze 

taxa anuală de 200 lei, pentru primul câine, 300 lei 

pentru al doilea câine, ș.a.m.d., iar pentru un câine 

63 Expunere de motive și anteproiect de lege specială pentru 
protecțiunea animalelor, Monitorul Oficial și Imprimeria 
Statului, București, 1932, p. 5-7. 
64 Buletinul Oficial al  jud. Tulcea, Anul XIV, Nr. 11, 15 april. 
1938. 
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de vânătoare de rasă (prepelicar, limier, copoi sau 

ogar), o taxă anuală de 50 lei, când kilogramul de 

pâine integrală era 8 lei; impozite erau considerate 

în presa vremii mult prea mici pentru stăpânii 

câinilor, majoritatea medici, avocați, comercianți și 

înalți funcționari, având în vedere traiul greu resimțit 

de poporul de rând, în acea perioadă de criză 

economică; cel puțin, în comunele rurale câinii 

gospodăriilor și cei ai turmelor pentru paza vitelor era 

scutiți de taxe65. 

Cu un patrimoniu cinegetic atât de bogat, 

cum era județul nostru, pasiunea pentru vânătoare 

avea să fie împărtășită de nenumărați tulceni reuniți 

în societățile de vânătoare Lebăda (Tulcea), Zorile 

(Babadag), Albatros (Sulina), Vulturul (Măcin) și 

Mistrețul (Ghecet), societăți care aveau printre 

obiective și promovarea în cercul membrilor, a 

creșterii câinilor de vânătoare de rasă; valoarea 

acestora fusese apreciată în mod public, încă din 

vara anului 1925, cu ocazia primei expoziții 

zootehnice din județ, organizată pe câmpul anume 

amenajat  pe lângă noua clădire a școlii normale din 

Tulcea, când, pe lângă iepe cu mânzi, noateni și 

noatene din armăsarii Statului, iepe de prăsilă, oi 

țigăi, tauri și vaci românești și porci mangaliță, au 

fost prezentați și câțiva câini de vânătoare, pentru 

care au primit câte un premiu de 300 lei comisarul 

de poliție Const. Levendi, medicul M. Melnicov, 

căpitanul D. Panaitescu, contabilul prefecturii Nicu 

Dimitriu și Neculai Hosman, iar câte 200 lei, Cesar 

Constantinescu și Alex. Dobrescu66.  

Aceeași pasiune și printre vânătorii din 

Măcin și comunele plasei respective,  cu  terenuri de 

șes și deal, bogate în iepuri, vulpi, potârnichi, 

prepelițe, precum și terenuri mlăștinoase, cu vânat 

de baltă; în anul 1927, dintre cei 23 de vânători cu 

permise de vânătoare și de  port-armă în regulă, 9 

aveau și permise pentru câini de vânătoare, pentru 

 
65 Idem, Anul XI, Nr.164, 1 nov.1933. 
66 Monitorul Județului Tulcea, Anul IV, Nr. 68, 15 aug.1925. 
67 Aveau câini de vânătoare: Anghel Stoianof, Ion Varveri, Ion Mitef, 
Luigi Sacheti, Petru Rause, Nicu Mitef, Anton Gordolo, Eliglio 

care achitaseră la percepție o taxă în plus67. 

În fine, conform prevederilor ordonanței nr. 

3706 din 17 februarie 1939, referitoare la vânătoare, 

valabilă pentru întreg Ținutul Dunărea de Jos, din 

care făcea parte și jud. Tulcea,  câinii lăsați liberi atât 

în interiorul satelor cât și înafara lor, erau considerați 

hoinari și în consecință urmau să fie împușcați; 

sătenii plugari puteau fi însoțiți de câini la muncile 

câmpului, doar dacă aceștia din urmă erau legați de 

căruțe, iar pentru paza stânelor, fiecare câine de 

turmă urma să poarte la gât un jujeu, o bucată de 

lemn, atârnată până la genunchi, care să-i împiedice 

să treacă prin porumb și să fugă după puii de 

vânat68.  

 

Anii de război 

Câinii hoinari fiind considerați un pericol 

permanent pentru populație, serviciile veterinare  

mai cu seamă din orașele mari precum Galați și 

Brăila, aveau să înceapă  o campanie de stârpire a 

lor, iar conform ordonanțelor în vigoare, proprietarii 

care-i lăsau liberi pe străzi vor primi amenzi 

usturătoare.  Cazurile de turbare devenind mai 

numeroase cu ivirea primăverii, ziarul brăilean 

Cuvântul din 26 aprilie 1941, publica comunicatul 

institutului antirabic central Dr. Victor Babeș care 

atrăgea atenția că persoanele mușcate de animale 

care au dispărut, de animale suspecte sau turbate, 

cele mușcate de cap sau mușcate profund în 

celelalte părți ale corpului și persoanele linse pe 

piele având leziuni superficiale produse în ultimele 

24 de ore să fie trimise la tratament fără întârziere la 

București69.  

Odată cu intrarea în vâltoarea celui de-al doilea 

război mondial, vor urma vremuri grele pentru țară, 

de lipsuri și suferințe omenești de alinat, așa încât 

grija autorităților pentru soarta animalelor domestice 

avea să treacă în plan secund.  În vara anului 1942, 

Tomazi, Costică Spiru și Ion Boro, v. ANDJT, Fond Prefectura 
Tulcea. Serv. Adm., dosar  380/1927, f. 15.   
68 Monitorul Ținutului Dunării de Jos, Anul I, Nr. 13-14, 1-30 
mart.1939, p. 15-16. 
69 Cuvântul, Anul XXII, Nr. 93, 26 april.1941. 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul V, nr. 9-10, decembrie 2022 
 

204 

 

 

însă,  presa vremii avea să atragă  atenția asupra 

prevederilor legii pentru protecția animalelor din 

1935, conform căreia, vor fi condamnați cei care vor 

tortura animalele prin bătaie, lipsă de curățenie, 

încărcarea vehiculelelor peste măsură etc., semn că 

se înmulțiseră asemenea cazuri70. Tot acum, Marele 

Stat Major făcea apel la populație, ca cei care 

posedau câini de rasă Dobermann, lup, în vârstă de 

6-14 ani, să-i doneze armatei de operații pentru a fi 

dresați în vederea folosirii lor pe câmpul de luptă71.  

Într-o vreme în care alimentele de strictă necesitate 

(pâine, carne, ulei, zahăr, ș.a.) se distribuiau 

populației numai pe bonuri, în rații drămuite,  au 

existat  și din acei care au  salutat în presa vremii  

„ofensiva de stârpire a câinilor” începută în toamna 

1942, la Galați, pe motiv că trebuia să fie luată o 

măsură eroică, și să se aleagă între alimentarea 

oamenilor și a animalelor; conform unui articol 

apărut în Curajul din 20 septembrie 1942, în primul 

rând, trebuiau stârpiți câinii „care consumă mari 

cantități de alimente”, punându-se astfel capăt și 

cazurilor foarte frecvente de turbare. În replică, în 

Curajul din 30 octombrie, alt gălățean motiva 

comportamentul celor de mai sus, pe seama 

„reminiscențelor balcanice”; autorul articolului 

văzuse vite cu răni neîngrijite, caii încărcați peste 

puterile lor și biciuiți îndeajuns, gospodine smulgând 

penele găinilor ca să vadă stratul de grăsime; la 

orașe exista o societate pentru protecția animalelor, 

dar ce putea face aceasta într-o lume în care mila 

față de vietăți  nu ajunsese încă o deprindere 

nicidecum un cult.  

Cert este că în anul 1942 aveau să vină în 

tratamentul centrului antirabic din Galați care 

deservea județele Covurlui (azi Galați), Brăila, 

Tecuci, Ismail, Cahul, Cetatea-Albă și Tulcea, în 

total 1.814 de cazuri, din care, 734 din Galați și 268 

din jud. Covurlui72.  

Având în vedere că, în fiecare an, în toată 

țara, erau mușcate de animale turbate circa 25 de 

mii de persoane, iar 87 la sută dintre aceste cazuri 

erau datorate câinilor,  la finele lunii iunie 1944 avea 

să fie promulgat decretul-lege pentru prevenirea și 

combaterea turbării la om, în care erau prevăzute 

obligații noi pentru proprietarii de câini și pedepse 

grele pentru cei ce nu respectau legea. În comunele 

urbane și în stațiunile climaterice și balneare, câinii 

puteau fi scoși pe străzi,  numai prevăzuți cu botniță, 

iar în localurile publice de consumație, era interzis a 

intra cu câini; în comunele rurale, câinii de pază nu 

puteau ieși pe străzi, iar atunci când îngrădirile 

curților nu erau destul de bune, și când câinii erau 

răi, ziua trebuiau să fie legați. Tot acum, urmau să 

fie înființate în fiecare județ, o comisie pentru 

combaterea turbării și un serviciu antirabic în 

capitala de județ, iar pe lângă spitalul județean, un 

cămin pentru adăpostirea celor supuși tratamentului 

antirabic73. 

Pentru comunele rurale, cu începere de la 1 

aprilie 1944, avea să fie impus un impozit anual 

pentru câinii de pază ciobănești, care însoțeau 

turma, respectiv pentru primul 50 lei, pentru al doilea 

100 lei, pentru al  treilea 150 lei, iar pentru următorii 

sume mult mai mari, mergând până la 1.500 lei de 

câine74.  

Rânduielile vechi erau însă, într-o continuă 

și grabnică schimbare, iar la începutul anului 1945, 

noua conducerea a societății de protecție a 

animalelor din Capitală  își stabilea printre 

atribuțiunile mai importante: educarea păturilor 

rurale, dominate încă de idei tradiționaliste, 

intensificarea propagandei în vederea edificării de 

așezăminte pentru asigurarea animalelor și 

stabilimente de ecarisaj în fiecare oraș, sau chiar 

între sate,  precum și întețirea luptei pentru 

introducerea vaccinurilor contra bolilor.

 

 
70 Curajul, Anul II, Nr. 378, 14 aug. 1942. 
71 Capitala, Anul VII, Nr. 1956, 13 aug.1942. 
72 Curajul, Anul III, Nr. 570, 31 mart. 1943. 

73 Monitorul Oficial (Partea I), Nr. 150 din 30 iun. 1944, p. 4990-4994.  
74 Satul, Anul XIV, Nr. 162-163, mai-iun. 1944.  
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HERMENEUTICA ÎN CONTEXTUL SOCIAL-
ISTORIC  

AL ÎNŢELEGERII OPERELOR LITERARE 
 

                       George CĂLIN, 
      scriitor, ambasador cultural Convenția ONU-Geneva 
 

Orice cercetare temeinică şi sistematică din orice 

domeniu al cunoaşterii trebuie să recurgă neapărat la o 

metodă. 

 În cea de-a doua jumătate a secolului trecut s-a 

discutat foarte mult, aproape excesiv despre metodologia 

criticii şi istoriei literare. Dezbaterile în jurul metodelor şi 

disputele dintre vechea şi noua critică au acaparat scena 

vieţii intelectuale în acest interval de timp. S-a ajuns la un 

fel de narcisism critic, adeseori steril şi inoperant în care 

critica a fost preocupată prea mult de propria-i condiţie, a 

reflectat prea mult asupra propriilor ei posibilităţi, căi şi 

mijloace, uitând că obiectivul ei principal îl formează 

cunoaşterea, înţelegerea şi evaluarea literaturii. Nu s-a 

înţeles în acest caz că metoda este un mijloc şi nu un 

scop în sine. 

 În special noile metode au fost preluate fără 

spirit critic şi fără discernământ ca un reflex al metodei şi 

au fost însotiţe cu un entuziasm nereţinut de neofiliţi, de 

proaspeţi convertiţi la o noua religie. Adepţii metodelor de 

ultimă oră au mers până acolo încât au proclamat 

valabilitatea unei singure metode, văzută ca un panaceu 

universal, excluzând celelalte metode din câmpul 

cercetării şi investigaţiei literare. Acest fenomen de 

snobism şi de mimetism critic, provenind din alinierea 

obedientă faţă de metode, trădează o mentalitate 

îngustă, exclusivistă, simplistă şi reducţionistă. Toate 

metodele rămân valabile şi sunt îndreptăţite în critica şi 

istoria literară, cu condiţia să fie adecvate textului literar 

şi să fie foarte bine aplicate. 

 Simpla utilizare a unei metode nu asigură în 

mod automat şi calitatea demersului critic. În problema 

metodologiei, criticii şi istoriei literare trebuie să pornim 

de la premiza transformată într-un adevăr axiomatic că 

nu metoda face critica, ci critica face metoda, sau, mai 

precis, critica îşi alege ea însăşi metodele de care are 

nevoie, în funcţie de realitatea textului literar. Pentru că 

mai persistă multă confuzie şi ne mai aflăm încă într-un 

Turn Babel al criticii şi istoriei literare, în care riscăm să 

nu mai găsim un limbaj comun şi să nu ne mai înţelegem, 

se impun câteva precizări metodologice de rigoare, 

absolut necesare, întreprinse într-un spirit cât se poate 

de raţional şi cartezian. Cele două mari discipline care se 

ocupă cu studiul literaturii sunt hermeneutica şi poetica. 

Hermeneutica este o disciplină veche, constituită încă din 

antichitate, dar mereu actuală şi care s-a manifestat 

permanent în istoria culturii, devenind unul dintre marile 

curente de gândire ale lumii contemporane. 

 Hermeneutica este disciplina care se ocupă cu 

tehnica interpretării. Denumirea disciplinei provine de la 

grecescul "hermeneia", care înseamnă interpretare. 

Acest termen a fost creat de Platon într-unul din 

nemuritoarele sale dialoguri "Republica", şi este un 

derivat de la numele zeului Hermes, considerat în 

unanimitate patronul hermeneuticii, divinitate 

polifuncţională la vechii greci. 

 Dintre multiplele funcţii ale lui Hermes cea mai 

importantă rămâne aceea de mesager şi interpret al 

voinţei divine. În această funcţie este concentrat întreg 

statutul hermeneuticii. Când Platon a lansat termenul de 

hermenea a fost convins de importanţa lui copleşitoare, 

pentru că totul este interpretare. Nu numai cartea, dar şi 

lumea, şi viaţa pot şi trebuie să fie interpretate. 

 Hermeneutica este o disciplină vastă, cea mai 

vastă dintre toate, pentru că le include pe toate celelalte 

şi pentru că nu există disciplină, oricât de exactă, care să 

nu recurgă într-o anumită măsură la interpretare. Cele 

două concepte cheie ale hermeneuticii sunt: 

"interpretarea" şi "înţelegerea". Interpretăm nu numai de 

dragul de a interpreta, ci interpretăm ca să înţelegem. 

Înţelegerea sau comprehensiunea constituie finalitatea 
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oricărui demers hermeneutic. Hermeneutica a fost 

confundată multă vreme cu exegeza, şi în special cu 

exegeza textelor biblice. Dar între hermeneutică şi 

exegeză există o deosebire esenţială. Termenul de 

exegeză provine de la grecescul "exegesis", care 

înseamnă explicaţie. Interpretarea este aproape 

întotdeauna mai mult decât o explicaţie, şi presupune 

avansarea unor puncte de vedere personale şi originale. 

Hermeneutica este superioară exegezei. A fi hermeneut 

înseamnă mai mult decât a fi exeget. Bazele 

hermeneuticii moderne au fost puse de filosoful şi 

teologul german Schleiermacher în "Hermeneutica" sa, 

apărută în perioada romantismului, la începutul secolului 

al XIX-lea. Alţi reprezentanţi de marcă ai hermeneuticii 

moderne sunt: Wilhelm Bilthey - "Trăire şi poezie", Martin 

Heidegger - "Originea operei de artă", Hans Georg 

Gadamer - "Adevăr şi metodă", Paul Ricoeur - "Despre 

interpretare", Emolio Betti - "Teoria generală a 

interpretării", Hans Robert Jauss - "Experienţa estetică şi 

hermeneutica literară", Erwin Hufnagel - "Introducere în 

hermeneutică". 

 Hermeneutica este nu numai o disciplină, ci şi o 

metodă universală de cunoaştere, alături de dialectică, 

fenomenologie şi structuralism. 

 Dialectica este o metodă diacronică, urmărind 

fenomenele în evoluţia lor. Fenomenologia este o metodă 

sincronică, încercând să surprindă esenţei ultime şi 

imuabile ale fenomenelor, după faimoasa tehnică 

husserliană a "reducţiei eidetice", a reducerii la esenţă, 

grecescul "eidos" însemnând esenţă sau formă. 

Structuralismul este tot o metodă sincronică, şi s-a impus 

prin celebrul "Curs de lingvistică generală"  din anul 1916 

al lui Ferdinanc de Saussure. Cele două concepte 

fundamentale ale structuralismului sunt cele de "sistem" 

şi "structură". Principiul structuralist de bază îl formează 

relaţia parte-tot ("pars pro tot"). 

 Hermeneutica este o disciplină sincronică şi 

diacronică, în acelaşi timp, încercând să surprindă 

esenţele fenemenelor, dar totodată şi evoluţia lor. 

Interpretarea este circulară. Se desfăşoară în cerc. 

Cercul nu este numai o figură geometrică, forma cea mai 

pură şi desăvârşită dintre toate, dar şi o figură a spiritului, 

a cunoaşterii. Despre importanţa cercului hermeneutic 

sau cercul interpretării sau cercul comprehensiunii, cum 

a mai fost numit, au vorbit toate tratatele de 

hermeneutică, începând cu "Hermeneutica" lui 

Schleiermacher. 

 Interpretarea porneşte întotdeauna de la un 

punct iniţial, care nu este un punct zero al cunoaşterii, 

întrucât există cunoştinţe şi intuiţii prealabile şi înaintează 

printr-o serie de operaţii succesive prin inducţie şi 

deducţie, prin analiză şi sinteză, şi se întoarce la punctul 

de la care a plecat. În felul acesta hermeneutul îşi 

trasează cercul său. Cercul se închide, dar nu se 

realizează o închidere perfectă pentru că punctul final de 

sosire nu coincide întru totul cu punctul iniţial de pornire, 

ci este un punct îmbogăţit, care aduce inevitabil spor de 

cunoaştere. Numai cercurile vicioase sau tautologice nu 

se închid niciodată. Despre importanţa cercului 

hermeneutic au vorbit şi doi mari hermeneuţi ai veacului 

trecut: George Poulet în "Metamorfozele cercului" şi Jean 

Starobinski în "Textul şi interpretul". După George Poulet, 

hermeneutul trebuie să adopte o poziţie privilegiată în 

raport cu opera, să se situeze în centrul operei, de unde 

are perspectiva ansamblului, şi să decripteze un "cogito" 

al operei, sau un "Weltangshuung", o concepţie despre 

lume şi viaţă. 

 Hermeneutica trebuie să se adreseze, în primul 

rând, filosofiei operei, pentru că nu există operă mare fără 

un Weltansghuung, fără o concepţie despre lume şi viaţă. 

În critica noastră George Călinescu a profesat o 

hermeneutică extrem de complexă, suplă şi nuanţată. La 

Călinescu, în articolele sale teoretice, întâlnim frecvent 

conceptele cheie ale hermeneuticii - "interpretarea" şi 

"înţelegerea". Într-un articol din tinereţe "Simţul critic" 

(1927), Călinescu spunea: "a înţelege înseamnă a crea 

din nou, a reproduce în tine momentul iniţial al operei". 

Călinescu pune problema înţelegerii operei în termenii 

originii sale, ca şi Schleiermacher în "Hermeneutica" sa. 

După Călinescu, înţelegerea este echivalentă cu un act 

de creaţie, ca şi interpretarea, care presupune crearea 

unor puncte de vedere noi în raport cu opera şi 

deschiderea unor noi perspective asupra operei. Într-un 

alt articol, "Tehnica criticii şi istoriei literare" (1938), 

Călinescu afirma: "rostul criticului şi istoricului literar este 

de a crea puncte de vedere noi în raport cu opera, din 

care să iasă structuri acceptabile". Documentaţia şi 

informaţia constituie o fază prealabilă a examenului critic, 

care nu-şi găseşte utilitate atâta timp cât nu este însoţită 

de interpretare, de un punct de vedere creator. "Poate un 

cercetător să pună tom peste tom şi să socotească 

studiul exhaurient; un punct de vedere creator; face din 
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studiul lui un morman de hârtie". 

 Exegeza sau hermeneutica operei este mult mai 

importantă decât studiul biografic al scriitorilor. Opera 

reprezintă principalul moment din biografia unui scriitor. 

Opera este aceea care luminează biografia. Pentru a 

înţelege un scriitor trebuie să pornim de la opera spre 

biografie, şi nu invers. De aceea trebuie să respingem 

critica tradiţională de tip factologic, care se pierde într-o 

aglomerare nesemnificativă de date biografice. Nu orice 

documentarist, modest arhivar sau colecţionar maniac de 

documente, poate fi considerat critic literar, pentru că nu 

are spirit critic şi nici o suficientă cultură estetică şi 

filosofică: "fără cultura filosofică, fără Welatanschuung, 

un critic este un orb!!!", spunea Călinescu în "Critică şi 

creaţie".  

 Criticul şi istoricul literar trebuie să realizeze o 

biografie interioară a operei, să alcătuiască portretul 

moral şi spiritual al scriitorului, şi să-i definească 

personalitatea artistică, aşa cum au procedat cu Mihai 

Eminescu Titu Maiorescu în "Eminescu şi poezia lui", 

Dumitru Caracostea în "Personalitatea eminesciană" şi 

Călinescu în "Viaţa lui Mihai Eminescu". Iată de ce nu 

suntem dispuşi să acordăm o prea mare importanţă 

biografiei scriitorilor. Metodologic vorbind, vom pune 

biografia scriitorilor în paranteză sau o vom reduce la 

câteva momente esenţiale. 

 Cealaltă disciplină importantă care se ocupă cu 

studiul literaturii este poetica. Dacă hermeneutica este o 

disciplină veche, care are în spate o istorie de mii de ani, 

poetica este o disciplină nouă, de dată mult mai recentă, 

născută prin impactul metodei structuraliste în cercetarea 

literară. Termenul de poetică a fost folosit încă din 

Antichitate de Aristotel în celebra sa "Poetica", lucrare 

estetică normativă în care sunt fixate pentru totdeauna o 

serie de norme şi de reguli privind statutul şi condiţia 

literaturii; în sensul de disciplină care se ocupă cu studiul 

literaturii, termenul de poetică a fost utilizat pentru prima 

dată de Paul Valery în perioada interbelică. Tot el a 

cercetat şi termenul de poietica, termen care provine de 

la verbul grecesc "poiein" care înseamnă a face. 

 Poetica şi poietica nu sunt unul şi acelaşi lucru. 

Poietica este o disciplină secundară care se ocupă cu 

mecanismul elaborării şi producerii operelor literare. Între 

hermeneutică şi poetică se instituie un şir întreg de 

opoziţii. Deşi au un obiect comun, care este literatura, 

cele două discipline au obiective diferite. Hermeneutica 

se adresează conţinutului de idei, sensurilor şi 

semnificaţiilor, mesajului operelor literare. Poetica se 

ocupă de forma şi structura operelor literare, analizează 

registrele vorbirii şi stabileşte unităţile discursului narativ. 

Poetica studiază legile generale ale discursului ce se 

manifestă în cadrul textelor literare. Cele două discipline 

au metode diferite. Metoda hermeneuticii este 

interpretare, pe când metoda poeticii este descrierea. 

Hermeneutica interpretează conţinutul de idei, 

descifrează sensurile şi semnificaţiile, şi decodifică 

mesajul operelor literare. Poetica descrie structurile şi 

forma operelor literare. Pentru poeticieni orice operă 

literară nu este,  în ultimă instanţă, decât manifestarea 

unui structuri abstracte. Prin urmare nu structurile 

concrete, particulare intră în vederile poeticii, ci structurile 

generale şi abstracte. 

 Orice operă literară este alcătuită dintr-un mesaj 

şi dintr-un cod. Poetica încearcă în permanenţă să 

substituie mesajul prin cod. Pentru poeticieni opera 

literară este şi un sistem de semne. Nu literaritatea ci 

literalitatea îi interesează pe poeticieni. 

 Hermeneutica este o disciplină sincronică şi 

diacronică, în acelasi timp, care ţine cont de contextul 

socio-istoric al epocii în care a apărut opera literară. 

Poetica este o disciplină numai sincronică şi care 

sacrifică, cu bună ştiinţă, contextul social-istoric al operei. 

O ultima mare deosebire între cele două discipline este 

în privinţa evaluării literaturii şi a judecăţii de valoare. 

Hermeneutica încearcă, în permanenţă, să dea verdicte, 

sentinţe, să emită judecăţi de valoare, pe când poetica 

este complet dezinteresată de judecata de valoare. 

Aceleaşi legi generale ale discursului se pot manifesta şi 

într-o opera de valoare, dar şi într-una lipsită de valoare.  

 Cele două discipline au limitele lor fireşti, 

hermeneutica neglijează adesea forma operelor literare 

şi poate să cadă în capcana dispreţului pentru formă. 

Riscul care pândeşte poetica îl constituie formalismul şi 

abstracţionsimul excesiv, neglijarea mesajului operelor 

literare. De aceea unii mari hermeneuţi au acuzat poetica 

pentru lipsa de umanism pentru că mesajul operelor 

literare este prin definiţie umanist. Cu toate aceste 

deosebiri şi limite cele două discipline sunt discipline 

complementare, între care nu se instituie o opoziţie 

categorică, absolută, ci numai o opoziţie relativă. Cele 

două discipline sunt chemate să colaboreze în cercetarea 

literară. Tzvetan Todorov în "Poetica" asimilează 
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hermeneutica cu critica propriu-zisă. Criticii literari se 

recrutează, în general, din rândul hermeneuţilor, pe când 

poeticienii provin, în special, din rândul lingviştilor care 

pătrund în domeniul cercetării literare. Tzvetan Todorov 

care este unul dintre cele mai lucide şi echilibrate spirite 

ale structuralismului şi ale poeticii numeşte poetica 

"disciplina de tranziţie". De-a lungul timpului s-a creat un 

dezechilibru masiv între interpretare şi descriere. A 

prevalat în istoria literaturii interpretare. Poetica s-a 

născut tocmai pentru a reface echilibrul dintre 

interpretare şi descriere. Odată misiunea istorică 

încheiată poetica va trebuii, aşa cum spune Tzvetan 

Todorov, "să se sacrifice pe altarul hermeneuticii, adică 

al bătrânei critici din totdeauna". Critica face parte şi din 

axiologie, disciplină vastă care se ocupă cu studiul 

valorilor. Grecescul "axia" însemnă valoare.  

Spiritul critic este capacitatea de a emite 

judecăţi de valoare. Acesta este chiar sensul primordial, 

de bază al termenului de critică, provenind de la verbul 

grecesc "krinein" care înseamnă a judeca; în greaca 

veche "kritikos" însemnă judecător. Judecata de valoare 

constituie axul şi coloana vertebrală a demersului critic; 

din păcate critica modernă încearcă să eludeze, să 

ocolească judecata de valoare. Se pare că traversam o 

perioadă de alexandrism critic, de rafinament al 

decadenţei, în care critica şi-a sofisticat discursul dar a 

pierdut ceva din vigoare iniţială - demnitatea actului critic 

trebuie restabilită. 

Critica nu mai poate face abstracţie astăzi de 

noile metode apărute între timp, de psihanaliză, 

psihocritică, critica arhetipală, critica sociologică, poetica 

elementelor, structuralism, semiotică, stilistică şi 

textualism. Critica trebuie să aspire spre un integralism 

critic, spre o totalitate a metodelor integrate ăi subsumate 

critic. Aşa a apărut dezideratul criticii totale. În cultura 

noastră Garabet Ibraileanu vorbea despre o critică 

completă sau totală, dar dezideratul criticii totale rămâne, 

mai curând, o frumoasă utopie pentru că practica criticii 

ne-a dovedit că pot exista critici mari, dar nu ţi critici totali 

sau compleţi. Călinescu se apropie cel mai mult de 

dezideratul criticii totale. La Călinescu întâlnim atât 

impresionism, mai ale în etapa de început, dar şi 

hermeneutică, psihanaliză, poetica elementelor şi chiar 

structuralism, în sensul larg al cuvântului, privind raportul 

tot-parte. 

Adevărata critică trebuie să se plaseze pe o linie 

mediană între tradiţie şi inovaţie, să nu renunţe cu totul la 

metodele tradiţionale, dar să dovedească deschidere şi 

receptivitate faţă de noile metode. Toate metodele sunt 

valabile în critică, dar cu condiţia să fie adecvate bine şi 

cu eficienţă aplicată. Ibraileanu vorbea de anatomia 

operei şi compara opera cu un pacient, iar criticul cu un 

chirurg: "totul este, spunea nu fără umor Ibraileanu, ca 

pacientul să nu moară pe masa de operaţie a criticilor". 

Multe opere au sucombat însă, pe masa de disecţie a 

criticii, chiar marii clasici au fost omorâţi de atâtea ori sub 

povara noilor metode.  

Criticul trebuie să stăpânească tehnica 

vivisecţiei, a însufleţirii operelor literare. Marele 

hermeneut german Wilhelm Dilthey susţinea, pe bună 

dreptate, că nu există poezie autentică fără o trăire. Tot 

astfel putem spune că nu există nici o critică adevărată 

fără o trăire intensă a ideilor, fără transmiterea unei emoţii 

estetice: "cel care nu poate să transmită emoţia imediată 

a artei nu este critic", spunea Călinescu.Frigiditatea 

estetică este un semn aproape sigur al lipsei de vocaţie 

critică. Critica reinventează şi retrăieşte literatura şi nu 

este, în ultimă instanţă, decât o formă de viaţă. 

O ultimă mare problemă este cea a limbajului 

critic. Marii critici scriu cât se poate de accesibil, de 

limpede, de logic, fără abuz neologistic. Pseudocriticii 

sau criticastrii recurg, dimpotrivă, la un limbaj cât se poate 

de sofisticat, preţios şi alambicat, gongoric (termen cu o 

conotaţie negativă care vine de la numele marelui poet 

baroc spaniol, Luis de Gongora) şi ajung până la o 

adevărată "beţie de cuvinte" ca să împrumutăm expresia 

memorabilă a lui Titu Maiorescu. 

Critica trebuie să fie o demonstraţie logică şi 

coerentă de idei; în spatele acestui limbaj preţios şi 

bombastic nu se ascunde decât fuga de opinie şi lipsa de 

idei. Elevaţia în critică nu ţine atât de expresie, cât de 

modul de a gândi şi de idei. Critica este o conştiinţă şi o 

oglindă a literaturii. Marii critici refac şi reinventează 

literatura, o clasifică şi o ierarhizează. Studiem literatura 

aşa cum se reflectă ea în conştiinţa marilor critici.  
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PE URMELE ÎNTREGITORILOR DE 
ȚARĂ 

 Gavril BABICIU 

Capitolul I 

Dacia – primul stat constituit pe teritoriul 

geografic 

pe care locuiesc astăzi românii 

Precizări generale 

Înainte de a prezenta evenimente şi alte aspecte legate 

de istoria spațiului în care locuiesc românii, vom preciza 

două lucruri extrem de importante. 

Mai întâi. Istoria populațiilor care au trăit din 

vremuri îndepărtate şi până azi în spațiul carpato-

danubiano-pontic, Câmpia Tisei, denumită Panonia, și în 

teritoriile dintre curbura Carpaților şi Tisa este prezentată, 

scrisă şi propagată în mod cu totul diferit de istoriografia 

română faţă de istoriografia maghiară şi invers. 

Nedumerirea mea este cu atât mai mare, cu cât, în 

argumentarea opiniilor lor, istoricii maghiari sau români 

folosesc, de regulă, aceleași izvoare, în marea lor 

majoritate surse maghiare: lucrările lui Simon de Kéza, 

ale notarului neidentificat rămas în istoriografie cu 

numele de Anonymus, Rogerius, etc., sau documente 

emanate de Cancelaria sau Capitlurile Regatului ungar. 

Modalitatea de denaturare a adevărului este cea 

specifică „formatorilor de opinii” din zilele noastre, care 

scot din context anumite cuvinte sau pasaje şi dau o 

interpretare proprie unor afirmaţii, schimbându-le 

adevăratul sens. 

 O a doua precizare care se impune. Pe etape 

istorice, teritoriul pe care s-a constituit și întregit statul 

românilor a aparţinut, în ordine: Marelui imperiu al 

Tracilor; Imperiului condus de Burebista; Statului 

centralizat Dacia, condus de regele Decebal; Dacia 

ca provincie romană și formațiunile statale din 

teritoriile dacilor liberi, printre care una dintre cele 

mai importante a fost Țara costobocilor, care a 

cuprins și zona Maramureșului; Formaţiunilor statale 

conduse de către voievozi sau principi locali după 

«retragerea aureliană»; Kaganatul avar și apoi cel al 

bulgarilor; Blahia, Voievodatul, Principatul 

Transilvania (Valachia interior), incluse în Regatul 

ungar și statele românești: în Muntenia – Valahia 

Mare (Țara Românească), constituită la 1330 sub 

conducerea lui Basarab I, și în Moldova – Valahia 

Mică (Moldova), devenită independentă la 1359, 

când pe scaunul domnesc a fost ales Bogdan I, 

voievodul rebel din Cuhea, Maramureș. Apoi, după 

anul 1526, acest teritoriu a fost sub stăpânirea 

Imperiului habsburgic și a Imperiului otoman. De la 

1812, Basarabia a întrat în componența Imperiului 

țarist. Țara Românească și Moldova s-au unit la anul 

1859, etapă în care teritoriul pe care locuiesc azi 

românii a aparținut statului modern România, iar o 

parte a fost inclusă în Imperiul habsburgic și, ulterior, 

de la 1867, în Imperiul austro-ungar, precum şi în 

Imperiul ţarist. La finele anului 1918, aproape întreg 

teritoriul locuit de români a intrat în componența 

Regatului România, rămas în istoriografie și în 

tradiția orală ca România Mare. Acum, ca urmare a 

rapturilor teritoriale ulterioare, mulți români au rămas 

în afara Republicii România. 

Dovezi materiale ale existenței culturii și 
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civilizației poporului dac pe teritoriul de azi al 

României 

Dacă ne referim la spațiul din nord-vestul României, în 

special la Maramureș, unde elementul daco-getic și-a 

dovedit continuitatea, arătăm că cele mai vechi artefacte 

găsite aici datează din preistorie, iar multitudinea 

descoperirilor arheologice demonstrează, fără putință de 

tăgadă, existența pe aceste meleaguri a comunităților 

umane încă din neolitic75. Omul din neolitic cunoaşte 

organizarea socială, creşterea animalelor, ceramica, 

piatra cioplită. El devine sedentar, începe să defrişeze 

pădurile şi să practice agricultura şi comerţul. „La 

Cetăţele (comuna Șișești, judeţul Maramureș, n.n.) un 

elev al şcolii, în jurul anilor ’70 ai secolului XX, în punctul 

Dâmbu Florenilor, a găsit la cca 800 m sud-vest de 

centrul satului un topor-ciocan perforat din gresie 

cuarţitică foarte fină, puternic deteriorat la tăiş şi la ceafă 

(lung. 9,2 cm)”76. De asemenea, „un topor-ciocan 

perforat din gresie cuarţitică foarte fină, deteriorat pe 

toată lungimea uneia dintre laturile înguste şi în porţiunea 

dinspre tăiş pe cealaltă latură (lung. 13 cm), descoperit 

într-un punct neprecizat de pe raza localităţii Şişeşti”77. 

Mereu apar dovezi noi. 

Pe o suprafață de 2 x 5,5 metri de pământ (vezi foto. 

alăturată), de pe terasa platoului estic al Custurii 

Cetățele, punct situat pe raza localității Sălnița, județul 

Maramureș, la 15 km în aval de intrarea râului Lăpuș în 

defileul ce-i poartă numele, mărginit de Dealul Corbului la 

nord și Podurile Vimei la est, începând de la finele anului 

2018 și continuând în anul 2019, un colectiv de cercetare 

condus de Marius Ardeleanu și Dan Pop, finanțat de 

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, a 

făcut, după opinia noastră, o 

descoperire de importanță națională. 

„În două straturi distincte de umplutură, 

de la nivelul de călcare actual până la 

stânca nativă au apărut majoritatea 

materialelor arheologice: fragmente 

 
75 Neolitic = Neoliticul (în Europa occidentală) începe către 
5000 şi se întinde până către 2500 î.e.n. (Dictionnaire de la 
Langue Française, Langue. Encyclopedie. Noms propres), p. 
875. 
76 Dr. Carol Kacsό, Descoperiri arheologice şi numismatice în 
zona Şişeşti, în Şişeşti – Vatră străbună, vol. I, 2002, 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, p. 56. 
77 Ibidem. 

ceramice și oase de animale. Ceramica preistorică a 

fost descoperită atât la suprafață, cât și în săpăturile 

arheologice efectuate în iulie 2019. Aceasta aparține 

epocii timpurii a bronzului, cultura Coțofeni (3500-

2500 a.Chr.), respectiv epocii târzii a bronzului, cultura 

Suciul de Sus (a doua jumătate a mileniului II a.Chr.) (...) 

Printre piesele deosebite descoperite (...) se află un 

pinten de fier din categoria celor cu rozetă, acesta este 

într-o stare bună de conservare, lipsindu-i rozeta (foto). 

(...) Alexander Ruttkay încadrează acest pinten în tipul C, 

datat între a doua jumătate a secolului XIII și prima 

jumătate a 

secolului XIV 

p.Chr. (Al. 

Ruttkay, Waffen 

und 

Reiterausrilstung des 9. Bis zur ersten Hälfte des 14. 

Jahrhunderts in der Slowakei (II), în Slovenska 

Archeológia nr. XXIV-2, 1976, p. 351)”78. 

Iată, deci, că în Defileul Lăpușului, precum și în zonele 

scăldate de apele Tisei, Izei, Someșului și Lăpușului 

există dovezi certe ale locuirii încă din perioada 

preistorică. „Prin anii 1000 î.e.n. înflorea în ținutul dintre 

ultimele prelungiri ale Alpilor, deoparte, Carpații Nordici 

cu Galiția și Bucovina, de alta, în sfârșit regiunea dintre 

Nistru și Dunărea de jos ca limită de Est și Sud, ultima și 

cea mai dezvoltată formă a civilizației bronzului. Creatorii 

ei erau un popor unitar... Aceștia – după toate semnele 

– par a fi fost traci”79.  

„În prima jumătate a mileniului 1 î.e.n., în epoca 

fierului, are loc delimitarea etnică a geto-dacilor din 

spațiul carpato-dunărean din masa triburilor trace care 

populează o mare parte a Pen. Balcanice”80. 

Observăm că în descoperirea din Defileul 

Lăpușului, pe un al doilea palier, se înscrie descoperirea 

Pintenului de fier, datat între a doua jumătate a 

78 Marius Ardeleanu, Dragoș Conțiu, Dan Pop, Noi 
descoperiri arheologice în Țara Chioarului. Cercetările din 
anul 2019 de la Sălnița – Custura Cetățele, în Vatra 
chioreană, numărul 13/Anul XIV/2019, pp. 5-12. 
79 Vasile Pârvan, GETICA – O protoistorie a Daciei. Ediţie îngrijită, 
note, comentarii şi postfaţă de Radu Florescu, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1982, p. 9. 
80 Marcel D. Popa, Horia C. Matei, Mică enciclopedie de istorie 
universală, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 305. 
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secolului XIII și prima jumătate a secolului XIV p.Chr., 

adică din perioada finală de cucerire a teritoriului 

transilvan de către unguri. 

Poporul geto-dac – cel mai drept şi viteaz 

dintre thraci – cum l-a caracterizat părintele istoriei, 

Herodot, este poporul considerat de toţi istoricii antici ca 

fiind populaţia băştinaşă, autohtonă a ţinuturilor care, mai 

târziu, vor intra în componența statului modern numit 

România. „Se pare că ei locuiau aici încă de prin al 16-

lea veac î.e.n.”81. „Veniţi, se crede, în jurul anilor 2000 

înainte de Hristos, odată cu marea migraţie indo-

europeană spre Apus, Tracii au împânzit întreaga 

Peninsulă Balcanică şi regiunea carpato-dunăreană. Cea 

dintâi menţiune despre această seminţie se găseşte la 

Herodot, care, descriindu-i firea şi datinile cu prilejul 

expediţiei lui Darius la Dunăre, o consideră cea mai 

numeroasă după aceea a indiilor. Dacă ar avea un singur 

stăpânitor – mai adaogă acelaşi istoric – şi ar fi uniţi între 

dânşii, ar fi de neînvins şi, după cum cred eu, cu mult mai 

puternici decât toate popoarele”82 îi aparține istoricului 

grec Herodot, care relatează Campania împăratului 

persan Darius împotriva sciților de pe la anul 514 î.Hr., iar 

scrierea lui Herodot pare a fi cel mai vechi izvor care îi 

menționează pe geți. 

În Neolitic (perioadă considerată a fi între anii 

7000 şi 2500 î.e.n.), trăia Homo sapiens aluvialis. Acesta 

putea fi cultivator, crescător de vite, vânător, producător 

al unor unelte primitive din piatră, lemn, lut, împletituri etc. 

„Despre neoliticul românesc, arheologul român Ioan 

Andrieşescu şi istoricul P.P. Panaitescu scriau: „Cultura 

neoliticului din România e creaţia pelasgilor noştri”, că 

„neoliticul din Dacia e creaţia oamenilor acestui pământ. 

La rândul său, acad. Emil Condurachi remarca: „Pe 

teritoriul românesc s-a cristalizat, la începutul mileniului 

al IV-lea î.e.n., una dintre cele mai strălucite civilizaţii 

europene, cunoscută sub numele de Cultura cu ceramică 

pictată de tip CUCUTENI. Prin această cultură, oamenii 

pământului nostru pot fi consideraţi a fi ajuns pe plan 

european la cel mai înalt nivel tehnic şi cultural al epocii 

respective”83. 

 
81 Vasile Pârvan, op. cit., p. 9. 
82 Marina Lupaş-Vlasiu, Aspecte din istoria Transilvaniei, Institutul de 
arte grafice „Dacia Traiană”, S.A. Sibiu 1945, România Press, 
Bucureşti, 2001, p. 32. 
83 Prof. dr. Augustin Deac în Istoria adevărului istoric. Moşii şi 
strămoşii poporului român, vol. I, Editura Tentant, Giurgiu, 2001, p. 47. 

„Arheologul român Gheorghe Cantacuzino, care 

a cercetat ani în şir necropola de la Cernica, datată din 

mileniul al V-lea î.e.n. şi începutul celui următor, deci al 

IV-lea î.e.n., aduce date deosebit de interesante privind 

spiritualitatea locuitorilor din neoliticul românesc. Marea 

majoritate a scheletelor neolitice de la Cernica – remarcă 

el – au orientări care se referă la sectorul de Est al cerului, 

iar poziţia lor este în direcţia răsăritului soarelui. Suntem 

îndrituiţi a conchide - sublinia el – că credinţele populaţiei 

neolitice de la Cernica admiteau legături între omul mort 

şi soarele răsăritor. Aceste credinţe implică faţă de astrul 

strălucitor sentimente de veneraţie şi admiraţie, din care 

se va dezvolta ulterior Cultul soarelui (Gheorghe 

Cantacuzino, Necropola preistorică de la Cernica şi locul 

ei în neoliticul românesc şi european, în Studii şi cercetări 

de istorie veche, tom. 18, nr. 3 din 1967)”84.  

„Prima civilizaţie în Europa n-a fost cea greacă, 

deoarece cu mult înaintea ei a existat altă civilizaţie, 

născută în valea Dunării, între Carpaţi şi muntele 

Haemus (Munţii Balcani, n.n.), care a cunoscut o mare 

înflorire în epoca de bronz. Se ştie acum că ea s-a afirmat 

încă din epoca de aur şi de aramă, în timpul neoliticului” 

(Iosif Constantin Drăgan)85. 

„România este VATRA a ceea ce am numit 

«VECHEA EUROPĂ», o entitate culturală cuprinsă între 

anii 6.500-3.500 î.e.n., axată pe o societate matriarhală, 

teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a 

precedat societăţile indo-europene patriarhale de 

luptători din epocile bronzului şi a fierului” (Marija 

Gimbutas, SUA)86.  

Şi, pentru a fi şi mai concret, completăm 

cuvintele Marijei Gimbutas cu crezul de o viaţă al marelui 

nostru mitologist şi istoric Nicolae Densuşianu legat de 

existenţa poporului pelasg: „... [pelasgii] au fost cei 

dintâi care au adunat în societate familiile şi triburile 

răspândite prin caverne, prin munţi şi păduri, au 

întemeiat sate şi oraşe, au format cele dintâi state, au 

dat supuşilor lor legi şi au introdus modul lor de viaţă 

mai blând. (...) Pentru poporul grec, pelasgii erau «cei 

mai vechi oameni de pe pământ»”87. 

84 Ibidem, p. 53. 
85 Ibidem, p. 27. 
86 Ibidem, p. 28. 
87 Napoleon Săvescu, Noi nu suntem urmaşii Romei, online la pagina 
http://piatza.net/originea-noastra/ 
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Vor spune unii că prea multe şi lungi citate am prezentat 

la acest subiect. Este adevărat, dar noi dorim ca fiecare 

cititor să aibă convingerea că lucrurile legate de apariţia 

primei civilizaţii în Europa nu este pe deplin cunoscută, 

iar ultimele descoperiri arheologice dovedesc cu 

prisosință că cea mai veche civilizație pământeană își are 

locul de dezvoltare în zona carpato-danubiano-pontică. 

Studiile referitoare la tăblițele de la Tărtăria scot în 

evidență că aceste artefacte sunt anterioare scrierii 

sumeriene, considerată, până nu demult, cea mai veche 

scriere de pe planeta Pământ. 

Cine dorește să aprofundeze istoria devenirii 

poporului dac și a formării statului Dacia poate să se 

documenteze din noile izvoare care apar în istoriografia 

română. Într-un material bine documentat Originea 

noastră88 se precizează, printre altele: „În zona carpato-

dunăreano-pontică şi până la Nistru a apărut în Europa 

primul nucleu uman… Odată cu îmblânzirea climei, 

pelasgii carpato-danubieni vor porni în cucerirea lumii 

pre-antice: 

1. O ramură timpurie, nordică, baltico-mazuriană, se va 

separa mai târziu în două subdiviziuni, dând naştere la 

două popoare: germanice şi slave. 

2. O a doua ramură, cea sudică, a carpato-danubienilor va 

da naştere la 2 subdiviziuni: 

a) Sud-estică: sumerienii, ramanii-troieni din Asia Mică, 

hitiţii, garamonii (din nordul Africii). 

b) Sud-vestică: ce va da naştere raselor aşa-zise latine 

din Europa: geto-dacii – tracii, ilirii, latinii (romanii) – 

italienii, ibericii, spaniolii, portughezii, francezii etc. 

3. Ramura estică, ce va da naştere la spiritualitatea 

vedică, care va cuceri Asia: sudul Chinei – zona Tarim 

Basin, India (vedicii arieni), Japonia (populaţia Ainu) etc. 

(…) Ramura sud-vestică a carpato-danubienilor va 

constitui, de fapt, ceea ce numim Vechea civilizaţie 

europeană, avându-şi originea în spaţiul sacru carpato-

danubian. (…) Această ramură sud-vestică carpato-

danubiană 

a 

înregistrat 

o 

 
88 http://piatza.net/originea-noastra/ 

impresionantă dezvoltare neolitică, aducând pe lume 

cea mai veche scriere de pe planetă, cea de la Tărtăria 

– România, şi cea mai fascinantă arhitectură a templelor: 

Căscioarele – România, Cranon – Grecia, Porodin – 

Macedonia, Gradeşniţa – Bulgaria, Parţa – România, 

Sarmi-Seget-Usa (România – Panteonul pelasgilor – 

arienii carpato-danubieni), dominată de cultul Soarelui 

zeu, din munţii Suryanului (Surya: numele zeului Soarelui 

în lumea Vedică). În necropola de la Cernavodă – 

România s-au descoperit două statuete din ceramică, din 

orizontul anului 4530 d.Hr., reprezentând perechea 

primordială: tatăl-cer (Samasua) şi muma pământ 

(Dakia), numit şi Gânditorul ponto-dunărean şi soţia-i89.  

Carpato-dunărenii au descoperit: 

1. Secera (vezi complexele culturale Gumelniţa-

Karanoco şi Cucuteni); 

2. Cuţitul curb, din silex, atingând până la 30 cm lungime, 

devenind, în epoca metalelor, sabia dacică, încovoiată, 

folosită atât la seceratul grâului, cât şi la seceratul 

duşmanilor; 

3. Plugul cu brăzdar din corn de cerb ori silex, mai târziu 

fiind făcut din bronz ori fier; 

4. Jugul – folosit la tracţiunea carelor cu boi; 

5. Toporul din silex, mai târziu făcut din bronz-fier, turnat 

într-un tipar de lut ars, topor cu două tăişuri, tipic pentru 

poporul nostru carpato-dunărean; 

6. Roata pentru olărit, cât şi roata pentru car, invenţie 

atribuită dacilor cucuteni; 

7. Cotiga, carul, căruţa cu două, trei sau patru roţi. 

Toate acestea au fost inventate de strămoșii noștri. 

Oricare alt popor din lume s-ar mândri cu așa descoperiri, 

exceptând poporul nostru român, care, din modestie, dacă 

nu prost înțeleasă lipsă de mândrie, continuă să-şi asume 

o origine latino-romană, neglijându-şi adevărata istorie. 

…În Dacia intrată în perioada bronzului se constituie 

cultura Coţofeni, dominată de idei religioase, simboluri, 

motive sacre: găsim spirala dublă, găsim cultul bradului 

(vezi motivul ramurilor de brad). Gebeleizis balaurul 

89 https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Hamangia 

Foto: Gânditorul și „femeia lui”. Muzeul de 

Istorie Națională și Arheologie Constanța 
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norilor îşi face apariția ca Marele Zeu, având-o alăturea 

pe Marea Zeiță Bendis, zeița pădurii, Lunii şi farmecelor. 

Un document important pentru noțiunea de Dacia, cât şi 

pentru originea şi istoria descendenților ei, este Chronicle 

Roll sau Moseley Roll, o cronică istorică al cărei original s-

a pierdut, dar ale cărei copii şi manuscrise după aceste 

documente, făcute în secolul XV, în timpul domniei lui 

Henry al VI-lea, se găsesc la: Universitary College din 

Londra, Corpus Christi College din Cambridge şi 

Bibliotheque Nationale du Paris”. 

O recentă descoperire arheologică ne dovedește cât de 

puternică era comunitatea geto-dacică din zona 

Maramureșului. „La 20 de kilometri de graniţa cu 

România, la intrarea Tisei în bazinul Maramureşului 

istoric, lângă satul Mala Kopanya din regiunea 

Vinogradiv, unde există o așezare dacică de până la 5 

hectare, arheologii sătmăreni și ucraineni au 

descoperit după ani de săpături cel mai mare cimitir 

din arealul dacic. …Dar cea mai mare descoperire de 

aur este un colan (colier sau grivnă) cu o greutate totală 

de 554 de grame. Arheologii cred că a aparținut unui 

aristocrat dacic de rang înalt în jurul secolului I î.Hr. În 

prezent, colanul de aur se află în Muzeul Transcarpatic al 

Istoriei Locale din Ujgorod, Ucraina (Colan de 554 de 

grame – cea mai mare comoară dacică descoperită în 

Transcarpatia)”90. 

Suntem încredințați că cercetările care se fac la Cetatea 

dacică de la Covasna91 ne vor aduce, cu siguranță, noi  

 

perspective 

legate de viețuirea dacilor în zona intracarpatică. „Am spus 

mereu că dacii de aici ne-au chemat, pentru că nu pot 

spune altfel. În anul în care a căzut pădurea, printre 

rădăcinile arborilor doborâți de furtună au ieșit la iveală 

vase, ziduri, părți de obiecte...”, a precizat dr. Viorica 

Crișan, arheologul responsabil de lucrările ce se 

 
90 https://bucpress.eu/cultura/colan-de-554-de-grame-13880 
91 https://romania-misterioasa.eu/extraordinara-cetate-dacica-
descoperita-de-o-furtuna/?fbclid=IwAR 2VvvUFb1 
J8Z1t3DWT6H9sDc-JGTdGX7v8JuHUgiLfxGK4sTdUAWHqA6N8 

efectuează aici din cadrul Muzeului Național de Istorie a 

Transilvaniei din Cluj-Napoca. 

Perioada dacică trăită pe teritoriile care astăzi nu sunt 

cuprinse în interiorul granițelor României a rămas în 

mentalitatea locuitorilor din acele zone. La 18 ianuarie 

2021, Aurica Bojescu, în postarea pe Facebook: 

MELEAG DE BALADĂ – ŢINUTUL HERŢEI!, scrie: „

CBICA-inform «Universitatea populară a Neamului». 

Tradiții și sărbători de iarnă la frații noștri Munteni – 

Guralii din 

zona 

«Bukowiniei 

Tatrzańskiej» din sudul Poloniei, de la frontieră cu 

Slovacia, care doar acum câteva sute de ani încă 

vorbeau limba noastră și se foloseau de «dreptul valah». 

Azi, vorbitori de polonă sau slovacă, în dependență de 

statul în care trăiesc, își păstrează cu sfințenie dialectul 

«gural» (cu multe cuvinte comune cu ale noastre, 

îndeosebi în domeniul oieritului), dar, mai ales, portul și 

tradițiile strămoșești. Foto: Bartłomej Jurecki (PL). Mai 

vezi: www.jurecki.com Și asta merită de știut pentru a 

cunoaște rădăcinile noastre comune. Monitorizare: 

Centrul Bucovinean Independent de Cercetări Actuale de 

pe lângă UICRU”. 

Epoca de glorie a poporului geto-dac a fost pe vremea lui 

Burebista (60-48 î.e.n.), perioadă în care această 

populaţie era cuprinsă într-un singur stat centralizat. 

„Statul dac, făurit de B. (Burebista, n.n.) se întindea de la 

Dunărea mijlocie şi Munţii Slovaciei până la Pontul Euxin 

şi din Carpaţii Păduroşi până în Balcani”92. 

puternică încă dinainte de a trăi marele 

Burebista. 

După etapa lui Burebista triburile dacice au 

convieţuit alături, având în frunte conducători destoinici. Se 

cunosc până în prezent: Deceneu, un învăţat al timpului 

care a fost sfătuitorul lui Burebista; Comosicus, Coryllos 

sau Scorilo, Duras şi apoi Decebal.. 

(Continuare în numărul viitor...)

92 Dicţionar de istorie veche a României, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 117. 

Foto: Cetatea dacică de la Covasna 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jurecki.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Xt66IYWR4Xsf1O0rr8SvNhYxBg0Ebc_0aSfes7qF_CEvQDTiC55ird8A&h=AT12zKxNJkPk09SYsL_7WG2wozLAt1jUaxtwvbTAytD7gnRGOTjKh0Qn_J5EAqbGCH3SaTSYVzXoC0-GhHOtIZ_K6mmWOGZNwGNGbYV6CX1aYJj6Ixcm9TOvbvkiiqrhmGgsG8RORIsxhnshGr5v&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2mFjiUCAOh5E6mlxZj78t0CSEf0I-ML5eoRUUBOgQOk6LwJ18i4iK54wTu1ToPwo-RqTTBcbOPmtCQYVg3UpztBIQJ6oHd6q2YtWh-ujUWn-OWR6JV7RgNDsHLn8OteN1f9Q8wiwGGss8K3RFfoegkpCWcvyP-wtLjOjdJdedkE9bmeKFOZOjjSoiSRv-a6XtwGkyaTGqE6DnmRx5fZrM_Ak2uzef47gA8YsiwAsIMhA
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                       Lucia TRUSCĂ
 

Călător 

 

Sunt călător prin amintiri  

Pe dealurile tinereții, 

Cu-amestecatele trăiri 

Ce s-au strâns de-a lungul vieții. 

O troiță de timp uitată,  

Venită parcă din alt veac,  

La răscrucea de pe coastă,  

E loc de odihnă şi leac. 

Izvoraşul din pădure  

Unde opresc trecătorii, 

Prin rugi sălbatici de mure  

Trezeşte visuri iluzorii. 

Un stejar coasta tronează  

Ca un rege desuet, 

Totu-n jur pare de ceară,  

Culori pe un şevalet. 

Ne răsfaţă doamna  Toamnă, 

Natura o zugrăveşte, 

De priveşti, întreaga coamă  

Te-mbată, te ameţeşte. 

Drumul şerpuit te-mbie  

Prin locuri demult uitate,  

Răsar amintiri o mie, 

Care-au fost abandonate.  

De amintiri răscolită 

Pe-o potecă abia zărită,  

Plec spre casă răvăşită,  

Melancolică şi tristă. 

 

 

 

 

În calendar 

 

Se scurg ultimele zile  

Doar un strop de nisip     

Clepsidra mai are, 

Ne fuge timpul din calendar,  

Vine noul an, 

Cel vechi dispare. 

Visurile ne pleacă odată cu el,  

Noi alergăm după ele, 

O goană ne este trecerea, 

O succesiune de visuri nebune,  

De dorinţe şi speranţe 

Ce viaţa ne-o consumă,  

Lăsând de fiecare dată Încă un an în urmă. 

Un alt început,  

Un an nou,  

Alte visuri, 

Alte plăceri, sau dureri,  

Noi amintiri, 

Într-un loc tainic se vor piti  

Până cândva, 

Când goana se va opri  

Şi sufletul va fi obosit.  

Va rămâne timp puţin  

Pentru visuri, 

Vom număra zilele, 

Căci un alt an va începe, 

Ultimul sperând să nu fie,  

Amintirile ne vor copleşi,  

Vom visa la anii trecuţi,  

Timp în calendar 

Dorindu-ne încă. 
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Te-aștept să vii 

 

Simt briza mării cum mă biciuiește,  

Amintirile-mi călătoresc pe val,  

Gândul la tine mă neliniștește, 

Mi-alunecă privirea către far. 

 

Aș vrea să pot zări în largul mării  

Vasul care-napoi să te aducă, 

În mintea mea, eu te-m trimis uitării,  

Gândind la tine ca la o nălucă. 

 

Sub pașii mei nisipul se-nfioară,  

Durerile-n valuri se spală, 

Mă-ntorc la mal în fiecare seară,  

Dorurile-n piept îmi dau năvală. 

 

Te-aștept să vii, să fim ca altădată,  

Să reîncepem de unde-am rămas,  

Să fie martor marea cea albastră,  

Să ne iubim până-n ultimul ceas. 

 

Clipa 

Scris-am cu iubire 

În inimă și-n stele, 

Evadând din viață 

În visele mele. 

 

Viața noastră este 

Alcătuiri de clipe, 

Ce caută iubire 

Ca să se înfiripe. 

 

Într-un colț de suflet, 

Odihnesc o vreme, 

Crezându-se uitate, 

Timpul însă , cerne. 

 

Naivi și inocenți 

Trăim clipe fugare, 

 Clipe care dor,  

clipe rătăcitoare 

 

În clipe renaștem,  

Iubirea nu piere, 

Așteaptă resemnată,  

Clipe de-nviere. 
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                                   Georgeta PRODAN  
 

SINGUR 

Trec singur prin pustiul 

Iubirii ascunse 

Rănit duc povara 

Cuvintelor nespuse. 

 

Sunt zile in care 

Iubirea ta vine 

Mă ridică la soare 

Sau mă ineacă in suspine. 

 

Din extaz in durere 

Din lacrimă-n zâmbet 

Clepsidra ne cerne 

Nisipul din suflet. 

 

MAREA 

 

Nisipul moale și fin 

Imi imbrățișează tălpile 

Iar valurile  ce pleacă și vin 

Țes inspumate dantele. 

 

Sulițele catargelor lungi 

Străpung mândre cerurile 

Pescărușii zboară confuzi 

Atingând in zbor valurile. 

 

 

Falnicul far ca un titan 

Scrutează depărtările 

 

Neobositul ochi luminos 

Arată mateloților malurile. 

 

VEI ȘTI? 

Vei ști vreodată, iubite  

Câte primăveri număr eu 

Ce trec ca firele cernite 

De palmele lui Dumnezeu? 

 

Vei ști vreodată, iubite 

Luna, de câte ori am dorit 

Stând in in brațele tale călite 

Să o privesc până la răsărit? 

 

Gura ta, gura mea, să șoptească 

Mâinile să mă strângă la piept 

Suflul inimii mele să crească 

Vei ști vreodată cât de mult te aștept? 

 

SĂRBĂTORI DE IARNĂ 

 

Miroase a cafea 

Cu gust de scorțișoară 

In dimineți cu nea 

Și cu fulgi deși afară. 

 

Miroase a gutui 

Și calde sărbători 

Stelele cerului 

Coboară printre nori. 
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Imbracă brazii falnici 

Cu luminițe, mii 

Așteapta daruri multe 

Cei mai cuminți copii. 

 

Miroase a turtă dulce 

Miracol și urări 

Că intr-o noapte rece 

Isus a venit printre noi. 

 

COPILUL MEU 

 

De unde vii copil bălai 

Cu ochii tăi cei migdalați 

Oare din care colț de rai? 

 

Cu râsul tău cel cristalin 

Și cu obrajii bucălați 

Nu ești tu oare dar divin? 

 

Când râzi coboară ingerii din cer 

Și sufletul ni-l luminezi 

Nu ești tu oare un mister? 

 

FĂRĂ TINE 

 

Iți sărut urma pasului tău 

Imbrățișez umbra gândului tău 

Iți sărut ochii verzi ca marea 

In ei se scufundă toată visarea. 

 

Fără tine, ce aș fi fost eu? 

Un fluture oscilând intre bine și rău 

Un paznic al farului pe țărmul mării 

Un alb albatros in eternul zării 

Un mac in lanul auriu de grâu 

O bufniță singură cântând noaptea târziu. 

 

Fără tine, ce aș fi fost eu?  

Și a rosti cuvântul e greu 

Tu ești iubirea, eu sunt visarea 

Tu ești șevaletul, eu sunt culoarea. 

 

 

DORINȚĂ 

Am vrut să inchid clipa 

In capsula minții mele 

Fără uitare e ziua 

Iubirii fără bariere. 

 

Sublime momente inundă 

Cotloanele minții răvășite 

Pasiuni carnale neștiute 

Mocnesc de plăcere profundă. 

 

Sorbim cu nesaț din nectarul 

Trupurilor noastre flămânde 

Uităm care este hotarul 

Alungând clipele pierdute. 

 

POEM BANAL 

 

Sub geana dimineții 

In zorii purpurii 

Cresc sulițele vieții 

Din zorii timpurii. 

 

Cu vârful penei mele 

Azi slove scrijelesc 

E tot ce zace- n cuget 

Și leacul mi-l găsesc. 

 

Din viața mea crâmpeie 

Le pun ca pe-un altar 

Nu scriu o epopee 

Doar un poem banal. 

 

Iubire și durere 

Fărâme de destin 

Și dulce zbuciumare 

Urcare și declin. 
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                    pr. Ionel RUSU 
 

 

Să mă învinuiesc numai pe mine,  
Căci sunt o rotiţă din angrenajul  
mişcării de rotaţie a cercului vieţii,  
turtită.  
Să urăsc visceral patimile care mă prigonesc  
neîncetat.  
Să cobor cu picioarele pe pământ  
Din aerienele gânduri  
Asemenea unei aeronave.  
Să nu mai prind posturi străine  
Ca un radio defect,  
Socotind omul firesc  
ca o specie pe cale de dispariţie,  
Ca un inadaptat la comandamentele sub presiune 
ale  
istoriei,  
Ci, ca pe o mână întinsă a divinităţii  
În aşa-zisa epocă a evoluţiei  
Cu straie de emancipare.  
Să-mi aduc boii acasă,  
la odihnă,  
Asemenea tânărului rătăcit din Evanghelie,  
În regim de urgenţă…  
E urgent să nu mă mint pe mine  
însumi  
Cu măştile care pe dinafară emanau  
artificial zâmbete,  
Iar din umbriri ascundeau un mormânt văruit cu  
ticăloşii…  
Şi să devin un copac cu flori  
În grădina cu maci a primăverii… 
*** 
Să nu mai merg mult prea departe, după atâta 
departe,  

Să călătoresc, aproape din aproape, după 
aproapele,  
Ca să-mi număr paşii.  
Să rămân aproape în fiece secundă  
În regim de urgenţă…  
Să fiu un observator astronomic  
Ce urmăreşte cum stelele care compun  
Castelul de nisip de la ţărmul gândurilor  
Se surpă odată cu Plânsurile Sfântului Efrem Sirul.  
Ordonanţă de urgenţă în regim de urgenţă:  
– Să nu mai construiesc niciun castel din închipuiri,  
Să-i nărui acoperişul, structura de rezistenţă,  
Scările imaginare din granit,  
Prin lepădările de sine.  
Când? Acum când Observatorul s-a autoizolat… 
 
*** 
Să mă prefac,  
Provocat de ciuma veacului acestuia,  
Într-un isihast,  
Nu-i imposibil!  
Să nu mă îngreţoşez de lepra de azi,  
E cu putinţă!  
S-ascult din balcon trilul sticleţilor,  
Care, asemenea unor vornici,  
Anunţă concertul pascal în crâng,  
Fără spectatori! E probabil!  
Să mă îmbolnăvesc de dorul după comuniuni  
În temniţa-mi neaşteptată,  
E foarte probabil să se întâmple, 
ca-ntr-un imperiu meteoric.  
Să stau mai mult la picioarele Domnului,  
Ca Maria, în vremuri biblice,  
Mai mult ca sigur!  
Ca să mă rog  
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Să se nască o nouă şi frumoasă Ninive,  
În mijlocul nostru,  
Cu certitudine,  
Prin pocăinţă!  
Să urc treptele Sinaiului meu,  
Să nu mai umplu văzduhul cu păsări de vorbe 
sterile,  
Să preţuiesc mana de fiecare zi pe care o primesc 
de  
sus,  
în pustiul inimii mele,  
Să fac loc fricilor celor bune în viaţa mea,  
Să nu mă tem de „bau-baurile“  
care mă blochează în decizii,  
Tocmai în stare de urgenţă… 
  
*** 
A sosit ceasul  
Să mă închid  
Între pereţii de cristal ai unor meditaţii.  
La prima meditaţie  
am întâlnit locuri famate care au distrus destine.  
La a doua meditaţie  
am văzut lacrimi care au devenit strigătoare după  
dreptate la cer.  
La a treia meditaţie  
S-au născut victime ale împuţinării de credinţă  
Datorită aromelor vieţii nocturne.  
Abia la a patra meditaţie  
S-au întrezărit nădejdi izbăvitoare  
Prin care Dumnezeu făcea din pietre pâini  
Şi fabrica sfinţi neştiuţi de nimeni.  
Şi, ca-ntr-un film, apăreau oameni care preţuiau 
viaţa  
şi sănătatea  
ca pe lucrurile sfinte.  
Mă lupt să rămân între pereţii virusaţi de meditaţii,  
Ca „să stau bine, să stau cu frică, să iau aminte“  
La tot ceea ce îmi dăruieşte cu acrivie şi niscaiva  
pogorământ  
Starea de urgenţă.  
Plaga se întinde pe Terra,  
Ca un balaur cu multe fălci hidoase, nesăţioase…  

Cui mai foloseşte moda,  
Lipsa de consens,  
Intenţiile bune,  
Bârna din ochiul fraţilor,  
Caii-troieni proprii,  
Aurul şi argintul?  
Acum, când tuburile cu aer curat  
Chemate la catalog  
Răspund: Absent.  
Iată, stau la uşă şi bat, zice Domnul.  
Astăzi, când uşile sunt zăvorâte  
De înaintarea molimei,  
Descuiem poarta sufletului  
Marelui Prieten al omenirii,  
Ca să îndepărteze îngerul morţii  
din faţa uşii veacului… 
 
*** 
Să văd oameni zâmbind? 
Demult am visat cu ochii deschişi 
Ca să zăresc oameni zâmbind 
când se îmbrăţişau cu carele, 
cu florile, cu codrii, cu izvoarele, 
cu oamenii. 
Şi erau puţini… 
Am visat cu ochii închişi 
Ca să zăresc oameni zâmbind 
Când se întâlneau cu soarele, 
cu florile, cu codrii, cu apele, 
cu oamenii. 
Şi erau mulţi… 
 
Am început să nu mai visez, 
Nici noaptea, nici ziua, 
Nici cu ochii deschişi sau închişi 
Oameni zâmbind, 
Când se îngânau cu păsările 
sau cu oamenii. 
Au apărut unul câte unul 
Şi au început a se rări, 
unul câte unul… 
*** 
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Un fel de ațipire 

 

De o să iei pisicile la rând 

numai pentru a le face plăcere 

trăsnit vei fi de unduirea lor 

spre porți astrale. 

e un fel de ațipire 

deșirare pe ritmul luminii 

surâs discret 

în fulguranta lor înfățișare 

 

Mărinimos salcâmul 

 

Salcâmul nu vine dintr-o altă dimensiune 

sub el aprofundezi tristeți 

cucerit de instantanee reverii 

zămislești ipoteze 

într-o lungă detașare 

 

ehei de vreun veac 

de când te tot ții cu salcâmul 

să-l dai cu voioșie insomniilor îți vine 

de vreun veac mărinimos salcâmul 

 

 

 

Odihna va pleca din noi 

 

Văile vor răsuna de chiotul lunii 

teii se vor confrunta cu briza ei 

 

dintr-un tril de greier 

va crește somnul  în păsări 

te-aș înțepa c-un ac de salcie 

ce hotărî-va visul 

numai buha va ști 

odihna va pleca din noi demult 

odihna va pleca din noi demult 

 

Gândind la sărbătorile 

 

Gândind la sărbătorile spiritului 

prezent în toate cele 

străbați calea bătută 

și răzbătută de cuvintele 

cu noima la pândă 

și apoi ce sunt renunțările 

dacă nu începutul unui progres 

altfel ducă-se cheful pe pustie 

alaiul aparențelor continue saga 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul V, nr. 9-10, decembrie 2022 
 

221 

 

 

biet ciob de stâncă 

pe altă dată cu dorințele 

care oricum te vor trăda 

și dacă nu 

 

Pescăruși ca la un semn 

 

De principii ideologii 

alese în disprețul inimii 

scandate cu glas primăvăratec 

în locuri dinainte cercetate 

cu pași înceți ne plăcea 

să facem caz dar toamnele 

se precipitau rândul la poame 

ne cam trecuse și nimeni 

nu renunța la drumul lui 

de penitență năvoadele 

lâncezeau la mal pescăruși 

cu un ochi rece ne vegheau 

ca la un semn 

 

Un fel de iubire 

Că dai sau nu dai din aripi 

pe cerul imaculat 

cu drag de înălțimi 

nu-i drept stării 

de imponderabilitate să-i adaugi 

măcar o iotă de slăbiciune. 

acolo se-ntâmplă un fel de iubire 

între întregul și parțialul din tine. 

și de-ar fi numai asta 

dar lucrurile se complică 

de picioarele încearcă să atingă 

ceva din cadența pământului 

 

Peste puteri 

De tot râsul spaimele 

în prag de pârguire 

și lespedea ce crește 

peste iluminări de o clipă 

doar șarmul lucidității 

e de plâns. peste puteri 

de adunat crinii unei emoții 

de o șchioapă cândva azi 

cât o bubuitură în coșul 

pieptului atârnat de orizont 

 

Aproape de mal 

Curând ne vom lumina 

cu propriile certitudini 

urmărite de o viață 

cu insistența unei himere 

neglijată în campaniile 

de provocare a sinelui. 

nu ai suferit de degerături 

nici arșița nu te-a încercat 

așa de complicat și simplu 

cum te-ai strecurat printre trapeze 

și trambuline aproape ruginite. 

când nopțile nu ne vor mai recunoaște 

absenți fiind în paturile despărțite 

ne vom lumina să știi și 

cu fostele incertitudini rămase 

în urmă de tot dar încă sclipind 

cu forța unui naufragiat aproape de mal. 

 

 
Gheorghe Neață, Colecție privată
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Gheorghe NEAȚĂ 
Născut la 26 februarie 1958 în comuna 
VIșina, judetul OLt 

 

• Absolvent al Institutului de Arte Plastice  
”Nicolae Grigorescu” București  secția  Artă 
monumentală, promoția 1985; 

• Membru UAP din 1986; 

• Lucrări în colecții din țară și străinătate: 
Franța, Anglia, Austria, Italia, Germania, SUA, 
Turcia, China) 

• Expoziții personale:  ” Casa Cărții ” 
Tulcea. Galeriile  UAP Tulcea 

• Expoziții în străinătate:: Cohors 
șiNogent ( Franța) 

• Expoziții de grup: ”Casa Cărții” Tulcea, 
UAP Tulcea  
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Geta LIPOVANCIUC 

ALBE PĂSĂRI ÎN CĂTUȘE 

Când roi de păsări albe, strivite în cătușe, 

Împart covorul bolții, cu aștri-mpovărat, 

Iar grea retina vieții se zbate în  țepușe, 

Doar sacra cruce-a sorții ni-i drum răscumpărat. 

Poți fi defunctul vremii, clepsidră făr-nisipul 

Născut a fi speranță în nule-agonisiri, 

Dar vine timp când cerul îți îglindește chipul  

În lacul morții tale, spre-nalte regăsiri. 

Și vai de porumbelul ce-ți zace-n mădulare! 

Tu urgisești cu brațul deprins a spinteca: 

Doar mirul răstignirii ce-ți umple capilare 

Îți va întinde blidu-ncărcat, spre-a judeca. 

Și-atunci rămâi cenușă, gonită dur de vânturi, 

Flămândă, căuta-vei să spargi lanț de infern, 

Când cuveni-s-ar, Doamne, să te răsfeți în cânturi, 

Cu cete de arhangeli ce fulgi de milă cern. 

De ce-ai alege searbăd să fii doar struna ruptă, 

Când aripa-ți din suflet e însăși lira ta? 

Mai lesne-ar fi cu ura să duci cumplită luptă, 

Doar dragostea de oameni te-nalță, nu uita! 

Fii însuți tu iubirea ce-ți întronează cordul! 

Fii ramură de soare, înfiptă-n cuget dur! 

Când sudul ți-e tovarăș, de ce-ai alege nordul? 

Lejer e-a duce-n sternu-ți văzduhul de pandur. 

În lutul ce înghite penelul din strămoșii, 

Zbătându-se și astăzi în laș tăiș de brici, 

Scobește-ți rădăcina, cu pururi cuvioșii, 

Sub jerba lor de stele, să-mparți potir aici! 

Când roi de albe păsări se-nghesuie-n mulțimea 

Hulindu-și poticnirea în zid de colivii, 

Doar cel smerit cu duhul va subjuga-nălțimea 

Olimpului  iubirii în lumea celor vii. 
 

TOAMNA-MBRĂȚIȘĂRILOR FUGARE 

Dintre toate ce-s în lume, zăvorâte-n anotimpuri, 

Mai profund și decât luna e al ei mister; 

Ar putea să dea pe față, oare, mirul ăstor timpuri 

Taina clipelor fugare, cu miros de cer? 

S-ar încumeta să spună vreun regret smerită gură, 

Când doar tămâierea toamnei ne sfințește iar? 

Bruma fin ne-mbrățișează, ca și slova din Scriptură, 

Și, izbită, -nsămânțează-n noi al vieții har. 

Gânduri coapte se înfruptă din sclipiri de piruete, 

Scrumul despărțirii crunte de cocori plecați 

Îți sugrumă așteptarea, pironită-n siluete 

Ale pomilor făr-haină și de vânt secați. 

Cui i-e pasă că morminte s-au înghesuit în mreaja 

Căutării de verdeață și de albe flori, 

Când și ciorile-nghețate s-au sleit, lăsat-au straja 

Și-au fugit? În miezul toamnei, nu vrei nici să mori! 

Anateme asumate își iau frunzele virgine, 

Curcubeie-și cântă valsul strângerii de mâini 

Cu potop de ploi cernute, ce-și doresc a fi regine 

Pe ogoarele ascunse-n miezuri dulci de pâini. 

În zadar vin cârduri triste de-orătănii, toate ude, 

Nu le-ascultă nimeni păsul, toate-ncet se trec; 

Printre zidurile bolții, nici tăcerea nu le-aude, 

Disperat cerșesc scăpare, ca dintr-un înec. 

Mai ieri, parcă fost-au multe elixirul blând al vieții, 

Azi se bat cu ciob de soare toate, într-un glas, 

N-a rămas nici în biet suflet, decât spinii și scaieții, 

Și un pic de duioșie încă-a mai rămas. 

Și iubirea între oameni a-nceput, domol, să scadă; 
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Tălpile rămase goale, fără de nisip, 

Îl aduc la porți de-apusuri: muritor rămas doar 

pradă 

A mâhnirilor încinse-n lava-i de pe chip. 

Neputința îl subjugă și-l aruncă-n dans, ce-i curmă 

Scâncetul, târându-i pașii în târziu amurg. 

Doar bătăile bolnave ale pulsului sunt urmă 

Pe răzorul unde anii în neștire curg. 

Fiecare-ar vrea să plece, dar nu știe unde-anume, 

Doar să simtă iar elanul din îmbrățișări 

Cu inși doldora de suflet sau, poate, cu-ntreaga 

lume, 

Doar să poată-urca cu bine ale toamnei scări. 

Nu-i de-ajuns să-ți plângi păcatul și timid să-alegi 

să sângeri 

Pe aleile mănoase, ci e mai presus 

Să așterni strânsoarea mâinii și peste aripi de 

îngeri, 

Să fii rege-n seara vieții, nu un biet supus. 

Și să lași durerea-ți oarbă-n lanțul vremii să se-

ngroape, 

Ca-n baladele iertării, scrise-n dezrobiri; 

Să iei tremurânde brațe și să le aduci aproape, 

Dintr-o nebunie-a toamnei, să naști mari iubiri! 

 

Valsul plecării cocorilor 

Gonind neputința din aripi de nea, 

Vâslind în noianul de pete pe boltă,  

Cocori, ocolind strop din vremea cea rea, 

Se duc spre niciunde, făr-gram de revoltă. 

Și sorb din sclipirile febrei de ieri, 

În pene-și adună spectacolul silei, 

Căci lungă e calea spre noi primăveri, 

Nădejde-i amiaza din amfora milei. 

Ea, vara, li-i tată, ales giuvaier, 

Ce-și scaldă odrasle în cofa iubirii, 

Punându-le, -apoi, prețios colier,  

Dovadă-a nobleței și a stăpânirii. 

Dar vine răstimp când și păsări în cânt 

Se lasă-amorțite în mrejele brumei, 

Și-atunce cocorii, planând spre pământ, 

Se-ndreaptă spre larguri, în bocetul spumei. 

Și-adună copiii ades rătăciți, 

Valsând în tristețe și lan de durere, 

Că-aici, unde-au fost, s-au simțit mult iubiți, 

Azi ploaia-i aruncă spre îngenunchere. 

În rugul de-adio se prind rotocol, 

Predând tron de ceruri, doar umbra rămâne; 

Cu ciocul, răstindu-se, -și pleacă spre sol 

Speranța-ntr-o caldă fărâmă de mâine. 

Gonind slăbiciunea din lira de cord, 

Robuști, își pictează plecarea-n mari cete; 

Și-mprăștie capii puternici la bord, 

Lăsându-și o lume să-noate-n regrete. 

 

Altarul  vieții 

Azi luminat e cerul, cu ochi sleiți de mame, 

Rugându-se în tihnă pentru copiii lor, 

Dorind să-și încălzească odrasla prinsă-n drame: 

Nici ciocârlii nu zboară, nici urmă de cocor. 

E prea adâncă bezna... Doar marea suferință 

A Maicii Preacurate, pe dealul crud zăcând, 

Silește a ne-ntoarce spre lampa cu credință, 

Și-acum, când tot se-nșală și toate laș se vând. 

De secole, o Mamă de veghe-i lângă cruce, 

Păzind, în ruga-i castă, Edenul smuls din morți. 

Nici lacrima-i supusă n-apucă să-și usuce 

Vreo zdreanță din tunica, ce trasă fu la sorți. 

Pe-acea Măicuță, veacuri, o strigă în tranșee 

Ostași trăgându-și suflet, făcând același semn, 

Căci viața, ca și moartea, e veșnică maree, 

Iar far la țărm de valuri ni-i crucea cea de lemn. 

Cu fața înspre ceruri născutu-ne-am! Și-naltul 

Ne va privi în ochii de ceață prăbușiți. 

Și cel schilod, și-un Vodă, făcând spre aștri saltul, 

Nălța-vor crucii  rugă, iertați și-mpărtășiți. 

Și-atât cât „Pâinea vieții” ni-i hrană și ofrandă, 

Iar bolta lăcrimează pe cuie-n răni adânci, 

În cord ne cresc măslinii și smocuri de lavandă: 

Și în avânt spre soare, și-n greu târât pe brânci. 

Azi luminat e cerul! Nici lună și nici soare 

Nu poartă spin din chinuri, nici daruri cu peceți; 

Doar mame aplecate, în lumea care doare, 

Și-n vis au Sfânta Cruce – altarul scurtei vieți. 
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Ana MIHAIL 

 

IARTĂ-MĂ, MĂICUȚĂ TARĂ! 

Iartă-mă, Măicuță Țară, 

Cântecul meu, de te doare; 

Lacrima, că mi-e amară, 

Chiar de azi, e sărbătoare! 

Astăzi, e-ntâi Decembrie 

Ziua Ta, Țară frumoasă, 

Iar, toții fiii României, 

Își doresc, să le fii CASĂ! 

Știu că astăzi, e Zi Sfantă, 

Dar, nu știi ce mult mă doare, 

Când unii, te-ar vrea înfrântă, 

Și te vând, la drumul mare... 

Ai crescut feciori, ca brazii, 

Să-ți vegheze " râul, ramul" 

Dar, se poartă ca bastarzii 

Și sunt frați buni, cu dușmanul! 

Se răsucesc în morminte, 

Cei ce ți-au pus temelia, 

Și-ar ieși din nou, să lupte, 

Cei ce-au cinstit România! 

Unde sunt, acei bravi soldați, 

Ce-l însoțeau pe Decebal? 

Unde-s eroii, înarmați, 

Doar cu un paloș și un cal? 

Nimic din ce-a fost, nu mai este, 

Dar, fiindcă azi, e ziua TA, 

Mă mut în altă poveste 

Ce mă-mpacă iar...cu soarta!! 

Iartă-mă, măicuță Țară, 

Nu mă certa, că îndrăznesc, 

 

 

Să-ți fac dușmanii de-ocară; 

E ziua ta și, te iubesc! 

 

ÎN NOAPTE SFÂNTULUI ANDREI! 

E noaptea Sfântului Andrei, 

și o petrecem împreună, 

Cu gând pios...și usturoi 

și busuioc sfințit, sub pernă! 

Să fim feriți de vârcolaci, 

Și noi, și casa în care stăm; 

Să-i protejăm, pe toți cei dragi 

și în somn, alesul să-l visăm! 

Strigoii, să-i ținem departe, 

Cum zice datina din veac; 

Doar Lupul Alb, să aibă parte, 

de Anul Nou, slăvit de Dac! 

Noi, împletim vechiul, cu noul, 

ca-n vremea Sfântului Andrei, 

Când Dacia, o veghea Lupul 

Și dacii, se-nchinau la Zei! 

Dar, s-a-ncheiat fără gâlceavă, 

Minunea Sfântului Andrei, 

Și lui Iisus, i-au adus slavă 

Neprofanând, credința-n Ei! 

E noaptea Sfântului Andrei, 

Și grăul, e pus la încolțit; 

Ungeți ușa cu usturoi 

Și, să-l visați pe cel sortit! 

 

ÎNTÂRZIE-MI TOAMNA. 

Aș mai rămâne-n Toamna noastră , 

Să fiu o frunză ruginie, 
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Visând că Pasărea măiastră, 

Îmi duce visu- n veșnicie. 

Și m-aș opri în toamna rece, 

De n- ar durea frunza ce moare 

Și n-ar durea vremea ce trece, 

Când nu aduce alinare! 

Întârzie-mi Toamna din treacăt, 

Să nu aud al vremii bocet; 

Neîmplinirii să- i pun lacăt 

Și- n plâns, să oglindesc un zâmbet. 

Salvează- mă din plânsul Toamnei 

Și- ascunde- mă la tine-n suflet; 

Ia-mă din ruginiul frunzei, 

Să nu mă prind- al Iernii umblet! 

Mai cerne de la Soare- o rază, 

Ce mă privește cu mirare 

Și pâlpâie slab în amiază 

Când Pasărea măiastră...moare. 

 

VIAȚA-I DOAR O CLIPĂ! 

Viața-i doar o clipă, 

Una, ce contează; 

Zbor, cu o aripă, 

Când clipa trădează! 

Uneori, e-o boare, 

Ce se risipește! 

Când speranța moare, 

Rareori, zâmbește! 

Viața-i gând de-o clipă; 

Puf de păpădie! 

Vântului, risipă, 

Pală, ce mângâie! 

Într-o zi senină, 

E rază de soare; 

Cânt de mandolină, 

Dus în larg de mare! 

Când " mâine" nu-i promis, 

Trăiește-ți clipa, doar; 

Când totu-i indecis, 

Și visul, e-n zadar! 

Viața-i doar o clipă, 

Ce te ține trează; 

Vezi cum trece-n pripă, 

Când viața trișază! 

 

TOAMNA-NTREABĂ… 

Câteodată, vântul bate, 

Altădată, plouă-n geam; 

Câteodată pomul plânge, 

Altădată, frunza-n ram 

Agățată-i și nu moare; 

Trece doar spre noul an! 

Câteodată, răsar stele, 

Luna s-o împodobească, 

Altădată stau ascunse; 

Se ițesc pe după nori, 

Stau în noapte la taclale, 

Până-n revărsat de zori! 

Câteodată-și răde-n barbă; 

Altădată-ar vrea s-o știm, 

Să vedem cum Toamna-ntreabă: 

" - Să mai vin, să nu mai vin..?? 

Parcă nu vă mai sunt dragă 

Și mi-e umbletu-n pustiu..!!" 

 

VIS CIUDAT! 

Azi-noapte, am avut un vis ciudat; 

Știam că, doar în visul meu mai ești, 

Văzând cum ai plecat! 

Azi-noapte îns-ăi coborât din vis 

Și, în brațele-mi întinse, te-ai întors, 

Așa cum mi-ai promis! 

Azi-noapte, cu privirea m-ai chemat, 

Ascunsă, sub pleoapa vineție, 

Iar eu, te- am ascultat! 

Azi-noapte-ai întins mâna și mi-ai spus 

Că drumu-i lung și vom pleca în zbor, 

Când stelele-au apus! 

Azi-noapte-o stea, timidă, a clipit, 

Dar a rămas acolo, pe boltă, 

Sperând un răsărit! 

Azi-noapte a plâns, visul ne-mplinit 

Și o lacrimă, încă-mi îneacă, 

Suspinul rătăcit! 
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Silvia GIURGIU 

 
ANATEMA 
Aripi albe, secerate, cad din stele tremurând, 
Plânsul îngerilor scaldă în durere cerul sfânt. 
Ploi de lacrimi infertile, ne secătuiesc privirea, 
Când prin grote-ntunecate, se sufocă omenirea. 
 
Păsări negre scuipă moarte, pângărind cerul senin, 
Anatema să se abată, peste țarul din Kremlin! 
Telefoane și tablete, fumegă gemând prin șanțuri, 
Inocența poartă arme și se joacă azi cu tancuri. 
  
Viața șchioapătă fugară, sângerând pe cord 
deschis, 
O valiză într-o gară, mai sugrumă încă-un vis. 
Deznădejdea răscolește cu mîini albe de copil, 
Prin ruine, unde zace trupul mamei, imobil!... 
  
Din istorie dispare, un mileniu de rușine, 
Îngropat de viu în fake-uri, în teroare, în suspine... 
Ca un gardian funebru, Charon face de planton, 
Cerând bir insațiabil, pentr-un salt în Acheron. 
  
Piramida se dărâmă, de la bază către piscuri 
Simplitatea și normalul sunt îngrozitoare riscuri. 
Către ceruri se înalță, suflete eliberate, 
Invocând cu vehemență dreptul la eternitate. 
 
APHOTEOZA 
Era mult soare și speranță, 
Era iubire...era dor... 
Era palpabilă lumina 
În pieptul tău multicolor. 
  
Când inima-ți pulsa albastru 
Și tremura pe cerul meu, 
Eu căutam un lac salmastru, 
Și mă-nnecam instantaneu. 

  
Erai un vânt de primăvară, 
Ce te-ncurcai în părul meu, 
Mi-l împleteai visând pe seară, 
La dezmierdări de semizeu. 
  
Cu buze verzi, de jad fierbinte, 
Ne sărutam sinucigași, 
Curgea delirul prin cuvinte, 
Ca un pârâu de toporași. 
  
Ți-am fost vestală-n altă viață, 
Mi-ai fost ofrandă, pe altar, 
În rugăciuni de dimineață 
Ceream Iubire, iar și iar... 
  
Te-am oferit în sacrificiu 
Zeiței Venus din Olimp 
Și mi te-a transformat în viciu, 
Căzut din Timp, în Contratimp 
 
PASIUNE  
Îmi lansezi dintre aștri intuiții albastre, 
Le adun siderată în fluide buchete, 
Flori de piatră sclipesc, prin caverne sihastre 
Desenate de tine, în culori desuete. 
 
Îmi șoptești în silabe, la ureche poeme, 
 Presărându-mi în păr praf din Calea Lactee, 
Construim ecuații, inventăm teoreme, 
Tu Bărbat transformat într-un vis de Femeie. 
 
Din pocalul lui Venus, bem cu sete nocturnă, 
Stropi de rouă-ndulcită, cu ambrozie sfântă, 
Îmbătat de iubire stingi lumina diurnă 
Cu suflarea fierbinte, ce in suflet îmi cântă. 
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Victor MANOLE 
MAMĂ 

Mi-aș fi dorit mamă  

Să vin la Sabangia,  

Ca să te văd în casa ta 

Și să-ți sărut mâna.  

Și în brațe să te strâng  

La piept măicuța mea,  

Dar acum vin și plâng  

Că nu mai văd pe nimenea. 

Acuma merg la cimitir  

Să-ți aprind o lumânare,  

În lacrămi care curg în șir  

Că de tine inima mă doare. 

Și mă rog la cerul Sfânt,  

Ca să mă audă Dumnezeu,  

Că ai fost mamă pe pământ, 

Cum nu-i alta în locul tău.  

PRIETENIA ADEVĂRATĂ 

Nu cere să ne dorim,  

Nu cere să ne iubim,  

Nu cere să ne zâmbim, 

Cere doar oameni să fim. 

Nu cere să ne vedem,  

Cere ca să ne dorim binele 

Unul celuilalt cât suntem  

În prezent și în toate zilele. 

Prietenia adevărată  

Leagănă marea, mângâie  

Îngerii fac mare horă  

La noi la oameni în corolă. 

Înflorește floarea albastră, 

Străluce că zarea noastră  

Ca o doină la vioară  

Ca un cântec de chitară.  

CÂND EU, CÂND TU 

Când eu mă rog  

Dumnezeu ascultă, 

Când tu te rogi  

Dumnezeu ascultă.  

Când eu ascult  

Dumnezeu vorbește, 

Când tu asculți  

Dumnezeu vorbește. 

Când eu cred 

Dumnezeu lucrează, 

Când tu crezi 

Dumnezeu lucrează. 

Cu aripi și dorințe,  

Scenarii de iubire,  

În inima mea și a ta, 

Ne freamătă speranțe. 
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POEȚII 

Bijuterii literare,  

Dorinți fierbinți,  

Oameni de valoare, 

Cuvinte și lumini.  

Modele de dăruire,  

Modele de iubire,  

De responsabilitate,  

Succese încununate. 

Aripi de lumină,  

De labirint literar, 

Cu dragoste divină,  

Respect mărgăritar. 

Magii de cuvinte 

Curg cu măiestrie,  

Sunt minți luminate 

Cu dăruire vie.  

PENTRU TOTDEAUNA 

Nu sunt  Lună,  

Nu sunt Soare,  

Nu sunt stea 

Din Carul Mare. 

Nu sunt candelă,  

Nici lumânare,  

Nu sunt Luceafăr, 

Sunt om pe cale.  

Și mă străduiesc  

Totul să iubesc,  

Zilnic râvnesc 

Să aprind Lumina,  

Păcii pentru totdeauna. 

ORIUNDE VOI FI  

Oriunde voi merge  

Voi sădi un copac,  

Oriunde voi merge  

Oamenii-mi vor fi pe plac. 

Oriunde voi merge  

Voi păstra iubirea,  

Seva dragostei sale, 

Îmbrățișând pacea.  

Păstrând rădăcina mea, 

Păstrând tulpina mea,  

Nu voi rătăci aiurea  

Sufletul și inima. 

Voi păstra gena mea  

În matca strămoșească,  

Graiul meu și limba,  

Dulce, sfântă, românească. 

VIAȚĂ  

Am învățat să te iubesc  

Fără ca să-ți aud vocea, 

Te-am simțit în corp 

Îmi mângâiai mințile.  

Ți-am răbdat mângâierile, 

Tale de binecuvântare,  

Și plăcerile și bucuria, 

Când mi-ai dat omenia.  

După tine plâng oricând  

Că tu îmi dai speranțe,  

Alini inima și sufletul,  

Mă odihnești și mă ridici. 

Mă scoli la viață cu tandrețe, 

Când răsare soarele,  

Viață, draga mea viață,  

Îți sărut odoarele.
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Voica RUSU

Pe liniştea marginii de dincolo de mine 
Aşteptând zorile 
din întunericul nopţii 
oceanul albastru 
se decolorează de vise 
m-agăţ 
ca un pescăruş 
de valul timpului  
ce striveşte 
ultimile imagini 
ale peştilor înfometaţi  
de stropii apei 
îndrăgostiţi de nisipul clepsidrei. 
Apropiindu-se 
şi orizontul se îndrăgosteşte  
din ce în ce mai mult 
de malurile nopţii 
acoperindu-le tandru  
cu aripile luminii 
aduse din infinitul suflării  
-sursa aceea- 
ce transcende nimicul 
prin vămile 
inter-dimensionale 
ale câmpurilor cereşti  
unde macii înfloresc  
la fiecare cotitură a destinului. 

Printre ei  
îmi văd cuvintele lepădate 
de sămânţa lor  

strigându-mă să le plivesc  
ca să aibă loc  
roşul petalelor  
să se verse 
pe liniştea marginii de dincolo de mine 
căci a venit toamna  
prin umbra copacului 
să-mi crească din rădăcini aripi. 

Mirare 
Fereşte-mă de lume, fereşte-mă de mine, 
deschide-mi uşa, Doamne, te-am rugat 
şi te-am strigat întruna, şi m-am strigat pe nume, 
şi mi-a deschis un înger întregul Tău regat. 

Desculţă am păşit pe iarba Ta,-splendoare- 
cu mâna-am mângâiat conturul unui nor 
şi am îngenuncheat în ochi simţind mirare, 
c-ai braţele deschise când pieptu-mi curge dor. 

De-atâtea ori venit-ai şi-n seri şi-n dimineţi, 
părea c-un val de timp în suflet mi-a intrat 
şi-ntr-un aşa târziu n-ai ce să mai regreţi, 
ci doar să înţelegi că totu-i destinat. 

Şi dacă zâmbetul o să-mi dispară 
Parc-am penel în suflet să pictez, 
mă mir şi eu cum de a încăput, 
şi ce lut moale am, să mai sculptez 
încă o dată chipul de-nceput, 
când mă pierdeam cu ochiu' întors printr-un trecut, 
când faţa întreagă mi-era numai zâmbet 
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că îngerul, atunci, când m-am născut 
mi-a pus lumină-n el şi râs în scâncet. 

Şi dacă zâmbetul o să-mi dispară, 
lumina însă, o diseminez 
prin tot ce scriu în fiecare seară, 
până când eul mi-l împuţinez, 
şi-o să rămână-un punct acolo,-n sine, 
şi toată alergarea spre noi zori, 
se va sfârşi-n peretele ce ţine 
vederea opacă, numai până zbori. 

Scut din spin 
Sus pe deal un clopot bate, este sfânta liturghie 
şi-auzindu-l, îmi împinge, gândul înspre veşnicie 
şi spre muzica din urmă ce se sparge în tăcere, 
pe aleea ce-i brodată pân' la umeri cu mistere. 

Am privit cu ochiu' întors lungi călătorii de vânt 
şi mirându-mă mă-întreb: eu am fost şi încă sunt? 
cerul l-am apropiat şi de el m-am rezemat; 
fulgerând pe bolta sorţii un luceafăr m-a strigat, 

şi mi-a spus să las uitarea peste toamna brumărie, 
să las gândurile bune să se suie-n sine die! 
storsul inimii şi plânsul s-au golit deodat' de rost; 
adunând spinii-n grămadă,-i simt şi scut şi adăpost. 

Despovărare 
Tot scrijelesc în piatră cu mâna ce transpiră 
de-atâtea gânduri frământând idei 
iar ochii mei atraşi de marea liră  
au luat sclipirea celor mai buni zei, 
mă mai proptesc de stâncă şi mă înalţ un pas 
că lumea asta-n mine-o simt cum moare, 
doar sângele albastru mi-a rămas 
cu care scriu când sufletul mă doare. 

Mai sus pe înălţimi nu-s locuri multe 
că aerul e tot rarefiat 
mă voi întoarce-n peştera din munte 
la care cu migala am săpat 

şi voi zbura cu aripa de gând 
mai sus de cel ce-a cocoţat pe mine 
durerea acestei lumi plângând 
prin ochiul meu deschis într-un alt mâine. 

Fiinţa mea 
(sonet) 
Adeseori în mine este raiul, 
dar e şi iadul câteodată 
în mine-i şi lumina toată 
ce-mi îndulceşte graiul, traiul... 

Sfârşitul lumii este-n mine, 
în tine,-n ei, în fiecare, 
suntem aici în dedublare 
reflecţie de rău şi bine. 

Apocalipse-s foarte dese 
au fost, vor fi, şi astăzi sunt, 
că vreau sau nu să îmi mai pese, 

mă-nscrie-n drumul cel mai sfânt 
din întuneric, albă, iese 
fiinţa mea ce-n zboruri ia avânt. 

Rondel 
Eu te-am simţit o viaţă-ntreagă 
că-n umbră ai fost ochi deschis, 
m-ai urmărit şi ştiu precis 
c-atunci îţi eram foarte dragă. 

Astralul vrea să mă atragă 
pe-o stea când cerul nu-i închis 
eu te-am simţit o viaţă-ntreagă 
că-n umbră ai fost ochi deschis. 

Azi mintea poate să-nţeleagă 
de ce împreună am decis 
să evadăm din paradis, 
dacă nimic nu ne mai leagă. 

Eu te-am simţit o viaţă-ntreagă. 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul V, nr. 9-10, decembrie 2022 

233 

PRINȚUL DIMITRIE 
(Fragment din romanul  „Vremuri de legenedă”, Editura 

PIM, Iași 2021)

Victor Henrich BAUMANN  

 ‒ Nu pot să cred, frate  Mitu  că, tocmai  Domnia Ta  mă 

sfătuiești  să renunț de a o mai vedea pe segñoritta 

Alessandra! Dar, fratele meu drag, fata aceasta mă 

stimează și, bineînțeles, eu țin de asemenea la ea, ca la 

o bună prietenă! Cum aș putea să-i spun mâine că nu

vreau s-o mai întâlnesc, fiincă acest lucru este imposibil, 

câtă vreme lucrez împreună cu tatăl ei, bancherul Rossi, 

în același oficiu! Nu! Așa ceva nu se poate! 

        Cei doi bărbați discutau în apartamentul elegant al 

tânărului Dimitrie Bădila, în clădirea cunoscutului bancher 

genovez Niccolo Rossi, aflată lângă Piazza del Palazzo 

din cetatea Vicina. Ambii  bărbați erau voinici, mai ales 

Mitu care moștenise de la bunicul său, boierul Voicu 

Bădila, statura și robustețea bătrânului, împreună cu 

averea și atribuțiile acestuia în societatea vlahilor dicieni. 

Era roșcovam, cu ochi albașțri, și purta o barbă scurtă 

care-i accentua trăsăturile ferme ale feții. 

      ‒ Ei, bine, Mitruș! Află că, deși am promis lui segñor 

Rossi că nu-ți voi spune, mă văd silit să te anunț că sunt 

aici, datorită lui. Observând, ca orice părinte, că fiica lui  

s-a îndrăgostit de tine, a trebuit să ia măsuri. M-a chemat 

pe mine, ca frate mai mare, întrucât fata este promisă 

unei familii bogate de neguțători genovezi din cetatea 

Killi. Aceste căsătorii sunt obișnuite în familiile bogate ale 

talienilor, și înțelegerea nu poate fi desfăcută, deoarece 

pătează onoarea celor două familii. Domnia Sa consideră 

că prezența ta și relațiile voastre cordiale reprezintă în 

acest moment o amenințare față de înțelegerea stabilită, 

cu mult timp înainte. M-a informat că se vede obligat, cu 

toate că ține foarte mult la tine, să renunțe chiar la 

serviciile tale, în cazul în care vei contiua să te întâlnești 

și să răspunzi chemărilor segñorittei. 

       Tânărul Mitruș care, nu era altul decât prințul 

Dimitrie, fusese crescut de boierul Voicu Bădila, 

împreună cu ceilalți nepoți ai săi și aflase târziu cine era 

de fapt. Mai bine de zece ani așteptase bătrânul vești de 

la Constantinopol. Vlăstarul prințesei Eufrosine și al 

hanului Noghai crescuse și trebuia școlit. Bătrânul l-a 

trimis la Vicina, pe lângă Prea Sfinția Sa Teodor, 

mitropolitul grec al cetății, și a continuat apoi să studieze 

cu călugării franciscani. Lui Mitruș, inteligent și înzestrat 

cu o memorie excelentă, îi plăceau studiile, în special 

lucrările filosofice, de astronomie și matematică. De la 

părintele Teodor deprinsese limba greacă, folosită pe 

atunci  în lumea bizantină, iar de la călugări învățase 

graiul talienilor genovezi, dar se descurca bine șă în limba 

latină. Îi plăceau deosebit de mult, versurile poetului latin 

Ovidius, care murise pe malurile Pontului, ale mării pe 

care dorea atât de mult să o vadă și el.  

        În vacanțele din vară colinda prin pădurile de foioase 

din jurul conacului, însoțit de Tarik, un tătar bătrân care 

se aciuise pe lângă bunu  Voicu și despre care aflase că 

luptase în oastea Marelui Noghai. Cum băiatul avea 

înclinații spre limbile vorbite în jurul său, i-a fost ușor lui 

Tarik să-l obișnuiască, la început cu cuvintele tătătești 

mai des folosite, apoi să le pronunțe corect în expresii și 

propoziții. Mai tărziu a aflat că, tot bunu Voicu fusese în 

spatele acestei activități care, în câțiva ani, făcuse din 

Mitruș un bun vorbitor de limbă tătară. Dar cel mai mult îl 

atrăgeau armele și exercițiile militare! Era neîntrecut în 

trasul la țină cu arcul și cu pumnalul. La 20 de ani mânuia 
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sabia ușoară și spada grea cu aceeași dexteritate și 

ușurință, ca și buzduganul care era arma preferată a 

fratelui Mitu.  

        Nu prea înalt, dar bine proporționat, cu o statură 

atletică făurită prin exerciții fizice permanente, tânărul 

Mitruș radia de sănătate. Părul  său negru, lăsat pe spate, 

îi încadra figură distinsă, cu tenul alb, nasul drept și gura 

cu buze fine, supusă veșnic unui surâs abia perceptibil. 

Toate trădau un meridional, doar ochii verzi, migdalați, 

erau moșteniți de la Noghai.    

• 

        Înainte de a trece spre cele veșnice, boierul Voicu 

Bădila i-a cerut lui Mitruș ca, împreună cu Mitu, să-l 

însoțească într-o duminică, la schitul din pădure a 

Sfântului Cuvios Athanasie Atonitul. După terminarea 

slujbei și plecarea celorlalți enoriași, în prezența 

bătrânului egumen al bisericii, boierul i-a destăinuit 

băiatului, în fața lui Dumnezeu, secretul și povestea 

apartenenței sale. Cei doi tineri erau copleșiți de cele 

auzite. Mitruș observase demult că nu seamănă cu 

ceilalți membri ai familiei, dar nu dăduse acestui fapt nici 

o importanță, și nici nu căutase explicații. De altfel,

secretul era cunoscut numai de boierul Voicu, de soția sa 

Oana și de egumenul schitului. 

      ‒ Cer iertare Domniei Tale, principe Dimitrie, căci 

acesta îți este adevăratul nume, pentru faptul de a fi ținut 

ascuns până acum acest secret. Dar am făgăduit mamei 

Domniei tale, prințesei Eufrosine, nepoata basileului 

Mihail Paleologu, că-ți voi face cunoscute aceste lucruri, 

când v-a veni vremea. Am așteptat mulți ani o veste de la 

Înălțimea Sa, veste care n-a mai venit, dar vremea să afli 

adevărul a sosit, căci, după ce s-a prăpădit Oana, înțeleg 

că mi se apropie  și mie sorocul. Vremurile sunt încă 

tulburi și de aceea rog pe Domnia Ta și pe Mitu, cel mai 

iscusit nepot al meu, care ți-a fost ca un frate mai mare, 

să păstrați secretul până vom afla ce s-a întâmplat cu 

prințesa Eufrosine. Ultimele două dorințe ale mele, ca om 

care v-am crescut ca un bun părinte, în lipsa părinților 

voștri, sunt următoarele: purtați-vă în continuare, la fel ca 

și până acum, ca și cum n-ați aflat nimic, până vom avea 

vești din Bizanț Cea de-a doua dorință este legitimă și 

personală!  Ca ctitor al acestei biserici, doresc să fiu 

înmormântat sub lespezile sale, alături de mult iubita mea 

soție! 

        Bătrânul se uită în ochii celor doi tineri și observă cu 

durere că erau plini de lacrimi! 

       ‒  Bunule! Chiar de aș ajunge pe tronul Bizanțului, 

pentru mine ai rămâne la fel! Iar Mitu, nu a fost ca un frate 

pentru mine, ci chiar a fost fratele meu cel mare, de la 

care am învățat multe și care mi-a fost alături 

întotdeauna, fără să știe că sunt de viță imperială! 

• 

        Trecuseră ani de atunci..., cei doi bărbați se 

maturizaseră, familia Bădila se înmulțise prin logodne, 

nunți, veniseră pe lume și câțva nepoți, dar nu trecea nici 

o sâmbătă, fără ca cei doi să nu se ducă la biserica

schitului din pădure unde, după slujba săvârșită de un 

tânăr abate, trimis aici de mitropolitul Vicinei, depuneau 

flori pe lespezile sub care bunii lor își dormeau somnul de 

veci. Acolo, în biserica ctitorită de Voicu Bădila cu sprijinul 

prințesei Eufrosine, Mitruș a jurat în fața lui Dumnezeu că 

își va căuta mama și o va aduce aici, în locul în care i-a 

dăruit lui o nouă familie și oamenilor un locaș de 

închinăciune, în vremuri tulburi. 

       Nu s-a însurat, cu toate că se apropia de treizeci de 

ani și era râvnit de numeroase vlăstare ale boierimii 

diciene și nu numai. Împreună cu Mitu au plănuit, ce și 

cum trebuie să ducă la bun sfârșit, o amplă activitate de 

căutare, bazată pe informații care trebuiau apoi verificate. 

        Dar momentul nu era prielnic! În Bizanț se 

declanșase un război civil între actualul basileu Andronic, 

fratele împărăteasei Teodora, soția răposatului Mihail 

Paleologu, și fiul acestuia, prințul Andronic care, ajuns la 

vârsta maturitășii, își revendica dreptul legitim la tron. 

       Őzbek, urmașul Marelui Han Toktai, al Hoardei de 

Aur, renunțase, după moartea țarului Theodor Svetislav, 

la înțelegerea făcută de tatăl său privind administrarea 

Podunavei de către bulgari, țaratul continuând să 

plătească tribut tătarilor. A refăcut garnizoana de la 

Sakdji sub conducerea unui bey și a înăsprit regimul 

nelegiuit al impozitelor asupra populației. Încercând să se 

apropie de Sultanatul mamelucilor musulmani din Egipt 

unde se declanșase o cruntă prigoană anticreștină, 

soldată cu devastarea bisericilor din Cairo și uciderea 

enoriașilor, tătarii din Crimeea distrug orașul Soldaia, 

ucigând populația alcătuită din greci și negistori venețieni, 

declanșând un dezastru care putea afecta toate teritoriile 

aflate în stăpânirea Hanatului. 

        Atât Mitu, în calitate de căpetenie a vlahilor dicieni, 

cât și Mitruș care, se făcuse cunoscut în lumea 

aristocratică a Vicinei, ca distins reprezentant al 

populației autohtone, au lăsat să se știe că doresc să 
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împlinească cu sfințenie creștinească ultima dorință a 

boierului Voicu Bădila. Trebuia să afle dar, ce s-a 

întâmplat cu prințesa Eufrosine, ctitor, împreună cu 

boierul, al bisericii și schitului Sfântul Cuvios Athanasie 

Atonitul, de sub Dealul Mare. Căci, în anii în care se afla 

în palatul din Sakdji, prințesa s-a îngrijit de toți creștinii 

acestui tărâm dintre Dunăre, cer și Mare.  

         La insistențele fraților Bădila, Mitropoliile Vicinei și 

Dârstorului, au încercat să ia legătura cu Patriarhia de la 

Constantinopol, pentru a obține informații referitoare la 

soarta prințesei Eufrosine. Patriarhia a răspuns că nu 

este în măsură să transmită astfel de informații, într-o 

zonă controlată de tătari!                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Palazzo genoveze de la Cetatea Albă (foto 

V.H.Baumann)                      ‒  

•  

Mă iartă, frate, dacă prin atitudinea mea galantă, am 

greșit cu ceva! Am căutat această apropiere, pe care o 

consider de prietenie, tocmai pentru a îndepărta orice 

bănuială referitoare la descendența  mea! Văd că am fost 

înțeles greșit și trebuie să discut, atât cu segñor Rossi, 

cât și cu drăgălașa Alessandra care, abia zilele acestea 

a împlinit 17 ani. Oricum doream să plec, căci segñor 

Matteo Strozzi, considerând cunoștințele mele necesare 

comunei, m-a invitat la Palazzo di Residenza, pentru a-

mi oferi o funcție. Voi accepta această ofertă, deoarece 

îmi va crea posibilități de obținere a informațiilor de care 

avem atâta nevoie. 

         Tânărul scoase o batistă cu care își șterse 

broboanele de sudoare care i se strânseră pe frunte și se 

îndreptă spre fereastra îngustă din spatele său, pe care 

o deschise, lăsând să pătrundă în interior răcoarea unei 

diminețe frumoase de răpciune (septembrie). Prin 

crăpătura ferestrei răzbătea zgomotul trecătorilor din 

piazza, care străbăteau grăbiți sau se adunau în grupuri 

mici, sporovoind cu voce tare în diferite graiuri. La orizont 

se distingea, într-o mare de verdeață, clădirea palatului 

comunal, o adfevărată  fortăreață încinsă cu ziduri 

puternice, simbol al dominației genoveze. Zâmbind unui 

gând fugar, Mitruș se întoarse spre fratele său, Mitu... 

       ‒ Hai, boierule! Să mâncăm și să bem ceva, că am 

înflămânzit amândoi! Să mergem la taverna lui Chioru, 

unde se gătește rumânește și să ne interesăm dacă mai 

are vreo cameră liberă, cu care să mă procopsesc, după 

ce voi pleca de aici! 

       ‒ Mitruș! Mă iartă frate, dacă uit câteodată, când 

discut cu tine, că în fața mea se află un posibil moștenitor 

al coroanei bizantine! Spuse cu seriozitate, cuvintele 

boierului Mitu îl făcură pe Mitruș să izbucnească într-un 

hohot de râs sonor care destinse atmosfera, aruncându-i 

pe cei doi bărbați, unul în brațele celuilalt, ca întideauna. 

        Tânărul prinț era îmbtăcat cu un costum elegant, cu 

pantaloni colanți și pantofi cu vârfuri țuguiate în sus, după 

moda talienilor. În rest, tunica strâmtă, cu mâneci lungi, 

prevăzute cu manşete, pieptarul închis până sus cu 

nasturi și 

îngustat spre 

șoldurile 

strânse cu o 

curea de care 

era prinsă o 

sabie de 

Damasc, 

primită în dar 

la împlinirea 

vârstei de 25 

de ani, făceau 

parte din 

vestimentația 

nobililor vlahi 

de pe ambele maluri ale Dunării. Cu un gest larg, își 

aruncă mantia pe umeri, luându-l de braț pe fratele Mitu. 

Acesta, cu toate că era îmbrăcat aproape la fel, purta ițari, 

strânși pe piciororele sale musculoase, încălțate cu 

cizmulițe negre din piele.  

        Ieșind din încăpere, erau cât pe ce să se ciocnească 

cu o tânără domnișoară care apăruse în dreptul intrării. 
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Îmbujorată, cu ochii umflați de plâns, părea un copil fără 

apărare, ceea ce contrasta cu îmbrăcămintea  sa 

elegantă. Purta o rochie de catifea vișinie, bogat plisată 

în partea de jos, care-i cădea pe umerii trandafirii, 

dezvelindu-i gâtul subțire, împodobit cu un colier din perle 

mici, de culoare roz Un păr blond, bogat, cu cărare la 

mijloc, strâns pe spate într-o coadă groasă și cu zulufi de-

o parte și de alta a frunții, îi încununa fețișoara 

bosumflată.. . 

     ‒ Non vole e sempre fa cosi! (Nu vrea și mereu face 

așa!) Segñore Badila, vorrei demandarLe! (aș vrea să vă 

întreb ceva). Il vostro fratello știe despre ce este vorba! 

Dacă între noi doi nu a existat altceva, decât respect și 

amiciție, de ce tatăl meu, care este atât de mulțumit de 

activitatea Domniei Tale, dorește să ne părăsești, la fel 

cum a făcut cu toți tinerii din nostro officio? 

        Surprinși de această aparițieî încântătoare, dar 

destul de incomodă, în acel moment, pentru cei doi 

bărbați, Mitu, ca cel mai în vârstă, deschise conversația: 

      ‒ Segñioritta, adesso non posiamo parlare, 

soprattutto  ché (Domnișoară, acum nu putem vorbi, mai 

ales că) tatăl Domniei Tale ne-a interzis acest lucru – 

încheie Mitu în vorbirea valahă, ce i se spunea 

rumânească! 

     ‒ Segñioritta Alessandra, nu trebuie să fii supărată pe 

tatăl dumitale! Ca orice părinte, segñor Rossi a gândit 

viitorul fiicei sale, alături de un tânăr cu aceleași 

preocupări și venituri ca și cele ale Domniei Sale. Acest 

fapt presupune, pe bună dreptate, ca fecioara logodită să 

rămână neprihănită! Desigur, relațiile noastre au fost și 

vor rămâne nevinovate, dar prezența unui bărbat tânăr în 

casa aceasta poate răni sentimentele viitorului soț al 

Domniei Tale! 

        ‒ Me ne infischio! (Puțin îmi pasă!) Nu cred că voi 

putea să iubesc un bărbat pe care nu l-am văzut niciodată 

și care nici nu s-a obosit să vină să mă vadă! 

          Tânăra învățase limba vlahilor dicieni de la un 

slujitor credincios al tatălui său și, îi plăcuse s-o 

vorbească în compania lui Mitruș, deoarece acesta i-o 

șlefuise, corectându-i greșelile de pronunție. Și acum o 

corectă, spunându-i că se pronunță „iubesc” și nu 

„ubesc”, și „obosit” în loc de „bosit”. Amândoi, izbucniră 

în râs și figura tinerei se lumină, căpătând o sclipire 

angelică!. Dar, Mitruș înterveni imediat: 

        ‒ Per l ̉ultima volta! (Pentru ultima dată!) 

        ‒ Neanche per idea! Continueremo il discorso la 

prossima volta! ( Nici gând! Vom continua discuția data 

viitoare!). Cu aceste cuvinte, Alessandra se îndreptă spre 

odăile sale, sub privirile admirative ale celor doi bărbați. 

  ‒ Piccola, ma tanto carina! ( Mică, dar atât de 

drăgălașă!) – îi scăpă cuvintele lui Mitruș! Ca și cum n-ar 

fi auzit nimic, dar zâmbind în colțul gurii, Mitu își întrebă 

fratele mai tânăr: 

‒ Mai mergem la dugheana aia, 

sau te-ai răzgândit? Dacă nu te-aș 

cunoaște, aș spune că ești pierdut 

și, atunci ar trebui să-ți aduc 

aminte că, indiferent de 

sentimente, trebuie să părăsești 

acestă casă! Gândește-te bine, 

dincolo de toate fătuca asta este 

catolică și nici un preot nu va 

binecuvânta o astfel de relație! 

Costum de nobil vlah din sec. al 

XIV-lea (apud Corina Nicolescu) 

 

‒ Ajunge, Mitule! Niciodată nu m-am gândit la așa ceva! 

Am hotărât și vom hotărî împreună, ce avem de făcut! 

Hai, să mergem! Vom continua să discutăm în timpul 

mesei, la Chioru! 

Chioru, pe numele său adevărat Toma Cârlig, provenea 

dintr-o familie săracă de vlahi dicieni dintr-un cătun 

dunărean din părțile Vicinei, distrus în mai multe rânduri 

de raidurile tătarilor, în căutare de robi. În urma unui astfel 

de raid, Tomiță, adolescent la vremea aceea, a căzut rob, 

fiind vândut unui armator  grec care avea un șantier de 

construit corăbii în insula Chios. Aici, în câțiva ani,i a 

învățat meserie, dar șantierul a fost ars de pirații care au 

devastat și zona litorală a insulei, iar el a devenit rob la 

una din corăbiile rapide ale acestora. S-a întâmplat ca, în 

urma unei furtuni, corabia să se lovească malul stâncos 

al unei insule micuțe unde  pirații își  depozitau prăzile. 

Corabia a fost salvată și trasă la mal, dar avea nevoie de 

reparații. Atunci și-au adus aminte pirații că aveau cu ei 

câțiva robi care lucraseră pe șantierul din Chios, iar 

tânărul Toma se afla printre ei. A durat câteva luni 

reparația corăbiei, deoarece robii erau siliți să facă și alte 

treburi, în timp ce pirații își jucau avutul la zaruri. Toate 

jocurile se sfârșeau sângeros, pirații omorându-se între 

ei încât, pe măsură ce se apropia sfârșitul lucrărilor, 

numărul lor se micșorase simțitor, oferind posibilitate 
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robilor să pună la cale uciderea celor rămași. În 

încăierare, Toma și-a piedut ochiul stâng, dar urmările au 

fost benefice pentru robi, atât prin redobândirea 

libertatății, cât și prin faptul că au devenit oameni bogați. 

Au hotărât să ajungă cu corabia la Constantinopol unde, 

au depus cea mai mare parte a averilor câștigate, în 

băncile bancherilor genovezi din cartierul Galata. Grecii, 

turcii și vreo doi - trei vlahi au hotărât să rămână la 

Constantinopol, dar ceilalți: bulgari, vlahi, ruteni și 

polonezi,  

s-au îndreptat cu corabia, pe lângă țârmul mării, spre 

gurile Dunării. În cetatea Killi au vândut corabia unui 

neguțător grec, și-au împărțit banii și-apoi fiecare și-a 

văzut de drumul lui. Toma a căutat să deschidă o tavernă 

pentru marinari, dar fără tezultat. Neavând experiență în 

afaceri, nu a primit autorizație din partea autorităților 

genoveze, care guvernau cetatea. S-a angajat deci, ca 

slujbaș la jupânul Isidor, un evreu care deținea un han cu 

tavernă la parter. Aici a cunnoscut-o pe  Senah  care se 

ocupa cu îngrijirea și curățenia camerelor destinate 

străinilor care poposeau la han. Senah era o tătăroaică 

tânără care-și pierduse părinții în copilărie, în vremea 

răfuielilor de după moartea lui Noghai și crescuse în casa 

evreului. Isidor ținea la ea, pentru că era harnică și curată, 

și nu ieșea din cuvântul lui. Cu toate că avea un singur 

ochi, Toma era un tânăr chipeș, isteț și „băgăcios”, și 

tătăroaica s-a îndrăgostit de el. Toma nu a  rezistat prea 

mult avansurilor ei și a cerut-o în căsătorie. Evreul s-a 

învoit cu greu, în schimbul unei sume mari de bani, dar 

nici preoții nu-i cununau, dacă Senah nu se boteza. Așa 

a fost să fie! Senah a devenit creștină, cu numele Sofia și 

s-a măritat cu Toma! Acesta, după un an de zile în slujba 

evreului, deprinsese secretele întreținerii unui han și a 

unei taverne. O avea acum alături și pe Sofia, îngerul său 

păzitor. Au hotărât să părăsească cetatea Killi și să se 

stabilească în locurile lui natale, unde se afla orașul 

Vicina.  

        În drum spre Vicina, Toma i-a mărturisit soției sale 

că sunt bogați și își pot permite să deschidă cel mai 

arătos han cu tavernă în Vicina genoveză. A trebuit să-i 

povestească nevestei sale întâmplările prin care trecuse. 

Pe moment, femeia a crezut că glumește și-i îndrugă 

povești, să treacă vremea mai plăcut! Abia mai târziu a 

înțeles, dar și-a sfătuit bărbatul să înceapă afacerea 

modest, și treptat, în câțva ani, să ajungă unde dorește. 

 Toma a înțeles că are lângă el o femeie deșteaptă și, 

după ce a obținut aprobările necesare din partea 

autorităților genoveze, a cumpărat o clădire mai veche pe 

care a renovat-o, realizând noi interioare, destinate  

hanului și tavernei, înregistrate la Palazzo del Comune cu 

numele „La Chioru”. În tot acest timp s-a bucurat de 

ajutorul tânărului boier Dimitrie Bădila, reprezentantul 

vlahilor din Vicina, care a răspândit apoi știrea  în oraș și-

n ținut. Așa se face că, vlahii din oraș și apoi cei din ținut, 

veniți cu treburi la Vicina, au devenit oaspeții permanenți 

ai hanului și ai tavernei unde se mânca și se bea 

rumânește. Dar nu numai vlahii, căci în mai toate zilele 

taverna se umplea cu lume din afară, pescari și marinari 

talieni și greci, mercenari selgiucizi și tătari din garda 

cetății și chiar neguțători genovezi, interesați de 

mâncărurile preparate în bucătăria Chiorului și, mai ales, 

de renumita ciorbă de pește, gătită rumânește. 

Îi mergea bine hangiului, și Sofia înflorise, mai ales că 

aștepta un copil. Ca s-o scutească de multele obligații 

gospodărești, Toma angajase o familie de doi bucătari 

pricepuți, patru slugi, femei și bărbați care să servească 

clienții în tavernă și trei femei pentru întreținerea ordinei 

și curățeniei încăperilor destinate odihmei celor care 

trăgeau la han. Dar nu rezistase ispitei de a revedea 

locurile natale. Trecuseră 20 de ani de când fusese luat 

în robie! Nu se aștepta să mai întâlnească pe cineva 

cunoscut, dar amintirile îl năpădeau în fiecare zi! Intrase 

în vorbă cu dicienii din ținut, dar nu obținuse nici o 

informație. Se hotărî să ajungă în cătunul unde se 

născuse, și Sofia îl încurajă. Să n-aibă nicio grijă că se va 

descurca cu întreaga gospodărie, în lipsa lui. 

În ziua în care se pregătea de plecare, în ușa tavernei și-

au făcut apariția cei doi frați Bădila. Îndreptându-se spre 

masa unde se așezau de obicei, când făceau vizite 

hangiului și pe care acesta o păstra liberă, Mitruș îi spuse 

slugii, care venise repede spre ei, că dorește să-l vadă 

pe stăpân. Între timp, s-a apropiat de masa lor Sofia, 

hangița. Cu veșnicul său zâmbet din colțul gurii, Mitruș se 

sculă în picioare și o salută voios: 

‒ Tânără și harnică ca întotdeauna, dar frumoasă ca 

acum, jupâneasă Sofia, n-ai fost niciodată. Ochii mi se 

bucură când te văd așa și cred că și jupânul e fericit! 

‒ Mă copleșesc laudele Domniei Tale, boier Bădila, și-ți 

mulțumesc pentru cuvintele spuse, urându-Vă  ani buni și 

zile însorite, atât dumitale cât boierului Mitu, pe care nu l-

am văzut demult. Până vine Tomiță, spuneți-mi ce să vă 
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servesc mai întâi. Avem o țuică bună de prune, adusă de 

oierii argeșeni, din zona Munților Carpați, licoare care 

curge catifelat pe gât, înainte de masă. Și, ne mai 

așteptând răspunsul, Sofia se îndreptă iute spre 

cămară..., mai, mai, să se ciocnescă cu Toma,  care 

tocmai ieșea de acolo cu un clondir plin cu un lichid de 

culoare gălbuie. 

‒ Ho! Femeie! Era să-mi cadă clondirul din mână și păcat 

de țuica asta cu care vreau să-i servesc pe boierii Bădila! 

Izbucnind în râs, Sofia își sărută bărbatul, zicându-i: 

‒ Gând la gând, cu bucurie! Același lucru vroiam să-l fac 

și eu, gândindu-mă că vei întârzia! Acum, dute!  

Toma Cârlig era un om mândru care, niciodată nu se 

încovoiase în fața cuiva, nici atunci când fusese în robie. 

Dar față de cei doi boieri vlahi dobândise o simpatie 

adâncă care, uneori devenea slăbiciune. Numai că Mitruș 

avea un simț deosebit al respectului pentru oameni, 

indiferent de condiția socială a acestora. Iar la Toma ținea 

ca la un prieten și-l aprecia, atât pentru modul în care 

izbutise să se afirme în mediul genovez al Vicinei 

aristocratice, cât și pentru cinstea și modestia sa în 

relațiile cu ceilalți. De aceea, când Toma se apropie de 

masa lor, Mitruș se ridică în picioare și-l salută, 

strângându-i mâna. Gestul boierului fu repede apreciat 

de toți mesenii care se aflau în acel moment în tavernă și 

care, începură să bată zgomotos din palme. Mulți dintre 

ei erau vlahi din împrejurimi, veniți cu treburi la oraș. 

Boierii Bădila erau cunoscuți și apreciați în lumea vlahilor 

dicieni pentru curajul, cinstea și omenia lor. Nu degeaba 

Mitu fusese ales căpetenia obștei valahe din ținuturile 

nordice ale Produnaviei, iar Mitruș era reprezentantul 

vlahilor din Vicina. După ce, cu un gest de mulțumire, îi 

salută pe toți, Mitruș îl imvită pe hangiu să ia loc la masa 

lor. 

‒ Jupâne, nu te întreb, ce mai faci, deoarece am citit în 

ochii femeei dumitale, mai mult decât mi-ai putea 

răspunde acum. Sunteți fericiți și acest fapt mă face și pe 

mine fericit! 

‒ Ca întotdeauna când  sunt cu Domnia Ta, boierule, 

vorbele frumoase pe care mi le spui, îmi merg  la inimă. 

Da! Suntem  fericiți, pentru că ne merge bine și pentru că, 

peste câteva luni vom avea un pruncuț! Dar suntem 

fericiți și pentru că Domniile Voastre, Dumnezeu să Vă 

țină sănătoși, sunteți apropiați de inimile noastre. Toma, 

vădit emoționat, umplu paharele cu țuică și, atent să nu-i 

tremure mâna, se închină, îl ridică pe al său și-l bău până 

la fund. 

‒ Să fie cu noroc, boierilor! Să Vă dea Dumnezeu 

sănătate și să izbândiți în tot ce gândiți! 

Frații Bădila dădură și ei peste cap paharele cu țuică, 

simțind din plin aroma și căldura divinei băuturi. Dar, 

înainte de a mai închina încă un rând, Mitruș îl întrebă pe 

hangiu, dacă îi poate închiria o cameră, pentru o perioada 

mai mare de timp. Mirat de întrebare, Toma îi răspunse 

imediat: 

‒ Oricând boierule, aici la mine vei găsi nu o cameră, ci 

un cămin! Dar nu înțeleg pentru ce părăsești 

apartamentul luxos din palazzo di Rossi ca să stai la 

mine, adevărat într-o cameră mare și curată, dar 

modestă? 

Ușor încurcat de întrebarea hangiului, la care nu se 

așteptase, Mitruș întârzie cu răspunsul, dându-i prilej lui 

Mitu să intervină! 

‒ Jupâne, sunt anumite lucruri pe care nu suntem încă 

pregătiți să le facem cunoscute, chiar prietenilor noștri! 

Deocamdată, adu-ne ceva de mâncare, căci țuica 

dumitale ne-a înflămânzit și mai abitir! 

Cerându-și iertare pentru îndrăzneala de a pune o 

întrebare neplăcută, Toma se ridică și se îndreptă spre 

nevasta lui care-l aștepta în ușa bucătăriei. 

Masa boierilor Bădila se desfășură în tăcere, cei doi 

savurând delicioasa ciorbă de pește, preparată 

pescărește, cu apă din Dunăre, în care se tăvăleau în 

fiertură numeroase specii de pește proaspăt, servite 

separat cu zeamă de usturoi pisat în sare. După ce 

farfuriile se umpluseră de oase, Mitruș turnă din nou țuică 

în pahare și ciocni cu fratele său mai mare, pentru reușta 

planurilor lor de viitor. 

‒ Cred că ai fost prea aspru, frate Mitule, cu jupânul! 

Acum, mi se pare firească întrbarea lui. Ca viitoare 

gazdă, este normal să cunoască motivul pentru care 

părăsesc un apartament luxos, în care am stat doi ani, 

pentru a veni la hanul său! 

‒ Problema este, dacă trebuie sau nu să avem încredere 

deplină în acest om, despre trecutul căruia nu știm mai 

nimic? Discuția fu întreruptă de revenirea hangiului la 

masa lor. Goli clondirul în paharul său și-l bău, urându-le 

sănătate celor doi boieri! 

‒ Deoarece voi lipsi câteva zile, Sofia vă stă la dispoziție, 

pentru tot ceea ce vă este nesesar. Acum, dacă nu Vă 
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este cu supărare, vom merge împreună, să vedeți 

încăperea și să-mi spuneți dacă Vă convine!  

Cu hangiul înainte, cei trei urcară treptele largi, din dulapi 

de stejar, ale scării care dădea în balconul interior al 

etajului, pe care-l parcurseră până la capăt. Acolo, 

hangiul se opri, deschizând ușa grea a unei încăperi 

spațioase, plină de lumină, cu ferestre înalte, situate spre 

oraș, cîte una pe colțurile canerei, și a treia în zona 

centrală a peretelui. Două paturi, cu lenjerie curată, se 

aflau în dreapta intrării. În stânga intrării, un perete din 

lemn masca un mic lavoar cu cele necesare spălatului și 

cu oala de noapte. Un perete interior, despărțea lavoarul 

de dulapul pentru înbrăcăminte, cu agățători sus și 

sertare largi în partea de jos. În dreptul ferestrelor trona o 

masă ovală înconjurată de trei scaune. Două ceaune 

mari din tuci, acoperite cu plăci groase, metalice, se aflau 

în dreptul intrării. Ele erau destinate, ca șeminee, pentru 

încălzirea încăperii, în sezonul rece. Mitruș era mulțumit! 

Era peste așteptările sale! Mai dormise și prin alte locuri, 

prin hanuri renumite, la Dârstor, Killi și chiar la Vicina, 

unde hangii cereau bani mulți pe noapte, dar încăperea, 

pe care jupânul Toma i-o punea la dispoziție, le întrecea 

pe toate. Și Mitu era uimit, căci confortul acestei încăperi 

ar fi mulțumit orice bărbat. 

‒ Prietene Toma, în câteva zile mă mut la dumneata! Am 

de rezolvat niște probleme cu segñor Rossi căruia nici n-

an apucat să-i  anunț hotărârea mea. Apoi, trebuie să 

răspund invitației consulului Matteo Strozzi de a lucra la 

Palazzo del Comune. Deci, rămâne spre sfârșitul 

săptămânii viitoare, dacă nu-ți este cu supărare! Camera 

o închiriez însă, din momentul acesta! Sper că, până 

atunci, și dumneata vei fi acasă! Și, aș mai dori să-ți spun 

ceva! Luna viitoare, pe 26, când cade praznicul Sfântului 

Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, care este și 

patronul meu, vlahii dicieni sărbătoresc în fiecare an, ziua 

vinului, sărbătoare veche, transmisă din bătrâni, încă de 

pe vremea romanilor. Anul acesta, sărbătoarea va avea 

loc la moșia boierului Petrea Măcin, la poalele unor munți 

pietroși cu vârfuri ascuțite, ca niște săgeți îndreptate spre 

cer. Doresc să mă revanșez pentru prietenia și 

ospitalitatea dumitale și a iubitei dumitale soții, invitându-

vă, alături de membrii familiei Bădila, la acest eveniment. 

Figura hangiului se înnegură, căci în locurile acelea vroia 

să ajungă! Erau locurile lui natale și își aducea aminte că, 

la o astfel de sărbătoare, unde fusese împreună cu 

părinții și cei doi frați mai mici, năvăliseră tătarii, nimicind 

tot ce întâlneau în cale. Atunci îi pierise familia, tăiată de 

tătari în carul lor cel mare, tras de Albu și Joiana, vitele 

dragi ale familiei, singura lor avere. El, băiețandru pe 

atunci, a fost lăsat în viață, ca să aibă grijă de vite. Ultima 

imagine pe care a păstrat-o a fost aceea a celor două 

butoiașe de vin tămâios care se bălăngăneau în flăcările 

carului incendiat. 

Obsevând schimbarea de pe fața hangiului, Mitu îi făcu 

semn fratelui său să tacă, apoi întrebă: 

‒ Te-am supărat cu ceva, jupâne? În caz că am făcut 

acest lucru, a fost fără intenție, căci invitația fratelui nostru 

este sinceră! 

‒ Nici pe departe, boierule! Invitația Domniilor Voastre 

mă onorează, așa cum ar onora pe oricare vlah din 

aceste părți. Dar trebuie să știți că, eu m-am născut în 

aceste ținuturi, într-n cătun numit Piatra, din vecinătatea 

moșiei Măcin. Cu 23 de ani în urmă, tătarii au ars satele 

și au păgubit moșiile din ținutul nostru. În acel an, eram 

cu întreaga familie la sărbătoarea vinului care, se 

desfășura, ca și în acest an, pe moșia boierului Măcin. 

Atunci a pierit întreaga mea familie și a fost tăiat și boierul 

Costea Măcin, tatăl actualului stăpân de la Măcin. Eu 

aveam pe atunci 14 ani și am fost vândut ca rob unui grec 

care  avea în insula Chios un șantier de construit corăbii. 

Acolo  am învățat meserie, lucrând 10 ani pe șantierul 

grecului care, pe cei vrednici îi elibera din robie, ceea ce 

s-a întâmplat și cu mine, până în ziua în care pirații au 

devastat insula, robindu-mă din nou. Doi ani am tras la 

vâsle, dar Dumnezeu are grijă de cei buni. Așa se face 

că, pe timp de furtună, apropiindu-ne prea brusc de 

peretele stâncos al unei insulițe din Marea Egee, am 

naufragiat. Am fost puși să reparăm corabia, păziți de 

câțiva pirați înarmați. Ceilalți s-au făcut nevăzuți, 

revenind peste câtva timp, încărcați cu bijuterii și aur. În 

zilele următoare, din plictiseală, pirații au început să joace 

bunurile la zaruri. La început se certau, apoi fiecare joc 

se sfârșea tragic. Ne puneau să cărăm leșurile cât mai 

departe și să le aruncăm în mare. Avutul celui dispărut 

trecea în mâna învingătorului. În timp ce căram morții, am 

pus la cale o revoltă, pe care am dezlănțuit-o când 

numărul piraților ajunsese mai mic decât al nostru. Am 

ieșit victorioși, dar eu mi-am pierdut ochiul în încăierare. 

Corabia era gata de plecare, ne-am împărțit averile 

piraților, cărora le-am luat și armele, și am pornit spre 

Constantinopol. Acolo, în băncile genoveze din 

Galata, ne-am lăsat averile, apoi cu procurile 
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bancherilor ne-am îndreptat, fiecare spre locul de 

baștină. Cei mai mulți m-au urmat pe mine până la 

Killi unde, am vândut corabia și ne-am despărțit. 

Restul îl cunoașteți, nu mai este nevoie să vă 

reamintesc! 

Se așezase o tăcere grea! Povestea uimitoare a 

întâmplărilor lui Toma Cârlig părea dintr-o altă lume, 

iar sinceritatea cu care le înșirase, demonstra 

boierilor că se puteau încrede în prietenia și 

loialitatea acestuia!  

‒ Ai trecut prin multe momente dureroase, prietene! 

Timpul nu ți le va șterge din minte, niciodată! Și cred 

că, ai amânat până acum revederea locurilor natale, 

deoarece este dureroasă, dar, în acelaș timp este de 

mare folos sufletului dumitale! Ce părere ai, frate 

Mitruș? 

‒ Cred că ar fi bine, ca prietenul nostru cu soția sa 

să ne însoțească de Sfântul Dimitrie! Jupâne Toma, 

dacă ai așteptat până acum, mai poți avea răbdare, 

încă o lună de zile!  

Râmași singuri, Mitruș se adresă fratelui său, 

continuându-și ideile!  

‒  Până atunci, frate Mitu, vei lua legătura cu 

autoritățile tătare din Sakdji și cu toate căpeteniile 

vlahilor dicieni din ținutul nordic al Produnaviei cu 

care urmează să ne întâlnim la conacul boierului 

Măcin, iar eu, cu autoritățile genoveze și cu 

mitropolitul Vicinei. În felul acesta vom cunoaște din 

vreme eventualele mișcări ale Hoardei de pe Volga 

și vom putea preîntâmpina o eventuală invazie din 

partea tătarilor ca aceea de acum 23 de ani, despre 

care își amintește cu amărăciune prietenul nostru, 

chiar dacă lucrurile s-au schimbat, cu trecerea anilor! 

                                                                     • 

Despărțirea de bancherul Rossi nu a avut nimic 

oficial. Și unul și celălalt păreau să regrete, dar erau 

conștienți de necesitatea actului în sine! Trebuie să 

spunem cititorului că Banca Rossi era unica bancă 

comercială din Vicina. Bancherul aprecia inteligența 

și cinstea tânărului boier vlah, iar acesta, felul 

aproape părintesc prin care l-a introdus patronul în 

tainele unei profesii extrem de sensibile, dar cu mare 

autoritate în lumea afacerilor. Mitruș era conștient de 

dragostea cu care Rossi și-a crescut copila după 

moartea soției sale, și nu dorise cu niciun preț s-o 

știrbească prin relațiile sale prietenești cu 

Alessandra. Înțelegea atitudinea patronului și o 

acceptase. 

Întrevederea avea loc în la libreria, biblioteca 

patronului, atât de dragă lui Mitruș, unde de cele mai 

multe ori își desfășura activitatea, înconjurat de 

rafturile pline de cărți. Ca și Mitruș, Rossi iubea 

cărțile și adunase din tinerețe numeroase exemplare 

rare. Era principala afinitate dintre cei doi, datorită 

căreia Mitruș se bucurase de lecturaunor lucrări rare 

ale scriitorilor antici și-și perfecționase cunoștințele 

de limbă greacă și de limbă latină. Rossi, care 

primise o educație strălucită în familia sa din 

Genova, putea conversa în cele două limbi, dar nu 

și-a permis niciodată să facă acest lucru față de 

personalul oficiului său și nici în prezența tânărului 

vlah, pentru a nu pune pe nimeni în inferioritate, dar 

era conștient de cunoștințele lui Mitruș. Și acum, în 

discuțiea celor doi, se strecurau în graiul genovez, 

expresii și cuvinte vechi care până atunci fuseseră 

rar întrebuințate între ei. Un zâmbet larg lumină figura 

bancherului când turnă licoarea rozie în paharele de 

pe măsuța de lucru. 

‒ Segñor Badila, che ei fosse nei questi bicchieri? 

(ce se află în aceste pahare?). Cunosc parfumul 

vinului de pe moșia Domniei Voastre și aș vrea, 

măcar acum, să faceți cunoștință cu parfumul vinului 

din podgoriile ligure ale Genovei. 

‒ Segñor Rossi, ora devo lo presentar Loro il vino 

blanco secco (acum trebuie să vă prezint vinul alb 

sec) din podgoriile noastre! Mitruș scoase din geanta 

de piele, pe care o purta de obicei sub manta, un 

bidonaș de lemn, îi scoase dopul și turnă în paharele 

golite o licoare gălbuie al cărei damf se răspândi 

rapid în bibliotecă. 

‒ Per la Vostra famiglia, Segñore! Grazie di Loro! 

(Pentru Familia Dumneavoastră, Domnule! Vă 

mulțumesc!) Și, înainte ca bancherul să răspundă, 

tânărul, cu veșnicul său zâmbet, ridică paharul plin 
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cu vin pe careamândoi îl sorbiră încetișor, fermecați 

de parfumul și tăria lui. 

‒ Miriabile! Macosa facciamo,Segñore ? Credo che 

basti, per ora! (Minunat! Dar ce facem, Domnule? 

Cred că este de ajuns, deocamdată!). Se non 

sbaglio (dacă nu mă înșel), Segñor Strozzi Va invitat 

la Palazzo și cred că a venit momentul ca să puneți 

în slujba cetății cunoștințele pe care le-ați căpătat 

alături de mine. Mi congratulo con Lei! (Vă felicit!) 

Dându-și seama că bancherul era la curent cu 

relațiile sale, cu același zâmbet pe buze, Mitruș 

schimbă bruscsubiectul. 

‒ Segñore, dico pure (spuneți,Vă rog), aveți vreo 

informație recentă din Bizanț cu privire la soarta 

prințesei Eufrosine, despre care V-am vorbit în mai 

multe rânduri? Trezindu-se brusc într-o  altă 

realitate, bancherul încercă un răspuns evaziv, dar 

destul de explicit pentru tânărul său intelocutor! 

‒ Evidènte! Ce la mia colpa! Prima di tutto, 

suprettutto (Desigur! Este vina mea! Înainte de toate, 

mai ales) cu acest lucru trebuia să încep! În ultimul 

răvaș primit din Killi, de la viitorul cuscru, în care mă 

somează da una parte (pe de o parte) să fixez data 

cununiei Alessandrei cu fiul său Alberto, mă 

înștiințează că ar fi auzit de la niște mateloți greci 

despre mormintele Paleologilor de la mănastirea 

Lips, din marginea Constantinopolului, restaurată de 

către impărăteasa Teodora dupa moartea sotului ei, 

basileul Mihail Paleologu. Despre o prințesă cu 

numele Eufrosine, nu se știe nimic! 

‒ Grazie, Segñore! Mitruș se ridică și făcu o 

plecăciune de rămas bun! Doresc totodată să Vă 

asigur,cu acest prilej,că relațiile dintre familia Bădila 

și Casa Rossi vor rămâne aceleași!Arrivederla! (La 

revedere!). 

Urându-i încă o datăbuona mattinata (spor la 

treabă), Mitruș, urmat de Rossi, se îndreptă spre 

ieșire, urmărit, fără să știe, de ochii înlăcrimați ai unei 

fecioare care, fără voia ei, putea deveni sclava unor 

obligații conjugale, lipsite de iubire. 

Miriabile! Ma cosa facciamo, Segñore ? Credo che 

basti, per ora! (Minunat! Dar ce facem, Domnule? 

Cred că este de ajuns, deocamdată!). Se non 

sbaglio (dacă nu mă înșel), Segñor Strozzi V-a 

invitat la Palazzo, și cred că a venit momentul ca să 

puneți în slujba cetății cunoștințele pe care le-ați 

căpătat, alături de mine. Mi congratulo con Lei! (Vă 

felicit!) 

Dându-și seama că bancherul era la curent cu 

relațiile sale, cu acelaș zâmbet pe buze, Mitruș 

schimbă abrupt, subiectul! 

                 ‒ Segñore, dico pure (spuneți,Vă rog), 

aveți vreo informație recentă din Bizanț, cu privire la 

soarta prințesei Eufosine, despre care V-am vorbit în 

mai multe rânduri? Trezindu-se brusc într-o  altă 

realitate, bancherul încercă un răspuns evaziv, dar 

destul de explicit pentru tânărul său intelocutor! 

‒ Desigur! Ce la mia colpa! Prima di tutto, suprettutto 

(Este vina mea! Înainte de toate, mai ales), cu acest 

lucru trebuia să încep! În ultimul răvaș primit din Killi, 

de la viitorul cuscru, în care mă somează da una 

parte (pe de o parte) să fixsez data cununiei 

Alessandrei cu fiul său Alberto, mă înștiințează că, 

ar fi auzit de la niște mateloți greci, despre 

mormintele Paleologilor de la mănastirea Lips, din 

marginea Constantinopolului, restaurată de catre 

imparateasa Teodora, dupa moartea sotului ei, 

basileul Mihail Paleologu. Despre o prințesă cu 

numele Eufrosine, nu se știe nimic 

‒ Vă mulțumesc, Segñore! Mitruș se ridică și făcu o 

plecăciune de rămas bun!  Doresc totodată să Vă 

asigur, cu acest prilej că, relațiile dintre familia Bădila 

și  Casa Rossi. vor rămâne aceleași! Arrivederla! (La 

revedere!). 

Urându-i încă o dată, buona mattinata (spor la 

treabă), Mitruș, urmat de Rossi, se îndreptă spre 

ieșire, urmărit, fără să știe, de ochii înlăcrimați a unei 

fecioare care, fără voia ei, putea deveni sclava unor 

obligații conjugale, lipsite de iubire.  

• 
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ÎNGERII 

Dedicat verișoarei mele primare, Șuchea Silvia Cătălina 
 
 

 Raluca Adina MIHON 
 

I 

Afară ningea cu fulgi mari  și deși. Cerul 

se lumina în puzderia de fulgi. Era  o liniște 

magică, nici gerul nu se simțea, luminile caselor 

și fumul gros fiind dovada vie a pregătirilor de 

Crăciun. Pașii mici în zăpadă se pierdeau ușor 

prăfuiți de noii fulgi iar zăpada imaculată, de vis, 

îmbrățișa tot ținutul cât puteai cuprinde cu ochii. 

Copacii tremurau de bucurie când erau atinși de 

steluțele albe lucitoare. Totul sclipea de 

încântare, decorul perfect  pregătindu-se de 

sărbătoare. La marginea micului oraș o clădire 

înaltă cu trei nivele și o mansardă, destul de 

veche dar bine întreținută, se arăta mândră în 

hăinuța cea nouă, groasă și pufoasă. Era 

decorată cu crenguțe de brad, beteală și 

globulețe. Ferestrele erau luminate, se vedeau 

ici colo câte un chip cu ochii mari lipiți în geam, o 

fereastră deschisă , niște norișori aburinzi ieșind 

din gurițe mici ce țipau de încântare, mânuțe în 

aer , bucurie, cântece și veselie. Era orfelinatul  

micului orășel, deschis în urmă cu 25 de ani de 

câteva măicuțe ale mănăstirii Sfânta Cruce. 

Acum aveau numai 10 fetițe cam de aceleași 

vârste, de care se ocupau cu multă dragoste. 

Numiseră ”Sfinții Arhangheli” orfelinatul, ca acei 

îngerași părăsiți de părinți să fie ocrotiți de 

arhangheli, și în fiecare seară le povesteau 

micuțelor cum aripile imense ale lui Mihail și 

Gavriil le ocroteau în fiecare noapte, în fiecare zi. 

Se pregăteau de Crăciun și cum toată lumea 

participa,  erau concentrați în misiunea ce o 

aveau de dus până la capăt. Mai erau două zile și 

casa lor trebuia să fie curată, ordonată, 

împodobită. Maica Teodosia, una din cele trei 

măicuțe care se ocupau de centru, o femeie 

robustă, înaltă, veselă, pregătea mâncarea în 

bucătărie.  Meniul era serios: sărmăluțe, 

cârnăciori, friptură, prăjiturele, cozonaci, tort, 

budincă. Primiseră foarte multe anul acesta, 

Dumnezeu având grijă să nu le lipsească nimic, 

pe lângă mica lor fermă de animale pe care o 

obținuseră tot din bunătatea oamenilor care 

veniseră fiecare cu ceea ce putuse: 20 găini, 6 

rațe, 8 gâște,10 curcani și 2 porci. Aveau de toate 

slavă Domnului! Măicuța Teodosia era roșie în 

obraji de încântare, pregătea cu spor toate 

bunătățile și nu se putea opri din mulțumit 

Domnului pentru aceste daruri. Agitația fetelor, 

care erau vesele și alergau de colo colo, o făcea 

să se simtă împlinită și mulțumită. În camera 

principală  o sală mare cu șemineu, fotolii și 

ferestre mari decorate cu draperii verde oliv și 

bej, cu o masă lungă de 24 de persoane, fetele 

împodobeau bradul. Un brad mare, des și înalt, 

cu un miros aromat și puternic de munte, care le 

îmbujora pe fete. Îl primiseră cadou de la domnul 

primar care și în acest an se gândise la ele. Maica 

Casiana le supraveghea și le coordona. O femeie 

blândă, înaltă și slabă cea mai tânără dintre 

măicuțe, de doar 25 de ani. Avea o privire caldă, 
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ochii mari și verzi, un nas mic  pierdut în 

trăsăturile ei fine, buzele  roșii, o frumusețe 

curată , feciorelnică. Cânta cu fetele colinde, le 

prindea de mânuțe și înconjurau bradul să vadă 

ce ajustări să mai facă. Globurile prinse în 

ramurile dese de un verde închis proaspăt, 

colorate, diverse, din sticlă, transparente, din 

mărgele, instalația multicoloră, vârful de brad – 

un înger auriu cu aripile desfăcute, totul era 

perfect. Focul din șemineu și bradul maiestuos te 

invitau la vals, un dans ce te pierde într- o lume 

a viselor unde totul este posibil, unde îți permiți 

orice, unde este cald și bine, unde este bucurie, 

acolo unde jocul de lumini te îmbrățișează, unde 

iubirea ți se cuibărește ușor până te învăluie 

deplin, te transpune în timp, în trecut, la pruncul 

din iesle, la Dumnezeu-copil, la iubirea absolută, 

la bucuria desăvârșită, pentru că Dumnezeu este 

iubire, iubirea absolută.  

Orfelinatul fusese un vechi conac donat de o 

familie bogată mănăstirii și avea o  capelă mică 

în curte, unde măicuțele împreună cu duhovnicul 

mănăstirii slujeau. Se implicaseră mult în acest 

proiect, deși totul începuse timid, nesigur. La 

început se hotărâseră să vândă conacul, fiind 

greu de întreținut și pentru că banii din vânzarea 

lui puteau servi la renovarea mănăstirii.  

Totul  a început cu vara anului 1925 când 

maica Teodosia făcea inventarul obiectelor din 

conac, împreună cu alte două măicuțe. 

Mobilierul era masiv și scump, lenjerii, veselă 

toate erau de valoare și în stare perfectă de 

funcționare. Familia Horingescu făcuse donația 

în urmă cu câteva zile, donație legală. Lăsau o 

avere mănăstirii fără să se gândească la ceea ce 

avea să devină pe viitor. În seara aceea după 

inventar, căldura era de nesuportat iar maica 

Teodosia, care avea atunci în jur de 20 de ani, era 

epuizată și se hotărî să rămână la conac, peste 

noapte. Camera ei era la primul etaj, cu vedere 

în stradă. Deschise geamul, căci aerul era de 

nerespirat, și, cu toată oboseala acumulată, nu 

reușea să adoarmă. Luna plină lumina strada 

puternic, cerul curat și plin de stele oferind un 

spectacol înălțător. Cu ochii ațintiți pe cer maica 

auzi un plâns puternic venind de afară. Se ridică 

și privi pe geam, însă nu sesiză nici o umbră de 

om, nici o siluetă, nimic. Coborî scările și ajunse 

afară. Pe treptele conacului găsi un ghemotoc 

mic, alb. Îl luă în brațe și ieși în stradă, dar nimic, 

era liniște deplină. Cu luna ca martor, maica 

căută mai intens cu privirea, sub un copac, la colț 

de stradă, la poarta unei case îndepărtate, însă 

nimic.  

- Doamne  Dumnezeule, nu văd pe nimeni! 

Copilul din brațe, înfășat într-o păturică 

cu dantelă albă, respira ușor, nu mai plângea. Îi 

trase de pe ochi un colț de pătură și îi văzu ochii 

mari verzi, umezi. Era curat, mirosea a lapte și 

era foarte frumos, să fi avut 3-4 luni....   

Atunci apăruse primul copil într-o noapte 

înăbușitoare de vară, acum 25 de ani. Maica îl 

luase cu ea la mănăstire dar obiceiul 

abandonului la poarta conacului se repetă, până 

când numărul copiilor ajunsese la 13. Cu ajutorul  

primăriei, maicile deschiseseră orfelinatul 

„Sfinții Arhangheli”. Primii copii erau adulți 

acum, la casele lor, iar orfelinatul ajunsese într-

un impas. Perioada războiului fusese groaznică și 

măicuțele se hotărâseră să-l închidă, dar copiii 

abandonați continuau să vină, acum în număr de 

10 fetițe. Cea mai mare de  nouă ani, Cătălina, 

era oarecum șefa celor mai mici, o fetiță brunetă 

cu ochii mari verzi, un verde curat ca de sticlă, un 

verde pur, o culoare unică pe care maica 

Teodosia îl asocia cu alți ochi de acum 20 de ani. 

Nu erau toți copii abandonați, două fetițe erau 

surori și proveneau dintr-o familie foarte săracă 

a orașului... În urma morții părinților, bunica lor, 

bătrână și bolnavă, le lăsase în grija maicilor. 

Erau blonde amândouă, cu ochi căprui, una de 

șase ani, Maria, și cealaltă de patru ani, Ștefania 
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Rizeanu. Urmau alte șapte fetițe ale nimănui, 

aruncate în voia sorții în brațele Maicii Domnului. 

Creșteau cu un gol în suflet, deși erau bine 

îmbrăcate, hrănite și educate de maici și de 

preotul mănăstirii. Nu aveau să spună niciodată 

mamă, tată, să simtă legătura sângelui, a 

familiei, siguranța unei case. Era o luptă 

puternică pentru supraviețuire, care se 

declanșase din momentul abandonului. O luptă 

continuă și disperată să te știi al nimănui, fără 

legături și rădăcini. Golul acesta nu putea fi 

umplut, el rămânând acolo ascuns, adânc ca un 

pumnal înfipt în inimă, veșnic, dureros.  

 

II 

Afară cerul era înnorat dar nu mai 

ningea. Zăpada era consistentă și fetele făceau 

ascultare să nu se aventureze în zăpada pufoasă. 

Erau îmbrăcate de sărbătoare, una mai frumoasă 

decât cealaltă, cu rochițe colorate, cu fundițe 

roșii în păr, și se  așezaseră acum pe rând la masă, 

în salonul cel mare. Maica Teodosia era mai 

îmbujorată ca niciodată și se pregătea să 

servească masa de Crăciun. Maica Casiana, 

blândă ca de obicei, le așeza pe fetițe care 

râdeau și își dădeau coate cu ochii la cadourile de 

sub brad. Surorile Maria și Ștefania stăteau 

mereu împreună, erau de nedespărțit. Cătălina 

era prima, urmau celelalte șapte fetițe cu ochii 

mari ce sclipeau de bucurie și inocență. Despina, 

care avea cinci ani, blondă cu ochi albaștri, era o 

fire mai băiețoasă, veșnic ciufulită și cu părul 

încurcat, Andreea de patru ani, Gabriela și 

Mihaela de șapte ani găsite la distanță de trei 

zile, singurele nou născute, aduse de doamna 

Roșu Alexandra, soția unui avocat bogat din oraș,  

care le găsise chiar în fața casei ei, Serafima cea 

mai mică, de trei ani, Teodora de șase ani și 

Tatiana de cinci ani. Apetitul amuzant, specific 

copiilor, le încânta pe măicuțe care nu voiau să 

se vadă acest lucru, deși autoritatea trebuia 

impusă. Masa era îmbelșugată. Se așezaseră toți 

la masă, Maicile Casiana și Teodosia, părintele 

Gheorghe, un preot mărunt, gras dar cu un 

zâmbet înțepenit pe față. Fetele căutau să nu 

vorbească prea mult, deoarece erau privite 

insistent. De la masă lipsea doamna Roșu 

Alexandra care promisese că vine. Ea se ocupa de 

educația fetelor și voia ca ele să fie manierate, 

îngrijite, niște domnișoare în devenire cu mult 

rafinament. Uneori exagera, fiind o persoană 

gălăgioasă, un pic cam prea vorbăreață, dar 

elegantă și cu experiența unei vieți purtate în 

societatea celor bogați. Uneori devenea rigidă și 

își pierdea răbdarea, dar revenea la idee  mereu 

cu zâmbetul pe buze.  Adevărul este că le fascina 

pe fete prin prezența elegantă și încărcată de 

bijuterii. Dacă avea preferințe? Da, desigur, cine 

nu ar avea? În fond erau zece fete foarte diferite, 

de care se atașase profund și, vizibil, de una 

dintre ele.  

Doamna Roșu Alexandra întârzia azi deși 

nu îi stătea în caracter și măicuțele nu puteau să 

mai amâne ceremonia de despachetare a 

cadourilor, mai ales în fața unor copii. Erau toate 

cu ochii sclipind de bucurie și se pierdeau în 

hârtia colorată care se rupea în bucăți în mâinile 

lor arzând de nerăbdare. Așa le găsi când intră ca 

un uragan în livingul enorm al orfelinatului: 

- Ah, părinte! Părintele tresări pentru că 

doar ce ațipise, după o masă bună și în căldura 

plăcută a camerei. Îmi cer mii de scuze, 

iertăciune părinte, am făcut tot posibilul să ajung 

măcar, Ștefănuț al meu ( băiatul doamnei Roșu 

de 10 ani ) nu voia să doarmă, i-am spus că mama 

are obligații dar nu, cred că l-am răsfățat, mereu 

zic asta. 

Și râsul ei puternic umplu camera, astfel 

încât fetele se opriseră din ruptul pachetelor 

colorate cu fundă.  

- A! Nu, micuțele mele, continuați dar 

mai aveți de lucru. Țipă: Robeeeert! 
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Din spatele ei apăru un băiat înalt 

îmbrăcat în negru, cu părul creț la fel de negru și 

care ținea în mână o căciulă groasă.  

- Te rog, dragul meu, să aduci cutiile. Se 

opri și zâmbi. Continuați, hai acum vin și 

cadourile de la mine. 

Fetele admirau finețea lucrurilor primite, 

erau hăinuțe pentru fiecare din cele mai bune 

materiale în culori deschise de gri și roz, galben, 

bleu, bej cu fundițe de mătase, din lână și cașmir. 

- Vai, doamnă Roșu, cred că ați cheltuit 

destul, este mult! 

- Alexandra, părinte! spuneți-mi 

Alexandra, vă spun a zecea oară cred. Nu, nu a 

fost deloc mult, din toată inima am plănuit acest 

moment. Sper doar să fie la fel de încântate ca 

mine. 

- Desigur, priviți-le! dragele.... 

Fetele erau plăcut surprinse, cine nu ar fi 

fost? Erau cadouri pe măsură, dar prinsă de o 

hăinuță verde pal stătea o balerină din pietre 

verde închis cu ochii roșii. Această broșă furase 

toată atenția, se afla doar pe o singură hăinuță, 

pe cea a Mihaelei. Era normal să fie în centru 

atenției, lucru la care doamna Alexandra nu se 

gândise. Find o bijuterie cu pietre, pentru o fată 

este o amuletă, ceva de preț și foarte drag. 

Desigur, ele nici nu bănuiau adevărata ei valoare, 

nici nu conta, era cel mai frumos lucru pe care îl 

văzuseră. 

- Alexandra, te rog, putem vorbi un 

moment... 

- A, desigur, părinte. 

- Veniți aici, la geam. Sper că vă dați 

seama, eu înțeleg dragostea față de fete,dar 

vedeți.... 

- Părinte,  nicio problemă, v-am spus. 

- Nu, eu mă refer la acea broșă și la 

valoarea ei. 

- Oricum fetele nu au habar. 

- Nu este vorba despre asta, dar ați făcut 

un cadou foarte valoros unei singure fete. Nu 

înțeleg de ce? 

Privirea femeii devenise ștearsă, 

întunecată, aproape sinistră, ochii ei având o 

culoare închisă, umbrită. Ca să spargă liniștea 

lăsată brusc, părintele continuă: 

- De ce? Aici o să avem probleme, o 

singură bijuterie și una extrem de scumpă la zece 

fete. 

- Nu! nu, doar uneia singure. 

- Vedeți lucrurile nu sunt  atât de simple, 

aici sunt surori, nu au nimic, este greu să 

pretindeți ca o singură fată să poarte o 

asemenea bijuterie singură fără ca celelalte să își 

ceară drepturile, în fond eu nu vreau să le cresc 

așa. 

- Părinte, mi-ați cerut ajutorul, fac și eu ce 

pot. 

- Am înțeles și vă mulțumesc, însă nu știu 

ce o să iasă. 

- Vom vedea, acum vreau să mă bucur 

alături de ele. 

Nu părea să țină cont de nimic, se întoarse 

brusc spre fete lăsând în urmă parfumul ei dulce 

și silueta unei femei frumoase și tinere. Undeva 

în cameră alți ochi se întunecau, deși roșul mic al 

buzelor rămăsese crăpat într-un zâmbet. 

 

III 

Afară gerul  era cumplit, de la geamurile 

orfelinatului spre oraș nu se mai vedeau umbre 

de oameni și nimeni nu îndrăznea să stea pe 

afară. Doi ochi verzi priveau afară peisajul trist și 

înghețat. Era un ger mut, nimic nu mișca. Maica 

Casiana pregătea ceaiul pentru fete, care nu mai 

aveau chef de joacă și ascultau  viața Sfântului 

Vasile povestită de părintele Gheorghe care în 

ziua aceea nu își putea încălzi mâinile și gesticula 

mereu, însuflețind atmosfera. Povestea cu broșa 

părea uitată însă nu pentru toată lumea, 
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deoarece undeva într-o inimă de copil încolțea 

unul din cele mai josnice sentimente. Cătălina se 

ridică de la geam și urcă scările spre dormitoare. 

Era un hol lung  la primul etaj cu dormitoare 

dintre care unul al Maicii Casiana în capăt. 

Cătălina întoarse capul, știa că nimeni nu îi 

urmase pașii până sus. Fetele aveau trei camere 

deși erau doar zece, dar era bine atunci când ai 

la dispoziție atâta spațiu ca ele să nu stea 

înghesuite. Un singur dormitor avea patru paturi, 

pentru că Serafima fiind cea mai mică, era bine 

să fie cu încă trei fete, pentru siguranța ei. 

Cătălina se opri în dreptul primei uși și ezită, apoi 

deschise a doua ușă la al doilea dormitor cu câte 

trei paturi, intră și închise ușa. Pătuțurile aveau o 

tăblie de lemn pe care era notat numele fiecărei 

fete: Despina, Gabriela și Mihaela. Camerele 

erau simple și aoriste fără prea mult mobilier, dar 

curat și ordonat. Cătălina intrase de multe ori, 

dar acum avea o senzație ciudată. Se apropie de 

patul Mihaelei și deschise ușa noptierei, găsind 

într-o cutie de catifea  broșa pe care o căuta. O 

privea și nu se putea sătura, se gândea să facă 

schimb cu Mihaela măcar o noapte ca să se poată 

uita la ea în voie, fără să spună motivul. Strânse 

broșa în mână. Îi era greu să o pună la loc, și când 

auzi pași pe scări, cedă. 

Maica Teodosia urca scările cu greu, 

deoarece ea nu prea urca la etaj, camera ei fiind 

la parter: 

- Cătălina !!! 

- Aici sunt. 

- Ce faci pe întuneric? Aproape că nu te-

am văzut, hai la ceai. 

- Cobor acum. 

În mintea Cătălinei pietricelele verzi 

sclipeau intens, era ceva minunat, minunat. 

După ceai urmă rugăciunea de seară și 

părintele plecă spre mănăstire cât încă se mai 

putea vedea ceva pe stradă. 

- Părinte este foarte frig și s-a făcut târziu, 

nu rămâneți ? 

- Nu! am multe de făcut și cred că o să 

lipsesc câteva zile. 

- Nu mai treceți pe la noi? 

- Nu, mâine vine și doamna Alexandra și 

am vorbit cu un băiat să vină să vă mai ajute, 

sunteți două și este multă treabă, casa este 

mare, animalele și în plus lemnele pentru foc nu 

știu dacă sunt destule la adăpost. Acum am 

rămas și mai puțini de când a murit și Maica Irina! 

Mă gândeam să mai trimit o maică, eu nu știu 

cum să fac să slujesc și la capelă și la mănăstire, 

vom vedea. Doamne ajută, și noapte bună! 

- Doamne ajută părinte, aveți grijă, este 

ger afară. 

Deși distanța nu era mare, zona unde se 

afla mănăstirea. Era mai izolată și pe timpul 

iernii, mai greu accesibilă. Maica Teodosia se 

oferi să–l conducă pe părinte. După cinci minute 

maica auzi un zgomot afară. Ieși să vadă, 

gândindu-se că părintele s-a răzgândit văzând 

gerul de afară. Își luă șalul de lână și ieși în fugă. 

După ce deschise ușa alunecă pe prima treaptă și 

se lovi atât de rău încât îi amorți spatele. De 

durere, amețeala care o cuprinse o făcea să vadă 

în ceață. Încercă să se ridice ușor de teamă să nu-

și fi rupt ceva. Cu greu putu să se ridice și să 

privească în jur. Văzu o siluetă de bărbat dar mai 

înaltă decât cea a părintelui. Se gândi că i s-a 

deformat vederea în urma căzăturii și strigă cât o 

ținu gura: 

- Părinteee! Aoleu, Doamne, ce durere, 

părinteee! 

Silueta bărbatului  dispărea nepăsătoare în 

semi întunericul serii de iarnă. Maica aproape că 

paralizase și, din cauza frigului, renunță să mai 

strige. Nu știa ce să mai creadă, vederea nu îi 

revenise bine, deci se înșelase. Poate nu era 

părintele. Vrând să intre în casă alunecă iar dar 

se opri pe șalul ce-i sărise mai devreme de pe 
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umeri și care acum îi servise și opri o altă 

căzătură. 

- Doamne, dacă mai cădeam odată aia 

eram! Se aplecă să ridice șalul pe care se 

imprimase gheața când auzi un plâns înăbușit. Se 

întoarse spre dreaptă și văzu un coș de răchită 

împletit. 

- Doamne, după ce că nu văd bine mai și-

mi țiuie urechile, trebuie să mă încălzesc. 

Intră în casă abia pășind. 

- Maică ! ce-ați pățit? 

- Uite ce să pățesc, aud zgomot afară și 

când să ies cad pe trepte și la intrare mi se pare 

că zăresc și un coș, zău de nu m-am tâmpit de tot. 

A, și o siluetă de bărbat. Am văzut în ceață, cred 

că de durere, aoleu ce doare.... 

- Un coș afară? Sigur doar vi s-a părut? 

- Ce, vrei să verifici și tu? Ai grijă să nu 

pățești la fel, deși ești tânără, dragă... 

Maica Casiana deschise ușa încet și păși 

afară. 

- Se aude ceva? țipă din casă Maica 

Teodosia. 

Se auzea un zgomot slab, înăbușit. Maica 

Casiana se apropie de coș, găsi acolo o pătură 

groasă de lână făcută manual și sub ea niște 

mânuțe mici, albe. 

- Doamne Dumnezeule, pe gerul ăsta. 

Luă coșul și intră cu el în casă unde era cald 

și bine. Copilul din păturică era aproape înghețat 

și slăbit, un băiat, care avea o bluză albastră cu 

nasturi cam mare pentru el, și pantaloni. Să fi 

avut cel mult o lună...  

- Nu pot să cred, deci nu mi s-a părut. Jur 

că am văzut un bărbat afară plecând! Cum pot 

unii oameni să-și abandoneze copiii și pe o vreme 

ca asta. Of, asta ne lipsea nouă, la câtă treabă 

este, un copil mic. Dar de data asta trebuie mers 

mai departe în fond orașul nu este așa de mare, 

doctorul Mihăieș trebuie să știe cine a născut. 

- Poate vine mâine să-l consulte măcar, 

bietul este înghețat. 

- Păi dacă o fi traversat orașul pe o vreme 

ca asta ca să ajungă la noi. 

- Îl iau eu în cameră în noaptea asta, mâine 

ne va ajuta și tânărul acela trimis de părintele. 

- Stai să vedem dacă o să vină. 

A doua zi de dimineață soarele nu se grăbi 

să apară, însă în ușa de la intrare se auzeau bătăi  

puternice. Maica Teodosia se îngrozi. 

- Doamne, pic de liniște nu avem și eu abia 

mă mișc. 

- Bună dimineața, maică! Sunt Andrei, m-a 

trimis părintele să vă ajut. 

- A, da, desigur, intră. Avem multă treabă 

de făcut. Dar o să te rog mai întâi să mergi după 

medic, eu sunt aproape paralizată și avem un 

bebeluș aici de aseară, vreau să-l consulte, te 

rog. 

- Sigur, am plecat. 

Andrei reveni cu medicul cât putu de 

repede. 

- Da, o căzătură foarte urâtă, maică, vă 

dau un unguent. În flaconul ăsta aici aveți pentru 

dureri. 

- Și unde mai puneți că era să cad de două 

ori, noroc că Dumnezeu iubește și căscații. 

- Da, adevărat, dacă mai cădeați odată.... 

- Acum, vă rog, avem aici un bebeluș. 

Aseară l-a lăsat cineva, a născut cineva recent în 

oraș? trebuie să știți asta dacă nu cumva a născut 

acasă cu moașă. 

- Știu de nașterea unui băiat, dar, da, a 

născut acasă cu moașă,  din câte am înțeles nu 

prea este bine, haideți să vedem. 

De sub păturica tricotată, bebelușul 

scâncea și se foia, avea ochii strânși, părea în 

suferință....
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OSPĂȚURILE MAMEI CU DICHIS ȘI 
TAIFAS! 

 
Angela DUMBRAVĂ  
 

Fată dragă, dacă mă gândesc la vremurile 

când eram încă o fetișcană simt cum inima o ia la 

trap de emoție și bate așa de tare că o aud în urechi 

de parcă zburdă prin copilăria și tinerețea mea.  

Ca să spun așa, tare frumos mai trăiam înainte, fie 

că eram copil, părinte, bunic, prieten sau vecin. Ne 

aveam bine între noi și ne făceam timp să ne 

întâlnim mai des, chiar și doar până la casa unui 

vecin ca să-i dăm binețe și tot era bine că puteam să 

ne spunem păsurile și bucuriile. Părinții noștri, în 

afară de întâlnirile în familie de sărbători sau zilele 

onomastice unde eram nelipsiți ba de ziua Sfintei 

Maria, Ana, Ioana sau a Sfinților Gheorghe, Ion, 

Vasile, Iordan Constantin, Dumitru, își mai găseau și 

alte ocazii ca să fie împreună: 

-Ba că erau invitați la pomana unui vecin 

care murise demult ori la nunta unui prieten din 

copilărie care își însura băiatul cel mare sau la 

botezul celui mai mic copil al vecinului de vizavi de 

casa noastră sau invitați de onoare la pețitul fetei 

cutare pentru băiatul cutărui sau la toate nunțile 

unde mergeam cu mic cu mare ,dar și la alte 

petreceri fără niciun motiv  și doar așa ca să se guste 

vinul din anul acela sau atunci  când se întorceau de 

la biserică să mănânce împreună și câte motive nu 

se găseau atunci când se  întâlneau oameni de 

omenie. 

Părinții noștri, Gheorghe și Ecaterina, erau tare 

veseli și mai ales mama care lumina în jurul ei totul 

cu bunătatea, frumusețea, veselia și râsul hohotit 

care îndemna la veselie pe fiecare din cei prezenți. 

Roiau în jurul ei oamenii, chiar și noi, copiii, de zici 

că avea lipici. Povestea tot felul de pozne din 

copilărie, din tinerețe și chiar despre nepriceperile ei 

de tânără soție și mamă. Nu se făcea o petrecere 

fără ei și le plăceau să se întâlnească cu vecinii și 

oriunde era rost de o adunare între oameni buni erau 

și ei prezenți, dar nu se dădeau în lături să invite și 

în casa noastră prieteni de câte ori se ivea o ocazie. 

Erau darnici și puneau fără zgârcenie pe masă tot ce 

aveau mai bun.  

Dacă ai ști cât de mult ne plăceau nouă, 

copiilor, zilele când mama se întâlnea cu prietenele 

ei. Cel mai mult ne bucuram că veneau cu copiii lor 

și atunci era rost de o joacă pe cinste și pentru noi. 

Abia așteptam aceste întâlniri și cu atât mai mult că 

la o întâlnire ca aceasta mama se reținea ca să ne 

certe de față cu vecinile, chiar dacă, după ce se 

termina petrecerea, nu scăpam de dojenile ei. 

  Ziua când mama își invita prietenele era ca o zi de 

sărbătoare și parcă o și văd cu câtă emoție își 

aștepta musafirele chiar dacă se întâlneau în fiecare 

zi la gard, așa la o vorbă. Până să ajungă invitatele, 

mama își  mai arunca încă o dată ochii peste tot ca 

să vadă dacă toate lucrurile prin casă erau la locul 

lor și se mai uita pentru ultima oară dacă era pregătit 

totul pentru masă și la noi, copiii, dacă ne 

îmbrăcaserăm cu hainele pe care ni le lăsase 

fiecăruia .O văd și acum cum ne răsucea pe fiecare 

în toate părțile și mai lega un cordon sau așeza o 

fundă ori îi ciufulea cârlionții fratelui Fănel ,feblețea  

ei (era cel mai mare și nu-I ieșea din vorbă niciodată 

) și când credea că totul era cum trebuia, abia atunci 

începea găteala ei.  
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Acum, dacă mă gândesc bine, mama era așa de 

frumoasă că putea să se îmbrace cu orice, că-i 

stătea bine, dar ea se gătea cu ce avea mai frumos 

în casă și neapărat și cu ceva nou. Avea întotdeauna 

în ladă ceva cusut pentru o astfel de întâlnire și își 

primea musafirele în casa mare.  

Invitatele mamei nu veneau niciodată toate odată, ci 

pe rând, după cum își terminau treburile prin curte și 

casă. Întotdeauna aduceau și o mică atenție pentru 

gazdă și asta după ce anotimp era. Dacă era vară 

aduceau câteva fructe din pomii din curte sau 

primele trufandale din grădină, câteva roșii, 

castraveți, dovlecei sau chiar o farfurie cu pișcoturi 

care miroseau a mirodenii de vanilie sau lămâie că 

ne lăsa gura apă de cum intrau în curte. Ce pot să 

spun e că nimeni nu venea cu mâna goală în vizită.  

Și parcă le văd pe bunica Aftinia și pe mătușa 

Domnica care aveau casele pe lângă casa noastră, 

(atunci așa era obiceiul când se căsătoreau își 

căutau loc de casă pe lângă părinți sau alte 

neamuri), gătite în halate înflorate de zanana și care-

ți luau ochii, de ce strălucitoare erau, iar pe cap 

legate cu broboade de mătase în culori vii și vesele, 

legate "de-a moda” și încălțate în papuci de casă 

matlasați. 

De câte ori se vizitau, toate musafirele 

mamei erau îmbrăcate mai altfel decât cum le știam 

în zilele obișnuite și, după ce-și dădeau binețile 

cuvenite, se complimentau între ele” că ce frumoasă 

ești și ce rochie colorată ai, vecina, te prinde tare 

bine culoarea verde” și mama nu zăbovea prea mult 

cu complimentele cu vecina că intra pe poartă alta și 

mama îi ieșea înainte: 

- A, ce bine că ai venit și tu, Maria! Acum 

văd că ți-ai cusut halat nou, e tare frumos, tot la tanti 

Ioana l-ai cusut? Și mama nu aștepta prea mult 

răspunsul că deja o complimenta pe altă vecină.  

Dacă mă întrebi pe mine, fată, și tanti Maria zâmbea 

cu toată fața de ce-și amintea: 

-Cea mai frumoasă, după mine, era vecina 

noastră, tanti Florica. Era tare darnică și de câte ori 

ajungea pe la noi, întotdeauna ne aducea și nouă 

ceva bun, o bomboană, un dulce făcut de ea în casă 

sau ce găsea copt în grădină în perioada aceea. Era 

copilăroasă și se juca cu noi ca un copil!  Pentru asta 

era privită cu oarecare invidie de vecinele mai în 

vârstă și de cum intra în casă, roșie la față după 

joaca cu noi prin curte, o lua imediat la descusut o 

vecină mai de treabă: 

-Ce ten curat ai tu, Florico! Zău, parcă nici 

nu te-a văzut soarele în vara asta, ori te ferești de el 

și îți acoperi fața? Și uite ce corp frumos și subțirel 

ai. Parcă ești o fată mare, nici n-ai zice că ai născut 

patru copii! 

Tanti Florica făcea fețe -fețe și se înroșea 

până în fundul ochilor de rușine și emoție, apoi ne 

dădea darurile pe care ni le adusese de acasă și se 

așeza la masă bucuroasă că a fost băgată în seamă 

de musafirele mai în etate ale mamei. La masa 

joasă, lângă ele, ne așezam și noi, copiii, și, după o 

hârjoneală între noi pentru ocuparea locului unde să 

stăm așteptam nerăbdători momentul când mama 

ne servea cu dulceața ei specială de caise.  

Altădată se întâlneau ca să facă plăcinte cu brânză, 

gutui, mere, dovleac sau ce era copt atunci. Veneau 

tot așa frumos îmbrăcate numai că dacă făceau 

plăcinte fiecare avea și un șorț brodat în față ca să 

nu-și murdărească halatul și cu părul strâns într-un 

coc și cu o băsmăluță legată să nu le cadă vreun fir 

de păr în coca pe care o frământau. Ca să meargă 

treaba bine, nu este așa ușor să faci plăcinte aici, îți 

trebuia pricepere că altfel, dacă nu te pricepeai, te 

făceai de râs între atâtea femei cu ochii pe tine și 

când începeau să pregătească plăcinta se 

organizau foarte repede.  

Una făcea focul la cuptorul din curte, alta 

făcea foile, o vecină răzuia dovleacul, merele, 

gutuile. Bunica le privea atentă cât de pricepută era   

una față de alta. După ce puneau plăcintele în tăvi le 

băgau în cuptorul pe vatră cu lopata de lemn. Și aici 

ultimul cuvânt îl avea de spus tot bunica.  

Dacă se nimerea toamna, când erau și bostani de 

plăcintă, tăiau unul în felii și le băgau în cuptor ca să 

se coacă.  Scoteau din cuptor tăvile când feliile erau 
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rumenite și din care ieșeau aburi și așezau feliile 

coapte pe un fund de lemn mare, le acoperea cu 

un peșchir și le lăsa așa câteva minute ca să se 

răcorească. Ne așezam pe scăunele în jurul 

mesei, și ne luam o felie de dovleac din care încă 

mai ieșeau aburii. Nu aveam răbdare să le lăsăm 

să se răcească și nerăbdători luam o linguriță cu 

care scobeam miezul dulce din coaja groasă. Ne 

frigeam la limbă așa că schimbam îmbucătura 

dintr- o parte în alta a gurii și închideam ochii de 

plăcerea gustului de dovleac copt. Și ne potoleam 

pofta cu feliile de dovleac care erau primele 

băgate în cuptor urmărite cu grijă de bunica care 

le lăsa să se coacă la foc molcom să nu le ia focul 

iute și să le ardă. Și în așteptarea plăcintelor 

făceam câteva ture de alergat prin curte și ne 

opream în fața cuptorului ca să vedem ce mai era 

pe acolo. 

 De altfel, cred că nimeni din curte nu mai 

rezista la mirosul de plăcinte și cred că se simțea 

în toată mahalaua. Erau o bucurie mesele acelea 

cu prietenele mamei. După ce bunica scotea 

plăcintele din cuptor cu o lopată de lemn, celelalte 

vecine le așezau pe masă și fiecare își lua din 

plăcinta care-i plăcea cel mai mult. Mie, ca să spun 

pe drept îmi plăceau toate, dar începeam 

întotdeauna cu plăcinta cu brânză peste care 

bătuseră un castron de ouă adunate atunci din 

cuibar și bătute cu o smântână de zici că era unt, 

adus de tata de la baltă și făcut din laptele muls de 

la văcuțele noastre. Mă uitam la fiecare cât de 

repede mâncau de zici că se băteau turcii la gura 

lor. După ce ne mai potoleam foamea începeau 

discuțiile între ele și mamele, mai în glumă mai în 

serios, aduceau vorba despre vecina de peste 

drum că este tare înceată la treabă sau de câte o 

fată sau băiat și se înfiripau între ele discuții, chiar 

și mici bârfe din te miri ce, dar fără răutate.  

-Tu să știi că atunci, pe vremea mea, nu 

era dușmănie.  

Ne așezam în curte la masă în cerdac și 

noi, copiii, eram omeniți ca egalii mamelor și după 

ce mâncam și ne făceam siesta, fratele nostru mai 

mare, Fănel ne cânta la caval. Ne miram cum de 

știa să cânte atât de frumos! Cânta din tot sufletul 

lui, furase cântatul la caval de la un vecin al nostru 

care trăia singur. De tristețe cânta așa! Vecinele îl 

ascultau pe Fănel și fiecare era cu gândul la o 

poveste din tinerețea ei și totuși nu putea să se 

gândească prea mult la ce-a fost, că afară începea 

să se însereze și mai aveau încă atâtea de făcut 

până se lăsa noaptea și una câte una pleca la casa 

ei și intra în rolul pe care-l avea fiecare pe scena 

vieții…. 
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CENTURA GHIMPATĂ ȘI NUNTA DUPĂ 
NUNTĂ 

 
 
         Maria TOMIȚA CORINI 

 
(Multe evenimente au luat altă întorsătură după 

Revoluția anului 1989, filele calendarelor, au 

început să foșnească, ba chiar să vorbească între 

ele, o bună parte din oameni auzeau și simțeau la 

unison schimbarea care urma să se producă.) 

 

       Soarele, îngândurat, își depăna alene mersul 

peste împărăția cerului. Oboseala îl făcu să se 

aprindă și mai mult, de aceea spre miezul zilei 

sufla cu nemiluita din flacăra-i aprinsă, spre fața 

Terrei  ce o vedea ca în palmă. El, de sus, îi 

urmărea probabil pe toți și se distra de minune 

când îi vedea pe unii aruncându-se în oglinda 

tremurândă a mării, pe alții grăbindu-i să-și caute 

răcoroasa umbră așternută de măreția pomilor... 

       Făceam parte și noi din acei care, tocmai ne 

oploșisem sub sălciile pletoase cărora le curgeau 

ochii peste apa Prutului. În vara ceea părea că și-

a luat tălpășița întreg satul, lăsând pustiul în locul 

său, aglomerând întreaga luncă a Prutului care nu 

mai văzuse atâta lume după anii 1941 până 

dincoace de ”Podul de flori” care se născuse pe 

data de șase mai 1990. În acea lungă perioadă, ca 

o viperă stătea pe trupul țării centura ghimpată, 

care mai avea în jurul poalelor sale, o fășie 

proaspătă de arătură, ce marca suflarea fiecărei 

căprioare, care se simțea uneori în pericol, 

alergând fără voia sa, izbindu-se de ghimpii 

năstrușnici ce o răneau. Ar fi stat mult acea sârmă 

pe gâtul porțiunii frontierei între frați, dacă nu ar fi 

venit vestea gardului smuls în alte localități. Greu 

s-a dobândit libertatea trecerii dincolo de frontieră. 

Cu insistență, unitate și bună credință s-a reușit. 

Astfel, treptat a început să dispară bucată cu 

bucată din averea celor care puse stăpânire peste 

neamul nostru.... 

       De obicei, în toate duminicile a acelui an, 

majoritatea oamenilor din sat și nu numai, chiar din 

satele vecine, din satele de dincolo de deal 

veneau ca la cea mai deosebită sărbătoare, la 

odihna care nu mai visaseră. Sâmbăta, 

gospodinele trebăluiau în jurul casei porăindu-se 

pe la cuptor, o făceau cu sufletul, ca să le fie masa 

mai bogată pe malul Prutului, duminica, acolo 

unde se adunau românii de pe ambele maluri. De 

câte ori treceau grănicerii, întrebau dacă sunt 

români printre ai noștri, ei fiind necunoscători de 

limbă nu înțelegeau, că noi toți eram români și toți 

erau ai noștri chiar dacă se aflau printre noi frații 

de dincolo de râu. Acolo, pe brațul Prutului, fie aici 

sau dincolo, se încingea câte o horă românească 

dintr-acelea din care săreau scântei din călcâie și 

apoi vorbeam toți la fel, dansam toți la fel, râdeam 

toți la fel, era o minune! Ne bucuram toți la fel de 

întâlnirile care dădeau în floare pretutindeni. 

Istoria neamului își deschidea o nouă filă. 

      În ziua ceea, eram foarte tristă chiar dacă 

soarele râdea împreună cu toți acei care erau pe 

malul Prutului. Apele din el treceau la vale tăcute, 

mai ridicau din când în când câte un zgomot la 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul V, nr. 9-10, decembrie 2022 
 

252 

 

 

salturile copiilor care se aruncau întrecându-se la 

înot, vocile lor se contopeau cu ecoul ce plutea 

deasupra pădurii. Tristețea, se datora faptului că 

nu ajunsesem la nunta ce se desfășura chiar în 

acea sâmbătă în orașul Bârlad, fiind invitații lui 

Vasile și Gabriela din Fălciu, rudele miresei. Era 

pentru prima dată când trebuia să ating pământul 

românesc adevărat, pământul despre care deseori 

îmi vorbise bunica. Dar în acea zi n-a fost să fie. 

Cu o zi înainte fusesem întorși de la vamă din 

motive banale. Un ostaș în uniformă rusească s-a 

apropiat și ne-a șoptit sfătuindu-ne să trecem 

Prutul nelegitim, așa cum o făceau mulți, 

nominalizând că atât cât va fi șef de pichet acel 

care era în funcție, puțini vom avea posibilitatea să 

trecem spre frații noștri. Deci știa el ce știa. 

Așteptarea și emoțiile m-au dus până la lacrimi, nu 

doream să mă întorc acasă, mai speram să li se 

facă milă... 

      A doua zi, dis-de-dimineață încurajați și de 

cumnații veniți din Bolgrad, (Ucraina) eram cu tot 

cu valize pe malul Prutului. Soțul trecuse râul înot, 

pe mine m-au așezat pe o bărcuță improvizată, 

ducându-mă spre celălalt mal. În sfârșit, bunul 

Dumnezeu ne ajutase să pășim pentru prima dată 

pe pământul cel adevărat, românesc. Acolo pe mal 

ne aștepta nea Vanciu cu un camion ”Roman”. 

Ajunsesem în Fălciu, o localitate pe care o 

vedeam de mic copil de pe pragul casei. Tanti 

Ancuța, mama lui Vasile, rămase portret când ne 

văzu. După câteva secunde își reveni și ne 

îmbrățișă  strigând cu voce tare: ”Au venit rușii, 

măăă! Vai, dar cât v-am așteptat în sfânta ziuă de 

vineri, ieri, zău am zis că nu mai reușiți să veniți. 

Ce păcat! Vasile și cu Gabi, au plecat foarte triști 

ieri la nuntă. De-ați ști cât v-au așteptat și ei.” La 

bucuria și strigătul dânsei, începuse să se adune 

vecinii, invitându-ne să mergem la ei, după care 

tanti zise: ”Lăsați-mă bre să mă bucur eu întâi de 

ei, să mi-i hrănesc, că doar n-o să-i țin flămânzi, 

după aia vor merge și pe la voi.” Dar vecinii nu 

se îndepărtaseră, au tot stat prin preajma casei 

cu pricina până a pregătit tanti Ancuța o fripturică 

din iepure, mămăliguță cu smântână și brânză 

de vaci. După binecuvântata masă am trecut din 

casă în casă, cred că reușisem la vre-o șapte 

vecini să intrăm. Mare le-a fost mirarea 

băștinașilor auzindu-ne vorbind cu ei. Care mai 

de care ziceau: ”Ia priviți mă, rușii vorbesc 

românește!” 

       Se întorceau de la nuntă Vasile cu Gabriela, 

nici nu apucă bine să coboare din tren, cineva le 

și duse vestea precum că le venise rușii în 

ospeție. Alergau în pieptul calului spre casă, 

dacă nu ar fi ajuns tocmai atunci, nu știm pe la 

câte case am fi reușit să le mai onorăm cu 

prezența noastră, invitațiile fălcienilor. Era ceva 

deosebit, ceva nou cât pentru ei atât și pentru 

noi, mai ales acea primire cu pâine, apă rece din 

fântână și dulceață... 

       Ne urcasem în tren, aproape de miezul 

nopții eram la locul cu pricina, nunta mai avea iz 

de veselie. Din casa mirilor și a părinților lor 

ieșise două familii care erau și ei din Basarabia. 

La acea ora târzie, au revenit din rude și cu acei 

care nu plecaseră, împreună am deschis o nouă 

pagină nunții care părea că nici nu luase sfârșit, 

avea o continuitate extraordinară, o nuntă de 

neuitat. Am cântat și am dansat mai bine de trei 

ore. Și acei din Bârlad s-au tot mirat 

zicând: ”Cum de cântă și vorbesc atât de bine în 

limba română, rușii?” Acele câteva ore 

îmbrăcate în straie de nuntă, aflându-se de 

mână cu horboțica veseliei, făcuse să fie o 

minunată nuntă după nuntă. 

        În zorii zilei de luni, la ora patru am luat 

trenul Bârlad – Iași. În tren ca să nu fim 

descoperiți că suntem basarabeni și mai ales, 
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clandestini, Vasile ne-a dat să avem în buzunar 

monede participând la plata biletului, după care 

zise : ”Tu poți vorbi liber, nu te cunoști că ești de 

dincolo, dar Mihai să mai tacă, are pe alocuri în 

vorbire accentul cel rusesc...” Nu știu cum se 

întâmplase, dar intrasem foarte ușor în dicția curat 

românească, vorbeam liber cu ei oriunde, fără 

teamă. 

        La ora șapte dimineața eram la sora 

Gabrielei. După trei ore de odihnă se trezi soțul 

meu zicându-mi: ”Tu îți dai seama unde am ajuns? 

Da, eram foarte conștientă, dar dorința de a fi în 

țara mamă era mai mare decât orice s-ar fi putut 

întâmpla. La ora zece dimineața am coborât să 

ieșim în oraș. Am mers spre Mănăstirea Sfintei 

Paraschiva, din păcate, în acea zi ușile îi erau 

închise. Mergeam pe străzile Iașului și nu mă 

săturam să respir aerul de acolo, era un vis pe 

care îl trăiam cu ochii deschiși, cu adevărat eram 

în țara lui Ion Creangă, eram acasă și nu eram. 

Mă bucuram și mă întristam, gândul că trebuie 

să mă întorc și nu reușeam să admir mai multe, 

mă durea. Nu mai văzusem și nici nu simțisem 

în viața mea ceea ce simțeam atunci. M-a 

marcat fiece imagine, arhitectură, sculptură, 

până când și acele trotuare care vorbea de la 

sine istoria neamului, mă fascinau. Aveam 

impresia că și păsările, frunzele, ramurile, toate-

toate vorbeau o limbă curată românească. Mă 

simțeam ca într-un basm, trăiam o poveste de 

nedescris, nu pot reda sentimentul ce îmi 

cuprindea întreaga făptură. Voiam să-mi tapetez 

pe suflet toată frumusețea ce domina inima 

Iașului și zgomotul zilei era diferit. În jur se 

răspândea un aer românesc, vedeam ca pe o 

imagine de film. Avea grijă să mă trezească din 

visare soțul meu cu câte un semn pe sub cot, ca 

să nu fie văzut, amintindu-mi că e periculos, că 

suntem clandestini. Eu nu vedeam și nu auzeam 

nimic. Eram în țara românească, în țara-mamă. 

El trăia o îngrijorare, că dacă cineva din acei 

care ne-au văzut când am trecut Prutul ne vor 

denunța la primărie, că dacă vom fi ridicați și 

duși în Siberia? Ce vom face cu casa, mama, 

copiii? Eu îl linișteam, nu eram noi unicii care 

trecusem clandestin Prutul, nu eram noi primii și 

apoi ce o fi o fi. 

Totuși el, soțul meu a insistat să ne întoarcem 

acasă, tot atunci luni, am luat cale întoarsă spre 

Fălciu. Fusesem invitați, chiar rugați să mergem 

în Bârlad la zeamă, în aceeași zi, adică luni 

seara, dar nu a mai fost să fie. Seara pe la ora 

șapte, ajunși pe malul Prutului, am așteptat de 

după sălcii să se îndepărteze grupul grănicerilor. 

El a trecut înot pe mine m-au trecut prietenii 

noștri tot pe așa zisa, improvizata barcă.   

       Am ajuns acasă cu tot frumosul agonisit în 

cele treizeci și șase de ore. Aveam impresia că 

trăisem o veșnicie în țara-mamă românească. 

Acea limbă curată, strămoșească pe care am 

vorbit-o în acele clipe, pe care am savurat-o la 

nesfârșit, pe care am simțit-o în fiece firicel de 

iarbă, în fiece floare, în fiece respirație, chiar și 

în seninul cerului, se înălța dumnezeiește în 

toată făptura sufletului meu.. Nu o singură dată 

am zis, am văzut și simțit în câteva ore care alții 

nici într-un an nu ar vedea și simți ceea ce am 

trăit eu. 

    Centura ghimpată nu mai avea acea putere 

asupra neamului românesc, fărâmițându-se 

treptat de peste întreg trupul durut al bătrânului 

Prut. Nunta după nuntă, mi-a rămas ca o filă vie, 

aș putea-o povesti și în vis, mai ales, acele 

amănunte ale întâlnirii noastre cu basarabenii 

care se interesau cum am trecut vama... 
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IUBEȘTE POETUL 
(ESEU) 

 

 
           Ionica BANDRABUR 

 

     Poetul, câteodată, sădește imaginar o mie și unu 
de gânduri, călătorii în labirinturi stapânite de voci ce 
ademenesc spre a crea și ști cum iubi și slăvi 
CUVÂNTUL din care nu ar mai dori să iasă 
niciodată. Poetul știe a zugrăvi și mesteșugi 
sentimentele, iubirea, bucuria, fericirea, durerea și 
tristețea, cu penelul sufletului, precum mateloții 
speranța, odată cu mesajul din sticla ce plutește spre 
zările infinitului, pe valurile zbuciumate ale mărilor și 
oceanelor.  
     Câteodată sădește copaci pe mici petece de 
pământ răvășit de mirosul proaspăt de ploaie, la 
umbra cărora se odihnește, dar nu înainte de a-i 
boteza cu duioșie, pe toți, cu numele semenilor 
dragi, plecați în împărății neștiute de pământeni. Îi 
botează cu ierburi de leac, busuioc și cuișoare ce-și 
răspândesc cele mai suave arome, apoi își 
destăinuie fericirea și suferința, așteptând 
mângâierea, atingerea trupului cu ramurile încărcate 
cu frunze și flori ce atârnă ca niște liane salvatoare 
în caz că, în nebunia lui, dorește a se       oglindi în 
fântâni fără apă. 
      Poetul ridică norii ce umbresc seninătatea 
omului ce se lasă copleșit de tristețe. Îl înconjoară cu 
versuri, cu poeme închinate anume, temple zidite din 
cuvinte înțelepte, ca dovezi de iubire. Poetul cântă 
cu sfințenie, înălțându-și brațele către cer în 
rugăciune pentru pace și fericire. Se așază la masă 
cu Dumnezeu și bea din pocalul cu agheasmă în 
schimbul ofrandei aduse, versul și cântecul, vălul 
care ascunde taina inimii și mâna celui care îl ridică 
cu mare grijă. 
     Poetul nu are timp, dar are răbdarea și 
încrederea de a scoate la lumină, din locul tăcerii și 
al misterelor, cele mai profunde simțăminte și 
sentimente, dar mereu cu neliniștea pentru ziua de 
mâine. Poetul știe să facă negoț cu mătăsuri de 

cuvinte, își țese singur pânza din razele zilei, din 
ramuri de copaci, din sunetul dangătului de 
clopot, din privirea copilului născut din flori, chipul, 
cosițele și slăbiciunea fecioarei căzute în patima 
amorului, scânteia ce aprinde focul, dulcele gungurit 
al păsărilor ce se giugiulesc în cuiburile lor și... țese 
și tot țese chiar ajuns în pragul bătrâneții, țese până 
nu mai vede albastrul cernelii, culoarea unicului său 
strai. Poetul nu primește mângâieri, el le dăruiește 
îndemnat de instinctul său, unică sa moștenire 
primită la naștere de la ursitoarele vieții, bogăția de 
a dărui chiar și celui ce nu înțelege, nu știe a prețui 
și valorifica însemnătatea graiului. Dar el dăruiește, 
poetul dăruiește necontenit, câteodată mulțumindu-
i-se, de multe ori hulit, de parcă ar fi fost el unicul hoț 
de cărți ce au cuvinte mai mult sau mai puțin citite. 
El le-a adunat și șters de praf cu pămătufuri făcute 
din speranțe, că într-o zi, într-o noapte, un adevărat 
hoț de cărți îi va fura măcar una, una oarecare, să o 
ascundă în sân, să se lase vrăjit, învăluindu-se în 
țesătura fin creată într-o viață de om, de un OM. 
     Până atunci, dăruiește toată truda sa, cuvintele 
din neliniștea furtunilor, fiindcă este destul de bogat 
și nobil să își jertfească tot ce are mai de preț, ca 
apoi să moară la picioarele tale. 
Omule, iubește poetul! 
 

GUST DE ROMÂNIE 
(ESEU) 

      O definiție care mă pune din ce în ce mai mult pe 
gânduri. Sunt multe lucruri care, trăite zi de zi, 
capătă o semnificație de patriotism, pe care mulți 
dintre noi o sesizăm poate mai bine decât cel care 
se străduiește să iasă în evidență cu nebunii firești 
sau nefirești, venite din așa-zisa lozincă mai mult 
sau mai putin credibilă ,,Sunt patriot și îmi iubesc 
țara!", fără să știe cu adevărat semnificația acestor 
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mărețe cuvinte, uitând, de fapt, să-și scoată fesul de 
pe cap și pleca ochii în fața unui monument al 
soldaților căzuți la datorie, uitând de bunicii și 
străbunicii noștri care ne-au lăsat totuși un petec de 
pământ, pământ câștigat cu prețul vieții, punându-și 
speranțele în noi să nu ne vindem pâinea, pădurile 
și aurul țării. Astăzi, trăim într-o lume unde edilul este 
stăpânit de o sălbatică poftă de cucerire a puterii, să 
se poată înavuți de pe urma celui slab prin programe 
politice pe măsura lui, care îl ajută să dobândească 
putere asupra prostimii. Sunt tot mai puțini vizionari 
care cred că societatea se întemeiază pe dreptate și 
omenie. Revendicarea dreptului la o viață liberă și 
decentă este actul cel mai eroic ce denotă dragostea 
față de neam.  
   Oare câți dintre noi mai pot avea acest sentiment, 
când, de fapt, mai-marii statului vor ștearsă memoria 
celor care au stropit glia cu sângele lor pentru 
bunăstarea noastră, pentru liniștea, libertatea, 
palma de pământ care ne asigură și astăzi anafura 
din bucata de pâine sfântă. Dar pământul trebuie 
lucrat, iar bunicul Ion nu mai trăiește și să fi trăit nu 
ar fi avut cu ce. Demult, demult, când a s-a făcut 
colectivizarea, statul i-a luat tot. A fost un țăran 
bogat, datorită hărniciei lui. Nu s-a ținut cont că 
fusese prizonier de război, că a fost decorat pentru 
lupta, devotamentul și dragostea față de țară etc. De 
câte ori își amintea că a rămas fără nimic, își 
ascundea chipul în dosul palmelor, se așeza în 
genunchi și săruta pământul din ogradă 
strigând: ,,Cu cine să mă cert, Doamne, pentru 
nedreptatea care mi s-a făcut? Am șapte copii. Unde 
or să-și facă băieții mei casă când s-or însura? Ce 
zestre dau fetelor când s-or mărita, dar cine le ia de 
neveste fără nimic?"  
    Bunicul era, în ochii sătenilor, cel mai vrednic om 
al locului. Cu toate pierderile avute, nu s-a lăsat 
învins. Dar orgoliul îl dădea de gol foarte des. Oricât 
ar fi vrut să pară indiferent, în casa cea mare, de 
curat, așa i se spunea la camera pentru primirea 
musafirilor, ,,casa de curat " după ușă, avea un 
drapel. După spusele lui, i-a fost dăruit de un copil, 
la întoarcerea din prizonierat. Bunica îl vedea mereu 
intrând acolo, dar nu știa ce face. Îmbrățișa drapelul 
și pomenea numele camarazilor decedați și a celor 
cărora le-a împărțit cojile de cartofi pe care le fura 
din bucătăria închisorii unde lucra de dimineață până 
seara. S-a considerat un norocos când a fost ales de 

un ofițer rus să lucreze acolo. Povestea că nu era 
sever cu el. De multe ori îi oferea pe ascuns câte un 
colț de pâine. Accepta pentru că trebuia să reziste, 
să poată avea putere pentru când va veni vremea 
întoarcerii acasă. A crezut mereu că într-o zi va fi 
liber. Doi ani de prizonierat i-au lăsat multe sechele 
care nu s-au vindecat niciodată. Era un ambițios. Îl 
măcinau gânduri fel de fel, dar cel de a face o 
fântână în mijlocul satului, aproape de casa lui, nu îi 
dadea pace.  A obținut aprobare și a făcut fântâna.  
     Ținea enorm la această fântână. Își petrecea ore 
în șir privind de după gardul casei, către locul cu 
pricina, să vadă cine se oprește să-și ude buzele din 
apa sfințită de el prin rugăciuni în fiecare dimineață. 
Mândru tare că steagul primit la întoarcerea din 
prizonierat, prins de un stâlp de lemn sub acoperișul 
fântânii, flutura în vânt triumfător. I se citea pe chip 
bucuria. În război și prizonierat, deși primită cu porția 
și niciodată de ajuns, apa l-a ținut în viață, de aceea 
și-a dorit construirea fântânii. Astăzi, din fântâna 
bunicului, a rămas o groapă plină cu gunoi. Satul are 
apă curentă și canalizare. Fântânile ar trebui să intre 
în patrimoniul statului. Nimeni să nu aibă dreptul de 
a decide desființarea lor.  
       Va mai trece mult timp până nu vom mai sorbi 
din cupa amarei experiențe, a încrederii înșelate de 
către... Va mai trece mult timp, până neamul ni se va 
reîntregi, până copiii noștri, cu inima dând pe afară 
de dorul de părinți și plaiuri, se vor întoarce acasă 
așa cum noi ne-am întors după 20 de ani de 
străinătate. De ce ne-am întors?  
Nicăieri în lume nu este mai bine ca în țara mea. 
Nicăieri nu adie vântul și nu se cântă doina ca la noi. 
Nicăieri în lume nu există cer albastru de Voroneț. 
Nicăieri în lume nu se poartă ia cum o poartăm noi, 
cu mândrie. Nici preșul țesut, din cordele, de către 
bunica și mama, nu se așază bine la ușa străinului, 
doar la ușa mea, cum din strachina de lut și cu 
lingura de lemn, nu știe nimeni a mânca, decât 
românul. Nici pâinea nu este mai gustoasă ca la noi, 
chiar dacă uneori amară, nu a fost descântată la 
frământat, nici udată cu sudoarea frunții și mâinilor 
arse de soare și pentru că nu a fost treirat grâul ca 
la noi, să se pună smocuri legate la stâlpii casei, 
semn că holda a fost bogată, cum nici vinul sau 
pălinca nu te fac  plin de voie să încalți opincile 
răbdării și să joci ,,bătuta" până îți sar din picioare, 
decât la noi. Nimic din altă țară, nu are gust de 
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Romanie! 
Copiii mei, într-o zi, se vor întoarce acasă definitiv.  
      Poporul meu nu este laș, cum spun unii. Poporul 
meu este erou, a militat și militează pentru 
democrație, doar că morile de vânt se înmulțesc pe 
zi ce trece și e tot mai greu. Cel mai rău este să îți 
iubești glia, dar să nu poți face nimic pentru ea. 
Nefăcând nimic pentru ea, înseamna că nu faci nimic 
pentru nimeni.  
 

ÎN NOAPTEA CÂND A NINS 
(ESEU) 

   Fară să îmi dau seama, noaptea aceea mă 
cuprindea în brațele sale imense acoperindu-mă cu 
reci umbre înțepându-mi obrajii moi și calzi, cu acele 
gerului. 
Ieșisem afară, așa cum fac de obicei în fiecare seară 
înainte de culcare, caut luna să îi privesc măreția și 
să îi vorbesc despre mine ca celui mai mare 
duhovnic, singura ce îmi poate păstra secretele 
sufletului la milioane de kilometri distanță de pământ, 
în tainițele sale păzite bine de slujitoarele ei, stelele. 
    Am privit zadarnic în sus, către cer, nu era nici 
urmă de lună. Îmi strângeam cât mai mult împrejurul 
trupului o pătură de lână, să nu simt frigul, dar, 
încetul cu încetul, barba începu să-mi tremure în 
neastâmpărul și acompaniamentul clănțănitului 
dinților din gură. 
Sprijinită de stâlpul de piatră al terasei, priveam  prin 
întuneric către versantul nordic al muntelui Nemira.  
   Abia se întrezărea pădurea, era învăluită într-o 
ceață alb-gri, părea un imens ocean cu valuri 
înghețate, era voalul babei ierni, se pregătea să și-l 
scuture curând. 
Frigul mă făcu să intru în casă mai repede decât mă 
așteptasem. Așezată în fața șeminului să mă 
încălzesc, priveam  spectacolul fantastic al flăcărilor, 
ascultam trosnetul lemnelor ce ardeau alene și cum 
luminile focului se jucau pe pereții văruiți în alb. Ușor, 
ușor, felurite gânduri se strecurau în minte, mă voiau 
părtașă la liniștea sau neliniștea nopții.  
    Dar nu, nu m-am lasat pradă, pizmuiam fără motiv 
fericirea, fericirea următoarei zile și nu știam de ce, 
propunându-mi să nu dorm, să aștept până la ivitul 
zorilor. Dar cum? Căldura moleșitoare, făcea simtită 

din ce în ce mai mult prezența pe la gene al 
bătrânului Ene.O cană cu ceai, fierbinte, de mușețel 
și iasomie mi-a prins foarte bine. Am savurat lichidul 
gălbui privind pe fereastră la înfaptuirea miracolului. 
 Începuse să ningă.  
    Da! Aceasta era fericirea! Am zămbit ușor și mi-
am adus aminte de iernile cu zăpada cât gardul, din 
perioada copilăriei. De paltonașul roșu de urson, cu 
glugă în formă de coif, la colțul căreia atârna un moț, 
un cănăfior din același material, la fel erau și nasturii. 
Mi-a trecut prin față imaginea mamei în fața sobei, 
cocând turte pe plită și de serile când ne făcea 
tomocei, dar nu cu lapte, cu apă, făină și zahăr, sau 
cum ne potolea pofta de dulce cu terci din mamăligă. 
Mi-am amintit de cartofii copți în cuptor, preferații 
tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte, sau de mămăliga 
prăjită pe plită, unsă cu usturoi și untură. Îmi lăsa 
gura apă. Erau delicatesurile preferate pe atunci!  
    Nu știu când adormisem și cât dormisem pe 
canapeaua din living, dar îmi amintesc că m-am 
trezit datorită unui mic zgomot, unul din lemnele ce 
ardeau, se prăvălise lovind ușor geamul ușii 
șemineului.  
     Acele orologiului arătau puțin trecute de miezul 
nopții. Privind pe fereastră, mi-am dat seama că 
ninsoarea încetase, luna era răsarită și contribuia 
dând strălucire albului ce abia acoperise pamântul. 
M-am înfășurat în pătura de lână și am ieșit afară, să 
fiu prima persoana ce se bucura de minune. Îmi 
încărcam bateriile cu energia pozitivă necesară din 
tabloul creat de Dumnezeu.  
    Lângă bucurie, zărind cum ramurile armatei de 
copaci se lăsau învinse, înconvoindu-se sub 
greutatea zăpezii, cum ultimul chiriaș al lui 
noiembrie, un boboc de trandafir ce aștepta să 
înflorească, era și el prizonierul albului rece și dădea 
să moară, mă cuprinse tristețea. Eram ispitită să îl 
prind în căușul mâinilor, să-i topesc zăpada, să-l 
încălzesc cu aburul gurii mele, rămasă încleștată, 
dar i-aș fi stricat frumusețea, în acest decor, era tot 
rege. 
    Aș fi vrut să îl sărut, dar nu, am preferat să plec, 
iar la auzul scârțâitului zăpezii sub greutatea pașilor 
mei, am început să îngân, fără să trezesc liniștea 
nopții, Marșul funebru de Chopin. 
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MILĂ VOIESC, IAR NU JERTFĂ! 
 

 

 

 

                 Pr. Felix NECULAI 

 
De câte ori nu au zburat pe lângă urechile 

noastre cuvinte grele ce poartă încărcături adânci? 
Poate prea puțin le-am înțeles. Oare erau inimile 
noastre grele și ochii noștri ținuți ca să nu vadă? 
A fost nevoie să vedem acum în Ucraina cum zboară 
avioane sau se târăsc pe pământ tancuri ce poartă 
încărcături războinice și mașinării de ucis oamenii, 
ca să căutăm sensul și mai adânc al cuvintelor 
Mântuitorului Hristos care strigă dintotdeauna: Milă 
voiesc, iar nu jertfă! (Matei 9,13) 

Pe 27 februarie 2022, seara târziu, după ce 
auzisem în evanghelia duminicală că Mântuitorul îi 
binecuvintează și-i așază de-a dreapta Sa pe cei 
buni, zicându-le: ,,Flămând am fost și mi-ați dat să 
mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin 
am fost și m-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; 
bolnav am fost și m-ați cercetat...” (Matei 25, 35-36), 
m-am hotărât să merg și să văd ce se întâmplă la 
Isaccea. 
Ce e cu Isaccea, că doar în Evanghelie nu se 
pomenește de ea? Ba, se pare că da! Dacă asculți 
cuvintele adânci din Sfânta Evanghelie, vei înțelege 
că în ea se vorbește și despre Siret, Sighetul 
Marmației, Rădăuți, Albița, Giurgiulești sau Isaccea. 

Da, toate acestea sunt doar câteva dintre 
punctele de frontieră din N-E României prin care, 
zilele acestea au intrat în țară zeci de mii de 
ucrainieni, refugiați din fața nemiloasă a războiului. 

Până acum câteva zile în urmă, Isaccea nu 
reprezenta pe harta României decât o modestă 
așezare de câteva mii de locuitori, ridicată la rangul 
de oraș în perioada comunistă.  Isaccea însă, poartă 
în trecutul ei ceva glorios. În arealul ei, a funcționat 
în perioada medievală, cea mai înfloritoare 
mitropolie bizantină de la gurile Dunării: Vicina. În 
anul 1302, mitropolitul ortodox de aici, Luca, 

intervine pe lângă împăratul Andronic al II-lea 
Paleologul (1282-1328) pentru transferarea în 
imperiu a unui număr de 16000 de alani, nord-
dunăreni care fugiseră din calea dominației tătare. 
Pare că istoria se repetă, nu? 

Am venit în Isaccea în 1980, când aveam 9 
luni și m-am mutat de aici, la Tulcea, în 1995, așa că 
drumul de 36 km care leagă cele două localități, l-am 
făcut de zeci, poate de peste o sută de ori, ziua, 
noaptea, primăvara, toamna, iarna sau vara. De pe 
drum, vedeam dincolo așezările din URSS (foste 
românești) după 1990, în componența Ucrainei. 

În timpul mersului mașinii înspre Isaccea, în 
timp ce exersam engleza cu fiica mea Livia, că poate 
va trebui să vorbim cu cineva pe acolo, încep să mă 
mir peste măsură de traficul aglomerat. Grupuri - 
grupuri de mașini, mai mici sau mai mari, cu numere 
de înmatriculare de TL, CT, B, GL, GR, BR, PH, SV, 
etc, chiar de Bulgaria și Ucraina. 

Clar, de la bac de la Galați sau de la Brăila 
nu pot veni, fiindcă sunt mult prea multe! În Isaccea, 
de la drumul național DN 22 facem ușor dreapta, 
trecând pe lângă ,,Dunărea Mică” și fosta Regie de 
Tutun, acum o imensă ruină, și ne îndreptăm pe un 
drum de aproape 1km, asfaltat și bine luminat, spre 
punctul de frontieră Isaccea-Orlovka. 

Deodată cu emoțiile și frigul de 6° ne 
încearcă ceva necunoscut, nemaiîntâlnit, poate 
teama; peste Dunăre este război. Îmi iau actele cu 
mine și legitimația de corespondent Trinitas Tv și mă 
infiltrez în mulțime. Mașini parcate și pe dreapta și 
pe stânga drumului, unele dintre ele 
neregulamentar. Dar ce mai este regulamentar în 
aceasta situație? 

Până în vamă, două filtre de poliție opresc 
mașinile. Unde mergeți? Nu aud răspunsul, însă vad 
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că mașina își continuă cursul spre vamă. Dintre 
celelalte mașini parcate, unele sunt fără pasageri, 
altele cu cartoane în geam, pe care scrie de mână 
OITUZ TUZLA sau ,,transport gratuit”. Alte mașini 
sunt ocupate cu oameni gata de plecare. Majoritatea 
vorbesc românește. În alte mașini cu numere de UA, 
oamenii vorbesc între ei sau la telefon, probabil în 
ucraineană sau rusă, sunt vizibil îngrijorați, iritați, 
mulți caută ceva în telefoane. 

Direct în vamă sunt mulți oameni, marea 
majoritate români. Reprezentanți ai autorităților, 
poliția, jandarmeria, 112, ambulanța, primăria 
Isaccea, poliția penitenciară, ong-uri, presă și mulți 
voluntari care împart de mâncare, ceva cald de băut, 
tot felul de produse de strictă necesitate. Totul pare 
bine organizat și coordonat, împotriva a ceea ce 
știam, că suntem pompieristici. Autocarele sunt cu 
motoarele pornite, gata de plecare. În corturile de 
refugiați stau oameni care se încălzesc, se odihnesc, 
își cauă în puținele lucruri ce le-au luat în fuga lor.  

Când apar în punctul de primire, sunt doar 
femei care își poartă pe brațe copiii frânți de 
oboseală și adormiți în poziții nefirești, ele însele cu 
cearcăne la ochi și aproape fără vlagă. Alți copii mai 
mărișori care își poartă singuri bagajele și parcă au 
sudate de mâini jucăriile de acasă, se uită curioși la 
șirurile de necunoscuți printre care trec, în timp ce își 
deschid cu greu mâinile ca să primească câte ceva 
cald de mâncare și de băut. Alții sunt mai energici și 
reacționează zâmbind la mângâierile de pe cap pe 
care le primesc de la femeile românce, iar alții, te fac 
și pe tine să plângi, când îi vezi că se uită înapoi spre 
casă, poate cu gândul la батько, care a rămas să 
lupte în război. Îmi trece un gând negru prin minte: 
Oare-l va mai vedea vreodată? Izgonesc gândul 
malefic, dar real și posibil și observ mai departe. Tot 
în frig, stau cu pancarte bilingve (eng-ucr) sau doar 
în ucrainiană, tineri care vizibil tremură mai ceva 
decât corzile unei chitare, atunci când sunt ciupite. 

E milă, jertfă, compasiune, solidaritate 
umană și creștină? Am părea că nu știm ce 
înseamnă aceasta, însă până să înceapă războiul, 
pe rețelele de socializare vedeam hăituieli la adresa 
implicării Bisericii Ortodoxe Române în acțiunile 
sociale, minimalizări, ironii, diversiuni, comentarii 

malițioase, provocări. Parcă nu eram buni de nimic... 
Credincioși eram doar duminica, în restul 
săptămânii, nu! 

Ei, iată că nu este chiar așa! 
Atât în perioada pandemiei, cât și în vreme 

de război, Patriarhia Română și credincioșii au arătat 
că din vechime au înțeles cu inima și cu dragostea 
profunda semnificație a Sfintei Evanghelii. Cam 
aceasta este trăsătura fundamentală a 
creștinismului românesc analizat inegalabil de 
marele nostru Simion Mehedinți. 
De la preotul nostru din Isaccea, Igor Padnevici, 
vorbitor și de limbă rusă, aflu că ucrainenii care vin 
în România sunt uimiți de căldura și atenția cu care 
sunt primiți. Nu le vine să creadă. Nici nouă nu ne 
vine să credem că putem fi mai buni. Ne-am obișnuit 
prea mult doar cu românii promovați artificial, cu 
răutățile și mizeriile lor și am uitat să vedem 
România de la firul ierbii, România profundă, 
România creștină... care știe când să se bucure cu 
cei ce se bucură, la fel bineștiind să plângă, cu cei 
ce plâng. (Rom.12,15) 
Implicarea clerului Episcopiei Tulcii și a 
credincioșilor ei (99% dintre tulceni sunt ortodocși 
români, ruși, lipoveni, ucrainieni, puțini bulgari și 
greci), fără a-i exclude și pe ceilalți creștini de alte 
confesiuni, chiar și pe necreștini, în organizarea 
centralizată de colecte în bani, alimente și ajutoare, 
prin intermediul tuturor bisericilor parohiale, a 
autorităților locale, prin acțiuni de grup sau 
individuale, telefoane peste telefoane, oferirea de 
cazare, masă, servicii medicale gratuite, ne arată că 
românii au înțeles corect Sfânta Evanghelie și 
cuvintele lui Iisus: Milă voiesc, iar nu jertfă!  

Nu știu sigur dacă românii au mers duminică 
la biserică ca să audă cuvintele Mântuitorului Hristos 
care îndeamnă la filantropie - am văzut însă că deja 
le puneau în practică - dar sunt convins că pentru ei 
și pentru unii ca ei sunt cuvintele divine: Veniți, 
binecuvântații Tatălui meu, moșteniți Împărăția cea 
pregătită vouă de la întemeierea lumii... că întrucât 
ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie 
Mi-ați făcut! (Mt.25, 24;40). 
Fii binecuvântată, România noastră! 

28 februarie 2022 
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MAREA DRAGOSTE 
(fragment) 

 

Prea adânc m-ai rănit, femeie ! 
 

                Ştefan DUMITRESCU 
 

 
 Îţi dai seama de înţelepciunea unui om din felul 
cum gândeşte, de lucrurile asupra cărora se apleacă şi 
pe care le trece prin mintea şi prin sufletul lui. Cele mai 
mari „lucruri” ale unei vieţi omeneşti sunt acestea, 
naşterea, dragostea şi moartea. Dar câţi oameni se 
apleacă asupra lor cu mintea, dar mai ales cu sufletul, 
căutând să le pătrundă înţelesul. De exemplu, dacă l-aş 
întreba eu pe cineva, care este înţelesul dragostei, ce 
mi-ar răspunde ? Cred că s-ar uita la mine ca la poarta 
nouă. Apoi văzând că eu îl privesc cu toată seriozitatea 
ar rămâne aşa, fără să poată să-mi dea vreun răspuns. 
Dintre cele trei lucruri, naşterea, dragostea şi moartea, 
omul discută, sau mai bine spus, flecăreşte despre 
dragoste. Câte poveşti, câte întâmplări povestite despre 
dragoste, întâmplări, unele prosteşti, altele frumoase, 
altele groteşti sau fantastice, trăite de bărbaţi şi femei n-
am auzit, mai ales în armată, şi totuşi n-am văzut pe 
cineva care să caute să afle, să ajungă la înţelesul 
dragostei, sau iubirilor trăite de el, ori de alţii, din cele 
citite sau povestite. Ne naştem, avem o copilărie fericită 
sau nefericită, ne îndrăgostim şi iubim, ne căsătorim, 
ajungem la rândul nostru să avem copii, care vor relua 
şi ei de la capăt aventura vieţii trăită de noi, şi totuşi nu 
ne aplecăm îndeajuns nici asupra vieţii trăită de noi, nici 
asupra dragostei care ne-a făcut viaţa frumoasă. Care i-
a dat conţinut vieţii noastre. Asupra naşterii sau a morţii, 
pe care nu ne-o ştim, şi nici măcar nu încercăm, s-o 
întrezărim, nu se apleacă nimeni. Şi totuşi, ce înţeles are 
viaţa mea ? Dar naşterea mea ? Dar dragostea, foarte 
stranie care mi s-a dat şi pe care eu am trăit-o 
omeneşte, ca un bărbat normal, ce înţeles are ? Dacă 
eu, care sunt scriitor nu mă aplec asupra acestor lucruri, 
care sunt cele mai mari şi importante în existenţa 
noastră, atunci cine să se aplece asupra lor să le afle 
înţelesul ? Bietul ţăran, care vine frânt de oboseală de 

la câmp, muncitorul mărginit care se întoarce acasă 
satisfăcut că în ziua aceea n-a făcut mai nimic, sau 
intelectualul care este atât de bolnav de suficienţă, de 
egoism și de micime ?  
    N-am văzut categorie socială mai mărginită decât 
intelectualitatea, mai săracă sufleteşte, mai laşă, mai 
oportunistă, şi totuşi atât de plină de ea pe lumea 
aceasta. Dar nu este rostul meu s-o judec, las în seama 
bunului Dumnezeu treaba aceasta. Rostul meu de 
scriitor nu este altul decât acela să mă aplec asupra 
bietei existenţe omeneşti, ca şi asupra acestui lucru 
straniu, chiar foarte straniu, şi atât de frumos, care este 
dragostea, să meditez asupra lor, şi să le aflu puţinul 
înţeles, dacă au vreunul, şi care ne este atât de ascuns 
de bunul Dumnezeu. 

 
II 

 
 Dacă dragostea, ca şi viaţa, este darul lui 
Dumnezeu, şi cu adevărat acesta este adevărul, de ce 
nu le-o fi dat Dumnezeu în mod egal oamenilor acest 
dar ? Vai de aceia cărora Dumnezeu nu le-a dăruit 
dragostea, şi în locul ei le-a dat pizma şi ura! Mi-e milă 
de aceste biete fiinţe, pentru că nu găsesc pedeapsă 
mai mare pe pământ. La concluzia aceasta am ajuns 
acolo pe chei, când mergeam s-o aştept. Eram studenţi. 
Ea venise către mine. Ieşeam seara şi ne plimbam pe 
cheiul Dâmboviţei. Ileana, fata de care mă 
îndrăgostisem în liceu. Era frumoasă, nu era frumoasă 
? Avea ceva aparte. Nu, nu era frumoasă, avea în ochi 
ceva care venea de departe, dintr-o vară pustie, cu 
dealuri acoperite de nuci. Era greu de exprimat în 
cuvinte acel ceva care mă făcuse să mă îndrăgostesc 
de Ileana Zidaru, acesta era numele de elevă al fetei. 
Chipurile fetelor sau femeilor de care ne îndrăgostim au 
în ele ceva aparte, pentru că mi s-a întâmplat mai târziu 
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să tresar ori de câte ori întâlneam o femeie al cărei chip, 
a cărei expresie mi-o aducea aminte pe Ileana. 
        Ca şi cum chipurile de care ne îndrăgostim ar fi 
nişte „idei” platoniciene, şi ceva dinlăuntrul nostru în 
clipa în care le vede le şi recunoaşte, tresărind, 
emoţionându-se. M-am gândit de multe ori şi foarte 
serios la lucrul acesta. Şi cred că acelaşi lucru se 
întâmplă şi cu ele. Adică nu te îndrăgosteşti de orice 
chip, fie că eşti băiat sau eşti fată, ci de acel chip pe care 
sufletul tău îl „recunoaşte”, şi îl recunoaşte pentru că în 
străfundul lui are „matriţa”, modelul, expresia acelui 
chip, lumina ochilor lui. Cam aşa s-a întâmplat cu mine 
şi cu Ileana în anii aceia când eram elevi în amărâtul 
acela de târg din Vâlcea. Oricum, elevi fiind, eu fiind de 
felul meu un timid, un mare timid, un tânăr format la 
„focul sacru” al literaturii romantice, un tânăr care a 
văzut de copil în femeia-fetiţă un miracol al lumii, am trăit 
profund acest sentiment...Un miracol uimitor, un potir în 
care Dumnezeu a pus lumina şi gingăşia. Cum să te 
raportezi la un miracol, la ceva în care există lumina şi 
gingăşia lui Dumnezeu ? 
        Întrebarea aceasta mi-am pus-o fiind copil. Cum, 
decât cu uimire, cu emoţie, extaziat, dar şi cu o anume 
spaimă, cu un anume fior cosmic. Această „viziune” a 
copilului care am fost despre „femeie” m-a marcat 
pentru tot restul vieţii. Adolescentul care eram mă 
raportam la fata al cărei chip „mă chema”, mă uimea, mă 
atrăgea ca la un miracol cu care trebuie să te porţi într-
un fel aparte. Dragostea noastră, dragostea aceea de 
adolescenţi a rămas în urmă ca o petală gingaşă de crin. 
Imaculată, pură, gingaşă ca o dimineaţă de primăvară. 
Ne-am întâlnit apoi la facultate. Ea a fost cea care a 
venit către mine. Caldă, bună misterioasă, şi într-un 
anume fel umilă şi orgolioasă totodată. Orgolioasă că nu 
fusesem eu cel care s-o caut, să mă plec în faţa ei şi să-
i spun, vino, sau, iată, îţi cad în genunchi. Gestul acesta 
al venirii unuia către celălalt ţine de filonul atavic al 
speciei, ţine de tradiţia milenară. Bărbatul, băiatul este 
cel care se duce la fată. Ea la rândul ei are privilegiul de 
a alege din mai mulţi care vin s-o curteze, s-o ceară. Şi 
iată, eu nu făcusem gestul acesta, să merg eu primul şi 
să-i spun c-o iubesc, că mai târziu ne vom căsători. De 
aceea a venit ea la mine, dar cu orgoliul acela rănit pe 
chip, cu o umilinţă galbenă, plină de melancolie, care o 
făcea să-ţi ţină fruntea sus.  
       De la prima strângere de mână până la primul sărut, 
şi apoi până la îmbrăţişările fierbinţi şi-a păstrat această 
expresie de umilinţă cuminte şi de mândrie plină de 

cuminţenie. Îmi aduc aminte, şi acum, după atâţia ani, 
braţele mele mai păstrează în ele moliciunea dulce a 
trupului ei, a braţelor ei. Şi acum obrazul meu şi buzele 
mele îşi aduc aminte dulceaţa umedă, catifelată a 
obrazului ei şi a gurii ei. Ne plimbam pe cheiul 
Dâmboviţei ţinându-ne de mână, în faţa noastră apusul 
rămăsese suspendat pe cerul siniliu, iar noi înaintam 
beţi, moleşiţi către el. Apoi, când umbrele serii se lăsau 
peste oraş ne rezemam de balustrada cheiului 
rămânând îmbrăţişaţi până târziu. O simţeam gingaşă, 
lichidă, topindu-se în braţele mele. Ne sărutam până 
când ne simţeam buzele asemenea unor pedale, apoi 
până când, arse, nu ni le mai simţeam deloc. Uneori ne 
certam copilăreşte. 
       O dată, îmi aduc foarte bine aminte momentul 
acesta, şi-a lipit tâmpla de obrazul meu, şi-am auzit-o 
şoptind, după ce ne vom căsători o să ne stabilim la 
Vâlcea. Nu-i aşa ? sigur că da, i-am răspuns după un 
timp. Fusesem surprins, eram bucuros ? Ceva în mine 
se trezise şi acum privea uimit lumea, viaţa. Ce fusese 
aceasta ? Se consumase acea clipă atât de grea şi atât 
de importantă pentru doi iubiţi, clipa când tânărul o cere 
pe fată în căsătorie, iar ea spune da. 
       În zilele următoare, m-am întrebat dacă o iubesc 
atât de mult încât să mă căsătoresc cu ea. Apoi, brusc, 
s-a trezit în mine un fel de revoltă dulce. Cu câtă artă şi 
cu câtă viclenie ştiuse să mă facă să trecem peste acest 
moment delicat şi grav totodată, uneori momentul 
acesta fiind un prag greu de trecut. Şi dacă stăm bine să 
ne gândim această clipă este atât de importantă încât 
ea condensează în ea întreaga fericire sau tragedie a 
vieţii unui cuplu. Cu aceste cuvinte vicleana de ea se 
asigurase că eu o voi cere în căsătorie, că ne vom 
căsători deci, că vom fi o familie, apoi stabilise chiar şi 
locul unde ne vom duce viaţa. În zilele şi în săptămânile 
următoare sărutările iubitei mele au devenit şi mai 
fierbinţi, năucitoare. O simţeam dăruindu-se toată, 
uitând de ea, cuprinzându-mi gâtul cu braţele, 
muşcându-mi gura sălbatic, gemând de plăcere, până 
când trupul îi devenea moale, inert în braţele mele. 
Atunci trebuia s-o strâng la pieptul meu cu toată puterea. 
Aveam impresia că trupul ei gingaş se va rupe în două, 
iar eu o voi fi omorât pe cea care îmi era acum atât de 
dragă. Pe nesimţite mă trezisem cuprins de o beţie 
nespus de dulce. Zilele treceau una după alta ca nişte 
clipe terminându-se cu serile şi nopţile în care ne 
pierdeam amândoi minţile. O lună imensă stătea să se 
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prăvale peste acoperişurile ruginite ale marginii 
Bucureştilor.  
    Dincolo de barajul Ciurei se întindeau bălţile 
Dâmboviţei pline de sălcii, de prunduri, de cântecul înalt 
şi nesfârşit al greierilor şi al cârsteiului. Ileana se topea 
în braţele mele iar sufletul meu dat peste margini şi beat 
uitase demult pe ce lume se află. În această  stare de 
desprindere de realitate a venit…dispariţia din viaţa mea 
a Ilenei. Am aştepta-o seri la rând în locul în care ne 
întâlneam. Mă aşteptam s-o văd apărând pe chei, îi 
vedeam în minte silueta unduindu-se. Tresăream la cel 
mai mic sunet al paşilor. În locul ei însă, în văzduh, 
deasupra mea stăruia absenţa ei. Absenţa ei care era 
mai vie şi mai imensă, mai bună şi mai caldă decât ea. 
Absenţa ei care mă pătrundea până în străfundul fiinţei 
mele ca o deznădejde, ca o baltă coclită, otrăvită, şi pe 
care uneori o simţeam nesfârşit de dulce. După câteva 
săptămâni, timp în care o aşteptasem seară de seară, 
ascultând ţârâitul greierilor, (care îmi forfeca fiinţa până 
când mi-o simţeam o imensă câmpie pustie, acoperită 
de milioane de fărâme infinitezimale), m-am pomenit 
mergând pe străzi, fără să ştiu de mine. Îmi era sufletul 
pustiu şi amar şi eu mergeam pe străzi sub vipia soarelui 
de iunie neştiind de mine.  
       Mă trezeam la marginea Bucureştilor, mă uitam în 
jurul meu, Dumnezeule, când am ajuns aici ?, apoi mă 
urcam în primul tramvai, dar mă trezeam în alt loc al 
oraşului. Îmi era sufletul rarefiat şi desubstanţializat. M-
am oprit în loc, nu-mi mai aduc aminte pe ce stradă 
eram, şi am avut brusc senzaţia, era realmente o stare 
fiziologică, o stare de imponderabilitate, că lumea s-a 
dematerializat brusc. Că nimic nu mai are nici o 
importanţă, că lucrurile, blocurile, arborii nu mai au nici 
o greutate, nu mai au substanţă, şi că ar putea oricând 
să se ridice la cer sau să se evapore. Am rămas un timp 
în poziţia aceasta, sentimentul pe care-l trăiam era atât 
de profund, atât de total, atât de eliberator şi în acelaşi 
timp atât de neliniştitor încât m-am pomenit pipăindu-
mă. Instinctul de conservare, de securitate, pe care toţi 
îl avem în subconştientul nostru simţea nevoia să se 
convingă, să scape de starea de nelinişte, că trupul 
meu, obrazul meu mai avea încă materialitate. Mai era 
încă substanţă, corp. M-am pomenit brusc râzând. Îmi 
dădusem capul pe spate şi râdeam. În clipa aceea, îmi 
aduc foarte precis aminte lucrul acesta, m-am gândit, 
mi-a trecut prin minte ideea că am înnebunit. Mi-am 
pierdut minţile, mi-am spus, numai un om care şi-a 
pierdut minţile poate să râdă în felul acesta pe stradă. Şi 

asta numai datorită Ilenei. Deci nu sunt simple poveşti, 
nişte gogoriţe, întâmplările când oameni, cât se poate 
de normali, s-au sinucis din dragoste, sau au înnebunit. 
Gândurile acestea mi-au trecut unul după altul prin 
minte, şi au avut darul că într-un fel m-au adus cât de 
cât la realitate. Am traversat strada uitându-mă în 
stânga şi în dreapta până când am intrat într-un părculeţ 
prost îngrijit. M-am aşezat pe o bancă, am pipăit banca, 
apoi am pipăit arborele de lângă bancă să am percepţia 
materialităţii de care îmi era atâta dor. Exact, acesta 
este adevărul, îmi era dor după lumea materială, care-
mi dădea acel sentiment al plinătăţii, care avea 
suculenţă, care mirosea, care era formată din lucruri 
bune sau rele.  
     M-am întors acasă târziu, obosit, ca şi cum aş fi fost 
beat. În noaptea aceea n-am închis ochii o clipă. Îmi 
aduc aminte că un timp am ascultat sforăitul colegului 
meu de cameră. Ciudat, în loc să mă enerveze sunetele 
scoase de colegul meu îmi făceau bine. Erau sonore, 
materiale, şi lucrul acesta îmi plăcea. Tot în noaptea 
aceea m-am gândit la sinucidere. Cu o imensă 
indiferenţă, ca şi cum actul acesta n-ar fi avut nici o 
valoare, n-ar fi avut substanţă, importanţă. Ca şi cum 
după ce m-aş fi sinucis aş fi continuat să trăiesc mai 
departe şi să văd de undeva de sus cum se petrec 
lucrurile după moartea mea. Către dimineaţă şi în zilele 
următoare am realizat că trăiesc un fel de „voluptate 
dulce a sinuciderii”, cu cât mă gândeam mai mult la 
lucrul acesta, cu cât vedeam în mintea mea mai multe 
imagini, fragmente întregi de filme cu mine, şi cu ceea 
ce se întâmplă după moartea mea, cu atât trăirile 
acestea îmi făceau bine, mă ajutau să mă reechilibrez. 
Ileana apărea rar în aceste „filme ale conştiinţei”, îi 
vedeam numai chipul, asemenea unei fotografii plină de 
tristeţe şi melancolie, sau o vedeam mergând tristă pe 
un fel de stradă care nu se mai termina, gârbovită, 
ducându-şi în sufletul ei vina, numai de ea ştiută, de a fi 
fost cauza morţii mele. Cred că în perioada aceea am 
pus mii de filme în conştiinţa mea cu aceste imagini. Și 
tot în perioada aceea am scris sute de poeme, care mai 
târziu aveau să mi se reveleze ca fiind extraordinare.  
    Gestul de a mă sinucide cu adevărat nu l-am făcut 
însă. Îmi aduc aminte într-o dimineaţă, mă sculasem, 
ciudat, de dimineaţă în ziua aceea, mai erau câteva zile 
până când avea să înceapă examenele, şi eu 
realizasem că deşi eram pregătit pentru examene nu mă 
gândisem deloc la ele. În general, oricine a făcut o 
facultate ştie lucrul acesta, ultima lună a anului 
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studenţesc, iulie, luna cu cele şapte sau opt examene, 
este cea mai grea, iar eu nu mă gândisem deloc la 
examenele pe care aveam să le dau. Luna aceasta am 
traversat-o, spre deosebire de alţi ani, foarte uşor.  
     Nu-mi păsa dacă aveam să pierd sau nu vreun 
examen, în acelaşi timp cele câteva note de zece nu m-
au bucurat deloc. Ba, dimpotrivă, mi-am dat seama ce 
stupizi sunt tinerii, studenţii, oamenii în general, 
acordând atâta importanţă unor lucruri care n-aveau nici 
o valoare. Într-una din dimineţi m-am urcat pe cămin, 
oraşul se vedea până departe ca o grămadă nesfârşită 
de acoperişuri şi ziduri, aerul dimineţii era proaspăt, 
mirosea a lămâiţă, şi în momentul acela, când m-am 
aplecat să privesc în jos, mi-am adus aminte că mai 
făcusem gestul acesta. Blocul în care era căminul nostru 
avea cinci etaje şi când m-am uitat în jos am simţit că 
mă cuprinde ameţeala. Mi-am  amintit că data trecută, 
când mai fusesem exact în locul acesta, nu mă 
cuprinsese deloc ameţeala, ba mai mult, am trăit ceea 
ce se cheamă voluptatea înălţimii, faptul că privind 
pământul de undeva de sus, nu numai că nu te sperie 
lucrul acesta, dar îţi place, e o plăcere tare, ameţitoare, 
iar eu trăisem lucrul acesta. Priveam de pe bloc, parcul, 
aleea pe care mergeau studenţii de la căminele D şi E, 
şi mă gândeam că dacă m-aş arunca acum jos, ce ar fi 
? N-ar fi nimic, m-aş sinucide, aş termina cu viaţa. După 
ce aş fi ajuns jos o masă de carne s-ar fi adunat o 
mulţime de indivizi, să mă vadă pe mine, cum arăt eu, o 
masă de carne, sânge şi aşchii de oase. Dar asta ar 
însemna că m-am sinucis pentru ea, or eu nu vreau să 
mă sinucid pentru ea, pur şi simplu pentru că ea nu 
merită lucrul acesta. N-a fost decât o dobitoacă, cine ştie 
pentru ce lichea sau pentru ce fante m-a părăsit, iar eu 
vreau să trăiesc până la capăt, să văd ce se va alege de 
ea, de viaţa ei. Gândul acesta mi-a venit în minte cu o 
claritate uimitoare, şi încet, încet, mi-a acoperit tot 
câmpul conştiinţei. Exact, m-am pomenit vorbind singur, 
trebuie să trăiesc şi să văd ce se va alege de noi, 
amândoi. 
        Am coborât de pe bloc liniştit, am mers la masă, 
apoi la examen, am luat zece şi după examen am mers 
la o cofetărie. În timp ce mâncam prăjitura am realizat 
că sufletul îmi era bucuros. Asta este, m-am pomenit 
vorbind în gând, poate că n-a fost soarta noastră să ne 
căsătorim. Aşa ne-a fost destinul. Destinul meu este să 
se împlinească alături de o altă femeie. În clipa aceea 
îmi dădeam seama că am iertat-o. O iertasem. Doamne, 
cât de repede pot să iert pe cineva care m-a adus în 

pragul sinuciderii, mi-am spus. Şi totuşi în adâncul 
sufletului meu ştiam că va veni o clipă, cândva, foarte 
departe, când Ileana se va întoarce la mine. Îi va părea 
rău de tot ce a făcut şi se va întoarce la mine. Tocmai 
de aceea, am văzut în momentul acela, ca atunci când 
priveşti în adâncul tău şi nu vezi decât o prăpastie 
întunecoasă, cât de mult o iubesc pe cea care mă 
părăsise, pe cea care mă trădase, şi cât de mult o urăsc. 
M-am cutremurat îngrozit. N-o să te iert niciodată, 
femeie vicleană şi ticăloasă ! Pe cât eşti de gingaşă şi 
de dulce, pe atât m-ai rănit de adânc. Jur să nu te iert 
niciodată ! În momentul următor m-am ridicat în picioare 
ca şi cum mă aruncase un resort. Cuvintele acestea se 
rostiseră singure, dinlăuntrul meu, atât de clar şi atât de 
hotărât încât iată, mă speriasem.  
     Dar, ciudat, mintea îmi era uimitor de limpede şi de 
stăpână pe ea. Iar eu m-am trezit că sunt cu adevărat 
bărbat. Un bărbat puternic, care ştia de acum ce avea 
de făcut. Bine, Ileana, mi-am auzit vocea, vom vedea 
noi cine regretă la urmă. Dumnezeu să ne ajute pe 
amândoi, şi mai ales să te ajute pe tine! Vicleană şi 
trădătoare. 

X 
X X 

... 
În noaptea când am ajuns acasă am dormit pentru prima 
dată adânc şi mult. Când m-am sculat sufletul îmi era 
uşor şi fericit. Mi-am reamintit destul de clar ceea ce 
trăisem cu Tatiana în noaptea aceea cu lună, senzaţia, 
trăirea senzorial erotică, acea arsură a cărnii şi vâlvătaia 
dureros de dulce în care arsese întreaga mea fiinţă. Se 
întâmplase însă ceva de care acum îmi dădeam foarte 
bine seama şi care mă făcea să fiu fericit. Semnificaţia 
păcatului, păcatul ca idee capcană în care căzusem eu, 
fără voia mea este adevărat, ademenit de femeie, la fel 
cum se întâmplase în mitul adamic, amintirea lui 
rămânea undeva în urmă, ca un fum care se pierde pe 
zare. Mi-am luat şevaletul şi am pornit pe dealuri. Până 
în seară pictasem patru tablouri. În clipa când am pus 
pensula jos mi-am dat seama că în tot timpul acesta cât 
pictasem pur şi simplu nu ştiusem de mine. Când 
trecuse timpul ? Ce făcusem eu în timpul acesta, la ce 
mă gândisem ? Nu-mi puteam aduce aminte de nimic. 
Pierdusem percepţia timpului, o durată de zece ore se 
comprima până la a fi un punct, până la a fi nimic. Şi 
totuşi acest nimic se proiecta în cele patru tablouri pe 
care le priveam şi care, vai, îmi plăceau.  
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     Întotdeauna când îmi plăcea ceea ce pictasem 
trăiam un sentiment de ruşine, de nelinişte, spunându-
mi de fiecare dată, să-ţi fie ruşine că nu eşti destul de 
critic şi  obiectiv cu tine ? Asta e narcisism curat, un 
creator care nu este rău până la sânge cu opera lui n-
ajunge departe. Acelaşi sentiment şi aceleaşi cuvinte mi 
le spusei şi de data aceasta. Şi totuşi sufletul îmi era 
uşor şi fericit. În noaptea aceea am venit acasă târziu, 
după ce am stat mult timp culcat pe o polog de fân cu 
mâinile sub cap, privind stelele. Da, acesta era adevărul, 
nu o mai uram de mult pe Ileana. O iertasem într-o mare 
măsură, deşi n-o iertasem de tot. A doua zi am ieşit cu 
şevaletul de dimineaţă, luându-mi cu mine sacul de 
dormit pe care nu-l înapoiasem încă profesorului de 
sport, un ulcior cu apă, pâine şi brânză. Aveam să stau 
pe dealurile din preajma târgului mai multe zile, să 
pictez, noaptea dormind pe câmp sau în pădure, bând 
apă de la izvoare, şi mâncând din merindea pe care o 
aveam cu mine.  
     A fost o experienţă realmente extraordinară, am fost 
aproape o săptămână singur cu mine. Am dormit în 
prima mea noapte cu o emoţie şi cu un sentiment pe 
care nu-l mai trăisem niciodată într-o mică pădurice. În 
primul rând mă simţeam incredibil de liber. Starea mea 
psihică era o stare de libertate naturală, greu de 
exprimat în cuvinte. În al doilea rând m-am simţit în toate 
aceste zile şi nopţi o „mică şi autentică vietate a naturii”, 
trăind în rând cu animalele, cu plantele, respirând ca şi 
ele. În toate aceste zile am pictat fericit. Am găsit un 
izvor care răsărea de sub o râpă, şi o coastă gălbuie de 
pe care mi se deschidea în faţa ochilor o privelişte mai 
largă. Pictam, apoi mă întindeam cu mâinile sub cap, 
privind cerul de un albastru spălăcit, sau mersul 
indiferent, plin de nepăsare al vreunui noruleţ pe boltă. 
Şi totuşi singurul om, singura fiinţă care era cu mine în 
acele ceasuri era ea, Ileana. Adevărul este că o iubesc, 
auzeam gândul cum vorbea  singur în mine. Aceasta 
este iubirea de fapt. Iată, pe dealurile, pe râpele şi pe 
coclaurii aceştia pustii, plini de mărăcinişuri, eu eram cu 
Ileana. Vorbeam cu ea în gând. Nu ne certam, discutam, 
îi povesteam despre viaţa mea. Despre faptul că 
destinul meu seamănă foarte mult cu al lui Van Gogh. Îi 
spuneam că îmi pare foarte rău că nu este cu mine. Este 
extraordinar de frumoasă viaţa aceasta de artist sărac, 
dar curat, care şi-a păstrat acea condiţie de copil al lui 
Dumnezeu pe lume. Pentru că asta sunt eu acum, în 
clipa aceasta, un copil al lui Dumnezeu care pictează 
imagini pe dealuri.  

     Într-una din zile am pictat nişte ţărani cosind iarba. 
Sau boi păscând. Puţini oameni ştiu că un pictor în 
timp ce lucrează la un tablou în care pictează doi boi 
rumegând la umbra unui ulm, într-o amiază de vară, 
el percepe acea linişte vastă şi sacră, ca şi cum însuşi 
Dumnezeu s-ar fi aflat în acea linişte, pe care boii o 
„emană” înapoi în univers. Or eu, iată, fără să vreau 
redasem pe pânză însăşi acea linişte divină care 
ieşea din trupurile boilor rumegând. La sfârşitul acelei 
săptămâni slăbisem foarte mult, dar îmi simţeam 
trupul cu atât mai curat şi mai pur. Parcă aş fi devenit 
transparent. Terminasem cu toate pânzele şi toate 
planşele pe care le luasem cu mine. Mă întinsesem la 
umbra unui păr. Frunzele lui mici şi rotunde erau 
uimitor de sensibile. La fiecare adiere de vânt ele 
clipeau des, repede, repede, ca pleoapele unei 
adolescente, răspândind un fel de linişte mătăsoasă 
în jur. Stăteam întins pe spate şi o simţeam prezentă 
în aer, ca şi cum ar fi fost un spirit care se uita la mine 
şi cu care puteam să vorbesc.  
     Pentru numele lui Dumnezeu, Ileana, spune-mi ce 
s-a întâmplat atunci? Ce lucru straniu şi cumplit s-a 
întâmplat cu tine că m-ai trădat şi te-ai măritat cu 
ticălosul ăla? Ce s-a petrecut atunci în mintea ta ? 
Cum a fost posibil să faci aşa ceva ? Mi-am simţit 
stomacul sălciu, ca fundul uscat al unei bălţi. O 
simţeam prezentă în aerul din jurul meu, iar chipul ei 
se uita la mine misterios şi mut. Mă privea şi atâta tot. 
Senzaţia aceea sălcie de pe fundul fiinţei mele s-a 
transformat pe nesimţite într-o durere surdă, 
pustietoare. M-am încolăcit ca un şarpe gemând. Era 
o durere necunoscută, pe care nu o mai trăisem 
niciodată, şi totuşi ştiam de unde vine. Mă durea 
sufletul, mă durea într-un mod plin de o deznădejde 
salvatoare. Era ceva pe care ştiam că trebuie să-l 
trăiesc dacă vreau să mă salvez. M-am pomenit 
plângând, zvârcolindu-mă şi plângând în hohote. Îmi 
dădeam seama perfect de lucrul acesta, bucuros că 
nu mă vede nimeni. Pentru că dacă, într-adevăr, m-ar 
fi văzut cineva s-ar fi îngrozit cu adevărat. Plângeam 
în hohote şi lucrul acesta îmi făcea bine, căci, iată, 
durerea aceea neagră, din adâncul fiinţei mele 
începea să se topească. Apoi m-am liniştit. Trupul îmi 
era transparent şi înţepenit, şi atât de limpede şi de 
uşor că îmi era teamă să nu mă înalţ. O nelinişte 
ciudată punea stăpânire pe mine; dar dacă mi-am 
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pierdut minţile? dacă se petrece cu mine acelaşi lucru 
pe care l-am trăit atunci în zilele când am vrut să mă 
sinucid, şi când lumea se desubstanţializase brusc 
pentru mine?  
     M-am ridicat în capul oaselor. Vedeam lumea ca 
printr-un fel de ceaţă. Mi-am trecut mâinile peste faţă, 
ca atunci când te speli. Acum vedeam mai clar. Iată, 
vedeam frunzele şi tulpinile copacilor, m-am uitat în 
sus, am văzut cerul decolorat, dematerializat. Mi s-a 
părut că sunetele pe care le auzeam veneau de 
undeva de departe. M-am ridicat cu greu, gândindu-
mă că trebuie s-o iau către casă. Pentru tablouri şi 
desene aveam un fel de rucsac protejat cu un fel de 
mapă de plastic care în cazul unei ploi putea să 
ferească lucrările. În toate aceste zile nu simţisem 
deloc nevoia să mănânc, de cele mai multe ori în locul 
mâncării beam apă. Mintea îmi era limpede, mă 
simţeam slăbit, dar cel mai rău lucru era această 
durere difuză, profundă a sufletului. Mă gândeam tot 
la ea. Oare aceasta să fie dragostea? Dacă mă 
gândeam chiar şi în aceste momente la ea acest fapt 
însemna că o iubesc. În cazul acesta înseamnă că 
marea dragoste nu este de fapt decât o durere 
profundă, telurică a fiinţei tale, a sufletului şi a cărnii 
tale. Şi dacă această durere va continua aşa ce se va 
întâmpla cu mine? Voi trăi din nou acel moment când 
încercasem să mă sinucid ? Şi dacă de data aceasta 
o voi face, şi mă voi sinucide cu adevărat ? M-am oprit 
în loc şi am tras aer adânc în piept.  
      Îmi era rău, nu aveam aer. Mi-am trecut mâna 
peste frunte şi am simţit broboanele de sudoare, le-
am văzut în faţa ochilor mari. Cămaşa era lac de 
sudoare. Baremi să ajung acasă, am auzit gândul 
vorbind în mine. Apoi un alt gând i-a răspuns. Aceasta 
este consecinţa păcatului, a faptului că te-ai culcat cu 
femeia aceea, şi te-ai bucurat pentru că ţi-ai luat 
revanşa faţă de Ileana. Adevărul este că n-ai făcut 
altceva decât să cazi în păcat. Că te-ai purtat ca un 
prost. Şi dacă vrei să ştii, şi gândul acesta s-a ivit din 
subconştientul meu ca un corp negru dintr-o apă 
galbenă, tu ai fi putut să rămâi curat, să-i rămâi 

credincios până la sfârşitul vieţii, şi în cazul acesta, da 
te-ai fi ridicat cu mult deasupra ei. Am rămas blocat. 
M-am oprit în loc şi mi-am trecut mâinile peste faţă. 
Aveam într-adevăr fierbinţeli și eram lac de sudoare. 
În acelaşi timp o vedeam uimitor de viu în faţa ochilor 
pe Ileana. Am ajuns târziu acasă. Pe drum m-a prins 
un fel de burniţă, rece, măruntă, care însă mi-a făcut 
foarte bine. Gazda mea, bătrâna cu care dacă 
schimbam câteva cuvinte într-o săptămână, se 
culcase. M-am întins în pat, aveam frisoane, dar acum 
nu-mi mai era frică. Este ciudat cum simplu fapt că am 
ajuns acasă îmi lua de pe suflet acea nelinişte 
ontologică ce venea din adâncul fiinţei mele primare. 
Eram bolnav de ea, sentimentul inconfundabil pe 
care-l trăiam îmi spunea limpede lucrul acesta, iubirea 
pentru ea, cea care mă trădase, se transformase în 
boală, şi eu eram bolnav de femeia pe care o iubeam, 
eram bolnav de Ileana. M-am pomenit vorbind în 
gând, tu-ţi mama ta de femeie! Tu mă trădezi şi în loc 
să te uit eu mă îndrăgostesc mai tare de tine. Şi totuşi 
îmi era bine. 
     Îmi era cald, voiam să mor, nu-mi era absolut deloc 
frică de moarte, în acest moment mi-am spus, sunt 
absolut pregătit să mor, şi chiar aş vrea să mor pentru 
că numai astfel o să scap de această tortură. Gândul  
fora în subconştientul meu ca o cârtiţă. Într-adevăr, 
mi-am spus, viaţa mea până acum n-a fost decât o 
tortură. O tortură dulce, o tortură dureroasă. Iar eu ce 
făcusem ? Ca să scap de această tortură fugisem cât 
mai departe de cea care mi-o provocase. Dar tot n-am 
scăpat şi atunci am fugit pe dealuri, luând şevaletul cu 
mine, şi ca să uit pictasem. Pictasem şase ani de zile 
ca un nebun, iată, mai aveam puţin şi intram în cel de-
al şaptelea. Pictasem uitând total de mine şi faptul 
acesta mă ajutase să supravieţuiesc. Iar acum mă 
prăbuşisem din nou. O vedeam vie înaintea ochilor ca 
pe o fotografie care te priveşte de undeva de sus, cu 
o tristeţe şi cu o nostalgie amare.  

X 
X X 
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GÂNDURI LA VERNISAJUL 
EXPOZIȚIEI DE PICTURĂ  

A DOAMNEI ANIȘOARA IVANOV 
 

 

 

Gheorghe BUCUR                                   

 
 
    

Vineri, 8 aprilie a.c., tulcenii au luat cunoștință cu 

un nou artist plastic amator, profesor doctor inginer 

Anișoara Ivanov (Foto 1), în cadrul unei manifestări 

culturale deosebite. Bogata expoziție, 

cuprinzând 88 de acuarele, a fost găzduită în 

spațiul generos al Casei Avramide din Tulcea, la 

vernisaj participând aproximativ 90 de oameni de 

cultură, artiști, cunoscuți, prieteni, membri ai 

familiei, elevi. 

După o vizionare inițială, în deschidere au vorbit doi 

specialiști, domnul Adrian Pal, președintele 

Asociației Artiștilor Plastici din Județul Tulcea și 

actorul-regizor Ion Dore, care au evidențiat 

aspectele specifice ale peisajelor realizate. Fostul 

primar al municipiului, inginer dr. Constantin  Hogea, 

și domnul Mihai Roma, liderul Sindicatului 

Învățământ Preuniversitar, filiala Tulcea, au vorbit 

despre personalitatea  autoarei. 

 Lucrările expuse ar putea fi caracterizate, în 

esență,  prin trei cuvinte: paradoxul, semnificația și 

armonia.      

 Paradoxul poate fi văzut dintr-o dublă 

perspectivă. Mai întâi, un profesor și doctor în fizică, 

adică o persoană cu pregătire tehnico-științifică se 

lansează într-un domeniu opus, arta, în speță 

pictura, printr-un număr mare de tablouri, ceea ce 

dovedește că nu e vorba de un accident, ci de o 

preocupare de durată și constanță. De altfel, 

doamna Ivanov, născută la Iazurile – Tulcea, 

localitate (situată la 9 m deasupra nivelului mării) 

înconjurată de iazuri, creează imagini, aproape în 

totalitate despre universul apei. E adevărat că 

numele localității pare predestinat pentru ideea de 

apă (Iaz). Și nu foarte departe se află un univers 

acvatic frecventat de localnici: lacul Razelm.  

Putem specula că, după prima copilărie, când casa, 

gospodăria părinților au, de obicei, o mare influență 

în fixarea viziunii generale asupra universului natal, 

disponibilitatea de cunoaștere a copilului și apoi a 

adolescentei în formare o duce spre o altă zonă, mai 

îndepărtată, acvatică, dar și misterioasă și, deci, 

atrăgătoare. În al doilea rând, comunicarea cu 

semenii (și cu elevii, probabil, la orele de fizică) nu 

se mai face doar cu termeni care denumesc aspecte 

precise, concepte abstracte (noțiuni, fenomene, 

legi), ci și cu forme, desen și culori, adică prin 

mijloacele artelor plastice. Am putea conchide că 

această dublă perspectivă dezvăluie complexitatea 

spirituală a personalității autoarei.      

 Semnificația este dată de problematică, de 

temele cultivate, care vizează exclusiv universul 

acvatic al Dunării, al Deltei Dunării. Interesant de 

constatat este faptul că imaginea este construită pe 

verticală, în sens pozitiv. Adică, nu se prezintă 

imagini din adâncuri – pești, plante, diverse vietăți –

, ci numai elemente care sunt deasupra suprafeței 

apei: bălți, canale, păsări, plante, copaci, bărci, 

maluri, case, cer etc.     
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 Din imaginile prezente în lucrări se disting 

trei motive principale: cel al apei, al plantelor și al 

bărcii. Apa în ipostaza ei curgătoare este dominantă. 

Imagini93 cu o perspectivă punctuală sau cu o largă 

perspectivă le găsim  în lucrări precum: Farul de la 

Sulina (Foto 2), Parcheș  (Foto 3), Răsărit pe brațul 

Sf. Gheorghe, Canalul Sulina, Toamna pe canal, 

Clar de lună, ș.a.  Alteori, sunt surprinse luciurile de 

apă ale bălții: Lacul Fortuna, Apus în Deltă, Pe lacul 

Ciuperca etc. 

 Universul vegetal este bogat reprezentat: 

copaci, nuferi, plauri etc.: Canalul Sireasa, Toamnă 

la Telița, La intersecție de ape, Vara în Deltă (Foto 

4), Nuferi galbeni și stuf, Plauri ș.a.  

Motiv frecvent folosit, , cel al bărcilor, are multiple 

semnificații. Mai întâi, să observăm că lotca este 

mijlocul de circulație pe apa canalelor și bălților, 

folosit de pescari. Ea sugerează, astfel, prezența 

omului. Lotca ar putea fi și un simbol pentru o Arcă 

a lui Noe. Un alt aspect îl constituie faptul că bărcile 

sunt prezentate aproape în totalitatea tablourilor nu 

singulare, ci în grupuri. Acest fapt presupune evident 

existența unei colectivități. Foarte interesantă este 

constatarea că luntrile sunt totdeauna goale. Ele 

sunt legate de mal, gata de plecare. De aici, câteva 

titluri: În așteptare, În așteptare 1, În așteptare 2, La 

mal  (Foto 5) etc. Având în vedere aceste ipostaze 

ale bărcilor, avansăm ipoteza unei simbolistici 

speciale și anume: ele ar putea semnifica visuri, 

idealuri, speranțe, care urmează a porni la drum și a 

se împlini.   

O realizare remarcabilă, semnificativă, o găsim în 

imaginea pescarului, care, în lotca lui, ridică vintirul 

pentru a vedea peștele prins (Nea Vanea pescarul, 

Foto 6). În prim plan, pescarul, singur în barcă, 

sprijinit în ghionder și cu cealaltă mână ținând sus 

 
93 Imaginile sunt reproduse după albumul „Anișoara 
Ivanov, O pasiune în culoare, Tulcea, Tipărit la Adi 
Center Iași, 2021 

unealta de pescuit, este proiectat pe un fundal 

imens, între apă și cer; el își împlinește menirea 

pentru obținerea hranei zilnice,  simplu și firesc, cu 

mișcări largi, cumpătate. Imaginea este 

maiestuoasă. Pictura este un adevărat imn înălțat 

omului în ipostaza îndeletnicirii sale deltaice tipice.  

Interesant de observat este faptul că imaginile 

prezintă o natură liniștită, echilibrată, tonică. De 

asemenea, semnificativă este constatarea că 

autoarea nu  este atrasă de momente și fenomene 

furtunoase, tensionate  ale naturii deltaice. 

Armonia reprezentărilor, prin culoare mai 

ales, este evidentă. Ca „elevă” a pictorului Gheorghe 

Neață la școala Populară de Artă (Tulcea), 

profesoara de fizică A. Ivanov acordă, ca și maestrul, 

o importanță deosebită peisajului, folosirii subtile a 

culorilor și îmbinării lor.  

Gheorghe Neață sintetiza cu claritate în 

albumul O pasiune în culoare (p. 5) al Anișoarei 

Ivanov specificul artei autoarei: „ Lucrate în tehnica 

acrilic pe pânză, delicate și rafinate, lucrările 

doamnei [Anișoara Ivanov, n.n.] exprimă o 

înțelegere fără mari îndrăzneli sau invenții 

cromatice, cu o precizie pregnantă a detaliului.” 

Publicul tulcean, sensibil la arta picturii, a 

găsit cu plăcută surpriză în tablourile pictoriței 

imagini familiare ale universului deltaic și a putut 

admira peisaje frumoase, luminoase, pline de 

optimism.  

Expoziția reprezintă un moment de referință în 

înfățișarea plastică, prin desen și culoare, a 

universului Deltei și canalelor Dunării, datorat unei 

artiste amatoare, talentată și plină de sensibilitate. 

Felicitări autoarei și urări de noi realizări artistice tot 

mai frumoase și semnificative! 
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DIN CE ÎN CE MAI MULT ȘI MAI BINE 
DESPRE 

 VALENTIN ȘERBU 
 
 
                       Petru ȚINCOCA 

 
       La finele anului trecut, Biblioteca Județeană „Panait Cerna” tipărea broșura „Valentin Șerbu. 1934-1994”94. 
Anul nu era ales la întâmplare: în 2021 s-a împlinit o jumătate de veac de la debutul editorial al scriitorului, volumul 
de nuvele „Provinciale” apărând în 1971 la Editura „Cartea Românească”.  
 Trebuie amintit că biblioteca menționată a mai editat, în 1997, placheta comemorativă „Personalități 
tulcene: Valentin Șerbu (1934-1994)”95. Scriind despre acest eveniment la rubrica „Restituiri culturale”, Olimpiu Vlad 
felicita inițiativa, pasiunea și efortul bibliotecarei Marcela Nedelcu, cea care a îngrijit apariția editorială alcătuită din 
date biografice, fotografii, scrisori și autografe primite de scriitor, reproduceri ale unor pagini de manuscrise, poezii 
și povestiri, referințe critice și o scurtă bibliografie, ziaristul mulțumind și Steluței Șerbu pentru donația făcută 
Bibliotecii Județene „Panait Cerna”96.  
 Ieșită de sub tipar în condiții tehnico-grafice impecabile și venind să aducă tribut memoriei celui considerat 
de multe voci calificate drept cel mai mare prozator tulcean, broșura (realizată de Compartimentul Marketing) 
apărută în 2021 (foto 1) cuprinde date biobibliografice ale autorului, fragmente din cele 14 cărți tipărite de edituri 
de notorietate, pasaje din corespondența purtată de Valentin Șerbu, fotografii ale obiectelor de colecție ce i-au 
aparținut, așa cum acestea au fost donate în 2002 bibliotecii de către Steluța Șerbu, soția scriitorului, precizându-
se totodată că în colecțiile Bibliotecii Județene „Panait Cerna” se găsește cea mai mare parte a dosarelor scriitorului, 
conținând manuscrisele cărților publicate, dar și materiale ce nu au 
văzut lumina tiparului. O sinteză a acestora din urmă a fost realizată de 
profesorul tulcean Mihai Marinache, cel care indica următoarele titluri 
ca fiind „inedite”, aflându-se în diferite faze de concepție: Tipicarii, 
Cărturarii, Planeta nebunilor, Chemarea, Catabasis, Prăpastia, 
Micromilionarii, Cavalerii sau Povestiri marine.  
 
În fondurile bibliotecii județene tulcene sunt multe referințe critice la 
opera lui Valentin Șerbu, iar studiul de față, fără ifose de listă 
exhaustivă, are în intenție să suscite interesul viitorilor cercetători. 
 
Despre condiția datelor „pozitive” din dicționare 
 Exact în 1971, istoricul și criticul literar Marian Popa publica 
„Dicționarul de literatură română contemporană” (Editura Albatros). 
Acesta nu era doar primul dicționar al literaturii contemporane, dar și 
primul de literatură română „din toată istoria noastră culturală”97. Cum 

 
94 „Valentin Șerbu. 1934-1994”, Editura Adi Center, Iași, 2021, monografie, 48 p.  
95 „Personalități tulcene: Valentin Șerbu: 1934-1994”, Tulcea, monografie, 57 p.  
96 Cotidianul „Delta”, 1997, 29 ianuarie, p. 2 
97 Dan Culcer, „Citind sau trăind literatura”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976, p. 61 
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apărea în același an cu „Provincialele”, numele lui Valentin Șerbu nu este menționat în cele 670 de pagini. 
 În schimb, în a doua ediție a „Dicționarului…”98, găsim următoarele:  

 ȘERBU, Valentin, 20.7.1934, Tulcea. Electrician la Medgidia  (1955-
1961), Eforie (1961-1964), Constanța (1964-1965), Tulcea (1965-
1971); în 1968 își termină liceul teoretic. În povestirile volumelor 
Provinciale (1971), Dezacorduri (1973) și Povestiri senine (1975), ca și 
în romanele Expediția (1972), Figuranții și Baltazar (1974) sau în 
Fantastica deltă (1976) apare o lume provincială construită în linia unei 
caracterologii tradiționale: personaje predilecte sunt indivizii lipsiți de 
veleități productive, oamenii de pripas și cei cu gusturi picarești, sau 
intelectualii rizibili; vieții fără sens i se caută scopuri gratuite; predomină 
caricatura, iar onomastica e ostentativ subliniată comic.  
 După cum nota criticul Culcer, Dicționarul... „nu poate înlocui ceea ce 
se numește o lucrare pozitivistă, obiectivă până la răceală, completă 
până la saturație”. Această cerință avea să fie reclamată și mult mai 
târziu de criticul Nicolae Manolescu în „România literară”, nr. 24, 2017, 
așa cum este menționat de tânărul critic Mihai Iovănel: Potrivit lui 
Manolescu, …, dicționarele literare ar trebui să se mulțumească cu 
consemnarea datelor „pozitive” biobibliografice, fără să intre în partea 
de critică/analiză a operei; doar istoriile literare de autor (având un 
singur autor) ar fi, conform lui Manolescu, instrumentul apt să unească 
istoria și critica literară, nu și dicționarele, la care, prin natura lucrurilor, 

lucrează mai mulți colaboratori, cu stiluri și abordări mai mult sau mai puțin diferit”99.  
 Picarescul și mediocritatea personajelor lui Șerbu 
 Prezumând că entuziasmul cititului ar putea fi factorul principal care declanșează dorința de a scrie, că – 
mai mult –cititul ațâță talentul, dar îl și educă, eseistul și cititorul Sorin Titel provoacă într-unul dintre volumele sale 
întâlnirea dintre scriitor și cititor, unul dintre capitole fiindu-i alocat scriitorului tulcean: „Tristețe și ironie în proza 
lui Valentin Șerbu”100 (foto 2). Parcurgând schițele din „Dezacorduri” (1973) și romanul „Figuranții. Baltazar” 
(1974), Titel este printre primii care subliniază trăsături definitorii ale personajelor autorului tulcean: mediocritatea 
și picarescul.  
 Eroul predilect al povestirilor lui Valentin Șerbu este insul mediocru: o ființă în general blândă, foarte 
liniștită, lipsită de orice tendință de agresivitate, care primește „loviturile vieții  cu un fel de resemnare obosită. 
Trecând în revistă diferitele ipostaze ale mediocrității, autorul cărții se amuză cu discreție, niciodată „incriminarea” 
eroilor lamentabili care circulă în aceste povestiri nu se face cu ostentație. Valentin Șerbu nu se înduioșează și nici 
nu se înfurie descriindu-le tribulațiile sau aventurile. Un ton neutru, obiectiv, se menține de la prima până la ultima 
pagină (p. 122) 
 De-o trândăvie funciară, personajele sunt scutite – prin banalitatea existenței – de „complexe”, ceea ce le 
și imobilizează într-un dolce far niente căruia Șerbu îi găsește numeroase fluctuații. Dacă ar fi fost înzestrate cu 
energie, capacitate de a supraviețui, putere de a acționa, ar fi putut ajunge la înălțimea unui picaro; inerția 
personajelor îl face pe Sorin Titel să afirme (ba chiar să și repete) că romanul menționat mai sus nu este altceva 
decât rescrierea, cu mijloace prozastice actuale, a „Poveștii unui om leneș”. Alienați prin pasivitate, obligatoriu 
veleitari, eroii au sămânță de scandal și suferă de solitudine.  
 De cele mai multe ori, orgoliul, mediocritatea sau un egoism excesiv sunt cauzele singurătății de care 
suferă toți acești inși, conchide autorul (p. 129) 

 
98 Marian Popa, „Dicționarul de literatură română contemporană”, Dicționarele Albatros, 1977 
99 Mihai Iovănel, „Istoria literaturii române contemporane. 1990-2000”, Polirom, 2021, p. 179 
100 Sorin Titel, „Pasiunea lecturii”, Editura Facla, Timișoara, 1976, pp. 122 - 129 
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 Analizând „Expediția” (1972), Dan Culcer încadrează volumul în NOUL ROMAN PICARESC101. Referindu-
se exclusiv la acest roman, criticul literar pune accentul pe caracterul deschis al acestuia, notând că destinul 
personajelor nu se isprăvește odată cu ultima pagină. Totul este periferic: vedem niște paria plasați în locuri 
mărginașe (foto 3). 
 Oamenii sunt întotdeauna înfometați, beau spirt sanitar, sunt jegoși și incapabili să ia măsuri rapide. O 
viziune clovnească, o lume de circari ambulanți (p. 223)  
 Traiul repulsiv este consecința naturii lor. Și Dan Culcer observă inexistența unui macaz în traseele eroilor, 
anume că nu se produc evoluții, modificării, crize, extaze, revoluții, și că riscul călătoriei lui Valentin Șerbu (trimitere 
la titlul romanului) este abstractizarea excesivă, miza pe ambiguitatea unor raporturi dintre personaje, acumulare 
în exces, demonstrație simetrică, teza (p. 225).  
 Câțiva ani mai târziu, criticul va relua și va îmbogăți comentariile într-un 
nou volum102. De astă dată, în Însemnări despre satiră, manifestă încântarea 
că, iată, în cuprinsul literaturii culte postbelice, poate admira un autor în 
producțiile căruia satira depășește stadiul foiletonistic. Între timp, Culcer a citit opt 
cărți scrise de Șerbu, dintre care șase se situează printre cele mai substanțiale 
realizări ale genului (romanele Expediția și Figuranții. Baltazar, volumele de 
povestiri Provinciale, Dezacorduri, Povestiri senine și Vizita de adio). Constatări 
precum că personajele se află veșnic la periferia existenței sociale, că textele sunt 
de factură picarescă ori că autorul ocolește programatic moralizarea, nevrând să 
fisureze coerența viziunii satirice, sunt felurit exemplificate, survin unor lecturi 
aprofundate care-i dau șansa criticului de a realiza valoroase inducții, cum ar fi 
aceea că 
 O altă temă cu nenumărate variațiuni este aceea a alienării datorate 
spiritului achizitiv, afacerismului, concupiscenței sau existenței promiscue, lașe, 
plină de frustrări (p. 251) ori cea potrivit căreia 
 Conflictul dintre aparență și esență, între aspirație și putință, generator de comic, este unul din 
mecanismele puse în funcție cu pricepere de Valentin Șerbu (p. 255).  
 O încântare similară pentru reușitele tulceanului a exprimat și Virgil Ardeleanu. Uluit că prozatorii români 
nu mai abordează „genul scurt”, criticul opinează: 
 Iată de ce o culegere precum Provincialele are darul, prin chiar simpla sa existență, să producă o breșă în 
concepția numiților critici. Valentin Șerbu nu este deloc complexat de imperativul prozei ample și multidimensionate. 
Crezul său în schița clasică, puternic afirmat de la primul până la ultimul rând, reprezintă o dovadă că literatura, 
înainte de toate, este o modalitate de comunicare și numai în a doua sau ultima instanță o chestiune de metodă și 
construcție103 (p. 92).  
 În opinia lui Ardeleanu, unul dintre meritele prozatorului este de a fi descoperit un tip uman, respectiv 
semidoctul, pe care îl distribuie în diferite ipostaze, multiplicându-l; în esență, un erou… artificial, monocord, iar în 
cele din urmă, agasant, deoarece, dând peste niște rudimente de cultură, face paradă de ele. Indivizii provin din 
mica și meschina lume a provinciei, criticul grăbindu-se să precizeze ce înțelege prin provincial - un caracter 
înglodat în suficiență – și să atenționeze că structura, bănuim sarcastică a scriitorului, inhibă (p. 95).  
 Analizând în continuare romanul Expediția, Virgil Ardeleanu spune din capul locului că fondul noii cărți este 
același ca acela din Provinciale. De aici, din absența unor elemente inedite,  și un prim reproș:  
 Valentin Șerbu crede prea mult în niște siluete construite, pe față, din mucava și culori stas. Structura 
întregii figurații din Expediția, departe de a releva un tip ce se cuvine sancționat și un personaj literar memorabil, 
impune numai un foarte timpuriu manierism.  
 Se atrage atenția că romanul, potrivit regulilor sale de compoziție, este riscant să fie clădit pe seama 
exploatării unei unice trăsături, aceea a reducției mintale și sufletești; explicând, scrierea nu prezintă credibilitate 

 
101 Dan Culcer, op. cit, p. 223 
102 Dan Culcer, „Serii și grupuri (Citind și trăind literatura)”, Cartea românească, 1981, pp. 246 – 256 
103 Virgil Ardeleanu, „Opinii. Prozatori și critici”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, pp. 91-98 
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(artistică?) atâta vreme cât lumii de estropiați mintali nu-i este opusă o categorie… de o natură cel puțin normală. 
Ajuns în acest punct, autorul apreciază virtuozitatea, scrisul extrem de curat, inteligența, spiritul sarcastic, 
numeroasele și nu neînsemnatele informații, surprinzătoarea cunoaștere a unui lumpen pitoresc și rebarbativ în 
același timp, însă regretă că este silit să afirme că gratuitatea romanului în discuție este deplină.  
 Peste trei ani, Virgil Ardeleanu leagă într-un nou volum alte opinii. Descusut la sânge, Valentin Șerbu este 

considerat, cu amărăciune, un autor închis104 (foto 4). După patru cărți 
publicate, prozatorului tulcean i se impută –în cronica la Figuranții. Baltazar – 
repetiția la nesfârșit a ceea ce a spus încă de la debut, autopastișarea: 
 Descriind și inventariind, Valentin Șerbu nu doar că reinventează 
naturalismul la nivelul treptei sale școlărești, dar epuizează tot ceea ce observă 
și tot ceea ce are de spus. … Impresia nu e numai de gratuit, artificial și livresc, 
ci, mai grav, de insolit, absurd megafon.  
Deziluzia criticului este cu atât mai mare cu cât afirmă răspicat că scriitorul 
prezintă simptomele unei epici veritabile, dar că-și neglijează, captiv al unui soi 
de alexandrinism, adevăratele posibilitățile, probabil din lipsă de încredere în 
sine.  
 Nu mai puțin de douăzeci de pagini va aloca prof. Gheorghe Bucur în 
cartea sa de perspective critice, „Scriitori tulceni din trecut și de azi”105. În 
„Cuvântul înainte”, intitulat „Pledoarie pentru critica literară”, autorul își 
avizează tranșant cititorii: 
 Despre ce nu se vorbește, nu există. Afirmația se potrivește, desigur, și 

criticii literare. Scriitorii despre care nu se scrie nimic, sunt inexistenți. Critica are această competență: de a înființa, 
a confirma scriitori. De unde vine puterea Ei?: de la faptul că este pregătită să dea judecăți de valoare (așa cum 
reiese chiar din etimologie, kritikos însemnând capabil să judece). Este vorba de o judecată estetică, adică de o 
rațiune.  
 Criticul literar este de părere că Fantastica Deltă (București, Editura Cartea Românească, 1976) este 
cartea emblematică a lui Valentin Șerbu, drept care urmărește în volumul menționat să deosebească, în cadrul 
raportului estetic realitate-ficțiune, ce este și cât este element real, concret, modul în care este el prezent pentru a 
constitui o premisă adecvată componentei fantastice și, prin aceasta, realizarea condiției de autenticitate, necesară 
oricărei creații artistice (p. 89).  
 Valentin Șerbu în antologii și dicționare 
 În colecțiile Bibliotecii Județene „Panait Cerna” sunt numeroase antologii în care figurează autorul Valentin 
Șerbu. Ne vom rezuma aici să le enumerăm:  
1. Proză satirică română contemporană, Astra, 1982, selecția – Anatol Ghermanschi; prefața 
(încântătoare!), semnată de Valentin Silvestru, e intitulată „Prefață și predos”; V. Șerbu – În pețit. 
2. Vânzătorul de enigme, antologie de proză contemporană; selecție și note de Ovidiu Dunăreanu; Editura 
Europolis, Revista Tomis, Constanța 1993; selecție și note de Ovidiu Dunăreanu; V. Șerbu: Vânzătorul de amintiri 
și Capcana. 
3. Literatura în Dobrogea. Dicționar biobibliografic, vol. II, Ștefan Cucu și Corina Apostoleanu, Constanța, 
1999, volum realizat de Biblioteca Județeană Constanța, 

 
104 Virgil Ardeleanu, „Mențiuni”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, pp. 151-156 
105Gheorghe Bucur, „Scriitori tulceni din trecut și de azi”, Karograf, Tulcea, 2018 
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4. Personalia. Dicționar biobibliografic, Axenia Hogea; prefață - Ioan Popișteanu, argument - prof. doina 
Lelia Postolache, Ex Ponto, Constanța, 2000, volum realizat de Biblioteca 
Județean „Panait Cerna” (foto 4). 
5. Carte cu autograf. Personalități de ieri și de azi, Marcela 
Nedelcu și Lăcrămioara Manea, Editura Harvia, Tulcea, 2001; volum 
realizat de Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea și Institutul de 
Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simon” Tulcea (foto 5). 
 
Insula albă. Literatură contemporană la Dunărea de Jos, selecție și 
note de Marian Dopcea și Olimpiu Vladimirov, Ex Ponto, Constanța 2003, 
apărută prin grija Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural 
Național al Județului Tulcea.  
6. Memorie culturală și cunoaștere locală. Personalia – aria de 
proveniență, prof. Lelia Postolache, Index de nume, Ex Ponto, 2010, 
volum realizat de Biblioteca Județeană „Panait Cerna”. 
7. Dicționar de personalități tulcene, vol. al IV-lea – Artă teatrală 
și cinematografică, bibliologie, jurnalism, literatură, muzică, Ex Ponto, 
2019.  
Răsfoind periodice 
Redactor-șef al Revistei „Tomis”, Constantin Novac transmitea în 1998, la 
dezvelirea  
și sfințirea plăcii comemorative montată la intrarea blocului A.6 de pe strada 
Corneliu Gavrilov, nr. 172, unde a viețuit prozatorul, următoarele: 
Odată cu dispariția lui Valentin Șerbu am pierdut un om de o rară calitate 
sufletească 
și un scriitor remarcabil al cărui registru satiric s-a impus genului cu tot 
rafinamentul artistic, dimpreună cu o lume numai a sa. Parafrazând un adagiu 
celebru, putem spune că, prin personajele lui, Valentin Șerbu face cu adevărat 
concurență stării civile. M-am bucurat de prietenia Domniei Sale și mai ales de 
verva și spontaneitatea, de darul cu care întorcea lumea pe dos, arătându-o 
cusăturile și urzeala. Nu cred să mai fi arătat un alt om apropiat, un coleg de 
breaslă care să facă literatură neîntrerupt, adică mâncând sau visând, vânând 
faptul comun, altminteri neobservabil pentru mulți dintre noi, ca să-i smulgă 
vibrații ironice inedite. Revelându-ți paradoxuri acolo unde realitatea îți părea 
plată și convențională, subminând gravitatea țeapănă și solemnitatea abuziv exhibată. Odată cu Valentin Șerbu am 
pierdut un unghi de vedere asupra lucrurilor despre care nu se scrisese încă. Memoria lui, adăpostită în cărțile pe 
care le-a plăsmuit cu migală de artizan și în sufletele noastre, se îmbogățește cu această inscripție comemorativă. 
Ca scriitor de anvergură și ca fiu al Tulcei o merită cu prisosință.  
În cotidianul tulcean „Delta”, la rubrica „Restituiri culturale”, prozatorul tulcean era  
evocat într-un material intitulat „De patru ani, Valentin Șerbu caută corabia”106. Momentul este important deoarece 
semnalează dezvelirea și sfințirea unei plăci memoriale aflată pe fațada blocului din str. Gavrilov, unde scriitorul și-
a petrecut ultimii 25 de ani. Inițiator și organizator al manifestării a fost Asociația Culturală pentru Tineret „Orfeu” 
(Valentin Șerbu a fost președinte de onoare) și Alianța Civică. În materialul semnat de Loredana Prisada sunt 
inserate și rândurile scrise la începutul acelui an de Mircea Dinescu: 
 Pornind de la formula lui Paul Valéry că fiorosul leu nu-i la urma urmelor decât suma unor berbecuți bine 
asimilați și omul văzut prin prisma tabelului lui Mendeleev nu-i la urma urmelor decât amestecul concentrat al unor 
substanțe feroase și neferoase – Calciu, Potasiu, Fier și Magneziu – la care mama natură adaugă cu generozitate 

 
106Cotidianul „Delta”, 1998, 29 ianuarie, p. 3  
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câteva găleți cu apă și câteodată cu parcimonie un destin, în lumea scriitoricească există din belșug autori de cărți 
în care precumpănește apa chioară. 
 Fiindcă puțini au parte de destin. 
 La VALENTIN ȘERBU, prietenul meu de odinioară, destinul se făcea simțit cu asupra de măsură. 
 Întâi pentru că a fost și a rămas un prâslea al pușcăriei politice, pe care a cunoscut-o la 17 ani, așa cum 
alții își cunosc prima iubită la 17 ani. 
 Adolescent a intrat în zeghe și adolescent a rămas toată viața refuzând cu obstinație compromisul de orice 
natură, chiar și compromisul cu vârsta. 
 La 64 de ani pe care i-ar fi împlinit în acest an, el n-ar fi fost decât ca acum 20 sau 30 de ani. 
 Poate lemnul chitarei pe care o avea pe masa de lucru ar fi arătat mai puțin lucios, poate vinul ar fi fost 
mai amar la altădată, poate prietenii mai obosiți ca odinioară, dar VALENTIN ȘERBU, tot ca un adolescent generos, 
exuberant și ne-acrit de celula pușcăriei, ne-ar fi părut ca o pricină simplă care ține de destinul său de artist înnăscut.  
* * * 
 După exact un an, cotidianul „Delta” titra: „Încă un an fără Valentin Șerbu”. Reluând scrisoarea lui Dinescu, 
același jurnalist, Loredana Prisada, preciza că 
 Bucurându-se de prietenia scriitorilor Marin Preda, Mircea Dinescu, Ștefan Bănulescu, Alexandru Papilian, 
Mircea Sântimbreanu și mulți alții, Valentin Șerbu este singurul scriitor tulcean căruia i s-au tipărit în timpul vieții 
peste 16 volume, sute de articole, fiind permanent în atenția criticii literare. 
 … Șerbu a fost pomenit și în acest an, așa cum se cuvine, printre cărțile sale, de toți prietenii ce i-au fost 
alături toată viața. În memoria lui, sala de lectură pentru adulți a Bibliotecii Județene va purta, de acum înainte, 
numele Valentin Șerbu. Sugestia a venit din partea Asociației Culturale pentru Tineret Orfeu, al cărei membru 
fondator a fost scriitorul, iar finalizarea gestului aparține conducerii instituției, directoarei Lelia-Doina Postolache107.  
* * * 
 Revista de cultură tulceană „Steaua Dobrogei” evoca în 1999 pe larg, prin textul semnat de Constantin 
Bejenaru, personalitatea scriitorului dobrogean de notorietate națională VALENTIN ȘERBU (pentru prieteni, 
VALENCI). Pentru savoarea consemnării, redăm un fragment: 
 Născut la Tulcea în ziua de 20 iulie a anului 1934, a debutat cu proză în anul 1968 în revista dobrogeană 
Tomis, nu peste mult timp debutând editorial cu volumul de proză Provinciale. Personajele seamănă aproape până 
la identificare cu unele persoane reale care au existat – și unele mai există încă! – printre noi, tulcenii, precum 
Tămădău, alias librarul Nicu Plombagiu, Mirel, alias Gicache, zis și „boala văduvelor”, despre care nu cred că există 
tulcean de peste 40 de ani care să nu fi auzit, Ilie Costea, zis nea Nicu Mardoiu a cărut replică – „Dă-mi cinci lei!” 
– a făcut epocă în Tulcea anilor ’60, Nectara Hanibal Popescu, alias „bobocu’ lu’ nea Săndel” și multe, multe altele. 
… „Fantastica Deltă” […] este o carte stranie, unică în literatura română. Carte de o originalitate cu totul și totul 
deosebită, în care autorul trăiește obsedat de o realitate misterioasă pe care ceilalți oameni din preajma lui nu o 
percep și a cărei vibrație intimă și patetică el o ascultă în sine pentru ca apoi să ne înștiințeze pe noi, cititorii, despre 
bizara aventură de a fi Om și miraculoasa „întâmplare” de a fi SCRIITOR108…  
 Considerăm obligatoriu să redăm și următoarele, așa cum apar în „Steaua Dobrogei”, pentru a remarca 
(măcar în parte)modul în care critica receptează povestirile și romanele lui Valentin Șerbu: 
 Din pricina caracterului picaresc al intrigii și din pricina ironiei pe care n-o poți crede exercitată, dintr-o 
bună prejudecată verificată în timp, decât pe spații rezonabile, în Expediția, fiecare capitol tinde spre existență 
autonomă, motiv pentru care senzația că ne aflăm mai mult sau mai puțin în fața unei culegeri de nuvele cu oarecare 
afinitate nu este deplasată (…). Șarja ironiei fără frâu desființează tot ceea ce vine în atingere cu ea ajungând, 
fatal, să se parodieze și pe sine (Mirela Roznoveanu - Tomis, 7, nr. 14, 25 septembrie 1972) 
 În volumele sale anterioare, Valentin Șerbu, mânuind cu multă pricepere arma necruțătoare a satirei, 
folosindu-se adesea de situații grotești care accentuau ipostaze de un comic absurd, reușea să facă un aspru 
rechizitoriu inerției, se răfuia cu mediocritatea și cu egoismul unor indivizi care, parcă, uitaseră să trăiască. În noua 
sa carte intitulată direct și, în același timp, foarte exact, Fantastice, el ne propune o reîntâlnire cu aceeași faună 

 
107 Cotidianul „Delta”, 1999, 1 februarie, p. 3 
108„Steaua Dobrogei”, An I, Nr. 2, iunie 1999, pp. 58 - 60 
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cenușie și roasă de morbul mediocrității, dar, de astă dată, el oferă eroilor săi, care plutesc în apele moarte ale 
plictisului și ale inactivității, un cu totul neașteptat colac de salvare, lumea imaginarului (…). Mutând accentul de pe 
elementul fantastic pe cel satiric (atât de propriu scrisului lui Valentin Șerbu), reușim abia să subliniem adevărata 
valoare a acestor istorisiri (Sorin Titel – România literară, 12, nr. 8, 22 februarie 1979) 
 Valentin Șerbu, Autograf 
 Se scurseseră șase luni de la stabilirea mea în Constanța și schimbasem, în acest răstimp, nenumărate 
gazde. Pretutindeni, în orice casă care mă primea, descopeream cusururi și pricini de profundă nemulțumire. Într-
un loc nu aveam acces la baie, într-altul nu aveam intrare separată, într-o casă nu puteam lucra în liniște, într-alta 
mi se cerea să nu întârzii noaptea. Și tot așa, schimbându-mi domiciliile, căutând mereu alte și alte gazde… 
cutreieram cartierele, nimerind în felurite clădiri, venind în contact cu feluriți oameni, care de care mai ciudați și mai 
interesanți. Am cunoscut firi din cele mai deosebite, înclinații și pasiuni, apucături și năravuri care, nu o dată, m-au 
pus serios pe gânduri. Lumea pe care o cunoscusem astfel se considera obligată, nu știu de ce, să se amestece 
în viața mea.  
* * * 
 Revista „Aegyssus” va aloca pagii pentru evocarea lui Jean Ungureanu, „Așa cum l-am cunoscut pe 
scriitorul Valentin Șerbu”109. După ce declară că s-au cunoscut în 1969 la cafeneaua „La varice” (celebră pentru 
tulcenii săriți de 50 de ani…), autorul trece la anecdotică, povestind cum a fost Șerbu fermecat, în timpul unei 
plimbări pe str. Isaccei, în fața vitrinei unui magazin cu de toate pentru apicultori,  
 de niște cutii din lemn dreptunghiulare, fără capac și fără fund, numai corpul cu dimensiuni de 20/30 cm, 
cât să încapă 10-15 cărți într-una singură. Ce bibliotecă ar ieși.  
 … După vreo două săptămâni într-o după-amiază, Valentin Șerbu, cu un aer misterios, ne invită acasă – 
locuia pe strada Zorelelor. Mai fusesem de mult ore la el, era un adevărat cenaclu acolo, întârziam până târziu în 
noapte, la discuții și dispute interminabile, dar acum licărul șugubăț din ochii amicului Valentin prevestea, parcă, o 
surpriză. Și așa a fost. Cea mai spațioasă cameră din locuință era de nerecunoscut. Pereții erau acoperiți în 
întregime de zeci de cutii de lemn pe care Valentin le îmbinase cu gust, migală și ingeniozitate, înjghebând o imensă 
bibliotecă, templu al cărții, pentru care avea un adevărat cult. Sute de tomuri, opere de valoare tipărite cu zeci de 
ani în urmă, își reluaseră locul de cinste pe care e multă vreme și-l meritau. Pur și simplu, am amuțit striviți și 
copleșiți de măreția priveliștii. Din câteva obiecte prozaice, Valentin făcuse o operă de artă, o catedrală care să 
găzduiască, precum pe niște icoane, opere literare și filosofice cuprinse între coperțile cărților pe care atât de mult 
le îndrăgea. După obiceiul casei, am închinat un pahar din vinul cel bun al lui Valentin, care, în acel decor, mi s-a 
părut adevărată ambrozie. 
 Încă nu publicase nimic, avea în pregătire volumul Provinciale, era stăpânit de un apetit imens pentru scris, 
iar emoțiile debutului, pur și simplu, îl copleșeau. Șlefuia la nesfârșit frazele, se chinuia în lupta cu cuvântul și într-
un sfârșit ne chema pe cei apropiați să ne spunem părerea. Fiecare 
manuscris era prins separat cu o agrafă și noi le citeam pe rând, în timp ce 
Valentin aștepta cu sufletul la gură „verdictul”. Eram la el acasă la un 
asemenea „examen” împreună cu colegii de redacție Ion Vulpe, Vasile Terzea 
și Ștefan Mihalcea. Manuscrisele circulau din mână în mână, iar noi, întinși 
pe o sofa, le comenta, dădeam câte o sugestie… Pentru că eram în noaptea 
aceea redactor de serviciu în tipografia de la Constanța, mi-am așezat la 
spate o pernă și am ațipit. După nici o oră am fost trezit de replici pe un ton 
ridicat, o ceartă în toată regula. Dispăruse unul din manuscrise. Valentin, care 
ținea la ele ca la niște odoare, declanșase o adevărată anchetă. Rememora 
cine a fost la toaleta din curte, cine a ieșit să mănânce struguri de la boltă. 
Discuțiile deveneau din ce în ce mai aprinse.  
 M-am ridicat în capul oaselor ca să mă dumiresc. În acea clipă s-a 
lăsat o liniște mormântală, după care toți s-au năpustit asupra mea ca niște 
păsări de pradă. De fapt, ținta nu eram eu, ci… manuscrisul pe care dormisem 

 
109 „Aegyssus”, An I, Nr. 1-2, noiembrie 2004, pp. 14-15 
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până atunci. Se bucurau ca niște copii. Valentin își recăpătase încrederea în cei pe care de obicei nu înceta să-i 
suspecteze în străfundul inimii, iar prietenii răsuflaseră ușurați că au scăpat de bănuieli. A curs mult vin, băut cu 
inima ușoară. În noaptea aceea n-am mai făcut de serviciu în tipografie… 
 Ziaristul Ungureanu îi amintește, tot în istorioare hazlii, pe cei care, înțelegându-i valoarea literară, l-au 
ajutat pe Șerbu, după ce acesta a făcut pușcărie politică a fost electrician, apoi a căpătat un post de bibliotecar 
anonim, obligat să respecte un program fix, de funcționar mărunt: doctorul Ștefan Vintilă șeful secției de psihiatrie 
din Tulcea, sau psihiatrul Elena Preda, cu ajutorul cărora scriitorul a reușit să se pensioneze medical (foto 6).  
 Tot în „Aegyssus”110 este publicată în premieră schița Antrenorul, în care tehnicianul Apolon Dumitrescu 
încearcă (fără succes) să facă din echipa de fotbal pe care o conduce un templu al virtuții.  
* * * 
 Multă râvnă a pus și tulceanul (prin adopție) Aurel Ifrim. Publicistul a pregătit  material pentru un volum 
cardinal despre cultura tulceană a unei zbuciumate jumătăți de veac”111 (foto 7); prin cercetări ulterioare, a sporit 
textul pe care l-a publicat, în versiuni diferite și îmbogățite, în revista „Nord Dobrogea Cultural” (NDC) – periodic de 
cultură și informare editat de Consiliul Județean Tulcea, întâi în 2012112 (semnat cu pseudonimul N. Aureliu), apoi 
doi ani mai târziu113. Din ce în ce mai documentate, textele au fost completate cu material fotografic și cu diverse 
referințe critice. 
 Informat în legătură cu traseul biografic al lui Valentin Șerbu, cititorul află și motivul pentru care scriitorul a 
fost condamnat la trei ani de pușcărie: la 17 ani ( în 1951), împreună cu tineri de vârsta sa, a strigat pe stradă 
„Trăiască Regele!”… După această perioadă de detenție, fără să poată să poată urma cursuri de calificare într-o 
meserie, a muncit pe un șantier în Medgidia, apoi ajunge la Eforie unde – prin bunăvoința unui diriginte de șantier, 
și el fost deținut politic – primește calificarea de electrician. Până în 1964, lucrează ca muncitor necalificat – docher 
– în Portul Constanța, ca după doi ani să revină la Tulcea; sapă gropi pentru stâlpii de susținere a sârmelor de 
transport electric la Întreprinderea de Rețele Electrice, ulterior e linior de rețea. Va absolvi liceul abia în 1968 când 
i s-a îngăduit: avea 34 de ani. Publică primele bucăți literare în „Tomis” în 1971, i se dă voie să ocupe un pot la 
Biblioteca Județeană Tulcea. Povestește Aurel Ifrim: 
 În același an, sorții au voit ca la Tulcea să apară într-o vizită protocolară organizată de oficialii locali, marele 
prozator Marin Preda, directorul prestigioasei Edituri Cartea Românească. 
Evenimentul oficial „s-a consumat” la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde 
marele scriitor s-a pomenit în fața a două sute de oameni cărora trebuie să le 
răspunde la întrebări despre literatură. Taciturnul Marin Preda a reușit să 
formuleze oarece răspunsuri, arătând  vădit că atari întâlniri cu un public avid de 
senzaționalul situației nu-i fac nicio plăcere. Oricât ar fi fost de fericiți să cineze 
cu marele scriitor, căruia îi și pregătiseră o masă ca-n povești. Motivând 
oboseala, oaspetele a  plecat spre hotel. Pe drum a fost oprit de un grup de 
tulceni: „- Nu v-ar face plăcere să beți un vin de Tulcea?... în compania unor 
gurmanzi locali?”. Maestrul și-o fi zis: „De ce nu?”. La petrecerea cu pricina a fost 
adus un bărbat voinic cu o chitară sub braț. Fără prea multe fasoane, el a pornit 
să cânte „de of și aoleu”. Fermecat de repertoriul cântărețului ad-hoc, oaspetele,  
om cu al șaselea simț - ca toți marii artiști –, a privit atent spre cântăreț. L-a 
întrebat de unele, de altele. „Cântărețul” răspundea întrebărilor cu aplomb și 
umor. Spre deliciul marelui scriitor. Cineva s-a apropiat de urechea scriitorului. 
Astfel a aflat cu mirare că în fața lui se află un fost deținut politic, cu preocupări 
nu doar muzicale. „… - Așa, deci scrii proză scurtă”… Păi să-mi trimiți la editură… cât mai curând!”. Valentin a fost 
un om prietenos și amabil, cu un pronunțat simț al umorului, provocând destindere generală prin râsul molipsitor, 
prin voioșia bonomă. Posesorul unei voci plăcute, îi plăcea să cânte cu glasul și chitara cântece de petrecere și de 

 
110 Op. cit, pp. 11-13 
111 „Tulcea culturală. 1949 – 1989”, Editura Sinteze, Galați, 2013 
112 „Nord Dobrogea Cultural”, nr. 1/2012, pp. 20-21 
113 „Nord Dobrogea Cultural”, nr. 5/2014, pp. 64-68 
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inimă albastră. Astfel l-a fermecat pe Marin Preda, care l-a luat la București și i-a publicat cărțile, făcând dintr-un 
paria osândit de dușmanii României un simbol al izbânzii. Publicat anual, cu acces temporar în tabăra de creație 
de la Palatul Mogoșoaia, lângă scriitorii mari ai timpului: Cezar Ivănescu, Geo Bogza, Marin Preda, Ștefan Augustin 
Doinaș, Ștefan Bănulescu, Paul Georgescu, D. R. Popescu, George Bălăiță, Iosif Naghiu, D. Solomon și mulți, mulți 
alți literați.  
 Aurel Ifrim scotocește și găsește aprecieri favorabile prozei tulceanului din partea unor Mircea Dinescu, 
Virgil Cuțitaru, Alex Ștefănescu, Cornel Nistea ori Constantin Novac, publicând în NDC „Natură moartă cu peisaj 
uman”, adaptare liberă după schița „De pe urma artei” de Valentin Șerbu. Și citează din Mircea Dinescu, 
„Singurătate fără Valentin Șerbu”: 
 Hăituit de vedenii, după ce-și mâncase adolescența cu lingura de plumb în spatele gratiilor, lui Valentin 
Șerbu i-a deschis, prin 1976, poarta castelului brâncovenesc de la Mogoșoaia, însuși Marin Preda.   
 Băieți de viță nobilă, pe al căror blazon comun străluceau celebrele însemne heraldice autohtone, coada 
vacii încrucișată pe coada sapei, membrii gărzii pretoriene, alcătuită din Fănuș Neagu de Brăila, Mircea Micu de 
Micalaca, Dinescu de Slobozia și Florin Pucă de Ferentari, i-au dat onorul cuvenit timidului castelan, nu înainte de 
a-i confisca bocceaua cu scrumbii de Dunăre și damigeana cu beaujolais dobrogean. 
 În afara celor șapte camioane burdușite cu talent, Valentin Șerbu adusese cu sine în cămărușa din podul 
Casei de Creație unde a locuit câțiva ani, două juvaeruri de preț: o chitară pe post de balalaică și pe Steluța, pe 
post de înger păzitor.  
 În vreme ce onorabilii cetățeni ai urbei natale dormeau vegheați de seceră și ciocan, fostul pușcăriaș politic 
ticluia la lumina lămpii lui Ilici un soi de bombe nemaivăzute, din hârtie și cerneală din farmec și îngăduință. 
 Prozele sale încărcate de ironiei explozivă puteau arunca în aer provincia, drept pentru care reporterii de 
la mănăstirea Secu începură să adulmece urmele autorului, dornici de un interviu cu lampa în ochi. 
 Inchiziția n-a putut pătrunde dincolo de zidurile brâncovenești, cercul protector tras de Marin Preda în jurul 
artiștilor păguboși de la Mogoșoaia ferindu-l și pe Valentin Șerbu de singurătatea ce l-a răpus abia acum. 
 Sălbăticiți de libertatea venită aproape din senin, orbiți aidoma celor scoși abia la bătrânețe din mină, nu 
ne-am mai găsit timp unii pentru ceilalți, atinși parcă de un blestem de care, iată, nici scrisul nu ne mai poate mântui. 
 Pentru rândurile de mai sus, anume pentru scrisorile și documentele referitoare la Valentin Șerbu, Aurel 
Ifrim îi mulțumește lui Paul Prisada, cel care în 1988 conducea Gruparea Culturală „Orfeu” și din inițiativa căruia 
(reamintim) pe fațada blocului (din str. Slt. Corneliu Gavrilov) în care a locuit prozatorul a fost montată o plăcuță 
memorială.  
* * * 
 Asociația Scriitorilor „Aegyssus” Tulceni publică în Cotidianul „Delta”, prin dăruitul prof. Mihai Marinache, 
o jumătate de pagină de ziar, intitulată „Valentin Șerbu – un mare prozator al spațiului dobrogean. 75 de ani de la 
naștere, 15 ani de la moartea scriitorului”114. Precizând că omului cu adolescența retezată de un timp pervers 
(arestat și condamnat mai mulți ani pentru manifestări catalogate ca atentat la siguranța statului) i-au apărut 
13volume între 1971 și 1985, autorul afirmă că referințele critice i-au fost acestuia întotdeauna favorabile, 
surprinzând  
 în profunzime varietatea tematică și diversitatea stilistică a creației acestui scriitor autentic: realismul 
copleșitor dublat de ironia gravă și umorul corosiv, viața cotidiană a provincialului captiv într-o menajerie absurdă, 
lupta individului cu timpul represiv și sistemul politic paralizat de inerție și automatisme, salvarea umanului din 
mocirla răului prin apelul permanent la rațiune, cultură, valorile artei, înclinația spre fantezie și vis, încrederea în 
optimismul funciar și șansa înnobilării insului obișnuit prin spirit, ca forme de protest împotriva rutinei, a politicului 
perfid, a sistemelor anchilozate care strivesc personalitatea omului simplu. Și nu în ultimul rând, o sensibilitate 
aparte a naturii Dobrogei, a pitorescului ținuturilor, etniilor și mediilor explorate. 
 Și totuși…Punctele acestea de suspensie sunt urmate de reproșuri impersonale prin care autorul întreabă 
dacă ființează și dacă se manifestă vreo fundație „Valentin Șerbu”, dacă vreo instituție/autoritate a prevăzut în 
calendarul anual o manifestare pe potriva anvergurii marelui scriitor tulcean sau dacă se organizează vreun concurs 
regional/județean care să-i atragă pe tinerii prozatori să promoveze opera lui Șerbu. În plus, or fi motivați cercetătorii 

 
114 Cotidianul „Delta”, 2009, 21 iulie, p. 8 
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să-i întocmească monografia? În ce etapă se află analiza și studiul operei sale? Prof. Mihai Marinache aducea 
aminte că Revista „Steaua Dobrogei” lansase în 2004 periodicul „Caietele literare Valentin Șerbu”, voluminosul 
număr dintâi numărând aproape 100 de pagini! Asociația „Aegyssus” își propunea atunci public să concretizeze 
mai multe proiecte dedicate prozatorului - un concurs anual de proză „Valentin Șerbu”, cu premii motivante, precum 
și instituirea unui premiu consistent alocat an de an celei mai bune lucrări (monografie, studiu critic etc.) despre 
viața și opera lui Valentin Șerbu, acestea fiind realizabile numai prin  intermediul unui parteneriat ( în special, 
financiar – subl. aut.) cu forurile culturale municipale și județene.  
* * * 
 Scriitorul și ziaristul tulcean Gheorghe Șeitan aducea la zi, într-un articol publicat de Cotidianul „Delta”115, 
„File dintr-un posibil dicționar de literatură nord-dobrogeană – Valentin Șerbu”.  Cu această ocazie, spicuia din 
materialul publicat de criticul Alex Ștefănescu în „România literară” (2011, nr. 34): 
 Cu toată această biografie fracturată, a devenit unul dintre cei mai valoroși prozatori satirici din câți am 
avut. În anul 1971 a debutat cu volumul de schițe „Provinciale”, care a surprins prin siguranța stilului. Cu o ironie 
distantă, rezistând mereu tentației de a stabili între sine și cititor o complicitate amuzată, scriitorul evocă în acest 
volum personaje situate la periferia existenței, drogate cu iluzia că participă la rezolvarea marilor probleme ale lumii. 
Cel mai adesea este vorba de provinciali cu veleități artistice sau științifice. … Cele mai multe dintre personajele 
care populează cărțile lui Valentin Șerbu sunt de o frapantă inconsistență socială. Asemenea unor marionete 
dezarticulate, ele fac la nesfârșit aceleași gesturi sterile, imitând îndeletniciri și profesii, expunându-și cu morgă 
principiile. Prozatorul evidențiază adesea, la aceste făpturi caricaturale, un fond omenesc, o sensibilitate la durere 
și bucurie proprie tuturor oamenilor; uneori el chiar le simpatizează, pentru că sunt vulnerabile și bine intenționate, 
pentru că, în fond, îi aparțin. În schimb, concepția lor despre lume nu este niciodată privită cu indulgență. 
  Opera lui Valentin Șerbu, reeditată digital integral 
 Pasionat de trecutul Tulcei și, mai nou, frumos obsedat de personalitatea lui Valentin Șerbu, publicistul 
Nicolae Ariton a declanșat un proiect, „Tulcea Restitutio – pagini pierdute, oameni uitați”, urmărind readucerea în 
actualitate a operei literare a scriitorului Valentin Șerbu. Volumul „La iarbă verde” a fost editat de 
www.mistereledunarii.eu și tipărit în octombrie 2021 la Rotipo Iași.  
 Scrie prof. Nicolae Ariton pe ultima copertă: 
 Valentin Șerbu este cel mai important scriitor tulcean. Din nefericire, după trecerea sa în neființă, opera sa 
literată a intrat în conul de umbră a uitării. Încercăm să-l reabilităm în actualitate, cu volumul de față, care este o 
reeditare a cărții „La iarbă verde”, publicată în anul 1985. Schițele literare din aceste pagini, publicate după aproape 
cincisprezece ani de la debut, se încadrează în același tipar social, cu personaje marginale mediocre, decăzute 
moral sau material, alimentate de ambiții mărunte, conflicte patetice și, uneori, de trăiri spirituale pline de colb 
provincial. Lectura trebuie făcută cu un ochi la ideologia impunerii omului nou, a anului 1985, și cu celălalt la 
realitatea oamenilor obișnuiți din orașe mărunte, precum Tulcea de odinioară, a cărui nume nu apare explicit în 
niciuna dintre schițe, dar care poate fi recunoscută în pasaje de text și chiar personaje. Între timp, peste Tulcea 
veche, oamenii săi și Valentin Șerbu s-a așternut praful lin al uitării și betonul gros al noilor blocuri. Cartea … se 
dorește o readucere aminte, prin lectură, a unui scriitor și a unor vremuri aproape uitate.  
           De altfel, tenacele Nicolae C. Ariton continuă – așa cum a promis – proiectul „Șerbu Redat”: digitizarea 
tuturor celor 13 cărți (niciuna reeditată până la cea despre care am scris mai sus!) ale lui Valentin Șerbu.  Pe site-
ul www.tulceacultural.wordpress.com veți găsi în format digital volumele „Fantastica Deltă” (București, Editura 
Cartea Românească, 1976), „Inocentul” (București, Editura Cartea Românească, 1980), „Satirice” (București, 
Editura Sport - Turism, 1982), „Tentative” (București, Editura Cartea Românească, 1982), „Tărâm necunoscut” 
(București, Editura Eminescu, 1983) și, evident, „La iarbă verde” (București, Editura Cartea Românească, 1985).  

 
115 Cotidianul „Delta”, 2018, 21 noiembrie, p. 7 
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 Șerbu în „Istoria literaturii române de azi pe mâine” 
 Criticul și istoricul literar Marian Popa nu-l va uita pe Valentin Șerbu 
nici în a sa controversată „Istorie a literaturii române de azi pe mâine. 23 
august 1944 – 22 decembrie 1989”116.  
Considerând că „Inocentul” (1980) este cea mai bună carte a lui Șerbu, „un 
roman despre iubirea longevivă a derizoriului achizitor de sticle și borcane 
Viorel Popescu pentru Lili-Mercedes, coafeză atractivă pentru bărbați, dar 
nu ca soție), criticul reia în bună măsură ce scrisese în „Dicționarul…” său 
din 1977: 
 Valentin Șerbu (1934 Tulcea -1994 idem), fiu de avocat, electrician 
prin Dobrogea și cunoscător al valorii peștelui și caviarului, s-a referit în 
povestiri și romane la ceea ce cunoștea din viață, adică dintr-o provincie cu 
oameni lipsiți de veleități productive, de pripas, cu înclinații picarești, 
intelectuali rizibili, șefi mărunți, familiști; existenței fără sensuri mari i se 
caută scopuri momentane gratuite, predomină caricatura, onomastica este 
subliniată comic, în genere, umorul (impur din cauza deficiențelor 
profesionale) e cel considerat nativ …  
 Lumea e veche, să știi… 
 Tragem speranță că cercetarea noastră – departe de a fi exhaustivă, reamintim, însă aducând elemente 
inedite față de precedentele – va sluji cândva la elaborarea unei monografii, va procura unui studios „componente” 
pentru articularea unui studiu critic sau, măcar, îi va îndemna pe tinerii cititori să-l descopere pe prozatorul tulcean. 
 În deschiderea broșurii editate anul trecut117 (foto 8), managerul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” 
Tulcea, dr. Ligia Dima, și prof. Mihai Marinache vorbesc despre „Memoria timpului – timpul memoriei”: 
 Biblioteca Județeană „Panait Cerna” din Tulcea îndeplinește o datorie de onoare aducând în atenția 
iubitorilor cărții personalitatea unor scriitori și destinul lor. Valentin ȘERBU, membru al Uniunii Scriitorilor din 1972, 
a fost un mare prozator al spațiului dobrogean, autor cu 14 cărți tipărite de către edituri prestigioase. Deși a 
prezentat editurilor care l-au promovat constant („Cartea Românească”, „Eminescu”) câteva romane, între 1986 și 
1989, acestea nu vor mai vedea lumina tiparului. … Prezenta lucrare evocă, peste timp, și perioada 1971 – 1974, 
când prozatorul a lucrat la Serviciul documentar al instituției noastre.  
Nu vom încheia fără să aducem sub reflector umorul lui Valentin Șerbu. Am ales pentru aceasta nu un pasaj din 
vreuna dintre cărțile sale de povestiri ori din romane, ci – am socotit că este mai relevant – un fragment din 
corespondența sa cu bunul său amic, Dan Culcer. Scrisoarea însoțește două proze și este scrisă chiar în 1980, 
anul în care Șerbu s-a stabilit la Babadag: 
 De ciudățenii am avut parte întotdeauna, de acel conflict dintre logici și fapte, conflict ireversibil. Însuși 
traiul meu în Babadag este o ciudățenie la care meditez nedumerit. Întrebarea pe care mi-o pun este: ce caut aici? 
Răspunsurile sunt inutile, atît de multe încît le pierzi numărătoarea. Iată o ciudățenie mai la îndemînă. Deunăzi m-
am întîlnit pe cîmp cu un cioban. Nu mi-a fost greu să intru în vorbă cu el. Din una în alta am ajuns la destăinuiri. 
Eu i-am vorbit despre Croce și Gentile, el mi-a expus problematica profesiunii lui. Ne-am înțeles de minune pînă 
cînd tipul mi-a mărturisit că a creat prin oile încrucișate o oaie care mînca pietre. N-am crezut. Socoteam că-și bate 
joc de mine și atunci i-am spus că am niște găini care mănîncă cuie. N-a fost surprins. Mi-a mărturisit că va crea în 
curînd, tot prin dibace încrucișări, o oaie care să mănînce nimic, dar care să producă enorm. După cum am zis, 
ciudățenii la tot pasul! În apropierea cocioabei mele trăiește un moșneag care poate că a asistat la facerea lumii. 
Am vrut să aflu cum s-au petrecut lucrurile, dar nu mi-a zis. Mi s-a plîns doar de vîrsta lui înaintată, mulțimea de 
ani, de nevoi, greutăți întîmpinate în acest răstimp. Ce-a fost mai greu să suporți? L-am întrebat. Nevestele, a fost 
răspunsul. Mii de neveste care mi s-au tot agățat de gît plodindu-mi copii. Am împînzit vîntul cu copii. Acum vine 
vremea să o iau de la capăt… Lumea e veche, să știi! … 

 
116 Marian Popa, „Istorie a literaturii române de azi pe mâine. 23 august 1944 – 22 decembrie 1989”, Editura SemnE, București 

2009, versiune revizuită și augmentată; volumul al II-lea, pp. 931-932 
117 Op. cit., „Memoria timpului – timpul memoriei”.  
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TEZAURUL ROMÂNIEI DE LA MOSCOVA 
 

 

 

 

 

     Adrian PAL 
 

Anul acesta, la 11 decembrie, se împlinesc 
104 ani când după o rundă de negocieri cu Guvernul 
Rusiei,  

România primește garanții de securitate 
pentru Tezaurul național, pentru ca acesta să ajungă 
în bune condiții la Moscova spre a fi depozitat și 64 de 
ani de la ultima restituire către România.  

Guvernul României se reunește la 12 
decembrie și decide că Rusia prezintă garanții pentru 
siguranța  
tezaurului Băncii Naționale și aprobă transportarea 
acestuia. Documentul este semnat printre alții de: C. 
Brătianu, V. Antonescu, Vintilă Brătianu, C.I. Istrate, 
M.G. Cantacuzino, I.G. Duca, Take Ionescu.  
La Iași unde deja se mutase sediul Băncii Naționale, 
documentele vor fi semnate în 14/27 decembrie 1916  
de ministrul Antonescu și însărcinatul cu afaceri al 
Rusiei, generalul Mossolov.   

Primul transport format din 17 vagoane de 
cale ferată conținea aur și monede de aur în valoare 
totală de: 314.580.456,84 lei-aur și bijuteriile Reginei 
Maria în valoare de șapte milioane de lei-aur.  
Acest transport conținea: 3 lăzi de lingouri de aur (0,33 
milioane lei-aur), 111 lăzi cu lire engleze (22,35  
milioane lei-aur), 550 lăzi cu coroane austriece (92,18 
milioane lei-aur), 48 lăzi cu lire otomane (8,6 milioane 
lei-aur), 7 lăzi cu cardini-lei românești (1,06 milioane 
lei-aur), 288 lăzi cu napoleoni (46,11 milioane lei-aur), 
3 lăzi cu monede rusești noi și vechi (0,47 milioane lei-
aur), o ladă cu monede de diferite valori (0,1 milioane 
lei-aur), o ladă cu monede de diferite valori (0,013 
milioane lei-aur), 2 lăzi cu bijuteriile Reginei Maria (7 
milioane lei-aur).  

Înainte de primul război mondial, leul era 
acoperit de aur, el putând fi schimbat oriunde în lume, 
fiind una dintre cele mai puternice monede din Europa 
(1 leu = 0,3226 grame aur).  

La 27 iulie/9 august 1917 al doilea transport 

părăsește Iașii cu destinația Moscova. Acesta era 
format din 24 vagoane în care se aflau 188 de lăzi în 
valoare de 1.519.836.721,09 lei-aur, bunuri preluate 
din depozitele Casei de Economii, ale ministerelor și 
băncilor, de la persoane private, bijuterii, colecții de 
artă, tablouri, obiecte prețioase și tezaure estimate la 
peste 7,5 miliarde lei-aur.  

La 5/18 august 1917 se semnează la 
Moscova un protocol care consfințea constituirea 
depozitului la Kremlin, protecția acestuia și returnarea 
întregului tezaur către Guvernul României. Valoarea 
totală a acestuia a fost estimată la 9.416.417.177,93 
lei-aur. Datorită dezastrului militar de pe fronturile 
războiului mondial se ia decizia celui de-al doilea 
transport în Rusia. Primul transport a însemnat o 
dramă reflectată în economia românească, cel de-al 
doilea a fost devastator pentru cultură, „un genocid”.  

O parte din istoria acestui pământ pleacă în 
pribegie. Inventarul cuprindea: 188 de lăzi ale Băncii 
Naționale (574.523,57 lei stoc metalic; 500.000 lei aur, 
valoarea arhivelor B.N.R.; 1.593.762.197,52 lei-aur, 
valoarea titlurilor, depozitelor, efectelor depozitelor și a 
altor valori aflate în proprietatea B.N.R.; 1.621 lazi ale 
Casei de Economii si Consenatiuni care contineau 
bijuterii, tablouri și alte depozite, făcute de particulari, 
în valoare de 7.500.000.000 lei-aur. Valoarea reală era 
însă mult mai mare: obiecte de patrimoniu care 
acopereau peste 3.500 ani de istorie, imposibil de 
socotit. De la Muzeul Național de Antichități au plecat 
43 de obiecte (Tezaurul de la Turnu Măgurele cu 419 
componente, vechi de peste 3.500 ani; „Cloșca cu puii 
de aur”, Rhiton-ul de la Poroina; obiecte de cult din 
biserici și mănăstiri, manuscrise, Evanghelia slavonă 
de la Mănăstirea Tismana, podoabe bisericești). 
Academia Româna a trimis la Moscova 14 cărți vechi 
românești, rarități, tipărite între anii 1512 și 1821, 
manuscrise cu peceți voievodale, colecții de monezi 
antice și medievale, de medalii și sigilii. Au mai fost 
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trimise operele unor importanți pictori români: 
NICOLAE GRIGORESCU (45 tablouri) din 
Pinacoteca statului, alte 53 și 22 desene din Muzeul 
Dr. Kalinderu, din Colecția „Nicolae Bălănescu” au 
plecat 13 lucrări (în total 111 tablouri). Au plecat 
tablouri ale lui ANDREESCU (10), LUCHIAN (3), 
etc., în total aproape 200, cu valoare artistică 
inestimabilă.  
Politicienii care au hotărât trimiterea Tezaurului 
românesc la Moscova din jurul Consiliului de Miniștri 
au fost: Ion I.C. Brătianu, M Pherekide, Take 
Ionescu, Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Emil 
Costinescu, Dimitrie  
Greceanu, Al. Constantinescu, M.G. Cantacuzino, 
I.G. Duca, Gh. Mîrzescu, Vintilă Brătianu și 
Constantin Iancovici. Însuși Vladimir Ilici Lenin 
confirma că tezaurul a ajuns la Kremlin cu bine, 
menționând “că trebuie  
păstrate cu mare grijă spre a fi predate în bună stare 
poporului român, după dobândirea contrarevoluției 
române”. (17.02.1918) Acest fapt se întâmpla după 
ce la 13/26 ianuarie 1918 (trei zile după ce trupele 
românești intrau în Basarabia).  

Rusia decide ruperea relațiilor diplomatice 
cu România.  Tezaurul este declarat sechestrat 
pentru oligarhia română, dar păstrat și cu obligația 
de a-l restitui poporului român. Tezaurul va intra în 
custodia Parisului după ce Rusia va declara război 
României. Cheile tezaurului vor trece din mâna 
francezilor în mâna danezilor din Consulatul 
General al Danemarcei la Moscova (1918), apoi 
iarăși în cea a francezilor (1919), pentru ca în cele 
din urmă să ne revină nouă, în anul 1926.  

La 26 mai 1919 responsabilii diplomatici ai 
Rusiei și Ucrainei (Cicierin și Rakovscchi) vor 
semna un  
document prin care Guvernele celor două țări își 
declinau responsabilitatea „față de viitorul valorilor 
aparținând României”, depozitate în Rusia, în timpul 
regimului țarist.  

România a depus demersuri pentru 
recuperarea Tezaurului imediat după terminarea 
Primului Război Mondial, prin Ion I.C. Brătianu, șeful 
delegației române la Conferința de Pace de la Paris, 
la 16 aprilie 1919. Se cerea restituirea bunurilor 
depozitate la Kremlin sau plata unei despăgubiri în 
aur din partea Germaniei și a celorlalte puteri. 
Francezii și englezii au negat că și-ar fi luat vreun 

angajament privind garantarea securității 
Tezaurului, iar Germania nu a fost obligată să achite 
despăgubiri.  

La negocierile care au urmat în 1920, la 
Copenhaga și Londra, reprezentanții Moscovei au 
asigurat Bucureștii „că tezaurul este intact”. În anul 
1922 la Conferința Economică Internațională de la 
Genova, România depune un memoriu care 
conținea documente legale de conținutul 
Tezaurului, garanțiile aliaților, cerând guvernului 
sovietic să restituie României Tezaurul. Rusia a 
respins solicitarea Conferinței. În 1934 tratativele 
româno-ruse reluate, duc la înapoierea unor lăzi în 
anul 1935. Mareșalul Antonescu încearcă și el, fără 
succes recuperarea valorilor confiscate de ruși.  

Cert este că la tezaur se umblase de 
nenumarate ori până atunci și că minciunile 
reprezentanților Moscovei vor continua până în 
1935 și după aceea.  

După multe insistențe, pentru a închide 
gura Bucureștiului, în 1935, la 16 iunie, a sosit în 
Gara Obor un transport (1443 lăzi) cu 17 vagoane, 
cuprinzând Arhiva și alte documente istorice 
importante (planuri de clădiri, acte de proprietate, 
cărți, dosare, documente private, bancnote 
românești și străine).  
Lipseau valorile particulare (bijuteriile) și existau 
urme clare ca lăzile fuseseră violate în timpul 
depozitării în Rusia. Comisia în anul 1956 obține 
returnarea unor opere de artă și obiecte din metale 
prețioase. După acest an nici U.R.S.S., nici 
Federația Rusă nu au mai restituit României ceva 
din tezaur. Rușii au „lansat de-a lungul timpului tot 
felul de ipoteze privind existența tezaurului (că a fost 
furat, rătăcit, confiscat): Lenin însuși a ordonat 
confiscarea tezaurului după unirea Basarabiei cu 
România ”până la dobândirea contrarevoluției 
române”. Brejnev însă, în 1965, spunea că „... după 
50 de ani, două state socialiste încep să-și 
amintească de relațiile dintre Guvernul țarist și 
Guvernul regal. Pe noi ne-a uimit punerea acestei 
probleme. Țarismul a fost înlăturat și toate casetele 
au căzut în mâinile guvernului provizoriu”.  În timpul 
războiului civil o parte din aur a fost trimis la Perm, 
Omsk, Kazan, Saratov, pentru a fi păstrat. O parte 
din aur a fost jefuit de armatele alb-gardiste. Brejnev 
chiar se grăbește să scoată România datoare față 
de U.R.S.S. – „Există un document din care rezultă 
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că România regală are datorii față de Rusia țaristă 
pentru livrări de armament și alte lucruri în valoare 
de 300 milioane de dolari”... (chiar dublu și triplu față 
de valoarea Tezaurului).  
Președintele României Ion Iliescu declara după 
1990 la pregătirea perfecturii tratatului cu Rusia că: 
„încheierea tratatului nu trebuie să fie condiționată 
de obținerea tezaurului românesc, întrucât opțiunea 
nu întrunește adeziunea decât a unei minorități....” 
(?!!)  

Un document oficial emis de ruși (după 
1989) a fost ținut ascuns de autoritățile române mulți 
ani (deși fusese eliberat încă din data de 2 
octombrie 2003) și apare în ZIUAnews, nr. 116 din 
6-12 august 2014 (!?).   
„Concluziile expertizei în legătură cu problema 
Tezaurului României” sunt semnate de directorul 
„Institutului de Cercetări Științifice pentru Relații 
Economice Externe ale Rusiei” – academician prof. 
I.P. Faminski. Documentul este plin de neadevăruri 
în legătură cu componența tezaurului ajuns la 
Moscova, cu privire la ceea ce Rusia retrocedase 
de-a lungul timpului din acest tezaur. Existența 
acestui document este negată (timp de 10 ani) de 
către Ministrul Afacerilor Externe, de Banca 
Naționala a României, președinte, ministru, ș.a 
(??!). Toate erorile din document sunt în avantajul 
părții ruse (70 tone în loc de 93,4 tone / 5 tone 
retrocedate României în anul 1934 și alte 7 tone în 
1936?! / compensații Rusiei drept pagube de război 
în valoare de 300.000.000 dolari, deși în 1949 Rusia 
anulează aceste datorii - !?).  

Documentul nu specifică nimic despre 
perioada 1945-1956 când U.R.S.S. a spoliat 
România (uraniu, grâne, țiței, sare, etc.). autorul 
rezolvând în stil personal problema Tezaurului, 
afirmând că (fără nici o legatură cu realitatea)  „în 
anii 1948-1949 aproape 30 tone de aur au fost 
transferate în depozitele din România” (!?). ”Tot 
acest specialist minte că: „în septembrie 1965, 
Nicolae Ceaușescu, semnând acordul de prietenie 
și ajutor reciproc cu U.R.S.S. elimină pretențiile 
mutuale” (?!).  

Autorul încheie „acest misterios și original 
document” cu concluzia că U.R.S.S. a retrocedat 
chiar cu 10 tone, mai mult, aur României. Din 
document se trage concluzia că recuperarea aurului 
s-ar putea negocia (nu cu președinții de stat) cu cei 

de la Institutul de Cercetări Științifice pentru Relații 
Economice Externe ale Rusiei „cu multe grade pe 
umeri”..... Cert este că la începutul anilor 2000, un 
împuternicit al acestei instituții, reprezentant al unei 
firme private, Capital Consulting Ltd. din Stuttgart, a 
încercat prin românul Eugen Luca „o afacere” de 
aducere în țară a celor 93,4 tone aur în lingouri și 
monede (!!). Acest reprezentant suspect avea 
dovezi despre existența acestui Tezaur, și chiar 12 
monede de aur din colecția transportată la 
Moscova.  
Nemulțumit de „colaborarea” cu oficialii români, 
neamțul ne-a lăsat cadou cele 12 monede și s-a 
întors în Germania.  

Problema Tezaurului României de la 
Moscova este din nou introdusă în discuțiile 
româno-ruse odată cu semnarea unui nou tratat de 
prietenie și colaborare din 4 iulie 2003. Comisia 
comună inființată pentru a se ocupa de studierea 
Tezaurului românesc va avea trei sesiuni: în 
octombrie 2004 la București, în iunie 2005 și aprilie 
2006 la Moscova. În 2012 copreședintele părții 
române este acad. IOAN AUREL POP. În martie 
2016, după un deceniu de pauză comisia își reia 
activitatea. În 2013 MUGUR ISĂRESCU, 
guvernatorul Băncii Naționale, anunță reluarea 
acestor negocieri și jură că va recupera cele peste 
90 de tone de lingouri, aflate în custodia rușilor. 
Parcă și vedea rezolvată situația, încât își permitea 
să declare că „oricum, cel mai bine ar fi ca rezerva 
de aur a țării să rămână la 100 tone”. !? Tezaurul 
B.N.R. de la Moscova valora în 2013 – 4.178 
miliarde de euro. Tot Mugur Isărescu în anul 2005 
declarase că „România trebuie să fie conștientă că 
are un tezaur la Moscova. ”Banca Națională nu va 
renunța niciodată la dreptul de a revendica acest 
tezaur”.   
Ultima dată când un președinte al României ia 
cunoștință, de situația Tezaurului, este în 2007, 
când lui TRAIAN BĂSESCU i se prezintă Dosarul 
original, aflat la Banca Națională. Tot acum (în 
Editura Fundației Culturale Magazin Istoaric) se 
lansează și o carte completă despre „Tezaurului 
Băncii Naționale a României la Moscova”. În 
prezența șefului statului, această carte, conținutul 
ei, dar și adevărul despre Tezaurul Românesc este 
prezentat de către același guvernator - Mugur 
Isărescu. Este inadmisibil ca acest material, pentru 
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a nu deranja subiectul și relația României cu Rusia, 
să zacă ani de zile în subsolurile Ministerului de 
Externe, fără să fie pus pe masa discuțiilor oficiale. 
Și tirajul cărții-document a fost atent evaluat, pentru 
a nu ajunge și pe rafturile librăriilor sau bibliotecilor. 
„Toate discuțiile, pe marginea problemei Tezaurului, 
între București și Moscova au fost sabotate de 
partea rusă într-un fel sau altul.  
Deși se continuă aceste întâlniri în comisii cert este 
că Bucureștiul a fost informat cu mulți ani în urmă, 
că din cauza datoriilor României către Rusia, 
subiectul – tezaur este închis.  
Aliat al Rusiei și apoi al Uniunii Sovietice timp de 55 
ani, subjugat intereselor acestuia și lumii comuniste, 
îngenunchiat ca ființă și spirit, stors de producția 
agricolă, etc. etc., „prietenul de la răsărit” nu a fost 
iertat și nici nu a uitat „pașii greșiți” din anii 1918 și 
1941.   

Astăzi când judecăm istoria cu alți ochi ne 

dăm seama și înțelegem că pretențiile noastre ar fi 
exagerate la adresa unui guvern care moștenește 
multe din „calitățile” tătucului Stalin.  

Analizând situația la peste 100 de ani de la 
depozitarea tezaurului în Rusia, putem spune că 
incursiunile pe teritoriul Moldovei, ale armatei 
române au fost inutile și foarte păguboase. 
Republica Moldova costă în continuare foarte mult. 
Chiar dacă la momentul anului 1916 exista și 
varianta trimiterii tezaurului în America, încrederea 
în aliatul rus a fost și consecința legăturii de sânge 
dintre Regina Maria și Țarul Nicolae al II-lea, verișori 
și descendenți ai Reginei Victoria a Marii Britanii. 
Alături de furturile realizate de Rusia, în sec. al XX-
lea – teritorii, populații, patrimonii, culturale, furtul 
Tezaurului României este așezat la loc de cinste în 
panoplia de trofee a acestui stat. Toate marile 
imperii au procedat la fel și Rusia nu face excepție.  
Cu toate greșelile autorităților românești de-a lungul 
acestor ani, un lucru este cert Rusia nu a dorit sa 
înapoieze Tezaurul încălcând condițiile 
documentelor oficiale.  

După înțelegeri și în contextul relațiilor 
diplomatice, Rusia decide să restituie României o 
parte dintre bunurile tezaurului. La 16 iunie 1935 se 
întorc cu trenul, la București, 1.436 de lăzi în 
greutate de peste 127.000 kg. Lăzile conțineau: 
titluri de proprietate, valori, acțiuni, obligațiuni, titluri 
de credit, garanții bancare, gajuri, ipoteci, etc. Toate 

lăzile erau violate și răvășite. Deși în tratativele 
duse, partea română revendicase obiectele de 
patrimoniu, primește pentru început, documente 
fără însemnătate. Au mai treut încă 20 de ani pentru 
ca cei de la Moscova să se hotărască să restituie 
„Guvernului Republicii Populare România valori 
istorice ale artei aplicate, decorative și plastice 
românești aflate spre păstrare în Rusia, în anii 
primului război mondial, când România a fost aliata 
Rusiei”. Pe 12 iunie 1956 ziarele relatau despre 
acest eveniment (la peste 30 de ani de la terminarea 
Primului Razboi Mondial și la 10 ani de la încheierea 
celui de-al doilea) ca despre o mare realizare, 
amintind că, ”poporul sovietic a păstrat cu grijă toate 
aceste opere de artă, care reprezintă o mare 
valoare istorică și artistică. Guvernul U.R.S.S. și 
poporul sovietic au privit întotdeauna aceste valori 
ca un bun inalienabil al poporului român însuși”. (!!)  

În anul 1956 Uniunea Sovietică restituie 
R.D. Germane capodoperele de artă luate din 
Galeria de Artă din Dresda ca trofee de război. În 
vara anului 1956, tezaurul este expediat în țară și 
expus la Muzeul de Artă (august 23). Expoziția a 
cuprins 39.320 de piese printre care 33.533 monede 
de aur, 2.465 de medalii, 1.350 de tablouri, icoane 
și stofe vechi. Din cele 93 tone de aur, primim doar 
33 kg, 690 kg de argint, 22,12 karate briliante, 30,3 
karate rubine, și 184,55 karate smaralde.  

Delegația care a plecat la Moscova pentru a 
prelua tezaurul a fost condusă de Mihai Ralea, 
Andrei Oțetea, Tudor Arghezi și George Oprescu, 
pictorul Marius Bunescu, Emil Condurachi, Mircea 
Deac, etc. Au revenit în țară, atunci, o importantă 
parte a colecției de monede și medalii, faimosul 
tezaur CLOȘCA cu PUI, tezaure arheologice, 
obiecte de artă veche românească din sec. XIV-
XVIII, manuscrise ferecate, broderii religioase, 
tablouri de Grigorescu, Aman, Andreescu, Paladdy, 
Iser, etc., lucrĂri de grafică, pictură italiană, 
franceză, germană, flamandă, olandeză. A treia 
restituire se încheie cu o donație în 6 martie 2008, 
când primim cele 12 monede de aur (greutate totală 
de 77,09 grame) care ar fi provenit din primul 
transport al Tezaurului la Moscova. În urma unei noi 
solicitări Moscovei, în 1994, Ion Iliescu primește o 
nouă soluție de rezolvare a problemei, prin mărirea 
exponențială a schimburilor economice și comerciale 
dintre cele două țări (323 proiecte economice și 
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comerciale) în schimbul restituirii componenței de 
metale prețioase către Banca Națională a României.  

Ion Talpeș se arată sceptic în privința 
acestui acord, cerând ca partea rusă să predea 
României un set de 12 monede de aur din primul 
transport, din primul tren și prima ladă, conform listei 
de inventar. Deși se certifică că monedele sunt 
autentice, acordul nu va avea nici o consecință.  
Chestiunea Tezaurului rămâne în continuare o 
constantă a convorbirilor dintre București și 
Moscova. Au rămas la ruși 94 de tone de aur ale 
B.N.R., bancnote și monede, argint, nichel, bijuterii, 
depozitele băncilor și diferitelor instituții, societăți 
comerciale, documente, tablouri, obiecte de artă din 
averea mănăstirilor și bisericilor. Epopeea 
„Tezaurului României la Moscova” continuă.  

În legătură cu datoria istorică a Germaniei 
față de România (8 miliarde de euro), profesorul 
universitar și diplomatul german Ernst Jackh (1875-
1959) scrie în Memoriile sale “Dergddene Pflug” 
Stuttgart – 1954, pag. 382, că România a cedat 
“aurul sau Germaniei, prin Tratatul de Pace de la 
București”, din 7 mai 1918. Cantitatea de 93.540 kg 
aur se va regăsi în tratatele de pace de după Primul 
Război Mondial, transportată de la Moscova la 
Berlin, în decembrie 1918. Este de reținut că în 
decembrie 1916, administrația germană tipărea 
monedă în România, pentru cheltuielile curente, pe 
care o garanta cu aurul României, pe care Guvernul 
român refugiat la Iași îl evacuase din țară în Rusia. 
La 7 mai 1918, România semnează Tratatul de 
Pace de la București dintre ea, pe de o parte, și 
Germania, Bulgaria, Austro-Ungaria și Turcia, pe de 
altă parte. Dincolo de cedările teritoriale impuse 
României, aceasta a cedat controlul activelor Băncii 
Naționale către trupele de ocupație germane. Din 
interpretările acestui tratat ar rezulta (după unii) că 
România ar fi renunțat la Tezaurul său în favoarea 
Germaniei (?!).  

La 27 august 1918 prin acordul financiar 
germano-rus, care prevedea daune de război și 
compensări pentru prejudiciile aduse Germaniei, 
prin confiscarea și sechestrarea averii germane în 
Rusia. Se vor efectua două transporturi către 
Germania din Rusia: primul de 42.820 kg aur și al 
doilea de 50.676 kg aur (total curios 93.540 kg aur, 
care coincide cu cantitatea de aur depozitată de 
România, spre păstrare, în Rusia). Deși tratatul 

prevedea daune în valoare de 245.500 kg aur, nu 
nu vor ajunge decât cele 93.540 kg aur (în 10 
septembrie 1918 și 30 septembrie 1918) pentru că 
înfrângerea Germaniei anulează tratatele anterioare 
(inclusiv cel de la București). Pentru noi era târziu, 
că cele 93.540 kg aur ajunseseră în Germania (dacă 
considerăm că acesta ar fi fost aurul nostru).  

La momentul respectiv aurul ar fi trebuit 
predat puterilor Atlantei. La 5 decembrie 1918 
cantitatea de aur pornește (în două vagoane) pe 
linia Mainz-Saar-Brucken către căile ferate 
controlate de aliați pe riscul Guvernului francez. În 
data de 23.06.1919 I.C. Brătianu se interesează 
dacă aliații au primit de la germani vreo cantitate de 
aur în contul României. Ministrul francez de finanțe 
neagă.  
La 28 iunie 1919 prin Tratatul de la Versailles, Rusia 
nu solicită pretenții de despăgubire Germaniei (deci 
cele 93.540 kg aur).  

La 16 aprilie 1922 (Tratatul de la Rapallo) 
Germania recunoaște Rusia Sovietică și renunță la 
orice pretenție de despăgubire împotriva Rusiei, cu 
condiția ca nici Rusia să nu despăgubească țări 
terțe pentru confiscările și naționalizările pe urma 
revoluției din Rusia. Germania renunță și la 
pretențiile de despăgubire din partea Rusiei pentru 
averile confiscate de către Rusia țaristă bolșevică. 
România condamnă la momentul respectiv acest 
tratat care favorizează Rusia. A plătit Lenin pentru 
prietenia ruso-germană cu aurul românesc? 
Scăzând cele 33 kg aur primite de la Rusia în 1956, 
rămân 93.540 kg aur trimise de la Moscova la Berlin 
și plecate mai apoi către Franța, conform 
documentelor aferente armistițiului de la 
Campiegne. Speculații sau purul adevăr?  
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Poezia Dobrogei sau Nu mă da  lupilor 
pradă 

 

 

Maria VAIDA 
 

  

Există în lirica nouă, contemporană, poeți care se 

afirmă în spațiul lor originar, dar apoi sfera acestei 

afirmări se lărgește pe plan național. Este și cazul 

acestui volum de poeme semnat de poeta 

Nastasica Popa, intitulat, cromatic, Gânduri 

indamine, unde se evocă întinderea stepei 

dobrogene și a Mării Negre. Legătura  poetei cu 

acest spațiu mirific este una indestructibilă, 

firească și eternă, locul unde  ea a văzut lumina 

zilei pentru prima oară.  Regretatul Petru Poantă 

spunea în volumul bilingv Un pahar cu lumină. 

Poeți clujeni contemporani, Cluj-Napoca , 2005: 

,,În cercetările mai noi, de altminteri, circulă tot mai 

insistent conceptul de geografie  literară și el 

definește, destul de flexibil, tocmai influențele, mai  

vagi ori foarte evidente, pe care un anumit loc le 

exercită asupra creației; locul  fiind înțeles aici atât 

ca peisaj, cât și ca spațiu cultural complex,,. 

Dobrogea este un astfel de spațiu, iar autoarea 

noastră demonstrează cu prisosință acest aspect 

prin acest la doilea  volum,  care este valoric pe o 

treaptă superioară volumului de debut, chiar dacă 

uneori este inegal sub aspect estetic.  In 

completarea argumentului exprimat de  criticul 

Petru Poantă, aducem aprecierile prof.univ dr. 

Pompei Cocean, cel care spune că spațiul mental 

habitațional  identifică localitatea de baștină a 

fiecărui individ, adică spațiul în care acesta își 

formează primele reprezentări ale realității și ale 

cărui cutume și le imprimă în comportament. 

Piramida  cu treptele care atestă legătura omului 

cu spațiul său de origine este concretizarea 

acestei teorii științifice. Iată care sunt treptele 

acestei piramide: 1. Pământul; 2. Casa; 3. 

Neamul; 4. Cutuma; 5. Mitul; 6. Dumnezeu. Toate 

aceste trepte se pot decela în poezia Nastasicăi 

Popa în plan lexical, metaforic, semantic și 

semiologic, iar volumul devine în felul acesta 

dovada vie că autoarea aparține spațiului 

dobrogean cu pământuri aride și munți  milenari 

tociți de vânturile vremii: Se frânge sufletul și-n 

palme strânge,/ Mănunchi de vise-n malul care 

plânge!/ Și plec în Constelația de gheață,/ Mă 

risipesc... în lecția de viață (Pe un mal de mare 

1 Pământul: a iubi din mâl o floare,  În 

dram de lut să înflorească-n mine/ Lăstari cu flori 

stelare, indamine; Mi-ai redat din lut făptura,/ 

Viața-n luna lui brumar.../Când se-mpiedica 

natura/ Printre frunze și amar. Pământul este 

pentru poetă o mare de culori, cerul la fel, iar 

mărturisirea sa ni se pare deosebit de explicită: 

Culorile astrale eu le văd albatru verzui (indamine) 

la fel și gândurille mele sunt undeva...acolo printre 

acele culori, amestecate! Din albastrul cerului și 

verdele pământului! Aceeași culoare am văzut-o în 

ochii soțului meu! De aceea am numit gândurile 
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mele ...indamine! Iată, cât de frumos  sună aceste 

metafore  ale gândului și luminii: Se topește-n 

mine gându-naripat / Ce-nspică Lumina, 

provocând culori.Pentru că orice mișcare a 

gândului poetic este producătoare de lumină ca un 

lan de grâu care generează spice pe întinderea 

vastă a Câmpiei Române.... 

Nastasica Popa scrie o poezie cromatică, 

pe un fundal de albastru marin, adesea 

voronețian. Pentru că lumea este  un Eden frumos 

colorat, iar inspirația poetei care vine din stepa 

dobrogeană  și accentuează  acest tip de 

frumusețe. Lumea pe care sufletul poetei o 

percepe este frumoasă, viu colorată și inspirată de 

influența spațiului marin. Parcă este evident că nu 

poți trăi în  vecinătatea acestui mediu acvatic fără 

a simți adierile muzelor.  Mai multe culori de cât 

însuși curcubeul se pot vedea în spațiul 

universului liric.  Culori precum : indamină, 

albastru marin, stânjeniu, negru, carmajin, umbră, 

cerneală, noapte ,semantic variante ale negrului,  

se observă  doar pulsatoriu:, precum o pată de 

culoare pe un perete  obscur, ca un tablou de 

Klimt: „lumină îmbujorată”, rubiniu, „maci aprinși”, 

licurici, jar, „coama Lunii”, „zarea marmorată-n 

alabastru”, timpul sângeriu, anotimpul ruginiu, 

curcubeu rubiniu etc.   Poeta Nastasica Popa, al 

cărei suflet blând și generos  vibrează la 

frumusețea lumii, aduce  în fața cititorilor perle de 

limbaj metaforic , pe care i le inspiră marea sau 

spațiul frumos dobrogean,  unduindu-se pe ape/ În 

flori albe-violet...Lumea din care se constituie  

arhitectura poemelor  este mineralul cu 

multitudinea de derivate ale sale (silvină, argint, 

topaz, rubin, mărgean, plumb, ivoriu, jad, cuarț, 

celestină, micele), teluricul (glod, mâl, „muza 

magmei”, tină, perisip, „lutul. Pământul devine o 

stea miraculoasă în poezia Dobrogei. 

2. Casa: E tristă casa ta, măicuță.../Și-au scuturat 

castanii frunza/Iar florile-au murit în 

glastră,/Păienjeni țes prin colțuri pânza,/Iar tu îmi 

pari așa micuță! La casa ta e-o țiglă spartă,/ Pe 

lângă hornuri, ploaia plânge./ Odaia-mi pare-

acuma sumbră, / Auzi...? A scârțâit portița../.– Nu-

i nimeni, mamă! Poate vântul,/Că s-a pornit de 

două zile,/ Din pomi a scuturat veșmântul!/– Ba... 

iaca, mi-a venit fetița! Măicuța bătrână mai stă de 

veghe în casa părintească, așteptându-și odrasla. 

Peste imaginea fiicei din prezent, în mintea mamei 

tulburată de boală se suprapune aceea din trecut, 

când fata era școlăriță. Faptul o impresionează pe 

poeta noastră, iar trăirea acestei iubiri pentru 

mama generează poezie, căci asemeni regelui 

Midas, tot ce atinge poeta devine ...aur al creației; 

până și tristețea profundă cauzată de boala 

mamei...  

3. Neamul se regăsește în poezia acestui volum 

prin accentuarea plaiurilor dobrogene, unde 

neamul ei de ...tătăroaică trăiește, iubește, 

creează constant. / Ți-aș da măicuță stelele-n 

arcadă/ Și Luna de pe Cer, dacă aș putea./ Mi-este 

sufletul bucată de cutea,/ Când starea ta începe 

să decadă. 

4. Cutuma: Se scurg în fereastră flori 

înghețate,/Țipă sinistru cucuveaua-n aiept, ne 

spune poeta, amintind de credința că pasărea 

nocturnă ar fi prevestitoarea morții, conform 

credinței populare.  Recucerirea și aducerea în 

planul prezentului a   frumuseții vârstei primare a 

iubirii se face ea însăși  prin incantație: „Mângâia-

voi prin pădure/ Cu-n parfum de iasomie,/ Ochii tăi 

ce pot să-ndure,/ Rana-n piept ca de secure”, căci 

în spațiul erosului poeta inventează noi cutume, 

noi gesturi ritualice de tandrețe întru eternizarea 

iubirii.  Indamină, nard, celestin, jipan, chimval, 

ogeac   sunt câteva cuvinte neaoșe, iar altele 

precum astruce, comând, exitus, smârd, sunt 

folosite pentru a marca mesajele negative ale 

ființei în suferință. De multe ori însă aceste cuvinte 

au doar sens de metaforic, nu și peiorativ, ele 
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accentuând obiceiurile de limbaj ale dobrogenilor. 

 5. Mitul apare în  dinamicul  ce  evoluează dinspre 

elanul creator prin motivul zborului:  „zborul înalt”, 

„cal ce aleargă-n crupadă” către violența 

nemărginire  a mării „izbite talazuri”,  liniștindu-se 

doar  în încremenire  la auzul lirei  lui Orfeu, prințul 

trac: „Până spre mal de mare, să-ngenunche-

apusul,/ Să stea-mpietrit în valuri, fie-ne supusul”. 

Baladele și poveștile Dobrogei se manifestă în 

textul  poetic: – Ești balada fetei din sânger / Ce 

coboară din munți către șes,/ Copila cu suflet de 

înger... 

6. Dumnezeu este invocat în rugăciune sau 

psalm, secvențial, combinat cu temele mari ale 

creației poetice: iubirea și timpul, căci toate apar 

sub oblăduirea Lui:  

Mai lasă-mi, Doamne, ce-i frumos,/ În anotimpul 

ruginiu/ Să sorb iar vinul Tău zemos/ Din 

curcubeul rubiniu. 

 Două teme mari se conturează din 

versurile acestui volum: iubirea și timpul.  Vorbim 

de iubirea aceasta trecută peste apa Styxului în 

plan existențial, dar cât de vie și nemuritoare 

trăiește ea în sufletul blând al poetei, împărtășită 

generos tuturor celor din juru-i, de la firul de iarbă 

până la steaua din inaltul cerului: Și patru ochi 

râdeau, sortiți într-o chemare/ De timpul sângeriu, 

mustrat de dor năpraznic./ Se scuturau din cer 

povești din nopți amare.../ Pe umeri  îmi așterni 

sărutul tău obraznic. Iubirea care mișcă dantesc 

sori și stele este axa principală a rotirii universului 

poetic  în volumul Gânduri indamine:  M-aș 

ascunde printre lotuși,/Către zori, când crezi că 

plouă,/Să beau picături de rouă/ Să le simt în trup 

răcoare/ În nopți calde-n lună nouă.//M-aș 

ascunde-n miezul florii,//Printre dulcile stamine,/ 

Din doruri să-mi mai termine,/ Picurând pe buze 

miere/ Să le sorbi doar tu,străine! De la 

mineralizarea lumii, într-o primă viziune,  

sinestezia  poetei  construiește metafore superbe: 

„tăcerile încărunțesc durerea”, „ De timpul 

sângeriu, mustrat de dor năpraznic / Fluturii-i 

strivesc sub fructul iubirii,,// Sub clarul de Lună 

cireșul e nins.../ De îngeri și fluturi; Mai lasă-mi 

iubirea, spre seară/ În bob de mărgean și 

smaralde ,/ Sub clarul de lună, de ceară/ În marea 

cea mare s-o scalde; conjugarea iubirii cu marea 

devine inerentă în volumul dobrogencei noastre. 

Spațiul terestru se îmbină armonios cu cel acvatic 

fără a se respinge, parcă într-o lege a atracției 

universale.  Până și lumea aceea nevăzută  este 

legată de noi în mod indestructibil, așa ne asigură 

poeta, indiferent de anotimp:  Fantasmele iubirii 

ce-mi par a fi aproape/ De un ținut sălbatic, pe 

geam flori de cristale. 

Invocarea timpului include și o rugă menită să 

ceară îngăduința acestui implacabil element al 

existenței umane:  Mai lasă-mi în gânduri, sub 

petic de cer/ Zorele-nflorite prinse-n liane,/ Și 

greieri să-mi cânte, noapte de noapte,/ Să-mi 

curgă prin vene, astre, noiane.../ Lasă-mă, 

Timpule!... Pierdută-s în ger. 

  Timpul este doar al iubirii, nemuritor, egal 

sieși, doar anotimpurile mai străbat secvențial 

întinderea sa infinită. Vremea o clipă mă-mbată-n 

păcate,/ Scutură cerul, l-adună-n clepsidră; sau În 

așteptare vremea e menită,/ Adăpostită ca-n 

scoarțe de stejar. ” Timpul : Miroase a toamnă în 

straiul livid,/ A clipe durute și plânse de ploi,/ 

Mocnite în trupuri, apoi se scurg sloi,/ O lume de 

alta o-mpart, o divid; ca anotimp al curgerii se 

afirmă puternic prin lexicul inedit și original: „boabe 

de rouă”, brumă, neguri, moină, „firul ierbii”, 

„primăveri brodate”, dar mai ales toamna, 

interlocutor privilegiat în poemele  Mâine must să-

mi aduci și Din legile supreme, prilej de tânguire în 

foșnetul de Frunze, în numele iubirii. 

   Poeta se află  în volumul acesta la o vârstă 

a ființei când sufletul se pregătește de marea 

trecere, iar eul  liric ar încerca să oprească acest 
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ceasornic cu care ni se măsoară destrămarea: 

Spre zările-albastre... Ah, timpule rău!/Mai stai, nu 

mă grăbi! Să las ce mi-e drag?!/ Pământene culori, 

albastrul marin,/ Un val ce despică mărgeanuri 

șirag... 

Întreaga natură este copleșită de  iubirea 

care se  răsfrânge din trăirile  puternice ale ființei 

îndrăgostite. Regretul paradisului pierdut în planul 

erosului o determină să se retragă în trecut, 

reveria  și  evocarea paseistă sunt prilejuite de un 

gest, o notă, o frunză, un val de mare:  „ Auzi 

iubite, cum te strig./ Se zbuciumă și zarea / Cu 

țipăt surd și ostenit.../Plânge, în valuri, marea!/ Se 

zbate talazul de frig.  

Din noianul de timp vreau iar să te-aduc,/ 

Dar valul de mare nu pot să-l cuprind,/ Prin negura 

vremii îmi pare caduc,/ Tăcerea cuvintelor tale 

asprind.”  

Vestita manevră de cal troian lexical (cum 

o numește prof. Vladimir Pop) a obligat autoarea  

să adauge un glosar la textul unor poezii, fapt 

neobișnuit în  poezia lirică și nu absolut necesar, 

în opinia noastră.  Căci aici se impletesc frumoase 

cuvinte regionale, specifice Dobrogei, cu aromă de 

plante din Bărăgan cu neologisme științifice, 

arhaisme; o paletă diversă de termeni care 

sporesc frumusețea textului liric în plan vegetal, 

precum: reavăn”, crâng, „ramuri de sânger”, iriși, 

„trandafirul mumă”, avram, nard, „frunzele olive”, 

lupin, „pură azalee”, fragă, „floare de nufăr”, 

„bătrânul jipan”, costrei, umbelă glodul  ce m-a 

zămislit. Celestul și cosmicul  marchează gama 

largă a diversității lexical – semantice: stele, 

curcubeu, zarea, „Luceafărul de ziuă”, „noaptea cu 

Lună”, silfide, acvaticul se manifestă omniprezent: 

noian, „ape retrase”, „izvoare-nvolburate”, 

„învolburată-i marea în furtună”. 

Muzicalitatea  versurilor  se poate decela 

din auditivul  care stabilește   echilibrul erosului 

între suferință și armonie pentru că pe buzele 

cântecului și ale cântărețului  se naște poezia: („Și 

greieri să-mi cânte,  curg triluri în suflet”,„glasuri de 

cavale”, „Strâng picurii ploii... andante viori,/ 

Solfegii prin suflet, surâd cu fiori.), dar și „talazu-n 

tânguire”, „țipă pescăruși sinistru”; palpabilul 

evoluează antitetic între „mătăsuri diafane” în 

tărâmul protejat, în zona aceea a cuibului iubirii 

fericite,  dar ciob, zdrobire, „spartă oglindă” și 

„sufletul țăndări” în zona de impact a eului poetic 

cu durerea ființei. Imaginile  tomitane  ale 

înghețului și frigului se frământă ca  în bolgia din 

urmă a Infernului dantesc : „sufletul sloi”, „flori 

înghețate”, „tristețea-n cristale”, „straie de gheață”, 

„Ninge, iubite... și geru-i năpraznic”, „Prin troiene 

aleargă vântul turbat”. 

Căci și aici olfactivul, terapeutic  ori  cu  rol paleativ 

(obligeană, ambră, levănțică, iasomie, livan, mosc, 

busuioc, „cafeaua aromată”, sulfină, rozmarin, „iz de 

gutui coapte”, „risipă de Rai cu miros de 

cetini”,devine  mai rar toxic (amină) sau maladiv 

(frotiu) după cum observa și prof. Vladimir Pop, dar  

evocă  același spațiu al stepei  dobrogene. 

Poeta insistă asupra creației și a sursei care o 

generează, căci natura întreagă este erotizată de 

sentimentele  pe care eul său liric le percepe fie în 

interioritatea sinelui, fie în policromia lumii 

exterioare, telurice sau celeste: „Se-adună norii-n 

gânduri sumbre,/ Cad stropi mărunți și ruginii,/ Prin 

fantomaticele umbre/ Se-ndoaie-n doină paltinii ori: 

Pe-un răsărit de vis ce-ți tremură-n lumină; sau: E-o 

pată de cerneală... ce în vers se spovedea”. Iar 

spovedania aceasta atinge sufletele noastre delicat 

și suav, așa cum se poate lesne observa. Adierea 

vântului de stepă dobrogeană care aduce cu sine 

aromele florilor și buruienilor câmpiei,  aerul mării 

celei necuprinse, alină dorul nostru de spațiul 

ondulat al terestrului dobrogean, al acvaticului 

marin, iar poezia din volum suplinește dorul; al 

nostru, al poetei, al lectorilor. 
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                  Victor BAUMANN 
 

 
Lui Blaga 
Simt cum liniștea-mi pătrunde în suflet 
când poposesc avid în versurile tale,  
încât ajung să-ți înțeleg și spaima  
de cel ce ne modifică destinele astrale! 
 
La fel ca tine mă simt împlinit 
cu sufletul locului din care provin 
cei ce viață mi-au dat și care-mi  transmit 
din infinit un veșnic suport divin! 
 
Din liniștea ta și azi mă hrănesc 
în nostalgice nopți luminate de ape,  
când gândul transcende-n neomenesc 
într-o lume străină, dar atât de aproape! 
 
E liniștea cu care un suflet păgân, 
dator cuvântului sacru, mă-mbie  
acum, în tăcere să-ncerc să compun  
aceste versuri, închinate Ție! 
 
Quo vadis? 
Pierdute speranțe se-aștern peste gânduri... 
Surâsul destinului ne-apasă în vreme 
prin ochiul ceresc ce lucește-n demență...  
Și încet, în neființă, trupul ni se cerne! 
 
Puteri nebănuite în timpul tinereții,  
aprinsele izbânzi ce-ncununează viața,  
și-un pic de-nțelepciune, în anii de pe urmă,  
ne liniștesc acum, ne luminează fața! 
 
Dar veșnica-ntrebare a existenței noastre  
rămâne nerostită pe buzele crăpate..., 

căci nu-ndrăznim să ne-ncălcăm credința  
și nu știm încotro ne îndreptăm, cât de departe...? 
 
Mărturisire 
Mă simt din nou atras de umbrele din zori 
Și-aș vrea să uit acum întunecații nori 
Care-ascundeau mărgelele cerești! 
Copil, știam de născocitele povești, 
Ce așterneau în plăsmuiri atunci, 
Peste suflete bântuite de chin,  
Mântuitoare cuie, sus pe cruci! 
Și m-am maturizat arzând venin! 
 
De-aceea când lumina- mi va străpunge  
Trupul vlăguit de-amar și sânge, 
Incendiindu-mi sufletul eliberat, 
Strălucitoare dâre voi lăsa pe cruce! 
Cenușă fiind, și-n mare aruncat, 
Tot printre degete voi curge, 
Și firișoarele în vânt care-au scăpat 
Vor dăinui sub ceru-adânc și-nalt! 
 
Nu știu ce sunt 
Mă scutur în taină de razele nopții,  
de fulgii de îngeri ce plutesc în lumină! 
 
M-arunc în infern împreună cu sorții, 
și mă trezesc în jăratec, cu arși ce se-nchină 
răcelii din întunericul morții! 
 
Idei și cuvinte dispar ca prin vis, 
și nu știu ce sunt când văzduhul mă cheamă! 
 
Ca-n clipa dintâi plutesc în abis, 
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și-abia înțeleg sentimentul de teamă 
acelor, care cu sânge l-au scris! 
 
Casa care se destramă 
Denaturată haită de borfași 
S-a strecurat în posturi cheie! 
Prostindu-ne, ne-am transformat în lași, 
Și-am cochetat cu ei, ca într-o  epopee! 
 
Căci ochii i-am închis când se fura, 
N-am spus nimic când țara se vindea, 
Am tot ales, cu gândul la schimbare,  
Si am rămas străini în țarine natale! 
 
Generații noi s-au ridicat, 
Fără să le transmitem dorul, 
Cuvântul inimii fără păcat! 
Dorul de casă, dor de-ogorul  
Udat cu lacrimi și cu sânge cald! 
 
Am ridicat în slăvi doar banul, 
Pe care l-am cerșit de la străini, 
Uitând că ei ne-au dezbrăcat sumanul, 
Și ne-au golit de avuții, 
Umplându-ne de chin! 
 
Ne-am risipit în patru vânturi, 
Ca niciodată să mai avem tăria 
Celor, ce-au adunat străvechi pământuri, 
Înscriind pe hartă România! 

 
                        * 
Casa părintească nu se vinde, 
Spunea cândva mândru, poetul! 
Căci ca un univers cuprinde 
Și-i descifrăm cu greu secretul! 
Dar casei care se dărâmă, 
Nu-i necinstim trecutul, 
Când nu păstrăm până la urmă 
Nimic din tot avutul? 
 
Tu, umbra dragei mele 
Aș vrea iubita mea dintotdeauna , 
Ca umbrele pe care le-ai lăsat, 
Când ne-așezam pe pragul zării, 
Să le îmbrac în aerul curat 
Din veșnicia așteptării! 
 

Aș vrea ca umbra ta, iubito, 
Lipită-strâns de mine, 
Să fie trup aievea, nu în vis! 
Iar dincolo de amintiri și de suspine 
Să-mi poți atinge sufletul aprins! 
 
Dar mi-ai lăsat numai blestemul,  
Să-mi fie dor de tine-n veci,  
Să-ți caut umbra în orice femeie, 
Și-n întunericul luminii să trăiesc 
Mereu, pe-acest pământ, aceeași epopee! 
 
Tu, umbra dragei mele, fără grai 
Ce ne urmai în viața efemeră, 
Aș vrea acum să fac ce nu făceai! 
Dar nu știu unde ești, adresă n-ai... 
Ai dispărut ca o himeră! 
 
Veniți să mă culegeți! 
Grădina mea este o mirifică cetate, 
Cu iarbă, pomi și flori multicolore, 
Un microunivers cu vieți nenumărate, 
Și necunoscute, dar veșnic împlinite, 
În ritualurile anotimpurilor primenite! 
 
Adeseori gândesc că mă asemăn 
Unui pom fructifer plantat lângă gard, 
Care-a crescut și a rodit în ani! 
De multe ori jelindu-și florile ce cad, 
De vânt uri sfâșiate, de ploile turbate! 
Încărcat uneori cu poame aromate! 
 
Simt tulpina acoperită încă 
De scoarța cenușie a timpului trecut, 
Și păstrez rădăcini în groapa adâncă, 
Puternic ancorate în pământul sfânt 
În care mă simt ca o stâncă! 
 
De-aceea azi, mai mult ca ieri, 
Și poate niciodată mâine, aici sau nicăieri, 
Aș vrea să pot striga spre oameni: 
” Veniți de mă culegeți, căci fructele sunt vii! 
Eu pentru voi renasc în primăveri, 
Și-apoi rodesc în verile târzii!” 
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              Violeta BOBOCEA 
 
Ai fi putut să vii 
Ai fi putut să vii 
înaintea tăcerii 
de început de veac, 
atunci când secundele 
se vindeau la super ofertă 
și dorul se plimba tacticos 
prin tunelul sufletului, 
dar...ai întârziat 
cu câteva iubiri, 
cu câteva așteptări, 
cu câteva primăveri; 
chiar dacă 
ai fi putut să vii, 
dar...n-ai venit... 
Ai fi putut să vii 
înaintea așteptărilor, 
înaintea secundelor, 
dar ai întârziat 
cu câteva secole, 
cu câteva priviri, 
cu câteva dimineți, 
cu câteva primăveri... 
 
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...       
 
Bat clopotele, doamnă! 
Bat clopotele, doamnă, 
ca-ntr-o rugăciune 
demult uitată 
într-un veac apus. 
 
Bat clopotele, doamnă 
ca-ntr-o catedrală 
cu aripi fumegânde, 
ca un duios descântec. 
 
Bat  clopotele, doamnă, 
în piepturile noastre 
ce fredonau odată 
vechea rapsodie  
a dragostei târzii. 
 
Bat clopotele, doamnă,  
tot bat a disperare, 
când fluturii tristeții 
ne răscolesc durerea. 
 
Bat clopotele, doamnă, 
dar...sunetul lor 
răsună și azi 
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pe creste spovedite în amurg. 
 
Bat clopotele, doamnă, 
dar nu mai ești cu mine, 
te-ai stins precum 
părerile de rău 
pe valul înspumat al vieții. 
 
Bat clopotele , doamnă, 
tot bat în depărtare, 
se-aud la colț de stradă, 
dar...tot a despărțire! 
 
Bat clopotele, doamnă, 
iar noi , pierduți 
rămânem ca  
într-o veche toamnă! 
 
De vânzare 
În lume , cândva, totul era de vânzare, 
Vindeam iluzii, fantasme, chiar din galantare, 
Ne-opream la câte-un colț să prindem câte-un vis, 
Dacă-n această lume doar așa ne-a fost scris. 
 
În lume, cândva, totul era de vânzare, 
De la regrete sau păreri de rău și câte-o alinare, 
Ne-opream la câte-un colț pentr-un oftat, 
Dacă-n această lume doar așa ne-a fost dat! 
 
Cândva, vindeam la preț întreg visarea 
Și-i auzeam din depărtări chemarea, 
Dar, astăzi, nici pe sfert n-aș vinde niciun dor, 
Să ocrotească tainic visul călător! 
 
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! 
 
Nostalgii de toamnă 
Iar ai venit la noi, frumoasă toamnă, 
Cu pasu-ți feciorelnic, ca o distinsă doamnă, 
Ne-nvălui în tăcere, ne privești din mers, 
De-aceea, azi, ți-am împletit un vers! 
 
 
Cu-atâtea nostalgii prinse ca-într-un șirag, 
Ne chemi adesea și ne-aștepți în prag, 
Cu frunze arămii și dulci regrete, 
Repeți doar simfonia unor tainice sonete. 
 
Iar ai venit la noi, frumoasă toamnă, 
Cu pasu-ți feciorelnic, ca o distinsă doamnă, 
Ne chemi adesea și ne-aștepți în prag, 
Cu-atâtea nostalgii prinse ca-ntr-un șirag... 
 
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 rămas, 
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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                               Viorica ȚIGĂNESCU 
 
 

ATEMPORAL  

 

Flori de cristale crescute pe stânci, 

Deschid petalele sub cer întunecat, 

Altă dimensiune cu prăpăstii adânci, 

Unde mor umbre și timpu-i împărat. 

 

E locul unde răul n-a pătruns și vin, 

Îngerii albi să spună despre altă viață, 

Unde nu-i plânset și dorul nu-i suspin, 

Atemporal, c-un strigăt spre speranță. 

 

Edenul răscolit de vijelii ,fără ninsori, 

Închide porțile și iarna cea de gheață, 

Coboară peste munți răsucind în nori, 

Frigul încorsetat ca un ghem de ață. 

 

Aștept îmbrățișări cuprinse în căldură 

Sfârșitul de an să treacă prin colinde. 

Iubirea să m-aștepte între iertări și ură 

Când universul rece în flăcări se aprinde.  

 

TRANDAFIRUL MOV ÎNGHEȚAT 

 

 A înflorit la geamul meu un trandafir, 

În luna decembrie și bate vântul rece. 

Într-o clipită ia formă, privesc și admir, 

Pe firul iubirii din noapte cum mă trece.  

 

 

L-am rupt grijulie ,l-am așezat în vază, 

Printre arome discrete, tronează pe alcov. 

Privesc cum învie și-n noapte luminează 

Frumoasa floare, suavă de culoare mov. 

 

O ultima sclipire se stinge și-n acest an, 

Numai iubirea să-mi înflorească-n glastră. 

Trimit în eden ofrandă un ultim vis mirean 

Să ningă neîncetat peste iubirea noastră. 

 

Dorințe ne vor printre furtunile geroase, 

Așez capul pe pernă și somnul nu vine. 

Ador jocul de umbre din flăcări geloase, 

Tu ești sufletul geamăn ancorat de mine. 

 

În piept îmi bate un fior ingenuu și tresar, 

Îmi curgi în trup cu suspinul neîmblânzit. 

În așternuturi te-aștept dar pare în zadar, 

Trandafirul mov înghețat, prin vis a 

înflorit. 

 

FEMEIA ȘI TIMPUL 

 

Femeia și timpul cu-o contemplare, 

Unesc albastrul, dintre cer și mare. 

Sub pași rămân uitările și rătăcesc 

De ieri prin mâine și vise împletesc. 

  

Femeia fără timp croșetează timpul, 
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În serile pustii la sfat cu anotimpul 

Și-i râde chipul când inima îi plânge, 

Iubește și iartă când lacrima îi curge. 

 

În templul lui Zamolxis lasă o jertfire, 

Pe muntele sacru urcă spre nemurire. 

Erupe prin văpăi și-ntr-o dezlănțuire, 

Cu ochii umeziți se pierde-n fericire. 

 

Stă la fereastră când curge înserarea, 

Trimite-n absolut un dor unit cu zarea. 

Femeia și timpul deschid porțile vieții 

Și cern culori intense în zorii dimineții. 

 

CAFEAUA FĂRĂ ZAHĂR 

 

În dimineața asta sunt un nor, 

Cafeaua fără zahăr mă trezește. 

Din gând pornește dorul și în dor, 

Inima bate și gândul te gândește. 

 

Îndrăgostește-mă să fiu chemare, 

Să frământăm dorințele adunate. 

Senzorial, erotic și fără întrebare 

Să mă primești la tine în noapte. 

 

Pe sâni din nuri să curgă dorințe, 

Să trecem de preludiu necuminți. 

În dezbrăcare să nu avem căințe, 

Sudorile din noi să curgă fierbinți. 

 

Într-un sărut prelung să excităm, 

Fluturii născuți în chinuri și apoi, 

Minutul nud cu foc să-l îmbrăcăm 

Să arde, venerând focul din noi. 

 

ÎN DIALOG CU VÂNTUL 

 

Prin tremur de ramuri, vântu-i rece 

În mantia de aur noiembrie trece. 

Nopțile ascund pe cer multe stele, 

Tu pătrunzi șiret în gândurile mele. 

 

Misterios, captiv cauți o încântare  

Cu pleoapele închise intri în visare. 

Închis în sine ,trezește visul emotiv; 

Te-ascunzi de tine prin timpul tardiv. 

 

În dialog cu vântul la mine privești, 

Prin mrejele iubirii visul să-l trezești. 

Inima-i tihnită și legănată-n noapte, 

Așteaptă iubire s-o învelești în șoapte. 

 

Întri în agonie și-n suflet lași un loc, 

S-aprinzi lumina, în sobă să faci foc. 

Un trandafir să lași pe perna visării 

În noaptea ce trece, nu mă da uitării. 

 

 

 
 Gheorghe Neață – Colecție personală
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                Mariana CÎLȚ 
 

#strălucire1 

Ți-ai dat seama că, atunci când îți scriu, 

toate mesajele pe care le primești de la mine 

reprezintă un amestec de ființă și strălucire? 

Te-am lăsat uneori să vezi cum peste toate serile 

din lume 

am pictat cu lumină siluetele arborilor,  

mlădierea drumului, 

speranța mea cea mai vulnerabilă 

pe care am sacrificat-o 

clipei în care am cerut destinului 

dragostea ta. 

 

#strălucire2 

Când vei descoperi aceste versuri, 

va fi așa târziu, 

iar lumina mea va fi prea palidă să mai 

strălucească 

pentru noi. 

Poate tu te vei gândi la cele câteva momente 

în care erai dispus 

să-mi cauți chipul în oglinda stelelor, 

când luna valsa cu luceafărul 

pe melodia infinitului. 

De atunci, timpul a trecut prea repede, 

sincronizându-și fuga cu nerăbdarea din privirea 

mea 

când ne pierdeam unul în ochii și în visul  

celuilalt. 

 

 

#strălucire3 

Ea a fost cea care a venit și i-a dăruit pur și simplu 

inima sa 

și l-a invitat să strălucească împreună. 

Totul a început dintr-un capriciu al sorții 

care se plictisise de poveștile banale 

cu finaluri fericite sau triste. 

Gestul nu l-a impresionat cu nimic, la început. 

În lumea lui existau prea multe idei reci, 

prea multe stele înghețate... 

Când fata a plecat, 

el a înțeles că propria-i inimă și-a strecurat în bătăi 

imaginea 

și cuvintele amestecate cu surâsurile de pe buzele 

ei.  

#strălucire4 

Am trecut în grabă strada,  

dornică să ajung cât mai repede în existența mea, 

să uit vorbele frumoase 

pe care mi le rosteai 

când luna își vărsa razele peste chipurile noastre, 

împodobindu-ni-le 

într-o aureolă de strălucire. 

Nu am știut cum să răscumpărăm liniștea, 

destinul, la un moment dat,  

ne-a dăruit câteva suspine, 

însă clepsidra a continuat să-și scurgă nisipul din 

secunde 

în mijlocul vieții, 

până ne-a adus iar împreună 

și am învățat să fim fericiți. 
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#strălucire5 

Ce stare impersonală îmi învăluie trupul, 

sunt prinsă în bătaia zilelor de vară, 

apărată doar de senzația că acum 

te gândești la mine, 

căutându-mă și într-o lacrimă, 

și într-un zâmbet... 

Ți-am lăsat amintirile cu noi să-ți strălucească 

visul, 

am șters fotografiile din telefon, 

dar încă le păstrez în suflet. 

 

#strălucire 6 

Simțea că în acel moment 

universul își tremura strălucirea 

doar pentru ei, 

preschimbându-le dragostea 

în bucăți de infinit și safire scumpe. 

Aerul devenise așa de prospăt, 

cu savoare de flori albe, 

cu zbor de păsări zvelte, 

purtându-și aripile peste plinătatea cerului 

de un senin mai pur ca melodia îngerilor. 

 

Se spune că poveștile fermecătoare 

au câteva finaluri. 

Se crede că oamenii fericiți 

ascund multe taine. 

 

#strălucire7 

Am avut atâtea să-ți spun 

și am făcut-o prin versuri 

pe care, dacă le-ai fi citit,  

mi-ai fi înțeles strălucirea melancolică din iris 

în toate zilele care treceau fără să știm unul despre 

celălalt 

altceva decât amintiri.  

Pe buze mi se lipiseră semne de întrebare 

ce nu îndrăzneau să atingă aerul 

cu sărutul incertitudinii, 

iar lumea continua să existe neschimbată, 

iar oamenii erau la fel de apatici sau exuberanți 

ca înainte de a ne fi cunoscut noi. 

 

#strălucire8 

Am obosit de atâta realitate, 

hai să trăim în visul nostru 

ce-l putem zidi din respirația fluturilor și din petalele 

florilor de iasomie! 

Privește cum lumea e o sferă de lumină, 

strălucindu-ne peste obraz 

în ton cu razele tainice! 

Chiar dacă totul în jur pare infinit și fără formă, 

în gânduri ne cad pietre scumpe și sentimente. 

 

#strălucire9 

De când te-am cunoscut, 

am simțit că ai ceva aparte, 

captivându-mă într-un mod enigmatic, 

năvalnic, 

amintindu-mi de acea strălucire care mângâie suav 

cel mai fermecător sens 

pe care viața l-a căpătat vreodată 

de când a început să existe cuvântul dor, 

jertfa zâmbetului pe care ai știut 

să mi-l așterni de atâtea ori pe chip. 

 

#strălucire10 

(Final) 

Aceasta ar trebui să fie ultima și cea mai frumoasă 

poezie 

a vieții noastre,  

aș vrea să ascundă în versurile sale 

toată strălucirea din lume 

pe care vei fi dispus într-o zi 

să mi-o prinzi în păr 

ca pe o floare de nu-mă-uita 

pe care nu ai știut încă să mi-o dăruiești 

odată cu clipa oprită în loc, 

șirag de perle aduse de valurile calde 

din cel mai adânc și neliniștit ocean al acestui 

tărâm 

numit simplu Iubire. 
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                    Elena NETCU 

 

LA MARGINE DE TIMP 

Trăind insingurarea ca un apus de soare 

M-alătur lângă tine în astă destrămare 

Valpurgică noapte cu flori îmbobocind 

Împodobească-mi trupul in vălul de argint 

Să vezi cum ard cu flacără regală 

Nebănuind că-n astă noapte îți voi fi vestală 

Chiar fără de nuntire la margine de timp 

Vai, cât de falnic te-aș ridica-n Olimp! 

Și într-un carpe diem cu dor înaripat 

M-ai arunca pe calu-ți din vremuri fermecat 

Iar tu plutind pe zare cu aripi de Condor 

Încărunțind frumos, cutremurat de dor 

Să fii actor grăbind pe drumul de aiurea 

Cu anii tăi prelungi să răstignești iubirea 

O să mă rog, o Doamne , vestală ca să-ți fiu 

Iar tu să-mi fii copac argintuit și viu 

Ca să grăbesc spre tine, nălucă scăpărând, 

Cu plete fumegânde în șoaptele de vânt 

Cu focu-arzând pe vatră, cu atâta jind în el 

De parcă-aș fi genunea și tu albastrul cer 

Să fiu iar zămislită și-ascunsă-n labirint 

Să-mi lași doar tumultul în freamăt și alint 

Flămândă, dăruită, urzită de Orfeu 

Să mă înalț pe rug, mocnind încet și greu 

Să plângă pentru mine însuși Dumnezeu. 

 

STATORNIC INFINIT 

Se face iar văzduhul vârtej, rotindu-se în spirală 

Fulgeră cerul în devenire astrală 

Tu întrupezi iubire din cer, pământ și apă, 

A rămas focul ca-n inimă să-ncapă 

Tu te ivești pe zare-n sfântă dumnezeire 

Ca să primești pe umeri fireasca înmugurire 

Când drumu-ți sovăiește, abia pricepi ce-i zborul 

Ofranda sângerândă-i când ți se coace dorul 

Pământul o să răsară, când tu trimiți poruncă 

Vai! unduiește valea, Vai! scânteiază o stâncă, 

Urcușul meu spre tine e prea abrupt și doare, 

Cu spini desțeleniți de sclave ursitoare 

Ca să ajung pe culme băut-am mult pelin 

Venit-a ca să-mi cânte suav Pasărea Spin 

Sihastră ca și mine, în dor zburătăcind 

Îmi anină de umeri doar cuie de argint 

Aflat-am că le-a smuls din trupul lui Issus 

Eu am tăcut , o, Doamne, înainte de-a mă naște 

Purtând în pântec păcatul de-a cunoaște 

Și rănile veneau din alte vieți trecute 

Purtate chiar de mine în pântec zovărâte 

Secundele pornit-au haotic înapoi 

Ca să ne întrupeze sfielnic pe-amândoi 

Oftatul meu e rugăciunea de pe rug 

Stăpân ești pe altarul la care nu ajung 

Dar într-o zi o să m-ascund în inima-ți flămândă 

Să-ți scânteieze în ochi iubirea mea rotundă 

Dar vai! prelații îmi cer să-le dau simbrie 

Căci întâlnirea noastră e dincolo de fire 

Să-mi ispășesc râvnirea de a te fi ales 

Statornic infinit plătind același preț! 

 

CĂLCÂIUL LUI ACHILLES 

Vinovat e pomul cu rădăcinile- mister 

Hulpav e gândul meu de-a mă-nfrupta din el 
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Dar șarpele viclean îmi mușcă din călcâi 

Mă las supusă ca-n ziua cea dintâi 

Eu văd cum sufletul ți-i rană 

Când eu mă las zidită în iubire ca o Ană 

Tu îmi asculți oftatul în carne și în sânge 

Trudindu-mă în dorurile mele prea nătânge  

Tu vezi cum ninge secunda pân'la os 

Cum se desface-n floare ochiul meu duios 

Cuvintele îmi plâng cu răsuflare grea 

Zidirea e înaltă, cuprinsă e de-o stea 

Supusă sunt și mută când arde-ncet lumina 

Din zid aud că prețul de-a te vinde 

Sunt eu, ești tu, păcatul din fașă ne cuprinde 

Și tu și eu ne rostuim cărări chiar dincolo de fire 

Căci vinovați suntem de-aceeași înflorire  

O să-ți ajungă oare o viață să veghezi 

Călcâiul lui Achilles în van să-l scrijelezi? 

 

RĂSFĂȚUL DEOCAMDATĂ 

Ce răsfăț ești tu și ce depărtare 

de doruri amare în oasele mele! 

Vorbitoare piatră, te rupi deodată 

în coasta-mi aprinsă de aripă ninsă 

bătută de gânduri! 

Ce fântână plânsă de-așteptări firave sunt eu! 

Stă ciutura arsă de apa sărată,  

cu brațe de-argint 

sclipind în zenit... 

Ce pasăre sclavă plânge-n luna albă cu aripi 

răpuse? 

Tu ajungi la mine vânător de vise pe mările-ntinse, 

cu iubiri învinse... 

Împietrit ți-e ochiul, te sculptezi înalt în acest urcuș 

Ce răsfăț ești tu într-o depărtare fără de culcuș! 

Cum plânge Ulisse și cum Penelopa caută alinare 

în brațele tale! 

Cum arunci în mare pânza ei neîncrezătoare? 

Iubire felină, te aștept regină în oasele tale, 

Eu, fântână plânsă de lacrimi sărate, albe și curate!  

Sunt răsfăț de clipe, zăngănind pe zare 

Le așez în palma-ți: iată darul meu de ieșire 

din cerul bezmetic mai presus de fire... 

Ce răsfăț ești tu 

Să vii spre-nserare cu doruri amare? 
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                       Paul SÂRBU 

 

* 

Dincolo de speranță 

îmi era de ajuns 

o lopată de zăpadă 

pe masa de lucru, 

la lumina căreia 

să pot scrie un poem... 

 

STEA TÂRZIE… 

  

Când întreaga natură se amăgeşte şi  înfloreşte a 

doua oară,    pierzându-şi memoria, în pragul iernii, 

în această  iluzorie, sfâşietoare    primăvară,  

  trandafirii sălbatici pâlpâiră din nou, beţi, 

fumegând în vântul de toamnă...  

 

Când ea simţea că e privită   

întorcea capul, melancolic, în altă parte, 

ca şi când s-ar feri, 

iar când atenţia mea era atrasă de altceva, 

pe ascuns  mă fura cu ochii; 

eu , premeditând acel moment, mă întorsei  brusc,  

 iar ea, surprinsă,  intră în panică, cutremurată.  

 

La început  ne făceam mici semne cu înţeles, 

  aluzii la alte persoane, 

şi asta ne făcea fericiti, 

căci erau gesturi tainice, doar de noi ştiute, 

şi se crea o mică intimitate, numai a noastră... 

 

 

Încet, cu precauţie, cu mare spaimă, am trecut de  

 

la priviri  

la cuvinte! căci le consideram  

mai vinovate,  mai pline de păcate şi  înţelesuri 

înşelătoare ... 

Încet, treptat,  cu mare spaimă, am trecut  

 la cuvinte!... 

O bucurie nelămurită,  subită, fără temei  

o cuprinsese atunci… 

Şi eu înţelesei 

că nu au supărat-o 

cuvintele mele, cele mai nevinovate alese... 

Aşadar, după câteva vorbe  

ca nişte detectoare de mine, 

pentru a verifica 

dacă e posibil să trec mai departe prin acea zonă  

interzisă,  

ea, surprinsă, îmcremenită o clipă, descumpănită, 

 răspunse de parcă mi-ar fi testat curajul,  

dar şi aruncându-mi   o provocare. 

Totuşi, văzându-mi şovăiala, zâmbi, 

ca o invitaţie  să continui  

 ; dar şi ei i se făcu frică 

să nu-i întind eu vreo capcană ...şi se opri ,  

nehotărâtă , întrebătoare ... 

 

Glasul ei deveni  tremurător, încurcat, cu un timbru 

melodios şi grav, 

de  parcă i se tăie respiraţia, vorbea, uşor 

melancolic, timid,   despre alte femei ... 

 

Glasul ei deveni deodată  melodios, cu inflexiuni  

tainice   ... 
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Din întâmplare 

îi atinsei  braţul  

şi, alarmată, fără să-şi dea seama  

îşi mângâie  cu cealaltă mână  

acel loc; cu ochii tulburi, 

cu infinită precauţie, 

părea să mă îndemne,  

dar era gata să mă oprească în orice clipită, 

era mereu concentrată, în aşteptare, 

ca la un joc de şah, încordată, 

încercând să-mi  ghicească viitoarea  mutare ... 

Mă visa noaptea 

şi se trezea înspăimântată 

să nu se dea în vileag- 

nici o precauţie  

nu era de ajuns, 

nici o siguranţă!... 

Uneori, după ce pricepea înţelesul ascuns din 

vorbele mele  

era exuberantă  

şi apoi i se făcea  frică  

să nu o înţeleagă cineva!... 

 

Izvoare netrezite ale fericirii licăreau, răsăreau şi  

ne învăluiau, 

nu înţelegeam unde sălăşluiseră  ascunse, 

subterane, în ce adâncuri, în ce grote  ale inimii... 

Izvoare ale fericirii  

inundau totul  

pănă și trecutul  

unde spălau amintirile și vindecau rănile vechi și 

ștergeau coșmarele… 

 

Durerile lumii nu ne mai atingeau ... 

 

Când îi urmăream   conturul sutienului 

de sub bluza vaporoasă,  

îşi acoperea repede cu palmele sânii, apărându-i, 

de parcă ar  durea-o   

lacomele-mi priviri! 

Totul era posibil doar  în reveria  

 pe care mi-o  dirijam ,,ca pe un taxi”   

spre arterele  de circulaţie ale trupului ei ,  

hartă  pe care o ştiam  doar în vis,  

pe care încălcam  toate regulile  de circulaţie... 

    

până când mă trezeam,  

 până când  zburam prin parbrizul visării 

strivindu-mă,   

prăbuşindu-mă însângerat   

lângă  zidul plângerii, 

 lângă zidul realităţii... 

murind acolo, dar iar înviind în acelaşi vis ciclic,   

în care eram prins ca-ntr-o capcană  a timpului, 

din care refuzam să ies... 

 

Dacă nu o priveam,  

faţa ei se mohora  ca norii înaintea furtunii... 

Uneori era agasată, enervată 

de tăcerea, de lipsa mea de curaj. În scurtul răstimp 

în care rămânem singuri 

nu ne mai pierdem timpul vorbind  ca înainte, 

despre vreme, de pildă, bătând câmpii... 

Se aşterne doar o tăcere,  

o anxietate  care mă apăsa 

şi puţinele clipe în care eram singuri, treceau în 

zadar.  

Când simţea că voi continua să rămân  paralizat, 

lipsit de curaj,  

 pleca, furioasă,  pedepsindu-mă astfel...  

 

La sărbătorile oficiale  

numai pe ea nu puteam să o îmbrăţişez, 

simteam că mi se tăia respiraţia, 

că aş începe să tremur şi m-aş da de gol,  

treceam pe lângă ea ca şi când n-aş cunoaşte-o, 

ca şi când n-aş vedea-o, 

dar momentul neîntâmplat  

săpa adânc în inima mea ca o daltă rece 

cu o tristeţe fără margini ... 

 

(Continuare în numărul viit 

* 
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          Mircea  DUMITRESCU 
 

 

INIMĂ FĂRĂ VÂRSTĂ 

 

Mi-e nefiresc de dor de tine, 

Nici nu știu sincer ce-i cu mine, 

Un sentiment așa cavaleresc, 

E semn probabil că... întineresc ! 

 

Atâția ani de clipe netrăite, 

Iluzii seci sau poate fericite, 

Iubirea ce ne ține împreună, 

Mă simt vegheat de-o dulce zână bună ! 

 

Mi-e nefiresc de dor de tine, 

Nici nu știu sigur dacă este bine, 

Un sentiment atât de omenesc, 

Doar lângă tine vreau să îmbătrânesc ! 

 

ÎMI PLAC OAMENII CARE… 

 

… plini de soare și lumină, 

Privesc senini și încrezători, 

La viața ce va fi să vină, 

Optimiști și des surâzători, 

Râzând de ipocriții așa ziși fără vină, 

Ce caută intens și inutil 

La orișice există câte o pricină, 

Într-o lume în care falsul se induce subtil, 

Ridicat la rang absurd de mare cantitate. 

Îmi plac acei care inspiră bunătate, 

Simplu și natural, 

O atât de umană și rară calitate. 

Îmi plac copiii care râd desculți în ploaie, 

Nederanjați de prognoze apocaliptice 

Și bunicii blânzi, crescuți cu lapte crud de oaie, 

Având credințe clare, nu eliptice. 

Îmi place viața simplă și curată, 

Lipsită de intrigi complicate, criminale și reci, 

Îmi place praful muncit din brazda proaspăt 

arată. 

Îmi plac iubirea, educația și pacea, 

Împreună stăpâne pe veci, 

Îmi plac oamenii cu mintea limpede 

Și nu cei cu capetele seci. 

Îmi plac aceia care, 

Mulțumiți de a lor fapte, 

Stau întinși pe spate 

Și zâmbesc într-una, 

Atunci când… 

Admiră luna ! 

 

AM VĂZUT 

 

Am văzut un elefant, 

Plutind pe un nor. 

Am văzut un copil, 

Zâmbindu-mi ușor. 
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Am văzut un trandafir, 

Înflorind simpatic în zori. 

Am văzut o albină, 

Bâzâind dulce între flori. 

Am văzut o fantomă, 

Nimic mai firesc. 

Am văzut cum o dogmă, 

Te apropie de Divinul Ceresc. 

Am văzut un cățel, 

Sărutând un motan. 

Am văzut un bătrân, 

Ajutat de un puștan. 

Am văzut toate acestea, 

Am zâmbit malițios, 

Cu o lacrimă blândă pe pleoape, 

Atârnând grațios. 

Am simțit că speranță există 

Și că bunătatea persistă, 

Insistă, 

Ca lumea aceasta perfidă, 

Haină pe alocuri și dură, 

Să uite de scârbă și ură 

Și în viitor cu unanimitate, 

Să se transforme în… 

UMANITATE !!! 

 

ACASĂ 

 

Mă întorc iar acasă din marele drum, 

Jumătate din viață am făcut-o în tren, 

Țigara se stinge uitată ușor. 

Peronul se îndreaptă agale spre mine, 

E vesel că umbra-mi îl calcă din nou, 

Surâs de ciment ce așteaptă salutul. 

O gură de apă îmi reface ținuta, 

Mulțimea de oameni e aceiași și-i nouă, 

Mă absoarbe în zgomot estompat de amintiri. 

La chioșcul de flori este o simplă agitație, 

Ușor ca o boare negustoresc un buchet, 

Cu zâmbet amabil și plin de candoare, 

O fată din gară îmi permit să opresc. 

Cu vorbe alese, 

Mai mult sau mai puțin somptuoase, 

O floare ce-i pură o rog să primească. 

Privește mirată  

Și cred că-i speriată, 

Acceptă uimită 

Și pleacă grăbită. 

Mă urc în mașină și 

-”Mână șofer !”. 

Orașul aleargă pe geam panoramic, 

Din nou am venit pentru o vreme acasă. 

Surâd dus pe gânduri… 

Mă întreb când am tren ! 

 

CEAȚĂ PE DIGURI 

 

Spațiul putred și umed absoarbe, 

O gură hulpavă, 

Pofte anunțate de valuri greoaie, 

O punte de piatră, 

Un biet infinit, 

Drum bătucit de picioare lacustre, 

Sirenă de vată ce înseamnă orice, 

 O pleoapă jilavă se închide, 

Ești singur în suflet și-n lume, 

Te simți părăsit, 

Un vas mitologic inutil și absurd. 
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                Cătălin Ionuț IANCU 

 

Sărută-mă!  

 

Sărută-mă pe gândul răvășit,  

Pe tâmpla dreaptă ninsă prea devreme, 

Pe ridul ce pe frunte-a răsărit,  

Sărută-mă, iubito, nu te teme.  

 

M-am risipit printre străine zări  

Fără să simt că timpul iute trece, 

Hipnotizat de tainice chemări  

Am colindat o lume rea și rece.  

 

Nu am știut ce e acela dor 

Și talpa mi-am tocit până la sânge,  

Spre nicăieri eternul călător  

Ce n-a știut că inimi poate frânge. 

  

Ninsori sau ploi nu m-au oprit din drum, 

La ce-am lăsat în urmă n-am gândit,  

Când visul mi s-a prefăcut în scrum 

Eram deja bătrân și obosit. 

  

Sărută-mă, iubito, chiar de-i greu 

Mă iartă dacă nu ți-am fost aproape,  

Sunt osândit pe drum să fiu mereu 

Și lacrimi să-mi răsară de sub pleoape. 

 

De noapte  

 

Se-aude departe un dangăt de clopot, 

Se lasă-nserarea pe munți și câmpii, 

Răsar caii nopții, se-aude un tropot, 

Pe boltă dansează steluțe făclii.  

 

Se zbuciumă marea sub vântul sălbatic 

Și vase fantomă se leagănă-n larg, 

Mai cântă sirene dansând fantomatic 

Iar valuri spumate pe țărmuri se sparg. 

  

Ies lupii din codru, cu poftă de sânge 

Și urlă spre luna ascunsă în nor, 

Stă ciuta ascunsă în iarbă și plânge  

Iar păsări de pradă se-avântă în zbor.  

 

Lumina din lampă se face mai mică, 

Fantomele nopții prin colțuri se-ascund, 

Fiori mă cuprind și îmi e tot mai frică  

Când simt că mă scurg în genuni fără fund. 

 

Hai, cântă-mi!  

 

Hai, cântă-mi lăutare din vioară  

Despre-o iubire ce s-a stins de mult, 

Chiar dacă știu că versul o să doară  

Eu o să beau, să plâng, să te ascult.  

 

Hai, cântă-mi lăutare la ureche  

Despre o dragoste ce a pierit, 



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul V, nr. 9-10, decembrie 2022 
 

303 

 

 

Despre doi ochi frumoși, fără pereche, 

Să beau, să plâng, să uit c-am suferit.  

 

Hai, cântă-mi lăutare din lăută  

Și oi cânta cu tine la un loc 

Despre iubita mea pe veci pierdută, 

Să beau, să uit de al iubirii foc.  

 

Hai, cântă-mi lăutare înc-o noapte  

Și lacrimile să îmi spele fața,  

Să uit de buzele-i, cireșe coapte, 

Să uit cât de amară este viața.  

 

Mă dori, iubito!  

 

Mă dori, iubito, când îmi ești departe,  

Mă arde depărtarea ca un foc, 

Îmi pare că o lume ne desparte  

Și-n lumea asta nu îmi găsesc loc.  

 

Mă dori, iubito, când nu-mi ești aproape 

Și dorul mă aprinde ca un jar, 

Neaua tristeții stă să mă îngroape, 

E între noi întregul calendar.  

 

Mă dori, iubito, când noaptea coboară,  

Mâna întind dar nu pot să te-ating, 

Singurătatea urlă ca o fiară 

Și simt, de dorul tău, că-ncet mă sting.  

 

Mă dori, iubito, când luna se-aprinde, 

Când stele reci dansează,sus, pe cer, 

Când somnul cu moi brațe mă cuprinde 

Și mă cufundă-n visul efemer. 

 

 

 

 

Hai!  

 

Hai să alergăm desculți prin iarbă,  

Vântul să ne mângâie ușor, 

Sângele în vene să ne fiarbă, 

Peste lume să pornim în zbor.  

 

Să ne crească aripi de lumină, 

S-avem în privire numai soare, 

Bolta să ne fie doar senină 

Și în vise să turnăm culoare.  

 

Hai să alergăm prin valul mării 

Printre pescăruși și albatroși,  

Tot ce a fost trist să dăm uitării, 

Să rămânem tineri și frumoși.  

 

Hai să alergăm prin codrul verde, 

Să ne pierdem urma în desiș,  

Floarea de salcâm să ne dezmierde, 

Să schimbăm săruturi pe furiș. 

  

Hai să alergăm sub raza lunii,  

Să ne ningă stelele cu-argint 

Și să ne iubim precum nebunii, 

Să ne spunem vorbe de alint. 

 

 

 
Gheorghe Neață- Colecție personală 
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                                              Viorica CORNEA  
 

PE FRUNȚI DE VEȘNICII 

 

Țăran român prin veșnicii hirsut 

Te cânt cu lacrimile-n barbă, 

Ca pe un dor de absolut 

Pe care-l paște un fir de nalbă. 

 

Întinde-ți mâna de stăpân  

Și cheamă-ți câinele de pază, 

Pe fruntea ta de bun român 

În curcubeie veșnicește-o rază. 

 

Se știe că te ții cu țara 

Ce-o moștenești din neam în neam, 

Și-i mângâi tainic primăvara 

Cu palma-ți aspră de țăran. 

 

La margine de țarină arată 

Te sprijină cu spata de plăvan 

Și-mparte-le câte-o bucată 

Lui Gheorghe, lui Ion și lui Ștefan. 

 

Când îngenunchi pe hatul necosit 

Să-ți curgă umbra pe obraz, 

Ești singurul poem nedeslușit 

În care te ridici când cazi. 

 

Tu n-ai nevoie de lăute 

Să-ți urle tâmplele de glorii, 

Ți-s umerii stânci înverzite 

Pe care se rostogolesc istorii. 

 

Ai anii socotiți de când te naști 

Și împărțiți în patru anotimpuri, 

Ca un Hristos crucificat de Paști 

Îți sângerează rănile-n răstimpuri. 

 

Când nici o frunză nu mai mișcă 

În tine se revarsă o colindă, 

Pe care o silabisești la trișcă 

Să-ți umpli prispa până-n grindă. 

 

TE-AM PĂCĂLIT DIN NOU, VIAȚĂ! 

 

Când te silește viața să faci pace 

Și-ți ia până și umbra înapoi, 

Câte un mugur se desface 

Ca un zăgaz adăpostit de ploi. 

 

În sanctuarul nopților pierdute 

Se țes din liniști faguri înlunați, 

Să-și curgă-ncet silabe mute 

Peste genunchi îngenunchiați. 

 

În lumea asta răsucită 

Sunt lacrima unui dezgheț 

Păstrând sămânța încolțită 

În care curg de zece vieți. 

 

Îngăduie-mi lumină să fac pace 

Cu toate câte mi-au fost de prisos, 

Peste tristeți și bucurii rapace 

Să-mi cânte zâmbetul sfios. 
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Te-am păcălit ca-n viețile trecute 

Să-mi dai căldura nopții de april, 

Și ți-am furat încet și pe tăcute 

Din frumusețea și candoarea de copil. 

 

PORTRETE ÎN LUMINĂ 

 

Peste tâmple curge iarna albe flori de măr bătut, 

Numărând trecute toamne într-un murmur sec și 

mut. 

Doi luceferi strâng lumina strecurată pe sub frunte 

Cufundați în ape limpezi, ca o peșteră din munte. 

 

Curg istorii de lumină, povestind fără de vorbe 

Cum se-aștern pe foi veline toate dorurile-n slove. 

Peste mâinile-ncrețite, ce lucrau cu sârg grădina, 

S-au țesut pârâuri dese să adaste-n straturi tina... 

 

Colțul gurii poartă zâmbet ce n-apune niciodată, 

Raza lui pulsând descântec de aghiasmă 

strecurată. 

Câte veri le-au curs pe umeri, precedând duioase 

toamne, 

Au purtat un vers anume grăbind iernile în strane... 

 

Pe acorduri de lumină cântă-n vie azi prigorii 

A copilărie plină, peste care-au curs istorii. 

Gârboviți printre decenii, se perindă doi bunici, 

Ca o slujbă de utrenii încălțată cu opinci... 

 

Despre-un timp în care iarna cocea mere și colaci, 

Iar zăpezile pe umeri se-așterneau în șaluri largi, 

Se vorbește pe șoptite ca de lucrurile sfinte... 

Firul ierbii renăscute tace, deși știe multe! 

 

Despre-un secol de istorii, îngropate-n amintiri 

O lucarnă cu prigorii țes duioase povestiri, 

Cu bobițe seci de struguri peste timpul stafidit... 

Ce-și așteaptă întruparea într-un tainic răsărit. 

 

Zeci de fire de lumină au cusut duioase punți, 

Cum se țes păienjenișuri unind hăurile-n munți 

Să slăvească amintirea fiecărui răsărit, 

Grabind tainică rotirea unui timp ce n-a venit. 

 

O LACRIMĂ CÂT VIAȚA 

 

Curge lacrima fierbinte pe obrazul ostenit, 

Plânsul sec al neputinței zbateri aspre tânguind, 

Ce-ai făcut cu anii vieții, suflet rătăcit pe nor 

Cărui bir i-ai dat arginții de-ai rămas vândut dator? 

 

Singur ai țesut din gânduri zeci de gratii coliviei 

Cum se țes cu grele scânduri marginile de sicrie, 

Câtă trudă și răbdare rând pe rând ai adunat, 

Lacrimi curg pe perna tare și-n salteaua de la pat. 

 

Câte vise spulberate te-ai făcut că nu le vezi, 

Marea taină a cifrei șapte ți-a șoptit să nu oftezi, 

Cine să-ți întoarcă astăzi tinerețea netrăită, 

Ce-a zburat purtând în plete fericirea închipuită. 

 

Ai întors vreodată capul să-ți vezi umbra fugărită 

Cum te-mpinge de la spate să pășești pe jar 

fierbinte? 

Te-ai tot amăgit ca ploaia când se lasă așteptată 

Scâncind plânsul neputinței searbădă și detestată. 

 

N-ai cui cere socoteală pentru câte n-ai făcut 

Ori copilărind, greșeala s-o repeți ca la-nceput, 

Cântă-ți recile tristețe înnodate adânc în stern 

Ca pe-o muzică cerească pe acord de recviem. 
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                       TAVITA 
 

 
DOUĂ ATITUDINI 

De la munte până-n vale, 

Un du-te-vino era pe cale 

Spre târg, unde aromânii iscusiți 

Erau așteptați, erau bineveniți. 

 

Pregătirea le dădea de furcă: 

Marfa multă... te cam încurcă. 

Brânză, lână, ciorapi și chiar cergi, 

Pe toate trebuia să le încerci: 

 

Să echilibrezi bine samarul, 

Să nu se împiedice măgarul 

Și la târg să-ți rânduiești cu migală  

Marfa, pentru mușterii cu fală. 

 

Plănuit-au așa și doi vecini, 

Doi fârtați, prieteni buni; 

Să plece cu noaptea-n cap, 

Să n-aibă bătaie de cap. 

 

Hotărârea fiind luată, 

Pregătirea începu-ndată: 

Unul din ei, hrănindu-și măgarul 

Și încărcându-și bine samarul, 

 

Alergă degrabă la celălalt 

Să vadă dacă și el a gătat. 

 

 

– Gata-s și mă rog Domnului să ne vină în ajutor 

Ca negoțul să ne fie cu spor. 

 

– Muica mi-a spus, de când eram mic, 

Că fără Dumnezeu nu-i trainic nimic. 

Tot ce aduni în păcat  

Pe gârlă se duce, la-necat! 

 

– Și fără Dumnezeu o să ne meargă bine, 

Dovada va fi ziua de mâine... 

După un somn agitat, se sculă în grabă, 

Dar... ce să vezi?! Măgarul era mort în ogradă. 

 

Voioșia i se transformă în durere, 

Îi părea că toată lumea piere, 

Părul de pe cap își trăgea, să-l rupă, 

Dar cine să-l audă că țipă? 

 

Întâmplarea poate l-a făcut să-nțeleagă 

Că fără Dumnezeu nimic nu se încheagă! 

Pocăința și spovada curată 

Te salvează, cerând iertare îndată. 

 

Împlinind Poruncile și insistând în rugăciune, 

Te cureți de al păcatului tăciune. 

Căile toate îți vor fi luminoase 

Și în viață vei avea numai foloase. 
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FERTILITATE 

 

Când miresme-n casă pătrund 

Și al toamnei rod ele ascund, 

Gându-ți zboară la ogoare, 

La ale noastre pline hambare. 

 

În frunte-s la prioritate, 

Dar și la fertilitate! 

 

Când printr-o bună proiectare 

Economisești materiale 

Și, fără multe artificii, 

Aduci țării beneficii, 

 

Înseamnă competitivitate, 

Sigur și fertilitate! 

 

Când strângi fără încetare 

Hârtii nefolositoare, 

Pentru a fi refolosite 

La cărțile retipărite, 

 

Spunem că-i utilitate 

Și, bineînțeles, fertilitate! 

 

Când în stup albine roiesc 

Și mierea-n faguri stivuiesc, 

Ca voi, copii, s-o consumați, 

Să creșteți nevătămați, 

 

Această eficacitate 

Duce la fertilitate!  

Când vezi un pom c-a-mbătrânit 

Îngrijește-l, că-i trudit! 

Pe-aproape un pomișor să sădești 

Și pe-amândoi să-i ocrotești. 

 

Te va simți ca pe un frate 

Că-i gest de fertilitate! 

 

Când seara-n casă se adună 

Cinci-șase copii la cină, 

Te bucuri c-ai continuat 

Să sporești strămoșescul aluat. 

 

Pentru așa perenitate 

Bravo, la fertilitate! 

 

Când popoarele, cu mic, cu mare, 

Cer întruna DEZARMARE, 

Spre ONU ele se îndreaptă, 

Că este ”Înalta poartă”. 

 

Actul de finalitate 

Va însemna fertilitate?! 

                                  

Către tineri! 

 

CINSTIȚI TRICOLORUL 

Sunteți semințe de soi, 

Ce-ați încolțit în străbun ogor; 

Prin fapte, să dovediți că voi 

Veți triumfa sub tricolor. 

 

El e azi a păcii torță, 

Iar cei ce-l duc, nestăvilită forță 

De muncă, pace și mândrie, 

Clădind o nouă Românie. 

 

Sub cerul senin al țării, 

Creșteți – spice bogate –  

De veți speria și norii  

Cu-ale voastre nestemate. 

 

Păstrați în suflet tricolorul, 

Cu bunul gând de libertate; 

Înfigeți-l și pe alte planete,  

Fluturând în demnitate.
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MĂRTURII DESPRE CLOPOTNIȚELE ȘI 
CLOPOTELE BISERICILOR TULCENE  

 
 

           Dr. Laurențiu MĂNĂSTIREANU 

 

 
Pe la începutul lunii iunie 1880, direcția 

generală a vămilor anunța în Monitorul Oficial, că, în 
magazia biroului vamal Tulcea, printre obiectele 
abandonate de mai mult de trei luni (zeci de „lighene 
de tinichea smălțuită”,  de „vase de tinichea albă, 
pentru lapte”,  de „căldări de tinichea pentru adăpat 
caii”, și de bucăți de „madepolon frances”, pentru 
confecționat lenjerie), se afla și un clopot de alamă 
crăpat,  fără limbă, în greutate de 42 kg, care intrase 
în magazie  la finele anului 1879; în caz că 
destinatarii mărfurilor de mai sus nu se prezentau în 
termen de o lună de la data publicației, pregătiți cu 
actele prin care să justifice că sunt proprietarii 
mărfurilor, pentru a le retrage, după plata drepturilor 
vamale, mărfurile urmau să fie vândute potrivit legii, 
în profitul Statului118. 

La vremea aceea, legăturile Tulcii cu lumea 
întreagă, se făceau doar pe Dunăre, cu ajutorul 
vapoarelor poștale ale societății austriece care 
făceau curse între Galați-Ismail-Odesa, cu 
vapoarele societății ruse a principelui Gagarin, care 
veneau de la Odesa, sau cu vapoarele companiei 
maritime franceze Fraissinet, care făceau curse 
regulate, cu mărfuri și pasageri,  între Marsilia și 
Galați119.   
Clopotul crăpat, abandonat în vamă, este posibil să 
fi fost adus pentru înzestrarea vreunei biserici rurale  
sau mănăstiri din județ, donat poate de bunii creștini 
din altă parte de lume, așa cum era obiceiul din 
vechime. Suntem la începutul unei perioade 
înfloritoare pentru Dobrogea de curând unită cu 

 
118 Monitorul Oficial (în continuare MO) nr. 116 din 24 mai 1880, p. 
3.324-3.325.  
119 Idem nr. 21 din 29 april. 1883, p. 391-392. 

Țara, când în toate așezările județului Tulcea aveau 
să fie ridicate noi sfinte lăcașuri, cele vechi aveau să 
fie reparate radical, iar din fondurile strânse prin grija 
noilor epitropii constituite, aveau să fie procurate 
veșminte liturgice, cărți religioase și obiecte sfinte.  

De pildă, numai în plasa Tulcea care 
număra 16 comune rurale,  aveau să fie ridicate noi 
biserici la Câșla (azi Mineri), Frecăței și Murighiol.  În 
comuna Somova, locuită de români, piatra de 
temelie a noii biserici de zid fusese pusă în anul 
1873, cu învoire de la sultan (iradea), însă din cauza 
lipsei de stăruință, construcția care era prevăzută cu 
3 turle, avea să fie terminată și sfințită de către 
protoiereul icon. Gh. Rășcanu, la 24 decembrie 
1881. După spusele bătrânilor, pe timpul vechii 
stăpâniri multă vreme creștinii nu au avut nici măcar 
o casă de rugăciune; după ce au obținut iradeaua de 
la  sultan,  localnicii au construit din nuiele și lut, o 
casă de rugăciune fără turle, adânc săpată în 
pământ: ,,De clopot și toacă nici nu se pomenea. Nu 
se știa de credincioși nici timpul când intra preotul în 
biserică la slujbă. Unii pe alții se vesteau când era 
vreo sărbătoare sau Duminică”120.  
Așa era situația în mai toate satele dobrogene pe 
timpul acela, și este posibil ca prima biserică din 
Somova să nu fi avut clopote,  acestea fiind 
menționate în documentele vremii, pentru spațiul 
dobrogean, în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea. Astfel, la Rasova, în anul 1850, sătenii îl roagă 
pe Ion Ionescu de la Brad să mijlocească obținerea 
unui clopot pentru noua biserică construită din piatră, 

120 I.V. Cătană, pr., Monografia parohiei Somova, Tip. Sava Donceff, 
Tulcea, 1911, p. 26-28.  
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pentru care aduseseră preot român din stânga 
Dunării121. Printre obiectele de cult aduse de peste 
Dunăre, pe timpul turcilor, istoriile menționează și 
clopotul cumpărat și adus de mocanul Ursuleț pentru 
creștinii din Calica (azi Iazurile), unde exista o 
biserică veche de lemn ridicată de săteni pe la 1814, 
și clopotul mare de la Dăeni care, fiind crăpat, a fost 
turnat din nou la Brașov, și readus în Dobrogea, pe 
la 1860, de transilvăneanul Nicolae Țârcă, 
viceconsulul onorific al Austriei, stabilit la 
Hârșova122.  
Deoarece clopotele erau scumpe și greu de procurat 
de către săteni, iar pentru folosirea lor era necesară 
obținerea unei  învoiri de la sultan, preoții se ajutau 
în ritual de toacă, folosită în mănăstirile și bisericile 
de mir din Orientul creștin, încă din secolul al V-
lea123.  În parohia Nalbant, după monografia 
părintelui Vasile Ursăcescu, credincioșilor li s-a 
permis, mai târziu, să-ți cumpere chiar și o toacă de 
oțel, iar în anul 1854 și un clopot pentru care s-a  
ridicat un turn din lemn, aparte de clădirea vechii 
biserici124. Noua biserică de zid, a cărei temelie s-a 
pus în anul 1882 și care a fost sfințită  de ziua 
hramului, la 10 februarie 1890 (Sf. Mc. Haralambie), 
avea în turla ridicată deasupra pronaosului, o toacă 
de oțel și două clopote125.  

Până la construirea noilor biserici de zid, 
înzestrate cu turle clopotniță, asemănătoare 
bisericilor din orașe, sfintelor locașuri de prin satele 
județului, construite de creștini în general din nuiele 
și vălătuci, aidoma locuințelor lor, li s-au încropit în 
apropiere, din câteva lemne, simple clopotnițe, 
ascunse privirii călătorilor printre frunzișul salcâmilor 
din fața bisericii, sau ridicate pe patru stâlpi înfipți în 
pământ, la care se ajungea urcând pe o scară, 
clopotele și toaca fiind apărate de intemperii de un 
acoperământ.  

 
121 Victor Slăvescu, Corespondența între Ion Ionescu de la Brad și Ion 
Ghica, 1864-1874, București,  Monitorul Oficial, 1943, p. 69-70. 
122 Tudor Mateescu, Obiecte Bisericești aduse în Dobrogea de la 
stânga Dunării înainte de 1877, în „BOR”, Nr. 9-12, 1976, p. 1.039-
1.041. 
123 Petre Vintilescu, pr. prof., Clopotnițe, în „BOR”, Nr. 1-2, 1968, p. 
201-202. 
124 Vasile Ursăcescu, econ. stavrofor, Monografia comunei Nalbant 
din județul Tulcea, Tulcea, Tip. ,,Națională”, 1910, p. 41-43. 
125 Arhiva Arhiepiscopiei Dunărea de Jos (în continuare AADJ), dosar 
1783/1882, Adresă Protoierie Nr. 254/3 iul. 1882; idem, dosar 
1993/1902, Tablou cu bisericile reparate, zidite din nou și sfințite. 

După spusele bătrânilor din cătunul Calfa, primele 
16 familii de români ardeleni sosite aici în anul 1882, 
după ce și-au cumpărat locuințele de la niște turci, 
,,niște case sărăcăcioase acoperite cu paie, iar în loc 
de ferestre...piei de oaie”, cum nu aveau biserică și 
nici cel puțin o casă de rugăciuni, ,,și-au făcut o 
clopotniță din doi stâlpi de lemn, agățând un fier 
închipuind toaca de astăzi și vestind credincioșilor că 
e zi de prăznuire”; mai târziu, după cinci-șase ani de 
la venirea lor, prin propria contribuție și-au ridicat și 
biserică cu zid de piatră126.  În timpul primului război 
mondial bisericii din Calfa îi vor fi furate odoarele, 
veșmintele și clopotul cel mare de 130 kg și îi va fi 
distrusă arhiva și biblioteca parohială127. În anul 
1938, în urma inspecției comunei, pretorul plasei 
Topolog menționa faptul că pardoseala de ciment a 
bisericii care se crăpase în diferite locuri trebuia 
înlocuită cu dușumele iar în locul celor 2 stâlpi de 
stejar subțiri ce susțineau clopotul, și care,  „se 
mișcau de îți este frică să stai lângă ei”, urgent 
trebuia făcută o clopotniță pe 4 stâlpi128. Frica era 
îndreptățită, căci asemenea nenorociri se mai 
petrecuseră de-alungul timpului, prin alte locuri; în 
toamna 1925, la Osmanfacâ (jud. Constanța), din 
cauza clopotniței vechi, clopotul tras de un localnic 
pentru a anunța comunității moartea nepotului său, 
avea să se prăbușească peste acesta129.  
Clopotele neavând dimensiuni mari (doar câteva 
zeci de kg), acolo unde construcția locașului a 
permis, s-a construit în corpul bisericii o turlă-
clopotniță ușoară, din scânduri. Biserica veche din 
Beștepe, construită în 1864, din gard de nuiele, lipit 
cu lut și căptușit cu scânduri, avea în clopotnița din 
corpul ei, două clopote și o toacă130.  
La Mahmudia, clopotnița bisericii  cu două caturi 
înălțată deasupra pridvorului era din lemn și 
căptușită cu tablă131. Înainte de primul război 

126 Arhiva Națională Direcția Județeană Tulcea (în continuare 
ANDJT), Fond Prefectura jud. Tulcea, Serv. Adm., dosar 893/1939, f. 
62. 
127 AET, dosar 84, Fond Prohia Calfa, PV de inspecție (20 nov. 
1919). 
128 ANDJT, Fond Prefectură Tulcea. Serv. Adm., dosar 803/1938, f. 
40. 
129 Marea Neagră, Anul II, Nr. 87, 2 nov. 1925. 
130 Arhiva Parohiei Beștepe (în continuare AP), Inventar (25 

mai 1909). 
131 Bisericile clădite în județul Tulcea între anii 1886-1901. După 
îndemnul și stăruințele P.S. Parthenie S. Clinceanu, Atelierul de 
fotografie I. Spirescu, București, f.a.  
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mondial, biserica avusese 4 clopote: primul avea 50 
kg, al doilea 80 kg, al treilea 150 kg și al patrulea 300 
kg, care, avea să fie ridicat de inamic132. Conform 
chestionarului privitor la monumentele istorice din 
1921 completat de părintele paroh Grigore Gotcu, 
cele 3 clopote vechi erau cumpărate de la Ismail 
(Basarabia) din timpul otoman, iar inscripția lor nu se 
putea descifra; biserica a cărei fundație fusese pusă 
în anul 1863, era construită din paiantă, iar în 
apropierea ei se cunoaștea locul vechii biserici 
despre care se zicea că ar mai fi existat pe la 1838, 
al cărui material de construcție ar fi fost adus din 
Chilia Veche, iar pe locul unde fusese altarul exista 
o piatră mare cu o inscripție indescifrabilă133.  
În vara 1919, fusese promulgată noua Lege pentru 
conservarea și restaurarea monumentelor istorice, 
care prevedea printre altele și luarea de măsuri 
pentru clasarea provizorie ca monumente istorice a 
tuturor bisericilor și mănăstirilor zidite până la 1834, 
împreună cu inventarul lor mobil; în vara anului 
următor,  toate parohiile și mănăstirile din țară vor 
primi din partea comisiei monumentelor istorice, pe 
lângă cele mai importante dispoziții din noua lege, și 
un chestionar privitor la monumentele istorice care 
trebuia completat și înaintat emitentului în două 
săptămâni.  
Catedrala Sf. Nicolae din Tulcea 

Pentru înzestrarea cu clopote a bisericii Sf. 
Nicolae din Tulcea,  biserică de zid  cu trei turle, a 
trebuit firman de la sultan; stăruințe a depus pentru 
aceasta, pe lângă autoritățile locale, și domnitorul 
Carol care, în drum spre Constantinopol, în iunie 
1867, s-a oprit la Tulcea să viziteze sfântul lăcaș 
aflat atunci în construcție134.  
În anul 1880,  din ajutorul oferit din partea Statului 
român, în valoare de 10.000 lei, biserica este radical 
reparată; este refăcut acoperământul care era 
putrezit și parte din turnuri,          învelindu-se din nou 
cu scânduri noi și tablă, este reparată și tencuită în 
exterior toată biserica, sunt reparați pereții la interior, 
este terminată galeria de sus destinată  femeilor, 
scara rotundă, și cele 8 scări de la galerie până la 

 
132AP Mahmudia, Adresă Nr. 59/6 oct. 1920.   
133 Idem, Chestionar privitor la monumentele istorice (1921). 
134 Tudor Mateescu, Știri noi despre ajutoarele acordate de statul 
român Bisericii Sf. Nicolae din Tulcea (1867), în „BOR”, Nr. 10-12, 
oct.-dec. 1991, p. 135-138. 
135 MO nr. 129 din 11 iun. 1880, p. 3.646. 
136 România Liberă, Anul IV, Nr. 977, 4 sept. 1880. 

clopote, sunt executate 4 uși cu geamuri în coridor, 
este executat un coridor la ușa din spate a altarului, 
este vopsită toată lemnăria135; se montează apoi 
catapeteasma adusă din tabăra militară de la 
Furceni, iar la începutul lunii septembrie 1880, 
catedrala era aproape pe deplin reparată136.  
Despre clopotele vechi ale bisericii Sf. Nicolae din 
Tulcea  și despre sunetul  lor care a ritmat viața 
religioasă a creștinilor tulceni și a marcat marile 
evenimente prin care trecea orașul în primii ani de la 
unirea Dobrogei cu Țara, știm prea puține lucruri.  
Din istoricul lăcașului aflăm că în anul 1882, când s-
au turnat cele două clopote noi,  la suma strânsă din 
colecte prin liste de subscripție publică, la banii 
împrumutați cu dobândă de la diferite persoane și la 
contribuția casei bisericii,  s-a adăugat și valoarea 
materialului rezultat de la cele ,,două clopote vechi 
și dogite”137.  
Clopotele noi aveau să fie comandate maistrului I. 
Herman, din localitatea Memmingen (Bavaria), prin 
intermediul comerciantului Ulrik Weibl din Brăila138, 
căci la vremea aceea, clopotarii  din țară nu aveau 
atâta pricepere și artă în a turna clopote mari, 
decorate cu înflorituri frumoase,  fapt pentru care, 
chiar și clopotul cel mare al Sfintei Mitropolii din 
București, în greutate de 162,140 de măji  metrice 
sau 8.140 kg, avea să fie turnat în anul 1888, la casa 
Frantz Walser din Pesta139.        
Ambele clopote ale bisericii tulcene, cel mare de 280 
de ocale, și cel mic de 150 de ocale, aveau să poarte  
aceeași inscripție, scoasă în relief și încadrată cu 
ghirlande de flori, și care consemna anul și locul 
turnării clopotului, numele comerciantului Ulrik 
Weibl, numele Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta, 
a  episcopului Iosif Gheorghian al Dunării de Jos 
(1879-1886), a prefectului Paul Stătescu (1881-
1888) și a membrilor comitetului de inițiativă, având 
ca președinte pe protoiereul județului icon. Gh. 
Rășcanu (1879-1896), iar ca membri, pe directorul 
prefecturii Nicolae Iancovici, pe căpitanul Ionescu de 
la regimentul 3 de linie, și pe primarul orașului de la 
acea vreme, comerciantul Vasile Sotirescu, unul 

137 AET, Sinodicul bisericii Sf. Nicolae-Tulcea (1967). 
138 Nicolae-Sorin Ion, pr., Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh 
Nicolae”, Ed. Asa, Tulcea, 2009, p. 54-55. 
139 N.D. Popescu, Serbarea inaugurării clopotului celui mare al 
Sfântei Mitropolii din București, în „Calendarul pentru toți românii”, 
1889, p. 122-125. 
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dintre notabilii români din timpul stăpânirii otomane, 
primar al orașului în anii 1882 și 1891-1892, și 
antreprenor de lucrări publice, printre care și biserica 
de zid din Câșla. Pe fiecare clopot, în partea opusă 
inscripției, iese în relief stema Dobrogei și a județului 
Tulcea (doi delfini afrontați, cu trupul ridicat, pe un 
scut timbrat de o coroană), precum și numărul de 
ordine a fiecărui clopot turnat de maistrul bavarez. 
Clopotnițe alipite 
În vara anului 1882, locuitorii din Caraorman 
obțineau aprobarea chiriarhiei pentru construirea din 
nou a unei clopotnițe lângă biserică, având pregătit 
pentru aceasta tot materialul necesar140. Actuala 
biserică cu hramul Sf. Dumitru fusese construită 
după unele surse pe la 1874141, în vecinătatea 
locului vechii biserici dărâmată de inundații, pe o 
structură din butuci groși de stejar, cu pereți din 
ciamur, căptușiți la exterior cu scânduri; clopotnița, 
cu trei caturi, construită după schema ,,octogon 
peste pătrat”, avea să fie  adosată bisericii propriu-
zise cu planul  în formă de cruce, lăcaș în care 
intrarea se face în dreptul naosului, pe latura sudică; 
suprafețele construcției crescând de la vest către 
est, tripartiția interioară a bisericii este clar 
exprimată: pronaosul și naosul sunt la aceeași 
înălțime, altarul este mai scund, fiecare din cele trei 
elemente  are un acoperiș simplu, în două ape, și 
învelitoare din tablă, iar peste naos se ridică direct 
tamburul octogonal al turlei mari, străpuns de patru 
ferestre dreptunghiulare; deasupra celor două turle, 
urmărind  efectul de verticalitate, se ridică o mică 
turlă decorativă ce se termină printr-un bulb ce 
susține o cruce. 
În vara anului 1891, episcopia aproba cererea 
epitropiei bisericii Sf. Mc. Gheorghe din Ceamurlia 
de Sus pentru zidirea din fondurile strânse de la 
enoriași a unei clopotnițe alipită de zidul bisericii, în 
care scop se angajase și un maistru care urma să 
conducă lucrarea după planul înaintat chiriarhiei; 
biserica fusese construită pe timpul stăpânirii 
otomane, avea ziduri de piatră de aproape un metru 

 
140 AADJ, dosar 1783/1882, f. 27.   
141 Arhiva Episcopiei Tulcea (în continuare AET), dosar 390, Fond 
Parohia Caraorman, Adresă Nr. 12/5 iul. 1931. 
142 AADJ, dosar 1864/1891, f. 107.   
143 Idem, dosar 1892/1894, f. 18. 
144 AP Murighiol, Buget (1894/95) și Jurnal de Casă 

(1894/95). 
145 MO din 20 mart. 1910, p. 11.595-11.595. 

în grosime, însă, era lipsită de turlă și clopotniță „din 
cauză că pe timpul guvernului otoman nu li se 
permitea a face turle”142. 
Piatra de temelie a noii biserici de zid, construită de 
obștea locuitorilor din Murighiol, a fost pusă la 24 
iunie 1881, iar biserica a fost terminată și sfințită la 
23 aprilie 1883. Zidurile lăcașului erau construiți din 
blocuri de piatră iar turla mare de deasupra naosului, 
construită după schema „octogon peste pătrat”, a 
fost făcută din material lemnos. În lipsă de fonduri, 
clopotnița cu două caturi, alipită bisericii, avea să fie 
zidită după un plan avizat de chiriarhie, de abia în 
anul 1894143.  
Conform bugetului pe exercițiul 1894/95, din venitul 
anual al parohiei de 1.318 lei, pentru repararea și 
văruitul bisericii s-a plătit 215 lei, mare parte din 
suma necesară clădirii clopotniței fiind strânsă din 
ofrandele benevole ale parohienilor144. În anul 1902, 
în clopotniță erau 3 clopote, unul mare și 2 mici, și o 
toacă de fier. În Monitorul Oficial din 2 februarie 
1910, Casa Bisericii aducea mulțumiri enoriașilor 
Efrem Luchianov și Elie Trifan care dăruiseră 
bisericii din Murighiol un clopot de 174 kg, în valoare 
de 957,10 lei, la vremea când, suta de kilograme de 
grâu era 13 lei, cea de porumb 11 lei, cea de orz 9 
lei, iar un cal de rând se cumpăra cu 130 lei145. 
Cu ocazia reparației radicale din anul 1903, când au 
fost înlocuite vechile ferestre „scorojite”, care lăsau 
„liber vântului, a introduce cu ușurință înăuntru 
ploaie, zăpadă și gunoi, facând un aspect trist în 
biserică”,  va fi  zidit în fața bisericii din Murighiol și 
un gard din piatră, cu grilaj de lemn, restul curții fiind 
deja împrejmuită cu gard de scândură; înafară de 
economiile bisericii și de contribuțiile benevole ale 
locuitorilor, întreaga sumă, oricât de mare ar trebui, 
se oferea să o acopere  locuitorul fruntaș din comună 
Efrem Luchianov146, cunoscut antreprenor de 
pescării, care dorea a săvârși lucrarea pentru 
pomenirea sa, și în acest scop angajase un albanez 
binecunoscut ca zidar. Încă din anul trecut, 
ministerul domeniilor și minelor aprobase extragerea 

146 În toamna 1930, pentru impozite neplătite în sumă de 

209.175 lei, 3 imobile ale lui Efrim Luchian erau scoase spre 

vânzare prin licitație publică: o cherhana la Uzlina, de pe brațul 

Sf. Gheorghe, o ghețărie deșartă mărimea 15/10, și o cherhana 

la punctul Cerneț (com. Dunavățul de Jos), învecinată cu lacul 

Dranov, v. MO (Partea II) nr. 216 din 26 sept. 1930, p. 12.940. 
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în mod gratuit a 30 decasteri piatră în cariera 
Carabair, deal aflat pe teritoriul comunei, la 5 km 
vest de satul Dunavățu de Jos; prețul extragerii și 
fasonării unui decaster era de 20 lei, iar căratul 
pietrei se făcea în mod benevol cu carele 
locuitorilor147.  
De regulă, bugetul comunelor rurale tulcene era 
modest, populația ocupându-se mai mult cu 
plugăria, pescuitul și creșterea vitelor și ca urmare, 
construcția și reparația bisericilor și înzestrarea 
acestora cu cele necesare cultului se făceau 
anevoie, cu mari economii și cu multă stăruință din 
partea  epitropilor, în fruntea cărora se afla preotul 
paroh. Arareori se găseau printre credincioși 
persoane înstărite care să ridice o clopotniță sau să 
comande turnarea vreunui  clopot numai pe 
cheltuiala sa.  
Așa a fost, de pildă, enoriașul Iani Melano din 
parohia Sfântu Gheorghe-Deltă, patronul 
pescăriilor din localitate, care, la propunerea 
subprefectului plasei Sulina, din propriile fonduri, în 
anul 1897,   a construit alipit bisericii zidită din piatră 
și cărămizi și sfințită la 31 mai 1881,  un turn-
clopotniță,  cu parter și două caturi, în valoare de 
7.000 lei148. Pe vremea aceea, ctitorul era cel mai 
bogat om din acea parte a Deltei, fiind și membru în 
consiliul general al județului; în anul 1914, când firma 
sa Iani Milano și Fii intra în faliment, averea sa 
număra mai multe case de locuit în Tulcea și Sfântu 
Gheorghe, câteva cherhanale, ghețării, magazii 
pentru depozitarea mărfurilor și uneltelor de 
pescărie149.  
 Parterul clopotniței, prevăzut cu o ușă cu geamuri, 
în două canaturi, și cu două ferestre,  servește ca 
sală de intrare în biserică; printr-o deschizătură 
practicată în tavan, în colțul de sud-vest, pe o scară 
simplă de lemn, se urca la catul întâi unde erau 3 
ferestre, și de aici, pe o scară de lemn se ajungea la 
catul al doilea, cu 4 ferestre, unde se aflau 
suspendate în două grinzi de stejar, clopotele.  
În anul 1921, biserica avea 4 clopote, unul dintre 
acestea, uzat, purtând inscripția: „Vasile și Varvara 

 
147 AP Murighiol, Adresă Nr. 2/27 ian.1903. 
148 BOR, Anul XXIII, Nr. 9, dec. 1881, p. 956-960. 
149 MO din 4 sept. 1914, p. 6.359-6.360. 
150 Sorin Geacu, Bisericile din Dobrogea de Nord în anul 

1921, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2018, p. 104-

105. 

Cornei anul 1913”150. Donatorul era unul dintre 
cherhanagiii din localitate, medaliat cu aur la 
expozițiile de la Brăila (1903) și București (1906), 
pentru pește sărat, icre și afumătorii151. Conform 
sinodicului din 1967, în clopotniță erau 5 clopote: 
unul mare, confecționat în anul 1908, cu înălțimea 
de 75 cm, diametrul de 65 cm și greutatea de 300 
kg, cu o margine ruptă, și 4 mici, confecționate la 
începutul secolului trecut, din care două cu  
înălțimea de 45 cm, diametrul de 35 cm și greutatea 
de 60 kg și celelalte două, cu  înălțimea de 25 cm, 
diametrul de 20 cm și greutatea de 30 kg152. 
În anul 1934, prin stăruința părintelui paroh Dtru. 
Antonescu, care a slujit la Sf. Gheorghe până la 
începutul lunii aprilie 1935 când a fost transferat la 
Dorobanțu, enoriașii aveau să contribuie benevol cu 
suma de 6 mii de lei, din care s-au pictat două  
icoane mari pe fațada turnului-clopotniță, una dintre 
icoane reprezentând  pescuirea minunată, iar 
cealaltă lăsarea imediată în urmă a mrejelor de către 
primii apostoli care au urmat pe Domnul; tot în acel 
an, pescarul Pavel Ivanov  donase  2.200 lei din care 
s-au reparat pe fațada clopotniței două icoane, 
icoana Sf. Mare Mc. Gheorghe, hramul bisericii,  și 
icoana Ierarhului Nicolae, patronul pescarilor din 
localitate; pescarul Eliezar Petrov dăruise 4.500 lei 
din care s-a pictat icoana Sf. Ap. Petru, în interiorul 
clopotniței, deasupra ușii de intrare în biserică, și s-
a poleit cu aur policandrul suspendat în mijlocul 
bisericii de pantocrator, iar pescarii frați Andrei și 
Ioan Ignat donaseră și ei 5 mii de lei din care au fost 
pictate în dimensiuni mari icoanele Sf. Gheorghe și 
Sf. Ierarh Nicolae, de pe fațada bisericii. Toate 
aceste icoane, erau opera pictorului bisericesc 
Eduard Kelly, din Galați153.   
La vremea aceea parohia Sf.Gheorghe număra 224 
familii cu 1187 suflete. Contribuțiile enoriașilor, 
majoritatea pescari, erau benevole, însă parohiile Sf. 
Gheorghe și Carmen Sylva abținuseră aprobare de 
la consiliul județean ca să se perceapă în folosul lor 
o taxă de 5 bani de fiecare kilogram de pește pe 
care-l predau pescarii la cherhanale154

151 MO nr. 223 din 30 dec. 1903, p. 7.675-7.676. 
152 AET, Sinodic Biserică Sf. Gheorghe-Deltă (1967). 
153 Idem, dosar 400, Fond Parohie Sf. Gheorghe Deltă, Adresă Nr. 
6/18 ian. 1935. 
154 Monitorul Județului Tulcea, Anul XIII, Nr. 203, 1 febr.1935, p. 2-3. 
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Prizonier-caporal Lemnaru R. Ștefan 

Număr de înmatriculare-1747 

Perioada de prizonierat-24 august 1916-15 noiembrie  

1918 

Întors la vatră -23 martie 2019 

Bătălia de la Turtucaia  s-a desfășurat între 19 și 24 

august 1916 (1-6 septembrie , stil nou) atunci sistemul 

strategic elaborat de Marele Cartier General  al Armatei 

s-a prăbușit. 

Rămâne surprinzător faptul că dezastrul a fost atât de 

rapid. Poate și pentru că unii generali români rămăseseră 

fideli tratatului încheiat de Regele Carol I cu Puterile 

Centrale în octombrie 1883. 

Dezastrul a fost plătit cu mii de morți și cu aproape 25.000 

de prizonieri. Până atunci niciun eveniment istoric nu 

crease atâta jale și deznădejde în sufletul neamului 

românesc. În cartea de citire de clasa a III-a , din anul 

școlar 1942-1943, ecoul tristeții străbătea și sub forma 

unei rugăciuni: 

”Copiii mei, copiii mei, 

Când mergeți seara la culcare 

Și candela-i în tremurare-văpaia, 

Rugați-vă și pentru cei 

Care-au căzut la Turtucaia!” 

Apoi trecerea timpului și trăirea altor tragedii a șters din 

inimile românilor completa tristețe. 

Unul din combatanții români căzut în captivitate la 

Turtucaia a fost caporalul Lemnaru R, Ștefan din 

localitatea Sălciile, județul Prahova. 

În vârstă de 36 de ani, Ștefan Lemnaru a fost mobilizat la 

data de 21 august 1916 ( stil vechi) și a făcut parte din 

regimentul 75 al diviziei 17. 

După ce miercuri 24 august a fost capturat de germani, 

timp de nouă zile  

, pe teritoriul Bulgariei a parcurs pe jos itinerariul 

Balbunar, Razgrad, Cetatea Șumla, Verbița, Karnabat, 

unde au fost îmbarcați în tren și, după ce au străbătut 

Bulgaria, Serbia, Ungaria și Austria au ajuns în Germania 

, în apropierea graniței de atunci cu Franța, în lagărul 

Lansdorf. 

Supliciul îndurat până la sosirea în lagăr  reiese din 

scrisoarea expediată familiei la data de 19 februarie 

1917. 

”Vă adresez această scrisoare ca să știți de rostul vieții 

mele, pentru că poate fi cea din urmă... V-am mai scris 

trei scrisori, din Bulgaria la 27 septembrie și 7 octombrie 

și din Lansdorf, Germania la 11 Decembrie  ca să știți de 

mine că sunt în viață... Vă arăt  și felul cum am căzut eu 

prizonier și fazele prin care am trecut.. Miercuri 24 august 

am fost prinși de Germani și porniți pe teritoriul Bulgariei 

timp de 9 zile, pe jos, zi și noapte (aproape) fără apă și 

mâncare. Am fost grupați câte 30 dar la Razgrad ne-am 

despărțit și am rămas doar 14 , care am stat în Bulgaria 

la Karnabat până la 8 octombrie , când ne-au suit în tren 

, străbătând  Bulgaria, Serbia, Ungaria, Austria. După 8 

zile de drum , la 17 Octombrie , am ajuns în Germania și 

am fost internați în lagărul Lansdorf.” 

În lagărul Lansdorf caporalul Lemnaru R. Ștefan a fost 

înmatriculat cu nr. 1747. 

Actualmente sunt păstrate aproape 100 de scrisori , acte 

pentru încorporare dar și pentru rechiziție printre care și 

două ordine de rechiziție pentru funcția de primar în anii 
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1940 și 1944. 

Așa cum am relatat , cele mai grele momente, prizonierul 

le-a trăit pe teritoriul Bulgariei, în primele 10 zile de 

captivitate, fiindcă au fost pline de umilință și batjocoră , 

de presiune și traumă psihică. 

Din cuprinsul corespondenței se poate stabili că la 

Lansdorf , în intervalul de timp petrecut se pot distinge 

două perioade: 

• Prima cuprinsă din octombrie 1916  până la 

sfârșitul anului 1917, când viața de lagăr a prizonierului 

1747 a fost foarte grea, în sensul că scrisorile și 

pachetele expediate prin Crucea Roșie soseau rar, 

cenzura era severă, munca foarte istovitoare. 

• A doua perioadă s-a întins pe întreg cuprinsul 

anului 1918, când efectele armistițiului (Focșani , 

decembrie 1917) și ale păcii  separate  (Buftea -

București, martie-mai 1918) au fost resimțite sub forma 

ușurării condițiilor de internare, a unor legături cu țara  și 

cu familia mai libere, încartiruirea în barăci, igienă și 

hrană mai bune, etc. 

Internarea în lagărul Lansdorf a durat până la 15 

noiembrie 1918, adică 2 ani, 2 luni și 12 zile, fapt care 

reiese dintr-un jurnal de zi completat de nr. 1747, pe care 

sperăm să îl găsim. 

Plecare spre Patrie s-a petrecut la 28 februarie 1919 

când, împreună   cu un lot destul de numeros , a fost 

îmbarcat în portul Toulon pe nava ”Dacia” , trimisă de 

statul român. 

”Dacia” a parcurs itinerariul Toulon, Strâmtoarea Mesina, 

Pireu, Istanbul, Sulina, Galați și apoi București, unde au 

rămas în carantină 20 de zile. 

În sfârșit , calvarul s-a încheiat la data de 23 martie 1919 

când a fost demobilizat. 

Corespondența mai sugerează ideea că gospodarul 

Ștefan Lemnaru a dirijat prin scrisori bunul mers al 

activității economice  de familie : pământ și culturi, stupi, 

animale, via, vânzări, chiar grădinița cu trandafiri, dar și 

situația la învățătură a copiilor, educația, respectarea 

tradițiilor și a datinilor (Botezul Veronicăi), pregătirea 

serbărilor religioase, pe de altă parte legătura cu Regia  

tutunului a cărei salariat era. 

Așadar ne aflăm pe urmele prizonierului 1747 și vom 

reveni cu alte informații în numerele viitoare. 
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Petru POANTĂ:  

Dobrogea poetică a lui Dumitru Cerna 

 

Deşi publicase sporadic prin reviste, Dumitru Cerna 

s-a afirmat consistent după 1989 cu o poezie 

premeditat „anacronică” însă şi discret ostilă faţă de 

poetica postmodernistă şi de tendinţele 

neoavangardiste din ultimii ani. Poetica sa are 

semnificaţia unei orgolioase „restauraţii”: afirmarea 

lirismului ca principală sursă a poeziei, situarea într-

un orizont metafizic, preeminenţa funcţiei conotative 

a limbajului. Există însă varianta ermetică a 

modernismului, optând adeseori pentru o anume 

resentimentalizare a confesiunii, dar în cadrul unui 

„joc” bine supravegheat cu convenţiile. Deloc 

inocent aşadar, Dumitru Cerna se revendică paşnic, 

căci anti-parodic, cu un fel de melancolie admirativă, 

de la tradiţia orfică a liricii, continuând să creadă  

într-o revanşă a cuvântului taumaturgic. În altă 

ordine, raportarea la modele consacrate îl 

„constrânge” atât la practicarea unui intertextualism 

care încorporează livrescul prin distanţare, cât şi, 

mai ales, la un „ortodoxism” artistic: discurs extrem 

de elaborat, calofilie, rafinament „formal”, savanterie 

prozodică, abundenţa „figurilor” limbajului etc. 

Poemul se arată mai întâi prin sintaxa sa aseptică 

strălucind de frumuseţe. Toate acestea sunt imediat 

vizibile, ostentativ chiar, în volumul „Dumicatul de 

pelin, poeme dobrogene”, aflat acum, cu câteva 

inedite, la a doua ediţie. E, poate, cartea cea mai 

omogenă şi mai dens lirică a autorului, dar şi una 

care permite situarea poetului într-o perspectivă 

culturală mai amplă, respectiv într-o tipologie a 

imaginarului. 

 În poezia română, ca şi în cea universală, 

există anumite „locuri” sau „provincii” ficţionalizate, 

cu referinţi nominalizaţi într-o geografie reală. Îţi vin 

în minte numaidecât Mirceştii lui Vasile Alecsandri, 

Florica şi Miorcanii lui Ion Pillat, sau mai aproape de 

noi, Umbria lui Adrian Popescu ori „Jucul nobil” al lui 

Mircea Petean. Transfigurate artistic, fiecare dintre 

aceste locuri devine un imaginar structurat după 

nişte coduri specifice  fiecărui autor, dar în relaţia cu 

criteriul poetic dominant al timpului său, precum şi cu 

un pattern, locus aemonus, cu o foarte veche tradiţie 

în literaturile europene. Asemenea poeţi au însă în 

comun anumite valori afective al căror mod de 

expresie îl constituie imaginaţia de natură mitică, de 

regulă cu o funcţie compensatoare pentru o 

sensibilitate anxioasă în raporturile cu realităţile 

timpului său. Pe urmele lui G. Durand, Jean-Jacques 

Wunenburger, unul dintre noii teoreticieni ai 

imaginarului, spune în cartea sa „Utopia sau criza 

imaginarului”: „Ne găsim aici în prezenţa proiecţiei 

imaginare a unei afectivităţi care răspunde 

constrângerilor frustrante şi represive ale realităţii 

prin evadarea într-o lume unificată, la adăpost de 

toate opoziţiile de neîndurat ori costisitoare în 

tensiuni psihice”. Acest psihism cristalizează cultural 

într-o foarte opulentă şi cumva riguros-realistă 

imagistică a paradisului pierdut, având ca impuls 
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originar „sindromul paradisiac al Vârstei de Aur”.  

 Tipologic, aşadar, Dobrogea lui Dumitru 

Cerna este un astfel de topos cu conotaţii 

paradisiace, un posibil spaţiu integrator al refugiului 

şi fericirii. Desigur, textul poetic nu se conformează 

întocmai unui presupus ideal. Mai mult, la Dumitru 

Cerna nostalgia paradisiacă este grav fisurată de 

melancolia irealizării. Echivalentul paradisului 

pierdut şi al vârstei de aur îl constituie aici Dobrogea 

arhaică, respectiv copilăria cu ambianţa ei rustică. 

Dar căzute în temporalitatea profană şi ostilă, 

acestea, cu toate că şi-au conservat o discretă 

vibraţie mitică, nu mai pot fi retrăite integral ca locuri 

ale fericirii. Reveriile mitice ale poetului coagulează, 

de aceea, în spaţiul unei ambivalenţe dinamice a 

imaginarului: de o parte, imaginile unui „paradis în 

destrămare”, corespunzând afectului deceptiv; de 

cealaltă, imagini luminoase ale unui paradis 

fantasmal şi oniric, nutrite de un sentiment al 

epifanicului, precum în „Sfat cu pământul”, singurul 

poem în care acest tip de imagini cristalizează plenar 

şi radios: “soarele răscopt  gutuiul arămiu şi dat în 

pârgă/ dimineţi suite-n zarzăr  pepenele roşu-n 

dungă// se deşteaptă cucul  mierla  din fântână curg 

cristale/ sub lighean minunăţia verii cu caune moale// 

straturi verzi şi mama blândă aplecată ca-n anvon/ 

se mai sfătuieşte oare cu pământul roş-maron”. 

Desigur, în ordine literară avem de-a face, cum se 

poate observa şi de aici, cu nişte pasteluri rafinate, 

numai că toată această imagistică de o materialitate 

patinat-fosforescentă, lucrată într-o ingenioasă 

tehnică de iconografie bizantină, dezvăluie la o 

lectură atentă nişte intense reverberaţii culturale. 

Dacă „Sindromul paradisiac al Vârstei de Aur” are o 

relevanţă preponderent afectivă, orientând 

imaginarul mai curând tipologic, arhetipurile 

culturale, prezente ca atare, conştientizate expres, 

se constituie atât ca elemente ale poeticului 

(atmosferă, simbolistică difuză, arheologie lexicală) 

cât şi ca o autoritate a tradiţiei la care poetul se 

raportează anamnetic prin ceea ce s-a numit 

„melancolia descendenţei”. Arhetipul cel mai 

pregnant aparţine mitologiei creştinismului şi este 

actualizat în imaginile tatălui şi ale mamei. Imaginea 

tatălui coroborează un simbolism al rătăcitorului şi al 

„fiului risipitor” cu sugestiile unui picaresc balcanic, 

de coloratură istratiană, în timp ce figura mamei 

constelează  imagini de tip hagiografic. Apar însă şi 

alte elemente ale imaginarului creştin, ele având 

mereu o funcţie dublă, anamnetică şi poetizantă. S-

ar putea spune, astfel, că multe poezii lasă impresia 

unor re-scrieri, a unor remaks-uri subtile, dar ale 

căror modele rămân vagi, cu excepţia poemului 

„Lorelei”, unde un celebru motiv romantic al iubirii 

devine o elegie a trecerii şi a declinului erotic. 

Extenuarea senzualităţii e foarte fin orchestrată, pe 

o axă descensională a imaginilor, de la ardenţa 

exuberant-florală la reziduurile extincţiei corporale: 

„cerul albastru şi Dunărea albastră/ adolescenţa – 

muşcată roşie-n fereastră// caise verzi în ocale de 

chihlimbar/ şi sâni mişcători respirând sub priviri de 

barbar// Lorelei râde roş cu pistrui de la jar/ pe faleze 

pescăruşi din iubire-arăsar// Lorelei tace gri în priviri 

nuferi stinşi / anii noştri sunt într-o singură vară 

cuprinşi// alb-mov liliacul se reazimă-n sară/ tristeţi 

misogine aburi în tine presară// Lorelei moare brun 

Dunărea se-nspumă/ funinginea ei se prelinge-n 

lacrimi de brumă// au aţipit toate şi vara şi luna / 

adolescenţa din ceruri îţi face cu mâna”.  

 Prin urmare, Dobrogea, mai precis satul 

dobrogean al lui Dumitru Cerna, e o „provincie” lirică, 

şi fantasmatică deopotrivă, dar în aceeaşi măsură 

este şi un „citat cultural”. Ar mai fi de menţionat că 

realitatea ei semnalizează în primul rând lingvistic, 

prin nişte reminiscenţe ale unui grai arhaic, care 

estetizează versurile receptoare, conferindu-le o 

enigmatică atmosferă sepia. În fond, performanţa 

ultimă a acestor poezii rezidă într-un soi de „viziune” 

stilistică, în care prozodia, diversă, are aspectul unor 

ceremonialuri. Înseşi „figurile” limbajului, cu 

preţiozitatea lor elaborată, sunt mai degrabă 

celebrări ale formelor poetice exhibate în 

exterioritatea lor fastuoasă. Poeziile sunt, adică, pur 

şi simplu frumoase, ca „obiecte” artistice. 
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                  pr Gabriel Sandu CONSTANTIN 
 

POVESTEA LUI EFIALTES 
 ( Dacă urâm, devenim urâți)              
 
           Scenetă 
Intră amfitrionul și spune: 
 
Această poveste  
este 
despre 
credință, jertfă și iubire – 
Lupta de la Termopile. 
Despre trădare, 
ambiție și vânzare. 
Luați aminte 
și multe învățăminte, 
că o să-l vedeți, 
copii cucuieți, 
pe Efialtes din Trachiiiiis! 
 
Scena I – Efialtes și Leonidas 
 
În vremea războiului dintre persani și greci. 
Toamna, în amurg, Leonidas stă liniștit pe o butucă, 
lângă o stâncă 
Intră Efialtes, îmbrăcat în războinic spartan.Poartă 
în spate cocoașa  
și merge adus de spate.Într-o mână are scutul iar în 
cealaltă sulița. 
Se apropie de Leonidas. 
 
Efialtes: Cu plecăciune, rege, vreau să-ți vorbesc. 
 
Leonidas: Te-ascult. 
 
Efialtes: Am să fiu scurt la vorbă, nu te rețin prea 
mult. 
 

Leonidas: După a ta scurtime, la fel voi fi și eu. 
 
Efialtes: Acum când vin persanii, vreau ca să lupt și 
eu; Sunt Efialtes din Trachis, războinic de temut 
Puterea-mi stă-n cocoașă în lance și în scut. 
Bătrânul meu părinte, odihnă facă-i zeii, 
Mi-a dat ale lui arme, să lupt cum luptă leii. 
 
Efialtes face câteva mișcări cu sulița. 
 
Efialtes: Privește! Mă apropii de dușman.Când 
ajung, 
Cu lancea mea dibace în piept eu îl străpung; 
Sunt ager, nu mi-e frică și chiar de sunt urât, 
Mă-ncumet cu persanul și mor cu el de gât. 
Cum judeci despre mine, cu-nțelepciunea ta? 
Vreau să îmi apăr țara.Mă iei la luptă, da? 
 
Leonidas se ridică după butucă în picioare. 
 
Leonidas: Îmi place Efialtes, cum sulița o mânui, 
Dar nu ești iute-n luptă – după cum vezi te chinui 
Cocoașa nu te-ajută dar trec și peste asta 
Căci nu ești tu de vină – nu o să cert năpasta 
Da, da, Eurydemos, a fost un bun soldat, 
Însă,un singur lucru, el nu ți-a arătat. 
 
Efialtes: Și care-i acel lucru pe care tatăl meu, 
Nu mi l-a zis? Mi-l spune, să știu acum și eu. 
 
Leonidas: Ascultă, Efialtes, cu lancea ne-apărăm? 
 
Efialtes: Nu. Ne-apărăm cu scutul. 
 
Leonidas: Haide, să-l ridicăm. 
 
Efialtes se chinuie să ridice scutul dar nu poate. 
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Efialtes: Nu pot. Nu pot, o rege. Da, chiar și-așa, 
dușmanii... 
 
Leonidas: Nu poți să ridici scutul, nu lupți precum 
spartanii. Ascultă, Efialtes, să nu îți pară rău, 
Că nu te iau la luptă.E spre binele tău. 
Poți fi erou și altfel. Rămâi dar în cetate 
Să îngrijești bolnavii – e-o mare demnitate 
Războiu-i greu acolo unde ne ducem noi. 
 
Efialtes: Ia-mă, la luptă, rege! Vreau ca să fiu ca 
voi. 
 
Leonidas: Nu poți ca să duci lupta. Mai bine stai 
departe; Nu vreau să-mi chinui mintea că te-am 
trimis la moarte; O să-ți ajuți confrații și vei fi 
pomenit 
Cu noi, pentru curajul avut și dovedit. 
 
Efialtes îi întorce supărat spatele, se duce înspre o 
râpă și se oprește pe marginea ei. 
 
Efialtes: De ce, nu mi-ai spus asta, când m-am 
făcut bărbat? 
De ce, n-ai spus secretul? Tată, fii blestemat! 
Efialtes aruncă scutul în prăpastie și fuge în 
pădure. 
 
                 CORTINA 
 
Scena II – Efialtes și Xerxes cel Mare 
În palatul Lui Xerxes, regele persan străjuit de 
garda regală. 
În jurul lui, barbați, femei și copii. 
Xerxes cel Mare: Să intre trădătorul din Sparta – 
cocoșat, 
Când îl privești îți vine să te ascunzi sub pat. 
Intră Efialtes condus de câțiva oșteni. Câțiva copii 
se ascund sub pat. 
Xerxes cel Mare: Ce vrei? De bună seamă aici n-ai 
fi venit  
De nu aveai pe tavă ceva de oferit. 
Efialtes: Pe Leonidas rege și pe ai lui ți-i dau. 
Xerxes cel Mare: Sunt mulți? 
Efialtes: Sunt doar trei sute. Oștire nu mai au. 
 
Xerxes: Cum au putut aceștia armate să-mi 

omoare? 
Efialtes: Acolo-i Termopile. E vorba de-o strâmtoare 
Se îngustează locul iar ei așa-s de buni, 
Că ies de după scuturi cu paloșii nebuni. 
Dar e o scurtătură pe unde poți intra, 
De v-o arăt pe-aceea sunt toți în mâna ta. 
Xerxes cel Mare: Prea bine Efialtes. Și vrei în 
schimb ceva. 
Efialtes: Vreau general de frunte să fiu în oastea ta. 
Xerxes cel Mare: Oho, o, Efialtes, deja cam mult 
îmi ceri  
Dar sunt milos cu tine și-ți dau de-acum puteri 
De azi, omul acesta cu ghebul cât un munte, 
E în a mea oștire, un general de frunte; 
Să-i dați haine persane, hrană cum se cuvine, 
Să poată să-i omoare pe frații lui mai bine. 
Dar vreau să știu un lucru. De ce-n oștirea mea? 
De ce-n a ta oștire nu ai putut lupta? 
 
Efialtes: Am vrut să lupt mărite, de mint, îmi spintec 
gâtul, 
Însă al Spartei rege mi-a zis: Nu poți. N-ai scutul. 
Îmi ține cocoșila beteagul braț mereu; 
Nu pot să ridic scutul, căci scutul este greu. 
 
Xerxes cel Mare: La noi nu e nevoie să ridici scutul 
sus, 
Noi suntem mulți ca frunza ce în păduri s-a pus 
Și chiar a ta cocoașă, când o privim uităm 
De-a morții neagră frică și mai bine luptăm. 
 
Râd toți: Xerxes, soldați, femei, copii. 
Râde și Efialtes cu un râs care nu e al lui. 
 
Scena 3 – Epilog 
 
La Termopile, Leonidas cu cei tre sute de soldați, 
așteaptă 
oastea persană. Intră regele Xerxes cel Mare 
alături de Efialtes, 
care este îmbrăcat în haine persane.Intră generali 
și soldați persani. 
Efialtes arată cu mâna spre spartani. 
 
Efialtes: Uitați-i.Sunt acolo.De-acuma sunt ai voștri. 
Leonidas: Sărmane, Efialtes, puteai să fii de-ai 
noștri. 
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Efialtes: Nu-mi spune doar pe nume. Sunt general 
de-acum! 
 
Leonidas: Ești o cocoașă-n haina persanului nebun. 
 
Xerxes cel Mare: Predați-vă, cu toții și viața v-o 
cruțăm! 
 
Leonidas: La ce, folos e viața-n robie? Noi luptăm! 
 
Xerxes cel Mare: Sunteți numai trei sute. Noi 
suntem câți ne vezi, 
Ca frunzele-ndesite în ramurile verzi. 
Leonidas: La noi moartea e viață. Noi nu murim de 
frică, 
Cât unul e-n picioare și sabia ridică 
Ascultă, Efialtes, o, general persan, 
Alătură-te nouă și mori ca un spartan. 
Efialtes: Să mor? Să mor acuma, când am tot ce-mi 
doresc? 
Nu vreau să mor! Vreau veșnic așa să viețuiesc. 
Persanii mă respectă, am oști sub mâna mea, 
Nu vreau să mor ca prostul în mică oastea ta. 
Leonidas: Fie, să trăiești veșnic – dacă tu-l vezi un 
dar; 
Trăiește, Efialtes, o viață de coșmar 
Rămâi cu-acești războinici care ne-au cotropit 
Zeii să îți dea zile aici, fără sfârșit. 
Noi nu vrem așa viață, noi vrem ca să murim, 
Cu-al nostru sânge astăzi, pământul să-l sfințim. 
Aici, la Termopile, luptă numai eroi; 
Eroii mor – povestea, o zic cei după noi. 
 
Efialtes pleacă capul în jos, închide ochii și începe 
să plângă. 
 
                           CORTINA 
 
Intră amfitrionul și spune:  
Aceasta e povestea lui Efialtes care 
Și-a irosit viața prin veșnica trădare 
Spune legenda greacă, că a trăit, mult, mult, 
Cocoașa îi crescuse și era mai urât. 
Fără să știe nimeni venea la Termopile, 
Încet, adus de spate, înaintat în zile, 
Privea locul în care spartanii s-au jertfit 
Și lângă Leonidas cu toții au murit 

Eroii nu au moarte – au învățat cei mici 
Și toate-aceste fapte sunt scrise-acum aici 
Căci ei și-au iubit țara, credința nu și-au dat, 
Ci cu a lor viață, ce-i sfânt au apărat. 
 
Intră Efialtes având scutul în mâna dreaptă și 
câteva 
roșcove în mâna stângă. 
Începe fundalul sonor: 
 
Efialtes: 
Cântă: Efialtes sunt, 
Trădătorul din pământ 
 
Recită: 
Fiul roșcovei, urâtul, 
Cu cocoașă, scurt mi-e gâtul 
Și în spate port drept casă 
Ciudățenia hidoasă 
Mă tulbur mereu, urâtul, 
Că nu pot să ridic scutul 
Trec pe roata banului 
De partea dușmanului 
 
Cântă: 
Și calc toate tainele, 
Căci le-mbrac și hainele 
Recită: 
Îl vând și pe Dumnezeu 
General să fiu și eu 
Însă chiar de am toți banii 
Nu pot să lupt ca spartanii 
Dragi copii și adunarea 
Vă rog, nu-mi urmați purtarea 
De Leonidas de-ascultam, 
Azi, erou și eu eram 
Dar am vrut, am vrut mereu, 
General să fiu și eu 
Vă rog, dar să nu uitați, 
Scutul să îl ridicați. 
Cântă: 
Vă doresc la toți putere 
Și vă zic: La revedere! 
Se ridică Cortina și intră toți actorii, se prind de 
mâini 
Și salută publicul.
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1 DECEMBRIE- ZIUA NAȚIONALĂ A 
ROMÂNIEI! 

               

 

 

 

 

                          Mihaela CD 
 

Recepția oferită de CONSULATUL GENERAL AL 

ROMÂNIEI LA MONTREAL  

Când am plecat din România, noi am luat țara cu noi 

în suflet, am îngrijit-o și am crescut-o în inimile și în 

comunitățile noastre și astfel în fiecare oraș unde 

trăiesc români este o mică Românie! 

Comunitatea românilor din Montreal și împrejurimi 

este una dintre cele mai active și perene comunități 

asemeni unui arbore având rădăcini puternice dar și 

vlăstari plini de vigoare și speranță. Românii de aici 

nu și-au uitat graiul, datinile și portul. 

Cu ocazia Zilei Naționale a României am răspuns cu 

bucurie invitației Excelentei sale, doamna consul 

Cristina Marinescu, Gerant interimar la Consulatul 

General al României la Montreal împreună cu 

Reprezentantul României în Consiliul Organizației 

Internationale a Aviației Civile, domnul Aleodor 

Frâncu de a participa la recepția organizată de 

Consulatul General al României la Montreal, în 

salonul Delegațiilor din sediul ICAO la Montreal. La 

eveniment au participat numeroase personalități ale 

comunității noastre precum și înalți demnitari, 

reprezentanți ai guvernului provincial, ai 

municipalității și diplomați străini. Am trăit momente 

emoționante ascultând imnul național al Canadei și 

imnul național al României după care au urmat 

câteva luări de cuvânt  ce au brodat elegant 

solemnitatea evenimentului. 

Primul care a luat cuvântul a fost Reprezentantul 

României în Consiliul Organizației Internationale a 

Aviației Civile, domnul Aleodor Frâncu. In cuvântul 

său  domnul Aleodor Frâncu a subliniat 

importanta  actului Unirii din 1918 punând un accent 

deosebit asupra memorabilului zbor de la Iași la Blaj, 

care transporta actul de acceptare  și confirmare 

al  Unirii,  un zbor de mare importantă istorică care 

dacă nu ar fi existat probabil că istoria  ar fi  urmat 

alt curs, fiind un  ger năprasnic, o iarnă foarte grea, 

stratul de zăpada fiind foarte mare iar transportul în 

alt mod nu ar fi fost posibil. 

Excelenta sa, doamna consul Cristina Marinescu a 

amintit celor prezenți despre  lupta străbunilor și 

jertfa înaintașilor pentru unire și pentru apărarea 

tării,subliniind faptul că avem o datorie morală de a 

ne apăra țara și neamul, de a  duce mai departe 

ceea ce au înfăptuit bunicii și străbunicii noștri. 

Printre alte luări de cuvânt la fel de  emoționante și 

de solemne, s-a aflat și cuvântul  doamnei Magda 

Popeanu, Consilier municipal în districtul Cote-des-

Neiges, membră a Comitetului Executiv, care a 

vorbit  despre integrarea românilor în spațiul 

canadian și despre aportul românilor, fiind parte din 

mozaicul cultural ce a  ajutat  la dezvoltarea 

metropolei Montreal. 

Un frumos moment artistic precum Balada lui Ciprian 

Porumbescu ne-a făcut să vibrăm împreună cu 

strunele viorii și ne-a oferit un motiv în plus să fim 

mândri că suntem români.Un bufet cu nenumărate 

preparate culinare din care nu au lipsit nici 

tradiționalele sărmăluțe,cârnăciori sau zacusca 

românească a fost oferit spre deliciul invitaților 

alături  de un pahar de vin aromat. 
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 La această superbă recepție  am avut bucuria de 

a  reîntâlni numeroase personalități ale comunității 

nostre, artiști, cercetători, scriitori, profesori, oameni 

de cultură, jurnaliști,reprezentanți ai clerului, oameni 

de știință și  în aceeași măsură am avut bucuria de 

a  face noi cunoștințe și a întâlni oameni deosebiți. 

Printre personalitățile prezente la eveniment s-au 

numărat și  campionii mondiali la box: Lucian Bute, 

Leonard Doroftei și Adrian Diaconu,care au adus 

onoare României de-a lungul anilor și care ne-au 

făcut să fim mândri că suntem români.  

Mulțumim Consulatului General al României la 

Montreal pentru seara minunată oferită și 

transmitem pe această cale felicitări tuturor celor 

implicați în organizarea de excepție a 

evenimentului.          

Primind în dar atâtea momente frumoase petrecute 

împreună cu românii de aici doresc să transmit la 

rându-mi, tuturor românilor oriunde s-ar afla, multă 

sănătate, bucurie, spor, ințelepciune și speranță. Să 

fim mai buni , să fim mai uniți, primind și dăruind 

iubire celor din jur! 

La Multi Ani România!La Mulți Ani Români! 
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Cititorilor noștri  
Citiți-mă când sufletul vă plânge, 

Citiți-mă când sufletul vă râde, 

Citiți-mă în nopțile cu lună,  

Citiți-mă gândind la clipa 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… 

 

Scriu pentru tine, cititorule, pentru a putea ajunge în acel loc de unde privesc spre lume toate dorurile tale. 

Citește și nu uita, sunt lângă tine încercând să-ți deschid porțile unei lumi aproape perfecte. Privește în jurul 

tău, dragul meu cititor, poate te întrebi cine sunt.  

Iată răspunsul: sunt o picătură de ploaie strivită între genele tale grele de visuri, sunt un gând hoinar rătăcit în 

părul tău, roua dimineții târzii incendiată de soare, secunda - boabă de nisip căzând în clepsidra fără sfârșit. 

Sunt firul de iarbă peste care treci acum grăbit, sunt frunza pe care o ții acum îngândurat între degete. Sunt 

raza de soare care îți mângâie privirea. Sunt ultima silabă pe care aș dori să o rostești înainte de a visa și sunt 

primul tău gând.  

Citește-mă! Ochii tăi deschid spre mine universuri, zâmbetul tău mă îmbată de o beție cerească. Atingerea ta 

e pentru mine curcubeul. Dacă viața mea ar fi clipa petrecută acum cu tine, nu mi-aș dori o alta. O clipă să mă 

privești, să îmi zâmbești, să mă atingi, să mă înțelegi, să nu mă lași din mână. 

Aș vrea să-ți dăruiesc luna de pe cer, dar … e prea sus. Aș vrea să-ți aduc o stea, însă e prea departe. Și ce 

altceva aș mai putea să-ți ofer decât aceste rânduri ce alcătuiesc revista Steaua Dobrogei, ca doi ochi frumoși 

și un zâmbet cald care să-ți călăuzească pașii.  

Și toate acestea, cititorule, pentru că doresc din tot sufletul să mă cunoști, să mă prețuiești și să mă păstrezi 

într-un colț al ființei tale. De ce? Pentru că fiecare dintre noi trece pe lângă cineva fără să-l vadă, uitând să-și 

ia rămas bun.  

Își îndeasă în desagi tot ce ți-a lăsat: și bani, și gânduri, și iubire - dacă a avut timp de ea - și pleacă, eliberat 

de toate. Așa e omul, cititorule … acum e lângă și apoi o zbughește afară, fără scrupule. Și pe stradă de fapt, 

când vrei să traversezi, cineva îți dirijează trecerea liberă. De multe ori e un polițist, dar nu tot timpul. 

Vă rog, treceți, prieteni … Dincolo, veți dori să vă întoarceți! 

Cititorule, trebuie să fii „trecut, prezent și viitor”! 

Eu, o noapte albă, o nălucă poate? O pădure de mâini zgâriate și sângerânde ce se întind spre cer, spre 

vindecare. Sunt, de asemenea, o piatră vorbitoare, sunt o floare ce-ți crește la picioare în așteptarea gândurilor, 

dorințelor, propunerilor tale. 

Le așteptăm așa cum te așteptăm pe tine să ne fii aproape în acest demers, să ne bucurăm, să trăim împreună 

farmecul redescoperirii vieții în doi: oameni - Cititori și noi, redacție - Revistă.  

Te așteptăm!  

                                                                              Redacția    



Sărbătorile  de iarnă și sosirea Anului Nou ne oferă plăcutul prilej de a 
transmite cititorilor, colaboratorilor, iubitorilor de artă și frumos, tuturor acelora 
care simt românește cele mai calde și sincere urări de sănătate, împliniri, iubire 

alături de cei dragi inimilor dumneavoastră și un An Nou plin de bucurii!

 Cu aleasă prețuire, 
 redacția Revistei de cultură „Steaua Dobrogei” 

Pe această cale aducem mulțumiri Fundației „Coral-Delta” - Tulcea 
pentru sprijinul acordat în apariția acestui număr!

Asociația Scriitorilor din Județul Tulcea „Aegyssus” 
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