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veritabil laitmotiv: “În cristalul lor sunt cei doi ochi: 
unul care vede / şi unul care se îndoieşte de ceea ce
vede”. 
 George Vulturescu poate ar trebui înţeles şi 
prin prisma unor poeţi-idoli de-ai săi, mărturisiţi în 
volumul de faţă. Unul dintre ei, Ezra Pound, un 
promotor al unei estetici moderniste în poezie. Altul, 
un inventiv şi original până la stârnirea unei invidii 
generale, precum Baudelaire, sau un modernist 
incontestabil precum Arthur Rimbaud (un 
monumental poet asumat de George Vulturescu, ca 
unul dintre cei care a dat lumii primul poem imagist –
Marine, şi a spart în poezie multe principii ale 
modernităţii), sau, poate, un expresionist precoce 
precum Georg Trakl (el însuşi influenţat în timp de 
lirica lui Baudelaire şi a lui Rimbaud), sau, de ce nu, 
Carl Sandburg, un cunoscut poet premiat american, 
de origine suedeză (cu tatăl fierar, la fel de „înfipt în 
glie” ca şi tatăl-fântânarul lui George Vulturescu din 
satul nordului numit Tireac). Ce poate avea în comun 
George Vulturescu cu aceşti poeţi titani? Păi, în 
primul rând, din câte ştiu, contează mult pe cine ai ca 
model în creaţie. În al doilea rând, e de la sine 
înţeles, George Vulturescu i-a admirat pe cei 
menţionaţi, fără însă să se inspire în mod direct din 
vasta lor operă, în afară poate de profunzinea 
abordării temelor sale proprii. Poezia sa este una 
imagistică, deci inspirată, dar care poezie majoră de 
azi nu are caractere tari sugerate de înaintaşii lor de 
seamă? În fond, imagismul pune accent pe claritate,  
 

(continuare în pag. 4)

 

 
Petre RĂU 

 
Nordul de mai la nord 

 

George Vulturescu - Aur şi ieder ă,  
ed. Paralela 45, Piteşti, 2011 

 
În volumul „Aur şi iederă”, apărut în anul 2011 la 

editura “Paralela 45” din Piteşti, poetul George Vulturescu 
nu se dezminte. Şi aici suntem întâmpinaţi de o poezie a 
imaginii, amintind cumva, dacă mai era nevoie, din vremea 
debutului său petrecut în 1973 în revista “Familia”, de su-
gestia folosită atunci în chiar titlul favorabilei prezentări pe 
care i-a oferit-o poetul Şt. Aug. Doinaş: “Un voluptos al 
imaginii: G. Vulturescu”.  
 În poemele din acest volum se întrevăd semnele 
unei memorabile nostalgii faţă de locurile natale, de 
predecesori, de oameni şi de fapte. Într-un anume fel, 
toate acestea ar putea fi nu mai mult decât nişte 
caracteristici importante ale poeticii postmoderniste. Cu un 
patetism reţinut, la limita de jos a beatitudinii, întreaga 
retorică a autobiograficului se simte de-a lungul întregului 
volum precum o pâine caldă, abia scoasă din cuptor, ce 
împrăştie nestăvilit mirosirea. Emoţia este ţinută sub un 
riguros control, nu există încordări care să sfâşie linia 
blândă a lecturii. 
 Cel gratulat de mai multă vreme ca fiind un „poet 
al Nordului” îşi divide cartea în patru secţiuni: “La Castrum 
Zathmar, printre cenuşi”, “Sabia de aur”, “De la foc la 
cenuşă”, “Din carnetele lui CasparDavid Friedrich”, ele 
fiind probabil etape distincte de creaţie şi constituire a 
volumului. Cu tot izul de dezagregare, cartea pare scrisă 
uniform, dintr-o suflare, cu un registru stilistic şi o concen-
trare atentă a temelor, specifice poetului sătmărean. 
 Nordul este o temă familiară autorului, o temă 
asupra căreia nu mai pluteşte vreo umbră de îndoială cu 
privire la posesiune şi etalare. O temă pe care întreaga 
critică literară i-o recunoaşte şi i-o apreciază ca atare.  

George Vulturescu, autor cu o mulţime de cărţi de 
versuri, aproape toate primite favorabil de critică, cultivă o 
poezie plină de privelişti panoramice, de culoare, de 
animaţie, de figuranţi, de elemente de lingvistică, de efecte 
speciale etc. Nu e deloc de mirare că şi în acest volum 
sunt dense reprezentările postmoderne ale 
indimenticabilului fiinţei umane, fără invitaţie specială la 
zbor şi desţelenire, promovând totuşi zborul autentic, 
desprinderea de cuib, indiferent de nuanţele şi gravităţile 
delirului ontologic. Personajele promovate, cele din satul 
natal, cel mai probabil, sunt un deliciu fiecare: baba 
Mălinda, Berta, nea/moşul/unchiul Achim, Moş Humă, Ioan 
fântânarul, Ana, baciul Andrei, Gheorghe, Zenobia, micul 
Vasia, bunicul Dumitru, Balie-morarul, Toma-cârciumarul, 
Ioachim, Varvara, Mura-cârciumăreasa, Andor-păstorul şi 
ciungul satului, Alesia, Irina, dada Floarea, ba chiar şi unul 
întruchipat de-a binelea: Row (orbul). 
 Insignifiantele mutaţii pe care le suferă versificaţia 
de-a lungul volumului, în fapt asumatele elemente de 
intertextualitate sunt cel mai bine explicate de însuşi 
autorul în poemul “Bătrânele versuri”: “Smintit, fac şi eu 
asta: mut cuvintele dintr-un / poem în altul: unele pentru 
ochiul orb, / altele pentru cel care vede”. În acest mod aş 
putea pleda, întemeiat pe replicarea ochilor asimetrici, că 
însăşi credinţa poetică este prelungită până la nivelul unui  
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ori trebuie să am puterea smintită / a iederei” (Aur şi 
iederă. La Castrum Megessalla). 
 Semnele Nordului, pietrele, mai înseamnă şi 
literele pe care poetul le meştereşte, le ondulează 
precum un olar lutul copleşit de măiestria mâinilor 
creatoare. În fantezia sa de iubitor de locuri şi 
oameni poetul vede că piatra este literă şi litera este 
piatră: “fiecare literă e o piatră care poate reface 
slava ei / smintite litere / smintite pietre / pe care 
nălucile îşi găsesc odihna” (Aur şi iederă. La 
Castrum Megessalla). Această împreunare unică, a 
materialului în abstract şi invers, nu înseamnă decât 
o călătorie pe un tărâm fabulos, tărâmul de neuitat al 
originii telurice a poetului, imortalizând omul şi 
personificând imaterialul, chiar şi cuvântul, pentru 
că, din toată fiinţa, până la urmă numai cuvântul va fi 
dus mai departe, în vrednicie, spre veşnicie. 
 Dar pietrele Nordului nu sunt tocmai rocile 
pline cu surprizele artefactelor antice, chiar dacă
rămân încă suficient încifrate, în pofida unei relaxate 
destinaţii spre un iluzoriu circuit epistemologic: 
“Smintit, să crezi că poţi citi Pietrele / Nordului. Nu le 
poţi lua pe genunchi, nu le / poţi răsfoi, nu le poţi 
împrumuta precum cărţile din biblioteci” (Piatră pe 
piatră). 

În fond, orice poet ştie că sufletul său 
seamănă până la confuzie cu universul copilăriei 
sale, cu universul amintirilor şi viselor sale, iar 
cuvântul mereu îi va fi supus propriei sale accepţiuni, 
în poezie el însuşi nefiind altceva decât „carnea 
visului“. Peste amintirile sale patina timpului nu se 
aşază mai mult decât atât cât însuşi cuvântul poate 
dezvălui la aflare, la întâlnirea sa unică cu poetul. 
Amintirile nu sunt decât abisuri în care ne cufundăm 
deseori cu plăcere, viziunile noastre reprospective 
asupra lumii, privite cu ochii celui care a mai căpătat 
între timp ceva experienţă de viaţă. Adică, probabil, 
nu mai mult, dar nici mai puţin decât ceea ce ne 
spun cuvintele lui F. Nietzsche din “Călătorul şi 
umbra”: „Şi când privesti îndelung într-o prăpastie, 
prăpastia priveşte şi ea înlăuntrul tău”. Adică, nu 
există o realitate secundă, nu există decât umbre ale 
trecerii noastre prin viaţă, umbre pe care numai noi 
le putem vedea, iluzii asupra cărora trebuie să 
revenim mereu cu ochii holbaţi pentru a nu le 
distrage nuanţele lor misterioase: “O creangă de 
zăpadă umblă / prin saloanele spitalului / se scutură 
peste febra muribunzilor (unii simt mirosul de răşină / 
al unui brad din satul copilăriei)” (Respiraţii sub 
creangă de zăpadă). 
 Poemele lui George Vulturescu pendulează, 
adesea cu dezinvoltură, între concret şi abstract, 
între material şi imaterial, între vis şi realitate. 
Uneltele poetice sunt, în acest volum, perfect 
şlefuite, imaginile nu “înghit” patina banalităţii 
(ritualizată sau nu), ele ascund esenţe şi intuiţii 
majore. Pentru a descifra (sau, de ce nu, pentru a 
încifra) taina poetică, autorul apelează la o 
supraexpunere fotografică, gravă şi intimidantă, dar 
suav metaforică, sustrasă în moduri conceptuale 
dintr-o intimitate lăuntrică: “Chiar şi poemul e o vită / 
Cui altfel îi dau eu aici cu muchia toporului / drept  
 

(continuare în pag. 5)
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pe precizie, pe economia de limbaj, abandonând rima şi 
ritmul tradiţional pentru a compune “în ritmul frazei muzicale 
şi nu în cel al metronomului”, după cum declara chiar 
inventatorul Ezra Pound. De aici se “inspiră” şi George 
Vulturescu, în larga sa abordare poetică, într-o manieră 
sculpturală, într-o poetică a spaţiului alb desărcinat de 
neutralitate. Astfel, poetul reuşeşte să-şi elibereze energia 
poetică, turnând-o, precum alchimiştii, în matriţe pline de 
imagini vizuale şi estetice, fără pretenţioase alegorii, 
abstracţiuni sau simboluri, ci dându-i un dinamism şi o 
mişcare unice.  
 Cu eleganţa unui olar arcuind frumoasele curbe ale 
lutului, poetul îşi contemplă satisfăcut cuvântul aşternut, 
perfect conştient de utilitatea lui. El devine din ce în ce mai 
îndrăzneţ, mai rafinat şi chiar mai crud, dar original, în 
exprimarea sa. În spaţiul mirific al poeziei eul liric 
descoperă îmbieri olfactive în esenţele aromate ale unui 
munte proaspăt sculptat. Totodată, este supus unor senzaţii 
vizuale unice, într-o abundenţă de culori imaginate. Nu 
întâmplător sunt expuse raporturile de intimitate ale eului 
liric cu feţele incomode ale lucrurilor: “Fiecare are calul lui 
orb care-l recunoaşte / şi-l duce la stânca lui de aur. Scot 
dalta şi / sapă. Şi muntele îi recunoaşte după vârful ei tocit” 
(În raza clopotului din sat). 
 Cuvintele nu sunt întotdeauna aproape, uneori 
suntem tentaţi să credem că de fapt ele nici nu există, sau 
sunt ascunse într-atât încât numai prin efortul 
supraomenesc al creatorului pot fi aduse la lumină şi 
potrivite acolo unde au locul anume pregătit, pentru a fi 
aşternute definitiv. Altfel rostul poetului s-ar pierde în neant, 
iar simpla întoarcere la origini nu mai poate fi o soluţie 
salvatoare. 
 Poetul însuşi mărturiseşte că are o viziune 
personală asupra ochilor, reamintind că, într-un moment din 
copilăria sa a avut un accident la ochi. Volumele sale de 
versuri au în centrul lor motivul ochiului, al privirii, al 
deschiderii. Un ochi închis în afară se deschide în interior, 
aşa cum mărturiseşte poetul într-un interviu cu Florin 
Dochia: “Eu cred că suferinţa prin artă poate fi transformată 
în lumină şi în bucurie”.  
 Nimic nu pare mai viu ca iarba şi pietrele din 
copilărie. Ele sunt singurele pe care ochiul le mai distinge în 
truda lui de a descoperi ori liniştea îmbucurătoare, ori 
imboldul lăuntric de altădată: “Nu vă ascund: n-a mai rămas 
niciun zeu, / nicio piatră malefică să-mprăştie torpoarea / în 
jur. N-am decât Ochiul meu Orb cu / care pipăi iarba şi 
pietrele. Nu ştiu dacă el / e un coridor prin care pot merge 
spre / voi sau doar un canal prin care se scurge neantul” 
(III. De la foc la cenuşă / 3.). 
 Poetul devine melancolic şi trist când se regăseşte 
rătăcit într-un spaţiu în care excesul de comunicare ar fi 
trebuit să fie o stare imanentă şi totul ar fi trebuit imaginat 
sub semnul mesajului spus. Astfel, în poemul “Respiraţii 
sub creangă de zăpadă...”, poetul îşi declină rolul de 
postmodernist frustrat de un mediul devenit agasant, tocmai 
din cauza imposibilităţii comunicării: “Nu ştiai, zice, crengile 
de zăpadă se / scutură când le atingi”. 
 Desigur, de-a lungul întregului volumul vom desco-
peri motivaţii interesante asupra titlului acestuia. Iată doar 
una, edificatoare: “De o mie de ori i-am dat târcoale zidului / 
cetăţii Megessalla / de o mie de ori am văzut că din piatră 
creşte iederă / şi iedera devine piatră în zid / de o mie de 
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între coarne?” (Poemul în Noaptea de Paşte). Când eul 
liric nu se explicitează pe sine, prin afecţiuni drepte sau 
nedrepte, dar mai ales când doreşte să ne transmită un 
mesaj grav, interogaţia retorică este arma cu care autorul 
salvează tot felul de aparenţe. 

Iată instrumentarea şi justificarea unei culpe 
umane, vina cea de toate zilele a omului supus încă de la 
naştere pericolului suprem numit teamă: “Acolo unde 
există creier – cât de / cât o fleică de creier neputrezit – în 
orice striaţie a / lui e împăiată frica...” (Urmele nu pot fi 
clocite ca ouăle). Fără să facă efortul de a-l seduce pe 
cititor, poetul îşi expune versul înfăşurat enigmatic într-un 
veşmânt lingvistic fastuos. Metaforele nu sunt dense, dar 
atunci când apar se prezintă ca un adevărat foc de artificii 
în desfăşurare scurtă şi intensă. Simplitatea, frumuseţea şi 
atracţia versului sunt armele de temut ale poeticii lui 
George Vulturescu, poetul care ar fi vrut să se facă 
cioplitor sau fântânar, la fel ca tatăl său. 
 Permanenta regăsire este una din armele poetului. 
Chiar şi istovit, el trebuie să meargă mai departe, indiferent 
câte văi mai are de coborât sau câte dealuri mai are de 
urcat, din infern până în paradis, pentru a-şi împlini 
destinul. Întreruperile nu aparţin creatorului, ci lucrurilor din 
jurul acestuia. Prin menire, creatorul nu trebuie să se 
prăbuşesască decât în veşnicie. În rest, oriunde s-ar afla, 
el va regăsi tărâmuri noi, demne de aflare şi împreunare. 
Tradiţia aceasta, indiferent câtă ferocitate ascunde sau 
câtă asprime dezvăluie, este singura cale care îl va 
determnina să treacă la următoarele, sau să rătăcească 
vremelnic şi singur din creangă în creangă, şi tot aşa, până 
la desăvârşire: “Nu eşti pe deal, ci pe valuri de febră / Ţi-ai 
adus aminte: în satul tău cuţitul / scos la horă făcea aerul 
să vibreze - / limbi de flăcări roiau în jurul lui. / Ciopleai 
răchita cu el şi o înfigeai în / lut: răchita înfrunzea” (2. 
Literele, precum o răchită). Iar limbile şi tradiţia numelor, 
amintind şi ele cumva de măreţia cuvintelor, se ţin scai de 
inima împovărată a poetului: Pietrele Nordului, Tireac -
satul natal, Caspar David Friedrich, Ochiul Orb, Castrum 
Megessalla - un castel din Medieşul Aurit sau Castrum 
Zathmar - denumirea medievală a marii citadele sătmă-
rene de azi. 
 Într-un interviu cu poetul, Adalbert Gyuris l-a între-
bat, inspirat: “Credeţi că locul naşterii influenţează şi poate 
modela viaţa unui om?”. George Vulturescu a răspuns: 
“Locul naşterii are o importanţă covârşitoare pentru un 
creator. Energetica lui (acţionând din pietre, ape, arbori şi 
ierburi, pământuri şi mlaştini) acţionează asupra noastră 
benefic sau malefic. Descoperim asta prin timp, devreme 
sau târziu, dar o purtăm latent în ţesuturile trupului, 
precum proprietatea rocilor de-a produce scântei sau a 
sevelor de plante de-a tămădui rănile”. 

Uneori avem senzaţia că, deşi memorialistice, 
versurile anulează cunoscutele şi mereu abordatele 
dihotomii ale modernităţii, precum cele despre trecut-
prezent sau real-imaginar, sau chiar obiect-subiect, 
făcându-ne să înţelegem că suntem în miezul unei realităţi 
palpabile, că este chiar visul trăit de noi înşine, acum şi 
oricând altădată. În fapt, toate acestea sunt concepte 
ştiute şi recunoscute ale postmodernismului actual. 
 Cu un ludic mai puţin evident, sau poate mai bine 
mascat, în poezia lui George Vulturescu nu se pune 
problema dacă lumea de altădată mai poate fi văzută în 
 

 
vreun fel, fie gândind, fie visând. Atunci când se 
implică în armonizarea unei idei poetul este mai 
degrabă grav, cu un soi aparte de gravitate, practic 
se metamorfozează într-o fiinţă aflată pe o treaptă 
precisă a individualităţii. De pildă, preocupările 
umane, vechi de când lumea, sunt, iată, o idee 
căreia poetul - deţinătorul propriei sale mitologii, 
cea a Nordului bogat în semne - îi închină multe 
versuri, şi nu rareori: “Prăbuşit pe sminteala 
Pietrelor Nordului mă poticnesc / de tatăl meu. Are 
la brâu, lângă cuţit, vergeaua / de alun ca să 
găsească izvorul fântânilor: / ‘Pe rouă, pe ceaţă, ea 
strânge puterea ferecată a / celor doi ochi: unul 
care vede / şi unul care se-ndoieşte de ceea ce 
vede...’ ” (5. Nuiaua de alun). Un mod de a gândi 
empiric şi tipic, cu delicateţe de simţire. O credinţă 
care încă nu şi-a stabilit definitiv sensul. O 
melancolie care nu pare a fi eliberată complet de 
smerenie, o nostalgie încă vulnerabilă, o rătăcire şi 
o inadecvare culpabile încă. Revelarea vizuală 
continuă în acelaşi ritm plin de tact, oniricul este şi 
el aproape, poetul e mai sigur pe sine şi percepe 
imagistica chiar dincolo de ziduri. 
 

Poetul George Vulturescu 
 

 Şi în acest volum George Vulturescu pare 
să-şi recicleze o parte din vechile motive şi obsesii 
(atracţia nordului, Ochiul Orb, liniştea rustică ş.a.) 
printr-o unică împreunare dintre vers, sunet şi 
culoare. Poetul dovedeşte o apetenţă pentru 
rescrierea în maniera postmodernistă şi o 
devoţiune faţă de amintirile vremurilor trăite aievea 
în copilărie. 
 Universul său poetic ar putea fi definit prin 
chiar formula sa de poet al Nordului, prin nord 
înţelegând nu numai spaţiul de origine, copilărie şi 
adolescenţă petrecute activ, dar şi cel al idealurilor 
întruchipate sau desăvârţite, spaţiul iubirii, spaţiul 
temporal al gândurilor şi acţiunilor, spaţiul interior 
triumfalizat de victorii efemere, spaţiul de lângă 
cele ce s-au scurs inevitabil, spaţiul cu geneze ale 
sinelui şi în relaţie cu tot ce este exterior, cu 
trimitere veritabilă la sublimare. 
 Nu există o alegere poetică pentru o cale a 
binelui, a dreptăţii şi adevărului, a iubirii, a 
speranţei şi a bucuriei, decât printr-o rătăcire  

(continuare în pag. 13)
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            Ionu ţ CARAGEA 
 

Dincolo de daruri sunt oameni  
care aşteaptă să fie citiţi 

 
Pe unii scriitori oneşti, în ciuda faptului că nu au 

popularitate şi nu sunt prezenţi în librării, îi descoperim 
pe Internet sau în reviste din provincie şi ne bucurăm de 
impactul pozitiv pe care cărţile lor îl au asupra sufletului 
nostru. Un exemplu ar putea fi şi volumul bilingv de 
versuri „Dincolo de daruri” / „Beyond gifts”, semnat de 
Ileana-Lucia Floran şi publicat la editura Emma 2012. 
Mai mult de atât, după cum precizează şi Silviu Guga în 
prefaţa cărţii, „Ileana-Lucia Floran şi-a adus o contribuţie 
esenţială la renaşterea culturală a Orăştiei, oraşul Paliei, 
oraşul unde a debutat Liviu Rebreanu şi care a fost atât 
de îndrăgit de Dominic Stanca.” Ca o completare, rea-
mintim cititorilor că autoarea se implică de câţiva ani în 
viaţa literară românească, fiind preşedinte al Asociaţiei 
Culturale „Florema Design” şi promotor cultural prin 
concursul de creaţie literară „Visul“ şi revista culturală 
„Visul“.   

Titlul cărţii nu este doar o invitaţie la sursa gene-
rozităţii poetice – sufletul – dar şi un strigăt de ajutor, „un 
continuu S.O.S.” („Alfabet dificil”, pag. 68). Dincolo de 
daruri întâlnim dezamăgirea, rătăcirea, pierderea şi 
neputinţa de a reveni în trecut pentru a schimba macazul 
vieţii. În locul omului plin de energie şi sentimente 
împlinite descoperim omul absent, autoarea, „învinsă de 
obişnuinţă”, „rămâne pe veci în sclavie, baladin la curtea 
unui rege afon” („Abandonarea realului”, pag. 24). Simţim 
în poezie „teama care cuprinde, învăluie şi seduce” 
(„Punct de sprijin”, pag.28), regretul pierderii persoanei 
iubite, regretul trecerii, astfel încât tristeţea nu poate fi 
alungată, „este doar o repetiţie generală”. („Repetiţie”, 
pag. 40).   

Poeta simte din când în când şi nevoia răzvrătirii,
mărturisind că nu vrea să mai fie „copacul fără frunze, 
care-şi înalţă crengile până când se descompun” 
(„Copacul”, pag. 48), că mai are „tupeul să lupte, măcar 
s-ajungă în propriul său vis”, ea „trăind în visul altcuiva...” 
(„Lucruri ciudate”, pag. 52). Paradoxal, tot ea spune că 
„am scuturat pomul cunoaşterii / şi stau, acum, 
deznădăjduită, / între fructele căzute / fără curajul de-a le 
culege” („Poate”, pag. 56). Cu alte cuvinte, prea multă 
„filozofie” în versuri, prea mult „poate” şi prea puţină 
acţiune, determinare, indecizia autoarei influenţând nota 
finală a cititorului.  

Dar poeta nu ne minte, ea scrie exact ceea ce 
simte, trecând prin tot felul de contradicţii sufleteşti, 
încercând să răspundă tuturor întrebărilor care-i trec prin 
minte, încercând să găsească o cale de ieşire din 
labirintul amintirilor, mergând pe firul ariadnic al unei 

 
poveşti de dragoste, „ca un simplu şi veşnic 
călător / cu inima căzută în humă / şi cu viaţa 
mereu trăită pe jumătate” („Fenomen în oglindă”, 
pag. 92). 

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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     Ştefan Radu MU ŞAT 
 
O clipă fără tine, este aducătoare de infern... 
 
Din ziua în care ai plecat, am bântuit prin întuneric, 
rotindu-mi braţele într-o beznă deasă; 
jur-împrejur se făcea lumină şi am simţit că pot înfrânge 
rătăcirea 
până-n ceasul cel dintâi al  zorilor, 
dar am întâlnit un spirit  pe drumul înfundat de timp, 
căutându-şi liniştea într-un zbucium abandonat de mamă; 
purta în orbite urma unei flăcari stinse 
şi evadase din temniţa pământului unde crucile au fost 
învinse de mânia clipelor, 
că negura s-a înrădăcinat  mult prea devreme peste el, 
chiar şi  în  voinţa îngerilor rânduiţi  care-l privegheau. 
 

Pe jos  fremătau  ape tulburate de păcate pământeşti 
şi clipe măcinate de întunericire; 
le-am văzut feţele  sfâşiate de vâltoarea  efemerităţii, zăcând 
încremenite 
în ruina vremii, 
tot mai afundate într-un noroi urzit de luceferi alungaţi de la 
praznicul luminii; 
nu mai era nimic sfânt să ne poată înălţa din lumea 
stăpânită de Infern,  
nici pentru mine, nici pentru  umbra firavă de copil 
ce purta pe frunte o muchie de stea însângerată; 
el m-a prins de mână cu suspinul răguşit de plâns, 
un plâns neauzit de muritori, 
iar asta însemnă că eram bănuit de moarte 
şi predestinat mărunţişului de reproducere a ţărânei, 
cu pieptul înfipt în ceasuri de pământ. 
 
Veacuri dobândite de efemer au început să mă consume, 
făptura cu chipul inocent începu să plângă, 
la gândul înfricoşat de singurătatea din necunoscut 
şi ceru răgazul unei clipe 
că nesăbuinţa mamei îl aruncase 
în hăul  nemişcării, îngrădindu-i astfel prilejul de lumină; 
steaua care o purta pe frunte era stinsă încă de la zămislirea 
chipului său 
după înfăţişarea Celui Preamărit,  
era predestinat spre neputinţă 
şi-am înţeles, fără cuvânt, că niciun înger nu-i poate stăvili 
durerea: 
eram sortit să-l ţin de mână,  
o mână rece,  flămândă de căldură, şi am păşit în pragul 
iernilor 
de-a valma aruncate între versanţi de gheaţă, 
unde nu există nicio vibraţie şi nu  poţi traversa vreodată  
prin memoria unui vis... 
                       
 

 
** 
Am înţeles târziu că o clipă  fără tine,  
este aducătoare de infern... 
 
 
Să urci cu mine prin iubire ... 
 
Îmi lunecă mâna de pe umărul tău 
căutându-ţi palma să te simt aproape 
şi acoperim timpul cu mâinile 
pierduţi în clipe 
stele se aprind pe rând în ochii tăi  
şi eşti  
mai strălucitoare decât roua în spicul ierbii 
un petic de cer în ochii mei 
să urci cu mine prin iubire 
şi ne vom  regăsi de fiecare dată înfloriţi 
în ramul celuilalt 
înalţă-te cu mine în iubire 
străveche metaforă a luminii  
şi nu vom scormoni vreodată edenuri în ţărână 
ţărână suntem noi 
la fel de trecători  ca vântul  
printre flori 
nu vom întina Lumina şi nici  vreodată îngeri   
ca să purtăm corolă de minuni 
minunea suntem noi   
şi năzuim spre infinit  
cu braţele deschise către cer... 
 
 
Regăsiri în clipa fără de sfârşit... 
 
M-am  regăsit în ochii tăi  într-o  primăvară 
primenită 
de verdele miresmelor dintâi 
şi am uitat de nopţile îngheţate 
de şoaptele nestinse printre gânduri 
de clipe  deşirate fără rost  
şi aruncate înapoi  
în rutina unui mâine reclădit 
pe un blestem al  zilelor ferecate de 
singurătate. 
 
Îţi împărtăşesc mirajul că exişti 
şi te conturez cu sânge cald din  suflet 
dezmorţit  
pe aşternut rămas mototolit şi dornic de iubire 
îţi sunt desăvârşit pentru că m-am regăsit pe 
fruntea ta  
într-o linişte mult mai încăpătoare 
şi o aştern la piept să redevin temeinic muritor   
în clipa fără de sfârşit  
pe un fragment de univers... 
 
** 
Nu învăţa despre iubire  pentru că ea există în 
tine!... 
 

� 
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Luca CIPOLLA 
 

Italia 
 
BORDERLINE 
 
Vomat dintr-un pat al spitalului peste un fân de trestii, 
oraşul gri şi ademenitor cu spatele rupt în noaptea 
fumegoasă şi goală 
te văzu pe tine copil ferit de semnificate şi semnificanţi  
într-un iglu de plăpumi, 
acea lume refugiu care cu lapte te nutri şi victimă te 
crescu. 
Astfel soarta luă formă ca perlă în cochilie, 
în cuibul tău creşteai fără griji, recitând rugăciuni, jucându-
te cu păpuşi şi maşinuţe, 
trăgând pisicile de coadă. 
Balta secunda fantezia ta de a naviga ca Sinbad  
şi acea zână mută dincolo de gard pentru capre o 
dimineaţă de mai. 
Deja prezentă anonimă printre cei care în jur împărţeau 
zilele tale 
preziceai excluderea, 
privirea pierdută din geamurile unei aule suspinând casă şi 
firele de iarbă 
ale unei grădini moi fragrante de muşeţel. 
Abia atunci Pandora deschise cutia ei şi ochiră nenorocitul, 
hâdul, umărul ideal al fiecărui 
umorist, tu printre alţii duşman şi diferit, supus şi bănuitor, 
trăsăturile slute ale primei transformări adolescentine, 
simulai tăieri la vine şi primele doliuri te afectau. 
Pe un zid “Blocco Studentesco” şi profilul lui Mercury, 
umbra ramurilor spinoase ale  
păducelului... 
Iubirea platonică, recompensă potrivită de o viziune 
dismorfofobică, îţi dărui un Ghetsimani 
născocit acolo unde o grădină îşi strângea lacrimile 
singure în tenebrele 
unei veri încă premature. 
Cărei entităţi îi imputai utopia unei perfecţiuni 
transcendente care te detaşa de orice realitate? 
Trăiai ascuns, 
tu ce căutai o răscumpărare de către un microfon inventat 
în faţa unei mulţimi abstracte, 

 
imateriale ca secunda vocea ta, identitate disociată, 
dar unica care percepea 
uzura ta lăuntrică, acea boală vicleană şi suferinţă 
care purta chiar şi mâinile tale 
să-ţi fie inamice, ca şi cum n-ar fi ale tale. 
Îngropat de viu, a ruga pe un egumen cu trăsături de 
înger ca să sune atacul cu lovituri de toacă, 
acum - lumea pe-afară 
- condamnat la o singurătate pământească, în 
rezervaţia construită de tine însuţi precum apărare 
împotriva umilirii, 
autocondamnat la exil, dar în ce ţară, te-ai hotărât în 
sfârşit? 
Aia din primul sărut sau din prima oară? 
Unii te observă cu expresia de analiză sau poate de 
perplexitate, compătimire.. 
cu ce te poate ajuta asta? 
N-au importanţă ochii iepurelui înfricoşat, îmbibaţi de 
sânge, învineţiţi 
din rumegare excesivă, pupilele dilatate din aburii 
promazinei, capul o mină gata 
să explodeze, 
în împrejurimi tot este un solitar, omul de pe stradă 
sau femeie de moravuri uşoare 
dispuşi să te asculte fiindcă peste linia de hotar nu 
întâlneşti rude sau prieteni, 
în pradă terorii doar atinse ale celui care susţine 
pretenţia unui zâmbet, cel pe care tu, 
neputând, nu ştii să-l dai. 
Ochi de cameleon, chip asexuat, care sugi oxigenul 
unui ros ticălos uituc pe un  
ram bătut de către o umoare morocănoasă şi 
inconstantă, 
inima ta, mintea, chiar dacă molipsite, 
nu s-au schimbat în limbul unui Bărăgan-Rjazan' 
unde Nebunis îşi pune la gât un khanjar. 
Fascicule de energie nedistinsă, torente livide, 
nebuloasa evenimentelor, rute  
sufocate de oidium, redshift şi stele pitice, blazar şi 
pulsari, 
asta-i graniţa printre Yin şi Yang? 
Nu există nicio logică în tine, nu există un fir 
conducător, eşti ameţeala interzisă 
şi îţi păzeşti spatele când umbli întrucât eşti cel 
ciudat, cel negativ, 
potenţial criminal în serie în ochii unora, pentru tine ai 
multora normali 
cu probleme şi boli dovedite, dar nu ca a ta, 
a ta nu-i recunoscută, se poate spune neîntemeiată, 
parcă eşti tu cauza bolii tale, 
semn de fragilitate şi inadecvare, copil care se 
supără pentru nimic, 
nu salută şi apoi îşi cere scuze, plânge şi încearcă să 
remedieze. 
şi aveai un cult pentru ea, invocai ascultarea ei ca să 
te dezbraci de hainele acelea pe care nu le iubeai,  
costumul ăla şanjant şi multiform,  
ţesut brut, de cârpe, care evocă un deranj demodat 
dar un histrion are doar un costum de scenă şi 
ajunge la fundul sticlei, 
nu se priveşte dincolo de costumul ăla, de evitat ca şi 
 



BoemBoemBoemBoem@@@@        4444    / 2013/ 2013/ 2013/ 2013    9999    

                                                                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cum ar fi infectat 
şi  astfel tu de asemenea eviţi. 
Nu se exceptează din mască; condamnat la erezie, umil 
străin, 
potrivnic la masa care te înconjoară,  
privirea ta sperie şi afazia te face mut, incapabil să exprimi 
fiecare gând, idee, să simţi, 
să comunici, 
astfel obiect de batjocură eşti ceară pe care foc n-o 
modelează, puţ pe care apa nu-l umple. 
O mână te alină şi în leşin două trupuri împletite ca coarde 
iederei, 
părul ei proaspăt, fragrant de tussah, cum să-l meriţi? 
În cumpănă pe un tas al balanţei cum să te însoţeşti cu un 
alt suflet şi nu-l răneşti?.. 
Inima ta este coadă scorpionului, viziune aiurea, ramă 
inedită contextului, 
un pământ de mijloc plăsmuit de către un pudic vlăstar, 
soare în umbra limfei sale vitale.. 
Ambivalenţa nu-ţi îngăduie să lămureşti, să schimbi 
nici nu-ţi permite de a rupe lanţul, de a aduna plasele, 
departe-s serile infantile ale iernii la lumina lumânărilor... 
De-a lungul aleii duzilor ceasul, ecran rupt, fixează ora 
16.15 şi un copil mândru sare peste 
o băltoacă; 
adolescenta, machiaj negru decis îi destăinuie prietenei că 
vrea să se refacă, 
a excedat cu rimel, 
fratele celeilalte are douăzeci şi opt de ani, dar în opinia ei 
pare chiar mai tânăr; 
metroul aleargă, reptila tunelului, 
o staţie, universitara urcă şi le zâmbeşte cu tandreţe 
la două confidente, 
poate păstrând amintirea unei faze deja încheiate a 
tinereţii. 
Luna se sparge şi dimineaţa topeşte ultima briză; 
Conciliazione, voluntari de Cruce Roşie, miniu, nu, sânge, 
materie cerebrală, 
feciorul îşi întreabă mama ce-i ăla, un antebraţ strivit smuls 
din umăr, 
fragmente de viaţă, bătrâna se simte rău, sirene, difuzoare, 
funcţionarul înjură, 
va întârzia la birou 
şi în timp ce preotul recită solemn litania sfinţilor, 
pe furiş printre rămăşiţele abia mascate ale tămâii, 
tu ne saluţi, fără resentimente.  
 

 
Scurt ă prezentare de autor 

 
Nume: Cipolla  
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Profesiune: angajat într-o societate a cărţilor de credit 
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Sunt colaborator de bază la revistele Boema, 

Climate Literare şi revista internaţională online 
Starpress, am publicat poezii şi proze în Oglinda 
Literară, Boema, Nord Literar, Luceafărul, Ecouri 
Literare, România Literară, Apostrof, Vatra, Basa-
rabia Literară, Moldova Literară, Revista Literară 
Bucovina, Actualitatea  Literară, Caiete Silvane, 
Revista Argeş, Cervantes, Vatra veche, Armonii 
Culturale, Onyx din Dublin, Mozaicul, Lumina Lină
din New York dar şi în reviste literare online
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scriitorului Petre Rău “Judecata de apoi” publicată 
în aprilie 2011 şi am contribuit la volumul antologic 
“Mirajul mamei - cele mai frumoase poezii despre 
mamă” apărut sub egida ASPRA în luna februarie 
2012. 

În septembrie 2012 am câştigat premiul I 
pentru poezie la concursul de creaţie literară 
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străinătate, în cadrul Festivalului Naţional de Lite-
ratură “Prietenia cuvintelor” din Galaţi. 
 

� 

 

desen de Elena-Liliana Fluture 
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        Marieta GĂUREAN 
 

Sorin Delaskela - „caleidoscopul mediilor sociale” 
 

La Sorin Delaskela, în romanul Abisex (Editura 
Brumar, 2007), mai interesantă decât „caleidoscopul 
mediilor sociale, este perspectiva cinică asupra 
realităţii.”1 În opinia lui Alex. Ştefănescu „cruzimea cu 
care observă lumea este, poate, un protest împotriva 
prozaismului ei. Cu aceeaşi obiectivitate nemiloasă este 
studiată relaţia sexuală cu fiecare femeie (şi sunt multe 
femei în roman, o adevărată colecţie).”2  

Deşi romanul e, în unele momente, violent-
licenţios, nu e niciodată grosolan. Oricum, nu alunecă în 
pornografie, deşi o simulează, pentru îngrozirea 
cititorilor. Ca orice cinic, autorul are un anumit sadism în 
raport cu cei care îl citesc. El foloseşte fraze scurte şi 
energice, care îi conferă autoritate. Parcă mânuieşte un 
bici.  

Caracterul naturalist e dat de cele două 
constante din carte: băutura şi sexul. Alex Sima afirma: 
„Vulgaritatea romanului mi se pare ceva firesc, ce nu ar 
trebui disecat. Întocmai ca şi titlul. O carte nu foarte 
stufoasă, însă care adăposteşte mai multe idei despre 
viaţă şi despre lumea în care trăim, decât o carte cu mai 
multe pagini.”3  

Abisex este o lume fără amăgiri, nudă, poate de 
aceea, pentru unele gusturi, şocantă, obscenă, revoltă-
toare. Cartea reprezintă  un inventar de dezamăgiri şi 
eşecuri, scrise cu un umor sumbru, un tablou cu 
portrete feminine minunate, o disperată explorare a 
sexualităţii, o scotocire prin fiinţă după izbăvirea 
imposibilă. Îmbrăcămintea, ipocrizia, abandonul egoist, 
minciuna, adică tocmai uneltele de care ne servim zilnic 
pentru a ne târî prin viaţă stau sub semnul obscenului. 
Pornografice sunt, prin contrast: goana seacă a mulţimii 
de pe stradă, orice fel de războire în numele oricărui 
ideal, iubirea consumată prin trădare. 

Limbaj direct, scene citadine, scene de amor, 
amintiri, întoarceri, regrete, beţivi, pisici, lentoare, lânce-
zeală, zbateri în mâzga dimineţilor care te bărbieresc, te 
îmbracă, te împing pe scări, în stradă. Simţi că nu mai e 
nimic inocent în această furie de zi cu zi. Că totul e o 
mecanică idioată şi sumbră, care te propteşte direct în 
moarte. Iată universul romanului Abisex. 

În celălalt roman al lui Sorin Delaskela, 
Noaptea pisicilor lungi (Editura Brumar, 2010), prin 
comportament, preocupări şi mediul în care îşi duce o 
parte din viaţă, Trofin se încadrează în rândul 
personajelor naturaliste. Trăind printre derbedei, beţivi, 
infractori şi curve acesta ajunge la autodistugere. Un 
idiot mai puţin este splendidul capitol de început, 
relatând în manieră de thriller ancheta morţii lui Trofin şi 

 
amintirile dure ale prietenului acestuia. Astfel, auto-
rul se erijează în descriptor al rataţilor şi funcţio-
narilor. 

Aflat mai tot timpul sub influenţa alcoolului, 
Trofin îşi pierde deseori raţiunea şi reacţionează 
instinctiv: „Din amplul ciclu Trofin, sinistrul scârbos 
care venea la 8 dimineaţa rupt de beat, cu sliţul 
descheiat, vorbind porcării, incapabil şi nesimţit, nu 
mai rămăsese aproape nimic. Ne amintim doar cum 
a vrut să dea foc unui stoc întreg de carte venit de la 
o editură din America. Le aşezase în mijlocul curţii 
interioare şi turnase spirt medicinal peste ele. Urla. 
Efectiv urla: – Nişte nenorociţi! – Nişte legionari 
nenorociţi! – Ne înjunghie! Vorbea singur-singurel 
stropind cu spirt medicinal operele. Directoarea a 
venit alertată de doamna Vesa. Abia l-a potolit. Era 
beat mangă şi, în asemenea momente, era aproape 
imposibil să te înţelegi cu el.”4 
  Nu vom afla cum a murit Trofin, doar că a 
vrut să moară, singur într-o cameră duhnind a alcool 
îngurgitat şi apoi respirat: „ – Îşi dorea să moară, 
domnule comisar. Ştiu că e greu de crezut. Ştiu că 
nu pare deloc plauzibil ceea ce vă spun acum, dar 
totuşi trebuie să vă spun: pur şi simplu tânjea după 
moarte. O chema prin toţi porii lui de sifilitic.”5  

Într-o manieră naturalistă este realizată 
scena în care Trofin, beat, se încaieră la bătaie: 
„Într-o noapte, şi vă povestesc aceste lucruri ca să 
vă fac să înţelegeţi cu cine aveţi de-a face, s-a 
încăierat cu doi tipi pe o stradă dosnică. I-a hărţuit 
până ăştia l-au umplut de sânge. I-au cărat zeci de 
picioare în coaste, în stomac, în ficat. Eu eram doar 
un spectator atent. (…) Aşteptam Sfârşitul. Aveam 
senzaţia acută că Sfârşitul e foarte aproape. Într-un 
fel eram pregătit sufleteşte pentru asta. (…) Sfârşitul 
lui Trofin şi Sfârşitul Lumii se suprapun în mintea 
mea ca feliile dintr-un hamburger rece. (…) Iar 
indivizii obosesc tot lovind în specimen. Îl 
abandonează în cele din urmă, plecând, aruncând 
doar câteva priviri iritate în urmă, ca şi cum s-ar fi 
aşteptat ca Trofin să se ridice, să-i urmărească, 
înfigându-se în spinarea lor argintie. Două săptă-
mâni a stat în spital.”6 

Felix Nicolau îl numeşte pe Trofin „sfântul 
suprem al mântuirii prin înjosire.”7 Autorul îl descria 
astfel: „Dacă ai fi aprins o ţigară lângă el, ar fi luat 
foc instantaneu. Era 90% vodcă ordinară, restul jeg 
uman.”8 Felix Nicolau observă că în romanul lui 
Sorin Delaskela „retorica plictiselii disperate şi a fricii 
de a deveni se combină cu păţaniile recuperatorilor, 
poliţia cărţii. Propriu-zis două planuri, primul domi-
nând în mod clar. Pagini întregi cu meditaţii despre 
inutilitate, singurătate şi resemnare.”9    

Iubirea, care este o temă importantă a cărţii, 
se prezintă ca o post-iubire, crede Felix Nicolau. În-
cercările fumigene de a recupera pasiunea eşuează 
patetic în sex fără plăcere sau în berării sordide. Nu 
numai că nu există speranţă, dar nu există nici voin-
ţă de a spera. De unde şi aristocraţia cărţii. Ce ar 
mai fi de sperat într-o lume care arată cum arată? 
Tonusul şi planurile entuziaste sunt chiar de prost 
gust.  

(continuare în pag. 11)
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Melania CUC 

 
,,Anotimp (i)legal - Lumina,, sau Aspiraţia spre Perfect 
 

Volumul de poeme Anotimp (i)legal - Lumina , 
semnat de Mihaela Aionesei , şi care a văzut lumina tipa-
rului girat fiind prin străduinţa Editurii Ateneul Scriitorilor
din Bacău la începutul anului 2013 este un florilegiu de 
metafore îmbinate într-o ţesătură filosofică clasică, dar mai 
ales personală, şi care deţine amprenta cea mai de 
valoare a creaţiei autoarei. 

Poetă care nu se sfieşte să-şi folosească (şi) 
propria-i suferinţă în desăvârşirea travaliului liric, Mihaela 
Aionesei reuşeşte să atragă cititorul prin francheţea expre-
siei poetice, în balanţă cu tehnica umbrelor şi a penum-
brelor, detalii în simetrie, ceea ce îi conferă textului volum, 
expresie şi muzicalitate frumoasă. 

Poetă care se simte perfect în spectrul lejer al ver-
sului modernist, Mihaela jonglează cu sintagmele ca şi cu 
dimensiunile lumii înconjurătoare. Face un exerciţiu de sin-
ceritate cum mai rar întâlneşti la poetele tinere de astăzi, şi 
dă forţă creaţiei sale şi prin aplecarea serioasă, labo-
rioasă, asupra textului. 

Fără a face rabat de la calitate, parcimonioasă 
adesea cu cuvintele din construcţia lirică, se debarasează 
cu meşteşug de lestul vorbelor care nu deţin greutate. Fo-
loseşte în doze potrivite limbajul poetic. 

Dacă mulţi dintre poeţii planetei se folosesc de 
durerile-strict-personale pentru a-şi construi cărţile, ape-
lează chiar şi la nostalgii artificiale, la Mihaela Aionesei, 
durerea  este nelamentabilă, este ziditoare şi se relevă cu 
bun simţ, ca o rouă prin ţesătura frunzei unui arbore.  

Dragostea cu valenţele sale extraordinare, iubirea 
pentru tot ceea ce-i poate conferi valoare Vieţii şi mai ales 
urcuşul golgotic pentru a atinge perfecţiunea, sunt toate 
repere importante de care Mihaela este conştientă că o 
atrag hipnotic. Se foloseşte de ele. Lupta sa interioară 
este în oglindă. Ceea ce se vede şi nu se vede de oameni. 
Ca pe talerele unei balanţe, aşa stau neliniştile şi certitu-
dinile din care poeta alege ceea ce crede că i se cuvine. 

Curajoasă şi talentată, face din poezie o armă 
imbatabilă şi ştie că lucrează cu uneltele scrisului, mai 
puţin pentru pacea generală, mai mult pentru pacea inte-
rioară. Acolo, pe linia ascendentă dintre suflet şi minte, pot 
fi observate cele mai tainice metafore. 

Elegantă în exprimare, nestingherită parcă de sti-
mulii lumii moderne, poeta se confesează filei de hârtie ca 
şi cum ar scrie acatiste într-o biserică. Deşi adesea se 
simte cum versul seamănă a vindecare, în cartea aceasta 
nu găseşti o poezie religioasă în sensul făţiş al cuvântului. 
Viaţa, cotidianul, cu bune şi rele, visul vindecător şi mala-
dia care nu se vindecă decât prin împăcarea cu sine, sunt,
toate acestea, dimensiuni ale unui drum literar fără întoar-
cere. 

Mihaela Aionesei ştie să-şi aleagă cuvintele care 
să o reprezinte în sfera poetică actuală.  

Aflată la al doilea volum de poeme, este din ce în 
ce mai sigură pe sine, se recunoaşte în chemarea versului 
cu care îşi înveşmântează zilele şi nopţile albe, dar încă îi 
mai este frică de sine. Vindecarea prin Poezie nu este pe 
termen scurt, nu este uşoară. 

 
Mihaela Aionesei este deja o conştiinţă lite-

rară clară, un semn de frumos aşezat între paginile 
dicţionarelor literare ale vremurilor care vor veni, pen-
tru noi toţi, mai bune, desigur. 

Felicitări şi succes pe mai departe, Mihaela 
Aionesei! 

� 

 
 
 
(urmare din pag. 10) 

 
Personajul vedea asfel lumea: „Lumea adevărată e 
impură şi geme în subteranele fiinţei noastre ca un 
animal înlănţuit”10 

Am putea concluziona că e o carte ameţi-
toare, uşor schizoidă, desfăşurând registre tragice, 
greţoase, repulsive ale vieţii nude presărată cu câte 
un solz de tandreţe, de amor autentic, de pasiune, 
sete şi dulce abandon. 
 
 

1 Alex. Ştefănescu, Reacţii immediate, în „România 
literară”, nr. 13/2007, pe www.romlit.ro.  
2 Ibidem. 
3 Alex Sima, pe www.townportal.ro., din 18.09.2008 
4 Sorin Delaskela, Noaptea pisicilor lungi, Editura 
Brumar, Timişoara, 2010, pp. 7-8. 
5 Ibidem, p. 11. 
6 Ibidem, p. 12. 
7 Felix Nicolau, Noaptea pisicilor lungi de Sorin 
Delaskela, în „Luceafărul”, nr. 15/ 2011, pe 
www.luceafarul.net.  
8 Sorin Delaskela, Noaptea pisicilor lungi, Editura 
Brumar, Timişoara, 2010, p. 13. 
9 Felix Nicolau, Noaptea pisicilor lungi de Sorin 
Delaskela, în  „Luceafărul”, nr. 15/ 2011, pe 
www.luceafarul.net. 
10 Sorin Delaskela, Noaptea pisicilor lungi, Editura 
Brumar, Timişoara, 2010, p. 27. 

 

� 
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LANSĂRI DE CARTE 

la Galaţi 
 

Cătălina Munteanu - Ofrandă la capăt de drum 
Denisa Lepădatu - Şoapte esenţiale 

 

Sâmbătă, 23 martie 2013, a avut loc la Galaţi un 
nou eveniment literar. Asociaţia culturală A.S.P.R.A.  
(Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Ar-
tistice), organizatoarea evenimentului, împreună cu Ce-
naclul literar online “Noduri şi Semne” au prilejuit lansa-
rea a două noi cărţi de poezie ale unor autori gălăţeni. 
Este vorba de prima carte a Cătălinei Munteanu, intitulată 
“Ofrandă la capăt de drum” şi de cea de-a doua sa carte, 
“Şoapte esenţiale”, a tinerei poete de numai 10 anişori,
Denisa Lepădatu, elevă în clasa a IV-a a Şcolii Gimna-
ziale “Mihail Sadoveanu” din Galaţi. 

 

Mary-Jane Scarlat, Cătălina Munteanu, Petre Rău, 

Denisa Lepădatu şi Tudose Tatu 
 

Autoarele volumelor lansate şi-au savurat din plin 
succesul în faţa unui public binevoitor, nu prea numeros, 
dar înţelegător şi entuziasmat de cele ce au avut ocazia 
să vadă şi să audă, lansările propriu-zise fiind completa-
te şi de un frumos recital de poezie din proaspetele volu-
me expuse publicului gălăţean şi nu numai, recital sus-
ţinut printre alţii de poetele gălăţence Georgeta Oană-
Muscă şi Mariana Kabbout. 
 

Cele două autoare , Denisa Lepădatu şi Cătălina Munteanu şi cărţile lor 
 

Evenimentul s-a petrecut în ambianta sală Multi-
media a Liceului teoretic “Mircea Eliade”, moderator fiind 
scriitorul Petre Rău care, alături de istoricul şi scriitorul  

 

gălăţean Tudose Tatu şi de profesoara de limba ro-
mână Mary-Jane Scarlat au asigurat prezidiul dez-
baterii literare. 

Alături de cele două autoare s-au mai aflat 
şi alţi creatori şi iubitori de literatură din Galaţi, dar 
şi câţiva foşti educatori şi profesori şi, desigur, 
familia şi prieteni ai acestora. 

Despre propriile lor cărţi ca şi despre truda 
facerii lor au vorbit înseşi autoarele. Din discursul 
Cătălinei Munteanu am putut afla despre cât era de 
emoţionată aflându-se la prima sa lansare, mărtu-
risind şi motivând totodată despre ceea ce a deter-
minat-o să scrie acest volum dedicat de altfel me-
moriei tatălui său şi însemnând o reală şi benefică 
defulare a tristelor momente pe care le-a trăit şi 
care i-au acaparat întreaga atenţie în ultima vreme. 
 

Petre Rău, Cătălina Munteanu, Denisa Lepădatu,  

Mariana Kabbout, Georgeta Oană-Muscă şi Tudose Tatu 
 

Asupra cărţii sale s-a oprit, mai întâi, scrii-
torul Petre Rău, care i-a dedicat o întreagă cronică, 
apoi profesoara şi prietena de nădejde Mary-Jane  
 

(continuare în pag. 13)
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(urmare din pag. 12) 
 

Scarlat, cea care i-a fost alături în clipele grele dar şi în 
perioada conceperii volumului, dar şi alţi vorbitori din sală. 

Prezentarea prea tinerei autoare Denisa Lepăda-
tu, de acum deja cunoscută multor cititori de poezie, a fost 
făcută de mentorul ei, scriitorul Petre Rău, cel care îi 
cunoaşte îndeaproape preocupările şi i-a fost alături la 
elaborarea primelor sale cărţi. De data aceasta Denisa a 
venit cu cea mai proaspătă carte a sa, cea de poezie,
intitulată “Şoapte esenţiale” (reamintim că prima sa carte,
scoasă în toamna anului trecut, s-a intitulat “Şoapte de 
catifea” şi cuprindea proză scurtă). 
 

 
 

De fapt, acest volum al autoarei, apărut în ziua de 
Mărţişor, a mai avut ocazia să fie lansat, cu succes, pe 7 
martie, la Iaşi, cu prilejul Târgului Internaţional de Carte -
Librex 2013. 

Când Denisa a luat cuvântul, să-şi spună propriul
crez despre ceea ce înseamnă pentru ea această nouă 
carte şi cum s-a “simţit” faţă în faţă cu un astfel de proiect 
care practic îi depăşeşte cu mult vârsta, glasul ei cristalin şi 
puternic emoţional a reuşit să electrizeze auditoriul. 
 

 
Flori şi aplauze pentru Denisa Lepădatu şi Cătălina Munteanu 

 

Aplauzele şi felicitările care au urmat, inclusiv dis-
cuţiile, cu prilejul cocteilului din final, de cunoaştere mai 
apropiată sau de susţinere, chiar şi de satisfacere a unor 
curiozităţi, au fost de bun augur şi au reîntregit un moment 
plăcut şi binevenit de literatură pe plaiul cultural gălăţean. 

� 

(urmare din pag. 5) 
 

labirintică, chiar abuzivă, neintenţională, un fel de 
rătăcire necontrolată ca a lui Ulyse pe mare, 
permanent încătuşat de gândul întoarcerii şi 
răzbunării... Să nu uităm că truda lui George 
Vulturescu nu se opreşte doar la spaţiul creaţiei, el 
este şi cel care promovează cartea de poezie, 
deţine şi conduce o revistă dedicată exclusiv 
poeziei, promovează rolul poetului în societate, 
iniţiază dezbateri despre poezie, despre difuzarea 
cărţii. Acordă premii literare anuale, promovează 
cartea valoroasă, indiferent de generaţie şi are o 
deschidere către tot ceea ce este european. Este cel 
care invită scriitori din majoritatea ţărilor europene 
pentru a face să triumfe cartea valoroasă de poezie. 
 Desigur, mai există şi alţi inspiraţi cântăreţi 
ai Nordului. E suficient să amintim aici pe  Aura 
Christi, Ioana Nicolaie, Ion Vadan. Remarcabil însă 
prin ton, prin contemplarea celor pământeşti fără 
însă a torpila certitudunile zilnice, pătrunzător şi 
elegant în vers, sigur pe curgerea subtilă a acestuia, 
nu e altul decât George Vulturescu. Intertextualitatea 
intervine nu o dată de-a lungul cărţii, e suficient să 
amintim doar citatele întregi şi parafraze cu ecouri 
directe şi incomplementareităţi preluate din 
Eccleziastul, Ieremia ş.a. 
 George Vulturescu este un poet al intimităţii 
descătuşate, al liniştii şi echilibrului, cu incitante 
reflexe ale umbrelor şi ineditului vieţii, inclusiv ale 
angoaselor şi tenebrelor acesteia. Un autor care 
deţine de multă vreme un univers poetic propriu, un 
arcuş pe care îl mânuieşte cu multă măiestrie în 
desfăşurarea actului poetic, act de creaţie care nu 
întâmpină, după părerea mea, niciun obstacol 
evident. 

� 

 

 

desen de Elena-Liliana Fluture 
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Nicolae ARITON 

 
ISMAIL BEY 

 
Datorită unor reminiscenţe de lecturi mai de demult, 

dar şi neîncadrării corecte în timp a unor evenimente, mi-
am format părerea despre preluarea funcţiilor de către 
demnitarii otomani şi exercitarea acestora ca pe un 
adevărat iarmaroc, în care contau doar banii şi intrigile. S-
ar părea că în epoca medievală a Imperiului Otoman, în 
general, cam aşa stătea situaţia, dar, cu trecerea timpului, 
lucrurile au început să se schimbe, căpătând nuanţe de 
rafinament. 

Astfel, am crezut că preluarea funcţiei de mutesarif
al sangeacului Tulcea de către beyi care s-au perindat la 
conducerea acestuia, în perioada 1864-1877, era un 
adevărat carnaval oriental. Adică, după ce acesta îşi 
cumpăra postul la Istanbul, pornea către Tulcea însoţit de 
o armată de rubedenii, negustori şi cămătari, care 
creditaseră achiziţia funcţiei şi acum se pregăteau să 
preia diferite funcţii în administraţia districtului, astfel încât 
într-un timp cât mai scurt să-şi recupereze investiţia, în 
urma încasării banilor de salariu, a derulării unor afaceri 
sau din bacşişuri şi ciubucuri. Ordinea importanţei era, de 
obicei, invers faţă de aceea pe care am prezentat-o.  

Lucrurile au stat însă puţin diferit, întrucât formarea 
sangeacului Tulcea, era efectul unor încercări de reformă 
radicală a (Vilâyet-i Tuna), care mai cuprindea Bulgaria. 
Pentru mai multă exactitate, putem preciza că acest 
vilayet era alcătuit din următoarele sangeacuri: Tulcea, 
Varna, Ruse, Turnovo, Vidin, Sofia şi Nis. Când spun 
sangeacul Tulcei, aceasta însemna, practic, întreaga 
Dobroge, fiind alcătuit din următoarele 8 cazale
(subdistricte): Kilia (Chilia), Sulina, Mahmudia, Isaccea, 
Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova, Kiustenge (Constanţa) 
şi Medgidia. Toate acestea începând cu anul 1864, 
Imperiului Otoman, după modelul statelor occidentale. 
Astfel, la mijlocul secolului al XIX-lea, Imperiul Otoman era 
organizat în provincii denumite vilayeturi. Tulcea, 
împreună cu Dobrogea, făcea parte din vilayetul Dunării
când Înalta Poartă numeşte la conducerea vilayetului
Dunării un otoman capabil, pe nume Midhat Paşa, care 
avea să înceapă o serie de reforme, cu titlul de 
experiment, care aveau să culmineze cu o nouă lege a 
vilayeturilor, aplicată în tot Imperiul (cu mai mult sau mai 
puţin succes). Până în 1864, Tulcea făcea parte din 
sangeacul Silistrei, pentru ca după acest an, până în 
1877, în urma modificărilor administrativ-teritoriale 
realizate de Midhat Paşa, Tulcea să devină sangeac şi 
capitala întregii Dobroge. Dacă vilayeturile erau conduse 
de un valiu (guvernator general), sangeacurile erau sub 
conducerea unui mutesarif (guvernator). În perioada cât a 
fost sangeac, la Tulcea s-au perindat şapte mutesarifi, doi 
dintre ei cu mandat dublu, după cum urmează: Suleiman 
Bey, Resid Paşa, Ahmed Rezim Paşa, Suleiman Bey a 
doua oară, Ismail Paşa, Fahri Bey, Ali Bey, Said Bey şi 
Fahri Bey a doua oară1. 

Unul din cei mai apreciați mutesarifi a fost Ismail 
Bey, cunoscut şi sub apelativul de Ismail Paşa, cu 
specificaţia că titlul de paşă l-a obținut mai târziu. Despre 
el, Nifon Bălăşescu spunea: Atunci la Tulcea fiind paşă, şi 
tânăr şi învăţat (greceşte, latineşte, arnăuţeşte) arnăut de  

O fotografie medalion a celui care a fost pentru tulceni 
mutesariful Ismail Bey, în perioada 1870-1872. Imaginea este din tinereţe, 
când încă era un neînsemnat funcţionar la Înalta Poartă, dar unde puternica 
comunitate de dregători albanezi, cu înalte funcţii otomane, îl pregăteau să 
devină, mai târziu, primul Prim-ministru al noii înfăptuite Albanii. 

 
sânge (sau mai bine, român din Albania, dar aceasta 
tocmai acum am aflat), numit Ismail Bei, cu acesta 
făcând cunoştinţă, mă numi directorul şcoalelor 
române (care încă nu erau, dar să le fac) şi aşa făcui 
peste 20 de şcoale2. 

Ismail Bey s-a născut în ianuarie 1844, în 
localitatea Vlora, astăzi în Albania, fiul lui Mahmoud 
Bey Vlora.  

Fostă colonie grecească, Vlora are o bogată 
istorie antică şi medievală, până când acest teritoriu al 
Balcanilor a ajuns sub stăpânire otomană. În Vlora îşi 
stabileşte reşedinţa, până la sfârşitul zilelor, fostul 
Mare Vizir al lui Suleiman Magnificul, Sinan Paşa. În 
perioada în care populaţia  actualei Albanii este 
islamizată iar nobili locali îşi căutau origini anatoliene 
pentru a se pune bine cu stăpânii, familia lui Ismail 
Bey îşi adaugă la nume pe cel al oraşului, Vlora, aşa 
cum au procedat doar marile familii, unice într-un 
anume oraş. Alături de descendenţii lui Sinan Paşa 
(tot de origine albaneză), familia lui Ismail Bey s-a 
bucurat de o serie de avantaje, de-a lungul sutelor de 
ani, la curtea Sultanului de la Istanbul, printre care şi 
acela de a moşteni diferite funcţii în administraţia 
otomană, lucru care explică foarte bine numirile sale 
succesive în diferite posturi importante din Imperiu. Pe 
lângă avantaje, originea albaneză i-a atras de multe 
ori şi mari probleme, fiind mulţi ani exilat, mai întâi în 
copilărie, alături de părinţi, apoi în plină activitate, 
după perioada de mutesarif al sangeacului Tulcea. În 
urma mişcărilor revoluţionare de la 1848 care au atins 
şi Imperiul Otoman, dar mai ales de schimbările aduse 
de Tanzimat, o lege care încerca să reformeze statul
otoman şi reducea din avantajele pe care le aveau 
marile familii albaneze, tatăl şi unchiul lui Ismail Bey  

(continuare în pag. 15)
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declanşează o revoltă albaneză împotriva otomanilor. 
Revolta este înfrântă, bărbaţii familiei Vlora sunt închişi în 
diferite locaţii, iar familiile lor sunt obligate să plece în 
exil, Ismail Bey, copil fiind, stabilindu-se pentru trei ani la 
Salonic. Aici constată că toată lumea îi priveşte cu mira-
re, pe de o parte pentru că erau musulmani care nu vor-
beau turceşte, pe de alta, că erau sub protecţia directă a 
consulului Franței, prieten cu tatăl lui Ismail. După câţiva 
ani, guvernul turc este schimbat şi familia Vlora este 
reabilitată, întorcându-se acasă. 

În timpul Războiului Crimeii, tatăl lui Ismail Bey 
participă la lupte, cu un corp de armată albaneză, 
împotriva grecilor răsculaţi. Viitorul mutesarif de Tulcea 
rămâne în ocrotirea unchiului său Selim Paşa, ocazie cu 
care cunoaşte o mulţime de personaje din înalta 
societate, mai ales ofiţeri francezi şi englezi. Începe 
cursurile la Zossimea Gymnasium, din localitatea Janina, 
o şcoală în care era singurul musluman şi de unde îşi 
aduce aminte cu respect de profesorii săi, inclusiv de 
jocul pe care îl făcea preotul care sfinţea sala de clasă la 
începutul fiecărei luni şi-l stropea din abundenţă cu 
agheasmă pe micul albanez turcit. Zossimea era cea mai 
vestită şcoală grecească din Albania, fiind construită şi 
finanţată de patru fraţi creştini, care, după ce au făcut 
avere în Rusia, şi-au dedicat întreaga viaţă şi avere  
acestei şcoli. Ismail absolvă cursurile cu o diplomă care 
atestă cunoştinţele de greacă, latină, matematici şi 
ştiințe, dar şi o bună comportare. Tatăl său este parţial 
nemulţumit de educaţia fiului său, care nu se pregătea 
pentru viaţă ca un adevărat bărbat, motiv pentru care 
hotărăşte ca Ismail să plece la Istanbul, unde era 
aşteptat de venerabilul său unchi Ismail Paşa Plassa 
(aflat la pensie, după ce ocupase cele mai înalte funcţii în 
ierarhia otomană). În plus, acesta nu avea nici un 
descendent masculin, aşa că tânărul Ismail era aşteptat 
pentru a fi pregătit să preia, prin moştenire, funcţiile la 
Înalta Poartă. Ar mai fi de spus că un alt albanez, Fuad 
Paşa, era Ministrul Afacerilor Externe al Imperiului. Sub 
aceste auspicii, în anul 1860, Ismail pleacă la Istanbul. 

Ajuns aici, Fuad Paşa îi oferă un post de drago-
man (traducător) în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 
în paralel continuându-şi studiile de Drept sub îndru-
marea directorului Biblioteci ministerului, Emine Effendi, 
un german renegat în Prusia. Ocupând această funcţie, 
Ismail Bey se întâlneşte cu domnitorul României, Ale-
xandru Ioan Cuza, care venise la Înalta Poartă în audi-
enţă. Aceasta constată că discuţiile oficiale au avut loc 
doar în limba greacă, pe care domnitorul român o stăpâ-
nea la perfecţie. 

În 1864, Ismail se căsătoreşte (sau este căsătorit) 
cu o tânără văduvă, care moare însă un an mai târziu în 
timpul naşterii unei fetiţe. S-ar părea că nu a fost o 
perioadă prea bună pentru nimeni din Imperiu. Astfel, 
Istanbulul era răvăşit în această perioadă de o epidemie 
de holeră, care făcea zilnic peste 2500 de victime. 
Aceasta a încetat abia după ce un incendiu uriaş a 
distrus aproape jumătate din oraş. Tatăl său moare la 
doar 44 de ani, motiv pentru care Ismail Bey este numit 
de către Midhat Paşa (unul din reformatorii imperiului, şi 
de care destinul lui Ismail Paşa avea să fie legat în 
permanenţă) prefect al oraşului Ruse, unde se afla sediul 
vilayetului Dunării, al cărui valiu (guvernator general) era  

 
Midhat. Trebuie menţionat că Midhat Paşa primise 
sarcină de la Sultan să aplice cu titlul de experiment 
o serie de reforme în cadrul vilayetului Dunării, cel 
mai prosper în acea perioadă, pentru a vedea 
rezultatele şi a le aplica apoi în întreg Imperiul. Dar 
aşa cum se întâmpla foarte des la Stambul, Marele 
Vizir Fuad Paşa intră în dizgraţia Sultanului Abdul-
Aziz, şi o dată cu el şi Midhat Paşa şi Ismail Bey, 
care este plimbat din funcţie în funcţie, îndeplinind la 
un moment dat şi pe cea de editor al ziarului 
vilayetului, Le Danube. 

În 1867, se căsătoreşte, a doua oară, cu o 
grecoaică creştină din Ruse, cu care avea să aibă 4 
fete și 6 băieţi. Deosebirea de religie este un mare 
obstacol în calea căsătoriei, mai ales din partea 
viitoarei mame soacre. Actul oficial are loc în faţa 
consulului Belgiei, pe vasul acestuia, pentru ca 
legalitatea să fie perfectă. În final, toată lumea a fost 
de acord cu această căsătorie, care chiar a stârnit 
emoţie şi simpatie în comunitatea de la Ruse şi în 
cea diplomatică, după spusele lui Ismail Bey. 

În martie 1870, Ismail Bey ajunge la Tulcea ca 
mutesarif al sangeacului, de fapt al întregii 
Dobrogea, sau al Dunării de jos, cum mai era denu-
mit. Numirea s-a făcut după ce precedentul mute-
sarif al Tulcei decedase în timpul mandatului (al doi-
lea), fiind vorba de Suleiman Bey. Iniţial Ismail Bey 
trebuia să rămână mutesarif al sangeacului Varna, 
unde începuse, cu succes şi bani mulţi, proiectul 
amenajării portului maritim. În final, după ce este de-
a dreptul disputat, este numit la Tulcea, care mai 
avea avantajul că oferea prezidenţia Comisiei 
Europene a Dunării, o instituţie extrem de puternică 
în acea vreme, care, de fapt, făcea legea pe cursul 
inferior al Dunării şi aproape în toată regiunea. 

Rupem puţin aici firul vieţii lui Ismail Khemal 
Bey, aşa cum apare în Memoriile sale, pentru a spu-
ne că, din păcate, activitatea sa de mutesarif al Tul-
cei, care ne interesa cel mai mult, apare în aceste 
pagini destul de puţin relevant. Motivul este acela că 
tânărul diplomat otoman (a fost numit în această 
funcţie la doar 26 de ani) era prea implicat în păien-
jenişul de relaţii politice, administrative cu personaje 
din înalta societate europeană pentru a mai coborî la 
nivelul tulcenilor şi al problemelor lor. Astfel, nu reu-
şim să aflăm mai nimic din cum trăiau aceştia la 
1870, ce probleme sau ce bucurii aveau. Aflăm însă 
că Tulcea este vizitată la un moment dat de către 
Marele Duce Mihail Nikolaievici, Viceregele Cauca-
zului, adică un fel de Guvernator General al Geor-
giei, aflată sub ocupaţie rusească. Mutesariful tul-
cean oferă întregi suitei un sejur în Deltă (pe care o 
numea şi Insula), mergând în celebra pădure de ste-
jar Letea (numită Pevki) şi unde se spunea că însuşi 
Alexandru cel Mare îl urmărise aici pe unul din regii 
barbari. Ce se ştie aproape sigur este că cetatea 
Chilia a fost fortificată de Alexandru cel Mare, pe 
vremea când aici se afla colonia grecească Achilia. 

Pe 15 august, Ismail Bey se deplasează la 
consulatul francez din Tulcea, cu ocazia zilei împă-
ratului Franţei Napoleon al III-lea, unde se întâlneşte 

(continuare în pag. 16)
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cu consulul, M. Langlais. În acest timp, Franţa era în plin 
război cu Prusia, motiv pentru care tulcenii cheltuiau foarte 
mulţi bani la telegraf: …The entire population round us, 
eager to have news as quickly as possible, spent 
considerable sums in subscriptions to a telegraphic 
agency, which brought us almost from minute to minute 
telegrams from the seat of war, which we in turn 
transmitted to the Commission and to other centres 
connected by the international telegraph… (…Întrega 
populaţie din jurul nostru era nerăbdătoare de a afla veşti 
cât mai repede posibil, cheltuind sume considerabile cu 
abonamente la agenţia telegrafică, unde soseau aproape 
din minut în minut telegrame de la locul luptelor, care erau 
transmise mai întâi Comisiunii şi altor centre, prin 
telegraful internaţional…). În timp ce Ismail Bey se afla în 
Consulat, o mulţime de tulceni se strânseseră în faţa 
clădirii pentru a-şi arăta ataşamentul faţă de francezi în 
acest război. Când Ismail Bey vorbeşte despre o mulţime 
de tulceni, puţin probabil că aceasta era alcătuită din 
pescari, sacagii şi mici negustori, cu siguranţă că era 
vorba de funcţionari otomani şi negustori care aveau 
monopol asupra unor produse şi pentru care acest război 
era foarte important.  

Din nefericire, Franţa avea să-l piardă, chiar dacă 
însuşi consulul Langlais plecase pe front. După spusele lui 
Ismail Bey, vestea înfrângerii francezilor la Metz a fost pri-
mită de către tulceni cu emoţie, având în vedere că aceas-
ta putea însemna ruperea unor înţelegeri dintre Franţa şi 
Rusia, cum ar fi neutralitatea Dunării şi a Mării Negre.  

Cu cea mai mare viteză, Ismail Bey pleacă la 
Istanbul pentru a primi ordine privind situaţia nou creată. 
Aici, atmosfera era mai liniştită decât se aştepta, motiv 
pentru care i se aprobă câteva nave de luptă pentru mica 
flotă militară dunăreană. Profitând de sejurul din capitala 
Imperiului, Ismail solicită aprobarea aplicării noi legi a 
învăţământului, care făcea parte din pachetul de reforme al 
lui Midhat Paşa. Aceasta trebuia aplicată deja de 3 ani, dar 
era la latitudinea mutesarifului de sangeac, dacă dispunea 
de resursele financiare necesare. Iar Ismail Bey dispunea 
de aceste fonduri, din taxele colectate foarte bine de la 
comercianţii evrei şi locuitorii tuturor satelor din sangeac, 
dispuşi să plătească pentru funcţionarea de şcoli pentru 
copiii lor. Legea specifica că în fiecare sat trebuia să existe 
o şcoală primară, în reşedinţele de caza (Constanţa, 
Isaccea, Medgidia, Măcin etc.) câte un gimnaziu iar în 
reşedinţele de sangeac, cum era Tulcea, câte un liceu. De 
asemenea, o sumă importantă de bani provenea de la 
Babadag, unde se afla un Vakouf, adică o instituţie 
religioasă filantropică, alcătuită în jurul geamiei Ali Gaza-
Paşa, construită aici încă de la începutul anilor 1600. În 
Babadag funcţiona deja primul gimnaziu din întreaga 
regiune. Entuziasmul reformator al lui Ismail Bey este 
înfrânat de spusele Marelui Vizir al Imperiului, Aali Pasha, 
care după ce îi aprobă toate documentele privind reforma 
învăţământului, îi spune următoarele cuvinte: Ce vor 
deveni aceşti oameni după ce vor primi această educaţie, 
în starea în care este ţara în prezent? Vor deveni toţi 
avocaţi şi leneşi ca în Grecia?  

Puternic impresionat de cele spuse de Marele Vizir, 
Ismail Bey declară în Memoriile sale că a impus ca 
programele şcolare să includă cunoştinţe practice despre 
agricultură şi meşteşuguri. 
 

 

Încheierea Războiului Franco-prusac a dus şi 
la schimbarea aproape a tuturor diplomaţilor-
funcţionari Comisiei Europene a Dunării. Astfel, în 
locul Colonelului Stokes, este numit în funcţia de 
consul al Marii Britaniei, colonelul Charles Gordon, 
supranumit Gordon Chinezul, deoarece înăbuşise o 
revoltă sângeroasă în Taipeul chinezesc. Între cei 
doi, se înfiripă o prietenie adevărată, Gordon 
renunţând la domiciliul de la Galaţi pentru a se muta 
la Tulcea, timp de doi ani, petrecându-şi după-
amiezile împreună, alături de un al treilea personaj 
interesant: un american, coleg de arme cu Gordon, 
pe nume Lang. Visul secret al consulului Gordon era 
acela de a conduce o armată engleză sau chiar 
otomană, cu care să pătrundă în inima Imperiului 
Rus şi să-l distrugă. Până la această ispravă, îşi 
donase averea surori sale, unor societăţi caritabile şi 
săracilor, şi îi ceruse permisiunea mutesarifului să-i 
aprobe deplasări în Dobrogea şi să deseneze hărţi. 
Cererea  i s-a aprobat cu multă bunăvoinţă. Aceasta 
o aflăm din Memoriile lui Ismail Bey 

Aici suntem nevoiţi să facem o mică paran-
teză şi să discutăm ceva mi mult despre Charles 
Gordon Chinezul, utilizând informaţii din alte surse. 
În primul rând, trebuie spus că Charles Gordon nu 
era pentru prima oară pe meleagurile din apropierea 
Dunării; în timpul Războiului Crimeei, el participase 
la lupte împotriva ruşilor, fusese rănit şi apoi trimis în 
Basarabia, în cadrul unei comisii, pentru a trasa 
noua graniţă între Rusia şi Moldova, în mai 1856. 
Fiind un excelent cartograf, a fost numit comisar 
adjunct şi datorită obstacolelor ruşilor, a rămas în 
Basarabia aproape un an de zile. S-ar părea că în 
această perioadă, în care a stat cel mai mult la 
Chişinău, a căpătat o aversiune destul de mare faţă 
de ruşi, care le-au făcut cartografilor englezi tot felul 
de şicane administrative, iar comercianţii locali i-au 
jupuit, economic vorbind, ori de câte ori au avut 
ocazia. Pe motiv de carantină, corespondenţa era ci-
tită, iar pasajele care nu plăceau cenzorilor ruşi erau 
înnegrite pentru a nu putea fi citite de destinatar. 
Părăseşte Basarabia în aprilie 1857, cu gradul de 
locotenent şi revine în Dobrogea, cu titlul de consul 
al Angliei, în octombrie 1871, şi cu gradul de 
locotenent colonel. În cei paisprezece ani, devenise 
un militar cu experienţă, cu o poveste demnă de un 
roman de aventuri. Astfel, în 1860, cu acordul 
guvernului de la Londra, pleacă în China, răvăşită de 
revolta Taï-ping, care cuceriseră cea mai mare parte 
din teritoriu şi se pregăteau să-l debarce pe împărat. 
Charles Gordon, în fruntea a doar câtorva zeci de 
englezi, reorganizează armata chineză, supranumită 
ca Armata lui Gordon sau Armata întotdeauna victo-
rioasă şi-i striveşte pur şi simplu pe rebeli. Împăratul 
Chinei îi acordă titlul de vice-conte şi ordinul Imperial 
yellow jacket. Cu toate onorurile şi avantajele mate-
riale primite, părăseşte China, luând de aici doar o 
mare admiraţie pentru cultura orientală şi numele de 
Gordon Chinezul. Aşa se explică, într-un fel şi aver-
siunea împotriva ruşilor pe care îi vedea drept cel 
mai mare duşman al culturii orientale. În continuare, 
este numit guvernator general al Sudanului unde, 
după spusele lui Ismail Bey, l-a invitat să-i fie alături, 

(continuare în pag. 17)
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dar acesta l-a refuzat.  
Cam acesta era Charles George Gordon, proaspăt 

numitul consul englez şi comisionar al Comisiei Europene 
a Dunării, care a renunţat la domiciliul din Galaţi pentru a 
locui la Tulcea aproape doi ani de zile. Ismail Bey afirmă 
că acest lucru s-a datorat prieteniei dintre cei doi. Noi 
zicem că nu numai. Anglia avea nevoie de hărţi precise ale 
Dobrogei și Dunării, în contextul intereselor tot mai 
puternice asupra Dunării de Jos; aşa se explică lungile 
plimbări romantice ale lui Gordon prin Dobrogea şi 
solicitarea permisiunii mutesarifului Ismail Bey, de a 
desena hărţi.  

El avea să rămână în memoria englezilor ca unul din 
cei mai mari eroi ai naţiunii, lucru care nu poate decât să 
ne facă mândri pentru faptul că a locuit doi ani şi în 
frumoasa noastră urbe Tulcea.  

În ianuarie 1884, Guvernul englez îi cere lui Charles 
Gordon să coordoneze evacuarea capitalei Sudanului, 
Khartoum, pe cale de a fi atacată de rebeli. Ajuns aici, în 
februarie,  propune Londrei sprijinirea unui emir local 
pentru a înfrânge rebeliunea ce măcina ţara, dar aceasta 
refuză. Bun organizator, Gordon reuşeşte să evacueze în 
condiţii optime peste 2500 de copii şi femei din Khartoum 
şi, după ce guvernul englez îi respinge o altă propunere de 
luptă împotriva rebelilor, Gordon este complet izolat de 
către rebeli în Khartoum. Rezistă asediului nu mai puţin de 
321 de zile, răstimp în care opinia publică engleză 
urmăreşte cu sufletul la gură desfăşurarea evenimentelor 
din capitala Sudanului şi făcând presiuni din ce în ce mai 
mari asupra guvernului pentru a interveni cu armata pentru 
salvarea celor asediaţi. Un corp de armată se organizează 
cu greu şi ajunge pe data de 28 ianuarie 1885 la 
Khartoum. Dar era prea târziu, cu doar cu două zile 
înainte, trupele lui Gordon cedaseră, acesta fusese ucis şi 
decapitat, stârnind un adevărat val de emoţie şi indignare 
în Anglia. Charles Gordon a devenit astfel un personaj 
mitic, care a inspirat numeroşi artişti şi a cărui poveste 
eroică a fost ecranizată în filmul Khartoum (1966) cu 
Charlton Heston  în rolul lui Gordon. 

Dacă Ismail Bey nu ne povesteşte mai nimic despre 
tulceni, nu a uitat întâmplările mai picante din timpul 
mandatului său. Astfel, primeşte o depeşă urgentă de la 
Constanţa, pentru a se prezenta şi rezolva cazul răpirii 
unei cetăţene engleze (dintr-o familie malteză) de către un 
turc, motiv serios de scandal diplomatic. În cea mai mare 
viteză, Ismail Bey se deplasează în cazaua Constanţa, 
unde află că era vorba despre o poveste de dragoste între 
tânăra malteză şi turc, care doreau să se căsătorească 
împotriva voinţei familiei fetei. Îi transportă pe cei doi la 
Tulcea, şi cu toate discuţiile diplomatice, cei doi se 
căsătoresc chiar în casa lui Gordon, avându-i martori pe 
acesta şi pe Ismail Bey. În plus, le-a acordat găzduire şi a 
făcut demersuri pentru a împăca familiile celor doi tineri.  

Interesantă este şi mărturia privind următoarea 
întâmplare; valiul (guvernatorul general) vilayetului Dunării, 
Akif Paşa i-a invitat pe toți mutesarifii de sangeac să 
participe la evenimentul circumciziei celor doi fii ai săi. În 
timpul vizitei la Ruse, unde se afla capitala vilayetului,  
mutesariful Vidinului, Aziz Paşa, a fost invitat de către 
comunitatea bulgară în faţa reprezentanţilor cărora a ţinut 
un discurs în care a amintit că familia sa este de origine 
bosniacă, străbunul său fiind nimeni altul decât Kobilovitch, 

 

asasinul sultanului Murad I, după victoria de la 
Kosovo. Înalta Poartă este informată de acest 
discurs înflăcărat şi Marele Vizir, Aali Paşa, îl 
cheamă la Istanbul pe Aziz, căruia i se retrag toate 
funcţiile şi nu mai primeşte niciuna o lungă perioadă 
de timp. 

Povestea cerchezilor din Dobrogea este deo-
sebită. În primul rând, trebuie spus că cerchezii sunt 
un popor caucazian străvechi, din aceeaşi familie cu 
cecenii şi abhazii. Prin secolul al XV-lea au fost isla-
mizaţi, după ce, cu ceva vreme înainte, încercaseră 
şi o creştinare, fără prea mult succes. După Războiul 
Ruso-Caucazian, încheiat în 1864, în care Rusia ţa-
ristă şi-a întins Imperiul peste Armenia, Georgia, Ab-
hazia, Cecenia şi alte popoare din zonă, cerchezii 
bat palma cu turcii şi nu mai puţin de jumătate de mi-
lion dintre ei se stabilesc în Balcani, dintre care apro-
ximativ zece mii în Dobrogea (Din Memoriile lui Isma-
il Bey reiese că ar fi vorba de chiar douăzeci de mii). 
În localitatea Slava Cercheză s-au stabilit nu mai pu-
ţin de 500 de familii, dar şi în alte localități: Horia, 
Isaccea, din judeţul Tulcea, dar şi în Cerchezu, din 
Constanţa. În comparaţie cu etniile creştine deja sta-
bilite în zonă, cerchezii au primit o serie de avantaje, 
printre care animale de povară şi scutirea pe mai 
mulţi ani de la dări către statul otoman. Ismail Bey 
scrie despre ei că erau o etnie de o extraordinară 
energie şi vivacitate, dar aveau o morală primitivă şi 
se conduceau după reguli medievale. Astfel, dacă o 
familie de cerchezii avea probleme economice (le 
mureau animalele, care erau principala sursă de 
existenţă), sau, pur şi simplu, aveau nevoie de o su-
mă de bani, o delegaţie din comunitatea respectivă 
se deplasa la o familie de cerchezi, mai avută, şi fără 
prea multe parlamentări plecau de la aceştia cu un 
anumit număr de vite, bani sau alte bunuri. Cum 
locuitorii din satele româneşti, bulgare, germane şi 
chiar turceşti nu înţelegeau această practică, atunci 
apelau la jaf, convinşi că scopul era mai important 
decât mijloacele. Locuitorii Dobrogei erau de-a 
dreptul terorizaţi de cerchezi, în mod special, 
germanii, care erau victimele preferate ale acestora, 
deoarece erau cei mai înstăriţi.  

Problema cea mai importantă privind 
comunitatea cercheză, consta din punctul de vedere 
al mutesarifului Ismail Bey, în existenţa printre cei 
aproximativ 20 de mii de cerchezi a unui număr de 5 
mii de sclavi. În Europa, aceasta fusese abolită de 
ani buni, chiar şi în Ţările Române, robii ţigani 
fuseseră „dezrobiţi” („sloboziţi”) între anii 1843-1855. 
În Imperiul Otoman, lucrurile în această privinţă erau 
legiferate tipic oriental, adică comerţul cu sclavi era 
interzis, dar posesia de sclavi era permisă. Sclavii 
cerchezilor erau zeci de familii, peste care aceştia 
erau stăpâni de generaţii întregi, otomanii recunos-
când această formă de proprietate, dar interzicând 
comerţul cu aceştia. Fetele cercheze erau însă la 
mare căutare la Istanbul, aşa că cerchezii nu ezitau 
prea mult cu vânzarea atunci când aveau oferte 
interesante. În prima fază, Ismail Bey a cerut 
guvernatorilor de cazale să întocmească liste cu 
stăpânii şi cu familiile de sclavi din posesia acestora. 

(continuare în pag. 18)
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(urmare din pag. 17) 
 

Au fost numeroase revolte din partea cerchezilor, dar şi a 
familiilor de sclavi, care se complăceau în această 
situaţie. În final, după spusele lui Ismail Bey, Imperiul 
Otoman a răscumpărat libertatea acestor sclavi, plătind 
2000 de piaştri (20 £) pentru un bărbat, 1500 de piaştri 
(15 £) pentru o femeie şi 500 de piaştri (5 £) pentru un 
minor. Aceşti bani au fost creditaţi de către băncile 
agricole, iar familiile de sclavi au fost împroprietărite şi li 
s-au dat animale şi unelte agricole. Sună puţin cam idilic 
chiar şi pentru vremurile noastre, dar îi acordăm  
încredere totală lui Ismail Bey. 

Pe şase septembrie 1871, se stinge din viaţă 
Marele Vizir Aali Paşa, în locul lui fiind numit Mahmoud 
Nedim Paşa, motiv de mare tristeţe pentru Ismail Bey, 
deoarece acesta reprezenta o fracţiune rivală celei din 
care făcea parte el, în cadrul Imperiului Otoman. În foarte 
scurt timp, Mihat Paşa, protectorul lui Ismail Bey, este 
exilat într-un post obscur din Asia, și toţi apropiaţii 
acestuia încep să fie vânaţi. Ismail Bey este reclamat de 
către „cetăţenii tulceni” că ar fi forţat un minor ortodox să 
devină musulman şi ar fi eliberat un tâlhar rus tulcean la 
intervenţiile consulului rus la Tulcea. În Memoriile sale, 
Ismail Bey afirmă că, de fapt, toate aceste intrigi se 
datorau ruşilor, care începuseră un adevărat război 
subversiv în Dobrogea şi actuala Bulgarie. Cel care a 
început o adevărată campanie de calomniere a lui Ismail 
Bey a fost consulul rus Bellotcherkovitz, prin intermediul 
intrigilor tulcene şi a  ziarului francez de la Istanbul, 
Courrier d' Orient, la care noul Mare Vizir era foarte 
receptiv, în dorinţa de a nu-i supăra pe ruşi.  

Pentru a ancheta cele două cazuri, este trimis la 
Tulcea, secretarul general al vilayetului Dunării, Nafiz 
Bey. Acesta constată că minorul se născuse într-o familie 
ortodoxă, dar îşi schimbase deja religia de câteva ori, 
înainte de a deveni musulman. Tatăl său (de o moralitate 
dubioasă, cum scrie Ismail Bey) a reclamat această 
ultimă opţiune religioasă. După o discuţie cu Arhiepis-
copul creştin din Tulcea, minorul este trimis la mânăstirea 
Cocoş, urmând să stea aici până la majorat şi să urmeze 
apoi religia pe care şi-o doreşte. Furios, tatăl său pleacă 
la Istanbul unde reclamă situaţia, motiv pentru care la 
Tulcea soseşte o telegramă semnată de Marele Vizir în 
care se hotăra trimiterea minorului la Istanbul. Urmează şi 
aici o anchetă, care constată justeţea hotărârii mute-
sarifului tulcean, iar copilul este dat în grija Patriarhului. 

În al doilea caz reclamat, un rus tulcean este jude-
cat de un tribunal local pentru tâlhărie şi închis. Imediat 
consulul rus reclamă că la proces nu a fost prezent şi un 
reprezentant al consulatului rus. Ismail Bey îi explică că 
acest lucru nu era necesar, deoarece făptaşul era rus 
nativ din Tulcea, deci nu era cetăţean rus. Consulul rus 
Bellotcherkovitz îi dă acestuia, după ispăşirea pedepsei,  
o sumă de bani pentru a se refugia  în Rusia, după care
se prezintă în audienţă la mutesariful Ismail Bey, pentru 
a-l întreba de starea condamnatului, insinuând că acesta 
ar fi dispărut în urma unei acţiuni criminale. Fiind la 
curent, cu intrigile diplomatului rus, mutesariful îl dă pur şi 
simplu afară din cabinet. După puţin timp, i se aduce la 
cunoştinţă că tâlharul rus nu părăsise Tulcea şi se afla 
într-un sat apropiat. Este adus la Tulcea, iar Ismail Bey 
solicită o întâlnire cu un reprezentant la consulatului rus, 
pentru a verifica şi certifica identitatea tâlharului. Culmea  

 
intrigii ruseşti a fost aceea că reclamaţia a fost 
construită pe ideea că Ismail Paşa l-a eliberat abuziv 
pe tâlharul rus datorită prieteniei cu consulul 
Bellotcherkovitz. 

Tot în această perioadă, sfârşitul anului 1871, 
Ismail Bey încearcă să rezolve problema Bisericii 
Sfântul Nicolae din Tulcea, pentru ierarhia căreia se 
luptau episcopul grec Nichifor şi cel bulgar Grigorie, 
susţinuţi fiecare de către un grup de tulceni. Pentru 
a stinge conflictul dintre cele două tabere, care 
ameninţa să devină violent, însuşi valiul de la Ruse, 
Hamdy Paşa vine la Tulcea şi sigilează uşile 
bisericii. Un gest care a fost greu acceptat chiar şi 
de Ismail Bey, care spune în memoriile sale: …După 
părerea mea, această hotărâre se putea lua pentru 
o tavernă, dar nu era deloc potrivită cu respectul ce 
trebuie arătat unui templu. Am ordonat ca uşile 
bisericii să fie redeschise şi în încercarea de a 
rezolva problema, am convenit cu cei doi episcopi 
să recurgem la un plebiscit pentru a afla numărul 
exact de susţinători pentru Patriarhia din 
Constantinopol şi Exarhatul bulgar, urmând ca 
majoritatea să preia biserica. Această dezagreabilă 
chestiune fiind rezolvată, împreună cu primirea scu-
zelor din partea Consulatului rus (pentru cele două 
reclamaţii menţionate mai sus – n.a.), mi-am dat 
demisia de la guvernarea Tulcei, predând conduce-
rea oraşului succesorului meu Fahry Bey…. Aceas-
ta se întâmpla la începutul anului 1872.  

Deci, Ismail Bey a condus destinele san-
geacului Tulcea aproximativ doi ani (1870-1872), 
rămânând în istoria acestuia ca un mutesarif
luminat, deschis către reforme şi modernizare. Din 
nefericire, cum am mai scris în aceste pagini, măr-
turiile privind viaţa oraşului şi problemele cotidiene 
ale acestuia sunt destul de puţine în Memoriile lui 
Ismail Bey, preocupat de evenimentele din înalta 
societate otomană şi europeană, de care, ce-i drept, 
depindea şi destinul său.  

Viaţa şi cariera sa nu au început şi nu s-au 
terminat la Tulcea. După încheierea mandatului de 
mutesarif tulcean a urmat o perioadă zbuciumată a 
Imperiului Otoman, care poate fi asemuită cu nişte 
adevărate convulsii ale unui mastodont în ultimele 
clipe ale vieţii. Astfel, Înalta Poartă era de-a dreptul 
răvăşită de intrigi şi comploturi care făceau să se 
perinde la conducerea Imperiului diferite grupări de 
oameni şi interese, Ismail Bey făcând parte din cea 
a lui Midhat Paşa şi a grupului puternic de familii 
albaneze, deţinătoare de averi consistente în Alba-
nia şi posturi importante la Istanbul. Aceasta, când 
nu erau trimişi în exil de către facţiunile rivale, aşa 
cum s-a întâmplat de mai multe ori şi cu Ismail Bey. 
Urmează ani de zile în care deţine funcţii precum 
guvernator al Beirutului, dar şi exilat pe o insulă 
grecească, unde era administrator al unei mine, o 
perioadă de care îşi aduce aminte cu reală plăcere, 
datorită vieţii idilice trăite în acest loc uitat de lume. 

 În mai, 1900, urcă la bordul  yachtului amba-
sadorului englez la Istanbul şi cere azil politic. 
Părăseşte Imperiul Otoman şi urmează o perioadă 
de opt ani de exil occidental în care se dedică  

(continuare în pag. 22)
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        Denisa LEP ĂDATU 
 

Gânduri 
 

�    

Privesc cum gândurile mele ţopăie fericite în 
jurul tău. Oricât le spui să se oprească ele îşi continuă 
joaca. Eşti amuzat şi, încercând să prinzi de mânuţă 
unul mai mic, observi că acesta se transformă într-o
aripă de înger. În jurul tău acum sunt o mulţime de 
gânduri-fluturi, care îţi amintesc de copilărie, nu-i aşa? 
Ai vrea să-i prinzi, dar nu poţi, fiindcă, aşa cum eu sunt o 
zvăpăiată, şi gândurile mele îmi seamănă. Ştii ce-ţi pro-
pun? Să aduni toate gândurile frumoase şi să le oferi în 
dar tuturor celor care au uitat să iubească. Ce spui? Pu-
tem face aşa oamenii mai buni? 
 

�    

Am adormit îmbrăţişată de picăturile ploii şi de 
gândul că tu eşti mereu lângă mine. Cuvintele tale sunt 
braţele ce îmi veghează somnul. Nopţile îmi zâmbesc şi 
ele, atingându-mi visele cu şoapte delicate. Simt că,
uneori, din prinţesa îngeraş nu mai rămâne nimic, pentru 
că eu cresc şi voi fi o regină a îngeraşilor. Şi îmi e atât 
de bine!  

 

�    

Zorii mi-au îmbrăţişat emoţiile şi gândurile alin-
tându-mi roua viselor neîmplinite. Atingându-le obrajii, 
am început să plutesc spre nordul zâmbetelor sincere. 
Hai să pornim în călătoria aceasta! La capătul drumului 
vom înflori împreună şi-i vom scrie cerului amintindu-i că 
al cincilea anotimp este cel al iubirii! 
 

�    

Emoţiile trec prin corpul meu căutând o ieşire...
Negăsind, intră în camera fericirii, închizând uşa, pentru 
ca tristeţea să nu mai ajungă niciodată acolo. Le privesc 
prin pielea-mi transparentă şi le pipăi cu privirea. 

Îmi iubesc sentimentele!!! 
 

�    

 Fulgii scriu poezii pe cerul aşezat cuminte în 
palma lui Dumnezeu. Literele şuşotesc între ele neştiind 
ce se întâmplă. Îngeraşi de iubire împodobesc brazii 
copilăriei cu şoapte de rugăciune şi clipe adorate. Din 
sufletul ei, Fericirea împleteşte globuleţe pentru a le oferi 
tuturor. Sunetul magic al eternei iubiri aşterne petale de 
iertare în calea purităţii. Pe inimi de gheaţă voci crista-
line pictează steluţe de dragoste, ce vor topi şi ultimul 
gând rece din filele poveştilor nedumerite. 
 

�    

 Orologiul înfrunzeşte tăcuta lumină, lacrimile că-
zute pe seminţe uscate oftează cutremurate de amin-
tire. 
 

 

�    

 M-am împiedicat şi am căzut, dimpreună cu 
un vis. El s-a uitat mirat la mine, s-a ridicat şi a 
continuat să meargă mai departe, pe drumul lui. 
Abia după ce nu l-am mai văzut mi-am dat seama 
ce am pierdut şi am început să alerg după el. Erau 
multe cărări, iar eu nu ştiam care este cea bună. 
 În drumul meu am întâlnit multe lucruri. 
Printre ele, şi răutatea. Aceasta era legată fedeleş 
şi abandonată, n-am înţeles de cine, lângă un co-
pac vişiniu. Când m-a văzut, m-a rugat cu lacrimi în 
ochi s-o ajut să se ridice, dar n-am luat-o în seamă.  
 Am căutat prin scorbura copacilor să văd 
unde mi-e visul... Pe umăr am simţit că mă atinge 
ceva rece. Privirea de gheaţă mi-a amintit cine 
anume te face să te simţi aşa: durerea sufletului. I-
am spus să plece, fiindcă sunt ocupată cu o altă 
problemă, dar ea se ţinea scai de mine. 
 În buzunar aveam o jucărie pe care i-am în-
tins-o, şi am rugat-o să plece cu ea la joacă. A ac-
ceptat.  
 După ce am mers mai departe, destul de 
mult, picioarele au început să mă doară şi m-am 
aşezat lângă un copac, să-mi găsesc un pic de 
odihnă. M-am simţit deodată îmbrăţişată de adierea 
nopţii, iar stelele s-au aşezat în linişte drept pernă 
sub capul meu.  
 Când am închis ochii, a apărut şi visul meu, 
care mi-a oferit o noapte minunată în braţele sale 
pufoase. 

 

�    

Mă ridic pe vârful degetelor să ating fruntea 
lunii cu buzele şi să-mi pun inima în palmele ei. Ţin 
visele în pumnul meu mic şi mi-e frică să-l deschid 
pentru a nu le pierde. Clipele de fericire stau 
ascunse în privirea mea şi mă roagă să am grijă de 
ele! Văzându-mă înfrigurată, luna mă înveleşte cu o 
rază şi îmi mângâie obrajii cu iubire, urându-mi 
“Noapte bună”! 
 

�    

  Viaţa despletită la capătul iubirii întrevede 
durerea chipului ce dispare în neant. Copacii de 
piatră întind mâinile spre timide mângâieri neas-
cultate. 

 

�    

 Învăţ să iubesc lumea, să îmbrăţişez soa-
rele, să culeg stelele şi să-mi împodobesc zâmbetul 
cu mângâieri înnodate cu petale atinse de îngeri. 
 
 

 

� 
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             Patricia LIDIA 
 

Şoaptele de vis  
ale Denisei Lepădatu 

 
Când ţii în mână cartea unui copil-minune, aşa 

cum este Denisa, nu ştii cum să reacţionezi: să zâmbeşti 
satisfăcut, că societatea mai are încă şanse de revenire, 
prin copii minunaţi precum Denisa; să pleci capul ruşinat, 
pentru că simţi că nu te ridici la nivelul poeziilor pe care 
acest suflet le aşterne pe hârtie sau să te afunzi în citit, 
să renunţi la orice gânduri şi să te bucuri de efectul 
binefăcător al versurilor sale. 

Denisa este un copil matur. O maturitate a gân-
dirii, a simţirii. La numai 10 ani, versurile ei surprind teme 
cu greutate, precum iubirea, viaţa, frumosul, dar şi teme 
pline de voioşie, de entuziasmul copilăresc în faţa frumu-
seţilor naturii. 

Într-un interviu recent, Denisa se autodefinea mi-
nunat ca şi poet: „De ce sunt eu aici? Am venit să vă ţin 
de mână pe toţi cei mâhniţi, să vă alin sufletul, să vă pi-
cur fericire în inimă şi să vă mângâi pe obraji. Degeţelele 
mele ştiu să aline durerea, ochişorii mei ştiu să te înve-
selească. Vrei să îţi arăt lumea? Dă-mi mâna şi hai să 
pornim în călătorie!” Şi, fără să îşi dea seama, Denisa se 
autocaracterizează şi în poezie: „prinţesă / cu aripi de în-
ger / colindă / sufletele / pătrunse / de ninsori / scrise / în-
crucişat / de păsările / vieţii” (Bucurie de înger). 

Poeziile ei sunt pline de gingăşie şi candoare. 
Sunt versuri de o sinceritate covârşitoare, prin care Deni-
sa se autodefineşte ca şi poetă, de fiecare dată într-un alt 
fel: „păşesc / pe urmele / ninsorii / de fluturi / tălpile mele 
/ cântă / albastrul / strâng cerul / între buze / şi-n palme / 
ţin tot / pământul / pictez glasul / lunii / cu degetul mic / 
rog fulgii / să mă / îmbrăţişeze / cu timpul / dintre / zi şi 
noapte” (Ninsoare de fluturi). 

Fiind o poezie confesivă, autocaracterizantă, De-
nisa îşi vede universul poetic întreţesut ireversibil cu uni-
versul şcolar: “întrebări / împărţite la doi / acolade purtate 
/ de adierea / necunoscutelor / cifre neînţelese / pitite sub 
/ umbrele de / semne / împletite / respirând iubire” (Între-
bări), iar ca şi elevă se vede “copil / cu ochi de litere / 
zâmbet citind / pagini de suflet…” (Cartea de citire). 

Chiar dacă matură în gândire, Denisa este totuşi 
un copil, ce tânjeşte şi după jocul copilăriei: “joc şotron / 
prin / zilele / aşezate / crescător / sar / de la unu / la opt / 
hotărâtă / să nu greşesc / mă strecor / între genele / 
copilăriei” (Joc) şi după dragostea şi alintul părintesc: 
“alintă-mă / să cresc frumos / sunt doar un sâmbure / 
care încolţeşte / hrănindu-se / cu iubire” (Alintă-mă). 

Am tinde să spunem că la această vârstă Denisa 
nu știe ce este iubirea, ce reprezintă un sărut, o atingere. 
 

 
 
Și totuși, ea ne vorbește despre toate acestea atât 
de firesc, că nu ne mai punem întrebări: „înger ne-
captiv / în palat de / iubire incomensurabilă / 
neprizonier al bunătăţii / şi / necondamnat la / cea 
mai fericită soartă / dar şi neobligat să păzească / 
poarta edenului / cum o face chiar / acum ca o / 
regină / apărând cetatea / şi iubind nemărginit / pe 
orice oricine / fără asemănare / îngerul la fel / 
apără / porţile raiului / fără oprire” (Înger la poarta 
edenului). Şi nu ne punem probleme nici când 
aduce în versurile sale teme filosofice eterne, 
precum viaţa ca o scenă, în care toţi oamenii sunt 
nişte actori: „ne-am născut / primind roluri” (Bieţi 
actori), sau mitul lui Manole: “cu aripi de fluturi / 
mă-nalţ / spre îngerii / hotărâţi” (Aripi răzleţe). 

Denisa este doar un copil, tindem să 
spunem, ce ştie ea despre viaţă, moarte, iubire, 
frumos? Este mai simplu să judecăm astfel, 
deoarece aşa nu ne ruşinăm de micul nostru 
univers, mica bulă de săpun în care trăim. Dacă 
am fi sinceri cu noi şi am deschide larg ochii, am 
recunoaşte cu adevărat că Denisa este un copil 
minune, de la care avem de învăţat atât de multe, 
că o singură viaţă nu ne-ar fi suficientă... 

 
 

� 
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Petre RĂU 
 

O poveste a poveştilor cu vampiri 
 

Gina Dănescu – Povestiri despre vampiri , ed. 
InfoRapArt, Galaţi, 2013 

 

Literatura care înmănunchează poveştile pentru copii, 
şi ea o adevărată artă a cuvântului, se bucură de un 
auditoriu destul de larg. Din această categorie însă, cărţile 
cu vampiri sunt azi cel mai la modă, datorită calităţii 
acestora de a fascina, dar mai ales pentru că poveştile de 
acest gen sunt, de regulă, un amestec pasionant de 
erotism, romantism şi groază. Ne confruntăm în ultima 
vreme pe piaţă cu un număr foarte mare de scriitori de 
literatură de acest gen, unii mai cunoscuţi, alţii mai puţin 
cunoscuţi, unele cărţi fiind de o mai bună calitate, altele, în 
afară de faptul că au pe vampiri ca eroi principali, n-au 
însă absolut nicio altă calitate literară. 

Autoarea cărţii de faţă, Gina Dănescu, care a debutat 
în urmă cu trei ani tot cu povestiri pentru copii adunate în 
cartea “Ţinutul curcubeului” (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 
2010), vine de data aceasta cu o colecţie de povestiri 
despre vampiri. Protagoniştii sunt aşadar eroii bineştiuţi 
din lumea creaturilor cu chipuri umane care duc o viaţă 
paralelă cu cea a oamenilor obişnuiţi, trăind într-o lume a 
visului, a magiei şi a călătoriei spre tărâmuri pline de 
farmec, dar şi de înfiorare. 

Desigur, naivităţile nu sunt excluse în astfel de po-
veşti, deseori ele putând întregi deliciul şi acapara cititorul. 
Personajele sunt, desigur, imaginare, în fapt inspirate din 
legendele despre vampiri, dar par şi rupte din realitate, 
având rolul de a capta atenţia şi de a oferi surprize plăcute 
micului cititor. Şi chiar de-ar fi rămas în totalitate de partea 
fictivului, să ne amintim în acest sens despre celebra 
învăţătură ce ne-a rămas de la marele savant Carl Sagan: 
“Imaginaţia ne poartă adesea prin lumi care nu au existat 
niciodată. Însă fără ea, nu putem ajunge nicăieri”. 

Autoarea utilizează o tonalitate specifică basmelor, 
anume aceea de a vrăji cu un condei fermecat copii ce 
trebuie vegheaţi permanent cu bunătate şi căldură. Ea, 
autoarea, beneficiază de un har în arta povestirii pentru 
copii. Prin discursul său narativ sunt aduse din lumea 
basmelor fiinţele acelea aparent blânde, cu trăsături pur 
umane, dar care pun sub semnul întrebării convieţuirea cu 
lumea muritorilor de rând, fiind în cele din urmă răpuse 
sau aduse, cum s-ar zice, pe calea cea bună. 

Aşa cum spuneam mai sus, parte din naraţiune pare 
smulsă dintr-o realitate aparent densă, dimprejurul nostru, 
din viaţa noastră de toate zilele. Subiectele alese de 
autoare sunt întâmplări, desigur, la limita înţelegerii şi 
gustului celor mici, menţinând însă fascinaţia celor care 
asigură - prin lectura lor plină de ingenuitate şi curiozitate -
o sumă desăvârşită de gingăşie, puritate şi sinceritate. 

Personal, cred că volumul Ginei Dănescu reprezintă o 
colecţie de poveşti savuroase care cred că vor fi îndrăgite 
de copii. Autoarea reuşeşte într-o măsură remarcabilă să 
animeze ambianţa descrisă, punând în mişcare personaje 
deosebite şi scoţând la lumină situaţii dintre cele mai 
diverse. Sunt pagini în care calitatea scrierii inundă 
povestirea la modul foarte plăcut. Pentru că, până la urmă, 
basmele nu sunt altceva decât mângâieri pentru sufletul 
inocent al copiilor şi lectura lor reprezintă un bun prilej ca 
aceştia să-şi ușureze povara indiscreţiei lor infantile la un 
mod cât se poate de înălțător. De pildă, majoritatea 

 

copiilor cred că află prima dată detalii despre 
sentimentul de dragoste dintre un bărbat şi o femeie 
din poveştile citite sau ascultate. 

Cartea conţine şapte povestiri. În prima dintre 
ele, “Ultimii vampiri”, se povesteşte despre prinţesa 
Vladimia, fiica contelui Dracula, reprezentanta fidelă a 
ultimei generaţii de vampiri din Transilvania. Tatăl ei o 
ţinea închisă, nu o lăsa noaptea să iasă din castel, 
dar neastâmpărata copilă evadează şi îl va cunoaşte 
în Pădurea de Sticlă pe prinţul Adrian de care se va 
îndrăgosti. În începutul acesta de dragoste din 
comportamentul prinţesei se reaprind apucăturile de 
vampir şi muşcă pe ascuns gâtul prinţului, complicând 
astfel povestea. Însă o luminopiră - Fiică a Soarelui -
îl va trezi la realitate. Nici prinţesa vampiră nu se 
simte mai bine în izolare şi caută cu tot dinadinsul să 
devină muritoare de rând, ca să poată trăi în aceeaşi 
lume a iubitului ei. Cei doi îndrăgostiţi hotărăsc, 
independent unul de celălalt, să-şi schimbe lumea în 
care trăiesc, pentru a putea fi împreună. După multe 
peripeţii, relatate de narator în paralel, cei doi se vor 
regăsi şi vor continua viaţa împreună, spre nemulţu-
mirea contelui Dracula care nu mai are cum să evite 
contactul pe deplin cu lumea atât de adevărată a 
muritorilor de rând. 

În cea de-a doua poveste, “Peştera vampirilor”, 
aflăm despre vrednicul primar al unui oraş şi despre 
fiul său care purta pe chip o mască de aur pentru a-şi 
ascunde hidoşenia feţei. Mama acestuia, simţindu-se 
în pragul morţii, îi împărtăşeşte taina şi-l sfătuieşte să 
caute peştera vampirilor, ascunsă în pădure în 
spatele unei cascade şi să aducă de acolo un cufăr 
fermecat ce poate să-l ajute să-şi recapete 
înfăţişarea. Şi astfel, aventura începe, tânărul se 
aruncă în necunoscut şi reuşeşte în cele din urmă să 
găsească şi apoi să pătrundă în peştera vampirilor. 
Acolo va descoperi o tânără ce urma să fie sacrificată 
la masa vampirilor, pe care o va salva, odată cu cu-
fărul. Povestea continuă, terminându-se, cum era şi 
de aşteptat, cu un happy-end, în care tânărul îşi reca-
pătă înfăţişarea normală, se căsătoreşte cu frumoa-
sa tânără care l-a însoţit în aventurile sale şi va de-
veni primar de nădejde al oraşului, după ce tatăl său, 
în vârstă, îi va ceda locul. 
 În “Vampirul de zăpadă” ne întâlnim cu un tânăr 
prinţ, Vampir al Zăpezilor, în căutarea unei prinţese 
care să-i fie alături. El cere supuşilor să construiască 
o scară cu care să se înalţe până dincolo de nori, la  

(continuare în pag. 22)
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(urmare din pag. 21) 
 

Palatul de Cristal, unde doreşte să-şi întâlnească consoar-
ta - o prinţesă de zăpadă. Dar în grădina Eteria, un fel de 
grădină a raiului, o va cunoaşte pe Aeria, Fiica-Paradisului, 
o nemuritoare de care se va îndrăgosti pe loc. Drept 
pedeapsă pentru îndrăzneala lui, prinţul va fi ferecat într-
un glob de cristal pentru tot restul vieţii. Dar Aeria va primi
sprijinul celor din lumea vrăjitorilor şi va reuşi până la urmă 
să-l elibereze pe prinţ. Cei doi vor deveni muritori şi se vor 
căsători şi stabili în palatul prinţului. 
 “Povestea sticlei” ne mărturiseşte despre prinţul 
Muranus, urmaş al unor vestite familii de vampiri, care se 
aventurează pentru prima dată noaptea în pădure unde o 
va întâlni pe prinţesa de sticlă. Aceasta îl va invita şi-i va 
arăta lumea ei, una fascinantă, în care oamenii îşi duceau 
traiul în globuri de sticlă. Prinţul se îndrăgosteşte de acele 
locuri, dar mai cu seamă de prinţesă. Cei doi se vor întâlni 
mai multe nopţi la rând, dar prinţul ştia bine că nu-şi va 
putea părăsi lumea pentru o muritoare obişnuită. Ba chiar 
face imprudenţa să se căsătorească cu o prinţesă din 
lumea sa, a vampirilor. Dar prinţesa de sticlă află şi 
încearcă să-i zădărnicească planurile. Rivala ei însă, 
având puteri magice, reuşeşte să o pietrifice pentru 
totdeauna. Prinţul va descoperi magia, cu regret o va 
recupera pe prinţesa de sticlă şi o va depune ca ornament 
în sala principală a castelui său. 
 “Povestea norocului” este povestea unui bătrân, numit 
Moş Noroc, care avea puterea magică să dăruiască celor 
drepţi şi cinstiţi câte un dram de noroc, acoperindu-le 
lipsurile şi nevoile. 

“Coşarul şi Zâna-celor-singuri” este povestea unui fiu 
sărac de coşar, rămas orfan, care preluase de la tatăl său 
meseria pe care o făcea cu sârg şi pricepere, motiv pentru 
care era foarte cunoscut şi apreciat. Într-o zi, el este invitat 
la castel pentru a desfunda hornurile împărăţiei. Prinţesa 
Bianca, cea care fusese hărăzită să aducă alinare copiilor 
orfani şi oamenilor care aveau nevoie de ajutor, îl va 
cunoaşte şi se va oferi să-l ajute. Viaţa celor doi se 
intersectează astfel şi, după mai multe peripeţii, coşarul îşi 
aduce contribuţia la salvarea prinţesei dintr-un blestem în 
care căzuse din cauza unei rude duşmănoase. 
 Ultima povestire, “Sperietoarea”, o prezintă pe 
Fabiana, o fiică de împărat, care se împrieteneşte cu o 
sperietoare de pe câmp. Întârziind într-o noapte mai mult 
decât trebuia în compania acesteia, are prilejul să asiste la 
felul în care sperietoarea se transformă într-un prinţ frumos 
de care ea, prinţesa, se va îndrăgosti pe loc şi, ascultându-
i povestea, se va oferi să-l ajute să scape de blestem, 
acceptând să devină ea sperietoare în locul lui, până ce el 
va reuşi să-şi rezolve problema. Ceea ce se şi întâmplă, 
iar după numeroase peripeţii, prinţul se va întoarce exact 
la momentul oportun ca s-o salveze şi el pe prinţesă. Cei 
doi se vor căsători şi vor trăi fericiţi, aşa cum se zice în 
poveste, până la adânci bătrâneţi. 

Din cartea Ginei Dănescu copiii ar putea învăţa să 
depăşească anumite obstacole, desigur, dintre cele mici, 
specifice vârstei lor; dar mai pot învăţa totodată şi despre 
ce înseamnă prietenia, ajutorul, perseverenţa, curajul, as-
cultarea sfaturilor celor înţelepţi, a celor care le vor mereu 
binele. 

Autoarea foloseşte motive, teme şi idei simple şi 
adecvate pentru a da libertate deplină relatării unor acţiuni 
captivante, apropiate de preferinţele, priceperea şi  
 

 

înţelegerea celor mici. Agreabilă şi palpitantă, cartea 
Ginei Dănescu are atuuri suficiente pentru a putea 
deveni una din cărţile îndrăgite de cei mici, şi nu 
numai. 

� 

 

 

 (urmare din pag. 18) 
 

cauzei albaneze. În anul 1908, are loc aşa numita 
Young Turk Revolution, care îl readuce pe Ismail 
Bey la Istanbul, ca  deputat în Parlamentul Otoman. 
În 1909, o contrarevoluţie împotriva mişcării Young 
Turk, face ca Ismail Bey să fie numit preşedinte al 
Adunării Naționale Otomane, una din cele mai înalte 
funcţii pe care le-a avut de-a lungul vieţii. Din 
păcate, a durat doar două zile, pentru că obligat de 
împrejurări, avea să părăsească Istanbulul pentru 
totdeauna. Din acest moment, avea să-şi dedice 
întreaga energie, şi restul vieţii, luptei pentru inde-
pendenţa Albaniei. 

În timpul revoltei albanezilor, din 1911, este 
unul din liderii acesteia şi redactor al unui 
memorandum, intitulat Gerče Memorandum, adresat 
Imperiului Otoman şi Europei (în mod special Marii 
Britanii). În urma Adunării de la Vlora (oraşul său de 
baştină), Ismail Bey, numit acum Ismail Qemali, 
declară Independenţa Albaniei şi participă la 
formarea unui guvern independent al acestei ţări, 
începând cu 28 noiembrie 1912. Se încheiau astfel 
peste 500 de ani de stăpânire otomană în Albania,
iar fostul mutesarif al Tulcei devine prim-ministru 
timp de doi ani. 

Exilul devenise însă pentru el un adevărat stil 
de viaţă. Astfel, în timpul Primului Război Mondial, îl 
găsim exilat la Paris, unde este corespondent pentru 
ziarul britanic Daily Mail şi unde îşi redactează 
Memoriile, care aveau să fie publicate după moartea 
sa, ele reprezentând un excelent document al 
ultimei perioade de existenţă a Imperiului Otoman, 
din care ne-am inspirat şi noi când am redactat 
aceste rânduri.  

În 1918, călătoreşte în Italia pentru a-şi sus-
ţine cauza în problema albaneză. Guvernul italian îl 
somează să părăsească Italia, motiv care îl supără 
şi îi produce, se pare, un atac de cord fatal, într-o 
cameră de hotel din Perugia. 

Ismail Qemali Paşa, fost mutesarif al Tulcei, 
este considerat părintele Albaniei moderne şi un 
adevărat erou naţional. În cinstea sa, o universitate 
albaneză îi poartă numele, iar chipul său este tipărit 
pe bancnotele actuale albaneze. 
 
1 Aceste informații sunt discutabile, pentru că după ultimele 
informații s-ar părea că primii doi mutesarifi au fost, de fapt, 
valii de elayet iar cei doi Suleiman Bey ar fi persoane diferite. 
2 Acad. Şt. Pascu, I. Chindriş, I. Gabor, „George Bariţ şi con-
temporanii săi”, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, p. 71 

� 

 



BoemBoemBoemBoem@@@@        4444    / 2013/ 2013/ 2013/ 2013    23232323    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Melania CUC 
 

 
Capricii de primăvară 
  
  
În pantofi cu toc cui,  
Neliniştea mea tropoteşte 
Pe caldarâmul pictat cu îngerii zăpezii de ieri. 
Alte păcate îngroaşă foaia ziarului 
În care am ambalat ghioceii şi amintirile. 
Din sticlă ieftină şi verde este şi secunda 
Pe sub care trec cu vioara lui Enescu la braţ. 
Deşi sunt afonă, cânt în gura mare geamparale, rock  
Şi toate serenadele cu trandafiri înfloriţi...  
Universul meu intră perfect 
Într-un plic mov şi mai parfumat 
Decât străina ce coboară din Orientul de Est. 
Nimic nu este imposibil 
În dimineaţa asta peste care soarele şi gunoierii  
Trag târşul de nuiele al unui nou început. 
De ce te iubesc?! 
Eu sunt ceea ce sunt, 
O scamă de poem   
Agăţată de haina ta, Veşnicie,  
Un punct şi o virgulă 
Pe foaia asta velină... 
Dincolo de turnu-mi de fildeş, 
Tremurând pe picioare prelungi 
Mama mânzului  
Rupe în dinţi cordonul de argint. 
Lumina a renăscut! 
Nechează de sub coaja de sare toţi caii de mare 
Şi... în planul opus, 
Merii pădureţi  schiţează umbre chinezeşti pe pereţi. 
De ce te iubesc, himeră cu unghii fragile şi dinţii lichizi, 
Lostriţa înnotând prin ceruri?!  
Sunt numai vagabondul care  
De aseară poartă pălărie cu pamblică moale 
De catifea . 
Şi, apoi? 
Trece doar o iluzie prin burugul meu 
Cu ţifonuri dalbe în ferestre-nguste 
Şi sevele sculptând statui în crengile de tei.  
 
Mâinile tale mă mângâie, 
Mă rup în două, în patru; în cruce 
Aşa, ca pe o prescură din grâul de anul trecut. 
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Liliana PETCU 
 

Maximă socratică 
 

Mă zbat mereu în starea de-nvăţare 
cunosc, lipindu-mi dese etichete 

ating cu gândul aripi căt mai sacre 
cobor apoi timid mai multe trepte, 

 

urc iar cu forţele voit crescânde 
lupt aprig cu mulţimea unor dogme 

aştept ca înţelesul greu dat de concepte 
să îmi adape spiritul tot mai avid de vorbe, 

 

aş vrea să ştiu ştiutul dintr-o soartă 
care se scurge prin tunelul pământesc 
aş vrea să înţeleg total cuvântul via ţă 
aşa cum toţi savanţii lumii-o definesc, 

 

e-o trudă ce firesc mă înconjoară 
rodind sămânţa infinitivului a şti 
deşi concluzia se pare a fi clară 

şi mă învaţă să îi mulţumesc lui a iubi 
 

acum, îl înţeleg pe  unicul Socrate 
când a punctat acel spumos verdict 

acea deşteaptă maximă celebră 
ce ne încurajează că nu ştim…nimic 

 
Poveste 

 

Pe coama unui nor, ieri,  
te-am văzut pe tine 

te înclinai şi îmi dădeai bineţe 
erai un fum ce se-ntorcea la mine 
cu gesturi tandre pline de fineţe, 

 

te-aştept şi azi să îmi trimiţi salutul 
frisoane reci îmi scutură  credinţa 
de vei veni îţi voi deschide gândul 
şi-mi voi lăsa în el, uşor, fiinţa, 

 

pe coama unui nor te vreau şi mâine 
să îmi aduci acel ceva ce ne uneşte 
te chem, să vii purtat de vers în rime 

ca amândoi să ne iubim într-o poveste. 
 

Purificare 
 

Mă voi trezi etern spre dimineaţă 
de când mă vreau venită din...nu ştiu 

cu mâinile-ncleştate-n astă viaţă 
iar gândul umblător în deja-vu, 

cu pasiunea de-a-mi purifica fiinţa 
ce zice-se că-i ruptă din hazard 

şi vocea inimii ce-mi lecturează firea 
să mi-o răstoarne-apoi în poale la final. 

Mă voi trezi etern spre dimineaţă 
aflînd că nu-s venită din neant 
că duc în mine o făclie-aprinsă 
ce cale mi-o arată spre palat, 

păstrez în mine veşnic o sămânţă 
care rodeşte-n trup croit de vânt 
de anotimpuri împletite în cosiţă 

pe inelar purtată - legământ. 

� 
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George Nicolae STROIA 

 

Universul - Un copil fără de început şi fără de sfârşit 
Poem (haibun) 

 

Universul. Creaţia multiubitului Tată Ceresc. Dar ce 
e Universul? Ce este, de fapt? Un râu de idei îmi curg 
acum prin minte. Ceva blochează, însă, izvorul nesfârşit 
de cuvinte… nespuse.   

Un ochi se deschide  
     Ca să privească totul 
          Începutul şi sfârşitul 
               Liniştea stelelor de fum 

 

Mă apropii încet, încet, de murmurul blând al aces-
tuia, păşind iarba moale şi caldă de constelaţii, împletită 
în planete de fum, cu nuclee de vise. Deodată zăresc o 
păpuşă, cu ecuson de veselie, pe care scria: 
COPILĂRIE. 
 

               Fum astral de  tămâie 
          Fire de mătase 
     Peste ochi şi clipe 
Peste firea toată 

 

Apucând păpuşa, am simţit cum o căldură puter-
nică, dar plăcută, mă inundă. Păpuşa devenise… Soare. 
Mi-a scăpat din mână, a căzut într-o mare nesfârşită şi 
întunecoasă, iluminând-o. Din acel moment, marea s-a 
numit Univers şi s-a transformat într-o fiinţă vie. 
 

Dincolo de vis 
     Dincolo de speranţă 
          Întindere nesfârşită 
               În ochi limpezi 

 
El, Universul, simte orice păcat pe care noi, fiinţe 

mai mult decât neştiutoare, le săvârşim. El suferă, 
spunându-şi amarul Tatălui său, iubitorul Dumnezeu, 
care ne iartă de fiecare dată. Însă, Universul îţi aduce 
aminte de harul cu care l-a înzestrat Tatăl său: acela 
de a fi copil, cu inima pură. Un copil, condamnat la… 
Veşnicie. 
 

               Şi ieri şi azi şi mâine 
          Un alt şi alt răsărit 
     Mai mic sau mai mare  
Un zbor către infinit 

 

Universul, găzduitorul tuturor - stele, planete, 
constelaţii, Om, Oameni, fiinţe dragi. Inima de copil a 
Soarelui nu încetează să bată şi să râdă cu poftă. 
Universul e plin de necunoscute. Un lucru este sigur, 
însă: Universul e copil pentru totdeauna. Oricine îi 
poate descoperi tainele. Trebuie doar să ne îmbogă-
ţim cu strălucirea universului nostru interior: COPILĂ-
RIA! 
 

Curată nesfârşită adiere 
     Cu aromă de mere coapte 
          Şi de roşii maci de câmp 
               Stelele sângerii ale sufletului 
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                     Eva LAZEA 
 

Cugetări moderne 

Moto : „O cugetare este ecoul unor alte cugetări”
(M. Horga)

Există oameni care vin altfel în universul vieţii 
noastre, îi simţim aproape pentru un timp, pentru o 
vreme, sau ne introduc pe nesimţite în alt univers, în 
sfera lor de gândire şi trăire. Este un univers în care ei 
visează frumos. Toţi avem dreptul de a visa la o lume 
frumoasă în care se poate trăi cu acest vis. Şi cred că 
omul în genere este în adâncul sufletului un poet, dar 
numai unii primesc harul dumnezeiesc de a şi scrie. 

Omul este o fiinţă cugetătoare pentru că 
strălucirea şi demnitatea lui este gândirea: „Cogito, ergo 
sum” („Gândesc, deci exist”).  

Şi iată că avem un volum de „Gânduri pe litere”, 
cum şi-a intitulat poetul Mihai Horga volumul de 
cugetări, apărut la Editura „Miron Costin” în 2011, 
Roman. 

Mihai Horga este un poet care merită apreciat 
pentru pasiunea cu care scrie şi ne dăruieşte din când 
în când câte un volum cu poezii. Deşi scrie poezie de 
ceva vreme, s-a hotărât la o vârstă destul de înaintată 
să publice. Astfel, în anul 2009 apare volumul 
„Clepsidra vieţii” iar în 2010 „Trecător… pe zebra vieţii” 
ambele la Editura „Miron Costin” din Roman.  

După cele două volume cu poezii, poetul se hotă-
răşte să publice acest volum de „Cugetări – concluzii…” 
şi „Constatări - iluzii …”, subtitluri adăugate de domnia 
sa volumului plin de cugetări „Gânduri pe litere”, care 
vor şi ele parcă să ne dezvăluie conţinutul acestui 
volum.  

Aşa cum însuşi scriitorul, Mihai Horga, spune în 
Cuvântul autorului, „Viaţa este asemenea unui tren, 
care ne duce pe un traseu numai de ea ştiut”. Da, viaţa 
pare a fi ca un traseu lung pe care acumulăm neîncetat 
cunoştinţe din toate domeniile, din unele mai mult şi din 
altele mai puţin, toate fiind experienţe trăite în acest vast 
univers - VIAŢA. Un univers prin care timpul este cel 
care îl ajută pe scriitor, şi pe artist în genere, să-şi 
ordoneze gândurile, aşa cum domnia sa a scris: 
„Gândeşte mult şi scrie puţin”, deoarece „Gândurile 
adânci sunt… înălţătoare” (p.50). Timpul îl mai ajută să 
pătrundă în acele taine ale imensităţii de unde îşi alege 
ideile ca să le prelucreze pentru operele sale viitoare. 

Omul este o fiinţă care cugetă mereu şi trage de-
seori concluzii, o fiinţă care toată viaţa învaţă, căci, aşa 
cum scria un autor sanscrit, „Învăţătura e o perlă, o 
avere mare, pe care rudele n-o pot împărţi între ele, nici 
hoţii fura, şi care nu se împuţinează prin dăruire”. Din 
contra, aşa cum spunea părintele Nicolae Steinhardt,  

„dăruind vei dobândi”, căci darul dat din suflet este ca 
o rază de lumină ce se va întoarce asupra ta şi te 
împlineşte. Iar autorul „Gândurilor pe litere” ne spune 
că „Dăruind – primeşti! (aşa nădăjduieşti)” (p.34).  

Arta în genere şi mai ales literatura, cred eu,
sunt deschiderea spre o lume pe care nu o 
cunoaştem dar o putem descoperi. Iar omul, prin 
structura sa, este într-o continuă căutare, îşi pune 
multiple întrebări şi nu-şi dă seama prea uşor că de 
fapt nu caută răspunsuri, deseori caută un liman pe 
care să afle alinare, să găsească un refugiu în care să 
poată intra, ieşind din zbuciumul societăţii şi 
activităţilor din fiecare zi. Şi este necesar ca arta să 
ocupe un loc important în viaţa omenirii pentru că, aşa 
cum scrie poetul M.Horga, „Artele trebuie să 
vorbească – pentru ca armele să tacă …” (p. 12), 
pentru că arta va fi în măsură să descopere regăsirea 
de sine a omului.  

Strângând cunoştinţe variate în panerul său, 
snopi uriaşi de idei prelucrate în malaxorul gândurilor, 
care i-au „jalonat existenţa”, iată că avem acest volum 
bine gândit şi structurat, cu aceste reflecţii, comentarii 
despre viaţă cu problemele ei, dăruite nouă de poetul 
Mihai Horga. Este un volum încărcat, ca un pom de 
Crăciun, cu multe cugetări şi concluzii, cu gânduri 
interesante din toate domeniile vieţii, unele chiar 
hazlii, ca de exemplu: „Nu se ştia cu musca pe căciulă 
… (purta pălărie!)” (p.23), altele cu un semn de 
întrebare, şi unele care incită spre cugetare. Este o  

(continuare în pag. 26)
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lucrare exemplară prin rigoarea construcţiei şi 
abordarea subiectelor, este selectivă în privinţa 
cugetărilor, multe dintre ele adaptate la viaţa cotidiană 
modernă, şi nu numai. 

Scrisul, cred eu, este ca o fluidizare a perso-
nalităţii, a eului prin marele univers, depăşirea unor 
graniţe ale spaţiului şi timpului; imaginaţia care curge ca 
un fluviu format din idei şi gânduri fără să se oprească 
într-un areal oarecare şi care nu poate fi limitat de nici 
un fel de graniţe. Iar esenţa scrisului vine din suflet, 
adevăr şi simplitate.  

Din acest volum reiese că poetul Mihai Horga este 
preocupat de esenţa vieţii cu problemele şi neajunsurile 
ei, care poate fi descoperită şi prin lecturarea cărţii. 

În continuare, am selectat câteva din gândurile 
scriitorului. Şi pentru că suntem pe o vatră a culturii şi 
cuvintelor, am extras în primul rând din gândurile 
domniei sale, tot într-o ordine alfabetică, referitor la 
carte, cuvânt, litere: 

 

• „O carte este o bornă pe drumul spre 
cultură” (p.20) 

• „Cartea îţi este totdeauna cel mai bun 
prieten!” (p.21) 

• „Din păcate, uneori, chiar omul este un 
duşman al cărţii” (p.21) 

• „Orice carte începe cu un cuvânt!” (p.33) 
• „Dacă nu-ţi respecţi cuvântul – îţi ies … 

vorbe” (p.33) 
•  „Literele sunt seminţele cunoaşterii” (p.75) 
• „Literele - submultiplii cuvântului” (p.75) 
• „Literele sunt copiii alfabetului” (p.75).  

 

Iar „Biblioteca este un stup în care: regina este 
inspiraţia, trântorul - criticul, fagurele - cartea, mierea -
cultura, albina - autorul, ursul - cititorul, stuparul -
rămânând bibliotecarul …” (p. 16) 

Interesantă mi s-a părut şi următoarea cugetare: 
„Cine e xenofob chiar şi în ţara sa – este apatrid”. 

„Gânduri pe litere” este un volum care merită stu-
diat, deoarece conţine multe cugetări din toate dome-
niile vieţii, reflecţii şi comentarii, sau întrebări şi con-
cluzii. Aş putea să citez multe cugetări, dar las cititorului 
această plăcere de-a explora un domeniu vast, care 
cheamă către meditaţie. 

Am tot auzit spunându-se  că  românul s-a născut 
poet, ceea ce indică potenţialul creativ al acestui popor, 
potenţial care trebuie cunoscut, stimulat şi valorificat 
pentru obţinerea unei performanţe creative. 

În încheiere, îi adresez autorului felicitări pentru 
acest volum şi îi doresc în continuare sănătate, putere 
şi multă inspiraţie, pentru a ne putea încânta cu alte 
volume. 

 
 

� 

 

 
Grigore TIMOCEANU 

 
Tudor Petcu – Câteva baliverne metafizice 

 

Editura Singur, Târgovi şte, 2012 
 

”A iubi nu înseamnă a-l acoperi pe celălalt pentru 
a-i absorbi fiinţa”, iată una din excepţionalele bijuterii 
semantice semnate de Tudor Petcu, un artizan al 
asamblării cuvintelor cu înţelepciunea. Dacă luăm ca 
principiu ordonator al vieţilor noastre biblicul verset care 
spune: ”La început a fost înţelepciunea”, atunci putem 
spune cu mâna pe inimă că acesta validează 
necondiţionat fascinanta cugetare a lui Tudor Petcu: 
”Dacă slăbeşte trupul, există posibilitatea regenerării, dar 
dacă slăbeşte sufletul, riscăm veşnicia bolii interioare”. 

Am avut ocazia să citesc mai multe cărţi de 
maxime şi cugetări ale unor autori contemporani, însă 
niciuna nu m-a atras atât de mult ca şi cea de faţă. 
Enunțurile riguroase pe care le-am întâlnit la alţii mi se
păreau seci, deşi exprimau adevăruri incontestabile. 
 Ceea ce delimitează scrierile lui Tudor Petcu de 
ale celorlalţi este frumuseţea exprimării, căldura 
cuvintelor ce înveşmântează părerile sale despre lume, 
viață, religie, politică ş.a.m.d. 
 

 
Notorietatea lui Emil Cioran de aici se trage, din 

posibilitatea de-a lega între ele cuvintele potrivite, ceea 
ce remarcăm din plin la acest autor şi voi exemplifica:
”Echilibrul unei vieţi este dat şi de un catehism al tăcerii 
pe care preferăm să nu-l înţelegem” sau ”Niciun om nu 
poate şti exact de ce s-a născut, dar poate descoperi
pentru ce merită să trăiască”. 

Le doresc cititorilor acestei cărţi să primească 
liniştea şi împăcarea de sine pe care le-am primit şi eu 
citind-o, recitind-o şi scriind rândurile de mai sus. Sunt 
sigur că vom mai auzi de acest neaşteptat gânditor
român ce vine cu o viziune proprie (dar vie!) asupra 
existenţei umane. 

 
(prefaţă la volum) 

� 
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                Ioan TODERIŢĂ 
 

“Doi” fac mai mult ca “unu” 
 

Mă-ntorc la lucruri bine-făcătoare 
Să le dezmierd durerea desprinderii-n lumine, 
Cu vorbă nerostită, dar prinsă-n verb mai bine, 
Şi pleoapă rezemând o altă vătămare 
 

Temei de ceartă n-am, cu-aceste vii latenţe 
Ce recompun preludiul muşcatului de şarpe, 
Ori numai sâsâitul cămăşilor din ape, 
Sub streaşina ce-şi plânge privirea-n descendenţe. 
 

Doi fac mai mult ca unu, în orice-mprejurare 
Şi ce-i dedus din mult, un mult dăinuitor. 
Mulţimi de elemente îşi fac din număr stare, 
Cuprinderea cuprinsă întregului sonor. 
 

Să-ntâmpini evidenţa, cu un revers la faţă 
Să-ţi schimbi persona-n actul final şi evaziv 
Şi-nfăţişarea care te leagă, ce instanţă! 
De replica duioasă, cu monolog captiv. 
 
Gura evlaviei 
 

Gura evlaviei laudă prinosul cu marcări endocrini 
Trec vapoare fioroase pe firul apelor secate. 
Se scufundă aripi în turle de biserici reformate. 
Un cuib de barză ţine loc de cruce 
şi preot e mirarea într-un altar de nuc. 
Învăţatul bate toaca pe solfegiu revoltat… 
Dumnezeu se ruşinează, nevăzându-şi de aproape 
Casa-n care să-l slăvească doi din unu, unu-n doi, 
Şi se-ndepărtează-n fumul depărtării, nemişcat, 
Cu uitare gânditoare, vestejită de-un surâs. 
Pescăruşul conştiinţei bea refluxul întâietăţii 
Investesc în cuvânt legenda sisifică a gravitaţiei 
Suferă de patrie ultimul popor migrator 
 
Rugăciune 
 

Nu mă tem de zei şi îngeri, ce remediu bipartit! 
Calc pe gândul ce mă-nvaţă, înalt pragul, 
Judecăţii apocrife. Şi şoptesc şoptit cu magul 
O întoarcere cumplită, dintr-o naştere în mit. 
 

Fă-mă, Doamne! iar stăpân, peste lumea-ngândurată… 
Noaptea vindecă de apă, ştreangul atârnat stingher 
Într-un cui bătut în cer, grea povară devotată 
Gravitaţiei ce-şi poartă cumpănirea pe mister. 
 

Profilactic, rugăciunea, dreaptă-n oase, poposeşte  
să asculte 
Silogismul dezbinării firului în doi şi-n patru. 
Axa lumii să se-nvârtă, dincolo de nevăzute 
Căi lactee, unse-n lapte, prefăcându-mă în altul 

 
Sonnet 3  
 

Chibritul alăpta o lumânare, 
Suflând în sulf scântei sulemenite, 
Şi-n mir de parafine şnuruite… 
Ce gust de pâine caldă, umbra are! 
 

Splendoarea crucii odihneşte vântul  
Pe numele cioplit în marmura veciei 
Şi-auzi cuvântul nerostit ce ştie 
Tăcerii, templu, să-i închine, gândul 
 

Nu moare nimeni, nenăscut de mamă, 
Pe-această parte-a lumii convertită 
La învieri postume ce condamnă 
Cât ai trăit să plângi răstimp risipă 
 

A stins chibritu-n lumânări suspine 
Vom tăinui umbririi ochi de câine 

 
Sonnet 4 
 

Trec nourii ovali, ţinându-se de mână 
Pe miriştea căpiţelor mânate la păscut, 
Prin rădăcini orfane. În lapte prefăcut, 
Un bob de grâu frământă pământului ţărână. 
 

Panouri grăitoare stârnesc alai de păsări… 
Lumina pre-lungeşte votiv un par în umbră… 
Prin ceas întins la soare-arpentor peste zări 
Amiaza toarnă-n zero diviziunea sumbră. 
 

Hipnotic spiralaţi, plutesc în zbor ciulinii 
Pe-ntinderea felină a unui cer râvnit 
De om ce-şi smulge viaţă, din parul neclintit, 
Prin cerc trecându-şi fuga, însângerând pelinii 
 

Nu staţi la umbra timpului, pretins, de preţ şirag, 
Poţi rămuri uitarea, prea mult, pe omul drag 

 
Sonnet 5 
 

Căptuşită iar cu volbură de apă 
Emi-sfera zodii scufundă în vin 
Pleiada privirii rabdă ruşinată 
Feciorelnicia unui nou destin 
 

Peste semnul întrebărilor prea-pline 
de sarcasm divin,întrevăd incertitudini 
Drept răsplată, marginii viitorime, 
Timpului ce stă de strajă-n finitudini 
 

Trec corăbii de cristale cu solstiţii 
Se  pre-schimbă valu-n val, şi necuprins… 
Pe genunchi în palmă scrii doar armistiţii, 
Pe veci, să dai uitării sânul sfânt atins 
 

În deşertul timpului, suflarea mi-i desagă! 
Dumnezeu e prea aproape, să mă vadă! 
 

� 
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Ionu ţ Vlad BUDA 

 
Cavalerul reginei 

 
Rămân şi acum plăcut impresionat de forţa 

cuvintelor lui Dumas. Dacă în copilărie Dumas şi Jules 
Verne reprezentau o mare pasiune, în ziua de azi evident 
că nu am mai citit sau recitit nimic de ei. Aceşti doi 
scriitori francezi au fost înzestraţi cu o capacitate 
extraordinară de a zugrăvi lumi şi idei noi (Verne) şi de 
rememorare a trecutului istoric îmbinat cu variate teme 
romantice (Dumas).  

Într-o seară, neputând să dorm, am început să 
mă uit la cărţile din bibliotecă şi să rememorez prima lor 
lectură. Am ajuns cu privirea la "Cavalerul reginei" de A. 
Dumas. O tentaţie de nerefuzat m-a făcut să o iau şi să o 
răsfoiesc. Cel puţin asta îmi doream, însă am început să 
citesc. Am rămas profund impresionat de maniera în care 
Dumas a reuşit să surprindă evenimentele Revoluţiei din 
1789. În urmă cu câteva săptămâni am citit un articol 
despre Revoluţia Franceză. Practic viziunea autorului 
acestui articol se potrivea perfect cu cea a lui Dumas, 
lucru ce m-a frapat!  

Astfel am trăit această Revoluţie catifelată de 
romanticul Dumas cu o poveste de iubire dintre un mem-
bru al Gărzilor patriotice şi o înfocată monarhistă. Am fost 
martor Declaraţiei Drepturilor omului şi cetăţeanului, pro-
clamarea existenței Fiinţe Supreme, la renunțarea la ape-
lativul "domnule" şi înlocuirea lui cu "cetăţene", disputelor 
aprige dintre girondini şi iacobini, şi mai presus de toate 
am fost martor decapitării ultimei regine adevărate a 
Franţei: Maria-Antoaneta. Ludovic al XVI-lea, soţul ei, şi 
el sub ghilotină, semnificând trecerea la epocă modernă... 
 Aş prefera să mă opresc puţin şi asupra portre-
tului Mariei Antoaneta înfăţişat de Dumas. O austriacă 
pură, risipitoare, ce juca averi la cărţi, ce nu se abătea să 
facă orice sacrificiu pentru dragostea ei - Cavalerul de 
Maison-Rouge. Aruncată în închisoare, martoră a uciderii 
soţului ei, condamnată şi învinuita principală pentru toată 
sărăcia din Franţa, despărţită de fiul ei - prinţ al Franţei şi 
dusă la ghilotină.   

Ce crude sunt revoluţiile acestea! Practic nu 
putem contesta inovaţiile aduse de Revoluţia Franceză,
dar în egală măsură putem contesta abuzurile iacobinilor, 
distrugerea a tot ce înseamnă monarhie... Şi ce rol 
important au simbolurile: Ludovic al XVI-lea, urmaş al 
Regelui-Soare decapitat, Maria-Antoaneta având ca sin-
gură vină faptul că e austriacă (Austria - rival al Franţei) 
decapitată. Avea vreo importantă că erau sau nu duşi la 
ghilotină? Avea. Poporul francez considera că principala
vinovată pentru situaţia gravă în care se afla Franţa este 
monarhia - L'anciene regime.   
 Dar mă întreb: dacă Franţa era călcată în picioare 
de austrieci, prusaci şi englezi care realizaseră o coaliţie 
dându-şi seama de pericolul noilor idei revoluţionare? 
Dacă Franța era cucerită? Se mai năştea liberalismul 
radical? Exista în continuare liberalismul conservator al 
partidului tory din Anglia?  

Aici e frumuseţea şi admiraţia pe care ar trebui să 
o nutrim faţă de poporul francez! Girondinii au reuşit să se 
impună în dauna iacobinilor (fiind din nou excese -
uciderea lui Danton) şi au reuşit să strângă o armată care 
 

 
a reuşit să salveze Franţa de pericolul coaliţiei euro-
pene. Ce alt popor ar fi avut această forţă extra-
ordinară de mobilizare şi patriotism? Cine s-a opus 
lui Hitler, deşi situaţia rezultată din războiul-fulger 
era imposibilă? Franţa. Revoluţia Franceză. Începu-
tul epocii moderne. Napoleon... Consul... Împărat.  
Dumas, romantic prin excelenţă, semnifică victoria 
istoriei pe tărâmul literaturii.  

� 

 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Ionu ţ Vlad BUDA 

 
M-am hotărât să devin prost 

Este titlul unei cărţi scrise de Martin Page care 
m-a surprins prin finalul neaşteptat, uşor ironic, dar în 
egală măsură salvator pentru protagonist.  

Întradevăr, din trăirile lui Antoine, personajul 
principal, rezidă afirmaţia "Fericiţi cei săraci cu duhul", un 
adevăr indubitabil care te îndeamnă să-ţi doreşti să ştii 
mai puţine fiindcă astfel viaţa ţi-ar fi mult mai uşoară. 
Conflictul dintre religie şi biserică, în sensul acceptării 
directe şi nemijlocite a "adevărului" creştin, a condus la 
perceperea falsă a ideii de cercetare ştiinţifică şi 
autocunoaştere de teologii medievali. Astfel s-a creat o 
tendinţă, evident falsă, de a tăgădui ştiinţa prin raportare 
la credinţă.  

Totuşi nu acesta constituie subiectul cărţii, ci 
mesajul: Cei săraci cu duhul sunt fericiţi. A fi sărac cu 
duhul nu înseamnă a fi neapărat alienat sau debil mintal, 
ci o fiinţă care se conformează realităţii sociale fără a se 
întreba dacă această realitate socială este conformă 
propriei individualităţi. Ne aflăm astfel în prezenţa unei 
conformări lipsită de temei care nu aduce nici un 
beneficiu individului în dezvoltarea sa metafizică. Or, 
cunoaşterea nu înseamnă neapărat rugăciune, ci 
meditaţie. Petre Ţuţea spunea că o babă care se roagă 
ajunge mai repede la absolut decât un filosof ce 
meditează toată viaţa. Dar întreb eu: care absolut? 
Absolutul limitării la dogmele perimate şi artificiale 
creştine? 

Antoine este un tânăr foarte inteligent. Predă un 
curs la Universitate. Intră fără urme de îndoială în cate-
goria intelectualului inadaptat a lui Camil Petrescu sau a 
lui Preda cu al lui Petrini. Nu se poate adapta la lumea în 
care trăieşte. Inteligenţa îl apasă şi-i tulbură nopţile. Nu 
se poate opri din meditat, nu poate dormi, se loveşte 
pretudindeni de admiraţia celorlalţi, dar el nu simte nicio 
satisfacţie. Prietenii îl ascultă, dar nu-i pot oferi soluţii. 
Îmi propun să analizez doar protagonistul, nu şi celalalte 
personaje, decât într-o oarecare măsură.  

Pesonajul caută un refugiu, tinde spre linişte. 
Caută soluţii. Se hotărăşte să devină alcoolic. Se docu-
mentează despre istoria alcoolului, despre varietatea 
băuturilor. Îşi da seamă că cel mai bine ar învăţa de la 
un alcoolic veritabil. Intră într-un bar şi după o simplă şi 
edificatoare discuţie îl roagă pe unul dintre clienţi să-l 
înveţe cum să bea. Respectivul face o afirmaţie oarecum 
de neconceput: nu oricine poate fi alcoolic. Şi totuşi are 
dreptate. Antoine bea doar o cantitate infimă de bere şi 
intră în comă etilică. La spital află că organismul lui nu 
poate suporta alcoolul. Spitalizarea, prin discuţia cu o 
pacientă ce încercase să se sinucidă şi reîntâlnirea cu 
un unchi şi o mătuşă de o reală inepţie, are un rol pozitiv 
asupra lui Antoine. Frecventează un curs de sinucidere. 
Nu-mi propun a detalia cartea, vă las pe voi să o citiţi. Se 
gândeşte la sinucidere dar abandonează ideea. Caută 
soluţia în medicamente care să-l liniştească. Ajunge 
broker, scapă cafea din greşeală pe calculator şi se 
declanşează o operaţiune financiară care-l face milionar. 
Efectul medicamentelor îl face să fie liniştit. Practic nu-l  
 

 
mai interesează nicio activitate intelectuală, le evi-
tă. Ajunge să trăiască precum un magnat. Drogu-
rile îl fac să piardă contactul cu cel ce a fost. Prie-
tenii sunt îngrijoraţi şi-l supun unui ritual. Se tre-
zeşte, realizează că nici banalitatea nu-i conferă 
salvarea, deşi acea banalitate îl făcuse bogat. 
Deznodământul: rămâne falit din proprie voinţă. 
Este arestat, dar mulţumit. 

Şi ironia... Salvarea sau ce o fi, se arată în 
ultimele pagini. Antoine este îndrăgostit, Antoine 
iubeşte, Antoine a găsit liniştea!  

Evident că las detaliile cărţii, picante, în 
seamă voastră. Vă invit a citi acesta carte. O ironie 
la actuala societate dominată de banalitate. 

Antoine demonstrează faptul că nici măcar 
liniştea financiară pe care o căutăm cu atâta ar-
doare nu aduce liniştea. Şi atunci, ce aduce liniş-
tea? Să aducă liniştea dragostea?  

Senzaţia de a iubi şi a fi iubit îţi este 
suficientă pentru a supravieţui într-o lume artifi-
cială, mecanică şi banală? 

 
 

� 
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Lansare de carte la Piteşti 

 

„27 DIALOGURI – Construc ţii incomplete” 
de Gabriel Dragnea 

 

La mijlocul lunii martie, în ziua a 14-a, la Biblioteca 
Judeţeană “Dinicu Golescu” din Piteşti a avut loc lansarea 
cărţii „27 DIALOGURI - Construcţii incomplete” a scrii-
torului şi publicistului Gabriel Dragnea, lucrare apărută la 
Ed. Tiparg. 

În prezenţa a aproximativ 40 de persoane au vor-
bit despre lucrare şi autor Adrian Sămărescu (editorul 
lucrării), Denisa Popescu (poetă, membră a Uniunii Scrii-
torilor din România şi gazdă a evenimentului) poeţii Ale-
xandra Firiţă (membră a Uniunii Mondiale a Scriitorilor Me-
dici), Alexandru Ghiţă şi publicistul Gheorghe Mohor. 

 

 

În cuvântul din deschiderea lansării, gazda eveni-
mentului, poeta Denisa Popescu a făcut o scurtă intro-
ducere, subliniind realizările editoriale ale autorului, cola-
borările acestuia cu numeroase reviste culturale din ţară, 
dar şi despre cărţile în pregătire ale lui Gabriel Dragnea. 
„Cele 27 de dialoguri au meritul de a-i oferi cititorului de 
astăzi, tot timpul pe fugă şi tot mai superficial, o schiţă de 
portret a României gânditoare, simţitoare şi atât de natura-
lă, prin vocile ei cu rezonanţă culturală” a declarat poeta 
Denisa Popescu. Editorul Adrian Sămărescu a subliniat 
dorinţa arzătoare a autorului de a reuşi să-şi vadă ieşită de 
sub tipar o lucrare de calitate, amintindu-şi de cerinţele 
autorului, specificaţiile dese ale acestuia dovedindu-se un 
bun cunoscător al fenomenului tipografic şi editorial. Unul 
dintre invitaţii lansării, poetul Alexandru Ghiţă, a spus, 
printre altele, următoarele: „Visuri, aspiraţii, viziuni esteti-
ce, filosofii de viaţă se desprind distinct datorită ingeniozi-
tăţii şi delicateţii celui care pune întrebări subtile, dar pline 
de farmec şi eleganţă (nu de puţine ori îndrăzneţe) obţi-
nând răspunsuri pe măsură.” Acesta a continuat spunând: 
„Cum să nu te stârnească şi să nu te invite la introspecţii 
personale această carte, odată ce autorul ei le-a surprins 
şi zugrăvit cu minuţiozitate de artizan în 27 de - hai să le 
spunem - tablori sufleteşti, vii, palpitânde seve, iradiind fru-
museţe, creativitate şi, nu în ultimul rând, speranţă. Spe-
ranţa că, oriunde şi oricând, spiritul creator va dăinui în po-
fida tuturor opreliştilor puse de ticăloşia ignorantă şi ob-
tuză în calea sa şi că, odată descătuşat, el va continua să
scrie cu majuscule pe cerul schimbător al vremurilor istoria 
Omului”. Alexandra Firiţă, cunoscându-l pe autor de aproa-

 

pe 15 ani, îi descrie lucrarea astfel: „Cele 27 de 
interviuri cu 27 de personalităţi sunt de fapt 27 de 
cărămizi din zidul istoric al culturii naţiei româneşti; 
sunt 27 de confesiuni care au întărit sistemul de 
principii şi valori ale autorului şi pe care ni le aduce 
la rându-i în atenţie dezvăluind aspecte esenţiale, 
modele, caractere, recomandări”.  

Având un domeniu comun de activitate  cu 
autorul, publicistica, Gheorghe Mohor a ţinut să 
amintească de rigorile jurnalistice, seriozitatea, dar 
mai ales principiile, caracterul care fac dintr-un ga-
zetar unul credibil şi valoros. Şi acesta a făcut o 
scurtă radiografie a activităţii publicistice a lui Ga-
briel Dragnea, scoţându-i în evidenţă reuşitele prin 
talent şi perseverenţă.  

Finalul i-a aparţinut autorului: „Prin natura 
meseriei de ziarist, am avut ocazia, dar mai ales bu-
curia de a cunoaşte personal oameni extraordinari,  
adevărate exemple de ambiţie, dorinţă şi talent. În 
două cuvinte: valori incontestabile. Aceasta este 
perioada cea mai frumoasă şi plină de amintiri 
memorabile. Sunt clipe care nu îşi doresc  repeta-
bilitatea. Sunt unice.” Autorul a ţinut să precizeze că 
această carte „se doreşte a fi un semn de respect 
pentru toţi cei prezenţi în aceste file, dar şi un 
omagiu pentru personalităţile care nu mai sunt 
printre noi.”  

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de 
autografe şi fotografii realizate în incinta Bibliotecii 
Judeţene Dinicu Golecu din Piteşi, un adevărat palat 
al culturii prin arhitectura modernă surprinzătoare, 
atmosfera deosebit de primitoare şi farmecul ei 
aparte, aproape misterios. 

 

A consemnat: Redac ţia

� 
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Ionu ţ IANCU 

 
Vorbe însingurate 

 
Epistole târzii - Patricia Lidia, Editura PIM, Ia şi 2012 

  
Întregul ciclu al Epistolelor târzii  indică o prezen-

ţă vie a suferinţei, mascată sub diferite forme poetice. 
În pseudo-manifestul existen ţial , suferinţa apa-

re ca despărţire definitivă de timpul trăit odinioară cu tot 
ceea ce implică el: atitudini, obiceiuri, mentalităţi, îndepăr-
tarea omului de ceilalţi prin timp. Fiecare lucru îşi pierde 
rostul, iar actele înfăptuite nu fac decât să ne aducă 
obiectul de care noi fugim - suferinţa ascunsă în diverse 
aspecte: hrană, timp liber, griji zadarnice etc.  

Evident, următorul poem va fi dedicat aparenţei şi 
nu întâmplător apare comparaţia om-plantă. La prima ve-
dere ar putea fi vorba de vitalitate, speranţă, frumuseţe, 
toate inoculate de semantismul florii. Apropierea între 
trăirile autoarei şi plantă este mai evidentă când apar cau-
zele prezenţei altui regn în locuinţă. Planta fusese dăruită 
cu ocazia  unui 1 martie banal, sărbatoare a primăverii şi 
feminităţii. Însă această plantă nu face decât să scoată şi 
mai mult în evidenţă faptul că uneori omul îşi doreşte să 
devină plantă, să uite de suferiţă. Pe de altă parte, acţi-
unile întreprinse de fiinţa umană nu fac altceva decât să 
provoace şi mai multă suferiţă. Într-o convorbire încărcată 
de reproş, eul liric aminteşte cum însuşi soarele s-a cobo-
rât pentru a vedea noua plantă, iar apoi luna i-a redefinit 
frumuseţea. Apare o a doua etapă a suferinţei: suferinţa 
care învaţă. Poemul apare ca un răspuns la primul: apa-
renţa unor lucruri sunt dătătoare de sparanţă, toate îşi au 
un rost bine stabilit. Din acest motiv apare şi teama de 
schimbare: Urăsc schimbările. Îmi dau sentimentul de ne-
siguranţă şi neapartenenţă. Mă simt străină într-un loc fa-
milial. 

În poemul Despărţire , ca un refugiu al suferinţei, 
apare privirea. Chiar dacă lucrurile se petrec peste pute-
rea noastră de înţelegere, un mod de a strivi suferinţa ar fi 
privirea retrospectivă, însă apare din nou întrebarea, prin 
privire, scăpăm sau ne încărcăm şi mai mult de suferinţă? 

Toamna, anotimp al dialogului cu sufletul, sufe-
rinţa va fi întâlnită ca o cauză a tuturor lucrurilor. Pare un 
joc sinistru, însă sufletul nu îşi mai găseşte aparenta 
libertate de a zbura, nu mai zăreşte luminile colorate de 
odinioară şi toată lumea pare scufundată în tăcere. Dacă 
lipseşte ceva acestor momente de intensă meditaţie 
autumnală, tocmai sunetul şi lumina devin marile absenţe. 
Fără ele, suferinţa devine atroce, atât de puternică încât 
este strigată. În felul acesta, peste toată liniştea toamnei 
se aude doar strigătul confuz al suferinţei întâlnite la 
fiecare pas. 

Cel de-al treilea nivel pare marcat de atotştiinţă. 
Eul liric, conştient de sine şi de ceea ce îl înconjoară, se 
simte prea plin de energii pe care nu are cui să le 
destăinuie. Pare că la acest nivel al suferinţei apare 
poezia. În Despre iubire , suferinţa va fi o iubire neîm-
părtăşită, ipoteza fiind apropiată creştinismului. Acum a-
pare cu adevărat cea de-a doua persoană care împăr-
tăşeşte sentimentele cu celălalt. Se naşte speranţa care 
spulberă orice urmă de suferinţă, de-acum anotimpurile  

 

 
se pot succede liniştite, toate elementele cosmosului 
(apă, vânt, lumină) devin căi ale fericirii în care eul 
liric s-ar putea ascunde de suferinţă. 
 

 
Scriitoarea Patricia Lidia 

 
A reuşit autoarea să se elibereze de aceste 

nelinişti sau tocmai această prezenţă permanentă a 
plângerii lirice a dat naştere adevăratei poezii?! Să 
fie poezia o suferinţă continuă? Iată câteva din în-
trebările ce rămân pe buzele noastre mult timp după 
ce citim acest volum... 

� 

 

desen de Elena-Liliana Fluture 



BoemBoemBoemBoem@@@@        4444    / 2013/ 2013/ 2013/ 2013    32323232    

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Adrian PAL 
 

CHIPUL LUI HRISTOS 
(din vol. Credinţă şi culoare) 

 

 Primele descrieri ale chipului Mântuitorului sunt cele din 
timpul vieţii sale, care vor influenţa reprezentările acestuia 
de după înălţarea la cer. 
 În timpul vieţii pământeşti, Iisus Hristos apare descris 
într-o scrisoare a proconsulului Iudeii, din vremea lui 
Octavian Augustus, trimisă senatului Romei: “…în timpul 
de faţă s-a ivit un om - EL este şi acum viu - cu mari 
calităţi, care se numeşte Iisus Hristos. Poporul spune că 
El, după faptele Sale, este un mare Prooroc: ucenicii lui îl 
numesc Fiul lui Dumnezeu. El învie morţii şi vindecă orice 
boală şi slăbiciune. Acest om este de statură înaltă şi 
chipeş. Faţa lui este severă şi foarte expresivă. Părul lui 
castaniu cade neted până sub urechi, iar de acolo, în 
şuviţe ondulate, până pe umeri; părul este împărţit ca la 
nazirei. Fruntea este netedă şi liniştită, faţa este cu 
desăvârşire curată. Obrajii lui sunt rumeni, puţin măslinii. 
Privirea este plăcută şi deschisă. 
 Nasul şi gura sunt desăvârşite. Barba este destul de 
deasă, nu foarte mare, însă de aceeaşi culoare cu părul -
şi se împarte în două la bărbie. Ochii sunt albaştri şi plini 
de viaţă… Nu a fost văzut niciodată să râdă, dar L-au 
văzut plângând. Statura lui este chipeşă, mâinile lungi şi 
frumoase, umerii desăvârşiţi. Glasul lui este măreţ şi lin, 
dar îndeobşte vorbeşte puţin...”. 
 Aproape aceeaşi descriere a înfăţişării mântuitorului o 
face şi istoricul grec Nichifor Calist. 
 Iisus a fost un personaj real. Despre El au scris: Josif 
Flaviu, născut în 37 e.n. ( Antichităţi iudaice - 18,3,3, şi 
20,9,1), Tacit (Anales - 15,44), Suetoniu(Viaţa lui Claudius 
- 25), Pliniu cel Tânăr (Epistulae - 10,96), Lucian din 
Samosata (Moartea lui Peregrinus - 11,13). Iisus este 
menţionat de Coran dar şi de Talmudul Babilonian. 
 Aceste descrierei sunt destul de asemănătoare cu cele 
care ne vorbesc despre înfăţişarea Domnului nostru Iisus 
Hristos, descrieri ale celor ce au văzut Chipul lui nefăcut 
de mână omenească, imprimat pe mahrama trimisă lui 
Abgar, împăratul Edessei, de însuşi Acesta. Pânza pe 
care este imprimat chipul Mântuitorului a fost păstrată mult 
timp la Edessa, ca fiind cel mai de preţ odor al oraşului. 
Portretul imprimat era cunoscut şi venerat în tot Răsăritul, 
iar în secolul al VIII-lea creştinii celebrau sărbătoarea sa în 
multe locuri, după modelul Bisericii din Edessa. 
 Mai târziu, după 843, chiar la Edessa, sărbătoarea 
coincidea cu Duminica Ortodoxiei (16 august), sărbătorită 
astăzi de toţi creştinii ortodocşi. 
 Sfântul Ioan Damaschinul aminteşte de această 
imagine făcătoare de minuni. În anul 787 Părinţii Sinodului 
VII Ecumenic se referă la ea, iar în 944, împăraţii bizantini 
Constantin Porfirogenetul şi Roman I cumpără sfânta icoa-
nă de la Edessa, transportând-o cu mare pompă la Con-
stantinopol, unde o aşează în Biserica Fecioarei din Faros. 
 Din 1204, după cucerirea Constantinopolului de către 
cruciaţi, urmele acestei icoane se pierd. După unele 
istorisiri, ar fi fost furată de dogele veneţian Enrico 
Dandolo (aprox.1250) şi dată dispărută împreună cu alte 

 

odoare sfinte odată cu scufundarea corăbiei aces-
tuia în Propontida.  
 Dintre cei care au văzut-o, italianul Picconi face 
următoarea descriere: “Chipul are o înfăţişare mă-
reaţă şi stranie. De la mijlocul frunţii late şi destul de 
mari, se lasă pe ambele părţi, la dreapta şi la stânga 
părul, care acoperind urechile, se uneşte cu barba, 
sprâncenele sunt negre, ochii strălucitori, pătrun-
zători, încât se uită la tine din toate părţile cu o 
privire plăcută şi duioasă, nasul este drept, ceva mai 
lung, dar bine alcătuit.Culoarea feţei este măslinie...” 
 În afara primei minuni săvârşite în această mah-
ramă, prin însănătoşirea regelui Abgar al Edessei de 
lepră, asistăm la convertirea acestuia şi la apariţia 
primului stat din lume care a devenit Stat creştin
(între 170 şi 214), în vremea regelui Abgar IX). 
 Între 12-14 XI 1999, în Italia, la Genova a avut 
loc, în urma convocării făcute de Comunitatea Sant’ 
Egidio din Roma, reuniunea – Chiese Sorelle, Popoli 
Fratelli -la care au participat reprezentanţi ai Bisericii 
Ortodoxe, ai Bisericii Vechi orientale, ai Bisericii 
Romano-Catolice şi ai Bisericii Protestante. 
 Dispărută sute de ani, din secolul al XVI-lea, 
Mahrama Regelui Abgar a fost eliberată după 400 
de ani dintr-un seif de oţel aflat în Biserica Sf. 
Bartolomeu, aparţinând oamenilor din Genova. 
 Această preţioasă relicvă, un „Acheiropoietos” 
despre care se bănuie a fi chiar originalul „icoanei 
nefăcute de mâna omului”, a fost supusă unei pro-
cesiuni de la Biserica Sf. Bartolomeu la catedrala ro-
mano-catolică San Lorenzo unde s-a oficiat o vecer-
nie ortodoxă. În româneşte vecernia a fost oficiată 
de Episcopul Casian al Dunării de Jos. A asistat 
atunci şi I.P.S. Daniel, actualul Patriarh al României. 

Bafometo este numele unei icoane orientale pe 
lemn care reprezintă chipul lui Iisus, imagine deri-
vată din cea bizantină a Mandilionului (chipul aces-
tuia imprimat pe o pânză). Ea a fost păstrată încă 
din secolul al XIV-lea în bisericuţa din Templecombe
(Anglia) unde a fost ascunsă sub un strat de tencu-
ială. A fost redescoperită în timpul celui de-al doilea 
Război Mondial în urma bombardamentului. Se 
spune că icoana ar fi fost adusă de cavalerii Tem-
plieri care au fost acuzaţi de regele Filip cel Frumos 
şi Inchiziţie că ar fi trecut (convertit) la religia isla-
mică şi din acest motiv ar fi fost învinşi în cruciade. 

Icoana a fost pentru prima dată expusă în anul 
2009 într-o expoziţie deschisă la Regia de Veraria, 
în regiunea torineză a Italiei, alături de 120 de piese 
care trasează istoria ordinelor cavalereşti, intitulată -
„Cavalerii, de la Templieri la Napoleon”. 

Târziu, după apariţia primelor icoane, în secolul 
al XV-lea apare legenda Sfintei Veronica şi un 
ştergar pe care este imprimat chipul lui Hristos pe 
care aceasta i l-ar fi oferit în drumul spre Golgota 
(staţiunea a IV-a) spre a-şi şterge transpiraţia. 

Legendă sau continuarea istoriei existenţei mah-
ramei din Edessa, dispărută pentru câteva sute de 
ani, aceasta din urmă se confundă, de multe ori 
astăzi, cu prima. Textele şi, mai ales, imaginile 
autentice ale lui Hristos au existat dintru început, 
Biserica confirmând existenţa lor. Modelul va da 
naştere primelor reprezentări iconografice ale lui 
Iisus Hristos. 
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Tudose TATU 
 

„Cheia Dunării” împărăteşti – Sulina cea mâlită 
-  V - 
 

 

Dunărea, Bara  şi instruc ţiunile  
de intrare la 1830,  

după Taitbout de Marigny 
 

Ele aveau să rămână de neschimbat, ani în şir 
după cum vom vedea. 

„Dunărea 
Dunărea se varsă în Marea Neagră prin 4 guri 

de vărsare adică: Kilia la Nord şi succesiv Sulina, 
Sfântul Gheorghe şi Portiţa; ele sunt separate între ele 
de mai multe insule foarte joase, adeseori inundate, şi 
ale căror ţărmuri spre mare sunt pline de bancuri a căror 
întindere variază de la 2 la 3 mile; pe care cresc arbori şi 
mult stuf. 

Marea majoritate a vaselor care intră pe Dunăre 
aleg Gura Sulinei, deoarece ea este cea mai adâncă. 
Gura Sulinei 

E necesar ca un căpitan care nu a mai fost 
vreodată acolo să plece de la Insula Şerpilor; de unde 
va menţine cursul la Vest ¼ Sud Vest; dacă timpul este 
frumos el va descoperi mai întâi în faţă 3 munţi care fac 
parte din Besh-Tepeh (Cinci Coline) situate pe malul 
drept al Dunării. 

Un turn în ruină apare apoi la babord; el este 
construit din lemn şi servea odinioară drept far; câteva 
barăci se află în apropiere de el la Vest şi la Nord Vest, 
pe celălalt mal se află o construcţie destul de mare. 

Trebuie să aduci farul la Vest fără a te apropia 
prea mult de uscat şi să guvernezi vasul la Vest Nord 
Vest; dirijând astfel nava se vor descoperi balizele şi 
dacă pilotul nu va veni la bord după cum se spune că se 
întâmplă adesea, se va urma această direcţie până când 
vasul se va afla la 1 ½ mile aproximativ de la limba de 
uscat de la Nord, după care se va îndrepta spre far, 
pentru a distinge mai bine fluviul, de unde în sfârşit se 
va intra urmându-se mijlocul său.. 

De obicei la Sulina adâncimea este 9 până la 10 
picioare; toamna şi mai ales primavăra ea se ridică la 12 
picioare şi mai mult. 

După ce s-a trecut Bara adâncimea apei creşte 
progresiv şi atinge chiar 78 de picioare în apropiere de 
Isaccea şi Reni. 

            Latitudine 45 10’ 30” Longitudine 27 21’ ” |14|
       
     Sulina la 5 mai 1835 şi pu ţin mai devreme  
 

Interesantă este în aceeaşi măsură şi descrierea 
localităţii  la un interval de 5 ani, aparţinând aceluiaşi 
francez, consulul Olandei la Odessa, căpitan, negustor, 
hidrograf premiat de ţarul tuturor ruşilor cu o casetă 
încrustată cu diamante pentru strădania sa editorială.  

„Souli sau Soulina era odinioară un mic burg; 
astăzi nu se g ăsesc decât 8 bar ăci construite din 
stuf şi lemn unde locuiesc c ăpitanul vasului de paz ă 
împreun ă cu familia sa, echipajul canonierei şi 
câţiva pescari.  

Pâlcuri de sălcii cresc pe acolo şi în mijlocul lor, 
fluviul cu o lăţime de 150 până la 160 de stânjeni separă 
cele două maluri; pe cel din stânga se afla deasemenea 
există încă urmele unei cazarme construite în anul 1807 

 

odinioară un far, câteva case şi o cafenea 
turcească care nu se mai văd astăzi. 
    Acolo există încă urmele unei cazarme construite 
în anul 1807 de Ruşi pentru a adăposti un batalion. 
   Mulţi pescari locuiesc pe insulele Dunării, mulţi 
dintre ei ce stau lângă colibele lor conice sau care 
traversează fluviul vâslind în pirogile lor, ne 
amintesc de imaginile oferite în insulele din Oceanul 
Pacific, cu care seamănă frapant de mult” |15| 

(Sublinierea noastră)
În data de 5 mai 1835, zestrea edilitar ă a 

Sulinei în afar ă de resturile construc ţiilor tur -
ceşti se ridica la 8 bar ăci construite din lemn şi 
stuf. 

Pe malul opus, pe cel stâng, existau urmele 
unei cazărmi ridicate la 1807, cazarmă destul de 
întinsă ce putea adăposti un batalion şi a cărei 
structură va fi folosită de ruşi pentru edificarea cele-
brei instituţii începând cu anul imediat următor, Ca-
rantina de la Sulina.  

În toate lucrurile omeneşti există conti-
nuitate. Astfel, primul locuitor, primul comerciant 
creştin al viitorului oraş ce avea să fie înfiinţat a fost 
un ipochimen pe numele său Andreea Arseni. 

Acest lucru îl aflăm dintr-o scrisoare de mai 
târziu, din data de 1 februarie 1857, aparţinând lui 
Edward Stephens, primul reprezentant e drept cu 
funcţie mică al Comisiei Europene a Dunării, adre-
sată maiorului John Stokes, „First Commissioner of 
Her Majesty on the Danube” şeful său. 

Numele negustorului pare grecesc, dar are 
un iz levantin şi, de ce nu de sorginte română, 
poate un machedon ori altă naţie română-balcanică. 

«Pe la sfârşitul anului 1829 sau începutul lui 
1830, un grec pe nume Andrea Arseni, a primit 
permisiunea din partea Guvernului Rus să-şi 
deschidă un magazin la Sulina, el a fost primul 
locuitor şi era poreclit «Markalant» de Ruşi, de la 
faptul că furniza Carantinei  provizii, ins  care 
monopolizase tot comerţul. 

Până la 1833 existau doar 3 case la Suli -
na, dintre care dou ă ocupate de oficialit ăţile Ru -
se, cealalt ă de Arseni, dar, de şi mul ţi solici -
taser ă autoriza ţia de a construi, ei au fost mereu 
amâna ţi. 

Nu am putut să aflu dacă aceasta s-a dato-
rat influenţei lui Arseni, care era gelos pe rivalitatea 
din comerţ ori din alta cauză. 

El a murit de holeră în anul 1833, iar afa-
cerea i-a fost continuată de nepotul său. 

De la această dată până la 1837 s-au con-
struit aproape 50 de case, dar, deşi le fusese acor-
dată autorizaţia de construcţie, proprietarii nu trebu-
iau să-şi deschidă magazine» |16| 

Siga, siga cum spune grecul, înainte de 
luarea unei hotărâri oficiale ţariste. 

 

14. Taitbout de Marigny - Pilote de la Mer Noire et de la Mer 
d’Azov, Constantinople 1850, Pag. 
15. Bulletin de la Societe de Geographie, II me serie V, 1836, 
pag.353-372 
16.ASG fond CED, Delegatul Angliei, Dos. 2 f.76-82 
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Stanislav POPESCU 

 
Cântec de orgă 
 

când frunza pe inima liniştii cade, 
când clipa e-un ornic ce ticăie fraged, 
când norii se-adună în stoluri şi pleacă 
e-o albă duminică-n sufletul meu. 
 
 când vine din boltă o verde răcoare 
 când plouă cu spumă de valuri marine, 

când suie-n luceafăr pe cerul simţirii 
e-un cântec de orgă în sufletul meu. 

 
când flori de măceş par pe cer pescăruşii, 
când vara dă buzna-n arterele firii, 
când trupu-şi deschide corola iubirii 
în sângele meu se aprind trandafirii. 

 
Chemarea prieteniei 
 

ascultă lângă frunzele lucioase 
ce nasc cununa ta de laur 
chemarea gândului meu cald 
asemenea razei visului de aur 
 
 aş vrea să fii, prietene iubit, 
 un sol de împlinire îndelungată 
 ce îmi va trece pragul înainte 
 ca umbra îndoielii să te-ajungă 
 
stau cufundat în zori neşovăielnici 
cu brâul plin de-amnare ce le scapăr 
şi te-aştept nerăbdător să vii 
cu inima arzând ca un luceafăr 

 
Plopii soarelui 
 

plopii sunt ca un Icar 
vrând să zboare pân-la soare 
însă dorul li-e-n zadar 
glia-i ţine de picioare 
 
 vârful plopilor e-n nori 
 lângă duhul înălţimii 

dar îl trage-n jos din zori 
gravitaţia micimii 

 
plopii-n slavă culeg flori 
şi se-ntind către lumină 
dar furtuna deseori 
îi doboară crunt în tină 
 
 între cer şi-ntre pământ 

plopii duc o bătălie 
să câştige sângerând 
mândra soarelui făclie 

 
 

 
Osânda lui Sisif 
 

Sisif fu osândit să urce-o piatră 
din poale până-n vârf înalt de munte 
dar piatra era trup din a lui vatră 
şi el ştia frăţeşte s-o înfrunte 
 

  ajunşi la ţintă ea cădea la vale 
el se-ntorcea şi-şi relua urcuşul 

 iar aspra piatră îi părea mai moale 
şi-o preţuia ca un scripcar arcuşul 

 
a tot împins-o vreme-ndelungată 
prin vânt şi ploaie şi prin cruntă zloată 
dar n-a-ncetat să spere în izbândă 
 
 şi a urcat-o ca avere sfântă 
 sleit însă de chin iubindu-şi soarta 

el a murit blând sărutându-şi piatra 

 
Era atâta primăvară 
 

când am deschis ochii  
stăteam în arborele vieţii 
şi era atâta primăvară împrejur 
că nu puteam face un pas 
fără să strivesc ceva plăpând 
ca de pildă un smoc de iarbă o frunză o 
floare 
un fluture sau o şopârlă 
toate având rostul lor 
şi atunci am chibzuit şi hotărât 
să mă statornicesc în sânul primăverilor 
şi astfel sorb cu sete splendorile lumii 
mă hrănesc cu bucăţi rupte 
din pâinea rumenă a soarelui 
şi cu mierea dăruită de albine 
beau apă adusă de ploi 
gust ofrandele vântului 
şi pulpa fructelor aduse 
de graţioasele-nimfe ale pădurilor 
şi iată că trăiesc fericit 
de foarte multă vreme 
mutându-mă din primăvară în primăvară 
fără să îmi închipui că aş putea trăi 
o viaţă mai frumoasă ca aceasta 

 
Liniştea însorită 
 

în liniştea ce mă însoreşte 
aud a timpului plutire 
ca pasărea zburând pe bolta 
de-azur a sufletului meu 
 
 e-o zi cu muguri de lumină 

ce-a izvorât din albăstrimi 
având pe frunte-un stol de îngeri 
înveşmântaţi în alb de crini 

� 
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            Petre RĂU 
 
 

Cătălina Nicoleta Munteanu – Ofrandă la capăt  
de drum 

 
Ed. DocuCenter, Bacău, 2013 

 
Nimic nu se poate asemui cu bucuria apariţiei 

primei cărţi, niciun alt sentiment nu poate fi comparat cu 
acesta. Este un sentiment înălţător, şi n-am să greşesc 
mult dacă spun că se poate ridica la rang de naştere a 
unui copil, cea mai sfântă şi adorată posesiune a 
fiecăruia dintre noi, oamenii. 

Pentru Cătălina Munteanu, momentul apariţiei 
primei sale cărţi de poezie, “Ofrand ă la capăt de drum ”, 
reprezintă probabil întruchiparea acestei virtuţi umane, 
împlinirea unui minunat vis cu care s-a îmbrăţişat în 
gând multe zile şi nopţi la rând, în perioada îndărătnicei 
sale trude la proiect, sau poate cu multă vreme mai 
înainte. 

În parte, în paginile acestui volum întâlnim 
confesarea nostalgică în versuri a unui eu liric marcat de 
durerea care macină zi de zi sufletul expus permanent 
dificilei sarcini de a înainta pe drumul unic al vieţii, sau 
poate marcat de micile bucurii şi speranţe de care omul 
ştie bine să-şi lege existenţa sa mult prea efemeră. 

Înţelegem astfel că nu ezităm uneori să ne 
chemăm existenţa înapoi (“vreau existenţa înapoi”, din 
“Ofrandă la capăt de drum”, poem care a dat şi titlul 
cărţii), pentru că în momentele noastre de cumpănă şi 
dezamăgire simţim nevoia de rectificare, de reluare cu 
destindere a ceea ce am greşit sau nu ne-a fost 
favorabil în viaţă. 

În vers se invocă uneori pronia cerească, aşa 
cum mai toţi o facem, fiindcă adesea suntem tentaţi să 
credem că numai o divinitate ne mai poate oferi sprijin în 
încâlcelile noastre mult prea inocent telurice: “cad în 
genunchi în faţa crucii mele / paharul mântuirii am golit / 
şi toaca judecăţii” (clipe de îndurare).  

Despre o astfel de ofrandă avem de înţeles aici, 
una cert intuită şi planificată apoi pentru liniştirea 
noastră sufletească. 

Unele poeme poartă cu ele încărcătura unor 
motouri cu citate din opera unor personalităţi celebre:
Mircea Eliade, Mihail Drumeş, Ileana Vulpescu, Marin 
Sorescu, Luigi Pirandello, Walter Scott, dar tot un moto 
întâlnim şi în debutul cărţii, preluat din Michelangelo, ca 
şi la unele din imaginile grafice ce sunt distribuite 
aproape uniform de-a lungul cărţii: Mihai Eminescu, V.G. 
Belinski, William Shakespeare. 

Alte câteva poezii din volum emană nuanţe certe 
de versuri încărcate de patriotism, ce pot uneori diminua 
discursul poetic propriu-zis al autoarei, mai ales atunci 
când acestea nu se ridică la cote suficient de aproape  

 
de cele ştiute de la marii noştri înaintaşi: Eminescu, 
Coşbuc, Alecsandri, Goga, Şt. O. Iosif, Grigore
Vieru ş.a. Iată însă, ca exemplu, un vers frumos, 
care reuşeşte să-i trezească pe unii din reverie, pe 
alţii să-i scoată din platitudine sau din periculoasa 
înclinaţie spre neîncredere, un vers care vorbeşte 
de la sine despre ţară, de şi pe oriunde ai fi, sec şi 
emoţionant: “Şi te iubesc aşa cum eşti / Obositor de 
inocentă” (Credulă ţară, obositor de inocentă...). 

Poezia Cătălinei Munteanu pune pe tapet 
inclusiv o intimitate scoasă ostentativ la lumină, ca 
dintr-un fel de magie obţinută prin reverie, dar cu 
care poeta este în stare să ne convingă că a trăit-o 
aievea, chiar şi numai prin străfulgerare de gânduri, 
printr-o acoperire fericită de sens şi emoţie. 

Sunt aşezate în versuri plăcute unele mo-
mente de prăbuşire în dragoste: “împărţim gogoaşa 
minciunilor deşirate / din povestea noastră de 
iubire” (amour & breakfast), de suferinţă: “mă 
cuprinde durerea orizontului meu şi nepăsarea / 
văzduhului tău” (durere şi nimic), căutarea sau 
reîntoarcerea cu faţa la amintiri: “dorul plâns / caută 
umărul / anilor lumină / sprijin în derapaj / melodiei 
iubirii” (căderea amintirilor), dar şi momente extaz, 
fericire şi clipe de beatitudine. Ca de altfel şi starea 
de preaplin, de oboseală aparentă, de trudă 
nerăsplătită: “ocupai toate ungherele / sufletului 
meu” (epuizare), sau “fără far pe ţărm obosisem să 
lupt / cu umbre în pereţii destinului” (regăsire). 

Poemul “Dor de tata”, alături şi de alte ver-
suri din volum, este unul închinat de către autoare 
memoriei tatălui, dar şi inocenţei unei copilării în 
care părintele iubit şi-a lăsat amprentele în mai 
toate modurile posibile, inclusiv în cele legate de 
zilele de Moş Nicolae şi altele asemenea: “în 
oglinda timpului / aştept cuminte / cu ghetuţele 
curate / rânduite după merite” (dor de tata). De 
altfel, întreaga carte este hărăzită amintirii iubitului 
ei părinte, dovadă fiind şi dedicaţia specială de la 
începutul volumului. 

Judecând la modul singular, pot şti despre 
mine şi din felul în care constat că m-am reflectat în 
ochii altora. Ar mai exista alte posibilităţi şi prin 
intermediul tehnologiei moderne, fotografia şi filmul, 
dar până la urmă acestea se reduc sau sunt incluse 
în celelalte. Însă, indiferent de cât de multe date am 
afla despre fiinţa noastră, niciodată nu vom putea  
 

(continuare în pag. 36)
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(urmare din pag. 35) 

 
dezvălui totul, deşi eul poetic se simte dator să probeze 
nu o dată înfăţişarea şi beţia de umbre ca entităţi ale 
destinului, nu neapărat ale împlinirii: “fluid nevăzut / 
umplea călimara” (în destin). În acest mod, poeta ne 
mărturiseşte că e nevoie să ne cunoaştem şi din afara 
fiinţei, dar cu precădere ne îndrumă spre o cunoaştere 
de sine, din interior, fără o diminuare sau neglijare a 
propriului eu, rămânând însă la suprafaţă cu întreaga 
noastră identitate. Iar atunci când devenim iertători, 
suntem cu siguranţă recuperaţi ca fiinţe umane: “Viaţa 
mea de azi / Ca viscolul iernii - / Inima iartă” 
(Haiku(vinte)). 

Omul trăieşte uneori o individualizare a fiinţei 
prin propriul său chip, deşi nu mereu acesta îi este 
accesibil direct: “casa e pregătită / şi sufletul aşteaptă / 
îmbrăcat în mantia / drumului spre nemurire” (lumina 
sufletului). De aceea e nevoie să ne surâdem uneori din 
oglindă, pentru a lua contact cu o bună parte din felul în 
care ne prezentăm ca fiinţe umane în faţa celorlalte 
fiinţe asemenea nouă: “chimia şi alchimia s-au 
împreunat / iar tu ne surâzi / blând şi îndurerat / purtând 
suferinţi în oglinzi” (despărţire). 

Sunt declamaţii şi expresii aforistice, gânduri 
exprimate afectiv în câte un pachet mic de versuri: “prin 
gene umbrite / căutăm răsăritul” (amour & breakfast). 

Cele câteva desene interioare despre care am 
pomenit mai sus că sunt prezente în volum, suficient de 
expresive, sunt întărite şi ele de aforisme, semn că 
autoarea a vrut să ne arate cât de mult iubeşte lumea 
spirituală, dar şi să-şi acopere emoţia debututul, simţită 
prea copleşitor. 

Verbul poetei este adesea apăsat, pus în 
evidenţă mai mult decât reuşeşte el însuşi prin 
vitalitatea sa intrinsecă, iar pauzele pe care le întâlnim 
înainte de acesta cred că sunt special plasate, tocmai 
pentru a-i anunţa apropierea sau a-i sublinia importanţa. 

Desigur, aş mai putea face o mică observaţie cu 
privire la faptul că întâlnim o împrăştiere neuniformă a 
versurilor prin grupări uneori forţate în strofe, ceea ce 
dă senzaţia de disparare de idei, de întrerupere bruscă 
a armoniei prin distribuirea asimetrică a versurilor din 
poem. Sunt strofe care par a nu purta o aceeaşi idee, 
un acelaşi mesaj. Dar şi din acestea se pot recupera ba 
metafore sublime, ba expresii catalizatoare de esenţă 
panseistică: “crin rătăcit în noroi / talpa destinului 
poartă” (gând sub talpă). 
 Dar Cătălina Munteanu devine, sub aripa 
poeziei, şi o contemplativă iscoditoare: “Trecător m-a 
atins un nor / ivit după o ploaie de primăvară” (umbră 
înşelătoare...), ba chiar o atentă observatoare a lumii 
văzute cu ochii eului poetic, chiar dacă uneori în tuşe 
mai sobre sau supuse presiunea unor trăiri iluzorii: 
“doar un ciot mi-a rămas / dintr-o măsea de minte / şi 
acela plin de înţelepciune / se clatină” (dinţi în soartă). 

Ea are curajul să se autodefinească mereu, 
poate fi alta, îşi poate ascunde tristeţea: “sunt femeia de 
ceaţă / extazul îmi ascunde întristarea” (femeia de 
ceaţă), poate să-şi ofere singură şanse: “din dragoste 
de tine / cina îndulcea aşteptările” (din dragoste de 
tine), ba chiar îşi face loc cu coatele: “cu pana timpului / 
desenez pârtii / ce duc spre tine” (transparenţă), dar  
 

Poeta Cătălina Munteanu 
 
uneori se trezeşte în miezul unei aversiuni, scufun-
dată abrupt în crunta apatie a dezamăgirii: “ne 
etichetăm / asemeni borcanelor din vitrină / preţul 
noi înşine nu-l ştim / unii pe alţii ne căţărăm / 
muritori peste muribunzi / rănim jignim apoi 
suspinăm / “e spre binele acestei lumi”” (ipocriţi în 
sărbători). 

Desigur, nu ne aflăm în faţa unei poezii în 
care să rămâi neapărat tentat, să te laşi purtat de 
emoţie până la capăt. Dar poezia Cătălinei Mun-
teanu ne parvine ca o frenezie (pre)dispusă în 
sensul unei defulări ce probabil corespunde unor 
stări - deopotrivă, de împotrivire sau de dispo-
nibilitate -, gânduri şi/sau sentimente. Volumul nu 
deţine neapărat o unitate structurală, o compac-
tizare sau o concentrare chibzuită a temelor abor-
date, dar i se poate recunoaşte o autentică încer-
care de punere în pagină a poemelor, cu versuri de 
o încărcătură textuală ce tinde să se potrivească cu 
fluxul rostirii. 

Personal sper ca poeta Cătălina Munteanu, 
care se reproduce permanent pe sine în scris, să 
abordeze poezia de aici înainte cu şi mai multă 
fermitate, mai solemn şi mai sigură pe sine. Pentru 
că, cu siguranţă, în acest limbaj pe care singură şi 
l-a ales are ceva să ne spună, iar noi suntem 
dispuşi să o întâlnim şi pe mai departe şi să-i 
ascultăm din ce în ce mai fascinaţi vocea sa 
lăuntric-poetică. 

� 
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            Şerban CODRIN  
 
 

BALADA  OFRANDELOR  PE  ALTARUL 
CU  REGINE  ŞI  FELINARE  NOCTAMBULE 
 
 
La Monumentul Bravilor Eroi, 
Clădit cu toată cheltuiala ţării, 
Vlădica vine la un an sau doi, 
De sfânta sărbătoare-a Înălţării, 
Cu senatorii obştii, deputaţii. 
O gardă cu drapelul şi gradaţii 
În forţă bate pas de defilare, 
Trompete ţipă, bubuie tromboane, 
Golul se zguduie în toba mare 
Pentru martirii speciei umane... 
 
 
Şi armăsar şi călăreţ de bronz, 
În restul vremii, noaptea mai cu seamă, 
Asediaţi de câinii vagabonzi 
Cu ochii pe căţeaua poligamă, 
Aşteaptă în zadar altă minune. 
Doar lapoviţa, moinele, pe bune, 
Sau câte-un hoţ de iarbă cu măgarul, 
Ori păsările cerului, sărmane, 
Mai vizitează uneori altarul 
Pentru martirii speciei umane... 
 
 
De-un timp, pe soclul de beton sanchiu, 
Îşi ţin sobor Ilone, Tanţe, Maşe, 
Regine pe o litră de rachiu, 
Mai mult golaşe decât nărăvaşe. 
Deasupra Carul Mic şi Carul Mare 
Le-aprinde noctambule felinare, 
Pe când golanii întocmiţi în bande, 
Pe-ascuns prin bariere şi maidane, 
Le bat cu flori, de se-aromesc ofrande 
Pentru martirii speciei umane... 
 
 
Din zori, petunii de furat, pansele, 
Mănunchiuri de gherghine, tufănele 
Printre năzbâtii, chicoteli, hârjoane, 
Se veştejesc până răsare steaua 
Amurgului, închipuind coroane 
Bujorul, păpădia şi-albăstreaua 
Pentru martirii speciei umane... 

 

 
BALADĂ  CU  ABUNDENŢĂ  DE  OFERTE 
ŞI  VIZITATORI  LA  TÂRGUL  MONDIAL  AL  
RELIGIILOR 
 
 
Apostoli, biblii, bărbi sacerdotale, 
Psalmi, clopote, pagode, gonguri, gloate 
Se-nghesuie cu lovituri de coate, 
Cruci, Suluri ale Legii, sfinţi, corale, 
Cădelniţe-şi oferă eminenţa 
Şi-n toţi ceilalţi afumă concurenţa. 
Iisus abia se-ncruntă, în tăcere, 
Şi-şi lustruieşte ghimpii din coroană, 
Lui Buddha, rishi zen i-aduc pomană, 
Iar Mozart dirijează Miserere. 
 
 
Sclipesc Arhangheli, cardinali, altare, 
Moschei urcând spre nouri semilune. 
C-un colţ al şalului de rugăciune, 
Bătrân, un rabin cere ascultare. 
„Doar noi suntem chemaţi spre mântuire 
Şi parte vom avea de nemurire, 
Noi, singurii, poporu-ales, iudeii!...” 
„Tu-auzi ceva?”,întreabă scurt Ilie, 
Dar Moise nu-nţelege şi nu ştie, 
Iar Mozart dirijează Agnus Dei. 
 
  
Pe gratis, muezini împart Corane: 
„Doar Mahommed e-AtoateVestitorul 
Lui Dumnezeu, De PaceFăcătorul!...” 
Călugări bat mătănii la icoane: 
„Împărăţia Domnului e Cerul, 
Deci numai Fiul spune adevărul 
Şi mântuie-omenirea de păcate 
În tainele bisericii creştine!...” 
Potire-adună vinul din ciorchine, 
Iar Mozart dirijează Exsultate. 
 
 
Confucius, papi, un guru spune glume, 
Iov, Luther, Dalai Lama, lume, lume, 
Stihare, smirnă, ceară, cucuvele... 
La noapte se aşteaptă-apoteoza 
Cu jocuri, ploi dumnezeieşti de stele, 
Dar până-atunci, crini, sutre pe tejghele, 
Iar Mozart dirijează Lacrymosa... 
 
 
(din volumul Baladierul) 
 

� 
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Maria TIRENESCU 
 

O stradă liniştită 
 

Într-o seară, Aurica urmărea un film la televizor. La un 
moment dat, printre zgomotele produse de exploziile din 
film, a auzit o bubuitură. A avut impresia că se auzea de la 
vecinul din spatele casei. La scurt timp, încă o bubuitură. 

- Mircea n-a mai terminat de spart lemnele? E târziu. 
Mâine ce face? 

Absorbit de ceea ce se petrecea în film, soţul ei nu a 
spus nimic. La al treilea zgomot, Aurica a ieşit: 

- Ăştia au început repetiţiile pentru Revelion? Că nu 
poate fi vorba de nuntă… 

A simţit ea un miros înţepător, dar nu a putut spune cu 
exactitate dacă era praf de puşcă sau aşa mirosea fumul 
care ieşea din hornul lor.  

Când s-a terminat filmul, Aurica a ieşit să vadă care e 
situaţia pe stradă. Se auzea că vorbeau agitaţi o femeie şi 
un bărbat. A luat o jachetă din cuier şi a mers la poartă. 

- Bună seara, vecinilor! N-aveţi somn? Ce căutaţi în 
stradă? 

- Vine Poliţia! Am sunat la Politie! 
- Cineva i-a aruncat rachete în geam domnului Popa! 

Şi nu e prima oară… 
- Acum e a treia oară. M-am inervat! 
- Asta am auzit? Credeam că Mircea taie lemne, sau 

că fac repetiţii pentru Revelion…  
- Nu, doamna Aurica! Vor să mă inerveze. Mi-a crescut 

tensiunea. Uite că vine poliţia! De ce s-a oprit? 
Soţul Auricăi se apropia de poartă. Era în pijama, se 

ridicase din pat să vadă de ce întârzie Aurica. Ceaţa din 
acea seară l-a făcut să renunţe la a asculta explicaţiile. Îi 
făcu un semn soţiei şi intră în casă. 

Dimineaţă, pe o ceaţă groasă, vecinii au organizat o 
şedinţă în mijlocul drumului. Domnul Popa explica: 

- Aţi auzit că aseară mi-au aruncat ceva în geam. Sunt 
unii care au rupt poarta de la râu şi au intrat în curte. 

- Câinii ce au păzit? 
- Câinii erau în curtea găinilor, dar nu i-am auzit. Eram 

la televizor şi, de când am termopane, nimic nu mai aud 
din ce e afară.  

- Ai vrut linişte! 
- Şi am? La vârsta mea, sigur că vreau linişte! Ştiţi că 

Jenica e bolnavă. Aseară a chemat şi salvarea…. 
- Nu am auzit. Poate era târziu… 
- Da, poliţiştii au stat mult la noi. Au fost două maşini. 

Una a venit de sus, aţi văzut-o. Cealaltă a ocolit şi a venit 
din celălalt capăt al străzii. Ne-au întrebat dacă avem duş-
mani, dacă bănuim pe cineva… După ce au plecat poliţiş-
tii, am vrut să mă aşez pe un scaun şi am căzut pe covor. 
Jenica s-a speriat şi a sunat la Salvare. A venit maşina şi 
eu aveam tensiunea douăzeci cu şaişpe! Mi-a făcut o 
injecţie şi a vrut să mă ducă la spital. Jenica a spus că se 
teme să vină singură acasă, iar la spital nu putea să rămâ-
nă. Casa noastră rămânea nesupravegheată. Vecinii dor-
meau. Aşa că, după ce m-am liniştit, maşina a plecat.  

- Vecine, doar ai medicamente, că toată ziua te lauzi 
că iei… 

- Am medicamente, dar nu aveam injecţii. 
- Cu poliţia cum a rămas? 
- Am găsit dimineaţă câteva tuburi de petarde.  
- Ţi-au spart vreun geam? 
- Nu, că erau petarde. Au vrut să mă sperie. Trebuie să 

 
vină acum un agent să îi dau ce am găsit. 

- Ai pus mâna pe petarde, nu mai poate lua 
amprente… 

- Poate să vadă seria. E treaba Poliţiei! 
- Nu te mai agita atâta! Nu îţi face bine. 
- Cum să nu mă inervez? Ce vor cu mine? 
- Vecine, de câte ori vorbeşti aiurea! Glumeşti cu 

toţi cei care trec pe drum. Nu toată lumea te 
cunoaşte, cum te cunoaştem noi.  

- Noi te înţelegem, nu ne deranjează prea mult 
glumele pe care le faci. Alţii se supără. 

- Chiar nu bănuieşti cine poate fi? 
- Nu pot propune pe nimeni.  
Dezbaterea a continuat fără Aurica. Soţul ei o 

chema să-i facă un ceai şi să-i dea medicamente. 
Începuse să strănute şi tremura.  

- Cred că de la ieşirea de aseară mi se trage. 
Când am simţit că mi-e frig, am intrat în casă. Ar fi 
trebuit să iau atunci o aspirină… 

- Nu mai eşti tânăr! Trebuie să te menajezi şi 
singur! 

- Bine, bine, dar adu-mi repede ceaiul! 
Aurica a aprins focul în sobă. Aştepta o doamnă 

să-i facă o ondulaţie permanentă. Doamna putea să 
sosească în orice moment. I-a dus soţului ei ceaiul şi 
medicamentele. La timp, pentru că a auzit soneria de 
la poartă. 

Coafeza sosise înainte de ora nouă. 
- Am venit mai devreme… Copiii de la Timişoara 

m-au anunţat că vor să ne facă o vizită. 
- Foarte bine. Şi eu mă bucur când vin nepoţii. 

Aveţi nepoţi? 
- Încă nu, dar timpul e înainte. 
Cele două femei au povestit, ca de obicei, despre 

tot ce s-a mai întâmplat în ultimele luni, de când nu s-
au mai întâlnit. 

- Cred că m-a prins şi pe mine răceala. Aseară 
am stat cam mult de poveşti. M-am spălat pe cap 
numai seara, înainte de film, am crezut că nu voi ieşi 
noaptea pe drum. Soţul meu deja are febră.  

- Ce oameni! Să sperie nişte bătrâni bolnavi!  
- Domnul Popa crede că poate să glumească cu 

toată lumea. Şi nu oricine ştie de glumă.  
Aurica a condus-o până la poartă pe doamna care 

i-a redat încrederea şi siguranţa de a ieşi în oraş. Nu 
era nimeni pe stradă şi parcă se lăsase ceaţa. 
Noaptea fusese senin. 

Când a închis uşa, Aurica a început să strănute. 
Strănuta şi spunea: „Noroc şi o aspirină!”  

După seara cu petarde, a urmat o săptămână cu 
foc, aspirine, ceaiuri şi sirop de tuse. Ba şi cu picături 
pentru nas. Aurica a făcut inhalaţii cu eucalipt şi şi-a 
îndulcit gâtul cu propolis cu vitamina C.  

Liniştea  a revenit pe strada de lângă râu. Nu s-au 
mai auzit zgomote în noapte, dar tensiunea domnului 
Popa dansează lambada: când e mare, el bea un 
păhărel de ţuică, iar când tensiunea lui scade, bea 
unul de vin. Când îi e somn, bea cafea. Şi doarme 
mai bine.  

� 
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