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U N  R O M A N 
S E D U C ĂT O R  C U  O 

I U B I R E  PA S I O N A L Ă 
C A - N  P O V E Ș T I !

Ajuns la a zecea sa apariție editorială și la 
al șaselea roman, GEORGE VLAICU nu se 
dezminte și rămâne un scriitor al unor volume, de 
versuri și de proză, apreciate de cititori, elaborate 
într-o elegantă ținută literară și estetică. Încă de 
la debut s-a bucurat de o bună primire în mediul 
scriitoricesc, fiind încurajat să-și petreacă mai 
mult timp, la masa de scris, de nume consacrate în 
arta creației literare, precum Vasile Băran, Sorin 
Holban, Aureliu Goci, Dorina Bădescu, Petre 
Ghelmez, Ion Gaghii, Dragomir Magdin și mulți 
alții. Biografia sa literară consemnează că are preo-
cupări componistice din perioada când era elev, 
fiind și co-fondator al unui cenaclu literar, iar de 
atunci apare periodic în paginile multor publicații 
cu profile diferite.
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Prin romanul de față, Seducție cavalerească, 
autorul vine în întâmpinarea noastră și ne face 
iar cunoștință cu celebrele sale personaje, George 
Grigorescu și Doina Vasiliu, alias Teo Doneta, întâl-
nite și-n romanele anterioare, zugrăvind iubirea 
acestora în culori și tablouri de o frumusețe meta-
forică impresionantă. Continuând drumul celor-
lalte romane apărute până acum, și Seducție cava-
lerească este, în esență, un amplu poem prozaic al 
unei povești de dragoste înfiripată și trăită, cum 
altfel, decât ca-n... povești! Și cum în orice poveste, 
mai ales în cele de iubire, nu ies vorbe până când 
nu se aprinde, în fapt, o inimă care rămâne așa, 
nestinsă, pentru totdeauna, nici romanul de față nu 
s-a născut dintr-o pură ficțiune, ci dintr-un caz real 
și fericit, trăit sau nu, dar sigur, nefiind străin inimii 
romancierului!

Fermecătorul personaj feminin, Doina Vasiliu, 
secretar general al unei mari edituri, acceptă forțată 
de mama ei, Anastasia, care este angajată a Cabine-
tului de Avocatură Veronica Mușat & comp., cu sediul 
secundar în Giurgiu, să fie însoțită în stațiunea 
Cap Aurora, de pe Litoralul Mării Negre, pe toată 
perioada concediului, de o gardă de corp pe care 
n-o cunoaște până în preziua decolării avionului. 
Această situație este determinată de o iminentă 
amenințare teroristă la adresa unui senator din 
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imediata apropiere a președintelui țării, care este 
consiliat juridic de avocați ai acestui cabinet.

Vizibil contrariată și rezervată în același timp, 
ignorând pericolele la care se expune dacă refuză 
să fie apărată îndeaproape, până la urmă Doina 
Vasiliu acceptă prezența permanentă a instructo-
rului sportiv George Grigorescu. Nu trece mult 
timp și fiind atrasă de înfățișarea fizică, dar mai ales 
de frumusețea spirituală și de aparenta inocență a 
caracterului lui George, Doina se „cuibărește” la 
pieptul acestuia, trăind alături de el clipe de adevă-
rată fericire. Împreună îl descoperă, îl demască 
și-l predau poliției pe teroristul înarmat, Petre 
Mateescu, care îi filează fără întrerupere, ascunzân-
du-și intențiile criminale după paravanul unor falși 
ochelari de vedere. Urmează happy-endul cu Doina 
și George, care se cunună în fața unui ofițer de stare 
civilă, chiar în stațiunea Cap Aurora.

Tot textul cărții este scris trepidant, parcă dintr-o 
fugă a condeiului și este presărat cu momente de 
dragoste delicios relatate, cu situații comice rezul-
tate din limbajul și din comportamentul lor firesc, 
dar imprevizibil deseori, necenzurat de prejudecăți, 
însă în permanență rafinat și cu bun-simț. Autorul 
excelează prin relevarea stărilor sufletești ale perso-
najelor sale, fie feminine ori masculine, determinate 
de mustrările de conștiință pe care acestea le trăiesc 
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în ipostaze imposibil de anticipat. Această „exce-
lență” a lui George Vlaicu nu trebuie să ne mire, 
fiindcă de decenii bune, profesând cu întâietate ca 
avocat pledant, a întâlnit n cazuri cu nenumărate 
tipologii umane, fiecare din acestea având propria-i 
personalitate emoțională și de caracter.

Seducție cavalerească este romanul care efectiv ne 
seduce și ne împrospătează spiritual trăirea senti-
mentelor de iubire și de fericire, într-un spațiu 
atemporal al sufletului uman. Dacă în memoria 
universală sunt înscrise poveștile unor îndrăgostiți 
precum Romeo și Julieta, Tristan și Isolda, Paul și 
Virginia, de ce nu s-ar vorbi, peste ani, ca o mărtu-
risire seducătoare îndrăzneață, și de George și Doina 
sau... de George și Teo?

Cu prietenie și prețuire,
pentru nemurirea acestei cărți,

Eu, Claudia MOTEA
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Nimeni și niciodată n-ar fi crezut că, după 
înfățișare, George Grigorescu ar putea să 

fie o gardă de corp.
Intrigată, Doina Vasiliu verifică din nou adresa 

mîzgălită pe dosul unei cărți de vizită învechite. Se 
înșelase oare? Nu, nu era vorba de nici o greșeală!

Privirea ochilor ei, de culoarea smaraldului, 
se fixă din nou asupra bărbatului așezat turcește, 
care trona în mijlocul unui grup numeros de copii 
așezați ordonat pe saltele de gimnastică, într-o sală 
separată de hol prin geamuri mari. După spusele 
unei doamne, pe care tocmai o întrebase, era vorba 
chiar de George Grigorescu.

În fața lui, vreo doisprezece copii de șase-șapte 
ani, îmbrăcați în alb ca niște judocani, îl mîncau 
literalmente din ochi. După anunțurile afișate 
la poartă micuții practicau, sub conducerea lui 
George Grigorescu, un sport cu nume bizar de 
care Doina nu auzise vreodată. Totuși, meseria ei 
de secretar general al unei mari edituri, precum și 
neobosita ei curiozitate, o împinseseră să se intere-
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seze de subiectele cele mai diverse și cîteodată chiar 
năstrușnice.

— De necrezut! E prima oară în săptămîna asta 
cînd băiețelul meu, Albert, e cuminte. De obicei, ai 
jura că e un pachet de nervi! Of ! Dacă aș cunoaște 
metoda acestui George Grigorescu, șopti una din 
mămicile care o înconjurau pe Doina.

Amuzată, Doina îi aruncă o privire întrebătoare 
fermecătoarei femei care, ca și ea, aștepta răbdă-
toare în hol.

— Copiii par foarte atenți! spuse ea încet.
— Oh! Poate vreți să spuneți că-i sorb cuvintele 

de pe buze, nu altceva. Nu-mi cred ochilor! Dacă 
și-ar asculta așa părinții și profesorii, ar fi o adevă-
rată minune!

— Dar, ce-i învață... exact? întrebă Doina.
— Habar n-am! Albert mi-a mărturisit că 

George Grigorescu îi învață să-și stăpînească forțele 
fizice și spirituale. Mă îndoiesc de faptul că Albert e 
capabil să-mi furnizeze niște explicații mai precise, 
dar ce contează! Rezultatul este cel pe care-l vedeți, 
aceste lecții sînt deci folositoare.

— Nu vă temeți că va profita de forța lui ca să-i 
ia la bătaie pe colegii de clasă?

La această remarcă, mama lui Mihăiță surîse și 
exclamă:
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— Oh! Nu! Cel puțin așa sper și... pînă în 
prezent nimeni nu mi-a dat telefon să se plîngă de 
băiatul meu. Și, apoi, am convingerea că Mihăiță va 
ști să aleagă partea bună a acestui curs.

O altă tînără femeie interveni în discuție, arun-
cînd chiar o poantă.

— Fiica mea, Isabela-Cristina urmează și ea 
aceste lecții, iar fiul meu, David-Andrei, aparține 
grupei de avansați, dar n-a avut nici cea mai mică 
problemă. David-Andrei știe acum că poate ține 
piept tuturor băieților de la el din școală și, sigur 
de asta, nu încearcă să se fălească demonstrînd-o!

Descumpănită, Doina o studie plină de interes 
pe frumoasa roșcată care se băgase în vorbă. În mod 
evident, exprima opinia tuturor mamelor prezente, 
pentru că fiecare din ele părea că-i împărtășește 
punctul de vedere.

— Nu-mi imaginam că domnul Grigorescu se 
ocupă și de copii, remarcă Doina cu o voce timidă.

Faptul că o gardă de corp profesionistă putea fi 
înconjurată de copii și de adolescenți, îi părea bizar 
și chiar nepotrivit.

— De ce nu? De altfel, refuză adulții.
— Eu aș înnebuni dacă mi-aș petrece toată ziua 

cu micuții ăștia! Probabil că posedă un magnetism 
deosebit! exclamă cea de a patra mămică.
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— Uimitor e faptul că nu ridică niciodată tonul! 
adăugă cineva. Cu Andreas vin aici de trei ani și nu 
l-am auzit vreodată pe George Grigorescu certînd 
pe cineva. În timpul cursurilor domnește, totuși, o 
disciplină exemplară.

Ca pentru a sublinia justețea celor spuse, toate 
femeile aprobară tăcute din cap. Perplexă, Doina 
îndrăzni să lanseze o nouă sugestie.

— Poate se tem de el?
Un hohot de rîs general constitui răspunsul.
— Oh! Nu! Așteptați sfîrșitul orei și vă veți 

convinge singură!
Exact în acel moment, George Grigorescu bătu 

din palme și douăsprezece siluete subțirele se ridi-
cară la unison. Fascinată, Doina văzu cum grupul 
de copii își salută respectuos profesorul care, la 
rîndu-i, le răspunse cu politețe.

Apoi se răspîndiră într-o înghesuială de nede-
scris și Doina nu-și putu împiedica un zîmbet în 
fața acestei veselii zgomotoase a elevilor. Cîțiva 
fugiră spre mamele lor, în timp ce alții nu-l pără-
seau pe George Grigorescu. Unul îi povestea aven-
turile unui greiere verde pe care-l găsise în ajun pe 
marginea unui lac de lîngă oraș, un altul se agăța de 
mîna lui ca un înecat, iar un al treilea dansa frenetic 
în jurul lui. Fiecăruia, George Grigorescu îi acorda 
aceeași atenție și amabilitate.
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George purta o ținută simplă: niște blugi prespă-
lați și o cămașă neagră, care lăsa să se ghicească un 
corp suplu, cu mușchi lungi și puternici.

Doina îl observa cu atenție pe acest bărbat 
surprinzător pe care mama ei i-l impusese. Părea 
cam de treizeci și cinci de ani și, în mod vizibil, 
nu avea nimic în comun cu acele gărzi de corp, 
cu umeri de luptători care-i flanchează, în mod 
obișnuit, pe mai marii lumii. Doina se simțea în 
mod cert liniștită că nu are de-a face cu una din 
aceste gorile, dar, cum nu avea nici un fel de expe-
riență în domeniu, se întreba neliniștită dacă ar fi 
avut de cîștigat angajîndu-l! Fără îndoială, un tip 
numai bicepși și înarmat pînă în dinți, n-ar fi fost 
o companie agreabilă, dar, cel puțin, un asemenea 
individ ar fi fost ușor de manevrat! În timp ce, cu 
George Grigorescu nu era deloc sigură de asta...

...Avea niște ochi... mari și căprui care o priveau 
cu o răceală de gheață, ca și cum George Grigorescu 
încerca să răspundă cu ostilitate interesului pe care 
i-l purta Doina; ochii mari, căprui, cu profunzimi 
abisale... În mod categoric, George Grigorescu nu era 
o ființă simplă.

Inteligent, prudent și... poate periculos, gîndi ea 
fulgerată de o idee. Doamne! În ce viespar se aven-
tura? De ce o împingea mama ei într-o asemenea 
cursă?



G E O R G E  V L A I C U

14

Ca și cum îi ghicea gîndurile și spaimele, George 
Grigorescu își opri privirile asupra ei. Mult timp o 
ținu sub focul ochilor căprui și severi, examinînd-o 
cu atenție, fără urmă de îngăduință. Din fericire, 
asemenea unui pisoi care se lingușește pe lîngă un 
leu, un puști îi atrase atenția.

Imediat, expresia înghețată se șterse ca prin farmec.
Înmărmurită, Doina remarcă licărul de tandrețe 

amuzată care-i lumina ochii, surîsul indulgent care-i 
îndulcea linia fermă a buzelor pline și senzuale.

Se aplecă spre copil și o undă de lumină aurie îl 
învălui, subliniind reflexele părului castaniu, tăiat 
scurt.

Totuși, cînd își îndreptă privirea spre mamele care 
așteptau răbdătoare la intrare, orice urmă de familia-
ritate dispăru de pe chipul lui. George Grigorescu 
nu căuta nici prietenie, nici altfel de legături, gîndi 
Doina, privindu-l cum se întreține cu cîteva din 
persoanele prezente.

În sfîrșit, cînd toată lumea plecase, George 
Grigorescu catadicsi să i se adreseze Doinei:

— N-a mai rămas nici un copil. Presupun că pe 
mine mă așteptați. Mă înșel, oare? spuse el cu o 
voce caldă și puțin răgușită, cu inflexiuni ciudat de 
tulburătoare.

— Mă numesc Doina Vasiliu. Cred că vizita mea 
v-a fost anunțată, răspunse ea întinzîndu-i mîna.
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Deloc surprins, el aprobă și-i cuprinse degetele 
fine, spre marea uimire a Doinei, care avu impresia 
că un pumn de fier îi strivise mîna.

Se relaxă și-i aruncă furioasă:
— Nu vă cerusem o demonstrație a talentelor 

dumneavoastră, domnule Grigorescu!
Remarca Doinei nu păru să-l mire.
— Departe de mine un asemenea gînd, domni-

șoară Vasiliu. Doream doar să mă arăt curtenitor. 
V-am făcut vreun rău? se interesă el pe un ton 
inocent.

— Nu vă neliniștiți, am o cremă bună și o s-o 
folosesc imediat ce ajung acasă!

— V-ați supărat?
— Să zicem că nu apreciez acest gen de politețe! 

Știți bine ce putere aveți! V-am văzut lucrînd cu 
copiii; nici unul dintre ei n-a părut să sufere cînd 
i-ați strîns mîna, replică ea.

Zărind un fotoliu, Doina se așeză și George 
Grigorescu se instală imediat în fața ei.

— Copiii mă iubesc; în schimb, am sentimentul 
că nu încercați nici cea mai mică simpatie la adresa 
mea!

Surprinsă de această remarcă directă, Doina îl 
privi o clipă. Unde naiba voia să ajungă?


