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Un cuvânt de început pentru primul număr al revistei 

Condeierul diasporei 
 

Asociația Scriitorilor Români din Austria a fost 

înregistrată oficial la Prefectura Regională Salzburg- 

Departamentul Asociații, cu numărul de înregistrare 

1559036627 din data 06.03.2018. 

ASRA, cum o vom denumi prescurtat mai departe, a luat 

ființă în anul 2018 - anul când românii de pretutindeni 

sărbătoresc Centenarul Marii Uniri. Exemplul 

făuritorilor Unirii de la 24 Ianuarie 1859 și de la 1 

Decembrie 1918, să ne fie o pildă de urmat. Să 

transmitem urmașilor noștri o țară unită, demnă și 

respectată, în care să domnească armonia, indiferent 

de deosebirile dintre noi, de orice natură ar fi: etnice, religioase, sociale, sau 

politice. Să avem în permanență un singur gând: UNIREA FACE PUTEREA. Să fim 

mereu uniți în gând și fapte pentru România - patria noastră care dorește să 

facem ceva pentru ea.  

Iată că la numai două luni de la înființarea oficială, ia naștere și primul număr al 

revistei, care va fi ca o carte de identitate, sau o carte de vizită a asociației. Până 

când revista Condeierul diasporei își va câștiga un binemeritat prestigiu la nivel 

național și internațional, iar amploarea materialelor ne va determina să trecem 

la o nouă modalitate de lucru, considerăm că formatul online este cel mai 

potrivit, mai ales că în cadrul ASRA nu se percepe nicio cotizație pentru membrii 

înscriși. 

Condeierul diasporei se dorește a fi o revistă deschisă - în paginile ei vom cultiva 

respectul pentru adevăr, pentru valorile culturale şi civice, cordialitatea şi 

prietenia. Prin această revistă dorim sǎ construim în timp un renume, o prezențǎ 

culturalǎ, capabilă care să garanteze şi să sporească utilitatea ca sursă 

indispensabilă a dialogului intercultural pentru cititorii români din ţară şi din 

străinătate. 

O revistǎ care va prezenta activitatea comunitǎții românești din Austria și a altor 

comunitǎți romȃnești din lume. De asemenea aceastǎ revistǎ are rolul de a
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 cultiva simțul estetic al cititorului, fǎcȃnd cunoscute, cultura, literatura si 

civilizația romȃneascǎ peste hotare. În paginile revistei se vor regăsi cronici 

literare, comentarii, proză, poezie, recenzii și traduceri apărute sub semnăturile 

scriitorilor înscriși în Asociația Scriitorilor Români din Austria. Pentru românii 

care au ales să drumul străinătății, este cu atât mai important să păstrăm 

legăturile între noi, între noi și România, să fim uniți, să nu ne pierdem 

identitatea națională. Să încercăm să predăm mai departe copiilor noștri 

dragostea față de neam și țară. Când eu am plecat în Israel, mama mi-a spus să 

nu uit un lucru: „ Fiecare om are o mamă, un tată și o țară. Oricât ai încerca și vei 

reuși să te integrezi într-o altă țară, oricâte limbi, dilaecte și accente vei stăpâni, 

pe certificatul de naștere va fi mereu scris țara ta de origine pe care nu ai dreptul 

să o uiți sau să nu o respecți.” 

Suntem convinși că prin arta cuvântului putem contribui permanent la 

promovarea înțelegerii în lume, în sprijinul ideii de prietenie și pace. Trebuie să 

ne apărăm drepturile profesionale, să facem lobby pentru legislația în domeniul 

cărții, al culturii scrise, să asigurăm vizibilitate și promovare autorilor români din 

țară și de peste granițe, să stimulăm lectura. 

ÎMPREUNĂ putem făuri, acțiuni adecvate de prezentare, la standarde înalte ale 

valorilor naturale, materiale și cultural-spirituale românești și afirmarea 

identităţii naţionale a românilor. 

ÎMPREUNĂ să promovăm dezvoltarea şi extinderea utilizării limbii române în 

comunităţile de români din Austria, acesta fiind principalul obiectiv asumat de 

ASRA în vederea păstrării şi afirmării identităţii naţionale a românilor de peste 

hotare. 

Vă invit cu drag, pe toți cei cu inima română care ați publicat cel puțin o carte și 

care doriți ca împreună să promovăm România, să vă înscrieți în Asociația 

Scriitorilor Români din Austria. 

Calitatea de stat membru al Uniunii Europene oferă României oportunitatea de 

a-şi promova valorile culturale prin intermediul comunităţilor de români care 

trăiesc în statele Uniunii Europene. 

Și, întrucât ne aflăm în Anul Centenarului Marii Uniri, urez „La Mulți Ani!” tuturor 

românilor și celor ce simt, gândesc românește și iubesc România!  

La Mulți Ani, România! 

Cu respect și prețuire,  

președinte fondator - Daniela Gumann
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La mulţi ani! 

pentru scriitorii născuţi în luna mai 

 
Luna mai, denumită popular și “Florar” este o lună plină de prospețime și 

culoare. Se spune că în luna lui “Florar”, coboară Raiul pe pământ și înverzește 

totul. Pentru că noi ne raportăm la literatură, dorim să vă prezentăm ce scriitori 

ne-a trimis Raiul pe pământ spre a ne încânta și lumina înțelepciunea cu 

strălucirea lor divină în împărăția cuvântului Conform datelor publicate pe site-

ul (USR) http://www.uniunea-scriitorilor-filiala-bucuresti-proza.eu/scriitori-

romani_date_de_nastere_2.html sunt aproximativ 60 de scriitori români născuți 

în această lună. Dintre cei mai cunoscuți sunt: Mihail Sadoveanu, Mircea 

Dinescu, Andrei Mureșanu, Mihai Beniuc, Iulia Hașdeu, Liviu Rebreanu, Nicolae 

D. Cocea, Vasile Conta, Emil Botta, Ion Cristoiu, Nina Casian. 

În acest prim număr al revistei Condeierul diasporei, am onoarea și datoria 

morală să-i spun cu plecăciune LA MULȚI ANI! unui scriitor cu merite deosebite, 

care este membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR), de 35 de ani  și care 

a acceptat să-mi fie mentor în perioada de început a creației mele literare și pe 

care l-am simțit mereu aproape ori de câte ori am avut nevoie de un sfat.  

„Scriitor prolific, cu peste 20 de volume de poezie 

şi proză, cu premii literare şi activitate în 

festivaluri printre care Premiul Primăriei 

Municipiului Galați (2011) și distincția “Poet al 

Iașiului” (2014). Este preşedintele Societăţii 

scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, rebelul boem 

Sterian Vicol, copil veşnic, s-a născut chiar de Ziua 

Victoriei (în varianta URSS) – pe 9 mai 1943, în 

lumina satului Tuţcani, din judeţul Vaslui, 

tărâmuri evocate de scriitor în anii din urmă.” - 

spune jurnalistul Victor Cilincă în articolul său din 

09 mai 2018 în ziarul local „Viața Liberă” 

http://www.uniunea-scriitorilor-filiala-bucuresti-proza.eu/scriitori-romani_date_de_nastere_2.html
http://www.uniunea-scriitorilor-filiala-bucuresti-proza.eu/scriitori-romani_date_de_nastere_2.html
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Poeme de Sterian Vicol 
 

Numai vulturul 

Culcat pe-un pumn de greieri şi furnici, 

la marginea lanului de cînepă, aştept 

dezvoltarea zborului din copilărie – 

Fiindcă el – cine-i el? – atîrnă de unda 

apei, cum mama de icoana Fecioarei, 

atunci eu rămîn singur, singurătatea-i 

a celui care aruncă cu pietre-n biserică! 

 
Port demult umbra ogrăzii la paşti, 

pe cînd iarba-i vie ca alergarea unui copil, 

deasupra, peste coroana stejarului mistuit 

de verde, zboară vulturul, numai el! 

Fiecare scris al meu locuieşte o pagină albă 

pe care curge un firişor de sînge 

al vietăţii împuşcată pentru carne! 

 

 

 

Aripa din zid 

 

Cînd moş Haralambie, el era cel mai vînător 

din regiunea de odinioară, a-mpuşcat un 

vultur 

la amiază, copiii au plîns toată ziua! 

Dacă într-o zi – se lăuda moşul – 

vulturii vor dispare, peste-un secol, 

sătenii din ţinutul pădurilor noastre, 

vor privi cu alţi ochi aripa vulturului! 

Aripa vulturului prinsă-n peretele casei 

se va-gropa încă o dată în lutul fierbinte, 

de zbor şi nisip, cînd moş Haralambie 

nu se va mai întoarce de la vînătoare 

din rîpa Zbancului care-i poartă numele! 

 

 

Adio 

 

Din creerii munţilor ţipă vulturul tînăr 

cu zborul în zigzag peste genuri, 

el, vulturul meu pe care l-am scos 

din colţii pisicii cînd era pui – 

Lăsaţi mutele, ţipă vulturul meu 

pe cînd vînătorul îi ţinteşte aripa, 

adio, glontele scapără piatra întîi 

şi ricoşează-n mîna strînsă pe lemn! 

 

 

 

Piatra Alatyr 

 

M-am lovit de piatra Alatyr cum 

în copilărie m-am lovit de oul corbului 

pe cînd Maria scutura creanga stejarului 

unde cuibul păsării încet se destrăma! 

 

Cartea cu legile – scrise de cine? – 

de mama Grăpina, Olimpia, Ilinca, 

Penelopia 

care nu ştiau alfabetul, nu ştiau decît 

prispa casei, ciutura fîntînii şi bărbatul… 

 

M-am lovit de Piatra Alatyr, m-am legat 

apoi cu funii 

de sînge, să nu zbor în timp ce pasărea vieţii 

pasărea vieţii mele, clocind ouăle din 

din ultima scriere, îmi ciugulea cuvîntul! 

 

 

Dacă 

 
Dacă-ntr-o zi îţi voi spune adio 

nu te mai iubesc 

să nu mă crezi, să 

alergi la marginea satului 

să bandajezi troiţa sângerând!
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Rama de salcâm american 

Cum aşteptam vântul să-mi 

cutreiere pădurile de până 

la tine, vălătuci de fum 

bandajau ochii jivinelor 

din câmp, căutând cuibarele 

de ciocârlii şi urmele tale. 

 

 

Cum uitasem şi timpul, amiaza-şi 

dezumflase zepellinul în care  

plângea pruncul Mariei! 

Atunci, brusc, ţi-am văzut 

trupul în golul unei ferestre 

ca o sculptură umedă pusă 

la uscat într-o ramă de 

salcâm american!  

 

 

 

Fără întoarcere 

 

Cu lux de amănunte nimeni nu poate 

cerceta Corabia şi Labirintul. 

(Cu pânza veşmintelor tale, 

corabia va fi, sorbită de gurile 

vântului până-n iarba grădinii). 

Orice ai face însă, iubito, 

chiar buruiana mării, mandragora, 

s-o ai, totu-i răsuflare de lebădă 

în furtuna ce urlă nu mai 

există în-toar-ce-re... 

 

 

 

Pânza vinului tânăr 

 
Între două ciubere cu struguri striviţi 

de picioarele Mariei şi-ale fetelor ei, 

Flutură pânza vinului cel tânăr - coamă de 

leu,  

de neatins ca şi pânza copilului dormind - 

Eu mă joc în oglinda vinului cel tânăr 

şi lama cuţitului e roşie ca un trandafir 

strivit, lângă mine e cineva fără umbră, 

umbra-i chiar pânza vinului cel tânăr - 

Ţâşnind puternic printre degetele Mariei  

vinul cel tânăr pare un foc ce-mi 

ademeneşte 

trupul înnoptat, mirarea mea de-a fi încă 

stăpân pe vinul cel tânăr cu pânza-i pe ochi 

- 

Şi totuşi eu caut dincolo de pânza vinului 

cel tânăr, caut zumzetul cenuşiu ce va fi 

ultimul din destrămarea focului, mai 

aproape 

de strigătul meu ca vinul fluturând la tine! 
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"Îmi plac profesorii care îți dau, pe lângă obișnuitele teme, și ceva de gândit 

pentru acasă." Lily Tomlin 

Mereu am admirat-o pe doamna Munteanu ca prezență distinsă, mai curând 

elegantă decât cochetă, mai mult serioasă, decât zâmbitoare, atent îngrijită, 

încrezătoare, care nu se lăsa influențată de trenduri moderne. Nu am văzut-o 

niciodată grăbită, nu am auzit-o niciodată să ridice tonul, era un model pentru 

mine. Era perfectă. O adoram și totuși impunea o distanță. Mereu am considerat 

că nu se potrivea cu decorul provincial. Mereu am asociat-o cu o distinsă doamnă 

venită de pe un bulevard important al modei, din capitala franceză - Paris, pentru 

că pentru ea, eleganța era un obicei, nu o excepție doar pentru zile mari. Era o 

doamnă distinsă, elegantă, educată şi plină de nobleţe.  

Ca profesoară, avea metodă de predare și era o plăcere pentru mine când aveam 

ora de limba română. Îmi pregăteam lecțiile cu toată atenția și implicarea, numai 

de dragul de a mă face plăcută doamnei Munteanu. Vocea ei plăcută și totuși 

autoritară, ne picura în ureche, povești și povestiri schițând cu cuvinte 

meșteșugite figurile eroilor din literatura română și universală, care pentru unii 

au devenit poate ecouri și modele de viață. Iată că astăzi, întâmplarea sau nu, 

face să ne întâlnim pe coordonate lirice. 

"Profesorul influențează întru eternitate; nici chiar el nu poate ști unde se 

oprește influența sa".  Henry Brooks Adams 

Mă înclin cu respect și vă spun LA MULȚI ANI STIMATĂ DOAMNĂ! Să ne trăiți 

mulți ani sănătoși și să ne încântați cu talententul condeiului ce cu măiestrie îl 

stăpâniți!  

Cu stimă, a dumneavoastră fostă elevă, Daniela Gumann. 

Elena Munteanu – poezie, talent și discreție!  

Doamna Elena Munteanu este o poetă care 

merită să fie mai mult în atenția publicului, 

pentru că are o poezie emoționantă, 

profundă”, o laudă bibliotecarul hușean 

Constantin Donose. Născută în 1949, pe 1 

mai, la Grumezoaia, doamna Elena a făcut 

liceul la Huși, la “Cuza Vodă”, iar apoi a urmat 

Facultatea de Filologie, din cadrul 

Universității “Al. I. Cuza” Iași. S-a întors apoi 

în comuna sa, pentru a fi un dascăl foarte bun, care a încercat să cultive elevilor 
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săi (pentru un trimestru i-am fost și eu elevă), nu doar pasiunea pentru scris, dar 

și respectul pentru limba română. A colaborat cu reviste precum “Timișoara”, 

“Culorile Amurgului” și “Coloana Infinitului”, este membră la Cenaclul hușean 

“Eminescu”, coordonat de Viorel Munteanu, iar, în prezent, avem onoarea de a 

o avea ca membră de onoare și în Asociația Scriitorilor Români din Austria. 

Dintre creațiile domniei sale putem enumera: - “Poezii”, care conține 37 de 

poeme religioase, dedicate părintelui Mina Dobzeu, poeta a obținut “Premiul 

Special” la Festivalul-Concurs Internațional de creație literar-artistică “Lumină 

Lină”, lucru care a bucurat-o nespus, nu atât pentru succesul în sine, cât pentru 

recunoașterea, la acest nivel, a creațiilor pe care ea, cu atâta drag și devotament, 

le-a scris pentru eroul său preferat, din “Jurnalul Fericirii”. Poezii la fel de 

frumoase, care parcă abia așteaptă ca ochii și sufletul cititorilor să le descopere, 

se găsesc și în volumele “Tristele”, “Gânduri”, “Poezii”, “Slefuitorul de cuvinte”, 

“Freamăt de gânduri”, ‘Febre”, “Vibrații”, “Freamătul pământului” sau “Ecouri”.  

 

Poeme de Elena Vlasie 

Munteanu 
 

DEBUT? 

Debutul meu cândva a fost 

În faţa foii de hârtie, 

Am nevedit în femininul rost 

O poezie, 

 

Şi am ţesut în taină fir cu fir, 

Cu mâna, ochiul şi gândirea, 

Nu conteneam să mă tot mir 

Cât de frumoasă e rostirea! 

 

Am tot țesut cu gândul la lumină, 

Am îmbinat cuvântul şi culoarea 

Văzută prin fereastră, în grădină, 

Esenţa şi splendoarea. 

 

Şi pânza strălucea în fata mea, 

Foşnea hârtia, firul mătăsos  

Iar de sub mâna tremurândă se ivea 

Cuvântul-cântec clar, melodios. 

 

Eu n-am avut emoții la-nceput 

Ci respiram prin vorba grea-uşoară 

Şi doar atâta grijă am avut 

Să vină lacrima dar să nu doară. 

 

Debutul meu a fost modest, cândva, 

Tot meşterind printre cuvinte... 

Un gând pe-o foaie ce tăcea  

Abia îmi mai aduc aminte. 

 

 

UN DIALOG CU ,,LUMINA 

PRIETENA " 

-Lumina prietenă, prietena lumină, 

Strecurată -n zori prin frunze verzi, 

Spre ziua care va să vină, 

Să nu te pierd, să nu mă pierzi. 

 

-Eu vin din răsărit de soare  

Sau vin discreta în amurg, 

Din luna plină, plutitoare 

Și clipele-n lumini se scurg. 
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Lumina prietenă, prietena lumină, 

Te-aștept în zori cu ochii largi  

Să vii la mine în grădină 

Și umbre negre să le spargi. 

 

-Eu vin cu ziua și cu soare 

Și cu fiori de dimineață, 

Vin cu luciri și cu răcoare 

Și cu speranța-n noua viață. 

 

-Lumina prietenă, prietena lumină, 

Cu liniște sosești în prag, 

Eternitatea ți-e vecină  

Și sufletul l-alini cu drag. 

 

-Eu vin cu raza, cu scânteia, 

Ce-aprinde visul de copil 

Și-ncununează vag femeia 

În diminețile de-april . 

 

Și vin cu viață și căldură 

În roua blândei dimineți  

Iar raza mea topește ura, 

Căldura mea nutrește vieți . 

 

În mugurii rotunzi și beți. 

E-atâta seva în grădină  

Spre viața care stă să vină  

Întru lumină! 

RUGĂCIUNE 

 

Oprește, Doamne, apa, oprește Doamne 

vîntul, 

Sfințește-ne privirea și cuvîntul! 

Oprește,Doamne, răul, oprește Doamne 

ura 

Și luminează-mi zîmbetul, figura. 

 

Oprește, Doamne frigul și potolește focul, 

Descoperă-mi norocul, descoperă-mi 

norocul... 

Oprește, Doamne tunetul nebun  

Și lovitura aprigă de tun. 

 

Oprește, Doamne, soarele de jar 

Și dăruie-mi lumina ca un far. 

Oprește Doamne țipătul isteric 

Și potolește-mi frica de-ntuneric 

 

Și potolește frica de cuvînt 

Că viața-i vînt...ca viața-i vînt. 

Oprește, Doamne, duhurile rele 

Și gîndurile aprige și grele. 

 

Oprește Doamne foșnetul uscat 

Și gîndul cu păcat. 

Și scîrțîitul timpului prin veacuri, 

Tămăduiește boala-n blinde leacuri. 

 

Oferă-mi Doamne liniștea, lumina, 

Voi încerca să-ți înfloresc grădina... 

Grădina vieții, Doamne, minunată, 

De mine înflorită, de gîndul Tău creată. 

 

S-aprindem candela eternității 

Și fruntea s-o plecăm, 

Atinși de flacăra singurătății, 

Noi vama dăm. 

 

S-aprindem candela de dimineață  

Spre roșii zori ori densa ceață 

Ne lumineze lumânarea  

Și vieții să-i cântăm chemarea. 

 

S-aprindem candela spre seară, 

Ca duhuri rele să dispară, 

De miros de tămâie și de ceară 

Ce nasc în inimă fior și gheară. 

 

Fie lumina sus pe cer și prin unghere, 

Lumina vieții efemere 
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Permiteţi-mi să mă prezint! 

 
 Sunt poetul, prozatorul, eseistul, gazetarul, dramaturgul și 

viitorologul Ştefan Dumitrescu, Profesor de Pedagogie și 

Psihologie, cercetător în domeniul Științelor sociale,  născut 

la jumătatea secolului XX, la 24 aprilie 1950 (în aceeaşi zi cu 

Schiller, cu Theodor Palady, cu scriitorul rus Nabocov, în 

imediata apropiere a zilei de naştere a lui Shakespeare, 23 

aprilie, semn că intervalul acesta zodiacal este foarte bun 

pentru literatură, pentru cultură) în comuna Valea Mare, în 

sudul judeţului Vâlcea. Încă din primii ani am fost fascinat de 

basm. Domnul mi-a dăruit de mic setea,  instinctul, vocația de 

a imagina tărâmuri de vis, de a construi și de a spune basme 

inventate de mine. De mic mi-a plăcut să citesc, lectura fiind 

marele dar al lui Dumnezeu şi marea mea bucurie, de aceea am citit enorm. La şcoală, în liceu, 

la facultate aveam să citesc pe sub bancă în tipul orelor. Voi fi toată viaţa însetat de 

cunoaştere, de creaţie, de răspunsurile la marile întrebări, mistere și probleme ale existenţei 

umane. Întorcându-mă în urmă îmi dau seama că în setea și în bucuria de a povesti, de a 

inventa basme stătea setea de cunoaștere, de absolut și nevoia  de invenție, de construcție, 

care mă vor urmări toată viața 

 

Urmez ca toți copii Școala generală, Liceul, Facultatea de Filozofie din Bucureşti, între anii 

1969-1973. Visul meu a fost ca după absolvirea Facultăţii să devin gazetar, un mare gazetar ca 

Eminescu, Goga, Pamfil Şeicaru. (care apare ca personaj în romanul meu „Delirul”, vol II, ieșit 

câștigător la Concursul „Cine scrie romanul „Delirul, vol II”, continuare la romanul „Delirul, vol 

I”, de Marin Preda, așa cum l-ar fi scris Preda,  organizat în anul 1992 de ziarul „Zig Zag”, condus 

de Ion Cristoiu și de familia lui Marin Preda, roman publicat în anul 2004, la Editura Fortuna). 

 

Debutez ca poet sub pseudonim în revista Ramuri, la 17 ani, în anul 1967, pe când eram elev 

de liceu, încurajat de poetul Miron Radu Paraschivescu, care-mi spunea într-o scrisoare caldă, 

de încurajare: „Dacă vei merge pe drumul acesta, dragul meu, vei ajunge departe.”  

 

La 1 ianuarie 1970 Ana Blandiana îmi publică (un alt debut) în revista „Contemporanul” un 

poem prezentându-mă elogios la rubrica „Lira de aur.” 

 

Între anii 1970-1973 public poezie, proză, articole, cronici literare în revistele Amfiteatru, 

Luceafărul, România literară, Contemporanul, revista Argeş. Am momente poetice la Radio 

Bucureşti și Televiziune. În revista „Contemporanul” și „Gazeta Învățământului” debutez ca 

istoric şi critic literar cu cronici, recenzii şi pastile literare.
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În numărul 12 al revistei Amfiteatru, din anul 1971, Ana Blandiana mă prezintă, într-un mod 

fulminant, anunţând venirea în literatura română a unui  mare scriitor: 

 

„O ţară în văile cosmice ale căreia înfloresc păsări, al cărui cer este susţinut de corul 

fecioarelor, ale cărei steaguri sunt sufletele strămoşilor plecaţi la luptă, o ţară halucinantă, un 

pământ cântător şi orbit  

 

de lumină proslăveşte în versurile sale recente Ştefan Dumitrescu, poet straniu, cu sufletul 

lansat riscant, punte peste prăpastia lirică, căreia nu i se cunoaşte ţărmul de dincolo. Spun că 

această lansare este curajoasă şi riscantă pentru că ea se produce în afara drumurilor 

bătătorite ale poeziei, pentru că Ştefan Dumitrescu nu versifică frumos şi cu talent în cadrele 

unui lirism ştiut sau bănuit numai, ci îşi creează propriile sale cadre, propriile sale sisteme de 

referinţă. Fiecare dintre poeziile sale este o deschidere către o lume creată de el, o lume în 

care păsările umblă înarmate şi se cântă din ruine ca din fluiere. Talent în afara oricărei 

îndoieli, spirit neliniştit şi în continuă ardere, autor de eseuri reinterpretând miturile şi de 

poeme reclădind universul, Ştefan Dumitrescu este un poet mai dur, mai abrupt, mai supus 

suferinţei şi neliniştii, decât limpedele Dan Verona, dar la fel de cert, la fel de Adevărat”. (Ana 

Blandiana, revista Amfiteatrul, nr 12, 1971). 

 

   În primăvara anului 1973, poetul Adrian Păunescu îmi spune că intenţionează să deschidă în 

toamnă cenaclul Flacăra cu mine şi mă invită să citesc poezie la prima Şedinţă a Cenaclului 

Flacăra: „Pentru că, ţin foarte mult să deschid cenaclul cu un mare viitor scriitor, dragă Ştefan”. 

La prima şedinţă a Cenaclului Flacăra am citit un volum întreg de poezie intitulat „Nicolae Labiş 

– portret cosmogonic”. Volumul impresionează profund asistenţa din sală. Şerban Cioculescu 

afirmă că sunt un poet foarte talentat și că mă va urmări cu interes. Cu acest prilej Adrian 

Păunescu a afirmat despre mine: „Ştefan Dumitrescu este o şansă a literaturii. Ştefan 

Dumitrescu este o mare şansă a literaturii române.” Peste ani toate aceste trei profeţii, a lui 

M R Paraschivescu, a Anei Blandiana, a lui Adrian Păunescu, despre tânărul scriitor Ştefan 

Dumitrescu, de atunci, se vor adeveri. 

 

Stabilit la Tulcea din toamna anului 1973, ca profesor de Psihologie, Pedagogie și Logică la 

Liceul Pedagogic, până în acest moment când am împlinit 66 de ani, când sunt demult membru 

a al Uniunii Scriitorilor din România (recent am devenit membru al Uniunii Scriitorilor europeni 

din Moldova) și când peste un an voi împlini 50 de ani de activitate literară, Domnul m-a ajutat 

să dau o operă literară bogată, în toate genurile literare. Până la această vârstă am tipărite 5 

romane, 8 volume de poezie, mai multe cărți de eseuri, istorie și critică literară. Am luat 13 

premii naționale pentru dramaturgie la concursurile și festivalurile de teatru organizate în 

țară, un premiu național pentru roman, mai multe premii naționale pentru poezie. Am 

publicate pe www.amazon.com 21 de cărți. Am luat de asemenea două premii internaționale 

pentru poezie, un premiu internațional pentru dramaturgie. Am fost apreciat la superlativ de 

mari personalități din domeniul teatrului. Am publicat lucrări și în domeniul economiei, cea 

mai importanta fiind  denumită de mine „Sistemul socio-economic de evoluție”. Această 

înclinație a mea către cercetare, capacitatea de a realiza descoperiri în științele sociale a fost 

observată încă de acum două decenii de ziaristul și scriitorul Ion Zubașcu. Iată ce scria Ion 

Zubașcu în revista Magazin  din anul 1993:
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„Ştefan Dumitrescu:  În tot ceea ce faceţi şi gândiţi aveţi mai degrabă aura unui întemeietor. 

Cred că ar trebui să faceţi şcoală în jurul dumneavoastră, lucrând direct asupra destinelor vii 

prin elevii care ar putea să vă continue lucrarea, întemeind cetăţi de spirit la fel de durabile ca 

şi cele create la umbra măslinilor antici. Trăim vremuri prea mărunte şi interesate pecuniar ca 

să găsiţi o revistă deschisă imediat spre ceea ce gândiţi. Singura soluţie ar fi să vă adresaţi unei 

edituri ca Humanitas, care ar putea fi interesată de anvergura viziunilor dumneavoastră.”  

 

Iată ce scria în anul 2009 și profesorul universitar de Economie, dl Marius Băcescu, 

Președintele Secției de Științe economice a Academiei Oamenilor de Științe despre noua 

Știință a Economiei fundamentată de subsemnatul :  

 

„ Domnule Dumitrescu, 

Vă mărturisesc că ați scris o carte foarte interesantă, in primul rând pentru economiști. Eu aș 

prefera sa publicam cartea la editura Academiei Oamenilor de Știința. După cum bine știți, 

Academiei noastre de un an i s-au ridicat toate fondurile de funcționare. În prezent suntem în 

dialog cu Parlamentul pentru a se reveni la vechea situație. Nu știm care va fi rezultatul  final. 

Deci noi avem toata bunăvoința, dar nu avem putere. Așa că singura soluție este sa găsim o 

sponsorizare pentru publicare. Aș fi mândru să o găsim. Să dea Dumnezeu. Mă străduiesc și 

eu să găsim. Pentru că avem nevoie de mai mulți bani. Eu nu vreau să vă mint. Al dvs. 

susținător fidel, prof. M. Băcescu”. 

2009  Prof. Univ. dr. Marius Băcescu ASE București 

 

Și iată ce scria tot în anul 1993, adică acum 23 de ani, doamna profesoară, istoric și critic literar, 

Francesca Pini pe coperta a patra a cărții mele de povestiri „Matca ancestrală : 

 

   “Poet, prozator, dramaturg, eseist, critic literar, filozof, analist politic, omul acesta atât de 

cuminte, cu o expresie de copil care se miră veşnic, este una dintre cele mai ardente şi mai 

neliniştite conştiinţe ale veacului lui. Când românii îl vor cunoaşte cu adevărat, în toată 

adâncimea şi profunzimea operei lui pe Ştefan Dumitrescu, se vor mira că un scriitor de talia 

lui Thomas Mann, a lui Albert Camus s-a aflat, fără să-l cunoască, printre ei. La sfârşitul acestui 

veac, Ştefan Dumitrescu este vârful de lance al literaturii române împlântat adânc în 

universalitate. L-aş compara cu Mircea Eliade, dacă nu aş şti, cunoscându-i o mare parte din 

operă, că Ştefan Dumitrescu nu seamănă decât cu el însuşi. (Francesca Pini, Prof univ. dr. critic 

literar, coperta a IV-a a cărţii  “Matca ancestrală”, 1993.) 

 

     Așadar, cu  ajutorul Domnului am dat o operă literară vastă, de valoare, profundă, am 

realizat în Științele sociale, Psihologie, Pedagogie, Economie, mari descoper iri care aplicate în 

practică, și mediatizate ar putea să ajute societatea umană să progreseze, să se dezvolte, 

făcând ca oamenii să trăiască mai bine, să se realizeze ca personalități umane în viață, să fie 

mai fericiți, să aibă viitor, ei și copii lor. În final, îmi propun cu ajutorul Domnului, să realizez 

lucruri extraordinare în cultură și în istorie, folositoare, care să ducă la regăsirea și la  salvarea  

poporului român. 

 Ștefan Dumitrescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România  
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Simboluri identitare culturale româneşti 
 

 

Din Viena - domnul Dan Toma Dulciu, un eminescolog de o 

deosebită valoare prin pasiunea cu care cercetează în cele mai 

detaliate aspecte  activitatea literară dar și viața socială și privată 

a marelui nostru poet Mihai Eminescu. Cu un CV impresionant 

din care se remarcă o activitate vastă dedicată cercetării artei și 

culturii românești atât prin lucrări și studii publicate în nume 

personal, cât și prin articole publicate în diferite reviste dar și on 

line la platforme internaționale. 

 

Activitatea domniei sale a fost apreciată cu numeroase premii și 

distincții de onoare. În urmă cu an la un eveniment de 

comemorare a marelui nostru poet am avut ocazia să-l ascult 

povestindu-ne din descoperirile sale cu privire la viața și 

activitatea poetului. 

„Puține lucruri pot fi spuse despre pasiunea mea față de Eminescu. De douăzeci de ani, însă, am 

încercat să studiez mai aprofundat biografia poetului, gândindu-mă că este o obligație morală, în 

primul rând a vremurilor actuale, și anume aceea de a-l pune într-o altă lumină pe Eminescu decât 

aceea în care unii dintre detractori au încercat să-l așeze. Practic, Eminescu este ținta tuturor umorilor 

negative ale unora care încearcă să se afirme prin împroșcarea cu noroi a lui, și nu prin propria operă. 

Sunt arabist, dar asta nu m-a împiedicat să mă apropii și de alte zone de cunoaștere, cum ar fi 

eminescologia, criptologia, orientalistica etc.” -spune domnul Dan Toma Dulciu într-un interviu acordat 

în „Ziarul Lumina”, ediția din data de 15 ianuarie 2011  

Despre activitatea și studiile distinsului cercetător eminescofil vom mai vorbi și în numerele următoare 

ale revistei Condeierul diasporei, întrucât  domnia sa a acceptat să se preocupe de rubrica  Simboluri 

identitare culturale românești, ne-a trimis spre publicare un material împărțit în șase secțiuni spre a fi 

publicat în etape. 

Vă prezentăm  

 

 

Partea I-a 
 

     Viața și opera lui Eminescu reprezintă un prolific domeniu de cercetare, inepuizabil în timp și infinit 

în spațiu, ale cărui dimensiuni abisale amintesc de obscura Fosă a Marianelor.  

      Pe acest tărâm, aflat la îndemâna multora (dar nu și la îndemintea lor, cum bine observa Ion C. 

Rogojanu), dorința dobândirii unei notorietăți factice, aducătoare de efemere și orgolioase jubilații 

intelectuale, reprezintă un parametru de recunoaștere al veleitarismului la modă.  

      Autorii unor asemenea ”multe și mărunte”, așteaptă cu nedisimulată înfumurare cuvenitele laude 

confraterne, venite din partea caimacului elitist, entuziasmat mai ales de un p lesnitor dispreț față de 

tot ce nu se prosternează extaziat în fața acestor ”nimicuri chinuite” (difficiles nugae).  

         Pentru unii autori, demonizarea eminescianismului, în plan literar, considerat un reziduu 

retrograd, pernicios și remanent, o stavilă în calea modernizării discursului liric, reprezintă un țel 

suprem, semnătură de patrician al spiritului, în timp ce, pentru alții, exorcizarea gândirii eminesciene 
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în plan politic, considerată o paradigmă a luptei împotriva xenocrației, constituie un catehism specific 

unei autorități pontificale infailibile.  

         În acest sistem referențial regăsim dimensiunile gnoseologice ale discursului pro sau 

antieminescian.  

         Din nefericire, caracterul vernacular al conflictului dintre adepții și detractorii poetului național, 

minimalizează și trimite în derizoriu orice dialog critic pe marginea subiectului Eminescu, sau, mai 

grav, oferă unor emfatici autori prilejul lansării unor truculente tirade împotriva adversarilor de idei.  

           De pe margine, ciracii unora sau altora profită de norocul peste așteptări, ocazionat de 

”babelizarea” societății românești, răspândind în spațiul cultural contemporan articole, studii și teorii 

”savante”, ori simple glose ocazionale, însă poansonate cu glazură livrescă, un bizar talmeș-balmeș 

de subțirimi și finețuri ideatice, redate într-un limbaj semidoct, un fel de ”păsărească evoluată”.  

       Lor li se adaugă, în egală măsură, o altă categorie de conțopiști ai Internetului, să o numim a 

”fantascientiștilor” eminescologi, care umblă după potcoave de cai morți, însăilând veritabile 

crestomații de baliverne, nejenați în nici un fel de turpitudinea demersului lor gratuit și pe alocuri 

ignobil.  

        Acești ”scriitori amatori, creatori de povestiri știintifico-fantastice” nu fac decât să prejudicieze 

încrederea celor ce ar dori să se adâncească în studii oneste și dezinteresate.  

         În multe cazuri, fantazând himerice și adacadabrante scenarii conspiraționiste, noii condeieri 

rătăcesc pe un drum ce duce spre niciunde, ignorând adevărul imperturbabil al documentelor de 

arhivă sau conținutul neconvenabil al mărturiilor istorico-literare1.   

       Generosul univers eminescian, devenit un spațiu multidimensional, deschis oricăror interpretări 

neconvenționale, este poluat cu sârg și metodă de pana neobosită a unor insignifianți corifei ”ai 

aflatului în treabă”, dar cu aspirații de pegași avântați, născuți din sângele Meduzei ucise de Perseu, 

a căror inspirație îi propulsează spre culmile neatinse de nimeni (cu excepția lor) ale adevărului 

revelator și ultim.  

         Autodefinindu-se ca o specie rarisimă de benevoli ”paznici de far”, dornici să culeagă roadele 

noului curent al reconsiderărilor valorice, al reintrepretării istoriei, prin studii absconse și 

mirobolante, acești retori limbuți profită din plin de impunitatea absolută pe care conceptul libertății 

de creație îl contrapune oricărei cenzuri critice.  

       Evitând asemenea tentații, dedicăm acest opuscul unui capitol din viața lui Eminescu, 

rememorând epoca și urmele prezenței poetului fără de pereche în capitala Imperiului.  

Viena reprezintă un jalon cronologic definitoriu în biografia Luceafărului, luminos și întunecos, în 

același timp. Studenția, perioadă strălucitoare pentru poet, este marcată de experiența descoperirii 

unei lumi mirifice, tinzând spre apogeu (etalând bijuterii de rafinament arhitectural, expresie 

elocventă a unei societăți așezate, mustind de prosperitate).  

Eminescu identifică și valorifică acum posibilitățile oferite de acest magnific și eclatant centru 

științific, cultural și artistic. Se poate spune că spiritual vienez și-a pus o amprentă definitorie pe 

profilul intelectual al tânărului venit să-și desăvârșească învățătura clădită pe meleagurile Bucovinei. 

Orașul, așa cum se înfățișa el vizitatorilor, în al treilea pătrar al veacului al XIX-lea, era strălucitor, 

                                                             
1 ” Talentul adevãrat înecat de buruiana cea rea a mediocritãților, a acelei școale care crede a putea înlocui 
talentul prin impertinenți, prin admirația reciprocã”. (M. Eminescu, Opere XVI. Corespondența. p. 196, 728-
729). 
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impresionant, copleșitor. Dar, pentru un tânăr cu mijloace de existență precare, a fi student la Viena 

era, desigur, o aventură cotidiană, căreia cu greu îi poți face față. 

Nebucurându-se de susținerea materială asigurată (dacă nu sub raportul consistenței, măcar al 

ritmicității) de către părinții săi, fiul rătăcitor nu pregetă, totuși, să guste cu voluptate din fervoarea 

irepetabilă a studenției. 

 Exultând avatarurile unui trai la limita de jos a suportabilului, pe care doar viața de student le poate 

accepta, visătorul Eminescu își etalează încă o dată firea boemă, dar și spiritul de escaladă a unor 

piscuri înalte pe urcușul cunoașterii.  

Acum se naște pasiunea pentru muzică2. 

 La Viena, Eminescu i-a cunoscut pe Johann și Eduard Strauss3; la Berlin a urmat cursurile seminarului 

de muzicologie, predat de J. G. Bellerman; la Iași a continuat să se inițieze în teoria elementară a 

muzicii cu profesorul și compozitorul Wilhelm Humpel.  

Pasionat de universul scenei, Eminescu mergea adesea la spectacole de teatru, adora jocul unor 

actrițe celebre, într-un cuvânt profita din plin de viața culturală efervescentă a capitalei austriece.  

Însă, pe de altă parte, el intră acum în prima linie a politicii înalte a curentului național, de renaștere 

și sacrificiu pe baricadele idealurilor patriotice, învață lecția adevăratei democrații și înțelege 

dedesubturile politicii celor mari.  

Aici, sub influența stimulatoare a liderilor mișcării românești de emancipare politică și culturală, 

tânărul învățăcel își încordează crezul și își acordează țelurile cu aspirațiile nației.  

Totodată, la Viena este consemnat debutul său pe meterezele profesiei de jurnalist (cu amprenta 

caracteristică unui ziarist corosiv, activist unificator în mișcarea culturală a românilor de 

pretutindeni). 

Din nefericire, începutul poetic și jurnalistic triumfal este estompat de amarul insucceselor și 

umilinței de a nu putea să ducă la bun sfârșit idealul oricărui tânăr: desăvârșirea studiilor 

universitare.  

Degrabă și definitiv remarcat în comunitatea studențească românească, ca reprezentant al juneței 

infatigabile, dar și ca un rarisim exemplu al sagacității studioase, izolat în turnul de cleștar al 

singurătății devotate cărții, seriozității intelectuale de nivel academic, Eminescu are acum ocazia de a 

cunoaște și de a fi cunoscut (mai degrabă recunoscut) de către cei care îi vor marca decisiv 

tumultoasa lui viață (Veronica Micle, Slavici, Maiorescu) dar și de cei ce îi vor intersecta, meteoric, 

traiectoria biografiei fulgurante, cu indiferență sau cu patimă, cu rea voință sau cu ignoranță.

                                                             
2 Vezi G. Bogdan – Duică, Multe și mărunte despre Eminescu: Eminescu în Bihor ? (Dragostea marelui poet 
pentru muzică), Viața Românească, 1924, Anul XVI, nr.8, p. 153-154.  
3 G. Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu, Editura Litera, Chișinău, 1998, p.139: ”Cu vechea pasiune a şcolarului 
de la Cernăuţi şi a fostului sufleur, poetul făcea tot ce-i sta în putinţă spre a nu lipsi de la reprezentaţiile Operei 
sau ale Burgtheater-ului, mai cu seamă când se juca o piesă clasică, cum ar fi, de pildă, Regele Lear de 
Shakespeare. Comediile îl făceau să râdă până la lacrimi şi într-un chip cam zgomotos, ceea ce scandaliza pe 
pedantul său prieten Slavici, cu care mergea uneori la teatru. Afirmaţia acestuia din urmă că muzica nu atrăgea 
pe Eminescu şi că la Operă îl tenta mai mult baletul e contrazisă de alţi prieteni care vedeau pe poet ducându -se 
la opere clasice, Fidelio de Beethoven şi Faust, precum şi la Musikverein, când căpăta bilete gratuite . Dealtfel, 
cel care glorifică în versuri glasul divelor şi cântă însuşi cu multă plăcere din gură nu putea fi un spirit 
antimuzical, ci numai absorbit prea mult de problemele altor genuri mai cerebrale.” 
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Notorietatea lui Eminescu a stat, de la început, sub semnul extraneității. El se instruiește și își 

dobândește personalitatea de polihistor în instituții de învățământ din străinătate (Cernăuți, Viena, 

Berlin), debutează ca poet, apoi ca jurnalist, în reviste tipărite în străinătate, dar nucleul de simțire 

pur românească va rămâne în permanență nealterat, nedezrădăcinat din eternul ”acasă”.  

Deși muncea ca un salahor în presa bucureșteană, lui Eminescu îi sunt editate în îndepărtata 

Germanie, pentru prima oară în viața sa, 21 de creații lirice, strânse într-un volum de poezie și, 

stranie coincidență, Eminescu răsfoiește primul său volum de autor de versuri, în limba română, pe 

când se afla internat într-un sanatoriu, la Viena (1883).  

În sfârșit, cea mai valoroasă creație eminesciană,”Luceafărul”, este tipărită, de asemenea, în 

străinătate, tot la Viena.  

Ceea ce era esențial de spus cu privire la poet s-a rostit deja. O speranță ar fi descoperirea unor noi 

documente, ascunse în arhive. Din nefericire, o serie de prețioase însemnări istorice, care ar fi putut 

aduce lumini noi în cunoașterea vieții lui Eminescu din epoca vieneză, au dispărut fatalmente 

definitiv. Astfel, o serie de acte păstrate în arhivele vieneze s-au rătăcit ori s-au distrus iremediabil: în 

timpul Primului Război Mondial s-a împrăștiat arhiva Sanatoriului de la Oberdöbling.  

De asemenea, acte importante, aparținând Ministerului de Justiție și Ministerului de Interne, 

depozitate în subsolul Palatului de Justiție de la Viena, au ars cu ocazia incendierii acestei clădiri, în 

vara anului 1927. Atunci, în urma unui proces intentat unor organizații comuniste din ”Burgenland”, 

au dispărut dosare aparținând fostului ”Minister al Poliției” și ”Cancelariilor Unite” (Böhmische 

Vereinigte Kanzlei).  

În dosarele mistuite de flăcări ale Ministerului Poliției se păstrau copii după toate corespondențele 

secrete și diplomatice, precum și caziere ale diferitelor personalități românești ce au trecut prin 

Viena.  

Posibil și ale studenților români, implicați în activități politice, printre ei și Mihai Eminescu 

(cf.”Documente inedite privitoare la Istoria Transilvaniei între 1848-1859. Din actele Arhivei de Stat a 

Ministerului de Interne și Justiție de la Viena publicate de Mihail Popescu”, Așezământul Cultural Ion 

C. Brătianu, VII, Editura Cartea Românească, București, 1929, p.XXVI.  

Totuși, concluziile nu pot fi atât de pesimiste, cum ar părea la prima vedere. Astfel, o posibilă nouă 

direcție ar fi studierea presei austriece a vremii.  

Printre cele mai timpurii consemnări de presă din capitala austriacă, menționăm pe cele ale ziarului 

vienez ”Neue Freie Presse”, din data de 7 februarie 1879, care relatează că Mihai Eminescu, 

”bibliotecar la universitate”, a tradus din germană în limba română libretul unei drame muzicale, 

având ca autoare pe prințesa Elisabeta a României, purtând numele de ”Vârful cu Dor”, descriind 

legenda Mânăstirii Sinaia. Mai aflăm că libretul este tradus în limba italiană de Paganini, iar muzica 

este compusă de Liubicz, pianist german la curtea prințesei.   

Chiar decesul poetului, în 1889, este relatat în cunoscutul ziar vienez, ”Neue Freie Presse ”, numărul 

din 6 iulie 1889, la pagina 5, care evocă în cuvinte elogioase personalitatea acestuia. Necrologul 

publicat aici recunoaște meritele lui Eminescu de a fi ”cel mai mare poet al României”.   

 Autorul spune că scriitorul s-a născut la Botoșani, în 1849, că s-a format în școlile din Cernăuți 

și Blaj (?), la universitățile din Viena și Berlin, că a primit sprijin din partea ”clubului literar Junimea”. 

Chiar dacă filosofia și literatura germană și-au pus amprenta asupra creației lui Eminescu, opera sa 

este pur românească, nefiind o reproducere de modele străine. Poeme precum: ”Venere și Madonă”, 

”Epigonii”, ” Împărat și Proletar” merită să fie cunoscute de publicul german. 
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Articolul amintește apoi de pesimismul poetului, de activitatea sa în calitate de redactor al ziarului 

”Timpul”, de relațiile sale cu lumea politică, de cauzele bolii sale, de modul în care s-au desfășurat 

funeraliile la București etc.  

Articol publicat de Neue Freie Presse, în vara anului 1889, reprezintă o primă încercare de sinteză, 

recunoscând în Eminescu pe „cel mai însemnat poet al României, care a probat prin poeziile sale că 

limba română are resursele necesare de a satisface exigenţele cele mai înalte şi mai dificile ale 

creaţiei literare”.  

Astfel de aprecieri la adresa marelui dispărut, ilustrate cu numeroase traduceri, au fost tipărite în mai 

toate publicaţiile de limbă germană din Austria („Deutsche Zeitung”), din Germania, din România 

(„Bucharester Salon”, „Das literarische Rumänien”, „Das Geistige Rumänien”, „Romänische Revue”).   

În anul 1884, așadar după externarea lui Eminescu de la Oberdöbling, când poetul era ostracizat în 

Iașul unui iluzoriu refugiu, un apreciat compozitor norvegian, Ole Olsen (1850-1927), contemporan 

cu Edvard Grieg, personalitate din pleiada de o strălucită distincție intelectuală a celor care au 

impulsionat renașterea culturii norvegiene (Bjornssen, Ibsen, Svendsen, Halvorson) a compus un lied, 

pentru voce și pian, pe versurile lui Eminescu, creație care a cunoscut o largă răspândire în epocă: 

”Liebeslied Op. 24, No. 2 für eine Singstimme mit Pianoforte”.  

Partitura este cunoscută melomanilor și sub denumirea: ”Rumänische Gedichte. Liebeslied”;” Drei 

rumänische Gedichte. Liebeslied”. 

 Lucrarea, în limba germană, a fost tipărită la Viena, în prima parte a anului 1884, la editura Albert J. 

Gutman (7 p., 34 cm).  

Originalul acestei creații se află în fondurile ”Bibliotecii Naționale a Austriei (Österreichische 

Nationalbibliothek)”, putând fi regăsită și în ”Biblioteca Națională a Norvegiei”: ”Op. 24. Drei 

rumänische Gedichte von Carmen Sylva für eine Singstimme mit Pianoforte. No 2. Liebeslied  (nach M. 

Eminescu). Der hohen Dichterin ehrfurchtsvoll zugeeignet. (Gesang; Klavier.)”4 Un an mai târziu, 

compozitorul austriac Wilhelm Kienzl5, prezintă în premieră "Liebeslied", op. 33 no. 2, pentru voce și 

pian, (1885), din seria Frühlingslieder (Cântece de Primăvară), ”Drei Gesänge für 1 Singstimme mit 

Pianofortebegleitung, no. 2”, Leipzig, Kistner; 

 

                                                             
4 Op. 24. Trei poezii românești de Carmen Sylva pentru o singură voce cu pian. Piesa nr. 2 ”Cântec de dragoste” 
(M. Eminescu). Dedicată cu pioșenie înaltei poete. (Vocal, Pian.) 
5 Acest autor preia traducerea unei poezii eminesciene, realizată de Mite Kremnitz (vezi Dan Toma Dulciu, 
”Contribuții la biografia lui Mihai Eminescu Documente inedite”, București, 2016, p. 88-89). În anul 1883, 
compozitorul este numit Director al Operei Germane din Amsterdam. Să ne amintim că în toamna aceluiași an, 
la Amsterdam s-a prezentat un raport privitor la situația lui Eminescu. O simplă coincidență, probabil. 
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Poeme de Dorina Omota  
 

 

 

Azi nu mai beau otravă... 

 

Azi nu mai vreau dezastre 

Tot ce-a durut alung, 

Prin nopțile sihastre, 

Nicicând nu mai ajung. 

 

Arunc și clipa tristă  

În ghene și în fum, 

Iar dacă mai insistă,  

O umplu cu parfum. 

 

Azi nu mai beau  otravă,  

De ea m-am săturat, 

Nu voi mai fi epavă  

Răul l-am scuturat. 

 

Renasc iar din cenușă,  

Cu muguri de măslin,  

Deschid o altă ușă,  

Și văd doar cer senin. 

 

14.05.2018 

 

 

 

 

Să ne iubim... 

 

Azi  îți scriu despre iubire 

Pe un fir de margaretă, 

Și-n a nopții strălucire  

Te voi duce cu-o șaretă 

 

Prin pădurile bătrâne, 

Unde pentru-a mia oară, 

Dragostea sa n-aiba frâne, 

Când seara ușor  coboară. 

 

Ne-om iubi apoi în taina 

Stelelor  nemuritoare,  

Iar pernă ne va fi haina 

Florilor de pe cărare.   

 

Vreau o zi, un ceas, o eră, 

Să-ți fiu gând și dor și Lună  

Dragostea nu-i efemeră  

Hai s-o trăim  împreună. 

 

autor  

Dorina Omota  

23.04.2018 

 

Cine sunt eu? 
 

De vreti sa stiti cine sunt eu 

Mi-e imposibil sa vă spun 

Dar am in suflet  curcubeu  

Desi mă lupt cu un taifun 

 

Si ploi ce vor sa ma ajungă  

Stropindu-ma cu bănuieli 

Când visele mi le alungă  

În hăul plin de îndoieli... 

 

Sunt o bobita din nisipul  

Pe care scriu o poezie 

Când lacrima-mi inundă chipul 

Scarbit de-atâta erezie... 

 

Cine sunt eu? Sunt un nimic 

Cu inima precum o ciută  

Ce-l simte ca pe-un inamic 

Pe vânătorul ce-o asculta. 
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La tine mamă când mă iei? 

 

A înflorit iar liliacul 

Măicuță la mormântul tău, 

Şi ce pustiu ți-e azi cerdacul, 

În care ne-așteptai mereu. 

 

Au înflorit mamă salcâmii, 

Dar ce folos că tu nu-i vezi, 

Te-ai dus ușor pe ușa vremii, 

Lăsând în noi numai zăpezi.  

 

Au înflorit și trandafirii, 

E primăvară maica mea,  

În adieri plutesc  zefirii 

Dar inima mea-i tare  grea. 

 

Au înflorit doruri în suflet, 

Şi să te văd ce mult aș vrea, 

Mi-s ochii arşi de-atâta planset 

De când tu ai plecat pe-o stea. 

 

Au înflorit pe a mea tâmplă, 

De ceva timp albi ghiocei, 

Și-ți pun o întrebare simplă: 

La tine mamă, când  mă iei? 

 

 

11.05.2018 

 

SCRISORI LITERARE ȘI PEDAGOGICE 

 

APEL ADRESAT POPORULUI ROMÂN ! 

 

PATRIOȚI ROMÂNI, NU MAI PUTEM AȘTEPTA, ȚARA ESTE APROAPE TERMINATĂ.  DACĂ NU  SE VA 

ÎNTÂMPLA UN MIRACOL ÎN ISTORIA NOASTRĂ CARE SĂ NE SALVEZE VOM DISPĂREA CA POPOR ȘI CA 

NAȚIUNE. 

DE ACEEA TREBUIE SĂ NE ORGANIZĂM,  SĂ PORNIM LA LUPTĂ SĂ SALVĂM  ROMÂNIA ȘI POPORUL 

ROMÂN ! PREGĂTIREA REVOLUȚIEI PENTRU SALVAREA ROMÂNIEI !  

PRIMA SCRISOARE 

 

   Pornim la luptă, a câta oară și la un drum greu și poate foarte lung, să salvăm România! Fie ca 

Domnul să fie Cel care ne trimite la luptă pentru a salva Țara. Fie ca voia Domnului să ne inspire, să 

ne ajute și să fie tot timpul cu noi și în final să ne ajute să salvăm poporul român și România.  

Am citit de curând în mass media Scrisoarea actorului Florin Zamfirescu, adresată poporului român. O 

scrisoare cutremurătoare în care  marele actor îi spune în față poporului  român că își trădează 

istoria, valorile, că se trădează pe sine ! Redăm un fragment din  această scrisoare: 

„Acum ți se iau toate drepturile de a exista, ți se iau cuvintele și fecunditatea, iar tu nu vezi!Umbli cu 

gura căscată prin vecini, crezând că acolo-ți va fi mai bine! 

Cum au reușit, Doamne, să-ți altereze fondul tău genetic în timp ce zăceai la pământ? Ce ai primit în 

ADN? Ce cromozomi blestemați ți-au stricat caracterul? 

Tu nu mințeai, nu furai, nu huleai, nu înșelai și nu fugeai din prima linie! Erai așa cum te învățase 

Zamolxis!Erai cinstit, harnic și iubitor de glie si de familie. Ce te-a schimbat? 

Nu vezi că ne pierdem unul de altul? Tu, POPOR român ești cel care dai bir cu fugiții!  

Nu-ți mai pasă de străbunii pe care i-am strâns la pieptul meu?Nu mai vrei ca nepoții tăi să se scalde 

în apele mele? Nu-ți mai plac bucatele pregătite de mine? 

Mă lași singură, la cheremul tuturor? Mă simt tăvălită și necinstită de toți năvălitorii”. 

 Ultimele  versuri de mai sus ne lasă să înțelegem că Țara este cea care îi reproșează poporului român 

că a trădat-o, că în loc să rămână acasă și să lupte pentru Țară românii au  fugit ca niște trădători 

dând bir cu fugiții. Asta ne aduce aminte vorba populară pe care am auzit-o de atâtea ori și care a 



 
 

    21 

ASRA 

devenit aproape proverb: „România este o țară frumoasă, bogată, păcat însă că este locuită”Acesta 

este adevărul crud !
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 Din păcate românii în loc să rămână acasă să-și apere Țara de Agresori, de Asasinii Economici, de 

Mafioți au preferat să fugă asemenea unor potârnichii în cele patru vânturi, să-i slugărească pe alții 

pentru bani. Când ar fi fost mult mai ușor și mai bine, și pentru ei și pentru Țară, să rămână acasă și 

să-și reconstruiască Țara. Într-un Articol din Scrierile lui politice și Eminescu îi reproșa poporului 

român același lucru, ceea ce înseamnă că la noi asta este boală veche.  

   De fapt ce spune dl Florin Zamfirescu în Scrisoare știm cu toții de ani de zile, simțim pe pielea 

noastră, am văzut și vedem cu ochii noștri cum Industria, Economia românească în general, au fost 

distruse cărămidă cu cărămidă, astfel că nu a mai rămas nimic din ceea ce era o dată Economia 

românească supradimensionată care era capabilă să fabrice absolut orice.   

      Autorul acestei Scrisori, scriitorul, profesorul și viitorologul Ștefan Dumitrescu, i-a trimis poporului 

român, le-a trimis românilor din funcția de Purtător de cuvânt al Biroului de Viitorologie de la 

București, sute de Scrisori de consiliere, (pe care intenționăm să le publicăm) unele chiar mai 

dramatice, mai dure decât Scrisoarea domnului Florin Zamfirescu.  Le-am trimis sute de scrisori 

Guvernanților în care le arătam situația foarte gravă și periculoasă în care se află poporul român și 

România ! Subliniem, le-am trimis după 1989 celor care s-au aflat la Putere și care sunt principalii 

Responsabili de distrugerea României sute de Scrisori de consiliere, în care le-am explicat ce se 

întâmplă cu Poporul român, în ce situația gravă se află, că ne găsim în cel mai Mare și Distructiv 

Război din istoria noastră care ne va șterge de pe fața pământului, dându-le  în același timp și 

Sfaturile și Soluțiile prin care ar putea fi salvată România. Normal ar fi ca acei care au distrus 

Economia Românească, România, să fie judecați și să plătească, să fie puși să repare ce au stricat ! Le 

spuneam în Scrisorile noastre de Consiliere, Guvernanților, Președinților Românei, Primilor Miniștri, 

Parlamentarilor, etc că Economia românească a fost distrusă într-un mod atât de grav, de profund 

încât nu se mai poate reface, că ne aflăm pe fundul prăpastiei, că Organismul național românesc a  

fost distrus în proporție de peste 80 la sută. Că dacă  îi distrugem Poporului român  Învățământul,  

Cultura și Sănătatea chiar nu mai există nici o posibilitate de a ne mai redresa, de a ne mai slava în 

Istorie !  Că  tot ce  au făcu ei în România este în realitate un genocid mascat, fapt care pune în 

primejdie însăși existența poporului român, a Ființei naționale românești.  

     Aceste Scrisori de consiliere trimise de subsemnatul Președinților României, Primilor miniștri, 

CSAT, Parlamentului au primit doar răspunsuri din partea Consilierilor  Președinților sau Primilor 

Miniștri de genul acesta: vă mulțumim că  sunteți  foarte interesat de problemele cu care se 

confruntă România, vom analiza propunerile dumneavoastră și vă vom răspunde.  De 25 de ani ne 

trimit aceste răspunsuri, ne mulțumesc și ne asigură că vor studia  propunerile, soluțiile Biroului de 

viitorologie de la București. Ce s-a întâmplat după ce am primit  aceste răspunsuri ?  NIMIC ! Nu ne-

au mai trimis nici un mesaj, nici o scrisoare în care să ne spună ce s-a întâmplat cu Scrisorile noastre 

de consiliere. Concluzia este demult clară: pe domnii Președinți ai României, pe domnii Primi Miniștri, 

pe Parlamentari, pe Guvernanți în general nu i-a interesat și nu-i interesează absolut deloc destinul 

nefericit, distrus al acestui popor. Pe ei îi interesează afacerile lor, să se îmbogățească și să rămână 

cât mai mult la Putere, pentru a aduna averi cât mai mari. De lucrul a cesta  ne-am convins definitiv 

cu toții. Acum este prea târziu ca să nu trecem la salvarea Țării, dacă va mai fi posibil acest lucru. Și 

tocmai de aceea, în ultimul ceas ne vedeam obligați de gravitatea situației Țării să  încercăm să 

salvăm, dacă se va mai putea, acest popor și  această națiune !  

 Și acum să ne întrebăm, care a fost efectul apariției în presă a Scrisorii  actorului Florin Zamfirescu?  

 Credeți că în urma scrisorii trimise Poporului român de către actorul Florin Zamfirescu (trimise deci și 

Guvernanților, pentru că și ei fac parte din poporul român) Președintele  României, Primul ministru, 

vreun ministru sau vreun parlamentar din cei  care au fost sau din cei aleși a simțit vreun fior sau au 

reacționat în vreun fel la Scrisoarea dramatică a Actorului Florin Zamfirescu ?  Credeți că cineva din  

Clasa politică a avut vreo tresărire de suflet sau de conștiință, că i-a părut cuiva rău de faptul că 

poporul român și România au fost distruse  aproape total în acești 27 de ani și se zbat acum 

agonizând în  noroi !?
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 NU !   Dar intelectualii români cum au reacţionat, i-a păsat vreunui intelectual că poporul lui este 

distrus, că poporul român, neamul lui Decebal se stinge, că noi, românii, am ajuns sclavi într-o 

Colonie numită România, care nu mai este a noastră ? NU ! I-aţi auzit  cumva plângând  că poporul 

român este distrus pe  cei care  strălucesc seară de seară pe sticla televizoarelor ? 

     În concluzie, până acum la toate Scrisorile care i s-au adresat Poporului român, în care i se arăta  

situaţia disperată, periculoasă în care se află , în care i cerea să se trezească la realitate, să facă ceva 

pentru salvarea lui,  acesta a rămas mut. Este un popor autist. Suntem, o populație de autiști ! 

Nimeni nu a reacționat în nici un fel. 

 Autorul acestei Scrisori adresate poporului român le-a trimis pe parcursul celor 27 de ani, așa cum 

spuneam, nenumărate Scrisori de consiliere, atât politicienilor, CLASEI POLITICE, Guvernanților,  

Intelectualității românești, cât și  poporului român, văzut ca Ființă națională. Mai mult, am scris 

nenumărate Poeme, volume întregi de poezii, prin care am intenționat să  ajungem la inima 

poporului pentru a-l trezi la realitate, pentru a-l face să se înduioșeze, să se îngrozească de soarta sa, 

să mediteze la situația disperată în care se află, după ce i-am arătat starea îngrozitoare, deplorabilă în 

care am ajuns. Am crezut că poezia recitată, pusă pe rețelele de socializare, sau pusă pe muzică mai 

poate înmuia sufletul acestui popor, mai poate trezi în el  sentimente, trăiri și energii care să-l 

determine să treacă la acțiuni prin care  să încerce să se apere în fața Agresorilor care-i vor 

distrugerea. Aceste poeme au fost publicate pe site-ul  www.steafndumitrescu, unde pot fi  căutate și 

lecturate sau pe pagina noastră de facebook. Sunt însă slabe speranța că aceste Poeme-Scrisori 

dramatice, impresionante ale noastre adresate poporului român, așa cum a fost Scrisoarea adresată 

de actorul Florin Zamfirescu, mai pot mișca sufletul acestui popor. Avem de un veac și jumătate 

Imnul național care ne spune în față  zi de zi „Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte / În 

care te-adânciră barbarii de tirani”,  și totuși nici  până acum nu ne-am trezit. Ce blestem îngrozitor ! 

Dacă nu ne-am trezit noi  toată istoria este posibil oare să ne trezim acum ? Nu știm, este întrebarea 

de la care pornește încercarea noastră dramatică de a  învăța şi de a ajuta poporul român să se 

salveze ! De a-l chema la luptă ! 

Dar să vedem câteva Scrisori-Poeme adresate de noi poporului român prin care am încercat să 

mișcăm  inima nepăsătoare, de piatră a românilor: 

 

 

 POPORUL ROMÂN 

  

  Noi vom muri asasinaţi 

  Într-un apus adânc de soare 

  Pe ţărmurile unui veac 

  Gesticulând a disperare !  

( poem scris în anul 1970) 

CU DEZNĂDEJDE TE IUBESC, 

POPORUL MEU! 
 

 Cu deznădejde te iubesc, poporul meu ! 

Sălbatic, dureros, nebun, sfâşietor 

Mi-e dor de tine, neamul meu, cumplit  mi-e 

dor, 

Te-aş lua în braţe ca pe Dumnezeu ! 

 

Ce se întâmplă neamul meu cu noi ? 

De am ajuns ruşinea astei lumi ? 

Să fim noi blestemaţi, proscrişi, nebuni ? 

Să ne târâm ca viermii prin noroi ! 

 

Poporul meu, durerea mea adâncă ! 

Revoltă-te, ridică-te de la pământ, 

Zdrobeşte-ţi trădătorii, blestemând,  

Viermii demult adânc în noi mănâncă ! 

 

Sălbatic, dureros, scrâşnind, sfâşietor, 

Cu deznădejde te iubesc, poporul meu, 

Nu ţi-e ruşine oare, nu ţi-e greu ? 

Să-şi bată joc de tine toţi cum vor ? 

  

    ŢARĂ MICĂ ŞI SINUCIGAŞĂ 

 

Ţară mică şi sinucigaşă! 

Vai de capul tău, sărmană ţară, 

Toţi te jefuiră şi scuipară, 

Iar la urmă o făcuşi şi tu
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O istorie întreagă căutară, 

Să te ardă şi să te sfâşie, 

Nici ţărâna să nu-ţi mai rămâie, 

Numai amintirea-ţi de ocară! 

 

Şi ce n-au putut să-ţi facă-n veac, 

Liftele păgâne şi străine 

O făcuşi tu, ţara mea, mai bine, 

Cu o sete fără de egal! 

 

Vai de capul tău, nenorocito! 

Din tot ce-am fost nimic n-o să rămână, 

Nici măcar o mână de ţărână, 

Care să spună că am fost aici! 

 

DOAMNE,CE SE ÎNTÂMPLĂ CU NOI?! 

 

Doamne, ce e cu noi, ce se întâmplă cu noi ? 

Ce se petrece, Ţara mea, cu dumneata ? 

Istoria a devenit demult o hazna, 

Ne târâm gemând până la gât în noroi ! 

 

Îmi vine să plâng, să urlu, să blestem, 

M-aş sinucide, îmi este ruşine, vomit, 

Politicienii te cred un  popor tâmpit, 

Scârbit Dumnezeu nu ne mai dă nici un semn! 

 

Cum de am ajuns în halul acesta, neamul 

meu?  

Nu te doare, nu-ţi e milă de tine, nu ţi-e 

ruşine?  

Că ţi-ai pune ştreangul de gât mai bine, 

Nu ţi-e silă de tine, nu ţi-e frică de Dumnezeu? 

Neamul meu asasinat, ce ne facem acum ? 

 Îţi pleacă oamenii din ţară ca şobolanii,  

Îşi freacă mâinile de bucurie duşmanii, 

Doamne, ce frig e în istorie, ce urât! Şi ce fum 

! 

 

 O ŢARA MEA, O ŢARA MEA 

INFIRMĂ ! 
 

O, ţara mea, o, ţara mea infirmă, 

Frumoasă ca un ţipăt orbitor 

Mi-e groază, ţara mea, în tine şi mi-e dor, 

Pe noi doar deznădejdea ne animă ! 

 

O, ţara mea, jelanie adâncă ! 

Mai strălucind o clipă în neant 

Răsună vast tărâmul celălalt, 

Viermii în noi tăcuţi şi grav mănâncă ! 

 

Doar hoţii şi lichelele la noi prosperă 

E-o tragedie să te naşti valoare 

Totul în tine, ţara mea, mă doare, 

Mai bine-aş fi trăit în altă eră ! 

 

Mă-nchid în cochilia mea şi plâng! 

Ferice fie hoţii astei naţii, 

Se-ntreacă în urale şi ovaţii, 

Poet nefericit, popor nătâng ! 

 

O, ţara mea, o, ţara mea infirmă, 

Frumoasă ca un ţipăt orbitor 

Mi-e groază, ţara mea, în tine şi mi-e dor, 

Pe noi doar deznădejdea ne animă ! 

 

     TOŢI  ŞI-AU BĂTUT JOC DE TINE, 

ŢARA MEA! 

 

Toţi şi-au bătut joc de tine, ţara mea! 

Parcă-ai fi fost o cârpă nu o stea, 

Nu e vecin să nu fi rupt din tine 

Câte-o îmbucătură, când i-a fost lui mai bine, 

N-a fost anotimp să nu te trăsnească 

Trădarea şi iubirea de iască 

Nici n-apucaseşi bine să te fi născut 

Şi-i erai Europei scut, 

Iar ea, drept răsplată şi mulţumire,  

Te-a înjunghiat pe la spate, să-ţi vii în fire, 

Şi când îţi era lumea mai dragă, şi mai bine,  

Te-a vândut ca o curvă, fără ruşine! 

Vai de capul tău a fost din început, 

Mai bine nu te-ai fi născut! 

Asia şi-a trimis scursorile sale 

Să se odihnească în tine, ca-ntr-o vale 

Pe de o parte te lăudau toţi, 

Pe de alta, te jefuiau, ca nişte hoţi, 

Trăsni-i-ar Dumnezeu să-i trăsnească, 

Pe limba ta, a românească, 

Şi când le-o fi lumea mai dragă 

Să le dea otravă şi podagră! 

Şi ca şi cum nu ţi-ar fi fost de-ajuns, 

Te-ai răstignit tu singură, Iisus! 
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De fiecare dată când ţi-a dat Dumnezeu câte-o   

minte bună, 

Ai pizmuit-o, şi ai înjunghiat-o pe lună, 

Nici un neam nu şi-a asasinat geniile sale,  

Cum ai făcut-o, neamul meu, Dumitale!  

Poate şi de aceea Domnul te-a blestemat, 

Să mergi ca racul, prin timp, împiedicat! 

Toţi şi-au bătut joc de tine, ţara mea! 

Parcă-ai fi fost o cârpă, nu o stea, 

Ci măcar acum, în ceasul din urmă, 

Să nu rămâi de turmă, 

Să te pierzi, să dispari din Istorie, fără rost, 

Ca şi cum n-ai fi fost! 

 

 

Fă-ţi din trudă şi din geniu, căpătâi, 

Să ajungi naţia Dintâi! 

Doamne, Tată Ceresc, Bunule Dumnezeu, 

Ai, Doamne, milă, de neamul meu! 

 

 

 

 

 

Acestea au fost doar câteva poeme din volumul  nostru „Poporul meu infirm ridică-te la 

luptă”. Să recunoaștem că aceste poeme scrise cu mult înaintea anului 2000, sunt mult mai 

impresionante, mai dramatice decât scrisoarea actorului Florin Zamfirescu. 

 Pentru un  viitorolog cu experiență, pentru un om care cunoaște bine Sistemele socio-

economice naționale și evoluția fenomenelor socio-economice  s-a văzut cât se poate de clar  

încă din primii ani  de după 1990 că se prefigurează dezastrul Organismului național 

românesc. De atunci știam că  Poporul român, Economia românească, România sunt 

victimele celui mai mare și ale celui mai distructiv Război mascat invizibil din istoria noastră 

și că finalul nu poate să fie decât distrugerea Economiei românești, transformarea țării într-o 

piață de desfacere și într-o colonie, în care toți suntem transformați în sclavi, toți suntem 

introduși într-o Macro-situație capcană-malaxor în care  suntem încăierați și în care ne vom 

autodistruge  cu o fervoare fără de egal. 

 

    Bine și dacă aceasta este situația, ce este de făcut…?  

Când un om  este pe moarte el trebuie resuscitat, trebuie ajutat să se vindece și să se 

înzdrăvenească. De aceea, daca în țara aceasta mai există oameni, și ei există, care țin la 

pământul și la poporul acesta, EI TREBUIE SĂ TREACĂ LA RESUSCITAREA ROMÂNIEI, LA 

SALVAREA EI. 

 Subliniem așadar, Problema nr 1 a  poporului român în acest moment, anii 2016-2017, în 

această perioadă istorică foarte periculoasă pentru poporul român grav bolnav și doborât la 

pământ ESTE SALVAREA LUI ÎN ISTORIE.  

După aceasta vin celelalte probleme. Pe care le vom discuta în Următoarele Scrisori literare 

şi Pedagogice.  

 

Fie ca Domnul  să  fie tot timpul cu noi pe acest Drum istoric pe care am  pornit ! 

 

 25. 12 2016 - ȘTEFAN DUMITRESCU
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Poeme de 

Melania Briciu Atanasiu  

Viena 

Operație estetică 

 
oscilez între mine și eu 

între o lume și mai multe vieți de care 

mi-aș fi dorit să uit 

vorbe împroșcate la întâmplare 

precum cojile de semințe scuipate printre dinți 

care mi s-au încleiat de memorie 

sufletul a devenit prea subțire 

i s-au adâncit în colțuri ridurile 

l-aș injecta cu botox la preț de promoție 

pentru creierul lăsat până la genunchii 

speranței 

de atâtea alăptări inutile 

aș cere implanturi repetate de silicon 

astfel aș avea poate mai multă trecere 

pe covorul roșu unde se perindă emblematic 

în haine de gală toate ipocriziile 

la decernarea premiului cel mare 

pentru euforia unei singure clipe de glorie 

doar orgoliul ajuns în metastază poate fi 

cea mai aspră pedeapsă 

 

 

 Ideal de frumusețe 
 

prin eclectica repetatelor amintiri  

singura pavăză  

de groaza oglinzilor  

ochii mari și rotunzi  

copilul cu o mie de sulițe în suflet  

și doar o sută de platoșe  

era adevărul prea greu  

iar minciuna prea șerpuitoare  

nu avea destul antidot împotriva  

otrăvii care  

își împrăștia veninul în cea mai mărginașă 

celulă 

 

o cărămidă de rău doar una cerșea  

adolescența sa manieristă  

foamea de prea-plinul de viață umbrită  

demoni rânjeau satisfăcuți  

"vei urî oamenii  

și toate iluziile tale pe îngeri baroci  

încropite  

se vor prăbuși până la ultima"  

avea o mie de sulițe în suflet  

iar platoșă doar una 

 

s-a  împodobit tinerețea  

cu explozii șerpuitoare de vise  

dar le-a frânt gerul  

acelei patrii închipuite prea lung  

niciodată atinsă  

ninsori de clipe adulmecau domol mai întâi  

apoi năvăleau în crivăț năpraznic 

 

cât de bătrân e copilul acum 

dar din eclectica repetatelor amintiri  

mai încearcă să-și clădească  

un ideal de frumusețe 

 

 

La Arcanu amintirile mi-au fost 

luate cu arcanul 
 

Arcanu poate nici nu a fost 

l-a inventat un copil solitar care 

clădea din cioburi de sticlă palate pentru 

furnici 

 

Geza bácsi este desigur o nălucire 

îngenuncheată 

în fața păstrăvilor-curcubeu 
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așa pătimaș cum știa el să se roage și să înjure 

pe limba lui 

nu putea nimeni s-o facă 

probabil am visat acea dimineață când 

am eliberat din cutia de vaselină 

toți cosașii amputați 

credeam că rădăcinilor din care creștea încet 

libertatea 

le este suficientă dorința 

nici cosașii nici unchiul nu mi-au mulțumit 

câtă lipsă de educație 

 

nici  Ilona néni nu a fost reală 

cu părul împletit ca o cunună de grâu 

mirosea a levănțică a săpun de casă în urma ei 

și atunci când am supărat-o cu bobocii de rață 

păpădiile mele înotătoare în acea bulboană de 

primăvară 

i-am dus la scăldat și duși au fost 

 

bocșele sunt tot un zvâcnet de vis 

atunci de ce îmi înțeapă nările uneori 

acolo și-a ars Mozsi piciorul până la os 

precum mă mistui eu sub pocruț de cuvinte 

uscate 

în mangal de uitare 

 

la Arcanu amintirile mi-au fost luate cu arcanul 

și mi s-a făcut dintr-odată atâta dor de mine 

 

Singura punte 
 

 

fetițo 

aceasta este mama ta 

prea tânără prea încrezătoare 

cei din afară s-au jucat de-a dreptatea 

i-au așezat suferința  într-o vitrină ciudată 

fără jucării 

nu-ți lăsa păpușa nespălată  flămândă  

nepieptănată 

să plângă în colțul unde resemnarea a început 

să facă păianjeni 

ea nu are vină 

ochii voștri  țintuiesc așteptarea spinoasă 

amintirile se decolorează ușor 

buzele împietresc  în grimasa dinaintea unui 

plâns subit 

brațele voastre  s-au încolăcit printre gratii 

în spatele lor un chip de piatră și lacrimă 

 

fetițo 

aceasta ești tu 

prea bătrână prea suspicioasă la nici trei ani 

nu scoate limba oglinzilor ele nu sunt  mai 

strâmbe decât oamenii 

nu au de-a face cu vieți paralele doar o lume 

vor cerne prin tine 

complicată și rece 

nu cunosc nici legile pe care le vei învăța mai 

târziu pe de rost 

tu n-ai avut leagăn  n-ai putut striga cât te 

doare 

nici păpușa n-a înțeles de ce o inimă în 

formare 

secătuiește noaptea  de vise 

și stele 

 

 

fetițo 

acesta este îngerul care te apără 

prea precoce prea încercată 

ți-ai găsit un univers  între litere dospite de 

taină 

vei murmura  „ o santo dei miracoli“ 

după ce ți-ai uitat  ochii buzele brațele inima 

într-o zi femeia frumoasă și tânără se va 

întoarce 

îți va săruta visele 

îți va legăna așteptarea grimasa neînțelegerea  

se vor colora amintirile pentru o nemărginire 

întreagă 

 

atunci vei simți  cu adevărat care este singura 

punte 

între viață și Dumnezeu. 
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Debut literar 
Poeme de Dumitra Deac 

Salzburg 
 

 

NOIEMBRIE 

Noiembrie pășește cu aeru-i boem,  

 Ca un crai de moda veche, 

desprins dintr-un poem. 

Și-și scutură mantaua din solzii brumării,  

Peste munți, ogoare și codri arămii. 

 

Din miazănoapte vântul, bate lovind pieptiș,  

Și prin răscruci adună, noiane de frunziș.  

Vălătuci de nori îmbracă, piscul munților,  

Prevestind apropierea, curând a ninsorilor. 

 

Trosnesc lemne-n sobele micului cătun, 

Și în văzduh sfios se-nalță fuioarele de fum. 

Prin păduri zorind se fac, vizuinile, 

Ce va-adăposti curând noua generație! 

 

LA CAPUL MAMEI 

 

Scumpa mea măicuță, 

În dureri ne-ai născut , 

Si-acum privesc la tine, 

Ești o mână de lut. 

 

Cu dragoste la pieptu-ți, 

Pe toți ne-ai alăptat,  

Și-ți istovirăm trupul, 

De griji împovărat. 

Străbat cu ochii minții, 

Visuri de mult apuse, 

Și-n inimă fiori tresaltă, 

Simtind mângâierea-ți sfântă . 

 

Și-acum mă uit la tine, 

Și-mi zic in gândul meu,  

Că și eu poate mâine,  

Voi fi în locul tău! 

 

EROII VETERANI  

 

Ați fost și voi tineri, odată, 

Cu dragoste de viață, 

Și-atâtea vise făurit-ați,  

Hrănite cu speranțe. 

 

Și poate-ați pus și-o nuntă-n toamnă, 

Când limpede e vinul, 

Unde se-adună tot satul  

Să vă făuriți căminul. 

 

Dar când țara s-a aflat, 

În cruntă strâmtorare, 

Cu toții ați răspuns în cor, 

La sfânta-i chemare. 

 

Și ați lăsat cu ochii plânși, 

Copii , soții, părinți, 

Ducând în inimi doruri grele,  

Și-n cuget rugi spre sfinți. 

 

Printre tancuri, plumbi, grenade, 

Tunuri și mitraliere, 

Cu spaima mereu în gând,  

Că mâine veți fi printre stele! 

 

Mă-nclin in fața dumneavoastră, 

Cu stimă și respect, 

Că v-ați târât ani prin tranșee, 

Să pot sta eu, azi drept ! 

 

Să nu plec capul la străini,  

Sau rușine să-mi fie, 

V-ați jertfit sânge și lacrimi, 

Pentru străbuna glie.
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Poeme de Daniela Gumann 

Salzburg 
 

Noaptea 
 

Am coborât în noapte 

prin cerul plin de vise 

Pe gâtul lunii, 

Stau stelele la rând 

Și fiecare tăcut mă mustră. 

Le văd ca pe niște mărgele, 

Frumos așezate. 

Gândesc și eu naivă 

Ce-ar să fiu una din ele?! 

Și  din bolta cerească 

Să văd pledoaria lumească. 

Departe, din lumea cea mare, 

S-aud, urlete și răcnet de fiare 

Din hoarda crîncenă a nopţii 

Se-aud cei ce cu bogății se hrănesc 

Pe alții ce nebunii plănuiesc 

Spectacolul lumii fără rost 

O lume cu țel dezastruos. 

Aș vrea să fiu lună 

Să stau printre stele 

Să fac parte din ele 

Cu strălucirea lor 

Să-mi încălzească sufletul 

Să-mi parcurg drumul zilei 

Spre noapte şi poate 

Al vieții către moarte. 

 

 

Amintiri 
 

O noapte absolută mă-afundă-n amintiri 

Imagini îşi iau zborul, în timp spre neuitări 

Zile, momente, 

Frânturi de clipe ne-amintim 

Fantezii cu care astăzi ne hrănim 

Speranțe spulberate 

Iluzii sfărâmate, în suflet adunate. 

În față la triste morminte 

Revin aducerile-aminte 

Iar chipu-i de altădată 

Mintea și sufletul mi-o poartă. 

Și nu se schimbă niciodată. 

Un gând ce-mbrăţişează ochiul, 

Un suflet lăcrimând cu gândul 

De suferințe limpezite 

În sentimente amorțite 

Cu momente trăite 

Și dorinți rătăcite 

În revenirea depărtărilor 

Taina mută-a amintirilor. 

Nemulţumit de cîte are, 

Vrea ceea ce nu i s-a dat. 

Ahh, omul, ca şi timpul, 

Să fugă e-ndemnat! 

 

 

Depărtare 
 

Iubirea-n suflet ţese gânduri 

Ș-apoi citește printre rânduri. 

Adună patimi, dor, durere, 

Ce se transformă apoi în stele. 

Te-am sărutat cu-n gând, 

Și te-am atins cu-o şoaptă. 

Cu ochii închiși,  

Te-mbrățișez prelung, 

Căci sufletu-mi..., 

Mereu iubire-așteaptă. 

În amintiri  te învălui, 

Cu-a soarelui căldură te asemui, 

În trup şi trai cu tine, 

În dimineți senine, 

Sau serile cu ploi. 

Din gând te-adun, 

O vorbă să-ți mai spun, 

Și-apoi..., 

Chipu-ți pe cer aș vrea 

Să-l desenez în noapte 

Și să te-admir mereu 

Când ai să fii departe. 


