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Un fel de trecere în revista  
la ceas aniversar 
 

 

 

 

 

După lungi discuții consultative în care am povestit prietenilor și cunoscuților despre intenția 

noastră de a pune bazele unei asociații a scriitorilor, în data de 5 februarie, împreună cu soțul 

meu, inginerul scriitor Constantin Gumann,  plini de speranțe și avânt  cu dorința arzătoare de 

a desfășura diverse activități culturale într-un cadru organizat, am depus documentația necesară 

pentru a înființa   ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN AUSTRIA. Mai târziu, 

povestind celor din jur despre demersuri și procedurile parcurse, am realizat că data de depunere 

a documentației pentru ASRA a avut loc, deloc întâmplător, exact în ziua când a venit pe lume 

unica mea fiică și mult așteptată.  

Exact la fel de mult mi-am dorit și eu să pun bazele acestei asociații.   

În data de 13 martie, am primit confirmarea oficială de acceptare a mult doritului  meu vis. 

După un an de la apariție, asociația a ajuns la un număr de 28 de membri. Am fost prezenți în 

calitate de partener în proiectul Tabăra de Creație și Re-Creație „ Un deceniu de prietenie la 

Iași „organizat de Asociația Universul Prieteniei, am participat la două evenimente literare la 

Roma în Italia și alte patru în România în București, Galați și Iași. La numai două luni de la 

deschiderea oficială a ASOCIAȚIEI SCRIITORILOR ROMÂNI DIN AUSTRIA a văzut 

lumina tiparului primul număr al revistei Condeierul diasporei care astăzi a ajuns deja la 

numărul 5- ediție specială aniversară. Sub egida ASOCIAȚIEI SCRIITORILOR ROMÂNI 

DIN AUSTRIA au fost publicate 3 titluri de carte. Interesul principal al acestei Asociații este 

promovarea creației literare a membrilor săi prin publicarea revistei Condeierul diasporei, 

înființarea unui cenaclu literar și desfășurarea a cât mai multor activități în teritoriu, pentru a 

trezi interesul oamenilor de a citi cât mai mult. Pe lângă aceste deziderate, Asociația își propune 

și descoperirea, educarea, promovarea şi atragerea unor tinere talente care să înlocuiască în 

timp, garda veche de poeți și scriitori români promovând creațiile literare și proza asumată. 

„Cu cât scrii mai mult, cu atât poți scrie mai multe.” - William Hazlitt 

 Toate acestea au avut loc în condițiile în care această Asociație nu a primit niciun ajutor sau 

susținere financiară și asta nu pentru că nu am solicitat, ci pentru că acolo unde am solicitat s-a 

ridicat din umeri invocând diverse motive. Cultura a rămas astăzi unul dintre puținele repere 

care mai pot depune mărturie asupra identității noastre naționale. Institutul Cultural Român ar 

putea fi, cum a și fost, unul din vectorii cei mai prestigioși care poate să o facă vestită în lume. 

După ce mi-au fost refuzate trei invitații trimise la ICR Viena cu ocazia unor evenimente literare 

organizate din fondurile mele personale, într-o discuție telefonică, vădit deranjată o stimabilă 

doamnă îmi spune că este necesar să solicit scris cu cel puțin 7 săptămâni înainte, un eveniment 

către ICR.  
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Ca să fiu și mai sigură de rezultat am trimis solicitare scrisă prin email cu 16 săptămâni înainte 

în care am solicitat la ICR Viena să-mi găzduiască pentru maxim 3 ore un eveniment de 

aniversare a Asociației Scriitorilor Români din Austria. Răspunsul l-am primit în data de 24 

februarie în care, evident a motivat un alt refuz.  Cu toții știm, că toate începuturile sunt grele , 

dar cu atât mai mult sunt când nu ai susținere, cu toate acestea, nu am nici cea mai mică intenție 

să renunț, ci dimpotrivă, am înțeles că trebuie să mă înarmez cu multă putere, răbdare și 

inspirație pentru a putea  îndrepta „sărăcirea”  de imagine, şi materială –  a scriitorului. Editorii 

români se plâng invariabil că piața de carte este foarte redusă plasându-se pe ultimul loc în 

Europa, în urma unor țări mult mai mici ca Ungaria sau Cehia. Românii nu cumpără prea multe 

cărți și nu citesc. Ce-i drept, acestea două sunt lucruri complet diferite, dar sondajele arată că 

ele se suprapun în mare măsură, căci nici bibliotecile publice nu sunt luate cu asalt. Toate aceste 

lucruri sunt rostite pe un ton dramatic de cel puțin două ori pe an, când au loc târgurile de carte. 

„Puţini scriitori celebri au scăpat de dizgraţie. Aproape toţi poeţii care au 

avut succes au fost calomniaţi.”- Voltaire 

Recâștigarea prestigiului scriitorului român este pentru mine prioritar, întrucât am observat cum 

în ultimii ani, prestigiul scriitorului român tot mai mult se degradează. Oamenii sunt preocupați 

pentru viața de zi cu zi, se plâng mereu că nu mai au timp suficient pentru a citi, că bugetul nu 

le mai permite să cumpere cărți și tot mai mult se adâncește prăpastia între scriitor și cititor. 

Cred în calitatea oamenilor care scriu, în lumea  culturală şi literară.  

Dorința mea personală, este de fapt, ca cititorul să fie alături de noi, și să se implice ca într-o 

adevărată echipă, pentru că scriitorii nu pot exista fără cititori și nici scriitorii nu pot schimba 

ceva singuri. Este în firea noastră ca neam, să nu ne promovăm valorile cât timp sunt printre 

noi, așteptăm să treacă ceva ani după dispariția lor și după ce putrezesc bine, îi elogiem solemn 

ca pe niște sfinți și ne lăudăm că suntem și noi români ca ei.  

„Dacă nu ai timp să citești, nu vei avea nici timp, nici instrumentele necesare 

pentru a scrie.”- Stephen King 

Uneori cărțile mor mai trist decât oamenii, decât autorii lor, pentru că titlul său e mut şi tace. 

Nu se poate apăra în fața uriașei nepăsări a cititorilor. Cărțile trec printr-un proces mai riguros 

ca să ajungă să fie publicate, iar cele cu adevărat edificatoare prezintă idei și argumente 

complexe, asamblate de un autor care și-a făcut temele. În discursul de acceptare a premiului 

Nobel din 1987, poetul Iosif Brodski spunea că adevărata crimă împotriva literaturii este 

necititul cărților. "Pentru asta, un om plătește cu viața, iar o nație, cu istoria ei."  

Domnul Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor, spune că: „România este o 

excepţie şi în această privinţă (ca şi în atâtea altele): cei care trăiesc din scris se pot număra pe 

degetele de la o mână. Problema nu e că editurile plătesc mai puţin decât în Occident, ci că 

plătesc neregulat sau deloc. Contractele, devenite obligatorii şi care sunt cât se poate de 

sofisticate, nu sunt aplicate decât în cazuri fericite.„  

„Scrie. Asumă-ți riscuri. Nu va fi ușor, însă doar așa poți realiza ceva cu 

adevărat.”- William Faulkner  
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 Ştefan Dumitrescu -   
Poeme de dragoste 
 

 

 

 

IMNUL LUMII ÎN FLĂCĂRI 

 

Femeia sălbatică alerga prin lume 

de parcă era un şoricel într-o cuşcă 

cerul era luminat ca de un incendiu 

însă cine-şi dădea seama ce se întâmplă 

 

în sate se auzeau lămpile cum sfârâie 

cel care spăla marea în fiecare zi 

ieşise pe ţărm şi râdea în hohote 

vai, însă el nu vedea cum faţa îi luase foc 

 

şi nimănui nu-i era milă de femeia 

sălbatică 

ce se-nvârtea ca o leoaică nebună în cuşcă 

toţi se ascunseseră în visurile lor 

însă lumea începea să ardă în flăcări. 

 

ACUM, IUBITO 

 

 Acum, iubito, se vor bucura păsările 

 bisericile în crânguri se vor aprinde 

întinsele 

câmpii de sare din trupuri vor luci în 

pământ 

se va vedea sâmburele de magmă 

popoarele 

cântând ca păsările suspendate pe un geam 

şi trecătorile fertilităţii în munţii sudului  

fluturând acum iată corăbiile uscate  

pe crestele de piatră.  

 

VOM ALERGA SINGURI PE 

ŢĂRMUL 

 

Vom alerga singuri pe ţărmuri 

prin ninsoarea sfârşitului lumii 

cu o lampă în mâini 

şi cât vom mai voi atunci să auzim prin 

ninsoare 

 

nechezatul înalt al femeii 

însă nimic nu se va auzi 

numai ninsoarea îngropând lumea 

şi atunci lumea ni se va părea că a fost, vai 

 

acel nechezat roşu ca un filament 

strălucind prin vânturile toamnelor 

şi nu ne vom opri niciodată 

alergând prin ninsoare cu o lampă în mână.  

 

             IMNUL  VENIRII 

 

Iubirea vine ca primăvara 

când copil fiind  

abia ieşit din codrii neolitici 

ca tânărul căprior 

 

cât de dulce ţi-a mângâiat  

piscurile sufletului 

şi rădăcinile ei ca pirul 

ţi-au cuprins luncile interioare 

 

şi roşieticile râpi 

ale abisurilor din tine 

 

şi ce-ţi mai rămâne de făcut 

decât să iei fagurii de miere în mâini 

şi s-o porneşti pe lume 

fericit cântând în gura mare 
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amarnicii imni ai iubirii 

mai luminoşi decât stâlpii de gheaţă 

de pe piscurile munţilor  

mai orbitori decât flăcările de magneziu 

din câmpii.  

 

IMNUL CULORII TÂRZII 

 
Să nu îţi aduci aminte niciodată 

de ce ţi se va întâmpla peste o sută de ani 

va fi pe lume o culoare argintie 

şi se va auzi un sunet ascuţit 

 

şi cel care le iubeşte pe toate 

atât de alb de iubire 

tot se va mai gândi la iubita lucrului în sine 

care a rămas plângând în oraşul acela 

 

paznicul pustiului va sta lângă pustiu 

căci s-ar putea să vină cineva să-l fure 

şi când va veni primăvara el va semăna 

fericit 

seminţe de pustiu cu gândul la toamnă 

 

    EU TE AŞTEPT, IUBITO 

  
A venit primăvara în satele 

 ce se întind de-a lungul fluviului 

până şi pietrele au înflorit 

pianele se întorc melancolice în păduri 

gândurile în oameni  

demult au ruginit 

  

eu te aştept iubito  

în fundul lumii 

tremurând de emoţie că n-o 

să mai vii 

în lumea subatomică e frig 

şi răsare soarele 

inimile în oameni devin stacojii.  

 

 

EU SUNT, IUBITO 

 

Eu sunt, iubito, limba ta 

cea dulce 

și tu ești gura mea înmiresmată 

cerul și pământul 

care mă-nvălui și mă aperi 

și astfel se naște rostirea 

cuvântul 

Numai astfel îți pot spune 

te iubesc 

și astfel te strig pe Tine, 

Doamne ! 

și pot s-o numesc pe mama mea 

mamă 

și primăverile primăveri 

și toamnele toamne 

Numai împreună  iubindu-ne 

atingându-ne și îmbrățișându-ne 

nebuni 

se nasc în noi vocalele cele rotunde 

înmiresmate ca florile 

de gutui și de pruni 

gustoase și ude 

care pornesc de pe buzele noastre 

ca albinele 

din niciunde către unde 

devenind privighetori și lăstuni 

Așa s-a născut limba română 

cea dulce cea înaltă 

ca o mireasă 

care ne-a îmbrățișat și ne-adună pe toți 

în pântecele ei mare 

ca o ninsoare adâncă măreață 

maiestuoasă!  

 

         IMNUL ÎNGĂLBENIRII 

 

Îl zăreai întotdeauna cu braţele încărcate de 

fum 

făcea grămezi, grămezi de fum prin pieţe 

apoi le da foc şi se uita fericit cum arde 

flacăra 

în care o vedea pe Estela venind pe munţi 

 

şi atunci îl vedeai cum îngălbeneşte 

şi cum arde urcând din el un fir de fum 

lujerul negru al unui crin 

hei, hei, acest fum a iubit o dată o femeie 

 

el nu pierea el avea prin sate 

de strâns în grămezi mari fumul 

însă era unul din semnele subtile 

prevestitoare ale acelei mari nenorociri.  
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12 ianuarie 2019 – STRADIVARIUS LA PALAT 

20 februarie 2019 – ÎN RITM DE VALS… cu AIMO PAGIN 

1 martie 2019 – ZBOR DE FLUTURI ÎN RITM DE VALS 

 

LA IAŞI, PRIMĂVARA A VENIT CU MUZICĂ 
evenimente culturale organizate de 

Teatrul „Studio Lux Art” Iaşi 

Director: actriţa Ina Paladi 

În plină iarnă, când exista posibilitatea unui zbor anulat, a sosit la Iaşi 

vioara Stradivarius şi deţinătorul ei, violonistul Răzvan Stoica, însoţit de 

sora sa, pianista Andreea Stoica. Răzvan Stoica este considerat de 

specialişti  „cel mai mare violonist al generaţiei sale”, iar dreptul de a 

cânta la o vioară Stradivarius, care datează din 1729,  a fost câştigat  ca 

premiu, în 2013, la  concursul „Strad Prize”, de la Salzburg, unde a avut 

170 de contracandidați. Alegerea locaţiei de desfăşurare a recitalului a 

fost una extreme de inspirată – Palatul Culturii Iaşi, sala Henri Coandă, 

unde un public numeros a ascultat cu mare interes  recitalul susţinut de 

cei doi artişti, într-o geroasă seară de ianuarie, când muzica a încălzit 

inimile audienţei. Chiar dacă locuiesc în Olanda, fraţii Stoica consideră 

că „acasă” este tot în România. 

Pianistul francez Aimo Pagin, fiu al celebrei violoniste de origine română 

Silvia Marcovici, este un nume cunoscut în lumea muzicală pentru 

„expresivitatea interpretării, sensibilitatea profundă şi forţa  de 

comunicare a  tuşeului său", elemente care l-au ajutat să câştige 

numeroase competiţii internaţionale şi colaborări inedite, având acces pe 

importante scene ale lumii. În „dulcele târg al Ieşilor” a încântat publicul 

cu valsurile lui Chopin, la Ateneul Iaşi (20 februarie) şi la Muzeul Memorial 

“Mihail Kogălniceanu” Iaşi (1 martie). 

Înregistrează, în prezent, pentru un al doilea CD cu valsurile lui Chopin, CD 

pe care, a promis, că-l va lansa și la Iași. 

Vorbește perfect românește și declară că România este și „țara mea” unde 

a găsit un public extraordinar.  

Două seri muzicale de înaltă ţinută artistică 

CVARTETUL ICARUS 

Mărţişorul a venit la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iaşi şi 

cu un recital susţinut de Cvartetul  ICARUS (Liviu Scripcaru – vioara I-

a, Robert Stratică – vioara a II-a, Emilian Dănilă – violă, Paraschiv 

Grigoraş – Violoncel),  elevi la Colegiul Naţional de Artă „Octav 

Băncilă” Iaşi, care prin talent, eleganță și tenacitate ating un înalt 

nivel în interpretarea muzicală.   
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Veşti de la Bucureşti! 
ne trimite 

Doamna Liliana Popa - scriitor, jurnalist,istoric de artă  

  

28 februarie 2019 - la Clubul Caricaturiștilor SORIN 

POSTOLACHE din bd.Pache Protopopescu nr.63 a fost deschisă o 

expoziție de caricatură semnată Cristian Mihăilescu Mihailescu 

Cristian. Binevenită caricatura indiferent de timp și vremuri, de 

anotimpuri, dacă este valoroasă... 

 

Aprob pozitiv pentru că plasticianul Cristian Mihăilescu are intelgență 

artistică, talent, cultură....Și asta se vede cu ochiul liber ! 

M-au amuzat desenele caricaturale politicizate dar și cele realizate pe alte teme. 

De exemplu, un desen în care îndrăgostitul Romeo îmbrăcat modern urcă pe o scară pe care 

apare deloc întîmplător semnul dolarului către o Julietă înveșmântată cu brocarturi și coif 

medieval....o Julietă aflată în turnul unei cetăți. 

Sau o altă caricatură, sugestivă - un personaj cu calota desprinsă precum un capac își introduce 

în craniul gol un telefon mobil... 

A fost prezentă și soția binecunscutului înflăcărat Sorin Postolache , au fost prezenți aproape 

100 de artiști vizuali, scriitori, jurnaliști. Iar epigrama a făcut bun tandem cu desenele panotate 

pe pereți. A fost un amuzament general cînd actrița Doina Ghitescu a recitat în stilu-i absolut 

fabulos epigramele lui Elisabeta Gîlcescu sau alte epigrame celebre.... 

 

”A desenat de când se ştie ca o formă de a se linişti în anii copilăriei, ca o formă de expresie 

personală în anii adolescenţei şi ca o formă de terapie în anii de tinereţe. Dacă înainte de 

Revoluţie, în colaborările constante de la Urzica sau almanahurile ce se publicau la vremea 

aceea caricatura era una de situaţie, în cei 29 de ani postdecembrişti caricatura sa s-a transformat 

într-una politică fiindu-i cea mai la îndemână formă de expresie a lumii de tranziţie pe care a 

trăit-o activ în atâtea redacţii de ziar” 

 

Cristian Mihăilescu consideră că “deşi m-a deformat (?!) caricatura politică mă ajută să-mi 

exprim părerea şi opinia în toată larma existentă”. 

 

Expoziţia este deschisă oricui vrea să se dispună, să se bine dispună și să se amuze de ideile, de 

caricatrurile unui plastician altoit pe o minte de inginer ! 

Expoziția este deschisă până pe 31 martie, intrarea liberă ! 

 

Cristian Mihăilescu a debutat în 1968 fiind prezent cu peste 15.000 caricaturi de-a lungul anilor 

în aproape toate ziarele şi revistele din România. După participări la zeci de expoziţii de grup 

cu teme preponderent axate pe satira de situaţie, înainte de 1989 şi caricatura politică în anii 

postdecembrişti, această expoziţie personală este o retrospectivă a activităţii sale, un timelapse 

al perioadei contemporane prin ochii unui caricaturist. 
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2 martie 2019 - la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia a fost deschisă expoziția 

intitulată HAI MERGI, pe care o puteți vedea desfășurîndu-se în toate sălile parterului 

palatului. 

Fiecare sală cu tema, compozițiile ei. În prima sală te întîmpină un cuplu...ce ar putea fiAdam 

și Eva, Tristan și Izolda, Romeo și Julieta, lucrarea ce te invită să parcurgi traseul itinerant, 

lucrarea Hai mergi... 

 

Umitoare sînt lucrările de pe peretele următoarei săli, oameni și umbre, unde oamenii lui Aurel 

Vald sînt ascunși în interiorul unor veșminte cu glugă ce par a fi ale unor călugări, par să își 

caute liniștea într-o lume în care predominante par a fi umbrele... 

 

Personajele lui Aurel Vlad sunt martiri, eroi, foste victime, care au trecut de experienţa torturii, 

a durerii fizice şi psihice, transformându-se în icon-uri ale celor martirizaţi, purificaţi prin 

suferinţă , cum ar fi grupul statuar „Cortegiul Sacrificaţilor” din incinta Muzeului dedicat 

„Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Anticomuniste‟, Sighetul 

Marmaţiei. 

 

Monumentalitatea lucrărilor sale constă în dimensiunea narativ metaforică a construcţiilor 

dezvoltate. Este vorba de mulţimi emblematice, de arhetipuri şi gesturi ritualice. Această 

structură organică este cea care dă naştere unei întrepătrunderi, a unei integrări şi totodată 

detaşari de mulţime. Este vorba de un parcurs în două sensuri, fie de la mulţime la individ, fie 

de la individ la mulţime. 

 

Geta Caragiu, cea care i-a fost profesor și îndrumător la Universitatea Nationala de Arte 

Bucuresti , unul dintre cei mai inteligenți pedagogi artistici, nu a căutat niciodată să se 

reproducă în mintea studenților, ci i-a făcut să se descopere pe sine, fapt dezarmant intr-o 

disciplina in care egoul este mai puternic ca piatra...... 

 

AUREL VLAD - "Cred în puterea gestului de a deveni artă. Cred în acele gesturi transmise de 

la începuturile vietii, care exprimă emoții, sentimente, pasiuni, stări, limite. Ele devin ființe 

pline de viață, care se sperie, vibrează, se luminează, dăruiesc, suferă sau se bucură. Astfel de 

gesturi devin simboluri ale bucuriei sau durerii, ale fricii sau curajului, ale binecuvântării sau 

distrugerii" 

 

AUREL VLAD - Laboratorul meu este identic cu laboratorul oricărui sculptor. Atelierele 

noastre sunt la fel si, poate, nu foarte diferite de cele ale unui coleg din Grecia antică. Avem 

aceleași gesturi, facem aceeați trudă, creăm cu aceeași bucurie. Ne leagă atît de multe, încît 

deosebirile nu se pot discerne. Iar dacă există deosebiri, despre ele vorbesc, mult mai bine, 

lucrările." 

Liliana Popa – vocea de la Radio România București fm  
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LUCIA OLARU NENATI 

            POESIS  

 

 

 

MARTIE FEERIC 

 

Treceam cu ochi de cer lichid 

Pe sub arcadele de poduri 

În albe bărci cu albe vâsle 

Cu muguri grei plesnind din noduri... 

Cădeau în valuri şi pe frunţi 

Doar bănuite ploi de soare 

Şi nemaiaşteptate nunţi  

Se celebrau în depărtare 

Iar grele blănuri, negru ninse 

Îmboboceau la-ncheieturi... 

Şi-atunci din vâsla mea creşteau 

În urmă vad de flori şi vise 

Spre zări ce nu ştiau să-ncapă 

Dezlănţuitele păduri... 

Pluteam şi nu se mai ştia,  

Dacă pe cer, dacă pe apă... 

 

BALADĂ 

 

În munţii mei, femei de grâu şi miere 

Înalţă seara în catarg de cobiliţă 

Albe cofe  

Şi urcă pietrele-n tăcere 

Până ce apa despletită 

Picioarelor de crin le face prag. 

 

Şi se întorc când zarea luce 

De linii albe şi cocoşii 

Împart în patru cerul 

Şi ochii lor bolnavi de vis 

Lunecă dulce peste lucruri, 

Purtând în miez o umbră fără nume 

Rămasă între creste roşii. 

 

ECATERINELE NEAMULUI MEU 

 

Ecaterinele neamului meu 

Aburite flori de-nvoaltă agavă 

Cinstitu-l-au pe Dumnezeu 

În limba lor de piatră gravă. 

 

Ecaterinele neamului meu 

Cumplit au sorbit răsucită  

De dragoste cupă cu vinul prea greu 

Nicicând nu s-au frânt înspre noaptea 

sortită. 
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Ecaterinele neamului meu 

S-au topit în durere s-au răcit în oţel 

Legănat-au cu cântec aripa de zmeu 

Şi-au nălţat dinspre sân verde prunc 

subţirel 

 

Ecaterinele neamului meu 

Cu pieliţa sânului floare de stâncă 

Au cântat şi-au iubit şi-au uitat tot mereu 

Genunea ce-aştepta adâncă. 

 

Ecaterinele neamului meu 

Parfum de agave-n amurg 

Toate trec şi prin sângele meu 

Mereu spre mai tinere curg... 

 

ROCHIILE 

 

Rochiile în blândeţea lor 

Albastre ploi de-argint pe umerare... 

Cea neagră, cu flori sidefii 

Tulburată de vis, ameţită de şoapte 

Cea  verde, uitată frunză ruginie 

Pe malul râului de foc 

Înfiorată-n tânguire 

Cu sălciile la un loc 

Albastra mea suavă rouă 

Cu iz de dimineţi halucinate 

Ca liniştea şi marea, veşnic nouă  

Cea albă fără de păcate... 

Şi rochiile în blândeţea lor... 

 

MATERNITAS 

 

Femeie ca o ploaie preacurată 

Netulbure-n nimic a ei tulpină 

Prin limpede durere fermecată 

Când înfloririi trupul i se-nchină. 

 

Firu-i de lapte toarce – fus de aur 

Şi-ncet, din haos duh de prunc adună 

Grup statuar săpat în lemn de laur 

De-un cioplitor într-un nesomn cu lună… 

 

POARTĂ-MĂ-N VIS 

               Sonet 

 

Poartă-mă-n vis pe braţul tău-liană 

Şi lasă-mă să-ţi sorb adâncul sorţii 

Exorcizând amărnicia morţii 

Să-ţi legăn sufletul în diafană 

Cântare de augur în arcul porţii 

Şi-mbracă-mă-ntr-o ramă de arcană 

Să-ţi pot vrăji stihia lumii, vană  

Şi să-i tocesc cu glasul moale colţii.  

Nu mă slăbi din ochi nici o clipită 

Iubeşte-mă cu toţi strămoşii-n suflet 

Sorbindu-le puterea îmblânzită 

Când din adâncuri urc-al mării muget  

Răspunde-i că îţi sunt pe veci sortită 

Şi  nemurirea-ţi voi aduce-n cuget. 
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Mariana Rogoz Stratulat 

Frumuseţe şi dăruire 

N-am putut să-mi refuz ocazia și plăcerea de a scrie câteva 

rânduri despre ASRA, a cărei fondator, Daniela Guman, 

este o doamnă inimoasă, puternică, încercată de asprimile 

vieții. Dar, tocmai din aceste probe, pe care le-a depășit cu 

zâmbetul pe buze, omul Daniela Guman a învățat că ceea 

ce vrei cu adevărat, reușești să crești și să înflorești.  

ASRA, după cum o indică și denumirea, încearcă, până 

acum a reușit cu succes, să adune scriitori, oameni de 

cultură, persoane cu preocupări artistice, pentru a se 

implica într-un proiect ce se cheamă România și cultura 

ei. Înființată la început de primăvară, în frumoasa lună a 

mărțișorului, în 2018, Asociația Scriitorilor Români din 

Austria se află sub semnul înnoirii și deschiderii spre viață și  împlinește un an de existență, 

timp în care a organizat o serie de evenimente culturale, întâlniri cu scriitori români din toate 

colțurile lumii, lansări de carte și o revistă, Condeierul diasporei, în paginile căreia sunt 

publicate diverse articole și creațiile multor poeți și prozatori români contemporani. 

În fața frumosului și a dăruirii omenești, în fața unui proiect care construiește ceva real pentru 

România și pentru românii de oriunde, nu-mi rămâne decât să-mi exprim admirația și bucuria 

că mai sunt astfel de oameni dedicați culturii și valorilor artistice. 

La mulți ani, ASRA!  

Felicitări, Daniela Guman! 

 

Îmi este clipa rătăcită 

în somn de lună adormită, 

în cânt de greier din fuior 

şi tors din caierul de dor. 

Îmi este ora murdărită 

de vorba roasă, înnegrită, 

de colţii lupului fugar, 

de florile fără nectar 

şi agăţate la ureche 

în cântecul fără pereche. 

Îmi este timpul vechi duşman 

se-ncolăceşte an de an 

pe inelarul de la mână 

şi rupe file din cunună 

pe care le striveşte-n vis 

şi-n lacrima din paradis. 

Îmi este viaţa, nu mai este! 

A fost demult într-o poveste 

pe care timpu-a-ncălecat 

şi zorile mi le-a furat. 

 

Mă cuibăresc în doruri grele, 

în visul meu făcut surcele, 
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în gândul îngropat în stâncă 

şi-n apa care nu cuvântă. 

Îmi dorm obârşia din gene 

ascunsă-n ochi şi în sprâncene; 

îmi dorm strămoşii la hotar 

în alb nisip de nenufar 

şi răscolesc în timp adânc 

să regăsesc plânsul de prunc 

rotindu-se pe la răscruci, 

pe ţărmuri şi-nnegrite cruci. 

Mă cuibăresc în ieri, în azi, 

în amăgirile din brazi, 

în trupul meu, o grea povară, 

în umbra morţilor uşoară. 

 

Mi-s visele cărare ştearsă 

când amintirile-şi revarsă 

puhoi de ape, vorbe multe, 

stau cerbii în poieni s-asculte 

şi coarnele le cresc încet 

ca rămurişul de făget. 

Mi-s clipele într-o uitare 

de naştere şi căutare 

când stelele-au murit în ochi 

şi melcul cântă de deochi, 

de mers căzut pe brusture 

 

şi pe urzici să usture. 

Mi-s dorurile-ngrămădite 

în vechile cântări cioplite 

pe frunza neagră de cucută, 

pe limba peştelui tăcută, 

culcat în mare, în ocean 

să-şi doarmă timpul cu alean.  

 

O linişte de mănăstire 

ne cheamă azi într-o iubire. 

Ne ţine-n ceaţă trişti, stingheri 

c-un gând venit de nicăieri 

şi adormit pe lespezi moi 

de sfinţi şi sfinte în nevoi. 

O linişte de-adânc de lume 

trezită pentru noi anume 

ne poartă paşii-n alte vieţi 

când ne iubeam în dimineţi, 

în dimineţile cu rouă, 

în nopţile cu lună nouă. 

O linişte-a tăcut în dor 

căzută ploaie în izvor 

şi în fântâna părăsită, 

în lacrima neadormită.  

  

Mă caut în risipa nopţii, 

în plânsul ruginit al porţii 

deschisă de un vânt hoinar 

cu dorul stins în felinar.  
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    Melania Briciu Atanasiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostilă cu sau fără hashtag  

 

mi-am epuizat toată durerea patriotică 

chiar acum la fine de martie  

stau ca o barză dezorientată 

 încerc să #rezist ultimului îngheț  

abătut deasupra acestor bărăganuri absurde 

pe câmpuri năucitoare  

de zăpadă portocalie  

iarna s-a prelungit abuziv ca o crimă 

nepedepsită sângerează prăbușită peste 

indiferența  

țării care se lasă batjocorită  

cu sau fără hashtag  

 

Viena-Brașov, 23 martie 2018 

 

Operație estetică 

oscilez între mine și eu  

între o lume și mai multe  

vieți de care mi-aș fi dorit să uit  

vorbe împroșcate la întâmplare  

precum cojile de semințe scuipate  

printre dinți  

care mi s-au încleiat de memorie 

sufletul a devenit prea subțire  

i s-au adâncit în colțuri ridurile  

l-aș injecta cu botox la preț de promoție 

pentru creierul lăsat până la genunchii 

speranței de atâtea alăptări inutile aș cere 

implanturi repetate de silicon să poată avea 

mai multă trecere 

pe covorul roșu unde se perindă 

emblematic în haine de gală toate 

ipocriziile la decernarea premiului cel mare 

pentru euforia unei singure clipe de glorie 

doar orgoliul ajuns în metastază  

poate fi cea mai aspră pedeapsă  

 

Viena, februarie – 2017 

 

Anti-odă iubirii  

iubirea mă trăiește  

mă răsare mă asfințește  

este respirație hrană adormire și deșteptare 

nu-i pot închina ode panegirice  

e ca și cum m-aș felicita pe mine însămi  

că te-am căutat că te-am găsit că te-am 

păstrat de parcă m-aș auto-decora cu steaua 

cea mai înaltă dintr-un multivers implodat 

și m-aș auto-intitula dictatorul militar 

deasupra tuturor iubirilor 

doar pentru că m-am luptat cu toate lumile 

perpendiculare  

adiacente și paralele să te găsesc  

să te păstrez să te iubesc de la primul 

nostru Bing Bang până la cel de pe urmă.  

 

5x5 și încă o dată pe atât  

mi-ai spus aceasta a fost cea mai bună 

ciorbă a ta de cartofi ți-am zâmbit te-am 

crezut doar iubirea te poate face atât de 

încrezător mi-ai cerut să renunț la mine 

uneori te-am mângâiat te-am ascultat doar 

iubirea te face atât de supus m-ai încurajat 

tu scrii cele mai frumoase cuvinte de 

dragoste te-am sărutat m-am îndoit iubirea 

este doar ceea ce este ea nu te poate dărui 

cu har doar cu o ardere în plus și cu o 

operație aritmică-aritmetică pe inimă. 
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“ și du-te-te și vino-no”  

Nichita s-a curbat cerul flămând dinspre 

înger peste sufletul tău când te-a chemat 

“și vino-no”  

s-a despicat pământul însetat dinspre  

om sub viața ta când te-a strigat “ 

și du-te-te” stelele gângureau abia 

pruncitele le-ai învățat a iubi “verde de 

albastru” și cum se strălucesc  

cuvintele ți-ai lăsat  

într-o adâncitură de pas urma  

fără popas  

o lume lăuză  

nedospită necoaptă confuz  

ți-ai luat în rucsac praful și oasele ne-ai 

lăsat în mijlocul unei explozii atomice  

de prea devreme de prea târziu 

timpul rămas să ne intoxice  

searbăd sălciu  

să nu mai avem nici formă nici chip 

devorați de cuvântul stereotip  

îngerul tău cunună acum  

alți îngeri de dor cu mai  

“du-te-te dar revino-no”  

preanăscutule nemuritule  

Ploiesti-Brasov, 28 martie, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Opran 

 

 

 

 

 

 

 

Parfum de poeme 
(sonet) 

 

Cu cearcăne de fum descântă vântul 

Peste păduri de înserare ninse 

Tremură,-n dungä de clopot prelinse 

Sincope curgătoare din durutul 

Fluier și fiu al lemnului de vise. 

Încă o toamnä și-a găsit mormântul, 

Se scurge-n descompunere cuvântul 

Sub vâlvătaia frunzelor aprinse. 

Tot mai īnspre iarnă ochii s-adâncesc 

Cu lacrimi de cleștar lipite-n gene 

In somnul lor pierdut se nasc poeme 

Flori sângerânde cu míros nelumesc. 

Primește-le în palma-ți de ivoriu 

Și-i soarbe-adânc parfumul iluzoriu !  

 

Zbor 
 

Mi-e atâta sete de albastru zbor... 

Că-mi frâng în ochi febril linia zării 

Mă -nalț pe áripi albe de condor 

Și , amețit, respir talazul mării. 

Sunt doar o plasmă vie care curge 

Cu valul energiilor solare 

In pulberea luminii nu e sånge 

Pulsar de aur, inima nu doare. 

Nu-s prizonier al gândului amar 

Despätimit ființa-mi limpezesc 

Pâmântul -matrice de lut- nu m-ar, 

Cu gravitația-i, lega- n lumesc!... 

 

4 martie 2019- Paris  
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Cătălin Negoiţă 

  
 

A doua zi după ea 
A doua zi după ea, ușa rămăsese deschisă. 

Am împins-o, am înjurat-o, am bruscat-o,  

Ușa stătea calmă, surâzând batjocoritor la 

toate încercările mele.  

„Să te văd acum - mi-a spus -, 

Să te văd cum vei respira, cum vei mânca, 

cum vei râde, cum vei iubi, cum îți vei 

aminti, a doua zi după ea. Adică, azi!” 

Am căutat aerul și o tuse seacă mi-a 

inundat sentimentele. 

Am căutat mâncarea, dar pe masă erau 

câteva firimituri de neant. 

Am căutat râsul, dar se pierduse într-un 

rost de lacrimă. 

Am căutat iubirea și mi-am amintit că o 

pusesem într-un plic, pe care i l-am dat ei.  

Am căutat amintirea și chiar atunci, ușa s-a 

închis.  

A doua zi după ea.  

 

Balcic 
 

Pântec de femeie fragilă, 

Plaja, la Balcic, 

Încorsetată în fluxul memoriei, 

Lascivă și provocatoare, așa cum se oferă, 

pe câteva raze de soare. 

Urc treptele către glasul luminii, 

Călcând în picioare tabuuri sexuale, 

Ascunse în opulența smochinelor coapte,  

Pleznind de sevă,  

Chemând la orgii ale simțurilor, 

neînchipuite vreodată. 

Dau să fug, dar femei nevăzute mă roagă 

să le strig, 

Să le spun pe nume,  

Să le caut prin zgomot de ape și streșini de 

vânt. 

Povestea, la Balcic, e ascunsă în multe alei,  

În turnul ce zdrențuiește văzduhul,  

În lacrima ascunsă a Reginei. 

Și jos, învelită în stânci, plaja,  

Ca un pântec de femeie fragilă,  

Mă cheamă să fac dragoste cu ea,  

Pe luna și soare,  

Mereu.  

 

Insomnia mea 
 

Îți amintești? 

Făceam colier din cuvinte alene rostite și 

îți decoram frăgezimea cărnii. 

Ispită, născută pe pagini de carte, 

Cutreieră-mă cu nesabuita ta nepăsare, 

Atinge-mi nervii îndelung osteniți 

De preaplinul dorinței ascunse. 

Dăruiește-mi clipa aceea, 

Rostogolirea frenetică a trupurilor, 

Rănind iarba grasă din ecologicul pat 

nupțial, 

Biciuiește-mi mintea, rămasă la stadiul de 

larvă, 

Cațără-te pe incomensurabila mea sete de 

tine. 

De bine. 

De tine. 

Rănește-mă, aruncând vorbe în doi peri,  

Strivește-mi lacrima,  

Râzi și plângi, 

Totuna, 

Dă la o parte ultima stare absentă din 

sinele meu. 

Pe urmă, adormi lângă insomnia mea  

Și lasă-mă să-ți văd lacrima, 

Transformându-se într-o picatură de rouă. 
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Flora Mărgărit Stănescu  
 

 

 

D-nei Daniela Gumann       

 

Iată că se împlinește un an de la înființarea Asociației 

Scriitorilor Români din Austria. Când a trecut timpul este mai 

greu de spus, dar se văd realizările din acest prim an.  

Mă simt oarecum privilegiată că am avut plăcerea să vă cunosc 

personal la întâlnirea de zece ani, de la Iași în vara lui 2018.  

O persoană energică, o gândire pozitivă, creativă, faceți oamenii din jur să se simtă bine. 

Noi contacte cu lumea, popularizarea culturii românești peste hotare.  

Scoaterea în evidență a ceea ce are poporul nostru mai bun și mai frumos,  prin tradiție și 

modernizare. Sigur că nu este totul perfect, mai este mult de lucrat în ceea ce privește educația 

persoanelor, instruirea lor în ceea ce au de făcut, căutând un loc de muncă mai bine plătit. Să 

lucrezi cu persoane de toate categoriile, să le aduci aproximativ la același nivel de 

conștinciozitate, nu este deloc simplu și necesită eforturi permanente. 

Sufletul acestei asociații, ASRA, este desigur o femeie care pune multă pasiune în tot ceea ce 

face. D-na Daniela Gumann, scrie, instruiește femei, încă mai învață, ca orice persoană care se 

dorește cât mai aproape de perfecțiune. Este o persoană de succes, dar nu venit peste noapte ci 

a lucrat zile și nopți albe, cu perseverență, cu pasiune, cu talent. Sunt calități pe care le pune în 

practică, ba chiar antrenează și alte persoane să nu lase să se piardă aceste calități.  

Știe să-și apropie oameni de calitate cu care poate comunica, cu care poate lucra și duce mai 

departe ceea ce a început. Ar fi multe de spus, dar fiind ziua de 8 Martie 2019, ziua femeilor 

din întreaga lume, D-na Daniela Gumann, reunește colaboratoarele sale într-un cadru festiv, 

pentru a le sărbători așa cum consideră că-i stă bine oricărei femei să fie sărbătorită. Femeia 

este soție, este mamă, este om de afaceri și nu peste mult timp cu siguranță că vom afla și de 

alte realizări, știind că-și continuă pregătirea. 

La ceas aniversar îi doresc multă, multă, sănătate, putere de muncă, satisfacții profesionale, 

literare și să rămână un bun mesager al culturii românești pe care știu că o iubește și o prețuiește 

mult. Să pună în evidență tot ce au românii mai bun și mai frumos în inimile lor. LA MULȚI 

ȘI FERICIȚI ANI !  
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Stefan Mîrzac 

Omul, între bine și rău 

Problematica omului despre bine și rău este mult prea vastă, așa că poate 

fi tratată doar sumar, dar este esențială pentru existența și evoluția noastră. 

Omul are multe posibilități de a face bine sau rău, el fiind cea mai socială specie, dar și cea mai 

violentă, după cum afirmă neurologul american Jean Decety din Chicago. 

Omul poate face bine sau rău, lui sau altora, fie mental, după cum gândește, gândirea fiind o 

forță colosală, sau prin empatie, după cum simte pentru alții. 

Ca să abordeze mental problema binelui, omul trebuie, mai întâi, să conștientizeze posibilitățile 

aproape nelimitate, în mare parte nefolosite (circa 96%) ale creierului uman, să fie conștient de 

valoarea sa, să se cunoască și să se înțeleagă pe sine. 

După Shari Arison, lider mondial în domeniul filantropic și al afacerilor, omul are ca esență 

sinele său autentic, care este ca un diamant, dar care nu mai strălucește, fiindcă este acoperit cu 

straturi de energie negativă, adunată în decursul vieții reale, datorită tuturor trăirilor negative. 

Ca să dea la o parte acele straturi de energie negativă până când esența sa va străluci din nou, 

omul trebuie ca să-și pună problema evoluției spirituale spre bine, pentru el și pentru ceilalți. 

Binele, pentru noi, începe prin a ne cunoaște, a ne accepta așa cum suntem, de a ne asculta 

trupul și sufletul, de a ne iubi și a ne simți satisfăcuți, dar și de a simți nevoia să trăim pentru 

alții. 

Dimensiunea spirituală a evoluiei spre bine ține cont că suntem unici, dar nu singuri, că suntem 

conectați cu ceilalți printr-o multitudine de energii și informații, bune și mai puțin bune, pe care 

le receptăm sau le emitem, dar și pe care le putem influența. 

Primul pas în a face bine este să nu mai facem rău, care, întâi, pe noi ne afectează. 

Alegând calea spre bine, spre sănătate, este esențial, pentru a ne îndepărta de boală și a ne 

vindeca, să ne apropiem de suflet, să ne integrăm în spiritualitate, divinitate, prin armonizarea 

cu energiile și informațiile benefice din univers. 

Un factor favorizant care nu trebuie neglijat este existența unei anumite educații spre bine, care 

ne conștientizează asupra importanței problemei pentru existența noastră, nici un bine nevenind 

pe un teren nepregătit. 

Câteva repere pe acest lung drum spiritual al binelui, al cunoașterii interioare, pe care trebuie 

să le atingem, ar fi: iertarea, altruismul, sinceritatea, pacea interioară, optimismul, gândirea 

pozitivă, încrederea în sine, relaxarea, meditația, rugăciunea, postul, bunăvoința, compasiunea, 
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iubirea, credința, respectul de sine, echilibrul și armonizarea cu energiile și informațiile 

benefice. Drumul este greu, dar nu trebuie să ne lăsăm intimidați de obstacolele ce ne apar în 

cale sau pe care ni le punem chiar noi. Nu este târziu de a porni la acest drum, ținând cont de 

posibilitățile nelimitate de adaptare ale creierului, chiar și la vârstă înaintată, prin efort, 

antrenament, putem deveni mai buni, mai empatici, mai ancorați în spiritualitate. Beneficiile 

privind sănătatea trupului și cea sufletească, spirituală, arată că orice efort merită făcut. Vom 

ajunge la o stare de spirit mai bună, care poate molipsi și pe alții. 

Drumul spiritual spre bine este incomplet dacă nu ținem cont și de necesitățile trupului privind 

calitatea hranei, a apei, a aerului pe care le folosim pentru a înclina balanța în favoarea 

alcalinității și micșorarea acidității. De fapt, și starea de stres este și cauză, dar și efect al 

creșterii acidității. 

Tot efortul spre bine trebuie să fie chiar o obligație pe tot parcursul vieții, el fiind mai eficient 

atunci când influențează și pe alții. 

Important este să știm că în această revenire, am făcut tot ce depinde de noi. 

Să auzim de bine, să avem parte de bucurie!  

Altruism 

❖ Prin altruism ne mulțumim pe noi prin ce mulțumim pe alții, iar prin egoism ne mulțumim 

doar pe noi, deseori prin ce nemulțumim pe alții. 

Amabilitate 

❖ Uneori amabilitatea este partea exterioară a bunătății noastre interioare care trece de la vorbă 

la faptă, iar alteori este chiar masca și se oprește la vorbă. 

Amănunte 

❖ Când te pierzi în amănunte, poți uita cel mai important amănunt: să pui punctul pe „i”. 

Amânare 

❖ Amânarea poate naște nimicul. 

❖ Amânarea este făcută uneori din cuvinte ușoare, care vor să zboare. 

❖ Amânarea transformă, de multe ori, ordinea în dezordine 

❖ Amânarea, în final, privește, deseori, înapoi cu mânie. 

Anagrame 

Când DNA-ul va intra în ADN-ul nostru, această ROMANIE poate deveni o ARMONIE. Așa 

credeam inițial. 
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Lidia Popa 

Recenzie 

 

 Daniela Gumann – perle de dor din ecoul stelelor 

Cu ocazia evenimentului cultural Toamnă română – italiană în 

Roma organizat de Asociația Universul Prieteniei din Iași România 

am cunoscut-o pe doamna Daniela Gumann ce cu 

Iubirea-n suflet țese gânduri 

Ș-apoi citește printre rânduri. 

Adună patimi, dor, durere, 

Ce se transformă apoi în stele. 

Cutreierând cerul plin de vise unde orizonturile scriitoarei Daniela Gumann se deschid și 

simțind „Ecoul stelelor” nu te poți lăsa decât cucerit de dorul ce străpunge cuvântul ca un 

spectacol al lumii fără rost unde am devenit subiecți ce ne hrănim din amintiri așa cum muști 

dintr-un măr încercând să îți ostoiești setea în lipsa unui izvor cu apă proaspătă și frumos 

curgătoare. Metafore ce nasc întrebări într-o lume unde aroganța și brutalitatea înaintează mai 

repede decât bunul sens al celor șapte ani de acasă. 

În această lume iluzorie poeta se plimbă cu pași cuminți încercând să adune perlele una câte 

una, înșirându-le precum un șirag de mărgăritare ale înțelepciunii pe firul deșertăciunii 

lumești. Aș spune că am descoperit în versurile Danielei Gumann zborul unui veșnic 

Prometeu prin care omul tinde a se înălța mai înainte de ai crește aripile riscând prăbușirea în 

neantul visului de libertate neîmplinit. Și ca orice zbor înfrânt există tendința de a învinui 

gândacul ce fără milă strivim sub greutatea cuvintelor. În cazul autoarei noastre cuvintele 

devin un flegmatic pamflet ce naște un surâs pe chipul omenirii dezamăgite din care ea însăși 

face parte. 

Patria este o lumină, o lumânare ce pâlpâie undeva în umbra mereu prezentă de la fereastra 

amintirilor. Poeta Daniela Gumann este ca un arbore fidel rădăcinilor cei hrănesc sufletul cu 

seva spiritului strămoșesc de care se simte legată mai mult decât de pământul făgăduinței în 

care de voie ori de nevoie a fost transplantată. 

O renaștere plină de speranțe precum al oricărui suflet iubitor de lumină. 

Și fără cruci ascultă începutul 

Ușoare umbre trec descoperind 

Ucisa sferă a cruntelor contururi 

Și ne-am tot dus iubind și iar iubind. 

În aceste picături de doruri și de amintiri ca un vis vagabond prin univers, poeta își trăiește 

destinul împlinind toamna vieții cu mirajul Păsării Phoenix. Renaște din durere în vâltoarea 

iubirii, împlinindu-și menirea cu înțelepciune retorică. 

Să-ntreb mă văd silit, silit de-absurditate 

Ce caută la cer nevăzătorii acești?  

Lidia Popa 
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 Constanţa Abălaşei Donosă  
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Elena Mândru   
 

 

 

 

 

 

 

SFÂRȘIT DE IARNĂ 

(Parodie după poezia ,,Spre primăvară" de 

Șt.O.Iosif) 

 

Văd ultimi fulgi zburând 

În umbra serii 

Și-un amplu tril sunând, 

Că-învie merii. 

 

Sătul de vreme rea, 

E vânt și plouă, 

O dușcă aș mai bea, 

Vă pasă vouă? 

 

Paltoanele s-anin 

Închise-n huse, 

De frig simt că leșin 

Și-atâta tuse... 

 

Un cal lățit pe sol 

Dă semn că moare, 

Din crai ,un mototol 

Pârlit de soare. 

 

Tu nu auzi viori? 

Hai recunoaște: 

Prin iarbă-s multe flori 

Și-n baltă broaște! 

 

 

 

 

ANIVERSARE ASRA(madrigal) 

 

În lumea noastră culturală 

Acum un an a apărut; 

C-un conținut recunoscut 

Și zău,că e deja ,,vocală"! 

 

STICLEȚII NOȘTRI ZILNICI 

 

Primăvara-îndată-apare, 

Păsări fac pe cer ocoluri, 

Ne trezim din hibernare 

Mulți în cap ..cu zeci de stoluri! 

 

STAREA ACTUALĂ A POEZIEI 

 

Noi,azi,,evoluând" 

Chiar până la artroză, 

Vom scrie în curând 

Și poezii ..în proză! 

 

DEZILUZII FEMININE 

 

Îl credeau că-n pat e ,,taur" 

Dar s-au prins de șiretlic: 

Inimă avea de aur 

Însă-n cont...n-avea nimic! 

 

ACUL DE SIGURANȚĂ 

 

Un mărțișor ți-aș pune dragă 

La pieptu-ți mare-atrăgător; 

Dar mi-i că șnurul se dezleagă 

Și-ar deveni ...înțepător! 

      ELENA MÂNDRU-IAȘI 
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Dan Dulciu  
 

”Moldauer Kreuz” –  simbol identitar 

românesc la Viena 

 
       Recitesc zilele acestea ”Bălăuca”, roman edulcorat al iubirii dintre Mihai Eminescu și 

Veronica Micle, în care E. Lovinescu zugrăvește cu talent priveliști vieneze de un pitoresc 

aparte. 

      Un pasaj îmi reține în mod deosebit atenția: plimbările lungi în parcurile din jurul Vienei, 

la Ober și Unter St. Veit, la Hütteldorf, Neuwaldegg, Potezleindorf, Sievering, Grinzing, 

Nussdorf,  la Schönbrunn și Prater, dar mai ales la Tivoli, la doi pași de Glorietta Palatului 

imperial habsburgic.  

    Acolo, spune scriitorul, la Meidling, cu apa Vienei în stânga, cu râulețul Liesing în dreapta, 

de unde în zare se văd culmile muntoase,  voievodul Șerban Vodă și-a așezat tabăra, în timpul 

asediului de către turci a Vienei, la 1683.  

Pentru săvârșirea liturghiei, domnitorul a ridicat o cruce de stejar, îngropată apoi după 

plecarea trupelor, descoperită și păstrată de vienezi într-o capelă numită de atunci 

„Moldauerkapelle”, plină de icoane și alte obiecte religioase. 

     Prin urmare, de mai bine de 325 de ani, un simbol românesc, cu semnificații nu numai 

religioase, este prezent la Viena, amintind celor ce îl vor vizita de o epocă tumultoasă din 

istoria Austriei, în care conducătorii principatelor Valahia și Moldova au dat o mână de ajutor 

poporului prieten să scape de urgia năvălirilor barbare. 

    Atras de această descriere romantică, deschid cu interes pagini vechi de istorie pentru a 

cunoaște mai multe detalii cu privire la acest vechi simbol identitar românesc.  

    Printre primii români care își îndreaptă atenția asupra acestui monument amintim pe I. 

Slavici („Tribuna”, 24 februarie 1906), lui alăturându-i-se ulterior alți istorici de seamă, în 

primul rând N. Iorga, inclusiv cărturari străini, care au descris povestea acestui prim 

monument închinat prieteniei dintre români și austrieci, în vremuri de restriște. 

     Pentru a nu fi acuzați de subiectivism, redăm câteva pasaje publicate în numărul din 17 

aprilie 1905 în revista ”Illustrierte Wiener-Extrablatt”, sub titlul „Das Moldauer Kreuz oder 

die Türken-Kapelle im VII Wiener — Gemeindebezirke» (Crucea sau capela moldovenească 

în al VII-lea district comunal din Viena): 
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     ”Dacă trece călătorul prin strada «Hohenberg» spre poarta Meidling de sus, dinaintea 

Schönbrunului, acesta zăreşte pe partea stângă, spre marginea rămăşiţelor de case ale comunei 

«Gattenhölzl»,  pe câmp, o capelă mică, numită de popor „Crucea Moldovenească” 

(Moldauerkreuz)”. S-ar cuveni ca această capelă, ce ne serveşte ca semn şi ca o amintire 

duioasă din timpurile trecute prin cari a trecut odată Viena, să nu fie pără¬sită şi predată 

pierzării, precum se află dânsa acum. Poate că rândurile următoare vor da un mic stimul 

organelor competente pentru a pune într-o stare mai bună acest vechi locaş de pietate şi de o 

amintire istorică atât de preţioasă din timpurile agitate. ” 

    În 1683, oștile românești (alcătuite din 4000 de munteni, conduși de Șerban Cantacuzino și 

2000 de soldați moldoveni, având în frunte pe Ghica Vodă) se aflau cantonate în aceste locuri, 

sub comanda lui Șerban Vodă Canatcuzino. În schimb, cei 6000 de soldați din Transilvania, 

de sub comanda principelui Mihai Apafi, nu au luat parte direct la asediul Vienei, fiind 

folosiți la paza podurilor de peste Dunăre de la Jaurin. 

        Inițial, la 14 iulie 1683, muntenii și moldovenii se aflau în suburbia Rossau, unde au 

construit două poduri din lemn, unul care făcea legătura între Rossau și Brigittenau, iar al 

doilea între Weissgärbern și Prater. 

       Un mic contingent românesc era folosit la paza podului din cartierul Leopoldstadt. La 

data de 6 august 1683, românii erau chemați să repare podul stricat de bombardamente de 

peste Dunăre, la Tabor, dar nu au reușit, de aceea au fost retrași spre Meidling. 

     Turcii Marelui Vizir Cara Mustafa Pașa, asediatorul Vienei, nu aveau încredere în ghiauri, 

de aceea l-au însărcinat pe un pașă bosniac, ce conducea trupe de elită egiptene, în număr de 

6000 de soldați, să îi supravegheze de aproape pe soldații creștini din Muntenia și Moldova, 

respectiv să fie retrași în spatele liniilor frontului, urmând a fi folosiți numai la construcții de 

poduri și drumuri, la tranșee și redute, acoperite cu bârne și copaci din pădurile apropiate. 

    Kunitz, istoric și diplomat imperial dezvăluie ajutorul oferit de oastea română asediaților: 

«Şerban îmi comunicase ocazional, că el se oferă cu plăcere, ca la fiecare întâlnire cu trupele 

imperiale să le ofere acestora orice înleznire şi avantaje. Ca semn de recunoaştere a pozițiilor 

românești, stindardul acestora poartă pe o faţă crucea, iar pe cealaltă faţă pe Maica-

Domnului». 

      De asemenea, ” Şerban le făcu cale liberă tuturor curierilor lui Kunitz, prin care le trimitea 

în oraşul strâmtorat ştiri şi informaţiuni despre lucrurile ce se petreceau în castrul turcesc. El 

le arăta căile secrete, îi conducea chiar cu ostaşii săi sub ocrotire pe acele căi,  făcea servicii și  

înlesniri posibile trupelor imperiale. Aşa se comportă principele Munteniei, întotdeauna ca 
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mare prieten şi amic sincer al împăratului şi ca mare protector şi sprijinitor al coreligionarilor 

săi creştini atât de strâmtoraţi şi atât de năcăjiţi în acel timp de grea încercare.” 

     Pentru a rămâne o amintire pioasă privind această împrejurare, domnitorul ridică o cruce 

de stejar, înaltă de 17 picioare.  În partea de jos a crucii sta scris: «Noi, din graţia lui 

Dumnezeu, Şerban Cantacuzen, principe al Munteniei, domn românesc ereditar al ţării de 

peste munţi, am aşezat această cruce pe locul acesta, ca aici să se facă în fiecare zi în prezenţa 

poporului credincios serviciul divin în amintirea eternă a Noastră cât şi a supuşilor mei 

credincioşi creştini munteni, din timpul când Marele-Vizir turcesc Kara-Mustafa-Paşa a 

asediat oraşul Viena în Austria de jos, în ziua primă a lunii Septembrie din anul 1683. Tu 

călătorule care treci pe dinaintea acestei cruce, gândeşte-te că o să mori şi tu». 

     La plecarea trupelor române, crucea a fost îngropată, apoi fiind descoperită întâmplător, a 

fost pusă la locul ei, fiind adăpostită într-o capelă, construită cu acest prilej. Au trecut 100 de 

ani și crucea se afla la locul dintâi, dar în 1785 a fost furată, găsindu-se acum în Castelul 

Geyerau din apropiere de Ljublyana (Slovenia). 

     Capela a fost reparată în două rânduri, în 1868 și 1890. Capela, translatată în perioada 

1927-1930, din motive de reabilitare urbană a cartierului,  se află integrată acum în complexul 

rezidențial ”Am Tivoli” din Meidling, loc unde, în 1683 se afla o zonă împădurită. 

     Deteriorată de bombardamentele din cel de al Doilea Război Mondial, capela a fost din 

nou restaurată și resfințită în anul 1961. 

        În interiorul capelei se află replica la scară redusă a crucii, precum și reproducerea 

portretului lui Șerban Cantacuzino aflat la Mânăstirea Cotroceni. Vis a vis de capelă se află 

bustul domnitorului Șerban Cantacuzino, dezvelit în anul 1983, când se împlineau 300 de ani 

de la salvarea Vienei. 

        Aici adăugăm un fapt inedit, devoalat de textul unei cărți poștale din acea vreme, din 

care aflăm că, în anul 1923, Capela Moldovenilor (Moldauer Kapelle) a fost reparată de către 

administrația Sectorului XII, Meidling. Este încă o dovadă a atenției acordate de către 

autoritățile vieneze comunității românești din această mare capitală europeană.  

 

Dan Dulciu – Vicepreședinte al Asociației Scriitorilor Români din Austria 
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Mariana Blîndu - Poeme 

 

 

 

 

 

Călătorie spre lumină 

La rădăcina pământului 

era un pom al vieții. 

Din rădăcina pomului 

s-a îndreptat spre soare 

o pasăre. 

Pe aripile păsării 

călătorea sufletul meu. 

Călătorea spre lumină... 

 

Suflet de femeie 

Misiune sacră ți-a fost dat să porți pe umeri 

Ți-a fost menit să fii tu suflet de femeie. 

Și vreme n-ai avut să stai pe gânduri, 

Te-au zămislit parcă din aburi și condeie. 

Suflet de femeie tremurând de alb, 

Cu tine-ncepe și se termină viața. 

La tine-n brațe visu-i totdeauna cald, 

La tine-n palme înflorește dimineața. 

Suflet de femeie adulmecând culoare 

și împletind idei din stropi de curcubeu, 

pornești la drum chiar dacă-s nori sau dacă-

i soare 

și nu te-au învățat să dai-napoi, nici dacă-i 

greu. 

Și dacă simți că nerostirea te doboară 

Și tunete și fulgere se-adună-n piept, 

Tu, suflet de femeie zbuciumat, în prag de 

seară 

Prefaci și piatra-n zâmbet înstelat. 

Când totul împrejurul nostru se transformă, 

atât de repede, că amețește versu-n dans, 

tu, suflet de femeie ce devii o lume nouă, 

trăiești iubind și tot iubind ajungi la bun 

rămas.“ 

29.09.2018 

Bună dimineața! 

Bună dimineața, soare, 

până astăzi mi-ai lipsit... 

Te-am căutat și în ninsoare 

și doar la mine-n suflet te-am găsit! 

Bună dimineața, lună, 

speram și ieri și în răstimpuri să răsari. 

Te-am așteptat să-mi împletești cunună, 

din vise, anotimpuri și arțari. 

Bună dimineața, flori, 

ce-alăturea de când mă știu voi ați crescut. 

Nu v-am vazut... Și-mi pare că mireasma 

ascunde-un cântec tainic și sfințit. 

Bună dimineața, suflet, 

ce-ai crezut că-n viața asta-i numai greu, 

privește-n jur! ... E-atâta frumusețe 

și-atâta mângâiere de la Dumnezeu! 

Bună dimineața, inimă zglobie, 

ce-ai supraviețuit până acum visând. 
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Te-ai transformat... și ai crescut ningând 

iubire 

și pe aripi de fluturi albi călătorind. 

30 octombrie 2017 

Azi 

Astăzi cerul e senin, 

Deși azi-noapte-a căzut bruma. 

Astăzi e un soare fără de suspin 

Ce-a răsărit sorbindu-și ruga. 

Azi albastră e lumina 

Iar mâine – roșu purpuriu va fi. 

Va oglindi în ea cărarea 

Și muntele uitat la miazăzi. 

Azi mult așteptata primăvară 

Șoptește-n fiecare fir de iarbă, 

Învie-n fiecare tril de rândunică, 

Crescând vibrații, undă peste undă. 

Astăzi lent în pas de vals 

Inima mea începe să viseze, 

Azi istovirea se topește-n dans, 

La mângâieri de suflet să vegheze. 

Astăzi calea cea batatorită 

Cu lacrimi, și cu pietre și cu stele 

Devine punte-n simfonie ancorată, 

În diamantele ce azi sunt ale mele. 

25.03.2018 

Creatorului meu 

M-ai făurit din vise și din stele, 

Mi-ai pus în buzunarul de la piept scântei, 

Mi-ai dat și bucurii, și drumuri grele 

Și m-ai făcut să strâng din dinți în loc să 

dau-napoi. 

Mi-ai pus în piept o inimă ce bate, 

Dar nu m-ai învățat și ce să fac cu ea... 

Și ca să fie darul și mai mare, 

Mi-ai pus și doru-n suflet, ca o nea. 

Și mi-ai dat iubire multă... 

Dar eu la început am vrut să fug de ea. 

Am vrut să fiu oarbă și mută, 

Și voluntar am preferat singurătatea. 

M-ai creat cu zboru-n vene 

Ca să pot veni la Tine mai ușor. 

Mi-ai dat condei în mână-n loc de pene, 

Ca să-mi aduc aminte de izvor. 

M-ai făurit din har și din cenușă, 

Dar m-ai lăsat s-aleg eu ce să fiu... 

Mi-ai spus că doar la mine-n piept se află 

cheia, 

Că doar iubind păstrez altarul viu. 

Și-atunci când Tu m-ai zămislit, o, Doamne, 

Mi-ai dat și-un suflet, pur și luminos ca 

Tine. 

Mi-ai zis că drumul înapoi acasă-i plin de 

toamne, 

Dar mi-ai dăruit credința-n ce-i frumos și ce 

e bine. 

Mergând pe drum, mereu Te-ntreb și-acum: 

Doamne, oare e aceasta a Ta cale? 

Și când se preface piatra-n scrum, 

Mă simt de Tine-aproape și de-a Ta 

îmbrățișare. 

14.10.2018 
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Evelyne Maria Croitoru 

Poeme 
 

 

 

ÎNDEMN 

S-au închis vorbele-n lacrimi 

nu mai sunt limpezi  cărările. 

Ca odinioară, din cenuşă 

se-aprind frământările. 

 

Înecaţi în spinii trecutului, 

Îndemn la răscoală-a ţărânii, 

clocot dinspre apele Prutului 

plămădesc  în descânt bătrânii. 

 

Trecutul revine în forţă, 

sub pleoapă, un tropot  năuc 

e torţă, e strigăt de moarte 

şi-ndemnuri cascadele duc. 

 

Zadarnic, cu inima iască 

Încearcă haiducii de-acum 

să facă-omenirea să pască. 

E vuiet şi clocot pe drum! 

 

Unirea cea mare-i voinţa! 

E scrisă-n Destin!Lupoaică 

va fi deşteptarea cea aprigă, 

smulsă din chin. 

 

ÎN ŞCHEI 

Şcheii Braşovului, 

leagănul copilăriei mele. 

Urc pe Tocile. 

Soare, cald. Şi vrajă. 

Făclia amintirii mă îndeamnă 

să dau tribut copillăriei. Strajă, 

ursitei dintre pietre ce mă-nseamnă. 

 

Fac un popas.În Prund amiaza arde, 

sunt iar copil şi-n faţă la Troiţă 

simt mâna mamei care-mi face semnul 

pe frunte, de-apărare şi credinţă. 

 

Mai fac un pas. Din piatră iese apă. 

Răcoarea ei înoadă veşnicia 

pârâul duce pravila din munte 

stârci, cărăbuşi, cicoarea, păpădia 

cresc cerul către pietrele cărunte. 

 

Sunt sus şi fericit de-a fi  urcat – 

ca zilele-n amiaza de iubire- 

la Solomon, bătrânul ce-a lăsat 

izvorul pietruit cu nemurire.  

 

 



 
 

      29 

ASRA 

LEBĂDA 

Ascultă, copile, cum cade 

o carte şi încă o carte, 

poteca e strâmtă şi-n glie 

o frunză mi-e iarăşi pe moarte. 

 

Ascultă, copile, cum sună 

târziul pe ramura goală, 

şi vezi fierăstrăul cum muşcă 

cu grabă,din trunchiu-mi de smoală. 

 

E lebăda, dragă copile, 

din taine, ştiute de mult, 

îmi cântă pe inima frunzei 

şi eu, ostenit, o ascult. 

 

FLACĂRA NOPŢILOR 

 

Asemenea vulturului ce-şi ia zborul 

Alungat de mânia muntelui, 

m-au părăsit cuvintele. 

S-au smuls din poienile mele. 

Mi-au secat izvoarele. 

Ameninţătoare s-au smuls, 

ca strălucirea unor săbii de Toledo 

mânuite de un cavaler medieval. 

 

Fără ele am rămas uscat, 

pustiit, mistuit de flacăra 

nopţilor în care-au fost ale mele. 

 

 

MÂINE NU EXISTĂ 

Aici, pe colina jupuită 

de hăitaşii luminii te aştept. 

 

Tânguirea lor stârneşte 

cercuri de întuneric. 

 

Să domolim azi mugetul vântului. 

Să ne smulgem, iubite, 

din hăţişul zidirilor noastre. 

Mâine nu există. 

 

OGLINZI FUGARE 

 

A inimii grădină şi-al gândului castel 

îmi sunt, deopotrivă, duşman şi menestrel. 

Iubirea şi tristeţea sunt numai un popas 

ecou, oglinzi fugare şi bezna, la un pas. 

 

Speranţa şi nădejdea înmuguresc şi trec, 

durerea, îndoiala, în mine se petrec. 

Apoi, eterna noapte, castelul dat uitării, 

întunecă grădina în vuietele mării. 
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Gumann - 

Metaloplastie  

 


