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Un cuvânt de început  
Ne apropiem de cea mai importantă sărbătoare a României - Ziua 

Națională și mă tot gândesc și analizez cum a fost, cum este și cum va 

fi România.  

Ca și indivizi putem fi noi demni de un trecut în care străbunii noștrii 

au luptat din răsputeri pentru visul nu doar al întregirii țării ci și al unei 

țări prospere, demne și puternice? Idealurile s-au trasnformat în 

ipocrizii și asistăm tot mai mult cum înflorește capitalismul de 

cumetrie, în corupția dar și în pasivismul "tradițional" românesc. 

Amintiți-vă de versurile imnului național: „Deșteaptă-te române!”  

Ce sărbătorim noi cu mândrie la 1 Decembrie, este actul unirii, este 

dovada că străbunii noștri erau uniți și împreună au realizat ceva de care noi astăzi suntem 

mândri că avem o Românie mare. Scriu aceste rânduri și mă gândesc la bunicul meu care a 

luptat în al doilea război mondial, care a fost și deținut politic și câți au mai fost ca el care au 

luptat pentru o ROMÂNIE MARE ȘI ÎNFLORITOARE.  

Dacă răspundem sincer la o întrebare simplă, și anume: „Ce sărbătorim noi românii în An 

Centenar?”   

Răspunsul: La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea 

Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei 

și Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează 

împreună Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, sărbătorim 

CENTENARUL MARII UNIRI. 

 

Sursa foto: internet 

O scurtă privire aruncată asupra hărții României anului 2018 și a celei din 1918 ne arată că 

România nu mai arată ca acum 100 de ani, după Marea Unire iar acest lucru ar trebui să fie un 

motiv de reflecție, dar mai ales de conștientizare că e de datoria noastră să refacem ceea ce 

au pus în operă românii în ziua de grație 1 decembrie, a anului 1918.  
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În acest an vorbim tot mai mult despre unire, despre patriotism, despre iubire de neam, dar 

adevăratul adevăr ne doare să-l auzim.  

Eu am să-mi asum răspunderea să spun concret ce văd astăzi în România mea. Îmi permit să 

spun România mea, pentru că atunci când am plecat din țară, nu am părăsit patria, ci sistemul 

de conducere care devenise un iad în care erau asmuţiţi tinerii contra bătrânilor, slujbaşii 

contra pensionarilor, civilii contra militarilor, orăşenii contra ţăranilor, ignoranţii contra 

intelectualilor, bolnavii contra medicilor. A lăsat pe drumuri sute de mii de intelectuali, a 

afectat grav pensiile şi salariile tuturor românilor, a alungat din ţară milioane de tineri apţi de 

muncă, a dus România în pragul dezastrului economic şi social.  

Vă mai amintiți de sloganul scandat vehement „Noi nu ne vindem ţara!”?! – Referitor la acest 

slogan, eu ca româncă, mă simt astăzi ca un fiu risipitor care-mi bat joc de moștenirea lăsată 

de părinții care cu greu au adunat să am eu un trai mai bun ca al lor. 

Că tot suntem în An Centenar, spre deosebire de strămoșii noștri care întregeau România, noi 

astăzi o vindem cu hectarul. „În România, nu există informații statistice oficiale despre 

terenurile agricole deţinute de străini dar, conform datelor ce provin din diverse surse, până 

la 20% din suprafaţa agricolă este acum în mâinile investitorilor din afara UE, iar 30-40% este 

controlată de investitori din UE”, informează un studiu realizat de „Transnational Institute” 

din Amsterdam, care a fost prezentat recent în Parlamentul European de la Bruxelles. Cei care 

trag aceste sfori, liniștesc marea masă a populației care nu citește, nu se informeză și se lasă 

manipulați cu tembelizorul, cu o propoziție simplă: „Investiţiile străine creează locuri de 

muncă.” Nu-i așa. De exemplu, Genagricola, holdingul agricol al firmei de asigurări italiene 

Generali, care controlează 4.500 ha din România, a generat numai 62 de locuri de muncă în 

2013. (…) Compania Emiliana West Rom, care are afaceri în vestul României, deţine o 

suprafață de 11.000 ha și oferă locuri de muncă pentru 99 de persoane. În mod similar, 

compania Transavia, care controlează 12.000 ha de teren in zona Clujului din România, are 

doar 12 angajaţi pentru activităţile desfășurate în împrejurimile satului Aiton, în principal 

pentru condusul tractorului, supravegherea și întreținerea tehnică a echipamentului.   

„Noi nu ne vindem ţara!”. O dăm la hectar. O dăm cu tot cu osemintele celor ce au luptat și 

care odihnesc în pământul ei.  

O dăm cu pâinea copiilor noștri și cu petecul de cer de deasupra, din care ne veghează 

Dumnezeu. O dăm, să scăpăm de-o grijă, ca și cum după noi, poate să vină potopul.  Cea mai 

mare fermă din România, Agricost are în concesiune de la statul român circa 50.000 de hectare 

de teren agricol în Insula Mare a Brăilei până în anul 2032. Tranzacția va face ca cea mai mare 

fermă din România să fie controlată de o companie străină, deținută de unul dintre liderii 

politici din Emiratele Arabe Unite. ”Este un exemplu de ipocrizie din partea PSD, cei care se 

bat cu pumnul în piept că nu vând țara străinilor. Insula Mare a Brăilei e cel mai fertil teren 

agricol din România. Dacă voiau să îl păstreze pentru România puteau gândi un proiect 

integrat de producție, astfel încât să aducă și plus-valoare prin procesarea materiei prime.”, a 

declarat Dacian Cioloș, fost premier și fost comisar european pentru agricultură.  
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Pentru că locuiesc în Austria, aud foarte des de la românii care vin la lucru în străinătate cum 

spun tare supărați că se simt sclavi la străini. Ei bine, tot așa vă veți simți și pe acele locuri de 

muncă create pe terenurile și firmele vândute la străini – sclavi în țara voastră pe pământul 

vostru, pentru care strămoșii noștri și-au dat viața și l-au apărat cu pieptul gol, pentru ca noi 

astăzi să-l vindem așa ușor. În tot acest timp, românii acuză pe cei care cumpără și nu pe cei 

ce vând. Dar logic vorbind, cumpărătorul cumpără marfa pusă la vânzare de către vânzător, 

deci cine este vinovat?! Categoric cel care vinde. Și cine este cel ce vinde?! Categoric cel ce 

are ce vinde, iar aceștia nu sunt oamenii de rând care au fost mereu legați de glie și de 

pământul strămoșilor, ci cei de la putere, care fac legile după bunul plac, spre a le servi 

interesele personale. Dar asta nu ne scade pe noi de vină și știți de ce?! Pentru că cei ce nu au 

ieșit la vot, sau cei care au mers și au votat influențați de mici și bere, de uleiul și zahărul primit, 

sau cei ce doar au ascultat cuminți la tembelizor ce li s-a spus frumos zâmbind de cei ce doreau 

să ajungă la putere și promiteau marea cu sarea, toți acești oameni de rând sunt complici la 

dezastrul în care se află țara noastră. Foarte des auzim de la unii români spunând: „ dar ce mi-

a dat Guvernul Ponta, sau ce mi-a dat Guvernul Tăriceanu, sau ...“  La acest capitol, îmi aduc 

aminte cum spunea John F. Kennedy în discursul său din 1960 „Nu întrebaţi ce poate să facă 

ţara pentru voi, întrebaţi-vă ce puteţi face voi pentru ţară.” Dacă fiecare fiecare cetățean și-ar 

lua în serios și cu deplină responsabilitate rolul său în societate, țara noastră ar fi altfel. Deși 

mai am multe de spus, am să încerc să mă opresc aici și am să închei cu un alt citat: „Fii tu 

însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.” — Mahatma Gandhi 

Și penrtru că 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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SĂRUTUL PĂMÂNTULUI 

 
Sărută-mă,pământule cu-aromă de 

căpşune, 

Ori cu parfumul de petale trandafirii, 

nebune. 

Sărută-mă,pamântule-ncărcat de aur 

Si cu îmbrăţişare rece de balaur. 

Sărută-mă,pământule cu gust amar 

Tu, cel nemărginit, fără hotar. 

Sărută-ma cu gustul de cireşe 

Amare precum plânsul pruncilor din creşe. 

Sărută-mă,pământule viclean 

Si trufaş precum frunzele de hrean, 

In adîncime cu esenţă tare 

Să poţi să plângi chiar dacă nu te doare... 

Esenţă de-ntuneric şi de soare  

Si îndulceşte-mă cu gust de struguri 

Ori cu arome amărui de muguri 

Cu prospeţime, frăgezime de petale, 

Presară-mi flori pe-ntortocheata cale. 

Sărută-mă şi strânge-mă la piept 

Căldura şi răcoarea o aştept, 

Ori mângâierea aspră-a frunzelor de pir, 

Pe frunte adiere de zefir... 

Infierbântată adierea se petrece 

Imbrăţişarea ta e umedă şi rece. 

Dezmiardă-mă,pământule de aur şi de lut 

Voi deveni pământ etern, tăcut. 

 

 

 

RĂDĂCINI 
 

Când s-a tăiat copacul, 

Rămâne fără aer rădăcina. 

L-au mutilat hidos cu o tăioasă lamă, 

Electrică ,necruţătoare vamă. 

Şi s-au făcut din el nimicuri mici 

De oameni cu suflete-pitici, 

Ori beţe de chibrituri pentru nimicitorul  

foc. 

Bietul copac,n-a prea avut noroc. 

Rămâne rădăcina-n întuneric 

Tăcută ,fără plâns isteric. 

Rămâne rădăcina fără aer 

Şi nimeni nu-i aude tânguiosul vaier, 

Increngături de rădăcină se usucă, 

Rămâne-n amintiri şi un vis-nălucă. 

 

S-a prăbuşit cu scrâşnete de lemn, 

Cu plânsul vegetal dar demn. 

A dispărut pe veşnicie umbra lui, 

Noi am crescut sub umbra care nu-i 

Decât o prelungire de răcoare pe pământ, 

În rest e totul vânt. 

 

Dispare umbra,rădăcina se usucă 

Şi omului îi vine dor de ducă 

Spre alte umbre,alte rădăcini. 

Rămân în suflet rănile de spini 

De la copaci străini. 

 

CRIZANTEMELOR, DOAMNELOR, 

TOAMNELOR 
Unica floare, vibrând în răcoare, 

O crizantemă, falnică stemă, 

A toamnei emblemă 

Mândră în toamnă ,lumină , candoare. 

Unica floare cu fruntea în soare, 

De vis, crizantemă -mister și dilemă 

Azi către tine noiembrie vine 

Să te -nflorească, să te iubească. 

 

Autor: Elena Munteanu 
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Iubirea le vede pe toate   
 

       În vara anului 2012 pe data de 15 Iunie, de Ziua lui 

Eminescu, în peisajul Bibliotecii de Arte Tudor Arghezi din 

Chișinău, locul în care avea loc vernisajul expoziției mele 

de grafică ,, Omagiu lui Eminescu ,, și relansarea cărții ,, 

Poezii Pastelate ” , am cunoscut-o personal pe poeta 

Renata Verejanu, care a fost invitată special la acest 

eveniment de cultură. Amintirea Domniei Sale, o păstrez și astăzi ca pe o legendă. Așa am aflat 

că pe aceste pietre sfinte ale Bibliotecii Tudor Arghezi și-au purtat pașii, oameni de seamă al 

poporului român. Pe treptele bibliotecii au urcat domol în zile de primăvară, vară ori 

amurgurile colorate ale toamnei, mulți scriitori dar și Mitzura Arghezi, fata marelui poet ce 

poată numele acestei biblioteci. 

       În acea zi, la insistențele altor poeți prezenți, a început să vorbească cu un glas ca blânda 

adiere a vântului de primăvară, Renata Verejanu! Cuvintele sale aveau rezonanța vântului din 

Codrii Cosminului! Publicul prezent o ascultau înmărmuriți. În momentul când a început să 

recite din poeziile sale, parcă dăltuia în marmură toate cuvintele. 

       În data de 15 Iulie 2018, ora 12 fix, la Palatul Unirii din Iași, poeta Renata Verejanu, venită 

de cu zorii dimineții de la Chișinău cu o aleasă trupă de personalități, a fost prezentă într-o 

armonie desăvârșită pentru a vorbi prin poezie, cântec și dragoste de limba română, despre 

Centenarul Marii Uniri 100 de Ani; 1918-2018.  

A fost un spectacol original și inconfundabil unde marea poetă de la Chișinău, a dăruit iubire 

și gânduri bune. În semn de admirație, respect și prețuire au fost prezenți în sală poeți și 

făuritori de cultură din orașele Bălți, Soroca, Chișinău, Iași, Suceava, Piatra Neamț, Vaslui, 

București, Galați dar și din Brăila. Neputându-mă prezenta din pricina stării mele de sănătate, 

m-a onorat cu prezența aici, soțul meu Constantin Donosă. 

       Așa am aflat că întregul spectacol și întreaga stare de spirit coordonată de poeta Renata 

Verejanu, a făcut din sala Muzeului Unirii prin mesajele celor prezenți un adevărat spectacol 

al veșniciei de Eminescu, Grigore Vieru, Nichita Stănescu dar și din propriile lor creații. Cel mai 

important moment a fost acela de înmânare a Legitimațiilor din Uniunea Internațională a 

Oamenilor de Creație, al cărui Președinte este poeta Renate Verejanu. Astfel, neprețuita poetă 

mi-a înmânat și mie o legitimație cu nr. 215, și o carte de poezii cu titlu ,, Iubirea pe toate le 

vede ”, apărută în Colecția: ,, poartă-mă în inimă ”( poeme de dragoste ), apărută la Chișinău 

în anul 2018, sub egida Academiei Europene și a Societății Civile.  

       Redactor de carte , desing, selecție și procesare computerizată este Daniel Verejanu. 

        Poemele din această carte configurează tipologic, imaginea poetei de factură romantică 

așa cum este de fapt, sedusă de motivele iubirii, motivele omeniei, motivele muncii, iubirii și 

traiului propriu-zis. În realitate versurile poetei Renata Verejanu, sunt o complexitate vastă 

având un univers bogat. Structura interioară a Domniei Sale, este influențată în primul rând 

de dragostea primită, de marea disponibilitate a iubirii de semeni, de condițiile istorice, de 

sugestiile folclorice românești. 

,, Trag plapuma rușinii pe corpul meu bronzat: 

O, cum mai latră gerul, trezind întregul sat. 
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Strâng pumnii disperării sub capul meu fierbinte 

Nu cred să te iubească de azi înainte  Așa altcineva. ” 

 

  - Acuarelă - 

       Poezia sa are și un peisaj policrom, 

așadar și perspective diferențiate iar 

textele publicate au atins atitudinea 

scontată național și internațional. Profilul 

poetei este extrem de nuanțat pus în 

lumină de marea valoare a volumelor: 

Până la Dragoste, 

Cadoul florii, 

Virgula amendată, 

Oameni dragi,  

Drum spre adevăr,  

Fără erou însemnat,  

Stema destinului, 

 Ofranda omeniei ( din cinci cărți ), 

Eu am știut să fac din viața mea o 

sărbătoare - în VII volume: 

Poetul dintre milenii, 

Iubirea le vede pe toate, 

Geniu invizibil - trilogie. 

       De-alungul unei jumătăți de veac, 

versurile Renatei Verejanu, sunt extrem de 

relevante prin universul său psihologic și 

prin temperaturile sentimentelor extrem 

de încărcate. 

,, Mă vei găsi cândva în palmele frumoase 

Ale unei actrițe ce recită superb, 

Intrând mai întâi în inima mamei, 

Apoi în fiecare verb... 

 

Mă vei afla insistent în glasul unui stop 

De lumină aprinsă și nespus de amară 

Care aleargă și sărută fiecare plop 

Pe care Eminescu l-a crescut în țară... 

 

Mă vei găsi în această mână 

Tânără, în gestu-i cald și măreț- 

Căci eu sunt limba română 

În glasu-ți curat, frumos și isteț... 

 

Mă vei găsi răspândită în lume 

Cu cele mai alese poeme... 

Îngândurat, răstignit în hume- 

Cuvântul nu se teme de blesteme... 

El trăiește în Limba Română, 

Topită pe freamăt de steaguri 

Și înalță pe veacuri în steme...” 

             - Mă vei găsi cândva - 

       Sentimentul de dragoste pentru om, 

pentru neam cât și pentru glia 

strămoșească, ocupă în cazul temelor 

polarizante de inspirație verejeaniană, 

locul cel mai central la care poeta, revine 

mereu cu drag, dor și nostalgie... 

,, Eu aleg, un strop, să plouă, 

Dragostea cu multă rouă, 

Și pe gură, și pe ochi, 

Plânset dulce - flori de plopi, 

Flori de luni, și flori de joi  

Flori de rouă, Flori de soare,  

Viața mea plină cu flori, 

Inima, flori de mirare... 

 

Și acum te rog, mă lasă 

Între flori, să scriu... 

Chiar aici, în prag, acasă 

Genială am să fiu. 

 

Te-am ținut un veac ascuns, 

În metafore, într-o floare... 

Pleacă, mi-a fost deajuns 

Plină-s de mirare...” 

         - Eu aleg florile  

- 

       Poezia Renatei Verejanu este directă și 

discretă, copleșitoare și luminoasă, când 

dramatică ori presărată cu orice alte 

complimente legate de condiționări etice și 

sociale aducând prin ele parfumul 

trecutului ori presentimentul tăcerilor 

finale, sau  conștiința marilor zădărnicii și 

certitudinea eternității. Ca și viața și 

moartea, sentimentul timpului și spațiului, 

senzația infinitului și nemărginirii, fixează 
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materia lirică în toate volumele Renatei 

Verejanu. 

 

,, a Munci, a Iubi, a Trăi; 

Vânzătorul vârstelor 

Dreptul de mamă 

La o margine de ieri 

Acest timp al iubirii, 

Soarele pătrat 

Eu am dreptul 

Do liubvi 

Colindele iubirii; 

,,Cu ochii altcuiva privesc peste un veac 

        ( la Dumnezeu ) 

 

 

Căruntă, supărată, cui să plac? 

Și tu te oglindești în chipu-mi calm 

( De meritul suprem pe care-l am ) 

Întotdeauna merit să te am 

În zi, în noapte, pe pământ, în cer 

 

În altă zi - sunt poate mai comodă 

( În dragoste n-am fost nicicând la modă ) 

Nici floare, nici livadă să nu-mi zici 

Când ești împrăștiat printre amici 

Culege-te din ochii mei cei cruzi 

Încearcă liniștit să mă refuzi 

Or, valul fără maluri nu e rău. ” 

           - În altă zi - 

       În altă zi, în alt anotimp sau în fiecare lună, versurile Renatei Verejanu sunt scrise cu o 

sobră perfecțiune; săpată în inimi, săpată în ape, săpată în cer ori în marmura aparte, 

nemaiputând suferi nici cea mai mică retușare. Dacă poezia Renatei Verejanu n-ar fi existat, 

poeta, ar fi inventat frumoase cuvinte să le poată cânta. În altă zi, în alt anotimp sau în fiecare 

lună, să o serbăm pe Renata Verejanu, deoarece, iubirea sa la vede pe toate... 

  

Constanța Abălașei-Donosă 
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STUDII EMINESCIENE  
TRATAREA BOLILOR VENERICE  
       Nu știm, din păcate, care a fost tratamentul prescris 

lui Eminescu, la Sanatoriul dr. Leidesdorf ("Heilanstalt 

Dr. Leidesdorf”). 

   Dacă este adevărat că arhiva acestui spital s-a rătăcit, 

distrus sau pierdut în timpul Primului Război Mondial, 

înseamnă că studiul lui I. Grămadă din 1914, care 

reproduce documente medicale semnate de dr. 

Obersteiner, reprezintă un foarte prețios izvor cu privire 

la cazul Eminescu. 

    De altfel, indicii importante ne sunt furnizate de același dr. Popasu, într-o scrisoare din 3 

noiembrie  

1883, adresată lui Maiorescu1, în care sugerează necesitatea unei ”cure anti-syphilitice”! Este 

o decizie a medicilor sau o părere personală ?  

      În privința tratamentului, se aplicau în acea vreme doar câteva metode simple de alinare a 

suferințelor: masajul electric, băile calde sau reci, medicamente pe bază de bromuri.  

    În cazurile de paralizie, manifestate prin ticuri și pareze, se aprecia că acestea reflectă 

producerea unei leziuni pe creier sau care afectează sistemul nervos,  provocată de o tumoare, 

de inflamație, abces, meningită tuberculară sau sifilis !2 

      Deși medicul nu putea influența decisiv evoluția bolii, aceasta fiind înțeleasă numai după 

moartea pacientului, când se făcea autopsia creierului sau a măduvii spinării, tratamentul 

empiric reușea doar să atenueze confuzia din gândire și nimic mai mult. 

   Din nefericire, când aceste tratamente eșuează, clinica de psihiatrie este întotdeauna puntea 

de legătură cu azilul de nebuni !  

   Cele mai dramatice cazuri de nebunie erau însă cele cauzate de infecția luetică. Saloanele 

celor afectați de această infamantă maladie erau terifiante: nasuri căzute, ochi cangrenați, 

obraji verzi, ulcerații, șancru după șancru, care mânca urechea, gura, jumătate de bărbie.3 

     Biblia acestor saloane era mercurul ! Arabii îl foloseau ca remediu în urmă cu 5 secole. În 

vremea când Eminescu era supus acestui barbar tratament, existau, totuși, medici și spitale 

din Europa care respingeau cu tărie acest ….medicament otrăvitor deoarece consecințele 

abuzului de mercur erau evidente și tragice.             AUTOR:  Dan Dulciu – Eminescolog 

                                                           
1  Trebuie să recunoaștem că în România i-au fost aplicate lui Eminescu remedii dintre cele menționate mai sus, 
cu excepția masajului electric, plecându-se de la ideea unei maladii psihice, cauzate de o inflamație a creierului 
iar, ulterior, în disperare de cauză, injecții cu mercur, susținându-se existența unei infecții luetice.  
   Reprezentanții școlii germane de psihiatrie susțineau că orice formă de nebunie este ereditară, deci trebuie să 
se stabilească în primul rând antecedentele familiale.  
   Școala dr. Meynert afirma că nimeni nu cunoaște cauzele bolilor mintale, cel condamnat moștenea, pur și 
simplu, boala de la părinți sau de la bunicii săi. 
2 Cu părere de rău, trebuie să admitem că Poetul nu a avut parte nici măcar după moarte de o procedură 
corectă, din punct de vedere medical, o autopsie corectă, care să stabilească cu precizie cauzele morții. 
3 Nimic din acest sumbru tablou nu poate fi observat la Eminescu. Și atunci, te întrebi, pe bună dreptate, pe ce 
s-au bazat doctorii care au dat acest verdict: boala psihică a Poetului a fost cauzată de morbul luetic ?! 
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România mea 
 

Asistăm, astăzi, la o adevărată frenezie a românilor, în a-

și declara patriotismul. Mulți dintre aceștia uitând, se pare, 

că patriotismul nu se urlă, la colț de stradă, la ședințe de 

partid, la televiziuni ori pe podiumuri. Patriotismul se 

trăiește. E acolo, în tine. Îl simți, atunci când ți-e dor de 

acasă. Îl ascunzi într-un  colț de lacrimă ori în gânduri 

răsfirate, aiurea, la capăt de zi, când se sting veiozele în 

Europa, când îndeși capul în pernă, închizi ochii și te 

teleportezi, într-o clipă, alături de cei dragi. Lipsa acelui 

ACASĂ e resimțită, mai ales de cei care câștigă pâinea pe 

meleaguri străine. Desigur, societăți civilizate, nivel de trai 

ridicat, însă ție tot îți lipsește ceva. Întregirea ta ca om se face cu ȚARA. E legătura 

aceea teribil de trainică, pe care nimeni și nimic nu poate să o rupă. Țara e ca mama. 

E a ta și ești al ei. Chiar dacă, dezamăgit de multe, prea multe, te simți, câteodată, ca 

un fiu vitreg. Dar ea, ȚARA, nu are nicio vină. Ea este statornică, perenă, te cheamă, 

te dezmiardă.  

 De ceva vreme, în toate mediile auzim o sintagmă la modă: „O sută de ani de 

România”. Și da, vine 1 Decembrie, și da, acum un secol, reprezentanții românilor din 

Ardeal, Banat, Crișana și Maramureș au rostit, într-un glas, la Alba-Iulia: „Noi vrem să 

ne unim cu Țara!” Decembrie 1918 e un simbol. Simbolul României Mari, al României 

normale, de fapt. Dar e o dată. Desigur, avem nevoie de simboluri. Ele ne hrănesc, ele 

ne încearcă memoria, ele făuresc firele acelea nevăzute, care leagă milioane de 

oameni cu limbă și obiceiuri comune.  

Dar România exista de mai bine de o jumătate de secol. De când, la 24 ianuarie 1859, 

Adunarea Electivă a Țării Românești, sfidând hotărârile mai-marilor Europei (și atunci, 

ca și acum...Europa), alegea ca domn pe Alexandru Ioan Cuza, proaspăt instalat, la 5 

ianuarie, același an, pe tronul de la Iași. E drept că, vreme de câțiva ani, datorită 

hotărârilor luate la Paris, Țara s-a numit „Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei”, 

însă, destul de repede, proaspătul domn, grație abilității sfetnicilor săi, va folosi, în 

actele oficiale, denumirea de „România”.  

Prin urmare, de facto, România începea să existe din ianuarie 1859. Și, ca o 

curiozitate, după alți 59 de ani, devenea MARE. Mai întâi, sporindu-și întinderea, prin 

trecerea Dobrogei și a Insulei Șerpilor sub jurisdicția Bucureștiului. A fost un exercițiu 

inedit pentru tânărul stat, strivit între trei imperii: cel Țarist, cel Otoman și cel Austro-

Ungar. Un exercițiu inedit, pentru că, până la 1878, statul era unul omogen din punct 

de vedere etnic. Din acel an, se instalează administrația românească în Dobrogea, o 

provincie în care românii erau minoritari. Un exercițiu care, în ciuda greutăților, s-a 

dovedit a fi de succes, care mai ștergea din amărăciunea produsă de lipsa de loialitate 

a fostului aliat din război, Rusia, care a găsit de cuviință să ia, României, sudul 

Basarabiei. Prin urmare, dacă primul pas în crearea României a fost reprezentat de 



 
 

    12 

ASRA 

Unirea din 1859, cel de-al doilea a fost intrarea Dobrogei de Nord (aproximativ două 

treimi din provincia Dobrogea), în cadrul statului român.  

În anul 1913 s-a produs cel de-al treilea pas: armata română pătrunde în 

Bulgaria, pentru a rezolva „chestiunea dobrogeană” și, în urma Păcii de la București, 

primește partea de sud a provinciei maritime, lăsată în mâna bulgarilor, la 1878, 

conform prevederilor Congresului de la Berlin. Dobrogea de Sud sau Cadrilaterul, 

numit astfel, în cartografia otomană, constituie, din nou, un exercițiu pentru 

administrația de la București. Un alt teritoriu în care românii erau minoritari, grosul 

constituindu-l masa turco-tătară și recent colonizații bulgari din Balcani. Vitregiile 

vremurilor vor face ca acest experiment să eșueze, România cedând Cadrilaterul, prin 

tratatul semnat la Craiova, cu Bulgaria, la 7 septembrie 1940. 

Experiența maritimă a tânărului stat nu punea, însă, în umbră, visul de peste 

Carpați. Soldații care treceau Dunărea, în 1913, strigau: „Spre Ardeal!”. Va veni și 

acest moment, în 1916, când, după doi ani de neutralitate, România decidea tabăra în 

care se va situa: Antanta. A urmat o poveste înfricoșătoare și disperată, deși totul 

începuse bine: câteva victorii facile în Ardeal, în fața unor rezerviști unguri debusolați, 

după care Germania aduce trupele sale de elită, de pe frontul de vest. Visul frumos se 

spulbera. A urmat dezastrul de la Turtucaia, care a umplut de amărăciune inimile 

românilor.  

La sfârșitul lui 1916, România însemna doar Moldova. Bucureștiul era ocupat 

de germani. La Constanța, soldații bulgari trânteau la pământ statuia lui Ovidiu, cu 

ajutorul odgoanelor trase de boi. Și a venit vara lui 1917, când mareșalul von 

Mackensen voia să-și bea cafeaua la Iași. A băut-o la Mărășești și nu era neagră și 

aromată, ci roșie și cu gust de sânge. Românii au rezistat, în ciuda labilității aliaților 

ruși față de cântecul de sirenă al bolșevismului. A trebuit să încheiem o pace 

catastrofală, în 1918, dar, spre cinstea sa, Regele Ferdinand nu a semnat documentul.  

Început sub orologiul tristeții, 1918 ne-a arătat că Dumnezeu se poate îmbrăca în 

tricolor. Mai întâi, la 27 martie, Basarabia hotăra, prin vocea Sfatului Țării, Unirea cu 

România. La sfârșitul lui noiembrie 1918, cealaltă parte de Moldovă înstrăinată, 

Bucovina, revenea la trupul Țării, iar 1 Decembrie a făcut ca România să fie 

„dodoloață”.  

Banatul a fost partajat între noi și sârbi, iar partea dată Bucureștiului a întrat în 

cadrul statului român abia în 1919. La Alba-Iulia au votat Unirea cu Țara delegați din 

Banatul ce avea să devină sârbesc, din localități aflate, astăzi, în Ungaria și din 

Maramureșul istoric, aflat, acum, între granițele Ucrainei. N-a fost să fie. Istoria 

stâpânește, implacabilă, destinul popoarelor. 

 În doar 59 de ani, visul devenea realitate. A mai trecut un secol. Țara, cu liderii 

săi mai buni ori mai puțin buni, a mers mai departe. Astăzi, România este o certitudine 

în concertul european. Și dacă, adesea, tindem să ne fie rușine de atitudinile unora 

dintre concetățenii noștri, să nu uităm, că ea, Țara, nu are vină. Să o purtăm în suflet, 

așadar și să ne gândim, la aniversare, la cuvintele fostului președinte american John 

Fitzgerald Kennedy: „Nu întreba ce poate face țara pentru tine, întreabă ce poți face 

tu pentru țară!” 

conf. univ. dr. habil. Cătălin Negoiță 
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Liliana Popa  
 

Arsă de a ta privire  (fantum) 

 

Arsă de a ta privire 

Mă tot rotesc în pași de vals 

Am renunțat și la vorbire 

Cu timpul ne-am oprit, balans... 

Arsă de a ta iubire  

Clipele în pumni le-am strîns 

Să păstrez acea ivire 

Chiar cu gîndul ce-a străpuns. 

Arsă de a ta trăire 

Închid clipe într-un răsad 

Să le desfac spre seară, la ivire, 

Ofrandă, eu, 

Sunt rugul florilor ce ard. 

Arsă de a ta privire. 

 

 

Piraţii 

 

Pe coasta Malfitană un pirat 

Pe corzi adună vîntul răsfirat 

Ce alunecă pe valuri de mătase 

În dimineţi cu amfore albastre. 

Adună tot ce-i iese în cale, 

Brăţări, fibule şi paftale, 

Femei albastre,  giuvaericale 

Icoane în arginturi ferecate 

De mâini ce nu mai sînt, pictate. 

Şi răscoleşte mările şi zarea 

Să fure nopţii îmbrăţişarea 

Dar noaptea n-o poate fura 

Voaleta şi-a ţesut-o dintr-o stea. 

Piratul fără de armură 

Se îmbată iar cu briza pură 

Ca mai apoi străin, stingher, 

Să înalţe o rugă către cer. 

 

Bunicului, străbunicului ,stră-

străbunicului meu.... 
 

 

Prin fața casei mele trec  șiruri de străbuni 

Mărșăluiesd cu mine, trădați spre alte lumi. 

La Cumidava în stîncă au păstrat 

Onoarea și mândria veac de veac. 

În fiecare zi, în fiecare noapte 

Se odihnesc  pe filele din carte. 

Pe crucile din cimitir 

Ce-au prins a mirosi a mir. 

E ceață în România, în Balcani, 

Întortocheate drumuri, cărările spre bani. 

Am atâta  marunțiș prin buzunare, 

Ca pot să îmbogățesc pe fiecare. 

Dar nu mai pot să intru în cetate. 

Ci doar să arunc monezi în fântânile sacre. 

Se înalță fluturi din altar 

În catedrala mea cu mir și har. 

 

 

Neîmblânzit 
 

Spiritul meu gonește în noapte 

Ajunge la Troia, pe zid de cetate 

Părtaș e la lupta lui Hector cu Ahile 

Și numără coifuri pe stîncă, la Termopile. 

Sufletul meu se plimbă desculț prin lume, 

Alunecă-n hăuri, se îmbracă în genune, 

Adoarme pe un nor așteptând dimineața 

Când norii se nasc și tremură ceața .. 

La Masala adoarme între aripi de vultur 

Prea târziu să salveze și ultimul flutur 

Și-ar vrea pe fruntea lor să așeze nimb 

Pentru tot ce nu s-a oferit la schimb. 

Dar poate totul e doar o poveste, 

Și doar spiritul meu tot caută-n lume 

De vină e vântul ce mă cheamă pe creste. 

Vântul de seară mă strigă pe nume   
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Modalităţi de afirmare a identităţii culturale 

a românilor din străinătate 
 

(fragment) 

Larga deschidere a graniţelor ţării după 1990 a creat un fenomen 

de anvergură nemaiîntâlnită până acum: o adevarată strămutare 

a unor mase mari de români, o „a doua Românie” în alte ţări unde, 

în afara activităţii lor de dobândire a mijloacelor de subzistenţă, 

se exercită şi manifestări de păstrare şi afirmare a identităţii 

culturale şi spirituale, resimţite de o însemnată parte a acestor 

români ca o reală şi firească necesitate, în vreme ce o altă parte a 

celor plecaţi, acum sau altă dată, se străduiesc din răsputeri să 

şteargă orice rămăşiţă a „rădăcinilor”, să devină „oameni recenţi”, 

(după o formula deja celebră, consacrată de H.R. Patapievici!), dar aparţinători majorităţii 

etnice în care doresc să se integreze.  Aşadar realitatea zilelor noastre conţine şi un tronson 

substanţial – pe zi ce trece tot mai substanţial – aparţinând românilor dizlocaţi din mediul lor 

autohton şi obligaţi să se adapteze unui nou mediu existenţial. Cum se petrece acest fenomen 

ne explică – avant la lettre!- acelaşi omniscient M. Eminescu, în care pare că se găsesc, ca în 

Biblie, răspunsuri chiar şi la întrebările încă nepuse. El formulează lapidar – printre multe alte 

intuiţii ştiinţifice ale sale, unele confirmate mai târziu - şi o Lege a coadaptaţiunii, recte aceea 

care statuează că mediul exterior unui individ, de pildă, devine mediu interior. 

Aşadar, cu alte cuvinte, individul translocat într-un mediu străin, dominant, devine întrun timp 

oarecare, asemănător celorlalţi din jurul său, înlocuind conţinutul său mental cu substanţa 

plasmatică înconjurătoare. În ce proporţie se petrece aceasta în cazul românilor, comparativ 

cu alţi emigranţi, ne spune o observatoare din interior a fenomenului, Andreea Olaru 

Cervatiuc, (doctor în filologie a Universităţii din Iaşi, şi doctor în educaţie a Universităţii din 

Calgary, Canada): „Spre deosebire de alte naţiuni care-şi păstrează identitatea şi la a şaptea 

generaţie în exil, românii sunt, din păcate, campioni la renunţarea rapidă şi necondiţionată la 

identitatea românească”4 

. Articolul în cauză este o radiografie succintă şi foarte elocventă asupra acestui fenomen, 

drept care mai cităm câteva pasaje: „Unii mai păstrează obiecte folclorice româneşti precum: 

vase de ceramică, broderii de mână, ouă-nchistrite sau păpuşi în portul naţional. În cercul de 

prieteni însă, existenţa unui colţ românesc trece adesea neobservată câtă vreme ceea ce 

contează este numărul de metri pătraţi ai casei – cu cât mai mare cu atât mai de admirat – sau 

marca maşinii nou achiziţionată”. Observarea lucidă a fenomenului continuă astfel: „Şi totuşi 

în primii ani unii emigranţi caută cu înfrigurare ştiri despre România pe Internet, nu scapă un 

moment fără a-i întreba pe cei care se întorc dintr-o vizită în «ţara veche» ce mai e nou, trăiesc 

măcar cu o fărâmă de suflet acolo de unde au plecat. Cei mai mulţi români canadieni din prima 

generaţie trăiesc câţiva ani suspendaţi între două lumi, savurând confortul material de aici, 

dar înconjurându-se de hrana spirituală românească.” După ce continuă descrierea acestui 

                                                           
4 Românul canadian, în „Cuvântul adevărului”, an IV, no.1-2, 2001, Edmonton, Canada. 
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proces de adaptare, de apropriere a filozofiei de viaţă dominată de implacabila opoziţie dintre 

winner şi loser5, autoarea, absolventă a Universităţii ieşene, conchide: „Din fericire, există 

oaze de spiritualitate românească în exil, precum bisericile româneşti, sau revistele culturale, 

al căror rol devine şi mai important în păstrarea identităţii româneşti, mai ales acum în epoca 

globalizării tehnologice şi a uniformizării culturale.” Apoi, invocând paradigma reconcilierii 

filozofice dintre mesajul christic şi mesajul socratic formulată de N. Steinhardt, autoarea 

conchide revelator: „reconcilierea dintre atitudinea socratică, prin extrapolare, reprezentând 

tăria filozofică şi psihică, curajul şi vrednicia, calităţi necesare în Lumea Nouă a învingătorilor 

şi atitudinea christică, de umilinţă în faţa lui Dumnezeu, prin extrapolare, de păstrare a 

credinţei strămoşeşti şi a valorilor esenţiale, de smerenie şi bunătate, de recunoştinţă pentru 

darurile primite, nu numai că este posibilă, dar e singura care poate da sens şi demnitate 

sintagmei «român-canadian» care poate genera seninătatea eficientă (Nota bene! a se reţine 

virtualităţile profunde ale acestei sintagme! n.n.), soluţia ce adună în albia unitară a unei 

sinteze viabile fluidele celor două tendinţe aparent ireconciliabile.” Această soluţie este 

aleasă, din fericire, în relativ numeroase cazuri de comunităţi româneşti răspândite în lume şi 

ea se manifestă prin câteva modalităţi principale. Nu ne vom referi la instituţiile oficiale 

îndrituite şi retribuite pentru îndeplinirea dezideratului cuprins în titlul comunicării noastre, 

recte la centrele culturale şi departamentele culturale diplomatice româneşti din străinătate 

deoarece acestea sunt puţine, dar şi pentru că ele sunt puţin reprezentative întru ilustrarea 

temei noastre din motive ce depăşesc cadrul acesteia. 

 În esenţă, vom lua în vizor activitatea bisericilor româneşti din străinătate, a unor societăţi 

culturale, a unor redacţii de publicaţii româneşti, alte forme de organizare şi de manifestare 

culturală a comunităţilor româneşti din diaspora, valorificând experienţa noastră personală ce 

ne-a facilitat, prin voia destinului, contactul cu mai multe asemenea grupări active la modul 

obştesc, neretribuit, de regulă dinamizate de un animator, un om aparţinând acelei categorii 

pe care un inspirat de altă dată, C-tin Iordăchescu, a numit-o „oameni ai energiilor luminate.” 

Aşadar, în prezentul demers încercăm o panoramare şi o structurare categorială a acestui 

fenomen, fructificând, pe cât posibil, concluziile desprinse din această cooperare, directă sau 

mediată, cu asemenea grupuri româneşti. Prima categorie elocventă în cadrul unei asemenea 

panoramări o constituie bisericile, sau parohiile româneşti din lume, ce au norocul să fie 

păstorite de preoţi cultivaţi, animaţi structural de dorinţa de a sluji valorile naţionale şi de a le 

corobora eficient (reţinem sintagma „seninătate eficientă”) cu contextul lor etnic existenţial 

străin, persoane care sunt dotate cu competenţa şi cu darul de a face aceasta cu mijloacele 

culturii. În asemenea cazuri, biserica românească din străinătate, uneori funcţionând în sediu 

propriu, dar cel mai adesea în spaţii închiriate, în care doar câteva însemne ortodoxe, montate 

ca un decor mobil, marchează semioza acestui rit, devine o instituţie cu mult mai 

cuprinzătoare decât omoloaga sa dintre hotarele ţării. Acolo, în largul necuprins al lumii, 

bisericuţa ortodoxă, improvizată şi itinerantă, este în primul rând un liman afectiv, apoi 

consilier şi reazem psihic (nu o dată şi psihiatric în nevroza de adaptare quasiinerentă!), liant 

sufletesc şi spiritual al grupului de conlocuitori ai unui topos geografic, organizator pragmatic 

al existenţei curente, organ de publicitate pentru găsirea de spaţii de locuire, gazde, locuri de 

muncă, ajutor reciproc, maestru de evenimente sociale în diferite prăznuiri petrecute în sala 

socială, ş.a..              (Continuarea în numărul următor)                      Lucia OLARU NENATI  

                                                           
5 Învingător-învins 



 
 

    16 

ASRA 

 

   

Versuri spuse pe-ntuneric 

In memoriam Ioanid Romanescu 

 

Nu scriu pe nisip 

nu vreau să trec marea 

fiindcă nu ştiu să înot 

către clanţa morţii... 

Eu cînd merg nu merg 

alunec doar pe pîrtia 

părului tău în vîntul 

rupînd ramuri în munţi. 

Cine scrie / strigă o singură vocală 

cenuşa-i deja pe-un făraş 

purtat de-o femeie 

cu gura plină de sînge. 

Nici cămaşa nu-i curată 

putea fi folosită ca ştreang 

pentru cocorul rătăcit 

în ceţurile toamnei. 

A ce miroase cuvîntul tău 

cînd jetul de maci se-apropie 

de marginea rîpei, 

acolo unde fetia Mariei încă 

mai e în frunze de cînepă? 

Satul – l-ai uitat demult – 

el ţine greul astrelor şi 

ochiul tău mai aproape de moarte 

sus pe cumpăna fîntînii. 

Numai Unul – eu eram – 

luminînd poemul spînzurînd 

de pleoapa iubitei! 

Cartea are umbră 

Pagina scrisă are umbră 

Cum umbră are privirea ta 

Simplă literă şi umbră. 

Trebuie să fii semizeu pentru 

a-ţi creşte pui de zarzăr 

între degetele mîinii cu care 

se poate scrie un poem. 

Versul meu ca o tăietură de secure 

egal cu pasărea din colivie 

ce se sugrumă cu propriile-i 

gheare. 

Vîntul ia forma copacului dansînd 

cum părul femeii culcate 

pe pămîntul în care se-aude 

sămînţa urcînd. 

Gustul sîngelui poate deveni 

cultul celui care scrie într-o 

noapte despre trupul Poeziei. 

 

Tot mestecă poeţii, tot mestecă 

macii cîmpiei cînd vor să treacă 

frontiera dinspre firul ierbii 

şi gura taurului încă ne-njunghiat. 

Sînt ultimul copil din satul meu 

care încă atîrnă de creanga stejarului 

cu părul fluturînd în Steaua Polară. 

 

Ghinda mică verde bună de cîntec 

ca mugurul copilului 

rourînd iarba verde din buza 

rîpei în care lunecam. 

Cuib de ciocîrlie pe mormintele 

părinţilor şi picioarele copiilor 

alergînd dincolo de sîrma ghimpată. 

Număr din nou, iată, pietricelele 

colorate aruncate demult în copilărie 

în lanul de cucută în care Maria 

dansează şi acum în memorie!  

 

 

Sterian Vicol 
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Paradisuri culturale 
  A treia ediție a Premiului Literar Internațional 

”Corona”, s-a desfășurat în 15 .09.2018, ora 18, 

în comuna Cassano All’Ionio, Calabria. Un 

eveniment organizat de ”TraduzioniTalabà", 

prezidată de Mihaela Talabà, dedicat în 

memoria lui Salvatore Paladino. Eveniment 

așteptat de scriitori și poeți care au ieșit 

învingători în această ediție. Desfășurat într-o 

atmosferă pitorească, la l’Agriturismo “Colle 

degli Ulivi”, înconjurat cu plantații de măslini, 

portocali, mandarini etc., au adus un farmec 

acestei premieri. Palmierii din jur îți dădea 

senzația că te afli într-un ,,sat” cultural unde 

spiritul îmbină frumusețea sufletului cu noblețea oamenilor veniți din Europa. Nu conta 

numai scrisul, ci și sufletele lor, blânde, atrăgătoare, deschise spre dialog. Un amalgam 

de pledoarii aduse spiritului ancestral, parcă coborât dintr-o altă lume, unde Dumnezeu 

și-a pus peceta pe farmecul oamenilor. Aici, uiți de toate, grijile dispar, atmosfera 

devine fermecătoare, fiindcă scriitorul și omul de rând își deapănă amintirile.  

Nu există diferență, că ești scriitor, poet, filosof, geniu sau un simplu muncitor, 

toate aceste dau culori spiritului. Scriitorul este egal omului de rând și invers! Când 

vezi aceste lucruri te inundă o bucurie imensă, și-ți dai seama că apropierea omului 

de Dumnezeu se face, uneori, prin creație. Cunoști pictori, actori, scriitori, poeți, 

oameni de rând, copii etc., luminându-ți sufletul și mintea cu creațiile lor. Arta, dar mai 

ales arta creată din adâncul ființei, dau valori sacre umanității. Prin arta spiritului 

devenim mai buni, reunind naționalități, pentru că un există diferențe, că este un artist 

român, olandez, italian, francez etc., toate se îmbină într-un focar al spiritului unde 

iubirea cuantică îmbină frumosul cu pitorescul, iertarea cu iubirea, sacrificiul cu ura de 

sine. Toate aceste dau beneficii spiritului, călătorind în ființă, deschizându-i noi 

orizonturi spirituale.  

Am stat de vorbă cu pictorul Marcello Le Neve; Giorgio Naccarato, lucrează la 

radio Cosenza Nord; prezentatoarea concursului Mihaela Olimpia Totu; președinta 

concursului  Mihaela Talabà; artistul Massimo Cistaro; Rocco Leonetti etc., apoi cu 

scriitori veniți din România. Aș enumera câțiva: poeta Angi Melania Cristea, 

câștigătoare absolută al Premiului ”Coroana”, cu cartea ”Căutătorul de pokemoni ” și 

alte premii; poeta Adriana Weimer, care anul trecut a câștigatdouă premii: Mențiune 

Specială la poezia cuantică:”Lumină de stea” și al treilea premiu cu cartea: ”Un cer de 

cuvinte”, anul acesta fiind în juriu; poeta Diana Olteanu, care a câștigat la Poezie 

inedita cu temă impusă: poezia cuantică, premiul I: ”Se zbate lin, tangenta, în spirală” 

și Mențiune Specială:”Îmi puseși mama, cântecul în suflet”; poeta Claudia Bota la 

Poezie inedita premiul III: ”Amprentele dorului”și Poezie  inedită cu temă impusă: 

poezia cuantică, premiul III: ”Picătură divină”;poeta Silvia Rîșnoveanu, Germania- 

Carte edită de poezii: Premiul III: Aripi; poeta Roxana Elena Sandu, Ialomița- Poezie 

inedita cu temă impusă: poezia cuantică: Mențiune special: Iubire; poeta Olga Văduva:  
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Carte edită de poezii Premiul II: Ponte tra I pensieri/Pod peste gânduri, secțiuneai 

taliană. Apoi cu scriitorul italian Alfredo Bruni, fondatorul Asociației Culturale “La colpa 

di scrivere” ( Vina scrisului), care a primit Premio alla Carriera per la letteratura și Luigi 

Silvestri - Premio Speciale Cuore Verde.  

Toate aceste întâlniri culturale deschid spiritul spre noi orizonturi, călătorind 

spre timpuri primordiale, unde omul putea sta de vorbă cu Dumnezeu! Există în fiecare  

ființă un paradis al culturii, unde educația spiritului vine din timpuri ancestrale, demult 

apuse, pentru că omul, în ziua de azi, își croiește cu greu  drum prin tranșeile culturii 

care apar tot mai des. Scriitori fără valoare ies la iveală prin stingerea culturii, prin 

acapararea unor valori mici, puse pe stâlpul umanității, pentru că, uneori, cultura 

devine un brand unde banii își spun cuvântul, iar adevăratele valori se sting pentru că 

nu le ajută statul! Nae Ionescu spunea: ” Singura datorie a statului este de a îngădui 

și a ajuta pe orice om să creeze ”. Creația adevărată, dar mai ales cea lăuntrică, poate 

crea mitul fericirii, să-l ducă pe cel ce crează dincolo de limitele existenței, chiar poate 

devenii nemuritor, prin depășirea propriei condiții, dar sunt atât de puțini care se 

încumetă să meargă pe calea cunoașterii de sine.  

Ar trebui să înțelegem că fără paradisuri culturale, școlia cademice, fără 

sacrificii imense, nu putem crea cultură cu adevărat. De aceea Mihaela Talabà impune 

valori spiritual prin căutarea în sine a creației, pentru că poezia cuantică deschide noi 

orizonturi în creație, prin unirea valorilor spiritual în unul singur: cel ce se caută în sine. 

De aici denotă că, creația interioară este și creația lui Dumnezeu! Numai prin 

integrarea în natură, mai bine zis în legile naturii, ne putem recâștiga paradisul pierdut. 

Vedem aceste salturi spiritual în ”Luceafărul” - Eminescu; Faust – Goethe; Divina 

Comedie – Dante; Corbul – Poe; Dacă – Kipling și de ce nu, în Coșbuc, Alexandri, 

Bacovia, Nichita Stănescu, Leopardi, Virgiliu, Ovidiu etc.Toți acești creatori de 

eternitate au dus spiritul pe plaiurile nebănuite ale sensibilității interioare, pentru că 

fiecare și-a căutat adevărata fericire! 

    Rezultalele în limba română: 

Carte edită de poezii Premiul I: Căutătorul de pokemoni de Angi Melania Cristea, 

Craiova. Premiul II: ex aequo Omnia Vincit Amor! de Florin T. Roman, Sebiș (Arad) 

Inimă soare neobișnuit de Ciprian Muntean, Lugoj. Premiul III: ex aequo Limita umbrei 

de Silvia Bodea-Sălăjan, Zalău Aripi de Silvia Rîșnoveanu, Germania Mențiune de 

onoare: Suflete de ceară de Camelia Ardelean, Deva. Numele meu,e… de Stejărel 

Ionescu, Timișoara. Mențiune specială: Gramatica iubirii de Dan Mitrache, Bălcești 

Labirintul iubirii de Claudia Bota, București Florile cireșului tânăr de Daniela Gumann, 

Austria. Premii Speciale: Premiul Special Quantum:  Eterna iubire de Daniela Gumann, 

Austria. 

 

22.09.2018, Castiglione di Ravenna, Italia 

Hatos Vasile 
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IDENTITATE 
 

Ca „locuitor” al arhivelor statului și ale diverselor 

instituții, am constatat, după 1989, o adevărată și mirabilă 

invazie a unor „cercetători” dornici de informații și acte.  

Faptul era, în majoritatea cazurilor, efectul legilor de 

retrocedare a bunurilor confiscate de regimul democrat-

popular. În mai puține cazuri, cercetătorii urmăreau 

obiectivul de a descoperi și publica mărturii despre păstrarea 

sau afirmarea identității personale/familiale sau comunitare. 

În acest context au apărut în multe zone ale țării monografii 

dedicate unor persoane, instituții, localități și evenimente.  

Printre scrierile meritorii de această natură se numără studiul 

monografic alcătuit de prof Mircea Botiș și preot Radu Botiș, 

Ulmeni-Maramureș, Editura Enesis, Baia Mare, 2011.  

Volumul prinde în cele 271 de pagini, însoțite de consistente 

imagini foto, identitatea orașului Ulmeni din Maramureș. Pe coperta a patra se află o utilă și 

interesantă prezentare a C.V-ului profesional-științific al autorilor.  

Aflăm astfel că prof Mircea Botiș, absolvent al Facultății de istorie-filozofie de la 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și al masteratului „Elite politice” la Facultatea 

de Istorie și Patrimoniu „Nicolae Lupu” din Sibiu, este un profesionist de clasă atestat prin 

rezultatele elevilor săi la faza națională a olimpiadei de istorie, prin diploma pentru contribuție 

deosebită obținută la Concursul de eseuri „Gânduri, idei, sentimente despre Holocaust” și ca 

organizator la Concursul de Iudaism și Istoria Evreilor desfășurat la Sibiu în 2007. 

Radu Botiș este un „sacerdot în cuvânt, în slujire și-n inimă”, un „condei” prezent în 

redacțiile și colaborator al revistelor din țară și străinătate: Starpress, Dor de Dor, Murmur, 

Agero-Stutgart, RomanianVIP – SUA, Nou Horizont-Spania, Observatorul-Toronto. Strâns legat 

de activitatea culturală din zona ce constituie tema monografiei, Radu Boțiș este editorul și 

fondatorul revistelor Glas comun, Slova creștină și al suplimentului Slova copiilor, precum și 

președintele fondator al Asociației cultural creștine umanitare Ars Vivat al cărui program de 

activitate și realizări este prezentat și în monografie.   

Autorii tratează cu competență și dăruire – pentru că sunt locuitori ai zonei- identitatea 

fizico-geografică a localității aparținând spațiului mioritic evocat de Blaga. Spațiul geografic al 

orașului Ulmeni este prezentat în principalele lui caracteristici și componente: perimetrul, 

suprafața, relieful, punctele reprezentative, solul, clima, altitudinea, hidrografia, fenomenele 

atmosferice, resursele biogeografice (păduri, faună cinegetică și piscicolă), demografia, căreia 

i se consacră un capitol separat.Identitatea demografică, spun autorii, poartă amprenta 

istoriei așezării și a spațiului fizico – geografic al zonei. Orașul Ulmeni este o așezare ale cărei 

rădăcini se află în vechea Dacie și în Dacia romană, când era cunoscută sub numele Bodava. 

Atestată documentar din 1405, când purta numele Silimeghiu (Sylelmed), metamorfozat în 

diferite variante, localitatea a luat numele Ulmeni  din 1926.  

În evul mediu, localitatea s-a aflat în proprietatea voievozilor Balc și Dragoș și a 

urmașilor acestora. Din punct de vedere politic, așezarea s-a aflat în zona de interferență 
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dintre Principatul autonom al Transilvaniei și regatul Ungariei, trecând apoi sub dominația 

Imperiului Habsburgic, devenit din 1867 Imperiul Austro-Ungar, destrămat în 1918, prin lupta 

pentru independență a națiunilor componente. La 1 decembrie 1918, românii din Transilvania, 

inclusiv locuitorii comunei Ulmeni,  au decis unirea la România. Dictatul de la Viena-1940, a 

impus României cedarea către Ungaria a părții de nord-est a Transilvaniei. Zona Ulmeniului a 

intrat temporar în stăpânirea Ungariei, dar din toamna anului 1944, a revenit la România. 

Interesați în prezentarea Ulmeniului, fără a-l izola de satele din jur, autorii adaugă referințe 

legate și de identitatea acestora.  

Autorii prezintă evoluția demografică a localității Ulmeni sub aspect numeric, al 

structurii de vârstă, sex, etnic, social, onomastic, de stare civilă și militară. Prezentată 

cronologic, evoluția demografică atestă existența continuă a unei majorități etnice românești. 

În structura religioasă a populației se subliniază că majoritatea o constituie aderenții bisericii 

unite Romei. În continuarea studierii identității demografice, autorii au considerat necesar să 

aloce un capitol separat funcțiilor geoeconomice actuale ale orașului. Folosind surse statistice, 

autorii extrag informații privind baza economică a localității, care a fost, până târziu în epoca 

modernă, agricultura. Un loc important se acordă analizei relațiilor de proprietate asupra 

pământului, insistându-se asupra momentelor 1853-1854, când s-a desființat servitutea 

personală, 1921, 1945, 1949, 1991. Concomitent se comentează aspecte legate de mijloacele 

de producție, tehnologiile folosite, productivitatea.  Corespunzător evoluției cronologice, a 

mersului spre modernizare,  se fac referiri la alte ramuri ale economiei, la dezvoltarea 

meșteșugurilor și industriei, ceea ce a adus ridicarea localității la statutul de oraș. În partea 

finală a capitolului, autorii ne înfățișează situația actuală a economiei orașului și proiectele de 

viitor în domeniul ecologic, protejarea mediului și creșterea calității vieții, turistic. Identitatea 

culturală reprezintă cea de a treia direcție a studiului monografic dedicat Ulmeniului. 

 Ne sunt prezentate informații privind datinile și obiceiurile ținând de activitatea 

economică a locuitorilor: unelte, procedee de muncă, pomicultură, creșterea animalelor, 

ocupații casnice. Aceeași linie de cercetare urmărește: alimentația, portul, credințele despre 

cer și astre, graiul, obiceiurile de înmormântare, obiceiurile legate de muncile agricole, de 

datele calendaristice, jocurile tradiționale. Suntem de părere că locul capitolului consacrat 

învățământului era aici, pe axa identității culturale, alături de capitolul „Oameni de ieri și de 

azi”, care ne înfățișează personalitățile culturale ale zonei. Învățământul reprezintă unul dintre 

factorii importanți în păstrarea identității culturale a unei comunități. Aflați timp de secole sub 

dominație străină, austriacă și maghiară, românii din Transilvania, deci și cei din Ulmeni, au 

fost supuși unui proces intens și îndelungat de aculturație.  

Autorii au prezentat cu acuratețe evoluția învățământului de la cel religios/confesional 

către învățământul modern, laic. S-au evidențiat mai ales politicile de maghiarizare prin 

învățământ. Și așa cum era normal au ajuns la nominalizarea personalităților culturale din 

zonă, problemă căreia i-au consacrat un capitol special incluzând și oamenii politici. Evident 

nu putem aminti aici decât pe câțiva dintre oamenii de cultură originari din spațiul ulmenean: 

poetul, prozatorul și traducătorul Petre Dulfu (1856-1953), rapsodul popular Emil Gavriș 

(1915-1989), poetul, prozatorul și editorul Radu Ulmeanu (1946), poeta și prozatoarea Florica 

Bud (1957), etc.  

Cartea domnilor prof.Mircea Botiș și pr. Radu Botiș tratează ansamblul elementelor ce 

definesc orașul Ulmeni, identificându-l din masa așezărilor din România.  

Prof.Traian D. Lazăr  
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Eu ce încă nu m-am născut  
 

 L-am întâlnit  și chiar dacă pare stranie 

privirea-i de trecut,  

 lumina facerii se ascunde în povara viselor 

neimplinte.  

 Eu ce încă nu m-am născut, doar aștept 

facerea lumii,  

 tresar la fiecare bătaie a inimii din pieptul 

infinitului.  

 Nu tremur la gândul că voi deveni poate un 

munte.  

 Piatra ce voi fi , cu siguranță va fi cea mai fină 

marmură   

 în care Michelangelo va defini cu dalta-i 

magică La Pieta.  

    Dacă apa cristalină voi încerca să curg prin 

univers,  

  nici o viață nu va mai avea sfârșit pentru că 

eu,  

 eu voi fi apa vie a celor izbăviți de dureri și 

patimi.  

Recunosc, mi-ar plăcea să înfloresc seninul 

ochiului magic,  

 să dăruiesc petale din floarea vieții fiecărui 

suflet dezvelit de emoția facerii.  

 Să pafrumez tărâmul dorințelor și a viselor 

interzise   

 cu parfumul mirului făcător de minuni din 

icoanele fermecate.  

 L-am întâlnit, e adevărat că nu există decât în 

mintea și sufletul meu,  

dar nu contează că nu-l pot  atinge , îl simt, îl 

trăiesc, îl vesnicesc în mine. 

Dans 
 Când flăcări înalte cât spiritul barbar al 

neputinței   

 cuprind  pădurea de emoții a primăverii din 

noi  

 schelălăie fiecare silabă de ură ce scrie 

dihonia   

 urâtul , o plagă a destinului înfipt în creierul 

existenței  

 rânjește cu gura-i hâdă   

 arătându-și colții mânjiți de degradul ființei.  

 Focul din celalat eu, barbar  încătușat în lanțul 

inchiziției , 

 crește   într-un dans al morții frumosului,   

 înnegrind cu fumul infatuării credința a ceea 

ce suntem.  

 Eu nu știu cum ajungem să ardem în propriile 

cuvinte  

 urlate la întâmplare,   

 doar să distrugem , doar să dăm foc 

perfecțiunii.  

 Știu   că ploaia binefăcătoare a dimineților din 

priviri  

 se lasă așteptată prea mult, mi-e teamă că 

pleoapa izbăvirii  

 a închis ochiul ce trebuia să plângă cu dor de 

iubire de frumos  

 pentru al proteja de flacăra urâtului bolnav de 

vedetism.  

 

Adevăratul spectacol  
 Uneori  sclipiri de minți bolnave   

 otrăvesc lumina bunătății din suflet  

 scântei de ură ard zâmbete   

 transformând sufletul într-o lugubră   

  scenă demonizată   

 actorii santem noi   

 răi și buni, așa credem   

 adevărul e că scena e locul   

  unde luminile rampei sânt stinse   

 pentru a nu descoperi adevăratul spectacol  

 cum stinse sânt luminile din ochii noștri  

 ce privesc indiferenți   

 la spectacolul hidos unde rorlul principal  

 îl are moartea,  

 moartea  celor ce disperați încearcă să urce   

 să urce primi în bărcile ce-i poartă în larg  

  pe scena deznădejdii a iluziilor  
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 unde fiecare vrea să aibă rolul principal  

 de a demonstra că omenirea   

 se dezumanizează  

 Într-un rictus al nesfârșitului . 

Mărioara Vișan  

 

 

 

 

JOCUL  MIRĂRILOR 
-Fragment- 

Întinsă pe canapeaua moale, în sunetul muzicii 

preferate, uvertura operei „Frumoasa din pădurea adormită” 

de Piotr Ilici Ceaikovsky, alintată în umbra răcoroasă prefirată 

printre draperiile îngăduitoare, Lelia se simţea bine după ziua 

încărcată. Parfumul de ulei de levănţică o relaxa. Alergătura 

prin biblioteci, tot căutând nişte referinţe pentru lucrarea pe 

care o pregătea, îi adusese un fior de oboseală. De altfel nu 

mai era o femeie tânără! Traducerea la care lucra era foarte 

importantă şi ea, meticuloasă ca de obicei, ţinea ca totul să 

fie perfect. De aceea citea, se documenta, căci n-ar fi admis 

să facă un fel de copy paste rece şi impersonal. Cât despre 

locul acesta, un fel de casă de modă, micuţă şi modestă, nu era numai o afacere. Este adevărat 

că o cumpărase tot de la nişte români, de fapt moştenitorii fostului proprietar. Deşi nu era 

specialitatea sa, o simţea ca pe un fel de reîntoarcere la anii de demult, în copilărie, când îşi 

trăia zilele printre  probele clientelor, croitul rochiilor, cusutul la maşină. Încă îi stăruia în minte 

mirosul de cârpă udă încinsă de talpa dogoritoare a fierului de călcat. Amintiri din fosta 

prăvălie-atelier, cu geamuri luminoase şi cu ieşire la stradă, care în spate se continua cu o 

cameră de locuit. Ca mai toate prăvăliile de pe această stradă! Părinţii ei puseseră alături cele 

două maşini de cusut, una, de damă, cumpărată de tânăra femeie în rate de la magazinul 

specializat de pe strada Regală, cealaltă, bărbătească, mai veche, luată la mâna a doua. Spre 

fundul atelierului, în dreapta, trona masa de croit, mare, acoperită cu un blat gros de aproape 

zece centimetri. Lemnul său neted primea generos toate materialele care se lăfăiau în voia lor, 

până când le venea vremea croitului. Deasupra, pe peretele văruit, în cuie destul de mari, 

atârnau cele necesare meseriei: rigle de lemn, teuri, triunghiuri, două panglici de centimetru 

de rezervă, foarfecul cel mare, dar, mai ales, tipare. Tipare pentru lucrurile speciale: mâneca 

simplă, mâneca raglan, piept, spate, guler drept, guler şal, crac de pantalon, bazoane. Toate, 

făcute din carton gros, îngălbenit de atâta folosinţă, cu o gaură anumită pentru a sta, unele 

peste altele, după mărime şi specific, pe câte un cui mare şi gros. Una era să faci un palton 

pentru a fătucă subţirică şi alta era să acoperi rotunjimile unui bărbat care trecea zilnic strada 

la crâşma lui Şelaru pentru porţia lui de mititei şi bere. La un capăt al mesei stătea cutia cu 

crete de croitorie, alături de cea cu ace cu gămălie, degetare. Tot pe această masă îşi găsea 

rezolvarea nevoia de a călca lucrurile groase, sprijinite de pernele special confecţionate din 

fâşii de material, tăiate, udate, presate, îndesate într-o pungă de pânză după forma necesară 

(mânecă, piept,…) şi lăsate la uscat în bătaia soarelui, până căpătau tăria potrivită. Acestea, 

învelite apoi în alt material, mai rezistent, făceau tovărăşie cu bucăţile de nanghin cu care se 

acoperea stofa prigonită sub pojarul fierului de călcat, după ce totul fusese cuminţit cu 
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pămătuful făcut din şuviţe de material gros rulat la un capăt şi legat bine, ai cărui franjuri 

grosolani se udau în apa pusă alături într-o fostă cutie de conserve. Fierul de călcat, din fontă 

grea, cu mâner de lemn, se încălzea după reguli ştiute de mult timp: se deschidea capacul, se 

puneau cărbuni negri-tăciune, se aprindeau şi apoi, cu capacul bine închis de siguranţa 

cocoşelului de fier, se vântura totul, ca bărcuţa din bâlciul de la colţul străzii, până când tăciunii 

căpătau culoarea de jar şi degetul, uşor umezit în vârful buzelor, sfârâia pe talpa lucioasă a 

fierului încins. Era gata! Pentru lucrurile subţiri, exista un fier de călcat mai uşor, cu talpa 

subţire, care se încălzea pe aceeaşi gazieră la care se pregătea mâncarea. Alături, pe perete, 

atingând duşumeaua, trona o oglindă cu ape gălbuii, tulburate de trecerea atâtor ani. Numai  

rama de lemn, într-o culoare incertă de auriu veştejit şi inscripţia fernet, desenată direct pe 

luciul albăstrui, cu litere mare, roşii, într-un fel de blazon, mai puteau povesti de unde 

provenea şi câte văzuse la viaţa ei: amatori de licori bahice, rătăciţi prin aburii iluziilor efemere; 

dame de consumaţie cu zâmbetul mereu pe buze ca o invitaţie perpetuă motivată de 

dezgolirile îndrăzneţe şi neaşteptate în care nurii apetisanţi ascundeau uneori adevărate 

drame; scripcari obosiţi care, cu ochii pe jumătate închişi de patimă sau de nesomn, cântau de 

dor şi de inimă albastră; şi fum, multe rotocoale de fum, ce se încolăceau prin părul tuturor 

ducând mirosul de chantan până în orele nopţii celeilalte, ca o chemare la păcat, acoperită 

superficial de o undă de apă de colonie ieftină, fabricată în distilerii suspecte. Acum, în ea se 

oglindeau clienţii veniţi la probă. Doamne grăsuţe, disperate de formele rotunjoare, care 

trebuiau mascate cu o croială nouă; domni care veneau pentru un costum de haine, făcut din 

materialul nou, cumpărat pe puncte; rar, foarte rar, câte o mireasă, care nu împrumuta rochia 

de la prăvăliile cu specific, pentru că dorea să păstreze ca amintire propria rochie albă de 

organdi, la fel ca cea păstrată în cufărul bunicii. Căci croitoria începuse să aibă căutare. Se lucra 

orice. Din două haine vechi, una nouă, din ceva mare, două lucruşoare mici pentru copii. Mai 

rar, materiale noi! Nu oricine şi-ar fi permis! Un raft cu policioare pentru materialele ce 

aşteptau să fie croite, alături de un fel de suport, ca un rastel, pe care stăteau agăţate 

umeraşele cu hainele gata de probă. Şi un manechin, care nu rămânea niciodată gol, aşezat 

mai spre fereastră. Doar nu era să se piardă un mijloc de reclamă! În celălalt colţ, tot spre 

fereastră, o măsuţă acoperită cu o faţă de masă de catifea, cu ciucurii cam obosiţi, cu câteva 

reviste de modă, vechi şi îngălbenite, toate luate de la talcioc pe te miri ce, o scrumieră groasă 

de sticlă, o tăviţă cu o carafă cu apă, alături de două pahare, acoperite cu un şerveţel de 

impecabil de broderie albă; alături, două scaune cu picioare curbate întruchipa ospitalitatea 

atelierului pentru clientela ce venea să aducă ceva de lucru. Mama ei, croitoreasa, trata  

fiecare clientă cu atenţia cuvenită unei mari doamne. Îi deschidea jurnalele, îi dădea sugestii, 

chiar dacă ar fi fost vorba de volanele unei rochiţe pentru cea mică sau de guleraşul rotund, 

care era foarte modern. Nu puteai să treci pe stradă fără să vezi anunţul scris cu litere de tipar 

pe cele două vitrine, de o parte şi de alta a uşii de intrare: Croitorie de damă; Croitorie 

bărbătească.       

Niciodată nu ar fi crezut că gândurile sale, ocupate până la refuz cu lecţiile de la şcoală şi cărţile 

citite cu voie sau fără, înregistraseră tot ceea ce se petrecea în croitoria modestă. Nici că toate 

sfaturile pe care mama sa le dădea unei tinere ucenice, pe care o luase ca ajutor, atunci când 

a fost necesar, se vor întipări în mintea ei de viitoare doamnă. A trebuit să treacă atâţia şi 

atâţia ani pentru ca ea să descopere că mama sa muncea nu doar pentru banii atât de necesari 

traiului zilnic. A înţeles că practica această meserie cu patimă, ca pe o artă, bucurându-se de 

fiecare lucru nou, reuşit. Abia aici, târziu, Lelia a înţeles voluptatea cu care femeia se apleca 
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asupra unui material nou intrat pe masa de croit, pipăindu-l cu degete nerăbdătoare, 

alintându-l într-un tapotat mărunţel, mângâindu-l lin cu palma, ca pe o ofrandă de sacrificiu, 

după care, cu gravitatea unui mare preot, începea ritualul măsurării, al însemnării cu creta 

gălbuie, lua foarfecele ascuţit şi îi croia drumul spre o nouă viaţă. Apoi, cu o oarecare linişte 

interioară, începea a potrivi, a suprapune, a fixa cu ace de gămălie. În miez de noapte, când se 

petreceau toate acestea, deoarece era mai multă linişte în jur, protocolul se preciza fără 

echivoc. De acum încolo, nu mai era cale de întoarcere!  

Lucia Pătrașcu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O NOUĂ TAGMĂ DE SCRIITORI 

         Scriu penali în pușcării, 

         Despre ce făcură-n viață, 

         Dând și altora povață... 

         Cum să facă noi hoții! 

 

     PRETENȚIE EXAGERATĂ 

          Deși i-am oferit o casă 

          Cadou,vecina-i supărată 

          Căci ea,femeie-înfumurată 

          Voia o vilă arătoasă. 

 

      TRATAMENT AL NERVOZITĂȚII 

          Levănțica-mi este dragă 

          Pentru floare și ulei; 

          Nu mai sunt acum beteagă... 

          Cum eram de obicei! 

 

      LA INVESTIREA UNUI GUVERN 

           Pe Biblie-au depus jurământul, 

           Câțiva,într-un ritm poticnit 

           Și-apoi au luat toți cuvântul, 

           Când vorbe...doar s-au auzit! 

 

 

       UNUI PROFESOR IMORAL 

           Aparent,corect în clasă, 

           Vrând plăcerile să guste, 

           Umblă în halat în casă, 

           Iar la școală....pe sub fuste! 

 

         ECONOMIA ,,DUDUIE" 

          Ați violat-o ca pe o fecioară, 

          Dezastre-n urma voastră au rămas, 

          Politica de stânga ne omoară, 

       Iar cea de dreapta...n-are nici un glas! 

 

           CONTESTATAR SANCȚIONAT 

              Din proverbe mă adap, 

              Când vă spun de el atât: 

              ,,I se dă mereu la cap 

               Celui care face gât! 

 

          ȚARA ARDE ȘI EI RÂD 

           Parlamentarii sunt glumeți, 

           Când votul lor e chiar ridicol, 

           Pe noi ne bagă în tristeți, 

           Iar pentru țară..un pericol! 

 

         UNUI COLABORATOR LA O REVISTĂ 

           N-are preț nici trei parale, 

           Rubrica pe care-o ții: 

           Versurile dumitale 

           Le-aș plăti...să nu le scrii! 

 

             BEȚIV ÎNGÂMFAT 

           Treaz când ești și totu-i bine, 

           Nasu-l ții pe sus degeaba; 

           Beat fiind,se-încurcă treaba.. 

           Sus,nici capul nu-l poți ține! 

                            ELENA MÂNDRU-IAȘI  
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   ÎN APUSUL ÎN CARE CHIPUL MEU 

 

Al cui e cântecul acesta alb în care 

stau ca într-un abur aici pe muntele 

suferinţei urcând din văile întinse 

vai şi cântecul meu este un abur 

 

păsările acestea care urcă veşnic 

din adâncul timpului cu ramuri de mirt 

înflorite în cioc mă privesc ca pe o statuie 

apoi îşi reiau mersul greoi de pinguini 

 

şi-n apusul în care chipul meu se 

recompune îmi aud clipele căzând în mare 

ca un nor de pulbere varul chipului se 

mai aude coborând peste lume în mii de 

ani. 

  

 

 IMNUL VANESEI 

 

Ea merge cu un deal de mână 

ca şi cum ar duce un copil 

picioarele îi intră până la genunchi 

                             în nisip 

răspunzând în lumea cealaltă 

 

ca o hipnotizată priveşte înainte 

turmele de piane pe zare 

vântul bătând îi îndoaie surâsul 

ce-i flutură în urmă-i ca un şal 

 

dragostea ei se aude clipocind în tot 

universul 

în vremea aceasta în oraşe 

carii cântă înalt asemenea cocoşilor în 

istorie 

femeia-şi târăşte surâsul însângerat 

 

ca un izvor, pe lume  

hei, hei, hei, izvorul acesta va creşte 

devenind râu, devenind fluviu 

curgând înspre-nceputul lumii 

 

IMN DE PATRIE 

Ca iarba să crească imnurile mele 

Pe câmpiile verzi ale patriei 

Soarele să încălzească pământul jilav 

Vai, eu de iubirea de patrie voi muri ! 

 

Aici altarele de lumină înfloresc 

Peste grădini buzele noastre 

Murmură imnul patriei, vai 

Şi corul fecioarelor susţine cerul ! 

 

Sufletul înflorit prin văzduh 

În patria curată coboară 

O lumină mare se face în văzduh 

Vai, eu de iubirea de patrie voi muri 

 

Autor: Ştefan Dumitrescu 

 
 

Vai, eu de iubirea de patrie voi muri ! 

 

Aici altarele de lumină înfloresc 

Peste grădini buzele noastre 
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Flori de mălin  

lui Nicolae Labiș 

 

Flori de mălin ți-aștern la căpătâiul 

rândurilor tale 

și glasul căprioarei îți cântă dulce imn. 

Ecoul slovei tale mă-nalță spre lumină 

și chipul tinereții, cu zbor de clipă fină, 

în zâmbet mă preface și scut m-așează-n 

vreme 

pe albă fruntea ta. 

Flori de mălin ți-aștern la căpătâiul 

rândurilor tale 

și glasul trist al iernii îți cântă asprul cânt. 

Un clopot își ascultă ecou-n depărtare 

și-un vânt de miază-noapte năvalnic te-a 

chemat... 

Nici n-apucași fierbinte să înțelegi lumina 

și visul nemuririi, învăluindu-ți soarta 

s-a furișat spre tine lăsându-ți doar în 

urmă ecoul necuprins... 

 

M-am căutat și m-am găsit  

 

M-am căutat și m-am găsit. 

Fără de vlagă, sub atâtea straturi, 

Plutind prin sfere tainice și grele 

Și ascultând țărâna din neanturi. 

M-am căutat și m-am găsit. 

Plăpândă, firavă și neajutorată 

Ca un copil... Și nu mai joc un rol, 

Trăiesc aievea pentru prima dată. 

M-am căutat și m-am găsit. 

E-un foc adânc ce arde tare, tare, 

E-o lacrimă ce nu mai vrea să zboare 

Și-un vers divin cu dor de soare. 

M-am căutat și m-am găsit. 

Un chip ce mi se pare că-i frumos 

Privindu-l în a tainelor oglindă 

Cu-n dor de stele, dulce și duios. 

M-am căutat și m-am găsit. 

Și dintr-o dată nu contează perfecțiunea. 

Sunt bune visele, dar ajungând la răsărit 

Mă fac altar ca să slujesc iubirea. 

 

Acasă 

 

Acasă nu-i un loc pe hartă 

și nici o casă veche nu-i. 

Acasă-i șoapta cea înviorată 

și strugurii cei copți în vii. 

Acasă nu-i acolo-n depărtare 

unde-așteptăm să revenim cândva. 

Acasă e acolo unde este soare, 

acolo unde-n taină-nalți o stea. 

Acasă nu-i acolo unde-i masa mare 

și plină de bucate din străbuni. 

Acasă-i freamăt și-i chemare, 

acasă-i jarul veșnic din cărbuni. 

Acasă nu e buzunarul plin, 

de nu ai învățat să-mparți cu alții. 

 

Acasă e acolo unde-i cer senin, 

acolo unde dragostea strămută munții. 

Acasă nu-i un loc pe hartăși nici o casă 

nouă nu-i. 

Acasă este dorul de viață, 

e cântecul suav al sufletului. 

Acasă nu-i acolo unde alții spun 

c-ar fi. Iar tu accepți muțind. 

Acasă e cu Dumnezeu pe drum, 

când plângi, râzi și trăiești iubind. 

 

Autor:ELLA  MARA - Blindu Mariana 
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Ganoderma lucidum  

un miracol pentru sănătate 
 

 1.1  Ce este Ganoderma? 

Este o ciuperca ce face parte din familia Polyporacee,alaturi de 

numeroase alte ciuperci,este saprofita pe copaci,adica creste 

pe tulpina lor,fara  a-i deranja,hranindu-se cu ajutorul lor. 

Este cunoscuta din antichitate,iar marturii despre folosirea ei 

se gasesc mai ales la popoarele din extremul Orient,la chinezi, coreeni, japonezi. 

A fost si este considerata „un miraculos remediu natural”. 

 Numele stiintific este Ganoderma Lucidum si este o ciuperca rosie rara,cu proprietati 

terapeutice,ce creste pe tulpina copacilor. 

 De mii de ani, Ganoderma Lucidum,"regele miraculos al plantelor"este cel mai folosit 

remediu,in Asia, pentru ca nu are nici un fel de efecte secundare negative, chiar si in 

cazul consumarii sale pentru un timp indelungat. 

In"Perspectiva asupra medicinei plantelor", scrisa de faimosul farmacolog chinez Dr. 

Li Shin-Chen,se clasifica aceasta specia rara de ciuperca medicinala,in sase categorii, 

in functie de culoare: Ganoderma neagra, Ganoderma purpurie, Ganoderma albastra, 

Ganoderma alba, Ganoderma galbena si Ganoderma rosie. 

Cand este proaspata ciuperca este moale ca pluta,colorata in culorile amintite mai 

sus: rosu,negru, galben.albastru, alb,purpuriu. 

Sunt 6 specii selectionate din cele peste 200,care au forma aproximativ cu a organului 

pe care actioneaza:inima,creier, ficat,plamani,rinichi,splina. 

Una dintre speciile rosii este numita si acum “Ganoderma in forma de 

cocor”,deoarece in traditia chineza,cocorul simbolizeaza viata lunga;deci ciuperca 

asigura vitalitate intregului organism,corpul are mai multa energie vitala,Qi la chinezi; 

japonezii  numesc Ki,energia vitala  

Omul traieste mai mult in deplinatatea functiilor sale consumand Ganoderma,isi 

poate imbunatati starea generala a sanatatii.Ciuperca creste capacitatea de vindecare 

a organismului, ajuta la mentinerea unui corp sanatos si sustine longevitatea. 

 

1.2.Diferite denumiri 

Numele stiintific:GANODERMA LUCIDUM ca specie,din familia eterogena a 

Polyporaceelor 

A fost numita de catre chinezi Lingzhi. 

Lingzhi inseamna in traducere”planta potentei spirituale” 

Japonezii o numesc Reishi,iar coreenii Yeongji kagul sau Younghi. 

Cunoscuta de peste 5000 ani de catre chinezi,ganoderma se regaseste ca 

recomandare si in tratate contemporane farmaceutice ca” American herbal 
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pharmacopeia  and therapeutic compendium” si in tratatele terapeutice vechi 

asiatice. 

Detalii despre utilizare precum si diferite nume ale Ganodermei se găsesc in cărţile 

medicale chinezesti: "Sheng Nong Herbal Medicine Book" veche de peste 2000 de 

ani,dar si in "The Outline of Herbal Medicine". 

 A fost supranumita”planta lui Dumnezeu”,”planta cu potential spiritual “,”elixirul 

eternitatii”, ”regele plantelor”,”regina nemuririi”,”ciuperca minune”. 

Copyright © 2008 Digital Data Cluj, 

 www. digitaldata. ro 

Editură acreditată de CNCSIS – cod 203 

 

 

Interior primordial 

Norii, cei mai vechi călători fără 

paşapoarte, ne spun poveşti despre 

viaţă şi moarte, invitându-ne să bem 

apa la „izvorul dinăuntru”... 

Poate cel care dăruieşte ar trebui pe 

sine să se privească înăuntru, să vadă 

dacă „merită a fi dăruitorul”... 

Căci, dacă darul e făcut cu nepăsare, o 

mică otravă nu cumva se va strecura, 

oare? 

...Şi totuşi, dacă nici nu suferi, nici nu te 

bucuri nespus, ci un parfum neutru 

dăruieşti. 

E posibil să fii făptura prin care El 

surâde... 

Mă desprind de lumea schimbătoare, 

ca norii plecaţi la plimbare, iar pentru 

absurda poveste-poezie cu două 

cuvinte: „sunt înăuntru”, înşirate pe-un 

rând, am  

respect şi-un pic de teamă...  

Ridic cuvintele şi le proptesc pe pagina 

ce pare prea mică faţă de înţelesul lor, 

măreţ... 

 

Calea Lactee 

Mi-ai dăruit Calea-Lactee şi mi-am pus-

o curea la ceasul...întrupării...Din înalt 

mă priveşti uimit cum scapără-n mine 

fiece idee... 

Trăiesc la marginea Căii-Lactee, unde 

lumea toată e-n boală, sau în 

convalescenţă, raiul şi iadul sunt în 

carantină preventivă, lumea e sigur în 

derivă, fiindcă nu am fost dispuşi să 

permitem citirea gândurilor... 

Ridicarea vibraţiei e obligatorie,dacă 

vreau să scap de murirea timpului, 

iluzorie,cumva, curgerea lui să fie doar 

o veche  istorie  

scrisă de mine  în Calea-Lactee 

 

Ana-Maria Bucur 
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ROMÂNII ŞI AUSTRIECII 
„Viața religioasă a românilor ortodocși care au 

trăit ori trăiesc în Austria este o parte constitutivă a 

unei conviețuiri istorice de aproape trei veacuri. 

Această istorie este strâns legat� de istoria Monarhiei 

și a austriecilor, alături, și față în față cu românii, care 

au trăit ori trăiesc aici, sau cu cei care au trăit în 

provincii românești, ce au aparținut Imperiului 

habsburgic: Transilvania (1688-1867-1918), Oltenia 

(1718-1739), Banat (1718-1918) și Bucovina (1775-

1918)6   

Comunitatea românească din Austria a încercat, ca și celelalte grupuri de creștini ortodocși, 

să-și păstreze identitatea lor religioasă în această situație specială, care este diaspora, adică 

trăirea în împrăștiere, împreună și alături cu alte grupuri etnice și naționale, care sunt 

majoritare. Viena, în special, și Austria, în general au reprezentat de-a lungul istoriei o punte 

de legătură între Răsărit și Apus. Românii au raporturi străvechi cu capitala fostului mare 

Imperiu din centrul Europei, aici s-au înscris atâtea capitole însemnate din istoria noastră. În 

acest sens este suficient să amintim, doar lapidar, despre unele legături românești culturale, 

economice ori politice. În Kreuzenstein este păstrată „Legenda Sancti Gerardi“, scriere din 

secolul XI, care cuprinde biografia episcopului de Cenad, cu informații valoroase despre 

ducatul lui Ahtum din Banat. Aici la Cenad a fost prima instituție de cultură și școală 

românească, atestatată cu documente 7  Aici a existat o mănăstire ortodoxă, înainte de venirea 

ungurilor, adică înainte de anul 1000. Cu toate că mărturiile și cronicile vechi istorice nu sunt 

foarte darnice privind prezențele românești în Austria, există totuși dovezi pentru diferite 

legături între români și austrieci. În lupta de la Kressenbrunn (12 iulie 1260)8 împotriva regelui 

ceh, se aflau, de partea austriecilor, aliați ai regelui Ungariei și contingente de poloni, români 

și ruteni. Între domnitorii români care nu au ajuns direct în Austria, dar se află într-o legătură 

cu Austria, se cuvine să-l amintim pe Vlad Țepeș, domnitor muntean (1448, 1456-1462 și 

1476). Un tablou contemporan pictat în ulei se păstrează în palatul Ambras, de lângă 

Innsbruck. O copie există la Muzeul de Istoria Artei din Viena. Vlad Țepeș este înfățișat și în 

tabloul prezentând Martiriul Sf. Ap. Andrei, tabloul fiind păstrat tot în Muzeul de Istoria Artei 

din Viena. Singurul tablou ce-l înfățișează pe Vlad în mărime naturală se află în castelul austriac 

al familiei Esterhazy, de la Forchtenstein. Aici voievodul muntean este înfățișat ca un luptător 

                                                           
6 Pentru începuturile administrației austriece în Bucovina este importantă lucrarea: Die österreichisch-
ungarische Monarchie in Wort und Bild. Band Bukowina, Wien 1899, p. 116-174. 
7 Eugen GLÜCK, Vechi manuscrise din părțile Aradului și Bihorului în mari biblioteci europene, în Magazin istoric 
nr. 10/1980, p. 19-20; Virgil CÂNDEA, Mărturii românești peste hotare, Ed. Enciclopedică, București 1991, p. 14. 
Antonie PLĂMĂDEALĂ, Mitropolitul Ardealului, Clerici ortodocși, ctitori de limbă și cultură românească, în vol. 
Biserica în misiune, p. 651. Pr. Prof Dr. Vasile GORDON, Introducere în Catehetica Ortodoxă, Ed. Sophia, 
București 2004, p. 85. 
8Prof. Aurelian SACERDOȚEANU, În jurul unei lupte a românilor cu rutenii în anul 1277, în rev. „Arhivele 
Olteniei“, XIII, 1934, p. 276-286; Idem, Relații româno-austriece în anul 1277, în APORV, 1967, p. 67-68.  
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pentru cauza creștinătății. Nicolae Esterhazy (1582-1645), fost palatin al regatului ungar, a fost 

căsătorit cu Ursula Dersffy, una dintre nepoatele lui Nicolaus Olahus, cel mai cunoscut 

membru al familiei lui Vlad Țepeș, după cum se prezenta el însuși „ex sanguine Dracula”9. Paul 

Esterhazy a fost fascinat de figura domnitorului român și mai ales de atitudinea lui împotriva 

otomanilor cuceritori, încât l-a preluat ca model. Pentru aceasta l-a trecut pe Vlad Țepeș în 

genealogia fictivă, considerând pe Țepeș ca un strămoș al lui10. Numai așa se poate înțelege 

cum a ajuns tabloul în acest castel. Se păstrează de 322 de ani inscripția crucii înălțată de 

Șerban Cantacuzino la Viena și, de asemenea, diploma acordată acestui domnitor de către 

împăratul Leopold I (1687). Există mărturii documentare, în arhiva de stat vieneză, din anii 

1439-1454 despre relații economice între orașele Sibiu, Cluj, Viena și Wiener Neustadt11. De 

asemenea, se păstrează și documente referitoare la mișcarea antiuniat a românilor ortodocși 

din Transilvania: (scrisori ale călugărului Nicodim, ale preoților: Ioan din Aciliu, Moise Măcinic 

din Sibiel, Stan din Dobra și țăranul Oprea din Săliște întemnițați la Kufstein (1752)12, ori despre 

preotul Ioan din Sadu13, întemnițat la Viena, în anul 1761. Acestea reprezintă doar câteva perle 

documentare, de mare valoare, din istoria neamului românesc, care se păstrează în Austria. 

Cetatea Vienei, drept capitală a Imperiului austriac, a reprezentat, de-a lungul veacurilor, și 

pentru români un important centru politic. Pentru aceasta domnitori români au c�utat ajutor, 

înțelegere și sprijin la frații lor creștini austrieci, mai ales, în fața pericolului otoman. „Europa 

lui Ștefan cel Mare era cunoscută ca Respublica Christiana”. El a fost numit de c�tre Papa Sixt 

IV „verus christianae fidei athleta” (adevăratul apărător al credinței creștine)14. Ștefan cel 

Mare și Sfânt a avut de bună seamă legături și cu imperialii din Viena. Numai așa s-ar putea 

înțelege cererea lui Maximilian I de Habsburg15, devenit împărat al Austriei, ca fiul lui Ștefan și 

al soției lui, munteanca Maria Voichița, să fie reprezentantul lui Ștefan în anul 1503 în 

impresionanta suită care avea să-l însoțească pe Maximilian la Roma. Domnitorul moldav 

Petru Șchiopul16 la 19 august 1591 „sătul de stoarcerile de bani, pe care nu le mai putea îndura 

sărăcia țării“ a plecat în pribegie, însoțit de vreo 500 de oameni. Cu acceptul împăratului 

Rudolf al II-lea (1572-1608) a petrecut câteva luni la Tulln, apoi s-a stabilit în Tirol, la Hall. Petru 

Șchiopul era fiul lui Mircea al III-lea Ciobanul din neamul Corvineștilor, din care se trage și 

marele rege Matei Corvin. În anul 1567 ajunge Petru Șchiopul domnitor în Muntenia, iar din 

                                                           
9 Al. POPESCU, Viena românească, Ed. Fundației Culturale Române, București 2000, p. 30-31. O monografie 
amplă a publicat și în limba engleză istoricul Nicolae STOICESCU, Vlad Țepeș. Prince of Walachia, Ed. Academiei 
Române, București 1978, p. 219. 
10 Cf. www.esterhazy.at/burg-forchtenstein . 
11 Archiv der Stadt Wien, Urkundenbuch, V, p. 26-27, 60, 192, 398-399, J. HORMAYR, Wien, seine Geschichte 
und seine Denkwürdigkeiten, Viena 1823, p. II, I, p. CXI-CXIII, La Wiener Neustadt s-a stabilit la începutul 
secolului al XV-lea Sigismund Valahul din Sibiu. Horst KLUSCH, Siebenbürgische Goldschmiedekunst, București 
1988, p. 89, 74; Cf. V. CÂNDEA, op. cit., p. 27, 126. 
12 Österreichisches Staatsarchiv. Abteilung 1: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Dokumente 7; V. CÂNDEA, op. cit., 
p. 59. De asemenea, se păstrează Documente transilvănene din Arhivele austriece la Arhivele Statului din 
București, pachetul II, nr. 113. 
13 Acesta a fost tatăl lui Ioan Molnar Piuaru. Documente în Arhiva Cancelariei Aulice Transilvane din Viena. Vezi 
I. LUPAȘ, Doi precursori ai lui Horea în audiență la Curtea împărătească din Viena, în Analele Academiei 
Române. Seria III, Tom XXVI, 1943-1944, București 1944, p. 481. 
14 Academician Virgil CÂNDEA, Respublica christiana, în Magazin istoric, iulie 2004, p. 7. 
15Constantin REZACHEVICI, Călugărul Simion își desemnează urmașul la tron, înMagazin istoric, iulie 2004, p. 19; 
în Chemări la Hristos, nr. 35, iunie 2004, p. 8.  
16 Pr. Prof. Dr. N. ȘERBĂNESCU, Un domn pribeag în Austria:Petru Șchiopul (1591-1594), în APORV, 1964, p. 78 
85. 
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anul 1574 conducea Moldova. Zece ani mai târziu s-a născut fiul său Ștefan, pe care mai târziu 

sultanul îl cere de ostatic. Petru Șchiopul a avut legături strânse cu Roma și cu papa, a admis 

iezuiții in țară pentru educația tineretului. Aceste fapte au stârnit suspiciunea turcilor. Cronica 

orașului Hall din Tirol scrie: „1592 den 5. July, so der Sonntag nach Trinitatis war, kam und fuhr 

ein Fürst mit Namen Petrus aus der Moldau, so aus Siebenbürgen und aus der Walache 

stammt, mit etlich vielem Gutsvermögen, mit anderer vieler Nationen Manns und Frauens 

Personen.... haben auch in der Zeit, da sie hier gewesen. Expansiunea otomanilor ajunsese în 

anul 1529 până la porțile Vienei, apoi, în 1683, pentru a doua oară. Românii fiind vasali turcilor 

au fost obligați să ia parte – cu trupe comandate chiar de domnitori – la această campanie. 

Trei luni de zile cei 12.000 de soldați17, ai lui �erban Cantacuzino, al țării Românești, ai lui 

Gheorghe Duca, al Moldovei și Mihail Apaffi, al Transilvaniei, au fost cantonați în zona Tivoli 

(Gatterhölzl). Turcii aveau mari rezerve legate de atitudinea românilor față de austrieci. Era 

de altfel greu de imaginat că o oaste, care purta pe steagurile sale crucea și chipul Maicii 

Domnului18, iar în suflet credința creștină, poate să lupte împotriva austriecilor creștini. Pentru 

aceasta ei au fost folosiți mai mult la pază, la lucrări de amenajare și întreținere a podurilor și 

drumurilor. Deși se afla împreună cu turcii, voievodul Șerban Cantacuzino, avea în oastea sa și 

preoți slujitori și sfătuitori. Pe locul unde aceștia slujeau zilnic Sfânta Liturghie19, în fața 

cortului domnesc și la porunca lui Șerban s-a ridicat o cruce mare din lemn de stejar. Iată ce 

scria 5 ani mai târziu generalul austriac Wallstein, în scrisoarea trimisă domnitorului român: 

„auzisem de mult de frumoasele fapte ale Măriei Tale în vremea asediului Vienei“20. 

Domnitorul valah se afla sub pericolul sabiei lui Damocles, dar și-a pus nădejdea în biruința 

crucii, care conduce spre înviere.“   

Fragment din  „ BISERICA TRĂITĂ DEPARTE Viața religioasă a românilor din Austria“  

– Autor Preot Dr. Nicolae DURA la Viena 
 

 

                                                           
17 În privin�a efectivelor militare exist� mai multe cifre, de la 6.000 pân� la 30.000 de solda�i moldoveni �i 
munteni �i înc� 6.000-12.000 transilv�neni. Dar dup� acte �I m�rturii documentare din arhivele Vienei, 
cercetate cu acribie �tiin�ific� de: Dr. Ion GR�MAD�, Die Rumänen bei der Belagerung Wiens im Jahre 1683, 
Bukarest 1915, p. 12, ni se prezin� 12.000 pentru oastea lui �erban �i Duca, �i înc� 12.000 cei din oastea lui 
Apaffi. 
18 Dr. M. M. ALEXANDRESCU-DERSCA Bulgaru, Românii la asediul Vienei, Ed. Meridiane, Bucure�ti 1983, p. 19. 
19 Albert CAMESINA, Wien und seine Bewohner während der zweiten Türkenbelagerung, Wien 1685; Idem, 
Wien`s Bedrägniss im Jahr 1683. Berichte und Mittheilungen des Alterthums – Verens zu Wien, Band VIII, Wien 
1865, p. 134; Gh. MOISESCU, Asediul Vienei �i crucea lui �erban Cantacuzino din anul 1683, în APORV, 1962, p. 
63-67; Pr. Dr. Marin BRANI�TE, Peter HENN, Capela moldoveneasc� din Viena evocat� în istoriografia �i presa 
austriac� a veacului nostru, în APORV 1982-1983, p. 192-197. 
20 Mihail CANTACUZINO, Genealogia Cantacuzinilor, Ed. N. Iorga, Bucure�ti, 1902, p. 248; Istoria românilor, vol. 
III, Ed. Academiei, Bucure�ti 1964, p. 202. 
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Toamna 
 

Afară-i frig si-ncețoșat, 

Plâng din ceruri, norii, 

Iar vântul bate, șuierând, 

Și-n cârduri plec cocorii. 

Copacii tineri se-nconvoaie 

Cu fruntea la pământ, 

Ca o rugă, prin zăvoaie, 

'nalțată către Domnul Sfânt! 

Se-așterne galbene covoare, 

Se desfrunzesc copacii, 

Doar iarba-i verde pe ponoare, 

Și-n hambare plini-s sacii. 

C-o ulcică de vin fiert , 

Aş sta la gura sobei , 

Să ascult lemnele trosnind, 

Și în geam, cum bat stropii. 

Și-n cuptorul de la plită,  

Und' se rumenește o pită, 

Dintr-un aluat dospit, 

De cu seară plămădit, 

Și-n căldura aromată, 

De gutui şi pâine coaptă 

M-aş visa, în poala mamei,  

Acultând poveşti în şoaptă.  

 

Reflexii in noiembrie 
 

Sfârșit de noiembrie, 

Și de toamnă, 

Apus de soare,  

Și de zi, 

Reflexii tardive, 

Despre o viață, 

Ce-și începe sfârșitul  

In fiece zi. 

Ne copleșesc tristeți 

Făr' de măsură, 

Simțim bucurii  

Făr'de fior, 

Înălțăm sfânta rugă 

Puțin și pe fugă, 

Strângem de parca-am fi, 

Nemuritori! 

 Ne grăbim să ajungem  

Cu bine, oriunde, 

Dar uităm că-n curând, 

Ne vom duce, "niciunde", 

Sa păstrăm în suflet  

Inocența prunciei. 

Căci timpul ni se scurge-n 

Clepsidra veșniciei. 

 

Sfârșit de vară 
 

Mai stai o clipă vară, 

Cu verdele-ți sublim, 

Cu cânt de păsărele, 

Și-albastru cer senin. 

Să-mi mai fac o pălărie, 

Dintr-un puf de păpădie, 

Iar la brâu o cingătoare, 

Și o salbă din cicoare. 

S-ascult glasul cucului, 

Ce răzbate prin văzduh, 

Și-și strigă singurătatea, 

Din frunzișul nucului. 

Mai lasă-mi greierașii, 

Ce sar prin câmp, rebeli, 

Și strunele-și acordă, 

In glas de menestreli. 

Căci, veni-va toamna, 

Când pleca-vor hai-hui, 

Punându-și pân'la vară, 

Chitarele în cui. 

 

Autor: Dumitra Deac  
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ÎNCĂ UN  DANS 

Fragment 

„Eram în ultimele zile ale lunii lui cuptor anul 2013.  Întreg sudul țării 

suferea din cauza caniculei.        

Din cauza dilatării șinelor de cale ferată, era restricție de viteză și cele 

mai multe trenuri ajungeau cu întârzieri în gara București Nord. Așa 

am ajuns și eu în ultimul minut, abia am prins trenul de legătură care 

urma să mă ducă în stațiunea Călimanești-Căciulata pentru un 

concediu de optsprezece zile.  

Abia am reușit să identific locul unde aveam bilet că trenul se pusese 

deja în mișcare. Spațiul dintre șirurile de scaune era și el ocupat de 

multele geamantane care nu puteau fi puse sus la locul special pentru ele, deoarece depășeau 

cu mult acel spațiu. Am privit la cele de sus cu oarecare îngrijorare, la o curbă luată în viteză 

sau o frânare bruscă, ne puteam trezi cu ele peste noi. A cui o fi fost ideea să le facă așa de 

înguste   nu-mi dau seama dar, în mod cert spațiul era prea mic pentru ca un geamantan să fie 

așezat acolo în siguranță.  

Mi-am dorit mult această vacanță și faptul că porneam la drum în condiții așa de agitate nu 

m-a dezarmat absolut deloc.  

Eram hotărâtă ca odată ajunsă la hotelul Traian din stațiunea Căciulata, mă voi odihni, relaxa, 

plimba, etc.  

Pe scurt aveam de gând să mă bucur efectiv de fiecare zi de viață pe care mi-a mai dat-o Bunul 

Dumnezeu.  

Se spune că ceea ce nu ne doboară ne întărește. Așa cred și eu sau, măcar ne înțelepțește.  

O trecere printr-o secție de oncologie ne cam dă frisoane, dar o ședere mai de durată cu 

tratament de specialitate are darul de a ne pune serios pe gânduri. În prima fază te simți șocat 

de diagnosticul pus, apoi  nu-ți vine să crezi că ai așa niște probleme fără ca starea ta generală 

să fie puternic alterată. Erau desigur niște semne pe care nici unul dintre noi nu le prea luăm 

în seamă de regulă, dar analizele și ecograful nu anunțau nimic suspect. Am stat eu liniștită 

până când starea de rău a devenit insuportabilă și am ajuns de urgență la spital.  

Important este că am ajuns și am fost operată în timp util.  

Tot liniștită eram și în tren privind când pe fereastră când la călătorii de toate categoriile și 

toate culorile specifice vacanțelor de vară. Parcă toți eram evadați din chingile curelelor, 

nasturilor încheiați până sus, bărbații scăpați de tortura cravatelor și a costumelor.  

Eram cu toții fie în bluzițe de mătase vaporoase fie în tricouri și pantaloni scurți, majoritatea 

în culori cât mai deschise din cauza caniculei ce gonea practic lumea urbană spre munte.  

În fața mea două doamne discutau despre afecțiunile lor reumatice. Una din ele a oftat apoi a 

zis; reumatismul nu te omoară dar, nici nu te lasă să trăiești bine. Sprijinindu-se într-un baston 

și trăgând după el un geamantan cu roți, un domn reușește cu greu   să-și facă loc să se așeze 

pe locul liber de la fereastra, de lângă mine. De urcat geamantanul nici nu putea fi vorba, nu 

avea unde și cred că nici nu se putea descurca singur.  

Cu mersul destul de încet trenul se târăște parcă printre localități. În unele gări nici nu oprește 

ceea ce îi dă alura de accelerat.  
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Când ne-am apropiat de Râmnicul Vâlcea, cele două doamne au coborât și așa s-a mai făcut 

puțin spațiu. În afară de obișnuitele discuții, unde călătoriți eu nu am avut cu cele două 

doamne dar, vecinul meu de  banchetă se aventurase mai mult să-și etaleze cunoștințele în 

materie de finanțe, unde se pare că și una dintre doamne avea experiență dar, se pensionase 

de câțiva ani. 

Am încercat să mă destind puțin, stătusem nemișcată între bagaje prea mult timp. Am împins 

puțin mai departe de mine geamantanul meu care mă incomoda. Domnul cu bastonul m-a 

întrebat: 

- Vreți să stați mai comod? Eu pot trece pe cealaltă banchetă. 

- Pot trece eu, răspund imediat, îmi este mai ușor, la cât de înghesuiți am stat, acum s-a mai 

eliberat spațiul. 

- Nu suport să fiu compătimit îmi răspunde domnul cu sarcasm, în timp ce se ridicase deja și 

se muta pe bancheta din fața mea. 

- De ce credeți că v-aș compătimi? Pentru baston? Să fim serioși sunt cazuri mult mai grave.  

În mintea mea mă întrebam, oare de ce doare compasiunea? Cea sinceră nu ar trebui să doară 

iar cea de formă, nu-și avea rostul. Cred că în ambele cazuri ne face mai conștienți de starea 

în care ne aflăm și asta ne supără.  

- Dacă v-a deranjat ce am spus îmi cer scuze…mă gândeam mai mult la mine… 

- Dumneata? văd că arăți foarte bine, cam plinuță încearcă el o glumă forțată, dar arăți bine. 

- Nu vă luați după aparențe spun eu zâmbind anemic. Nu ați văzut niciodată mere roșii la 

suprafață și aproape putrede în interior? Și cu unii oameni se întâmplă cam tot așa.  

Îl priveam cu oarecare luare aminte și desigur cu oboseala acumulată de câteva ore de mers 

cu trenul. Simțeam și o resemnare față de tot ce trăisem eu în ultimii trei ani. Mă detașasem 

de toate. Pe fața lui ușor brazdată de câteva riduri mai adânci se citea iritarea, furia înăbușită, 

poate chiar exasperarea. Era un bărbat înalt, bine făcut, cu părul cărunt iar sprâncenele mai 

închise la culoare. Cămașa de vară cu gulerul răsfrânt și un nasture descheiat lăsa să se vadă 

un maieu alb ce contrasta puternic cu pielea  bronzată. Avea o frunte înaltă dar netedă și de 

sub ochelarii  cu lentile cafenii mă priveau niște ochi triști, chiar alarmați. De felul meu nu intru 

în discuție cu persoane pe care nu le cunosc, dar la un moment dat el m-a întrebat: 

- Unde călătoriți? 

- Trebuie neapărat să răspund? Am întrebat eu nedumerită, luată oarecum prin surprindere. 

- Nuu, sigur că nu, dacă doriți să vă învăluiți în mister… Își lăsase fraza neterminată, cum 

spunem noi uneori că discuția s-a terminat în coadă de pește. Mi-a fost jenă de răspunsul meu 

și i-am spus că merg la băi la Căciulata. 

- Și eu tot acolo merg deci, inevitabil veți mai da peste mine chiar dacă asta vă indispune. Eu 

merg mai mult pentru odihnă, nu fac băi nu fac tratamente, doar odihna și ceva mișcare dar 

așa cu încetinitorul acesta, mai adăugase el arătând ironic spre baston.  

În glas i se simțea o amărăciune fără margini, care mi-a atras atenția din primul moment, când 

am început schimbul de amabilități.  

- Este foarte bine și așa, adaug eu, alții nu pot nici măcar să-și părăsească patul de suferință. 

Recunoașteți că suntem oarecum privilegiați. Nici eu nu fac băi.” 

Autor: - Flora Mărgărit Stănescu 
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Daniela GÎFU -   (născută 

la Bârlad, în 10 ianuarie 1973) este doctor 

în filosofie si beneficiara unei burse 

postdoctorale la Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iasi. Din 2011 este cadru 

didactic asociat la aceeaşi universitate. 

Absolventă a Facultăţii de Fizică a 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi 

(1997), a urmat cursurile de masterat la 

Facultatea de Comunicare si Relaţii Publice 

„David Ogilvy”, S.N.S.P.A. Bucureşti (2004). 

A lucrat timp de 11 ani la Casa de Cultură a 

municipiului Cluj-Napoca, perioadă în care 

şi-a cultivat nevoia de cunoaştere. Din 2002 

colaborează la diverse publicaţii literare şi reviste din România şi străinătate (Germania, 

Franţa, USA, Canada, Australia). Este invitată să prezinte cărţi scrise de autori români, atât 

din ţară, cât şi din diaspora. Numele ei apare în mai multe dicţionare şi enciclopedii. În 

octombrie 2010 a primit titlul de Cetăţean de onoare în comuna Bălăbăneşti, jud. Galaţi, din 

ianuarie 2011 a devenit membră a Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR). Este 

(co)autoare la 8 cărţi, semnează prefeţe, traduce din română în engleză, editor la reviste din 

România şi Canada.  

 

 

 

 

 

Mereu ieri.. 

. 
Atunci când cerul plângea, 

te-am întâlnit prima dată... 

Eram într-o vizită la o amică 

îndatorată de tine cu vise himerice. 

Atunci când tu mă contemplai, 

pasul începu să șovăie, 

până când îndrăzneala 

mi-a înlocuit 

frântura de cuvânt nerostită. 

Atunci când tu mă mângâiai, 

zidul inimii mele, nu de mult înălțat, 

porni să se năruie. 

Pe fața ta, roua fierbințelii 

se îmbiba în porii noștri încrucișați. 

Atunci când tu mă lăsaseși 

la fereastra oarbă a odăii 

unde nu de mult ne odihneam inimile, 
am înțeles că nu se va mai face ziuă  
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Constantin Gumann - Evadarea mea din comunism. 
 

Acest volum este un volum de debut al domnului Constantin Gumann, fiind un volum 

autobiografic. Încă de la primele pagini m-a atras cursivitatea relatărilor perioadelor istorice 

în care eu m-am născut și acest fapt m-a determinat să nu las cartea din mână de la prima 

până la ultima pagină. Nu o să vă povestesc experiențele de viață pe care domnul Gumann a 

reuăit sa ni le aducă în suflet prin cuvinte de o simplitate uluitoare dar de o profunzime 

răscolitoare, pentru că vreau să vă incit la a lectura acest superb poem al unei vieți ce a 

cunoscut infernul și paradisul. O viață ce lecturată în această carte ți se pare nu un film ci 

crâmpeie din viața proprie.  

Domnul Constantin Gumann, după umila mea părere are încă un har, pe lângă multe 

alte daruri de la Dumnezeu pe care le veți descoperi citind romanul, acela de a aduce cititorul 

în situația de a deveni contemporan cu ceea ce citește. Nu oricine are această forță de a 

transmite cititorului asemenea emoție. Nu sunt prima persoană ce spune domnului 

Constantin Gumann că ar putea transpune acest roman într-un film care ar putea fi un mare 

succes cinematografic. Impresionează fluiditatea evenimentelor ce se derulează firesc și 

emoționant în fața ochilor noștri, ce răsar natural din paginile cărții. Eu personal nu am reușit 

să o citesc în salturi ci am devorat-o în câteva ore.  

M-a uimit forța domnului Gumann în a păstra echilibrul interior pe tot parcursul 

întâmplărilor dureroase prin care a trecut pe parcursul vieții dar și umilința și credința în a 

duce la bun sfârsit idealuri atunci când viața îi oferea posibilitatea să fie fericit. Invit pe cei care 

au reușit să intre în posesia acestui roman document la lectură, cu promisiunea că nu vor 

regreta și nu vor considera timp pierdut lecturarea acestei uluitoare experiențe de viață. Așa 

cum v-am spus, lecturând romanul domniei voastre….. viața mea a devenit mai bogată și voi 

încerca să o transform într-o viață în care Iubirea să fie tot ce călăuzește spre realizarea 

idealurilor. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă ‘’citi sufletul’’.  

Vă doresc să continuați să ne dăruiți lecții de viață mulți ani de acum încolo. 

 

Poeta Mărioara Vișan, Italia 


