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VIAȚA DE ZI CU ZI A PACIENTULUI MIHAI 

EMINESCU ÎN SANATORIUL PRIVAT AL DR. 

LEIDESDORF DE LA OBERDÖBLING 

AUTOR – Dan Toma Dulciu, eminescolog 

 
Răsfoind prețioasa lucrare documentară privind istoria acestui 

sanatoriu, am încercat să reconstituim adevărul privind tratamentul 

la care a fost supus Eminescu, în special regimul alimentar oferit celor 

internați aici. 

        În Anexă am subliniat câteva idei din scrisorile trimise acasă de 

Eminescu, din care rezultă că, în perioada tratamentului, acesta a suferit cumplit din cauza regimului 

alimentar.  

      Presupunem faptul că hrana oferită pacienților era diferențiată, de la caz la caz, funcție de 

specificul maladiei, numai astfel s-ar putea găsi o explicație a acuzațiilor aduse de Eminescu la adresa 

alimentației primite.   Conform descrierii realizate de autorul lucrării menționate. Micul dejun era 

servit, începând cu ora 8 dimineața, astfel încât, la orele 9, pacienții să fie prezenți fie în camerele lor, 

fie în sălile de activități comune sau în imensul parc al instituției medicale vieneze.  

       La micul dejun erau oferite pacienților: cafea, lapte, ceai, ciocolată, cacao, ouă, pâine, unt, șuncă.  

        Dejunul se servea la orele 11 iar masa de prânz la orele 15.  

La orele 17 din nou o gustare iar la orele 19 cina. 

       La orele 22 fiecare pacient trebuia să fie în pat, pregătindu-se de 

culcare.   La masa de prânz: supă, preparate de carne, brânză, șuncă, 

pește, lapte, fructe, produse de patiserie.  

          Masa principală consta, așadar, din supă și carne de vită, friptură 

cu salată, compot sau legume, produse de patiserie.  

       La cină se serveau: supă, friptură, brânză, produse de patiserie, 

lapte, ceai.  

       Alegerea meniului depindea de maladia fiecărui pacient. Consumul 

de bere și vin, în cantități moderate, se efectua doar sub supravegherea 

și la recomandarea medicului, asemenea și fumatul.  

       Regula de bază era aceea de a nu impune pacienților un regim restrictiv, dar nici unul care să 

conducă la excese.  

      Afirmația epistolară a lui Eminescu că îi este dor de strămoșeasca mămăligă dovedește că acesta 

nu a agreat dieta recomandată de medicii de la Oberdöbling. 

      De altfel, Eminescu a fost invitat  să ia masa cu dr. Obersteiner, dar el a refuzat, din diverse 

motive.  

       Avem o dovadă că Eminescu nu a suferit de inaniție ! A se vedea cum arată chipul poetului, după 

venirea din sanatoriu, în 1884 (un personaj ce pare că tocmai a sosit dintr-o stațiune de odihnă !) și 

cum arată fotografia sa, după tratamentul ambulatoriu, din 1887.  

       Deplasarea în exteriorul spitalului era permisă, dar sub supraveghere medicală. Se cunoaște 

faptul că Eminescu s-a plimbat prin Viena, împreună cu un însoțitor, Eminescu. 

      De asemenea, medicul era acela care stabilea dacă pacientul poate fi vizitat, de către cine și cât de 

des. 
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      În prima parte a internării, aceste vizite nu erau recomandate. De asemenea, corespondența 

epistolară urma să fie permisă tot de către medic. 

     Așa se explică, poate, existența doar a câtorva scrisori trimise de poet în această perioadă.  

      Dacă starea psihică îi permitea, pacientul era atras spre activități manuale plăcute sau spre 

învățarea unor noi meserii.  

       Muzica reprezenta un mijloc terapeutic foarte apreciat. De altfel, în institut erau nu mai puțin de 

13 piane. Se puteau lua lecții de canto sau de pian de către pacienții care doreau acest lucru. 

      Seara se organizau adevărate concerte, fie de către interpreți profesioniști, fie de către pacienți, 

înșiși. Se facilita frecventarea unor concerte de operă sau a vizionarea unor spectacole agreabile în 

săli de teatru din Viena.  

      O altă metodă folosită de medicii acestui institut era încurajarea picturii. Pacienții puteau să 

copieze, cu ajutorul unor șabloane speciale, picturi binecunoscute, care trezeau încrederea în forțele 

proprii ale fiecărui bolnav, și mai ales încurajau talentele artistice latente.  

      Chiar și preocupările scriitoricești, cum ar fi compunerile poetice, erau bine văzute, iar pentru cei 

fără har literar se recomanda redactarea periodică a unor cereri și petiții adresate diverselor 

autorități.  

      O altă metodă folosită aici era implicarea pacienților în citirea de texte teatrale, interpretarea 

unor roluri în calitatea de actori amatori. Ne dăm bine seama că Eminescu, de exemplu, nu putea 

rămâne indiferent la asemenea exerciții mentale.  

      Muzica și teatrul l-au consacrat pe acesta, cu câțiva ani înainte, drept un avizat cronicar de presă, 

un fin observator al vieții cultural artistice de la Iași și București.  

        În sfârșit, aici exista o bibliotecă cu nu mai puțin de 2000 de volume, majoritatea în limbile 

germană, franceză, italiană, maghiară. 

      Erau citite ziare și reviste în limba germană dar și publicații periodice în limbile rusă și poloneză. 

      Medicii obișnuiau să aducă de acasă cărți și reviste care le prisoseau în propriile lor biblioteci, 

punându-le la dispoziția pacienților.  

      De altfel, se știe că dr. Obersteiner era un intelectual desăvârșit, având preocupări literare și 

artistice recunoscute în mediile intelectuale vieneze (era bibliofil și un pasionat colecționar de pictură 

și sculptură). De aceea, cartea de Poesii a lui Eminescu a constituit o surpriză plăcută pentru medicul 

curant al pacientului venit din România. 

      Pentru consolidarea sistemului muscular, se organizau exerciții sportive, concursuri, pe lângă 

zilnica plimbare în vastul parc, atât vara cât și iarna: biliard, popice, gimnastică, crichet, aruncări, dar 

mai ales activități de grădinărit.  

       Se organizau și întreceri de domino, șah, țintar (moară), dar și jocuri distractive, cum ar fi tombole 

cu premii.  

      Iarna, în fiecare cameră era adus un pom de Crăciun, împodobit, iar pacienții primeau mici 

cadouri.  

      Se dădea curs, de asemenea, și nevoilor religioase, în curtea spitalului fiind o mică capelă, unde în 

mod regulat se organizau slujbe conform ritualului specific religiei catolice.  

       Din cauza primului război mondial, averea dr. Obersteiner s-a diminuat și a dispărut, acesta fiind 

forțat să vândă clinica complet, cu teren cu tot, în 1916. Parcul a fost parcelat, dar sanatoriul a 

continuat să funcționeze - deși cu întreruperi, având proprietari diferiți - până în perioada interbelică.  

AUTOR – Dan Toma Dulciu, eminescolog 
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Elena Vlase Munteanu 

Poeme 
 

 

 

 

 

 

FILA ALBĂ 

Filă albă foşnitoare 

Fă-mi pe frunte undă de răcoare 

Că am ameţit de-atâta soare, 

Gându-nfierbântat mă doare. 

 

Filă albă din pădurea verde 

Gându-nfierbântat în alb se pierd 

Încă plânge lemnul în hârtia fină 

Gândul meu durut în alb se-nclină. 

Dorul de lumină între foi tresaltă 

Gândul cu lumină doare fruntea-naltă 

Şi foşneşte codrul între albe file 

Se îngână gânduri –nalte sau umile. 

 

Ne alintă clipa albul foii pur 

Dorurile zboară peste codrul sur 

Naltă armonie zămislesc în cer 

Sub fierbinte soare ori în asprul ger. 

 

Jos aşteaptă fila o mărturisire 

Un cuvânt, o şoaptă în nemărginire, 

Ei o cântă-n taină minţilor avide, 

Calea către lume grabnic se deschide. 

 

Hai, apleacă-ţi fruntea către fila albă 

Vei găsi cristale-nlănţuite-n salbă, 

Apoi cercetează fila următoare, 

Gândul tău se-nalţă din pământ spre 

soare, 

Lângă fila albă-fruntea gânditoare.  

 

VENIȚI LA HUȘI! 

 

Voi, cei plecați în lumea mare, 

În lumea fără de hotare, 

Veniți cu gândul, foști copii, 

În orășelul dintre vii. 

Și liniștea veți regăsi. 

Să v-amintiți de trenul Crasna- Huși 

(O jucărie de păpuși) 

Din anii cei frumoși apuși. 

Găsi-veți gust de razachie 

În vie la Episcopie. 

V-așteaptă dragostea și muza 

Etern în parcul de la Cuza. 

Și de la nord până la sud, 

Doar doine românești s-aud. 

Și de pe Dric până-n Canada, 

Ori de la gară până în Nevada, 

Și de la Bancă pân -la C.E.C. 

Aceleași doruri se petrec. 

Și din Japonia ori China, 

Se-aude trenul la Dobrina.... 

Cum tot urca, croindu-și calea 

Pe lângă casele lui Ralea. 

Să tot urcați în pas tihnit 

Pe ocolite pân-la Schit, 

Ori la Moțoc , pe blânde trepte... 

Mai poate dorul să aștepte 

Întoarcerile înțelepte? 

Voi, cei plecați, în lume duși, 

Veniți măcar cu gândul pân-la HUȘI! 
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TRECUTUL E ÎN SÂNGE 

 

Trecutul a rămas în sânge 

Şi e o permanenţă. 

Trecutul nimeni nu-l înfrânge, 

Spre viitor, cu descendenţă, 

În genele perene moştenite, 

Ne regăsim pe căi nestăvilite. 

 

Se-aud moştenirile-n sânge, 

Molcome,tăcute dar clar 

În naştere sângele plânge 

Şi totul ne pare bizar. 

Dar genele dăinuie-n prunci, 

Firescul e-n viaţa modestă din lunci, 

Bordeie,palate se pleacă sub legi 

Dar taina din sânge nu poţi s-o dezlegi. 

Eu semăn cu tine şi tu te dublezi, 

E-aceeaşi şi vorba şi pasul. 

 

Cu zâmbet,privire,chiar dacă nu crezi, 

Şi vocea-i din sânge,acelaşi e glasul. 

Şi unic e timbrul moştenit de milenii, 

Srămoşii nu sunt,dar o fac pe viclenii 

Şi dăinuie-n lume, prin lume,tăcuţi. 

 

Ei s-au dus de decenii dar în noi renăscuţi, 

Vor transmite prin vreme calităţi şi 

defecte. 

E valabil oriunde: la peşti,la insecte. 

Un miligram de sânge e un crâmpei de 

viaţă 

Cu care veşnicia se învaţă. 

 

 

GAND DE SEARA 

 

In ordinea fireasca vine somnul... 

Si nu stiu daca-i rau sau bine 

Dar mai iutam un pic de sine  

Si de orice si de oricine . 

 

TE ÎNALŢI 

 

De la licărul de sapă ,  

De la lacrima de apă 

Şi din roua de cu zori, 

Te înalţi de-atâtea ori, 

Către ceruri şi prin spaţii, 

Peste graniţe şi naţii, 

În tăcere sau ovaţii. 

 

De la firul de nisip, 

Fără viaţă,fără chip, 

De la piatra fin-rotundă 

Ori din cântecul de undă, 

De la valul trecător, 

Din adânc şi până-n nor 

Te înalţi de-atâtea ori, 

Străluceşti şi-apoi cobori. 

 

De la soapta de descântec, 

Din armoniosul cântec, 

Ori din freamătul naturii, 

Din uscatul bătăturii,. 

Din cădere te ridici 

De sub pleasna rea de bici, 

Şi ridici privirea-n cer, 

Către stelele ce pier. 

Te înalţi întru mister 

Lângă timpul efemer, 

Apoi cazi rănit,stingher. 

 

UN GAND... 

Mai vino pe la mine ,soare, 

Ca mi-e cam frig , e cam racoare  

Si sufletul tacut ma doare . 

Ramai ca vreau sa-mi fie cald 

Si in lumina sa ma scald, 

In irizari de fin smarald. 

Mai vino ,soare , sa ma vezi 

Prin racoroasele amiezi, 

Sub argintatele zapezi... 
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Evadarea mea din comunism  
Autor – Ing. Constantin Gumann  

Fragment  
 

„Locuiam în Bucureşti în acea casă de pe Calea Şerban Vodă 202, 

vis-à-vis de Liceul Şincai, în două camere închiriate de la un evreu, 

domnul Rosenberg, ce fugise după „noaptea de cristal” din 

Germania şi se oprise în România, unde avea rude şi învăţase 

relativ repede limba română, deşi era în vârstă, avea 60 de ani. Dl. 

Rosenberg era un artist: picta, cânta la violoncel şi, ce m-a atras în 

mod deosebit, avea un atelier de cizelură în cupru, alamă, argint, în care realiza: steme în 

relief, reclame comerciale suspendate în ornamente de fier forjat, cupe sau medalii. 

Pentru mama, domnul Rosenberg era interesant prin biblioteca lui germană şi discurile de 

patefon cu interpreţi celebri, ca Josef Schmidt. Pentru mine, era o fascinaţie să văd cum din 

mâna unui om se nasc în metal chipuri ce parcă trăiesc, suferă sau iubesc. Cu o nouă 

apăsătură a sculei în tabla moale el întipărea durere sau extaz. 

- Cum poţi să realizezi asemenea lucruri? l-am întrebat. 

- Talentul este o calitate rară, ceea ce vezi aici reprezintă 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. 

Am învăţat încă de mic copil în atelierul tatălui meu, ca dealtfel toate rudele mele. Noi, 

evreii, suntem un popor creativ, trăim prin muncă şi investim consecvent în educaţia tinerei 

generaţii. Dacă-ţi face plăcere, vino cât mai des şi vei putea şi tu cândva să realizezi 

asemenea lucruri. 

Domnul Rosenberg şi mama aveau ceva comun, lucrau mai toată ziua şi uitau de ei, 

respectiv, că a trecut ora prânzului. Domnul Rosenberg nu avea o pensie, de aceea trebuia 

într-un fel să-şi câştige existenţa. Mama avea termene peste termene, cliente grăbite, aşa că 

la ora prânzului, când mă duceam în atelierul de croitorie şi o întrebam „Ce este de 

mâncare?” îmi spunea: „Fă-ţi şi tu nişte cartofi prăjiţi şi lasă-mi şi mie ceva, căci nu am timp”. 

Cartofii prăjiţi erau mâncarea naţională a acelor vremuri, dar de care eu începusem să mă 

cam plictisesc şi i-am reproşat odată mamei: „Aş vrea şi eu o friptură de porc, cum am văzut 

la copiii lui Szilagyi” (vecinul Ion Szilagyi, membru CC, avea o vilă confiscată de la burghezi). 

-Bine, băiatul mamii, îţi spun eu secretul, du-te şi cumpără usturoi, fă un mujdei şi aruncă-l 

peste cartofii proaspăt prăjiţi - vei avea o originală friptură de cartofi! 

Am executat indicaţiile mamei întocmai, mirosea a friptură, dar nu prea era, „găselniţa” era, 

totuşi, atât de gustoasă, încât uneori şi astăzi gătesc câte o „friptură de cartofi”. 

La întoarcere în atelierul domnului Rosenberg, el m-a întrebat: 

- Simt o mireasmă de friptură de porc, am impresia că mama ta te răsfaţă cu mâncăruri 

bune. A spus aceste cuvinte înghiţind în sec şi, pentru că ştiam că nu luase masa de prânz, i-

am spus: 

- Dacă vrei, îţi aduc şi ţie, cred că a mai rămas ceva! 
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Mişcarea buzelor lui a fost pozitivă, dar vocea nearticulându-se, am fugit bucuros că-i pot fi 

şi eu de folos cumva şi m-am întors cu o farfurie din celebra „friptură de cartofi”. Luând 

câteva îmbucături, mi-a zis: „Nu mi-am închipuit niciodată că o mâncare aşa de simplă poate 

fi aşa de gustoasă, stai că am în pivniţă un borcan cu murături care s-ar potrivi de minune la 

friptura ta de cartofi”. S-a format o tacită cooperare, din care toate cele trei părţi 

participante erau foarte mulţumite. Bucătarul (Costi), în vârstă de aproape 12 ani, gătea 

pentru cele două ateliere. Am diversificat meniurile din cartea doamnei Marin, următorul 

fiind omleta cu cartofi. Mergeam la şcoală şi aveam timp şi pentru arta cizelurii, sau ajutam 

în atelierul de croitorie când se defecta câte o maşină de cusut. Pentru mine era firesc să fiu 

toată ziua activ, să creez sau să ajut, auzeam parcă mereu impulsul lui: „a respira înseamnă a 

acţiona”! Dl. Rosenberg a mai trăit câţiva ani, rudele lui au început să se „repatrieze” în 

Israel. Singurătatea a început să-l demoralizeze, nu mai avea chef să creeze ceva în atelier. 

Unele comenzi neexecutate a trebuit să le termin eu singur. 

Într-o zi, ducându-mă în camera lui să-l întreb despre o lucrare, se auzea patefonul cu 

„ein Lied geht in der Welt” cu Josef Schmidt, l-am găsit căzut lângă canapea. L-am ajutat să 

se întindă, el, nemaiputând vorbi, îmi arăta mereu cu mâna întinsă spre o casetă de pe 

tabernakel. Asa s-a stins… Am chemat-o repede pe mama, dar el nu mai era printre noi. 

Nemaifiind nicio rudă din familia Rosenberg în România, l-am însoţit împreună cu mama, 

precum şi cu reprezentantul cultului mozaic, pe ultimul drum către cimitirul evreiesc din 

Şoseaua Giurgiului. Mă trec şi astăzi lacrimile când îmi amintesc de acest om minunat, care 

nu a făcut nimănui niciun rău şi care era un artist multilateral. În caseta de pe tabernakel se 

aflau un testament şi o scrisoare. Testamentul stabilea că averea Domnului Rosenberg (casa 

există şi astăzi) va aparţine cultului Mozaic, care s-a şi implicat la înmormântarea lui, mai 

puţin atelierul şi sculele care îmi reveneau mie, căruia îmi adresa şi următoarea scrisoare: 

„Dragul meu Costi, 

M-am aşezat la masa de scris, căci simt că viaţa mea se apropie de sfârşit. Mă adresez ţie, 

căci prin natura situaţiei mi-ai rămas cel mai apropiat suflet cu care să pot comunica. Sper că 

ai învăţat destul ca să poţi stăpâni arta cizelurii sau metaloplastiei şi să foloseşti atelierul, 

dacă asta va fi şi dorinţa ta. Mie mi-ai pătruns atât de tare în suflet, cu caracterul tău sincer 

şi iubitor, mereu dornic de cunoaştere, încât te consider ca şi fiul meu. Aş putea spune că 

prezenţa ta în atelier zi de zi mi-a prelungit viaţa fizică, căci psihic am murit odată cu 

desrădăcinarea mea din Germania natală. Simţeam că am datoria să-ţi desvălui tainele 

meseriei şi în ultimii ani acesta a fost de fapt un scop. Nu te lăsa copleşit şi caută întotdeauna 

drumul cel mai bun, după principiul lui Edison, „Există totdeauna un drum mai bun, găseşte-

l!”. 

Şi nu uita că meseria e brăţară de aur! 

Adio, al tău, Ioil" 

Iubirea mea pentru acest popor evreu, pentru ţara sfântă Iudeea, o port în suflet, 

avem astăzi prieteni în Haifa care vizionează ProTV mai des decât noi. În Israel, când intrăm 

în magazine, Daniela începe să vorbească în ebraică, însă patronul auzind că între noi vorbim 

românește, spune: „dar vorbiţi româneşte”. 
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Elena Mândru 
Epigrame 

 

 
 

 

 

 

EVOLUȚIE –Gazel-Premiul II la Festivalul de 

satiră și umor,,Zâmbete în Prier"-Vișeul de 

Sus,Maramureș 

 

Tânără eram o dată 

De amor înamorată, 

Bălăioară și frumoasă 

Mică și nevinovată. 

Însă nu săream pârleazul… 

Chiar fiind mereu curtată. 

De-încercau vreo mângâiere 

Mama îmi striga pe dată: 

„Vezi că vine-o păcăleală, 

Fii atentă dragă fată!” 

 Anii au trecut în goană, 

Am ajuns şi măritată. 

Nu rețin nici prima noapte, 

Prea eram precipitată… 

Azi, uitând de tinereţe, 

Când la pat sunt invitată 

Îl îndemn s-adoarmă iute 

Şi alerg, cam excitată, 

La computer, toată noaptea 

Pe ecran privesc holbată! 

 

UNUIA MEREU RESPINS 

 

Plictisit de-atâtea șuturi 

Din afară sau iatac, 

A ajuns să ,,prindă fluturi" 

Și gândește: tac și fac! 

 

AXIOMATICĂ 

 

De polemici iute scap 

Și-argumente nu există: 

Când un prost e cap de listă, 

Lista este fără..cap! 

 

PRETENȚIA UNEI DIVE 

 

Ca lemnele de pini și brazi 

De focul dragostei eu ard, 

Iar dacă-mi brațe vrei să-mi cazi, 

Trimite-mi pinul de pe card! 

 

CANIBALI PRECAUȚI 

 

Diferența e adâncă  

Observată la dineuri: 

Canibalii nu mănâncă... 

Oamenii cu multe,,euri"! 

 

MISTERIOSUL VIN 

 

Băut la crâșme sau la trap, 

Nehotărât e vinul din născare: 

Ba ți se urcă mai întâi la cap, 

Ori,mai târziu,coboară la picioare! 

 

                   Elena Mândru-Iași 
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UNCHIUL CECILE 
Autor Daniel Ernestina 

Fragment 

 

„Raza de lumină care se aprinde, face vizibil un om,  modest 

îmbrăcat, şezând pe un scaun de lemn. Alături de el este o masă de 

lemn, de asemenea, goală. Omul priveşte atent  în sală, apoi face un 

semn spre culise. De acolo vine o femeie care aduce o sticlă cu apă şi 

un pahar. Le lasă spre masă privind întrebător spre bărbat. Acesta arată cu privirea spre sală: 

- UNCHIUL CECILE – s-a strâns ceva lume, nu? 

Femeia ridică nerăbdătoare din umeri şi se întoarce de unde a venit. 

      - UNCHIUL CECILE – Îmi cer iertare! Ideea regizorului era să vă vorbesc despre mine. 

Mi-a spus: „sincer Cecile, fii cât se poate de sincer şi de adevărat”. Mă tem că tocmai asta va 

transforma seara într-un dezastru. Ce credeţi că fac? Stau călare pe amintiri… ce-am avut! Şi 

ce-am pierdut? Privesc spre viitor. Acolo scrie că voi muri. Lateral mă-nghesui cu cei de teapa 

mea, care, la fel ca mine, nu fac decât ceea ce pot, E plictiseală mare, Doamne! E plictiseală 

mare. 

Nu sunt un tip mercantil. N-am fost în stare să agonisesc averi cu care să vin să mă 

laud. Nu sunt un animal frumos şi nici un animal de prăsilă aşa că n-am poveşti de amor care 

v-ar putea interesa, eventual. Nu sunt însetat de adrenalină.   N-am fost în jungla Amazoniană, 

pe Everest, ori în alte locuri de genul acesta. Nu am spart nici o bancă, nu am organizat 

excrocherii spectaculoase şi nici măcar strada nu am trecut-o decât pe zebră şi pe culoarea 

verde. 

Nu sunt nici stea de cinema, nici vedetă porno, nici filantrop, nimic spectaculos. Sunt 

unchiul Cecile! 

Povestea mea a început demult. A fost o noapte de nesomn a părinţilor mei. Apoi o 

ciudăţenie biologică a prins a creşte întâi în pântecul mamei, apoi în braţele mamei, apoi în 

apropierea mamei, apoi din ce în ce mai departe de ea. 

Dar nu a fost aşa simplu, pentru că în noaptea aceea de nesomn a părinţilor mei au 

existat sentimente şi au fost implicate. Apoi, când măicuţă mi-a dat să sug au existat 

sentimente şi au fost implicate. Apoi, cu tatăl meu, cu bunicii mei, cu frăţiorul meu, cu prietenii 

mei, cu duşmanii mei au existat sentimente şi au fost implicate. 

Aşa că sunt o ciudăţenie biologică în care există sentimente şi sunt implicate. 

Mama a fost o femeie foarte religioasă. M-a dus de mic la biserică, dar nu a reuşit să 

mă convingă de existenţa lui Dumnezeu. În schimb a reuşit să mă convingă că este bine să fiu 

aşa cum Dumnezeu a spus că trebuie să fiu. Şi Dumnezeu a zis: „Mai fericit este a da decât a 

lua”. (Fapte-versetele douăzeci şi treizeci şi cinci). 

Aşa m-am deprins a fi. Nu m-am fălit. Drept să fiu nici nu cred că aveam cu ce. Nu mi-

aduc aminte să fi dorit măcar, să fac vreun rău cuiva. În schimb niciodată nu m-am data înapoi 

de la a face bine,  nu pentru că biblia spune că cine poate face bine şi nu face păcătuieşte ci 
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pentru că aşa am simţit. Dacă cineva m-a rugat să-l ajut şi nu  mi-a stat în putere s-o fac am 

alergat şi am rugat pe altul, care ştiam că poate. Că nu puteam să ştiu că cineva este nefericit. 

Fericirea altuia m-a bucurat  pe mine mai mult ca propria fericire, iar necazul altuia m-a durut  

mai mult decât propriul necaz. 

Aşa se face că, deşi n-am copii, sunt unchiul Cecile. Aşa am fost poreclit, pentru că nu 

sunt unchiul nimănui am devenit unchiul tuturor, iar viaţa mea a curs, aparent, monoton. M-

am născut, am crescut, am învăţat câte ceva, am încurcat o zi de miercuri cu o zi de joi, m-am 

prins că nu-s lăsat să visez şi să zbor, v-am înjurat cu dragoste şi-am murit. Ce dracu să mai 

caut eu într-o lume fără romantici? Până la urmă luna şi stelele or să cadă la pământ pentru 

că nu mai sunt trubaduri. Vise nu se mai pot fabrica pentru că brevetul de visător a fost retras 

tuturor, dar dragoste există peste tot contra cost. Eu îmi făcusem hamac din vise, iluzii, dar 

înăuntrul meu era greu, pentru că permanent erau furtuni de sentimente şi de gânduri. 

(Aici unchiul Cecile se opreşte. Toarnă puţină apă în pahar şi bea încet.). 

UNCHIUL CECILE – Dar să ne întoarcem înainte de moarte. Pentru că viaţa mea era 

monotonă m-am însurat. Dacă citiţi atent în biblie povestea cu păcatul originar veţi constata 

un lucru îngrozitor: Îndată ce Dumnezeu a creat femeia, diavolul a creat nevasta şi cu toate că 

bucata de măr muşcată de Adam ne-a rămas, ca un avertisment, în gât, continuăm să ne 

căsătorim. Unii chiar de mai multe ori, pentru că ăştia ori au memorie slabă, ori nu le vine să 

creadă ce au păţit deja. 

Dar, după ceea ce mie mi s-a întâmplat, va trebui să revin asupra acestui aspect. 

(Aici unchiul Cecile se opreşte şi mai bea, încet, o gură de apă). 

UNCHIUL CECILE -  A fost inimaginabil de simplu. Un wisky însoţit de o privire 

pătrunzătoare, privire la care se răspunde cu un zâmbet timid şi în loc să fug sau să mă 

călugăresc,alerg către ea. Mă arunc în valuri, o scot din spuma mării şi mă recomand a fi 

voinicul din poveste. Mult mai târziu am constatat că nu era Afrodita, era Xantipa.  De iubit, 

am iubit-o  în glumă, de suferit, însă, am suferit serios. 

După ce s-a aprins lumina, dacă-mi permiteţi o metaforă, lucrurile au început să se 

schimbe. Stăteam ca mortul zile întregi şi aşteptam să tacă pentru a o putea săruta. Veneam 

acasă trist şi obosit aşteptând ca cineva să se bucure că mă vede.  Dar asta s-a întâmplat doar 

până ne-a murit pisica. După aceea ... Oricum viaţa mea a decurs altfel decât mi-am dorit. 

Voiam să locuiesc într-o căsuţă cu o bucăţică de curte păzită de un căţel cu care să fiu bun 

prieten. Xantipa, nu! A vrut la bloc pentru că  într-un apartament, undeva la etaj, e mai puţină 

muncă decât la curte. Aşa că a trebuit să mor într-un cub de beton. Am vrut trei copii, Xantipa 

nu a vrut niciunul pentru că nu a vrut să-şi deformeze corpul cu  sarcina. Mi-a zis că dacă vreau 

copii să merg în sat să îi fac. Îmi pare rău că nu am ascultat-o. Mi-am dorit o soţie tandră şi 

afectuoasă, dar nu am avut parte decât de o femeie rece, pusă, în permanenţă, pe ceartă, o 

femeie care m-a rupt de prieteni, de rude, de lume. Veneam acasă trist şi obosit şi spuneam: 

„Iubito, sunt obosit!” „Bea apă!” – îmi răspundea. „Iubito, mă doare capul! – îi spuneam, „Bea 

apă!” -  îmi răspundea. „Iubito, mi-e sete” – îi spuneam şi-mi răspundea sec: „Bă, vezi că iar ţi-

a crescut glicemia!” 

Autor Daniel Ernestina 
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În noapte se deschide cerul... 
Autor -Mariana Rogoz Stratulat 

 

 
Aștept cu bucurie cele două sărbători din preajma solstițiului de 

vară (una dintre cumpenele prin care trece anul născut în noaptea 

Sfântului Vasile): Sânzienele și Sânpetru de vară. 

Sub numele „sânziene" se ascund trei elemente strâns legate 

între ele. Primul se referă la zânele, de obicei bune, extrem de active în noaptea de 23 spre 24 

iunie, adică noaptea Sânzienelor; al doilea este reprezentat de florile galbene ce înfloresc în 

preajma zilei de 24 iunie, flori având importante atribute divinatorii şi apotropaice, aceste flori 

fiind substitute vegetale ale zânelor cu acelaşi nume; în fine, ultimul element vizează chiar 

sărbătoarea de pe 24 iunie, sărbătoare numită, mai ales în sudul României, şi Drăgaica. 

Dimitrie Cantemir vorbind, în Descrierea Moldovei, despre această zi, ne spune că sub 

denumirea de Sânziene sau Drăgaică se subînțelege zeița Ceres: ”în acest timp, când încep a 

se coace semănăturile, se adună la un loc toate fetele din mai multe sate și alegând pe cea mai 

frumoasă și mai robustă, îi dau numele de Drăgaica. Apoi, cu ea înainte, merg prin semănături 

și-i fac o cunună împletită din spice, i-o pun pe cap, o mai înfrumusețeaza cu o mulțime de 

cârpe, de toate culorile și-i dă în mână cheile de la surele lor. Drăgaica, în acest chip 

înfrumusețată, cu brațele întinse și cu cârpele expuse vântului, ca și cum ar zbura, se întoarce 

spre casă, cântând și săltând, și merg toate satele fetelor care au însoțit-o. 

Acestea, urmând-o în cântece destul de frumoase, o numesc sora și superioara lor. 

Toate fetele țăranilor din Moldova năzuiesc foarte mult la această cinste, deși cântecul lor zice 

că acea fată care reprezintă Drăgaica, nu poate să se mărite până după trei ani.” 

Sânzienele sunt nişte fete foarte frumoase, care trăiesc prin păduri sau pe câmpii. Ele 

dau puteri deosebite florilor şi buruienilor, astfel încât acestea, în preajma sărbătorii de pe 24 

iunie, devin plante de leac. Nu întâmplător, după sărbătoarea Sânzienelor, toate plantele dau 

îndărăt, adică nu mai cresc deloc. 

În popor se crede că, în noaptea Sânzienelor, zânele umblă pe pământ sau plutesc prin 

aer şi împart rod holdelor şi femeilor căsătorite, înmulţesc păsările şi animalele, tămăduiesc 

bolile oamenilor, apără semănăturile de grindină ş.a.  

De fapt, această zi e o adevărată zi a dragostei, iar sărbătoarea e una solară, pentru 

că astrul zilei se află acum la „o mare răscruce". 

Tot în această zi e bine să ne amintim și de morții noștri și de Rusalii să împărțim 

trufandale. 

E perioada cea mai bogată din an când sărbătorile creștine se îmbină cu cele păgâne 

spre bucuria și mulțumirea oamenilor.  
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În noaptea de Sânziene se deschide cerul, iar omul are acces la cunoașterea întregii Firi. 

Sânzienele ocrotesc iubirea, favorizează nunta și, prin aceste atribute, ele devin un simbol al 

armoniei universale.  

Scriitorii au fost atrași de misterul acestei nopți și au creat frumoase opere artistice. 

Mihail Sadoveanu scrie Nopțile de Sânziene. Romanul nu este unul obişnuit, propriu-zis, cu care 

suntem de obicei familiarizaţi, ci e un roman magic, cu un ritm epic egal cu sine, doar cu uşoare 

tresăriri, cu dialoguri fragile, al cărui conflict principal vizează relaţia omului cu natura, 

opoziţia dintre vechi şi nou, dintre primitivism şi civilizaţie. 

După cum se știe și Mircea Eliade are un roman intitulat Noaptea de Sânziene, în care, 

personajul principal, Ștefan Viziru, are viziunea propriei morți într-o noapte de Sânziene, în 

pădurea Băneasa, unde merge la miezul nopții, mânat de un dor inexplicabil. 

Nu voi intra în cuprinsul celor două romane, lăsând plăcerea lecturii în grija 

îndrăgostiților de literatură. 

Mie rămânându-mi libertatea de a spera ca această sărbătoare solară a bucuriei să vă 

facă mai buni şi mai îngăduitori cu ceilalţi şi cu natura care ne înconjoară. 

 

În noapte se deschide cerul 

să ne dezvăluie misterul 

iubirilor pierdute-n zori 

în ascunziş de reci culori. 

Şi-ncet coboară cu fiori 

învăluite-n dalbe flori 

crăiese mândre, minunate: 

sunt sânzienele visate 

de orice fată, fată mare, 

ori de-o femeie iubitoare; 

sunt sânzienele dorite 

în clipele neadormite 

şi răvăşite de-o chemare 

în dorul-dor şi-n marea-mare. 

 

 

Îmi ninge noapte pe cuvânt, 

îmi plouă stele într-un cânt, 

îmi este chin în dimineaţă 

iar lacrima mă plânge-n ceaţă 

când rătăcită sunt în dor 

şi-mi caut viaţa într-un nor. 

Îmi strig durerea în ecou, 

în gândul vechi, în visul nou 

şi mă ascund în ierburi moi 

crescute-anume pentru noi. 

Şi somnul cade peste gene 

cu amintiri de sânziene. 

 

Noaptea Sânzienelor 

 

Sunt umbra pasului pierdut 

dincolo de timp, 

dincolo de viaţă… 

Nu mai am lacrimi 

să zâmbesc, 

nu mai am durere 

să iubesc… 

Ţin în mână 

un fir de mac 

pentru buzele tale, 

am pe frunte 

cunună de cicoare 

pentru ochii tăi… 

A venit vremea să dorm 

în cuvintele ce-mi cresc 

pe prag, 

să-mi pară că e 

Noaptea Sânzienelor… 
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BISERICA TRĂITĂ 

DEPARTE 

Viața religioasă a 

românilor din Austria 
 

 

“Fost-a om trimis de la Dumnezeu” (Ioan 1, 6). 

Istoria popoarelor sau a grupurilor umane, mai mari sau mai mici, este făcută de oamenii 

înșiși care alcătuiesc popoarele sau grupurile respective. Faptele deosebite care marchează  

destinul unei comuniti au întotdeauna la originea lor oameni deosebiți, „predestinați”, sau 

trimiși de Dumnezeu, care prin forța lor spirituală pun în mișcare energiile pozitive ale maselor, 

angajându-le pentru împlinirea unor idealuri înalte puse în slujba comunității respective și a 

umanității în general. O comunitate umană fără îndrumători și conducători pe măsură își 

risipește forțele și se pierde în anonimat. Ea nu realizează nimic vrednic de istorie.  

O astfel de comunitate nu intră nici în „memoria” (pomenirea) lui Dumnezeu. Mai cu 

seamă dacă este vorba de o comunitate religioasă, chemată prin însăși natura sa, să se 

autodepășească, punându-se în slujba binelui obștesc. De aceea Biserica se roagă la fiecare 

Sfântă Liturghie ca Dumnezeu să pomenească întru Împărăția Sa „pe ctitorii si binefăcătorii 

acestei sfinte biserici ca și pe alți ctitori și binefăcători...” A fi ctitorul (chiar colectiv) al unei 

biserici sau al unei instituții de folos obștesc, a te pune cu tot sufletul în slujba unui ideal care 

te depășește pe tine ca persoană pentru a servi binelui obștesc, chiar peste veacuri, înseamnă a 

intra cu adevărat în istorie și în amintirea (pomenirea) veșnică a lui Dumnezeu. Ispita cea mai 

mare a diavolului este aceea de a-l face pe om să se gândească numai la el și la interesele lui 

personale, cel mult familiale și să uite că fiecare este chemat de Dumnezeu la o viață comunitară 

în slujba căreia trebuie să se pună cu tot sufletul, căci altfel nu se poate realiza ca persoană după 

chipul Persoanelor divine, ci va rămâne la nivelul de individ egoist, veșnic neîmplinit și 

nemulțumit. „Mai fericit este a da decât a lua” (F. Ap. 20, 35), a zis Mântuitorul.  

Când te pui în slujba unui ideal măreț, inima și se umple de bucurie, simți o împlinire 

chiar dacă pentru realizarea lui trebuie să suferi mult. Căci nici un lucru trainic nu s-a făcut 

vreodată fără jertfă, fără suferință. E adevărat, de asemenea, că se întâmplă adeseori ca într-o 

comunitate să existe oameni gata să jertfească pentru binele obștesc, dar să lipsească totuși omul 

trimis de Dumnezeu care să mobilizeze forțele celorlalți și să le pună în slujba unui ideal precis. 

Așa s-a întâmplat și la Viena unde credincioșii români pierzând biserica construită 

împreună cu grecii au tânjit mai bine de un secol după o biserică a lor proprie. Deși au avut în 

fruntea lor preoți vrednici, unii distinși profesori de Teologie, totuși nici unul nu s-a încumetat 

să pornească o acțiune de asemenea anvergură, mulțumindu-se cu starea de provizorat 

moștenită: slujirea într-o capelă închiriată. Această lipsă de îndrăzneală, în pornirea la fapte 

mari, ține oarecum de firea noastră, a românilor care ne mulțumim adeseori, când este vorba de 

binele comunității din care facem parte, cu puținul sau provizoratul. Așa se explică faptul că 
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deși în Europa Occidentală suntem o comunitate foarte numeroasă, avem totuși extrem de 

puține biserici proprii.  

Din cele 150 de parohii românești în Europa Occidentală, unele cu o vechime de peste 

60 de ani, doar 5 și-au construit ori și-au cumpărat biserică proprie. 

De fapt, nu vechimea unei parohii contează, ci inițiativa preotului și angajarea credincioșilor, 

cum este și cazul Vienei unde, timp de 100 de ani nu s-a făcut nimic concret pentru trecerea de 

la starea de provizorat la starea de împlinire. A trebuit să trimită Dumnezeu pe omul Său, pe 

Părintele Prof. Nicolae Dura, care să schimbe fața acestei parohii și să-i redea demnitatea pe 

care o merită, prin construirea unei biserici proprii, într-un loc din cele mai accesibile, astfel 

încât credincioșii să se poată deplasa cu ușurință spre Casa Domnului. 

Cineva s-ar putea gândi că la venirea Părintelui Nicolae la Viena (1993) totul era pregătit 

pentru pornirea unei astfel de acțiuni. Dimpotrivă, situația parohiei în 1993 era poate mai jalnică 

decât în toată istoria ei. Capela de pe Löwelstrasse era frecventată de 20-30 de credincioși, iar 

parohia avea deja datorii. Inițiativa construirii unei biserici părea deci cu atât mai utopică, așa 

precum s-au exprimat mulți. Totuși ca oameni ai Bisericii trebuie să credem că imposibilul 

poate deveni posibil, mai cu seamă când ne punem în slujba unui ideal sfânt. Dovadă că după 

10 ani, „utopia” a devenit realitate, iar parohia din Viena se mândrește astăzi cu o frumoasă 

biserică, admirată de cei ce o vizitează. 

La primul hram al noii biserici, Sf. Ap. Andrei (30 noiembrie 2003), unul din 

credincioșii parohiei a exclamat: „Abia acum putem spune și noi românii de la Viena că existăm 

cu adevărat”. Un adevăr valabil pentru toate comunitățile. Este foarte important de remarcat că 

zidirea bisericii din cărămidă a constituit, atât pentru Părintele Nicolae, cât și pentru credincioși, 

imboldul cel mai puternic de înnoire a propriei lor vieți duhovnicești, de înviere a bisericii din 

sufletul fiecăruia. Dacă e adevărat că biserica din suflet o zidește pe cea din cărămidă, tot atât 

de adevărat este că aceasta din urmă o înnoiește pe cea dintâi. Așa se explică faptul că aici la 

Viena numărul celor care frecventează regulat noua biserică a crescut de cel puțin 10 ori.  

În noua biserică înălțată cu rugăciunea și jertfa lor, credincioșii se simt acum acasă. La 

același hram din 2003, Părintele Nicolae spunea :”nu e nimeni plecat de acasă, căci biserica 

este casa noastră”. Biserica este Casa Tatălui în care ne simțim cu adevărat ca acasă. De fapt, 

nicăieri nu suntem mai acasă ca în biserică unde-L descoperim pe Dumnezeu așa precum El 

este (I Ioan 3, 2) și unde ne descoperim pe noi înșine așa precum suntem, fără masca pe care o 

purtăm adeseori trăind departe de Dumnezeu. Biserica ne ajută deci să-L cunoaștem pe 

Dumnezeu și să ne cunoaștem pe noi înșine, în adâncurile ființei noastre care tinde, ca cerbul 

după izvoarele apelor, după comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Omul nu se 

împlinește decât în Biserică și prin Biserică, în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. De 

aceea, Biserica, începând cu locașul ei, are o importanță capitală în viața fiecărui om. 

Dar osteneala Părintelui Profesor nu s-a limitat la zidirea noii biserici. Pe lângă această 

lucrare binecuvântată, care a catalizat inimile tuturor românilor din Viena și din împrejurimi, 

Părintele Nicolae este prezent în șolile din Viena, acolo unde sunt copii români și la casele 

credincioșilor, în spitale, în azile, în închisori, la radio și la nenumărate întâlniri ecumenice, 

ducând peste tot duhul Ortodoxiei pe care el însuși îl primește din legătura permanentă cu 

Altarul. 

Preot Dr. Nicolae DURA 
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Ostilă eminesciană 
MELANIA BRICIU ATANASIU 

 

 

 

 

Un pisar dintre aceia, arogant, cu-amar pe 

limbă,  

Care pentr-un fals renume manierele își 

schimbă,  

Se căznea să scrie versuri, să atingă calea 

dreaptă,  

Năzuind că prin aceasta turma, plebea se 

deșteaptă.  

Din văzduh de vremi trecute amintirile 

coboară  

Și din ceața tinereții îl întâmpin-o fecioară,  

Cât de mult o așteptase în duioase primăveri,  

Dar trădarea-i îl răstoarnă și acuma în dureri,  

Ochiul lui avid pe vremuri de înalt și 

frumusețe  

Acum orb e să mai vadă strălucirea-n alte fețe.  

Închistat în propriu-i ego, într-o-ntunecată 

bură,  

Neagă însăși că femeia ar fi dar de la natură,  

Se înfoaie, trâmbițează și-a uitat că doar prin 

șoapte  

Înflorite din iubire poți să te afunzi în noapte.  

Cum trufia-i exaltată tot mai aprig se întinde  

Ca o boală nemiloasă ce din viață îl desprinde,  

Îl adèmene vicleană tot mai mult: -La sânu-mi 

vino,  

Cu expresii grosolane, lăcomia-mi tu, alin-o!  

Ce atâtea politețuri, norme, reguli câte-n stele?  

Fii tu, cel ce-ngenunchează înaintea vrerii 

mele!  

Dar deodată, ca prin farmec, inspirația-i 

dispare  

Iar din germenul trufiei un lăstar plăpând 

răsare,  

La-nceput ar vrea să-l smulgă, dar în ani tot 

crește, crește  

Ca o iarbă veninoasă se întinde, se lățește,  

Și cenacluri virtuale cu veninu-i ea cuprinde  

Ca Ebola în tăcere, molipsește, se întinde,  

Nu contează-n ce lovește, că-s femei ori fete 

mari,  

Infestează-orice cutumă scrisă-n timpii 

seculari.  

Ori că e inteligentă, fie tânără, bătrână,  

Cu prea-plinul său de sine se consideră 

stăpână.  

Ce atâtea maniere? Să se ducă pe pustiuri!  

Ele viața deformează cu-ale regulilor striuri,  

S-ar putea trăi și altfel, ca lăcustele prin lanuri,  

Precum animalu-n junglă fără lege ori 

limanuri,  

Iară mie, rege-al junglei, să-mi așțerneți un 

covor  

Și un tron de unde mândru pot conduce-acest 

popor,  

Geniu unic, fără seamăn, cu puterea-mi să 

prefac  

Orice „gospodină“dârză într-un vierme de 

copac! 

* 

La pretinsa-ți scânteiere muritorii nu ajung,  

Te-ai căznit să-ți faci o mască migălită 

îndelung,  

Ațâțat peste măsură, c-un limbaj răsunător,  

Strigă lauda din tine de ajunge pân‘la nor,  

Nici că poate să existe galaxie mai înaltă,  

Care știe să cuprindă toată fala-ți laolaltă.  

Însă vorbele-ți deșarte se vor spulbera în vânt,  

Genialitatea-ți este doar o umbră pe pământ! 

Se deșteaptă babuinul și privește înspre cer,  

Își închipuie că geniu-i stă înalt pe Eșicher.  

Cu absurda sa furie se dedă la represalii  

Făr-a știe contrazice „poezica“ în detalii,  
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Virtual se năpustește cu nuiaua-i de alun  

Și lovește fără milă cu accese de nebun,  

În regatul poeziei se consideră profet: 

Zarathustra, Budha, Esau ori chiar însuși 

Mohamet.  

Din misoginismu-i aprig teoria el și-o naște,  

Ale cărei vagi hotare numai Domnul le 

cunoaște!  

Clonțul său de fier sfâșie, gheară-nfige 

vulturește  

În ficatul poeziei tot veninul și-l sporește,  

Nu-i pasă de rana-adâncă ce o lasă an de an,  

În trufia-i fără margini, el, al versului sultan  

Se autoamăgește cum că porțile-și deschid  

Toate-acele poetese ce-l aclamă: Baiazid! 

*  

La un semn făcut de dânsul, duduițele aleargă  

Și cu patos în cuvinte, cu iubirea lor întreagă,  

Îl dezmiardă fără preget cu alinturi de copii,  

În zadar vrei a pricepe cum ajung de bat 

câmpii,  

Că-și vândură rațiunea pentr-un blid cu vorbe 

mari  

Cu slugărnicie-aidoma pentru popi și 

demnitari.  

L-am oprit și eu odată cum stă în letopiseț,  

Rudy-mi zise: „- Hai, măi pisi!“, cu trufie și 

dispreț .  

„- Ce vrei tu?“,„- Eu? Doar decență și duelul 

elegant  

Ce-ar trebui a fi ştiute chiar și unui împărat.  

Educația de-acasă ori de-i vilă, ori de-i cort  

N-o măsori după medalii, diplome sau după 

port.  

În suficiența-ți grasă așteptai să mă închin?  

N-ai știut că în coroana-ți verbul meu îți va fi 

spin.  

Supurând de îngâmfare, m-ai jignit, m-ai 

umilit,  

Nu credeai că „gospodina“ ți-o va-ntoarce 

înmiit,  

Prea mărinimoase Doamne, când ne judeci ori 

ne ierți,  

Pronunțând sentințe aspre ne incarceri și ne Ai 

strigat cu voce tare, ridicând al tău toiag  

Și-ai lovit cu mișelie, fără noimă un 

„mosneag“,  

Un „mosneag“, da, Împărate, dar „mosneagul“ 

ce-l jignești  

Este-o enciclopedie, domn al slovei românești!  

Poate va veni și vremea să ajungi să mă 

cunoști,  

Alergia mea-i vestită la trufie și la proști.  

De te dai de ceasul morții, sufocat de chin şi 

spasme  

Nu spera compasiune! Prins în propriile-ți 

miasme  

Vei căta, trudit de tine, să găsești vreun cap de 

pod,  

Elitismul nu apare dacă n-are un norod  

Căruia să-i poruncească cât cu mintea să-l 

încapă,  

Oh, tu bulgăre de humă, zămislit din praf și 

apă!  

Sigur nu vei înțelege, nici nu vreau să te-

nspăimânt,  

Dar din colburi noi ne naștem și ne-ntoarcem 

în pământ.  

Te mândrești că-n lumea noastră ai dat iama 

val-vârtej,  

Cea în care fac sarmale „gospodine“-n șorțuri 

bej,  

Te mai lauzi că New-Yor k-ul la picioare ți s-a 

pus?  

Cui îi pasă de new-yorkuri? Cui îi pasă de 

Apus?  

Tu trăiești în astă țară ca în epoca de fier,  

Cu un „kiss the hand“, „maestre“,nu se-ajunge 

cavaler!  

Cu astfel de atitudini îți faci de ocară neamul,  

De bădărănia-ți vastă se usucă frunza, ramul,  

Nu-ți vei câștiga un nume ci renume de 

poveste,  

Ocolit vei fi pe site-uri fără-a prinde chiar de 

veste,  

Noi, bolnavii de poesis vom forma în cale-ți 

zid,  
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Vei fi singur în splendoarea-ți, vai de faima-ți, 

Baiazid! 

* 

Nu doream să scriu acestea, nu merită-atâta 

zbucium,  

Dar m-a răscolit trufia-ți, ca o surliță, un 

bucium.  

În misoginismu-ți putred crezi cum capete 

pletoase  

De femei nu pot să scrie doar palavre 

siropoase?  

Ei, poate se-ndură cerul și-ți va dărui un semn  

Să-ți arate cât de jalnic e limbajul tău de lemn!  

Chiar de crezi în îngustimea-ți că ești unic pe 

pământ,  

Versul tău e colb minuscul ce se spulberă în 

vânt.  

N-are tropotul furtunii, n-are șfichiuiri de 

grindeni  

Să te scurme, să te doară, răspândit în 

pretutindeni,  

Nu e vijelie amplă, binecuvântată ploaie  

Pe ogor fertil din suflet îngâmfarea să ți-o-

nmoaie.  

Poți răcni ca fiara-n cușcă, ca și leul în turbare,  

Nu convingi, ești doar un nimeni iar trufia ți-e 

prea mare,  

În zadar arunci cuvinte sărăcite-n duh și 

proaste,  

Dai cu pumnul sub centură, cu bocancul între 

coaste,  

Încercând la rang de cinste să ridici anomalia,  

Demn de milă ești „maestre“ și vei pierde 

bătălia.  

Simți tu ce e poezia care urcă ori răstoarnă,  

Sufletu-nsetat de apa-i ce-n căuș de dor se 

toarnă?  

Cunoscut îți este frigul clipei când te-ngheață 

gerul  

Nopților de veghe-n care nu ești decât tu și 

cerul?  

Ai simțit tăișul fricii, crestând răni 

îngrozitoare  

În a sufletului carne ce te arde și te doare?  

Te-ai luptat cu tine însuți ori te-ai aruncat în 

suliți  

Pentr-un dram de nemurire pe a vieții tale 

uliți?  

Murmurat-ai lungi mătănii pe-ale visului 

șiraguri,  

Socotind că poți a trece ale neputinței praguri?  

Ți-ai tălăzuit durerea ca o apă tulburată, cerți.  

Crezi că voi uita vreodată cum că lupta-i a 

mea cale  

Și voi sta cu teama-n oase la mila Măriei Tale?  

Am trecut prin mult prea multe, nu dau pasul 

înapoi  

Dacă viața mă încearcă, eu îmi duc propriul 

război.  

Cum? Cu ascuțimea minții și cu versu-așa cum 

pot,  

Nu spera că o femeie se va-mpiedica de-un 

ciot!  

Oh, tu nici nu știi „ maestre“,câți în cale mi s-

au pus,  

Nici cât e de grea viața mai încolo, în Apus,  

Cum te-mpotrivești ursitei ce te-mprăștie, te-

adună  

Iar în tine dorul tulnic ca în Apuseni răsună. 

Ai sperat că mă inhibă un vocabular de baltă?  

Prea adânc e visu-n mine, năzuința prea înaltă!  

Încă n-ai găsit în tine forța fulgerului care  

Ar putea să-mi ardă crezul, pentru tine mult 

prea mare.  

Lamentându-te fățarnic de manele, pițipoance,  

Tributar inconsecvenței, te perinzi încolo-

ncoace  

Printre site-uri literare ca prin case de pariuri,  

Nu stârnești în urma-ți pală decât praful din 

pustiuri,  

Te pretinzi „anti-poetul“din a lumii începuturi  

Dar din vasta-ți poezie multe nu-s decât 

rebuturi,  

Stau tocite de rugină ale slovei tale săbii  

Chiar de-ataci cu-nverșunare ale inimii 

corăbii,  

Un pirat fără de lege, tai și spânzuri înadins  
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Suferind de tine însuți, te consideri de ne-

nvins.  

Sunt de cei așa ca tine, câtă frunză, câtă iarbă,  

Dau cu barda-n poezie și apoi își râd în barbă,  

Nu ești primul, Babuine, trec de tine fără păs,  

Stai și rumegă cuminte la otavă și ovăs… 

Ai cernut prin tine însuți fir de pleavă 

vânturată?  

Te-ai gândit la al tău nume ce în urma-ți să 

rămână  

Dacă-ți vei găsi vreodată loc în scrierea 

română? 

Sunt de cei al căror soare nu răsare, doar 

apune,  

Singuri își adună lauri, a lor frunte să-

ncunune,  

Amețiți de propria faimă, stau în timpu-

ncremenit  

Ca statui de idoli serbezi sub un ultim asfințit.  

Peste ei în van se trece clipa, una câte una,  

Viețuiesc ca liliecii care nu cunosc ce-i luna,  

Stau sătui de jaf și sânge, cuibăriți în propriul 

somn,  

Oaste de vampiri de suflet, întunericul li-i 

domn,  

Strigă vajnic, cu emfază: „- La ce bun să scrii 

o carte?“  

Nu știu bieți sărmani că lira pentru ei stă prea 

departe! 

* 

Pe-a cuvântului rovine,  

Grăiesc, frate, către tine  

Nici din gură, nici din carte  

Că te afli prea departe.  

Cu respect eu te-aș ruga:  

Vezi-ți de ograda ta,  

C-ai spurcat poienele  

Lirei cu sprâncenele !  

Poate-așa e pe la voi  

Să te rățoiești la noi.  

Dar ți-s zdreanță flamurile,  

Ofilite-s ramurile,  

Unde ți-ai dus penele  

Și ți-ai ars sprâncenele.  

Să rămâi dar sănătos,  

Bizuindu-te-n Hristos.  

„ Kiss the hand“, băiat frumos! 

*  

Au trecut acele vremuri, cronicarii și rapsozii  

Stau în rafturi prăfuite, locul le-a luat nărozii,  

În ocolul țării mele disperat mai cerc să caut 

Ne-a-ngropat tupeul sumbru. Unde-i sunetul 

de flaut  

Ce-aducea în suflet vraja unor vremuri de 

dincólo,  

Astăzi nu contează harul, e destul să fi Apollo,  

Drept păduche ieși în frunte cu trufie și 

dispreț,  

Jinduind că astfel faima-ți va trona-n letopiseț.  

Propria ta nulitate o îmbraci precum irozii,  

Cu veștminte lucitoare, să se mire toți nărozii.  

Aţi uitat că-n sânge sacru, basarabii și 

muşatini  

Ne-au lăsat drept moștenire legământ de legi și 

datini?  

Idealul lor de țară este moștenirea noastră,  

Ce ați priceput din toate în suficiența voastră?  

Spui, prezentul nu ni-i mare, doar o gaură în 

cer,  

Neștiind ce-i diferența între kitsch și giuvaer,  

Te-ncovoi din inerție sub limbarița spoielii,  

Speri că-ți vei găsi refugiul în obscurul 

cafenelii?  

Ai ajuns dintre cei care din venin crează suliți,  

Bâjbâi cu înverșunare pe-ale poeziei uliți,  

Dansatorul zarathustric, pe-ale vieții aspre 

funii? 

Übermensch nu poate fi cel care se dedă 

minciunii!  

Propovăduind virtutea, te confunzi cu 

liberalul,  

Când în juru-ți e-ntuneric cum poți spune ce-i 

cristalul?  

Ești expert în manelisme, în spelunci și 

cafenele,  

Rătăcit în derizorii, definindu-te prin ele,  

Te-ai pierdut pe ține însuți. Fără suflet, fără 

cuget  
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Muști ca fiara-ntărâtată, pe al societății buget,  

Ca un dandy, cu emfază, specialist în 

șiretlicuri,  

Umpi lumea poeziei cu noroaie și nimicuri,  

Deși-ncerci să pari integru, suni ca o monedă 

calpă,  

Manelistul veritabil de la creștet pân‘ la talpă!  

Dacă nu-i deajuns ca turma "geniul" să ți-l 

recunoască,  

Din vrăjitul prinț furia te preschimbă într-o 

broască.  

Crezi că voi lăsa ca țara dintre voi să-și cheme 

solii?  

N-am trăit martiriul vieții să mă-ndoctrineze 

trolii,  

N-am trăit în sărăcie, prerorând filozofie  

Pentru capete ce nu au alt veştmânt doar o 

scufie.  

Când pe vremea tinereții, respirând printre 

morminte,  

Cunoșteam doar libertatea, cea mai sfântă-ntre 

cuvinte, 

Tu creşteai ca buruiana cea plivită pe alocuri,  

Crezi că viața-i o chermeză, un local cu dans și 

jocuri.  

Te-ai destrăbălat pe site-uri cu dudui, să te 

admire  

Ca pe-un Rudolf Valentino, un șeic cu nas 

subțire,  

Ori gladiator în forță cu alură de roman  

Din Zețari, o corcitură ce se crede un Traian,  

Că de-ar fi o adunare selectivă de gunoi  

Nici n-aș știi în ce pubelă să te lepăd. Vai de 

noi!  

De-ai trăi în altă țară ai fi doar o stârpitură,  

Un deșeu al societății, ori un gnom de la 

natură,  

Nici măcar săpun de rufe să ne primenim 

chiloții… 

Eu demult îmi dau cu seamă ce înseamnă 

patrioții!  

Te căznești să-ți aperi stilul cu-aberante 

afirmații,  

Prin gândirea-ți deformată faci rușine ăstei 

nații.  

Îi condamni pe de-alde Guță, zici că lor nu te 

asameni,  

Dar ce dovedești „maestre“, să-ți ții locul 

printre oameni?  

Faci pe omul de cultură printre-astfel de 

creaturi  

Dar nu știi să pui căpăstru deochiatei tale guri!  

Din frustrarea-ți fără margini arunci vorbe de 

ocărâ,  

Cu așa „români de viță“, vai și-amar de biata 

țară!  

Prin cinismul capitalei „ geniul“ tău se plimbă-

alene,  

Poezia ce-o concepe e-un șirag de vorbe-

obscene,  

Și-uite-așa îți trece vremea, tinerețea ți s-a 

stors,  

Ce a scos din tine lira când nimic nu e de 

scos?  

Iară voi, lingușitorii, adunaţi-vă grămadă,  

Stați cu gurile căscate ca la circ ori 

promenadă.  

Lăudați-l pe „Maestru“,cel cu toane de copil  

Să și-o ia în cap mai tare-n, să devină mai 

debil,  

Adulați-l cu tărie că pe-o mândră curtezană  

Că doar e știută-n lume astă latură romană.  

Ați gândit măcar odată, cântărind totul la rece  

Că odrasla ce-ați creat-o și pe diavol îl întrece?  

Tot mai mult în desănțarea-i, vorbe veninoase-

aruncă,  

Neavând respect și cinste pentru har și pentru 

muncă. 

Dar trăim în alte vremuri, nu ne poate înșela  

Cel ce și-a pierdut respectul și de sine, nu-i 

așa?  

Noi, în demodarea noastră mai sperăm în biata 

ţară,  

Mai luptăm cu ticăloșii ce fac neamul de 

ocară,  

Cu cei care din insultă și-au făcut un obicei.  



 
 

      21 

ASRA 

Prea s-a împânzit poporul de tâlhari și 

derbedei!  

Toate-aceste specimene, dintr-o jalnică 

pornire,  

Umilind, vor să-și ascundă propria nefericire  

Iar pe-ascuns ei speră-n taină că vor fi numiți prin cronici,  

Dar urmașii-acestor timpuri îi vor ignora ironici.  

*  

Ai plecat tu, Țepeș Doamne, s-a umplut țara de ei  

Iar în fruntea națiunii stau cei lași și cei mișei ,  

Chiar de vei veni vreodată pân`la unul să-i aduni  

S-a umplut și pușcăria, și ospiciul cu nebuni! 

MELANIA BRICIU ATANASIU 

 

 

Ștefan Dumitrescu 
Poeme 

 

 

 

 

 

 

ELOGIUL   

 

Ochiul  Ei 

avea o aripă 

Şi ochiul  Lui avea o aripă 

Oh, şi atunci s-au unit ochii cei doi 

Ca să zboare 

 

Sufletul Ei avea un ţărm 

Şi sufletul Lui avea un ţărm 

Oh, şi atunci s-au unit sufletele lor 

Născându-se marea 

 

Moartea Ei era jumătate din univers 

Şi moartea Lui cealaltă jumătate a 

universului 

Oh, şi atunci s-au unit morţile lor 

Oh, şi atunci s-au unit morţile lor ! 

 

AŞA TE VOI CĂUTA, IUBITO ! 

  

Tu eşti ca o poartă monumentală înflorită 

prin  care pătrund şi mă 

pomenesc în altă poartă 

opac orbitoare 

prin care intru şi mă 

găsesc în altă poartă înflorită, 

care ucigător 

mă doare 

prin care pătrund în altă poartă 

profundă  

ca o jelanie  

şi ca o întrebare 

prin care intru în altă poartă 

care dă în altă poartă, 

strălucitoare 

prin care ajung în altă poartă, 

aşa voi merge către tine 

iubito, toată viaţa 

mergând prin acest tunel de porţi 

arzând ca o lumânare 

strigând numele tău 

în gura mare. 

Dar tu eşti şi o inimă, iubito, 

imensă înflorită ca un crâng 

în care mierlele, privighetorile,  

ciocârliile, greierii şi sturzii 

cântă și plâng 

în care intru  ca într-o catedrală 

ajungând înlăuntrul altei inimi 
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din care pătrund în altă inimă 

siderală 

pe care o deschid şi mă găsesc 

înăuntru altei inimi 

prin care mă pomenesc în altă inimă, 

monumentală 

care dă în altă inimă 

prin care ajung 

într-o altă inimă 

minerală 

aşa te voi căuta toată viaţa, iubito, 

orbitoare 

prin nesfârşitul tunel de inimi 

ca un orb pipăind 

cu mâinile întinse 

cântând în gura mare 

până la Ind 

 

CÂTEODATĂ VISEZ 

  

Câteodată visez că tu eşti 

apa limpede a râului 

care clipoceşte duce săltând copilăroasă 

peste pietre 

iar eu sunt malurile 

încărcate de rugi de mure, de crini sălbatici 

de zăvoaie înflorite în care cântă  

privighetorile şi mierlele 

care merg cu tine  ţinându-te pe braţe 

de la începutul lumii 

îmbătat de clipocitul dulce al undelor tale 

şi-n existenţa viitoare 

tu chiar vei fi râul 

cu unde limpezi clipocind fericite 

că se va auzi în tot universul 

iar eu voi fi malurile lui verzi 

încărcate de rugi de mure,  de agrişe, de 

afine 

de ferigi şi de zăvoaie înflorite 

care te vor ţine pe braţe 

înalte senine 

îmbătate de muzica divină 

a undelor tale cristaline 

 alteori visez că sunt un ou 

imens 

eu sunt coaja care te îmbrăţişează 

care te mângâi din toate punctele 

universului 

iar tu eşti  albuşul de argint tremurător 

şi gingaşul  gălbenuş de aur 

dulce ca mierea 

ucigător 

care mă mângâie pe dinlăuntrul fiinţei 

iar eu simt o plăcere atât 

de dulce că-mi vine să ţip 

  

oh, şi într-o existenţă viitoare 

noi chiar vom fi un ou imens 

din care se va naşte universul 

tu vei fi gingaşul albuş care se clatină uşor 

şi gălbenuşul auriu 

care tremurând mă mângâie 

pe dinlăuntru astfel că de fericire voi începe 

să cânt să plâng și să fiu 

  

dar cel mai mult visez că 

tu eşti gingaşa şi fierbintea materie roşie 

care clipoceşte şi murmură născând 

galaxiile şi planetele 

iar eu sunt universul 

care te înconjor mângâindu-te 

care te ţin în braţele mele 

să nu te risipeşti în univers 

şi într-o viaţă viitoare, iubito, tu 

chiar vei fi dulcea şi fierbintea şi roşia 

materie 

clocotitoare murmurând 

născând astfel galaxiile şi astrele  

şi muzica divină 

iar eu voi fi universul care te 

voi ţine îmbrăţişată  strâns 

toată veşnicia 

ca să nu te risipeşti 

 

Autor - Ștefan Dumitrescu 
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CRĂCIUNUL  CARE  MI- A  SCHIMBAT  VIAŢA 

 

DANIELA GUMANN 

A fi şi a avea…înţelegere şi accepţiune… 

„Scrierile mele sunt numai mărturisiri din realitatea cotidiană, din 

viaţa trăită”, spune Daniela Gumann, autoarea volumului 

„Crăciunul care mi-a schimbat viaţa”.  Un volum în care este 

vorba despre oameni şi fapte, scris într-un  mod tranşant, până la 

exclusivismul datorat experienţei proprii în desăvârşita putere de a înţelege… 

La construcţia acestui volum au stat la bază mai multe chestiuni. În primul rând condiţia 

cvasi-autobiografică a autoarei, care trăind de ceva timp în acest mediu de badante (şi ca 

experienţă proprie, şi ca femeie de afaceri în acest domeniu!) a cunoscut numeroase peroane 

al căror destin s–a altoit pe alte pământuri, departe de ţinuturile natale. Cititorul va vedea că 

acest fapt dă o veridicitate deosebită textului, aşezându-l în coordonatele reale ale 

întâmplărilor. 

Apoi titlul romanului “Crăciunul care mi-a schimbat viaţa” arată credinţa în Dumnezeu, 

dând o nuanţă profund creştină acestei sărbători, împodobind-o cu tradiţiile ce-şi trag 

sorgintea de demult şi, ca o consecinţă, fixează surpriza momentului neaşteptat când începe 

această poveste. Şi iată că, în subsidiar, în componenţa întâmplărilor, se insinuează un vechi 

proverb românesc. Desfăşurând succint acţiunea romanului, cititorul va constata că: “Tot răul 

este spre bine!” 

Povestea începe la Iaşi, în zilele Crăciunului din anul 2000. Să vedem… 

Familia Vasiliu, onorabilă şi aparent bine închegată, oarecum înstărită, cu o casă frumoaă… 

Carmen, 49 de ani, soţul ei, Robert şi fiica lor Angela, elevă încă, fire neconformistă, ea are 

un prieten la care înnoptează uneori cu acceptul părinţilor… Zi de Crăciun, brad împodobit şi 

cadouri surpriză, preparate speciale pentru masa festivă…  Rămaşi singuri la o cafea, Robert 

îşi anunţă intempestiv soţia că acum, după 20 de ani de căsnicie, va înainta divorţ pentru a se 

căsători cu Mara, iubita lui, pe care o va aduce în casă. Despre acest fapt ştie şi fiica lor, care 

îi este alături. Total surpinsă, Carmen renunţă la tot şi în câteva zile pleacă, angajându-se în 

Italia, ca îngrijitoare bătrâni, badantă, la doamna Rafaela din Roma, fără a comunica familiei 

unde se află.  După ceva timp, devine însoţitoare pentru doamna de Vasco, mama doctorului 

Francesco Vasco. Stăpână a unui castel foarte vechi, aceasta este o persoană stilată, care, 

impresionată de biografia româncei cu studii univeritare, nevoită să muncească astfel, îi oferă 

o bogată viaţă intelectuală şi încurajează relaţia acesteia cu fiul său. Peste câţiva ani, atunci 

când Angela îşi invită mama la căsătoria sa, Carmen vine la nuntă însoţită de Francesco, cel 

care o iubeşte şi o cere în căsătorie.  Întâlnirea celor două cupluri, Robert-Mara şi Carmen-

Francesco, decurge civilizat. Aceasta este povestea din roman…   

Avem o scriere epică, dar în acelaşi timp dramatică prin dinamica neaşteptată a acţiunii, 

în care o întâmplare mai mult sau mai puţin reală construieşte prin pana autoarei un melanj 

surprinzător, cu formula atât de bine cunoscută de poveste în poveste, din care cititorul află 

relaţia dintre Carmen şi Robert, povestea lui Francesco, bărbat divorţat şi, desigur, povestea de 

iubire ce se înfiripă între Carmen şi Francesco. Personaje de o anumită vârstă, a căror trăire 

intimă, viaţă interioară, se aşterne ca o fereastră a sufletului deschisă psihologiei analitice, în 
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care, cu obiectivitate perfectă, autoarea Daniela Gumann prezintă comportamentul oamenilor, 

fără a judeca pe nimeni, neputându-se extrage atitudinii de simpatie, comprehensiune faţă de 

ceilalalţi, pe care o manifestă cu seriozitate pentru a spune ceea ce are de spus. Totul sugerat de 

dialogul bogat reprezentat, ceea ce dă un ritm alert romanului.  

A fost necesar ca autoarea însăşi să fi trăit acea atmosferă pentru a crea tipologii atît de veridice, 

precum Carmen, eroina romanului, doamna Coca, fosta profesoară de chimie, Virginia, 

intermediara din Italia, doamna Rafaela şi doamna de Vasco, cele care au nevoie de ajutor. Şi, 

mereu alături, chipul şi glasul sfătuitor al mamei, care de dincolo de viaţă îi veghează drumurile. 

Intenţia de a realiza astfel de tipologii, atât de veridice, cere din partea autorei calităţi de grup. 

După o experienţă personală în domeniu, prozatoarea Daniela Gumann se simte ca făcând parte 

din grup şi de aici rezultă înţelegerea cu care se apropie de toate trăirile personajelor sale, 

înţelegându-i fiecăruia comportamentul, fie el pozitiv sau negativ. Dramatismul psihologic al 

personajului principal elimină tot ceea ce ar fi putut fi convenţional şi doar atât. Carmen are 

îndoieli, îşi caută propriile vini ce ar fi putut genera un astfel de deznodământ şi se compară cu 

ceilalţi migranţi. Dar, nu! Un fel de infirmitate socială cauzată de necesitatea de a pleca departe 

de casă, determină un anumit comportament al oamenilor (al personajelor, în cazul acestui 

roman), care, categoric, se manifestă altfel decât de obicei, aflându-se în alt mediu, total diferit 

de cel de acasă, cu care erau obişnuiţi şi primind, desigur, o altă stare socială, uneori pozitivă 

sau negativă. 

Scriitoarea Daniela Gumann creează personaje bine structurate, care relevă o lume 

corect concepută de autoare, care analizează raporturile dintre oameni cu o putere realistă a 

zugrăvirii vieţii lor sufleteşti. O viaţă în care predomină nostalgia dezrădăcinării, influenţată 

masiv de locurile şi condiţiile noi de trai, în dorul de casă cu tot ceea ce îneamnă acest lucru: 

familie, iubiri, ţinuturi natale, tradiţii, amintiri şi speranţe.  

Autoarea scoate toate aceste simţăminte din sanctuarul sufletului său şi, în cărţile sale, 

pline de o infinită fineţe, le ataşează cu tandreţe personajelor pe care le înţelege şi le iubeşte. 

Sentimentele sale de empatie vibrează profund în faţa marilor probleme de viaţă cu care se 

confruntă aceşti oameni. Este adevărat că rareori îşi poate refuza un fel de instinct al 

compensaţiei, dar întotdeauna despre femeie şi sentimentele inspirate de ea, autoarea alege doar 

ceea ce este curat, fără nuanţe impudice, ca într-o solidaritate omenească, normală în neamul şi 

grupul celor dezmoşteniţi. 

Scriitoarea Daniela Gumann este solidar alături de fiinţele a căror poveste o cheamă prin 

scrisul său. Mame care muncesc departe de ţară pentru a aigura un trai mai bun copiilor rămaşi 

acasă, mai îndestulaţi poate cu jucării şi dulciuri, dar mai sărăciţi de căldura părintească. O 

sărăcire ce lasă urme adânci în sufletul lor fraged, căpătând adesea nuanţe contorsionate. Femei 

deziluzionate de o iubire înşelătoare şi care se aruncă în necunocut cu speranţa unui alt destin 

mai fericit. 

Stilistic, menţionam modul alert al dialogului bogat, însoţit de descrierile de interioare 

ale caselor în care trăieşte eroina şi a locurilor istorice, monumentelor, pe care le vizitează. Nu 

lipseşte nici împletitura de constatări şi reflecţii auctoriale, pline de emotivitate faţă de migranţi, 

ori pentru tinerii din “generaţia fulgilor de zăpadă” şi faţă de cei aparţinând altor neamuri; nici 

comparaţiile de natură politică (atât cât aceasta a influenţat destinul atâtor oameni). Şi, în mod 

deosebit, despre amintirile din copilăria sa, când vizitele la bunicii conturau adevăratele valenţe 

ale sărbătorilor tradiţionale. Dacă la toate acestea adăugăm amănuntele legate de modul în care 



 
 

      25 

ASRA 

decurge o afacere în malaxorul căreia a intrat Carmen (vezi episodul cu Virginia, intermediara 

a cărei cupiditate scoate în evidenţă partea neplăcută a lucrurilor), nici nu putem hotărî cât din 

această scriitură este, pur şi simplu, roman sau caracterul său de roman social devine un adevărat 

manual de învăţătură. 

  Daniela Gumann este un scriitor interesant şi atrăgător prin tematica mereu actuală 

cuprinsă în romanul “Crăciunul care mi-a schimbat viaţa”, un volum peste paginile căruia 

cititorul nu poate trece nepăsător. Am mai întâlnit aceeaşi preocupare şi în volumul 

“Îngrijitoarea – o poveste de viaţă trăită”. Şi, iată acum, un alt fapt de viaţă, ce relevă un fel 

de sfadă cu aceste condiţii socio-profesionale impuse de vremurile actuale. O proză tandră prin 

înţelegerea totală, dar, în subsidiar, vehementă, protestatară, fapt ce-i dă o vigoare neaşteptată 

şi centrează totul pe un singur gând: “Nimeni nu poate defini fericirea. Pentru fiecare 

înseamnă altceva. Poate asta o face atât de specială. Vedeţi?! Pentru dumneavoastră 

fericirea  înseamnă să ai, pentru mine, fericirea înseamnă să fiu.”  Şi Daniela Gumann este 

hotărâtă să fie!... 

Lucia PĂTRAŞCU, 

Poet, prozator, publicist în reviste literare, 

lector, comentator şi prefaţator de carte. 

 

Liliana Popa  

Poeme 
 

 

 

 

 

 

secol de singurătate 

mantia fumegîndă a vîntului 

aripă prinsă pe umărul serii 

adună frunzele ce albesc  

cu timpul, 

cu secolul de singurătate, 

cu moartea, 

cu viața. 

peregrinul anonim 

are mereu rezervat ultimul vals 

și umbra străvezie a ceții. 

trei frunze mi s-au prins în păr 

două mi s-au așezat în palme 

și sub petecul meu de cer 

vom depăna fiecare poveste 

pe care o voi scrie cu degetul 

pe geamul ferestrei, 

pentru alt veac 

. pe geamul ferestrei, 

pentru alt veac. 

 

comandă îngere potop 

trecusei să îmi spui 

ce dor ți-a fost de mine. 

eu dăltuisem demult norii ivorii 

în trepte, 

cu bătăi de inimă. 

eu pot urca 

tu cobori 

doar în nopțile de ajun 

nu mai ajung treptele. 

ții minte jocul de demult 

pe scara mea de început de lume ? 

pe prima treaptă cîntai 

pe a doua iubeam 

apoi au început să înflorească celelate 

trepte 

și privirile 

într-o seară verde 
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în tăceri fără crepuscul. 

îngere, 

uite o himeră 

cum își desenează 

întortocheate neliniști acuarelate. 

comandă îngere potop 

să-i spele culorile de apă.  

 

tremur de seară 

aseară drumul fără întoarcere 

stătea rezemat de un copac 

cu auzul încordat. 

știa cînd voi veni. 

eu am trecut 

cu tremur de seară 

și nu m-am oprit 

copacul acela, 

jefuit de anotimpuri 

între vis și somn 

păstrează zîmbetul unui copil 

făclie 

în palmele sufletului. 

îmi curge timpul povestit 

 

Între două turnuri 

flautul iernii, flacără 

pe podul înghețat 

tocmește jarul 

și zilele de aur. 

Între două săruturi 

mi se face dor 

de ochii tăi 

de colțul buzelor tale. 

flautul iernii cîntă 

cu buze înghețate 

sprijinit de o coloană  

adormită de suflarea lui. 

Între două nopți 

flautul iernii cîntă 

printre Vîrfurile cu Dor 

ruguri mistuite în ceață 

 

dezambiguizare 

între două nopți 

punctele cardinale 

palpită de multă vreme. 

și-au schimbat locul 

și perspectiva 

așa a apărut alb roză 

floarea de măr 

pe gura ta. 

între două turnuri 

tăcerile pîlpîie 

și eu nu mai găsesc 

punctul de fugă. 

între două nopți 

coboară dimineața, pe rouă 

cu lumina ascunsă în plete 

și sună un clopoțel de argint. 

În nopțile de Ajun, 

Coboară îngerii pe scară, 

Iar Dumnezeu tot blînd, tot bun, 

Deschide porti, a cîta oară....  

 

Tablou sinoptic 

Seara mă plimb desculţă prin parcuri 

tălpile mele fierbinţi 

decupează întunericul. 

Pe aleile alungite cu iarbă perlată 

sub arcul de triumf şi lumină 

al copacilor 

urmele mele, mereu paralele 

se vor întâlni în punctul de fugă. 

aseară drumul fără întoarcere 

stătea rezemat de un copac 

cu auzul încordat. 

Știa cînd voi veni. 

Copacul acela, 

acoperit cu anotimpuri 

păstrează zîmbetul unui copil 

făclie 

în palmele sufletului. 

în livada stelară. 

Îmi curge timpul povestit 

în cuvinte pictate 

 

Autor – Liliana Popa 

BucurestiFM 
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Antonela Stoica 

Poeme 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOR DE DOR 

 

Mi-e dor de Dorul Verilor de-Acasă 

Fără vacanțe, pregătindu-mi zborul, 

Copilărind în Țara mea frumoasă, 

De suflet aninându-mi Tricolorul. 

 

Mi-e dor de Dorul anilor de școală 

Când grijile de-acum erau poveste... 

De-ndrăgostiri de Vis, ca prima oară, 

Cu inimile pure și oneste. 

 

Mi-e dor de Dorul celor care pleacă, 

Familia lăsând-o în ruine; 

De Dorul ce-n furtună nu se pleacă, 

Cum Dorul meu rezistă pentru tine. 

 

Mi-e dor de Dorul câinelui ce plânge 

În fața crucii Mamei sale sfinte, 

Pătând zăpezi cu lacrimi ca de sânge, 

Cu trupul amorțit pe noi morminte. 

 

Mi-e dor de Dorul pruncilor ce-așeaptă 

Pe Mame să revină din bejenii, 

Târându-și pașii printr-o zi nedreaptă 

Și înnodând dorințe plânse-n Denii. 

 

Mi-e dor de Dorul Mamelor uitate 

Ce-ascund comori de lacrimi în baticuri, 

Cu coatele-ntre garduri dărâmate, 

Pe viața lor tocmindu-se în picuri. 

 

Mi-e dor de Dorul Soartei, să mă poarte 

Prin stelele ce-am adunat sub umblet... 

Azi pun tot Doru-acesta într-o carte, 

Să îl găsiți, când plec, la mine-n suflet. 

 

 

FERICIREA MI-E ACASĂ 

Veronicăi Micle, de ziua ei 

 

În mine Fericirea-și face casă 

Și-a încropit în suflet temelie; 

În ochii tăi-oglinzi mă văd frumoasă, 

Pe buze îmi dansezi a veselie. 

 

Mi-ești Soare-n zâmbet și nedumerire, 

Cireșii râd și flori încep să-mi crească... 

“Copacii vieții” astăzi fac oștire 

Și inima încep să-mi străjuiască. 

 

Când te respir, cu-nfiorări divine, 

Mi-ești Cer în Primăveri care-or să vină; 

De-ți risipești Secundele în mine, 

În tine fac risipă de Lumină. 

 

Îmi scutur aripi grele de zăpadă 

Și crește vocea-n mine precum cântul; 

Nu las pe nimeni Raiul să-ntrevadă, 

Azi sunt Femeie, una cu Pământul. 

 

Sădesc în inimi Vise, printre luturi 

Iar între noi, întins-am ca o plasă, 

Metamorfoza frunzelor în fluturi... 

Iubite, Fericirea mi-e Acasă. 

 

Rămâi etern în cartea mea deschisă 

De foc, Luceafăr, când vom înnopta, 

Prin ani să îți rămân, în versuri scrisă, 

Floarea ta Albastră de “nu-mă-uita”. 
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DRAGOSTEA, “PE APUCATE” 

 

Plictisit de tot şi toate, ca un sfânt ce nu 

mai moare, 

Cum să te constrâng cu Dorul, rătăcit în 

Veri uitate? 

Ghem astral, sufletu-mi fuge de simțiri, ca 

de-o teroare, 

Când în viața asta scurtă ardem clipe 

vinovate. 

Doi “interceptați” aiurea, pe planeta de 

aramă, 

Amintiri cu-n ochi în frunte într-un grai 

ciudat ne cheamă; 

Descifrăm în nopți Destinul scris cu stele, 

ca o dramă... 

Planul de colonizare-n Univers inspiră 

teamă. 

Fac o singură-ncercare, nu ştiu cât îți sunt 

de dragă... 

Singură n-am nicio şansă, Eu-mi tremură şi 

doare; 

Vreau să-ți invadez conştiința... cum să ştiu 

ce-o să te-atragă? 

Apoi părăsesc “scenariul“, floare sfântă de 

cicoare. 

Doar “intersectați” prin gânduri, 

compromisă e tăcerea… 

Încercăm teleportarea-n vise roz, 

nevinovate, 

Evadând din Lumea asta cu un tren spre 

“nicăierea”, 

Să reactivăm în Cosmos dragostea, “pe 

apucate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU N-AM SĂ POT... 

 

Eu n-am să pot să te împart cu nimeni, 

Îmi eşti motiv de Dor şi-ngrijorări... 

În sufletul eclectic suntem gemeni, 

Lumina erupând din Sărbători. 

 

La nuntă-n gând, ne-ascundem după 

nimburi: 

Mireasă sfântă-n rochia de fum,  

Iar mirele, un călător prin timpuri... 

Și cel mai bine-i șade lui, pe drum. 

 

Când vine către mine, parcă pleacă, 

E-aici, când eu am încetat să fiu, 

Pe calea larg deschisă-n ”Valea seacă”, 

Unde pierduții lumii-ajung târziu. 

 

Mi-e râsul de femeie ”aiurită” 

Un nou și pus pe fugă sentiment; 

Sunt umbra care-odat’ ți-a fost iubită, 

Iar tu, iubitul meu inexistent. 

 

Eşti fumul tras alene din țigară, 

Eu, patima din dansul cel mai lent; 

Eşti trenul ce s-a poticnit în gară, 

La șine moarte nefiind atent... 

 

Cenușa adunată-n piramide, 

Să-mi țină cald de-acolo, peste lumi... 

Noi, umbre reci, flotând prin Atlantide, 

Strigoii bântuind cu Dor, postumi. 

 

Eu n-am să pot să te împart cu nimeni, 

Nu pot să dreg clepsidra ce s-a spart; 

În suflet “siamezi”, în gânduri, gemeni, 

De visul dărâmat nu mă despart... 

Înseamnă chiar pe mine să mă-mpart. 

 

 

Autor – Antonela Stoica 
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Constanța Abălașei Donosă 

Poeme 
 

 

 

 

 

Dans 

 

Fulgii-n dezmăț învrăjbit 

îmi caută ochii 

topindu-și trupul, lin,  

pe chipul mângâiat părelnic, 

de iluzia iernii pierdute. 

mă doare lacrima zăpezii 

cum tristețea mea lunecă 

spre zorii dimineții; 

smulgându-se din visele amărăciunii 

despărțirii noastre. 

nu mă privi! 

ochii mi-s plini de 

lacrimi: 

ale mele? ale zăpezii?    

 

     De-aș fi...   

 

De-aș fi poet, aș fi 

ceea ce sunt; 

aș picta în pastel 

pânza cea albă 

asociată cu veselia sau suferința mea... 

și tot reversul ascuns așezat la picioarele 

naturii: 

solitudine, căldura prieteniei 

ura furtunii, legătura umanității. 

   din cuvânt fi-va poezie 

   din culoare – tablou pictat!      

 

       Martie a revenit   

 

Norii străvezii încălzesc cu flamurile lor 

inima albastră a Dunării. 

Munții Măcinului, susținătorii cerului 

veghează drumul unei căruțe. 

păsările exersează un alb intermezzo, 

în pădurea verde, pe scoarța de plop; 

toc, toc, toc... 

trupurile noastre încă tremură 

sub mantia vântului de martie, 

abia revenit.    

 

       Scrisoare iernii  

 

Frunze regăsite în beția toamnei, 

vreme tristă fulguindă, 

lacrimi violete tocmai răscolite 

din păduri bolnave. 

vântu-ngenuchează ramurile negre- 

păsări adormite în ungher de noapte. 

cuiburi părăsite, cântec care plânge 

note muzicale, iarna ne învinge... 

griul – inocent decor, toamnă părărsită, 

fulgi marcați de vânt cu dor.  
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       Peisaj 

 

Toamna are culoarea copacilor... 

ochii ei privesc spre culoarea albastră a 

lacului. 

lacrimile cerului, căzute-n grădina de 

turcoaz 

părul despletit al copacilor spală. 

surâsul lor la fiecare adiere de vânt 

se reflectă-n ochii mei, inundând 

cuvinte abia născute. 

încă o pasăre se oprește în grădina mea, 

lângă alte păsări tăcute c-an uleiurile 

încă nepictate. 

toate sunt pierdute în expoziția mea  

de verde, de brun, albastru...   

 

       Raza noastră  

 

Noaptea ascunde cântec fugar 

luna aruncă razele ei ude peste noi, peste 

mal. 

o rază mie, una ție, a treia pentru 

amândoi. 

peste ani ori raza mea, ori raza ta- 

la Dunăre-au să moară, odată cu unul 

dintre noi 

reântors după celălalt. 

va muri raza mea? va muri raza ta? 

va trăi raza noastră!   

       Primăvara    

 

Visez la o primăvară încorsetată 

cu buchete de frunze de viță de vie, 

și încălțată cu papuci de trifoi. 

visez la o primăvară coafată de soare. 

înmănușată cu flori de cais, de măr și 

gutui, 

de violete, narcise, ghiocei... 

de dragostea rândunicii cântându-mi în 

zbor. 

visez la o primăvară, 

în care Dunărea să fie oglinda 

pentru privirea noastră nocturnă- 

și pescărușii care-și cată un loc pentru 

odihnă.   

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 Pe întinderi fără margini  

 

Ninge cu flori albe, albe... 

copacii speriați, înșurubați până-n cer- 

se tem de urletele cenușii 

ale vântului stingher. 

cu coroanele-n ramuri, 

țipă teii, țipă plopii, țipă tot lăstărișul- 

însă vocile se prind în năvala alburoasă 

ce se-amestecă cu vântul. 

urlete de crengi, ramuri cenușii 

mor, se nasc și pier cum trece o zi... 

pe întinderi fără margini 

ninge cu flori albe, albe...   
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Modalităţi de afirmare a identităţii 

culturale a românilor din străinătate 
 

Dr. Lucia Olaru Nenati   
Continuare din revista nr.3 

Fragment 

„...Dar, nu în ultimul rând, acest spaţiu de cult devine o uriaşă instituţie culturală polivalentă, 

galerie de lansare a evenimentelor culturale, de prezentare a personalităţilor venite în vizită, 

instituţie de spectacol, gazdă de cenaclu sau alte întruniri, chiar spaţiu de expunere muzeală, 

redacţie a unei publicaţii, în orice caz, un adevărat minister al culturii acelei zone ce oferă 

desţăraţilor o oază de românitate, aceasta cu mult mai necesară şi mai preţuită decât in interiorul 

ţării unde valorile naţionale sunt uneori mult mai derizorii decât în afara ei. 

Pentru toate aceste funcţii identificate mai sus şi pentru altele încă stă exemplu parohia bisericii 

„Sf.Petru şi Pavel” din New York, păstorită de preotul Theodor Damian, un reper al acestei 

categorii. Spre a rezuma succint activitatea sa ar fi necesare multe pagini, de aceea în cadrul 

acestui demers de sinteză vom puncta doar esenţialul. 

El este preot al numitei parohii ambulante (căci în New York este teribil de greu a se construi 

o clădire specială pentru o biserică ortodoxă!), profesor universitar de filozofie şi etică în 

învăţământul superior american, adică la Audrey Cohen Coledge, multiplu master si doctor, 

scriitor şi poet cu multe cărţi la activ, membru al Uniunii Scriitorior din România, jurnalist 

cultural, întemeietor, editor şi diriguitor al revistei „Lumină lină” (Gracious light), conducător 

al Cenaclului Eminescu şi al Institutului român de teologie şi spiritualitate ortodoxă, aşadar o 

individualitate energetică proteică aptă de a desfăşura o activitate constantă şi polifonică, de a 

mobiliza în jurul său zeci de oameni, de a-i stimula spiritual şi de a-i determina să colaboreze 

la activităţile culturale propuse sau adoptate de el. 

Revista „Lumină lină”, având actualmente ca redactor-şef pe prof. univ. Mihaela Albu, apare 

de peste un deceniu, neîntrerupt, în condiţii mereu variabile, constantă fiind doar ingeniozitatea 

părintelui şi a celor din jurul său de a găsi noi modalităţi de adaptare la contondenţa realului 

întru continuarea apariţiei. Natura revistei, de periodicitate trimestrială este una hibridă, având 

tematică religioasă, dar şi literară şi culturală, cuprinzând texte religioase, dar şi beletristică, 

poezie, proză, eseu, reportaj cultural, comentarii despre cărţi, note despre activitatea culturală 

derulată în cadrul cenaclului etc. şi mereu un bogat Fotoalbum. Colaboratorii revistei sunt foarte 

numeroşi, ei numărându-se în principal dintre condeierii metropolei americane, dar în egală 

măsură dintre scriitorii români din ţară sau din alte locuri, reuşind, în orice caz, să adune nume 

importante, consacrate, prestigioase, alături de debutanţi şi nume mai puţin cunoscute, dar care 

au aici posibilitatea de a se afirma sub mereu generoasa şi cuprinzătoarea umbrelă a „Luminei 

line”. Revista trăieşte într-un echilibru armonios cu Cenaclul Eminescu, unde se adună periodic 

şi entuziast obştea literară new- yorkeză, într-o atmosferă mereu propice comunicării, dar având 

adesea şi invitaţi din ţară care-şi lansează acolo cărţile nou apărute, se întâlnesc cu cititorii, 

dialoghează, fac confesiuni, într-un cuvânt participă la o vibrantă şi autentică viaţă literară care 
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ştie să asigure faptului literar statutul de eveniment special, precum pot depune mărturie 

personală în calitate de invitată a mai multor întâlniri de acest gen. Diferite manifestări 

organizate periodic de-a lungul anului, atât pe linie religioasă cu participarea unor feţe 

bisericeşti eminente, cât şi celebrarea unor aniversări şi momente importante sub aspect cultural 

sau naţional concentrează ritmic forţele existente ale locului aşa încât, per total, această 

organizare a unui adevărat organism sistemic multifuncţional, animat ca un organism biologic 

de motorul unei inimi, de către liderul lor carismatic, Th Damian, face o demonstraţie 

exemplară a modului cum se poate crea din nimic, la distanţă de ţară, o viaţă culturală, literară 

şi spirituală de substanţă, chiar fără subvenţionare, din fonduri aleatorii şi mereu găsite prin 

ingeniozitatea dar şi prin propriul sacrificiu material al acestui personaj. Un inventar al numelor, 

temelor, evenimentelor, activităţilor desfăşurate de acest organism sistemic cultural animat de 

preotul şi scriitorul Theodor Damian nu poate fi cuprins într-o enumerare de genul celei de faţă; 

el a fost realizat în două tomuri masive de către omul cel mai potrivit a instrumenta cantităţi de 

date pasibile a fi sistematizate doar cu istrumentele dicţionarului: Aurel Sasu, celebrul (co)autor 

al Dicţionarului scriitorilor români, al Dicţionarului biografic al scriitorilor români, ş.a  

În colaborare cu o tânără autoare formată la şcoala sa de la Cluj, Carmina Popescu, acum 

membră activă a colectivului de la New York, acesta a realizat două volume impresionante spre 

a cuprinde şi organiza pe criterii (crono)logice cantitatea de materie astfel produsă. Aceste opuri 

se numesc: Intâlnirile de vineri (Cenaclul literar „M. Eminescu”) şi Căile Luminii (Lumină lină- 

Gracious Light), ambele aflate sub egida unui titlu unitar şi foarte semnificativ: Un deceniu de 

cultură română în Statele Unite. Din primul tom aflăm istoria unei atât de lungi (pentru viteza 

existenţei actuale!) perioade în care aici s-a facut cultură ca într-o instituţie profesionistă, 

evocându-se figurile lui N. Iorga, Marin Sorescu ori Laurenţiu Ulici şi, desigur, ritmic, 

Eminescu (acestui capitol dedicându-i-se separat de către Th. Damian o altă lucrare intitulată 

Eminescu 2000. Aniversări newyorkeze), s-au lansat cărţi şi s-au organizat întâlniri literare cu 

scriitori contemporani precum Nina Cassian, Doina Uricariu, Vasile Andru, Grigore Vieru, 

Mircea Săndulescu, Mirela Roznoveanu, Dan Cristea, Cassian Maria Spiridon, Lucia Olaru 

Nenati, Aurel Sasu, cineastul Timotei Ursu, poeta şi actriţa Aurora Cornu (fosta soţie a lui 

Marin Preda) şi mulţi, mulţi alţii, întâmpinaţi şi prezentaţi cu competenţă de criticul oficial al 

cenaclului M.N. Rusu, dar au ţinut să vină aici şi personalităţi politice ale vremii, precum 

preşedintele Emil Constantinecu. Raţiunea unei atât de efervescente şi neobişnuite activităţi 

nepragmatice într-o epocă şi într- un spaţiu de pragmatism recunoscut este exprimată de 

Theodor Damian pe coperta cărţii: „Scopul principal al înfiinţării cenaclului «Mihai Eminescu» 

din New York, a fost acela de a contribui alături de biserică la menţinerea românilor de aici 

înrădăcinaţi în cultura română … Cultivarea conştiinţei identităţii etnice, culturale, spirituale în 

rândul românilor din diaspora mi s-a părut întotdeauna o prioritate”. 

Cel de-al doilea tom adună laolaltă sumarele tuturor numerelor de revistă apărute de-a lungul 

unui deceniu, structurând în acest fel imaginea unei roman-fluviu al „Luminii line” şi reuneşte 

tematic sectoarele publicistice urmărite constant de-a lungul întregului interval: Literatură (cu 

compartimente distincte precum: articole, eseuri, cronică şi istorie literară, poezie, proză, teatru, 

memorialistică, jurnal, traduceri, folclor, interviuri, reportaj ş.a), Teologie, Istorie, Filologie, 

Arhitectută-Sculptură, Informaţii culturale, Cronică de cenaclu, Revista presei ş.a. Pentru a 

cuprinde numele vehiculate în acest op a fost necesar un substanţial indice de nume aflat la 

sfârşitul lucrării, precum la lucrările de doctorat. Şi despre rostul acestei intreprinderi aflăm din 

citatul ce străjuieşte ultima copertă a cărţii, semnat de acelaşi Th. Damian: „Intenţia esenţială a 
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publicării revistei «Lumină lină» a fost mereu aceea de a promova cultura română aici în dispora 

în care trăim, de a dezvolta în conştiinţa românilor ideea apartenenţei la neamul şi limba română 

cu toate valorile sale multimilenare, de a avea o punte de legătură între cultura de acasă şi cea 

a românilor americani, în aşa fel încât să se elimine falsa presupoziţie că ar exista două sau mai 

multe culturi româneşti” 

Ce se poate afirma, în primul rând, despre acest tot cultural organic şi dinamic e că el reuşeşte 

în cea mai mare măsură să depăşească complexul posibilei condescendenţe şi toleranţe 

axiologice cu care e privită uneori activitatea literară şi culturală din diaspora şi să realizeze un 

anume sincronism cu nivelul cultural şi literar din ţară. De menţionat că această publicaţie 

editată, tipărită şi difuzată în cea mai mare parte prin acţiuni de voluntariat, în primul rând din 

partea familiei preotului Damian (care se constituie astfel într-un fel de unică „asociaţie 

familială non profit”!), se distribuie în 23 de ţări din lume, precum S.U.A., România, Moldova, 

Ucraina, Germania, Austria, Canada, Rusia, Belgia, Olanda, Italia, Franţa, Elveţia, Spania, 

Suedia, Norvegia, Danemarca, Grecia, Cipru, Serbia, Ungaria, Israel, Australia. 

Preluând modelul acestei publicaţii, dar adaptându-l la condiţiile proprii, apare la Edmonton, 

Canada, revista „Cuvântul adevărului” editată pe lângă biserica „Sf. Constantin şi Elena”, 

păstorită de preotul cărturar Gheorghe Bâzgan, de astă dată o biserică românească de sine 

stătătoare construită în stil românesc şi adunând în jurul ei un număr mare de enoriaşi bucuroşi 

de a avea proprul lor lăcaş de cult la distanţă de ţara mamă. Şi revista canadiană apare trimestrial 

având, ca şi „Lumină lină”, o tematică mixtă, alăturând articolelor de ordin religios, texte de 

ordin literar şi cultural de interes, beneficiind şi de aportul unui profesionist, scriitorul şi 

profesorul Constantin Clisu, redactorul şef al revistei. Întâlnim astfel aici grupaje de texte 

dedicate lui Dumitru Stăniloaie şi lui Vasile Pârvan, lui Ştefan cel Mare ori Al.I. Cuza, lui 

Dimitrie Cantemir, C. Brâncuşi, M. Sadoveanu, V. Alecsandri, A. Vlahuţă Cioran, Mircea 

Eliade, Ion Minulescu, L. Blaga, Vasile Posteucă, Marin Preda, Ciprian Porumbescu, Victor 

Eftimiu, Gellu Naum, Andrei Pleşu, Grigore Vieru, dar şi lui Toma Caragiu ori Ştefan 

Ciubotăraşu, ori pictorilor I. Ţuculescu, Marcel Olinescu, Eugen Iftene sau Florin Vlad. 

Se aprofundează aspecte ale creaţiei lui I. Barbu, V. Voiculescu, dar şi ale lui Lev Tolstoi sau 

Serghei Esenin ori Ernest Hemingway. Un capitol distinct şi substanţial revine desigur lui 

Eminescu, în mod constant, dar mai ales în anul 2000, numit şi Anul Eminescu, aici apărând 

chiar în acel an un text de relevare a importanţei demersului realizat de Cristina Zarifopol Illias, 

prin publicarea cărţii de corespondenţă între Eminescu şi Veronica Micle, Dulcea mea doamnă 

- Eminul meu iubit. Întâlnim aici semnături ale unor colaboratori statornici (şi desigur benevoli! 

Unii dintre ei fiind nume greutate) precum I.P.S. Daniel al Moldovei şi Bucovinei (nume atât 

de actual azi!), regretatul Constantin Parfene, C.D. Zeletin, Mircea Coloşenco, Vasile 

Sporici,Vasile Donose, Gruia Novac, Stelian Baboi, Ioan Bria, Theodor Codreanu,Virgil 

Carianopol, Cornel Cotuţiu, Ştefan Cervatiuc, Mihai Sultana Vicol, Alis Cojocaru, Dan 

Mihăilescu, Alina Zaharia, Lucia Olaru Nenati ori Andreea Olaru Cervatiuc (cu al cărui articol 

publicat în această revistă am început prezentul construct) şi mulţi alţii dar, nu în ultimul rând, 

semnătura preotului cărturar George Bâzgan, flexibil mânuitor al verbului publicistic şi cultural, 

şi nu în ultimul rând un bun traducător, el asigurând multe din articolele bilingve, publicate 

astfel spre a facilita deschiderea către cititorii concetăţeni canadieni. „ 

Lucia OLARU NENATI 
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Daniela Gumann 

Poeme 

 

 
Ce ți-a plăcut  

 

Ce ți-a plăcut mai mult din astă viață 

Am fost de nu știu cine întrebat 

Răspunsul nu a fost prea greu de dat 

Vrei ca să știi? Ia cartea și învață! 

De cărți am trăit tot timpu-nconjurat 

Necunoscând nici frică și nici greață 

O inimă a cărții nu îngheață: 

Trăiești și după moarte-anticipat. 

Sărmanii oameni ce nu știu nimic 

Nici ce e gând nici ce-i simțire! 

Trăind o viață-ntreagă-ntr-un pustiu 

În întruneriec de la zămislire 

Și-așa rămân până e prea târziu 

De când se nasc, o veșnic-adormire. 

 

Atâta ai, cât dai! 

 

„Atâta ai, cât dai!” 

A spus-o Marshal 

Dar tot mai mult să ai 

Ai vrea tot cu scandal. 

Și zilele se scurg 

Încet, încet dispari 

În jalnicul amurg, 

Te vezi mâncat de cari. 

Căci ora se amână 

Dar nu te va cruța 

Și cui o să rămână 

Ce-ai strâns, când te-onhăța? 

Cu-atât mai mult se-ncarcă 

Cu cât se simt mai goi 

Prin asta ei încearcă 

S-arate că-s de-un anume soi. 

De pe ceva mai sus 

Mai sus de cerul gurii 

Ce spirit a produs, 

Ce drum valul culturii, 

Ce arte, științi creeat-a 

Și o literatură 

Și-n nesfârșit rîvnind 

Fecunda arătură. 

 

Mai și zâmbesc... 

 

Mai și zâmbesc a fericire 

Un zâmbet fals, stârnit de-aceia 

Ce presupun c-ar ține cheia 

Progreselor în devenire. 

Pe ei îi sprijină  ideea 

Că pot trăi în neghiobire, 

În egoism și în orbire 

Cât timp se-afundă cheia. 

Ei de lăcomie sunt întunecați 

Lipsiți de-a Cerului lumină 

Și vor sfârși încarcerați. 

Pe fața pământului cei ce veniră 

Ca niște monștri selectați 

De-o lume stearpă și cretină 

Dar totodată secerați 

De-o boală grea: Pesta porcină! 

 

Dragostea are preț 

 

Și dragostea e o negustorie 

Sunt două tabere care se-nfruntă 

În pragul pregătirilor de nuntă 

Care din părți mai în câștig să fie. 

Și lupta ce se dă, se-anunță cruntă: 

Avere,  cât mai multă avuție, 

Apoi aspect - prestigiu - feciorie 

Și toate laolaltă se confruntă. 

Și asta-n pragul unei dimineți 
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Ce ar deschide drum spre paradis,... 

Ce să mai zici, în plină bătrăneți? 

Când ochii-ți cad pe un căscat abis, 

Când inima-ți e gata să înghețe, 

Când ți s-a dus și „umbra unui vis” 

Dar și „amurgul” are-o frumusețe... 

 

Judecată  

 

Ca stemele de piatră 

Ca stivele de lemne 

Stau rânduiți în bancă 

Distinșii spectatori. 

Ca-n săli de judecată 

Temuți judecători, 

Cu uitături reci de reptile, 

Severe și ostile. 

În a luminii rampă, 

De infinite ori, 

Se tot perindă scene 

Ce toate vor să-nsemne 

Închipuiri ori fapte 

Și demne și nedemne 

De moarte furnizori. 

În care scene, Talma 

Actorul reflecta 

Aceste ființe tandre 

Figuri îmbujorate 

În trainice sicrie 

Curând le vom băga 

Și nu pentru o vreme 

Ci în eternitate 

Conform unei sentințe 

Ce-așteaptă a se da 

Ce e a fiecărui 

Pe nefavorizate... 

 

Credință  

 

Fii răbdător și-așteaptă 

Așteaptă biruință 

Te-ncrede-n luptă dreaptă 

Nedreaptă suferință. 

În lumea asta-s legi 

Și-o cârmă moale. 

Ce-ai semănat culegi 

Pierdut e cel ce-nșeală. 

Orice nenorocit 

Egal e cu Hristos 

Când e nedrept lovit 

Nu-i cu nimic mai jos. 

Un chip ce-și vede chipul, 

În apă-i tot așa, 

Cu-o inimă nisipul 

N-o va opaciza. 

Acesta-mi este „dorul” 

Pe care mi-l trasai 

Dând astfel cu piciorul 

La tot ce este trai. 

N-a fost doar unul singur 

Au fost precis mai multe 

Și e mai mult ca sigur 

C-o fi cin' să le-asculte. 

 

Lideri 

 

Avem în frunte lideri 

Putem striga „TRĂIM” 

Dorința noastră-i să fim liberi 

Ca voi am vrea și noi să fim. 

Căci am ajuns prea mult ca să cerșim 

Nu știm nici să iubim 

În schimb știm să bocim  

Și să ne perpelim. 

Prea ne disprețuim 

Și prea ne fandosim 

Cu ură ne ciorovăim 

Pe nimeni nu scutim. 

Pe toți îi dușmănim 

Dispuși oricând să tâlhărim 

Păcate multe risipim. 

Așa cum viața ne-o trăim 

Uitând că nu se știe când murim. 
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NATURA DIN OM 
Stefan Mîrzac 

 

Viețuirea laolaltă înseamnă să dezvolți față de 

ceilalți relații de acceptanță, respect, empatie, chiar 

iubire. În raport cu propria persoană, reflecția și 

rabaterea valorică sunt exerciții ce demonstrează o 

anumită responsabilitate și maturitate a ființei, necesare, 

chiar obligatorii pentru evoluții mai înalte. La un 

moment dat, după acumulări și procesări interne, poți 

propune și altora gânduri, modele, căi ale devenirii.  

Nu te poți considera bucuros și împlinit dacă nu 

dai și altora din experiența (eventual, gândirea asupra 

ei) și celor de lângă tine - cei de acum sau cei ce vor 

veni.  

Evoluția spirituală, individuală și colectivă, se 

face prin astfel de „punctări” și „transcenderi” ființiale, 

concrete dar și cuprinzătoare prin puncte de vedere ce 

pot fi îmbrățișate de mai mulți. 

Scriu acum o prefață la o carte atipică pentru competențele mele (să zicem, pedagogice), 

dar care mă acaparează pe măsură ce intru în conținutul ei. Nu aș zice că acesta nu ar avea și 

semnificații paideice (unele sentințe le vizează explicit), dar, de multe ori, ele ating profunzimi 

metafizice, adânc reflexive, cu substrat existențial, proiectiv, înălțător.  

Tipologia reflexiilor este largă, de la vizarea unor preocupări contemporane, chiar 

mondene, până la atingerea unor concretizări valorice de înalt nivel. Din perspectiva 

conținutului, avem de a face cu un cumul de elemente ce pot fi revendicate de psihologie, 

pedagogie, religie, antropologie, politologie, sociologie, științe exacte. Pot fi racordate la mari 

teorii din domeniile menționate, dar și la nivel de fapte și de simț comun. Ele emerg dintr-o 

cugetare pe marginea vieții, din asumări dubitative, din analize retrospective, din poziționări 

prospective.  

Din punct de vedere formal, aforismele mizează pe jocuri de limbaj, pe antinomii logice 

sau figuri retorice ce doar în limba română capătă substanță și sens. 

În ce-l privește pe autor, dincolo de un sentiment de „déjà vue”, pe care l-am și exprimat când 

ne-am întâlnit (am avut multe întrevederi cu colegii profesori), se pare că am avut cu autorul 

acestui volum și o traiectorie comună, Ștefan Mîrzac fiind profesor la liceul unde eu tocmai am 

intrat, în 1973, fiind amândoi „angajați” la același „dispozitiv” formativ, el ca profesor - eu ca 

elev, timp de cel puțin câțiva ani (nefiind, totuși, elevul dumnealui). Oricum, este un sentiment 

reconfortant și onorant de a fi aparținut cândva aceluiași așezământ educativ, indiferent pe care 

parte a „baricadei” ne-am fi aflat. În plus, nu pot să nu evoc și un alt sentiment, cel al întoarcerii 

în timp (sau, mai exact, al conservării cronologice), înfățișarea actuală a profesorului evocându-

mi imaginea care îmi rămăsese în memoria vizuală. 

Autorul acestui cumul de reflecții, profesorul Ștefan Mîrzac, născut în 1942, absolvent 

al Facultății de Matematică-Fizică a universității ieșene, a slujit învățământul ieșean la mai 
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multe licee până în 2004, când a ieși la pensie. Parcurgând vremuri diferite și având o anumită 

sensibilitate față de fapte, a extras doar ceea ce este constant și fundamental din șiragul de 

întâmplări sau situații. Cochetarea cu reflecția este o urmare atât a unei predispoziții personale, 

cât și a unei porniri ingenui pe care un exponent al unei topici pozitiviste o poate avea sau 

manifesta firesc, natural, indiferent că vizează materia fizică sau cea spirituală, purtată de ființa 

umană. Nu excludem ca periplul „fizicist” să fi înlesnit apropierea de fundalul spiritual al 

existenței, după un „drum al Damascului” dedicat materialității și concreteții fizice. În fond, 

aparenta opoziție, care, de fapt, e o completitudine a unor perspective diferite, poate aduce un 

plus de validare și edificare. 

Lucrarea prezentă conține circa 1485 de aforisme (reflecții, ziceri, aforisme, poziționări 

valorice etc.), adunate și cizelate în circa 10 ani, vizând problematica omului și a sporirii sale 

spirituale. Într-o epoca marcată de mercantilism și consumerism, problematica devenirii 

spirituale capătă reliefuri noi, ce sunt asumate, de autorul acestui volum, într-o formă frustă, 

directă, curajoasă.  

Pentru ca ființa să poată urca pe urcușul perfecțiunii, trebuie să se cunoască pe sine, să 

se raporteze înțelept atât la vrerea sufletului, dar și la exigențele minții, ale intelectului. 

Interioritatea ne spune să procedăm într-un fel, dar exigențele raționalizante exterioare ne 

forțează să luăm decizii de alt fel. În acest joc dialectic de partajare și combinare se țese și se 

definește existența noastră.  

Cu privire la acest interval sunt avansate cele mai multe dintre gândurile prezente în 

cartea lui Ștefan Mîrzac. Ceea ce este demn de remarcat în actualul demers reflexiv este 

„ponderarea” nimerită a unor trăsături oarecum opuse, și anume, conținutul analitic, rece, 

lapidar cu forma de „împachetare” discursivă, ce ia pe alocuri conturul poetic, sapiențial, 

profetic. Rigoarea nu este anihilată sau adumbrită, ci este propensată printr-o exprimare 

frumoasă, exactă, concisă. Adevărul nu esteantinomic poeziei, ci o prefațează, o potențează prin 

falduri expresive inspirat grăite. 

Îl felicităm pe profesorul Ștefan Mîrzac pentru această propedeutică în sondarea naturii 

umane ce survolează cu atâta profunzime, exactitate și clarviziune dinamici ascunse ale firii 

umane – cea de azi și cea dintotdeauna! 

Prof. univ. dr. Constantin Cucoș 

 

Analitic 

❖ Omul analitic are multe „fire”, deoarece obișnuiește să le despice în patru. 

Analiză 

❖ O analiză la „rece” este bună când se face la cald, dar, deseori, analizele le facem 

„fierbinți” după ce s-au răcit. 

15 

Anomalii 

❖ Anomalii din vecini: în rusește, DRUJBA (dispozitiv de curmat viața copacilor) 

înseamnă „prietenie”, iar în ungurește, BEKE (nume de terorist) înseamnă „pace”. 

Anotimp 

❖ Primăvara este un anotimp care hrănește mai mult sufletul, prin explozia de culori din 

natură și prin promisiunile ei, iar toamna este un anotimp care hrănește mai mult trupul, 

prin roadele ei. 
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Apă 

❖ Când dai cuiva apă la moară, sigur, nu-l îneci. 

❖ Apa face ca praful să aibă poziții și traiectorii fixe, iar focul face ca apa să zboare. 

❖ Apa, ca și omul, este mai curată, mai frumoasă la izvor. 

❖ Apa îmi spune că banalul are și anomalii. 

❖ Terenul orizontal face ca apa să fie nehotărâtă. 

❖ Apa arată cât de important este banalul sau cât de mult ignorăm esențialul. 

❖ Apa crește lemnul viu, dar distruge metalul. 

❖ Apa care a mâncat foc fuge de pământ. 

❖ Soarele ridică apa de la sol, iar pământul o atrage. 

16 

Apărare – atac 

❖ Deseori, atacul începe fin prin monitorizare, iar apărarea se termină brutal. 

❖ Când ne apărăm, uneori ne protejăm doar răutatea cu care ne-am obișnuit și nu o mai 

vedem. 

❖ Apărarea este mai aproape de suflet, iar atacul este mai aproape de ego. 

Aplauze 

❖ A aplauda pe cineva înseamnă și a-l mângâia cu admirație, de la distanță. 

❖ Prin aplauze, mâinile știu să cânte a admirație. 

❖ Aplauzele sunt decorațiile pe care spectatorii le înmânează artistului. 

❖ În sport, toți spectatorii aplaudă, dar pe rând; însă la manifestări culturale, artistice 

aplaudă toți simultan. 

❖ De obicei, aplauzele exprimă o bucurie, o admirație pentru cele văzute și auzite. Dar, 

poate fi și o bucurie pentru că se termină ceva anost, monoton. 

Apropiere 

❖ Când cel apropiat te minte, înseamnă că el este îndepărtat. 

Arac 

❖ Aracul dovedește că și uscăturile pot deveni puncte de sprijin. 

17 

Ardere 

❖ Unii se aprind ușor și se sting repede, ca un foc de paie. Alții se aprind greu și arderea 

durează mult, ca o esență tare. Pentru un foc bun, care să se aprindă repede și să dureze 

mult, trebuie să-l începi cu paie și să-l întreții cu esențe din ce în ce mai tari. 

Astronomi 

❖ Astronomii sunt precum arheologii cosmosului. 

Așternut 

❖ Așternutul viu ține cald și la suflet. 

Atașare 

❖ Uneori ne atașăm până ne confundăm. 

Atenție 
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❖ Când atenția se dă la început, obligă, iar când se dă la sfârșit, răsplătește. De cele mai 

multe ori se dă la început, însă cea mai demnă este ca răsplată, recunoștință. 

Atracție – respingere 

❖ Forțele de atracție tind să nască mulțimi identice, iar forțele de respingere tind să nască 

mulțimi disjuncte. 

18 

❖ Atât atracția, cât și respingerea, pot fi favorizate de ceva asemănător sau de ceva diferit, 

complementar. Hotărăște puterea acestora. 

Autoritate 

❖ Deseori, autoritatea nu convinge, când impune până supune. 

Avantaj – dezavantaj 

❖ Dezavantajul ne este dat ca să-i folosim avantajele, atâtea câte sunt. 

❖ Avantajul, pe lângă lecția eficienței, ar trebui să nu uite lecția demnității. 

❖ Avantajul determină, foarte des, ca o minte bună să lucreze pentru un caracter rău. 

Banal – mister 

❖ Doar superficialitatea ignoră banalul. Uneori, banalul este o mască a misterului ce 

merită cunoscut. 

❖ Banalul și misterul stau, uneori, împreună. Când banalul stă în fața misterului, îl apără. 

Când misterul stă în fața banalului, îl face atractiv. 

❖ Misterul se îmbracă banal ca să respingă pericolul, iar banalul se îmbracă misterios ca 

să atragă, să devină reclamă. 

Bani 

❖ Banii sunt niște obiecte (particule) materiale, care ne fac să ne comportăm ondulatoriu, 

la orice frecvență. 

Basarabean 

❖ Un paradox basarabean: un moldovean și un român trebuie să se înțeleagă în limba 

rusă. 

Bătaie 

❖ Bătaia pe umăr este, poate, singura bătaie ce trebuie răsplătită. 

❖ Bătaia o iei ca o joacă și poți câștiga. Joaca o iei ca o bătaie și poți pierde. 

Bătătură 

❖ Orice bătătură din palmă este mai nevinovată decât bătătura din obraz. 

❖ Paradoxul bătăturii este că și materia moartă este vie, căci doare. 

Bătrâni 

❖ Mai mult se laudă bătrânețea cu bolile ce le are decât cu înţelepciunea. 

Pentru unii bătrâni, când viața vrea să-și închidă cercul, între naștere și moarte, se 

întâmplă că ei reușesc să facă un salt calitativ pe alt palier, transformând cercul într-o 

spirală a evoluției spirituale. 

❖ Bârfa trăiește doar din noutăți, indiferent că sunt adevăruri și minciuni. 
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