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“Anul cărții – România citește” 
 

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN AUSTRIA demarează în luna 

septembrie o serie de evenimente literare, având ca scop promovarea 

lecturii “Anul cărții – România citește”, menită să încurajeze lectura în 

rândul publicului larg.   

 

Programul va cuprinde lecturi publice, lansări de carte dar și o serie de 

evenimente complexe organizate in Bucuresti, Galati, Tecuci și Brăila cu 

sprijinul instituțiilor de cultură și a autorităților din orașele respective. 

 

ÎN DIALOG CU AUTORII 

București - 10 septembrie 2019 ora 16:00 Centrul 

Cultural „Mihai Eminescu” 

La acest eveniment sunt invitați să participe activ 

scriitorii care vor prezenta cele mai noi apariții editoriale. 

Și-au anunțat prezența până în prezent un număr de 20 

scriitori, iar lista rămâne deschisă până la data de 01 

septembrie. Scriitorii interesați se pot înscrie cu datele 

exacte și numele lucrării ce dorește să o prezinte, la 

adresa de email:  contact.asra2018@gmail.com  

Doamnei Elena Scurtu, Șef Serviciu Implementare 

Proiecte și Activități de la Centrul Cultural „Mihai 

Eminescu” îi mulțumim pentru amabilitatea de a 

colabora la desfășurarea acestui eveniment.  

 

RADIO SHALOM ROMANIA 

București - 11 septembrie 2019 ora 17:00  - RADIO SHALOM ROMANIA 

Mulțumim pe această cale, doamnei Camelia Pantazi Tudor – realizatoarea emisiunii 

PORTRET DE AUTOR MIHAIL GRAMESCU la RADIO SHALOM ROMANIA, pentru 

invitația la emisiunea ce o conduce cu profesionalism și tenacitate. Vom da curs invitației 

pentru a doua oară, iar acest lucru dovedește că ne-am simțit bine în studioul ce-l patronează. 

 

  

RÂNDURI ÎN ACORDURI AROMATE DE TOAMNĂ 

Galați – 16 septembrie 2019 ora 13:00 Centrul 

Multifuncțional de Servicii Socio Medicale pentru Persoane 

Vârstnice 

Invitați de seamă din cadrul literar și artistic vor acompania 

dubla lansare de carte și vor oferi publicului momente de 

lectură din cărțile prezentate la eveniment.   

Este un loc unde merg oricând cu plăcere în amintirea anilor 

frumoși când lucram acolo, iar acest lucru se datorează și 

minunatei șefe de centru care conduce cu profesionalism și 

noblețe un centru destinat să aducă zămbete și bucurii celor 

de vârsta a treia. Ce minunat poate fi! Felicitări Carmen 

Serea! 

 

  

mailto:contact.asra2018@gmail.com
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CITEȘTE ORIUNDE, ORICÂND ȘI NU TE OPRI 

VREODATĂ! 

Tecuci – 18 septembrie 2019 ora 11:00 Biblioteca 

„Ștefan  Petică” Galeria Helios 

Publicul acestui eveniment va fi format din elevi de liceu, 

motiv ce o provoacă pe Daniela Gumann ca după 

prezentarea de carte să susțină o conferință despre migrația 

românilor în străinătate. Deoarece asistăm la un fenomen 

îngrijorător  și dramatic pentru România, cel al migrației 

românilor, se cuvine să prezentăm adevărata față a 

străinătății cu toate suferințele care le include. În primul 

rând tinerii, dar și părinții lor cred că dincolo de granițe îi 

așteaptă belșugul și traiul ușor. E bine să le spunem din 

timp adevărata realitate. 

 

SALON LITERAR ARTISTIC 

 

Tecuci – 18 septembrie 2019 ora 14:30 Biblioteca 

„Ștefan  Petică” Galeria Helios 

Dublă lansare de carte și lectură cu invitați de seamă care vor 

aduce un plus de valoare momentului prin discursurile 

domniilor lor. La final o sesiune de autografe va lăsa amintiri 

plăcute celor prezenți cu drag de carte. 

Pentru realizarea acestui eveniment, se cuvine să mulțumim 

doamnei Ionica Nasie director al  Bibliotecii 

„Ștefan  Petică”  din Tecuci, care s-a dovedit un bun manager, 

fiind atentă la toate detaliile pentru buna organizare a acestui 

moment. Ca o concluzie, aș putea spune că doamna Ionica 

Nasie este OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT! 

  

 

 

 

FIECARE CARTE ÎNCHIDE ÎN EA UN SUFLET 

Brăila – 20 septembrie 2019 ora 16:00 Muzeul Brăilei „Carol 

I” 

Expoziția de grafică și pictură cu care participă doamna 

Constanța Abălașei Donosă la acest eveniment pe lângă 

volumul de versuri care îl lansează, va aduce o încântare 

publicului iubitor de artă și carte. Alături de minunata artistă ce 

îl va elogia pe poetul Mihai Eminescu atât prin culoare cât și 

prin vers, se vor lansa și alte două apariții editoriale semnate de 

Daniela și Constantin Gumann. 

Se cuvine să mulțumim pe această cale pentru amabilitatea  și 

receptivitatea doamnei Cloșcă Gabriela - Secţia Etnografie şi 

Artă Populară a Muzeului Brăilei „Carol I”. 

  

Coordonator program, 

Daniela Gumann  
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Trifoiul bănățean și proiectele de 

„culturalizare” a Timișoarei 
 

În textul plasat  pe post de prefață,de  Acvilina Birăescu și Diana Zărie 

la volumul Scrisori către Virgil Birou( Editura Marineasa, Timișoara, 

2003), Traian Liviu Birăescu, critic literar de ocazie din perioada anilor 

60-70, scrie:„Birou este un scriitor local. Precizarea n-are conotații 

depreciative. Ea vrea să spună doar că întreaga lui operă este dominată 

de un topos al locului. E un univers țărmurit, Valea Carașului, cu o ușoară 

extindere, Anina, Steierdorf și Recița (cum grafiază Birou). T.L. 

Birăescu s-a jucat cu termenii, fără să-și dea seama, presupun, că mai dă 

o lovitură unui din cei mai importanți scriitori născuți în Banat, ce-i drept, 

și a cărui operă înfățișează realități bănățene, dar prin valoarea ei se 

aliniază scriitorilor români de oriunde, cu deplin temei. Localismul lui 

Birou se aliniază, dacă vreți, localismelor unor  mari scriitori ai lumii care fie au scris despre ținutul lor, 

fie au inventat un ținut, vezi cazul lui W Faulkner. 

Cele două romane ale lui Rebreanu, considerate vârful creației sale, Răscoala și Ion,  nu-și au 

plasate personajele într-o zonă bine delimitată? Coșbuc și Goga  nu sunt numiți poeții Ardealului, 

Zaharia Stancu și Marin Preda, cu Desculțul, respectiv Morometele nu descriu oameni și întâmplări din 

fosta regiune Romanați, Panait Istrati și Fănuș Neagu nu sunt considerați scriitorii orașelor de la Dunăre, 

ai Bărăganului, Sadoveanu și Creangă nu sunt  scriitori  moldoveni invocând și evocând toposul  acestei 

provincii etc.? Și exemplificarea ar putea continua, Dar, firește despre ei nu s-a scris că sunt scriitori 

locali.  

Deci scriind despre Birou că este scriitor local și încercând să justifice epitetul doar  prin 

teritoriul cărților sale, Birăescu nu face decât să dea apă la moară unor critici care au miopie atunci când 

privesc la creatorii din această parte de țară. Scriind despre opera sculptorului Romul Ladea, după opinia 

mea cel mai mare sculptor român, după Brâncuși, unii critici de artă, pentru a-i diminua importanța și  

înălțimea operei, i-au atribuit sintagma de sculptor-țăran.  

Ce presupune această sintagmă? Rusticitatea lui Ladea, primitivismul  manierei sale de creație,a 

viziunii creației sale. După cum se știe, Ladea n-a fost un autodidact, el și-a făcut studiile la București, 

în Italia și la Paris sub mâna lui Brâncuși, este fără îndoială că o mare parte a operei lui Ladea cuprinde 

portrete de țătrani bănățeni, începând cu părinții săi,mama sa Baba Eva, fratele său Gheorghe, cu 

personaje ale  istoriei și mitologiei Banatului, precum Iovan Iorgovan și în ultimă instanță Lazăr de la 

Rusca, erou inventat de propaganda comunistă, dar pe Ladea nu l-a interesat acest fals, el a creat un 

țăran bănățean, în țoalele lui de acasă și în opinci, motiv pentru care autoritățile timpului, dezamăgite, 

i-a tăiat scultura în jumătate, aruncând picioarele cu opinci cu tot. Eu am făcut-cum ți-am spus- un 

bănățean frumos, cam 3 metri înălțime. Jumătatea de jos nu a plăcut juriului din București. Probabil 

fiindcă că are opinci. Și a tăiat lucrarea în două, îi scrie marele sculptor prietenului lui Virgil Birou.  

Desigur Ladea realizează un grup statuar al Școlii ardelene, busturi unor mari personalități ale 

istoriei și culturii române, dar parcă tot prin regionalismele sale se „individualizează”, capătă o culoare 

deosebită. 

Și într-unul din dicționarele  apărute  cu ani în urmă, epitetul de localism și regionalism continuă să fie 

pus , fie ,datorită neînțelegerii operei, fie deliberat, lui Virgil Birou, dar și poetului Gheorghe Azap, și 

mai la urmă și celui care scrie aceste rânduri. Chiar și unul din colegii noștri timișoreni  ne regionalizează 

împărțindu-ne pe zone și căprării istorice,și atunci   n-ar trebui să ne mire că  suntem văzuți prin pâclă 

de cei de dincolo de munți. 

  Dacă tot am plecat la aceste însemnări de la cartea amintită, aș dori să relev, folosindu-mă de 

scrisorile  pe care și le-au adresat  cei trei: Ladea, Birou și Ion Stoia Udrea, celebrul în epocă Trifoi 

cărășan, o prietenie, născută din apropierea localităților de naștere, aflate în Valea Carașului, dar și din 

idealurile pe  care le-au avut privitoare la ridicarea Banatului cultural și  mai ales literar și impunerea 

vocii sale  între vocile celorlalte regiuni ale României Mari. 
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Cum se putea  realiza acest vis? O spune chiar Ion Stoia Udrea în scrisoarea adresată, în 1932, 

lui Virgil Birou, aflat în localitatea natală Ticvaniul Mare, în apropierea Jitinului undes-a născut Ladea 

și nu departe de Greoniul lui Stoia Udrea,, Udrea fiind cel mai aprins, mai pătimaș propovăduitor al 

respectivei idei:Gruparea tuturor forțelor bănățene la Timișoara va fi în curând fapt împlinit,Azi a fost 

Ciupe (Aurel, pictor, n.m) aici și am vorbit cu el.(...) La toamnă gruparea Secolul va fi o forță în fața 

căreia va trebui să-și plece capul toți. Primele victorii le-am câștigat deja. 

Pentru tânărul răzvrătit, impetuos, cu vederi de stânga,Timișoara este, ca și pentru 

Rastigniac,eroul lui Balzac, o cetate de cucerit, chiar dacă  părerile lui Udrea despre climatul cultural  al 

Timișoarei nu sunt deloc măgulitoare pentru  cel mai mare oraș al Banatului, care, la 14 ani de la 

reîntregirea cu România, mai era din punct de vedere al locuitorilor lui, cu o populație majoritar 

ungurească și cu sentimente maghiarofile. Oraș tehnic, cu multe și vestite fabrici, Timișoara nu se putea 

lăuda atunci cu un  nivel cultural, nici cu o  societate  care să,aibă numeroși intelectuali  umaniști.  

Așa se explică și faptul că la 1920  după urcarea pe tron când regele Ferdinand a oferit orașelor 

din provinciile unite cu Țara, posibilitatea de a -și înființa universități, Stan Vidrighin, primarul 

Timișoarei, a m propus înființarea unuei Școli Politehnice, motivând că orașul este eminamente 

industrial „Noi trei, eu tu și Ladea vom alcătui nucleul în jurul căruia vom concentra toate forțele reale 

de creație, scrie Stoia Udrea,  pentru a schimba radical actuala conformație ne spirituală a acestui oraș 

burghez, încrezut și idiot. Va fi o muncă titanică, răbdare de fier se cere, însă cred că noi avem forțele 

necesare pentru asta. 

Acestui entuziasm și impetuizității lui Ion Stoia Udrea, Birou aflat încă la Ticvani, nu-i răspunde 

după așteptări, cun, reiese tot din scrisorle lui  Udrea, că nici Ladea aflat la Cluj, n-o face.: Eu mai am 

un drac la Cluj, scrie Udrea, cu care trebuie să umblu ca și cu un ou de Paște. 

Peste un an, în noiembrie, apare revista Vrerea, formatul Gândirii de la Cluj, îl informează Stoia 

Udreea,pe Birou, fără să aflăm ce s-a întâmplat cu proiectul Secolul.Poate că abdicarea de la acel proiect 

se datorează constatării amare pe care Stoia Udrea i-o comunică lui Birou:; abia atunci mi-am  dat seama 

că nu a mai rămas nimeni lângă mine. S-au dus toți. 

Disperat, Stoia Udrea îl cheamă pe prietenul de la Ticvani și ca să-l convingă să vină, îl 

încuajează mărturisindu-i prin ce greutăți a trebuit să treacă el însuși până s-a făcut luat în seamă de 

auoritățile timișorene:În iarna lui 31-32 am dormit în sala de așteptare a Domniței Elena ( gara CFR, 

n.m) N-am plecat însă din Timișoara. Dar am răzbit. Fără ajutorul nimănui(...) Nu am murit. Fiindcă, 

frate Virgil, nu mori de mizerie decât dacă vrei aprioric. 

Între timp,în 1933, din inițiativa poetului Grgore Popiți ia naștere cenaclul Altarul cărții  alcătuit din; 

Gh. Atanasiu,autor de romane, C. Miu- Lerca , Virgil Birou, Dorian Grozdan, Volbură Poiană-Năsturaș, 

poeți, I. Roșu Rosioru, Traian Topliceanu,poet, Paul Târbățiu dramaturg, poet, ,Dridi 

Goroniță,prozatoare, folcloristul George Cătană etc/ 

Aflând despre acest eveniment, de la Cluj Romul Ladea îi răspunde prietenului Virgil Birou, cu 

un ton șugubăț Am primit epopeea Altarului în trei cărți poștale și mă bucur că programul atât de vast 

anunțat de tine s-a și realizat măcar în parte„Înfrățirea scriitorilor”Am toată nădejdea că și cu ajutorul 

meu și al altor oameni de bine îi vom da amploarea și măreția cuvenită acestor înfrățiri.  

Cred că este de prisos să mai alergăm la autorități după localuri și alte daraveri, când Spieluhr( 

modestul local de pe str, Ungureanu de astăzi  unde se întâlneau artiștii Timișoarei) ne adăpoastește și 

ocrotește cu atâta generozitate (...) În ceea ce privește luminarea și deșteptarea timișorenilor ar fi bine 

să nu te zorești.  

Mai întâi interesează-te dacă au acolo birturi, vin, că inimă avem noi d-aici și un Vecher cu care 

să-i deșteptăm(dar nu cumva să murim noi acolo de sete, pe meleaguri străine, tot deșteptând la ei) 

Reținând nota homerică pe care năstrușnicul  sculptor o dă „deșteptării  timișorenilor, e bine să  medităm, 

asupra istoriei și destinului Trifoiului cărășan , a celor trei creatori, uniți sufletește și în vise, dar  datorită 

unor  întâmplări care nu au ținut doar de  de voința lor, ci de destin și de oameni, despărțiți mereu , cu 

toate că toți trei au  visat  să rămână și să clădească în Capitala Banatului, orașul intelectual  pe care îl 

iubeau. 

Ion Marin Almăjan 
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 Floare R. Cândea 

Poeme 

 

 

 
*** 

Traversez un timp  

dintre ape, 

cețoase ieri, 

alltăieri... 

adesea le alunec peste vulcani de alge 

nu am nestăvilite pajiști, 

dar aștept 

descifări 

plumburii din hieratice pajiști 

pe care pasc 

netulburate pântece de oceane 

din surpate sonore 

stingeri cu atingeri 

 

*** 

Nici nu știi 

cum am nimerit pocalul cu umbre  

cu muzică  

galopând ca peștii la malul  

gurii tale  

nu putam să îți dau ordine  

din virușii care mă rostogoleau precum 

prisnelul jocurilor erotice 

la subsolul  

unei prăbușiri 

am atins  

mâna ta... 

-Mai cheamă-mă 

cu mâinile-amândouă 

când zace orologiul pe pistruii 

cu cicatrici date cu glicerina  

scufundată în limbi de clopot 

 

*** 

Mi- e teamă 

să nu mă îndrăgostesc  

de mine 

dintr-un albastru de argint sticlos 

-Cum eu ? 

care  

până și ochii ți-i sorb  

literă cu literă 

Tu, spurcată oglindă  

mă tot vinzi  

și mă recompui 

cu petele buzelor cu zeamă de iubire .. 

 

*** 

-Ce mai faci? 

ne facem fotografii... 

să vii zâmbind 

mai vorbim  

e discutabil  

cum vitralii pe cer se vor juca 

pe ocolișuri  

Tu, pasărea mea  

călătorești... 

eu visez cu tine 

răsar priviri rare  

-Să vii  

să nu-ntârzii 

 

*** 

Nu te ascunde de  

ultimul tren 

îmi spuneai 

noaptea în vis 

nici de ultimii stropi 

nici de buze sufocate 

în păcate 

când deschizi ochii 

flori pătate de șapte-frați 

cioplesc în nisip 

și bandajează 

scoici 

de ochi cu tifon încălțat de ultimul fluier 

ce se aude pe tâmpla mea 

-Oooo, 

iată, mi-a scos în cale furnica 

borcanul unei vieți 
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se aude șuierul  

vine alt tren... 

 

*** 

-Roagă-te, trup al meu 

Tu Domnul meu 

ce nu te am  

să mă fac Apă de Botez 

pe la amiază 

de snoave  

și 

să mă limpezesc de tine 

și să mă leapăd 

de ochii tăi 

închiși 

Pe scara de tufe 

trece singura mea  

plutire 

dintre două fire de iubire cu cimbrișor 

din borcanul de dulceață 

smochinul 

seamănă iubiri 

prin centrul trupului meu 

Trece timpul... 

și 

se-ncunună în genunchii mei 

cu ziua  

cu noaptea 

acum cresc flori 

din coama vântului 

și 

el, vântul 

scapără viteze  

cu săruturi 

 

 

Punct și de la capăt – Lumina din carte 
Recenzie la Cartea Luminii, autor Constantin Gumann 

 

În viață, fiecare dintre noi suntem supuși unei arderi purtând conotații aparte. 

Arderea din aceasta carte a însemnat și a trebuit sa însemne o răscumpărare.  

Suntem în fata unei cărți redate, scrise spre a aduce o jerfa celui care, prin (i) luminare, a voit, 

să lase memoriei Cartea Luminii.Deși nu este un jurnal ci o depănare de fapte, situații, mici 

istorii, elementele care o recomandă sunt societatea secretă , disidențe, incompetențe, cu totul 

ceva specific, însă, acceptăm, dacă a existat, a inspirat. 

* 

Era necesar...un răun ecesar, care devine bun...în cazul nostru, Bun de Tipar! 

Dar oare ce înseamnă o carte arsă, restituită cu migală, cută de cută?Dacă nu o temă a 

cunașterii , o literatură de sertar, o lectură incitantă, o carte c două părți, una salvată, una 

migalat tighelată, practic, o carte a unei societăți în care, acum, Omul Mare, face, apologetic, 

prin alți ochi, Testamentul prin ochii lui cu mmâna lui.Care testaent se tot vrea o retorică a 

anilor, tragedie...triumf...Amândouă!Căci arderea e purificare.  

Întrebare și răspuns...Amândouă! 

* 

Măcinat de  neputința de atunci , Constantin Gumann are acum un alt soare deasupra, 

compune imagologic icoana și chipul tatălui adoptiv în Coperta I și descompune , clepsidric, 

în Coperta IV, cartoane, coperte, file de fum( în concepția grafică a scriitorului Daniela 

Gumann),Un album imagologic de la finele volumului, întărește ideea că autorul de azi aduce 

In Memoriam, osârdia celui ce i-a schimbat numele, soarta, destinul, spleen-ul.Cartea din carte 

este un studiu complex, întocmai redat, nu neapărat două antinoame ci o compoziție tușată 

care au o simbioză, nu se alungă, se ajung, și se acoperă cu pătura pătată de ani , peste ani. 
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Este acum, în carte, o privire de dincolo de arderea morții, și la propriu și la figurat,care 

radiază o altă alegere, puterea exemplului, spre a alunga sâmburele de nucă , acela care a 

încercat să otrăvească pe interior cenușa rămasă . 

Cartea nu este neapărat introspectivă, însă, după cum mărturisește autorul, cartea lămurește, 

ceea ce i-a fost dedicat, în casa celui care l-a schimbat.În bine! 

* 

Scrisă pe înțelesul tuturor, cartea ar putea fi un jurnal vorbit, autorul simțind nevia să 

nu se despartă de cartea cenzurată,ci să o completeze , să elucideze adevăruri crunte, erori 

istorice, puse acum în lumină. 

Cu ochiul minții,al inimii și al adevărului .Ca într-o cetate se succed adevăruri și se potolesc 

temeri că vremea nu ar ajunge spre a lămuri o Regăsire a Sinelui !Cartea! 

Cu emoția de acum , cu limpezimea din pagini, autorul emite , transmite , o parte din istoria pe 

care a mers paralel cu destinul.Însă traiectoria a luat o altă turnură.Fără o anume revoltă 

interioară, obiectiv, deloc subiectiv,autorul se întoarce(în partea a doua a cărții), la câteva 

pasaje , adică, evadează, se rupe înspre o altă evadare din amintire în amintire, înspre luare 

aminte.Ca o pasăre ce zboară deasupra sa îi sunt aripile -pagini. 

Oare ce senzații plăcute resimte acum , când, prin scris, i-a recuperat, tatălui adoptiv, 

Biblioteca ...? 

* 

Am încerca să resimțim acum, când așternem cronici de file imemoriale, acea senzație 

interioară care(ne) salvează în momentele scurgerii timpului, ca un panaceu. 

”Mie redă-mă”, blagian, îi redă acum, cartea recuperată, lui, tatălui, după modelul , unic, 

atorul Constantin Gumann.Scrisul e concis, fluid dar și ușor  lin, căci, o confiscare prin ardere, 

înseamnă jar.Era .așadar, nevoie, de o carte.A Luminii.În lumea sa acum, autorul are alături 

cartea din două cărți, imateriale artefacte, făgăduite memoriei. 

Duioșii nemărginite, numai îngerii pot deține și zbura cu(prin)taine de providență. 

A trecut, iată, o vreme, răstimpul se întoarce dar nu prizonier. 

La vremmurile sale de azi, Constantin Gumann își aparține o altă libertate, aceea de a scrie, 

de a decide, de a rosti ceea ce a fost și nu mai este., nici la propriu nici la figurat.  

Chiar și prizonierul, sudor, al cataramei de la vesta de atelier. 

Oricine trebuie să vorbească, nici că ar trebui să stea de veghe până acum, ci să iasă din 

carapacea unui zbor frânt de obscure lațuri.Așa se explică de ce a simțit autorul punerea 

alături, nu în antinomie, ci empatie, două vieți, una fără voce, alta cu voce, O ardere și o 

aprindere, iată Vocea autorului care apare din lumina unui întuneric. 

* 

Nefiind acum singur,autorul este acum propriul cavaler.De onoare!Din suferințe și 

îndurări, din orbiri și încleștari , lumina cărții arde printre ziduri de celulă și le dă obol, 

amintirilor.Lumina îi devine simbol de rug aprins, metaforă și scut, iar cartea este o ieșire din 

imaginar la real, eliberată de senzații tari și discurs maculatoriu. 

 

Cartea e felinarul iluminilor gemânde și oferă experiențe din esențe tari regenerând 

acumulatorul epocilor pe nedrept trăite din calea cărora, însuși autorul, a căutat lumina, fie 

prin cunoaștere , fie prin modelul tatălui adoptiv, Constantin ( M.Eliade vorbea chiar de epoci 

de mare decadență și descompunere, iar L.Blaga i se adresa Frumoasei...cu ”Lumina 

mea”).Motivul Luminii care se degajă din noua apariție editorială, este în contrast cu 
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întunericul( prin principii de yang, yin), însă, indiferent de conotații, lumina cărții luminează 

și încălzește sufletul și emană căldură unei relații, tată adoptiv, fiu, care îî consacră partea a 

doua a prezentului volum.Născută și din contemplare, lumina răspândește firide de pagini , 

euforii, sentimente, azi de neascuns.O carte cenzurată vede o altă lumină.După foc, ardere, 

mistuire. 

* 

Prenumele Constantin, tatăl, precum și fiul, cu nume schimbat, provine din cognomenul 

Constantinus, derivat cu sufixul postpus-inus, constantin fiind un adjectiv însemnând constant, 

fidel, ferm, fidel. Volumul este unul In memoriam în prima parte și de povestiri redate în partea 

a doua(In Restitutio) memoriei.Alungă tristeți și înnoadă realități.Eliberat de sub secera și 

ciocanul unei epoci, luînd calea lumilor deschise ochiului și minții autorul își recuperează tatăl 

ocrotitor , căruia îi redă valoarea.Ca un gest de demnitate și onoare. 

 

 

Cartea este editată de editura PIM Iași, 2019, cu o Postfață de Sterian Vicol, 

corectura , Petronela Angheluță, editor îngrijitor, Rodica Podean. Volumul a fost publicat sub 

egida ASRA. 

 

În  concluzie , descoperim file de istorie trăită și închinată cifrei 22, care înseamnă , în 

numărătoarea pământeană,corpul, pământul, moartea, iar 44 se dedică întregului, 

familiei.Coincidență fericită ori pură ironie a sorții, noi , cei de azi, nevăduviți de adevăr, 

înclinăm să credem că aceste înșiruiri nu sunt pure închipuiri iar autorul, și-a trăit, 

clipa.I(luminând)macularea adevărului redat prin Cartea Luminii care răspândește 

Lumina.Din Carte! 

Prof. Florica R.CÂNDEA /UZPR Arad  
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 Carina Ienășel 

Poeme 

 

 

 
Mărturisire 
 

din adâncurile sufletului se aud tot mai 

tare 

tobele de război ale vieții – 

voi mărșălui prin păduri, ascultând cu 

atenție cum instrumentele de percuție  

imită inima,  

cum schimbă marșul pentru un vals, pentru 

un blues 

ori pentru o nesfârșită liniște, 

că nu mai știi dacă trebuie să mergi, să 

dansezi, să stai locului... 

mă voi opri. 

vreau să privesc îndeaproape cum se 

rotesc păsările răpitoare pe cer. 

cândva, 

când oamenii plecau în bejanie din cauza 

năvălirii nomazilor, 

învățând să trăiască-n vlăsii, 

vulturii îi dădeau de gol prin spiralele 

desenate pe cer... 

mă voi opri.  

îmi voi dezlega încălțămintele, iar din 

șireturi voi improviza o praștie... 

voi arunca cu pietrele de pe suflet după ei 

până va rămâne cerul perfect albastru... 

apoi voi porni, prin rouă,-nspre munți 

cu șireturi făcute din iarbă... 

 

Cântec la marginea verii 

 

sufletul îmi e o colivie –  

drugi de fier îmi țin prizonier 

plânsul toamnei prins pe la chindie 

furișându-se-ntr-un ochi de cer; 

 

pe atunci nu mă temeam de nimeni, 

toate erau la locul lor, firesc, 

a iubi era un verb, se știe, 

conjugat numai la timp prezent. 

 

locuiam în gândurile tale –  

confortabil loc și primitor,  

mă puteam plimba fără sandale, 

ca-ntr-un câmp sălbatic cu bujori... 

 

am păstrat atâtea taine-n mine... 

zborul însuși mi l-am apropriat, 

dar, rănit de dorul lunii pline, 

s-a ascuns în cușca de metal. 

 

de-mi privești în ochi în zorii zilei, 

poți vedea reflexii arămii:  

temnița-mi e ascunsă prin ruine 

și se aude că se va topi... 

 

Ziua Soarelui        

 

Solstițiul îmi vorbește despre tine 

cu soarele-i gonind peste oraș, 

de parcă-n brațe ar fi purtat, spre mine, 

de Prometeu - vestitul hoț solar... 

 

dacă privești cu atenție, poți vedea 

cum se preschimbă razele în picuri  

de aur pur, cernându-se cumva 

pe pielea ta, furtuni stârnind în gându-mi! 

 

e-n urbe praf, nu poți privi în tihnă 

cum orele-n lumină se preschimbă, 

deci vino-n câmp, unde cât vezi cu ochii 

macii-se-ntorc către-nălțime, roșii, 
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și poți afla, dacă asculți cu grijă, 

de ce cicoarea poartă-n floare schijă, 

din vremea-n care-un Soare-ndrăgostit 

a prefăcut frumoasa fată-n mit... 

 

când vei simți pe buze că-ți apare, 

nedefinit, surâsul de-ncântare, 

poți să te culci în iarba-n zori cosită 

și să adormi cu soarele pe tâmplă... 

 

Ruine 

se surpă drumurile-n urma mea, 

nu mai rămân nici amintiri, nici semne,  

iar stânca aceea anume ce-mi părea 

de neclintit, o pot de-acuma cerne – 

 

fir de nisip ajuns ușor pe umăr, 

ascuns prin pulberi aurii de vânt, 

povară neștiută ce-o s-o cumpăr,  

ca să o dărui vreunei scoici de rând... 

 

să facă, de va crede de cuviință, 

mărgăritar – podoaba mea de preț – 

și să ascundă-n el, cu iscusință,  

tumultul mării, valul ei rebel... 

 

fiindcă în urma mea nu mai sunt drumuri, 

ci urme de călcâi însângerat 

din vremea-n care am călcat pe ruguri, 

fugind după vânatul meu regal... 

 

Într-o joi, cu dragoste... 

 

te chem la capătul lumii,  

nu-i timp în cetate-a mai sta – 

fii gata la șapte, când lunii 

îi arde-n obraji dragostea! 

 

și-atunci, neîncăpându-și în sine,  

aruncă pe cer vâlvătăi, 

de-ți pare că-n dansuri feline 

știu norii să se-ndrepte spre văi, 

 

să-și curgă tot dorul deodată 

în ploi torențiale și-n vânt, 

purtând convenabila mască  

a celui ce plânge zâmbind... 

 

deci, du-te degrabă acasă  

și strânge orice ai de preț, 

plecăm cu avionul, spre seară... 

ca hoții de suflet, discret... 

 

ne-or ajunge din urmă tornade 

și, uneori, curcubeie-acer 

ți-or trimite cu de-a sila în brațe 

săgeți înmuiate în cer... 

 

să-ți pară că-n tine sunt toate, 

după cum tu în mine trăiești – 

deodată departe și-aproape 

ca și cum nu ar fi decât „ești!”... 

 

 

 

CRĂCIUNUL CARE MI-A SCHIMBAT VIAȚA 

 

Recenzie 

 

         Tocmai ce am lecturat al doilea al manuscris al scriitoarei 

Daniela  Gumann „Crăciunul  care mi-a schimbat viața”. Romanul se 

citește cu plăcere, este unul aerisit, povestea de dragoste, dar mai ales 

de viață romanului, curg frumos ca apa limpede a unui pârâu. Aș zice 

că este un roman de vacanță, pe care-l lecturezi ca să-ți treacă timpul 

mai frumos, dacă nu ar fi un roman cu adâncimile și întortocherile 

sale plin de semnificație, care te duc cu gândul către un roman de 
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învățătură filozoficească. După ce termini romanul nu poți să nu te oprești și să nu te întorci 

și să meditezi asupra liniei sinusoidale pe care o poate lua destinul unui om, asupra bogăției 

epicului, asupra frumuseții sufletești a personajelor,  asupra lumii prin care călătorești cu 

autoarea. Dar mai ales asupra obiectivității cu care ne dezvăluie noua fațetă a lumii în care 

trăiește eroina principală, și care este lumea modernă de astăzi.  Lume pe care autoarea ne-o 

descoperă cu detalii, cu talent și cu farmec… 

       Povestea este una de dragoste amară în care personajul principal, Carmen Vasiliu, soția 

lui  Robert Vasiliu, în urma loviturii pe care o primește chiar în ziua de Crăciun de la soțul ei 

care o anunță că se vor despărți, hotărăște cu o tărie și o demnitate pe care numai o femeia 

puternică o putea avea, să-și ia viața în propriile mâini. De aici începe al doilea destin, sau 

Destinului cu D mare al personajului principal al cărții. 

    Personajul central al romanului, Carmen Vasiliu, și mersul ei prin lume, încercările la 

care este supusă de viață și prin care trece cu bine, este tipul femeii puternice, demne, care 

nu fuge din calea loviturilor vieții. Își rumegă durerea, amarul în sine, păstrându-și și 

frumusețea morală și demnitatea. Romanul începe cu  portretul  personajului, văzut din afară  

și dinlăuntrul lui,  și are ceva statuar în el. Iată portretul eroinei romanului: (lecturându-i 

primul roman, și cunoscând-o  pe autoare, subliniem faptul că personajul romanului este 

chiar autoarea. Așa cum este domnia sa în viață, ca femeie, ca mamă și ca luptătoare, calmă 

și de neoprit de greutățile vieții. Este asemenea unei statui care pășește înainte demnă, bună 

și cuminte totodată, orice s-ar întâmpla): 

       „Carmen, o femeie între două vârste, elegantă şi în acelaşi timp impunătoare.  Era o 

femeie cu principii înalte, o mamă bună şi o soţie răbdătoare, însă blândeţea ei era ca ceva 

impus şi nu se ridica, niciodată, până la înălţimea căldurii sufleteşti.” Suntem obligați să 

recunoaștem arta de portretist a  romancierei, vocația detaliului, redat cu linii subțiri, dar și 

știința compoziției, căci toate se alcătuiesc într-un Întreg viu, armonios, impunător, făcându-

te să o vezi în fața ochilor ca și cum ar fi la câțiva metri înaintea ta. 

      Romanul se continuă cu descrierea pregătirilor pentru masa de Crăciun pe care le face 

Carmen Vasiliu, în familie, robotind din greu ca masa și bradul, totul să fie aranjat cum 

trebuie și  sărbătoarea să fie cât mai frumoasă, cât mai completă. În timp ce ea trudește să 

pregătească masa, soțul ei, Robert (familia este una bogată, îndestulată, cei doi soți au o 

firmă care merge bine și le asigură un trai mai mult decât decent) și fiica lor Angela, 

adolescentă, liceană, așteaptă ca masa de Crăciun să fie servită. Nu îmi aduc aminte să fi 

citit  o carte în care pregătirea pentru masa de Crăciun, atmosfera, întregul ritual, să fie atât 

de bine redate.  Parcă am fi acasă în familie, în seara de crăciun, așa cum erau serile din 

ajunul Crăciunului în copilăria noastră.. O dată cu autoarea ne întoarcem și noi în copilărie, 

în serile de Crăciun  din vremurile de altă dată . 

           Prozatoarea ne descrie cu finețe, folosind când linia subțire, când acuarela,  ceea ce 

se întâmplă în sufletul ei. Suferința are adâncime, și ar fi fost devastatoare, dacă luciditatea 

și personalitatea ei puternică nu ar fi ținut totul sub control. Acesta este ultimul Crăciun pe 

care Carmen îl petrece în familie cu soțul și cu fiica ei.  Dragostea ei pentru Robert,  pe care 

îl ținuse toată viața ca pe un bibelou, familia în care investise totul au dispărut deodată, 

lăsând-o cu sufletul pustiu.  O ființă și o viață ruinată. Iată redată plastic ca și cum ar fi fost 

pictată, starea psihică a lui Carmen Vasiliu, așa cum ne-o redă ea în roman, în aceste 

momente dureroase :  A doua zi, ca să scape de gândurile negre o va vizita pe doamna Coca, 

fosta ei profesoară de Chimie, care nu s-a căsătorit niciodată.     
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Comunicarea dintre cele două femei este de o frumusețe, de o noblețe uimitoare. Cât de 

frumoși pot să fie oamenii adevărați în ceasurile cele mai grele ale existenței!. 

 Spuneam că acest roman, care este unul despre o dragoste care se stinsese (iubirea 

dintre Carmen și Robert) și dragostea care  va renaște între Carmen și  Francesco este plin 

de ”adâncimi semantice” și de învățături. Să încercăm să le descifrăm. 

  Faptul că Robert o anunță pe Carmen că se vor despărți ne spune că în existența 

aceasta a noastră pe pământ lovitura poate să vină când nu te aștepți, chiar și într-o seară 

sfântă de Crăciun. 

 A doua învățătură : chiar dacă nu suntem pregătiți și lovitura cade ca un trăsnet pe  

neașteptate este bine să nu ne prăbușim, să nu ne lăsăm să fim înfrânți, ci să continuăm să 

mergem.  

A treia învățătură: viața omului pe pământ nu este rectiline, nu este un drum drept 

pardosit cu flori. Epicul cărții are zvârcolirile și ocolișurile lui. Nu ! Ci este făcută din 

mendre. Și mai ales Viața cu V mare, este o încercare la care ne supune Dumnezeu. Pentru că 

toată povestea romanului de dragoste amară și dulce, și de fapt toata Viața lui Carmen (așa 

cum i-o cunoaștem noi, care i-am lecturat prima carte) este o lungă și mare încercare, cu 

suișuri și coborâșuri.   

A patra învățătură a romanului : dacă în încercările la care ne supune Destinul noi 

suntem cinstiți cu noi și cu semenii noștri, dacă rămânem morali, judecata Lui Dumnezeu ne 

va răsplăti. 

 

    Romanul are meritul de a ne prezenta (ca și 

prima carte) această lume, pe care noi, românii care 

rămânem acasă nu o cunoaștem, a îngrijitoarelor, care  

izgonite de acasă de lipsa locurilor de muncă se văd 

deodată aruncate în altă lume, unde vor trebui să se 

adapteze În adâncimea sa romanul acesta, care aparent 

este unul ușor, și care se citește cu emoție și plăcere, este 

un roman despre tragedia femeii românce care este 

nevoită să plece în lume, și despre familia românească 

descompusă și fragilizată. 

    În finalul recenziei noastre, afirmăm că ne găsim 

în fața unui roman pe cât de frumos și de plăcut la 

lectură, pe atât de complex și deplin de semnificații. Un 

roman care redă cu obiectivitate, cu luminile și umbrele 

sale, această lume a îngrijitoarelor românce. O lume în 

care cinstea, corectitudinea, rezistența în fața încercărilor, 

demnitatea sunt singurele valori care te pot ține în picioare. Crăciunul care mi-

a schimbat viața”, al scriitoarei Daniela Gumann, este un roman frumos, bogat, din care 

avem multe de învățat. Îl recomand cu căldură. 

 

Ștefan Dumitrescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, scriitor propus pentru 

Premiul Nobel/ 
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Daniel Ernestina 

Poeme 

 

 

 

 

ROMANȚĂ 

Tâlhar lipsit de cutezanță 

De ziua Sfântului Anton, 

Stau pironit pe un peron 

Și-mi flutur ultima speranță 

 

Amân visatul meu viraj 

Și simt cum fiece plecare 

Încarcă înc-o remușcare 

În prea-ncărcatul meu bagaj 

 

Pe gânduri visele-mi înșir 

Și-ascult cum tânguie fanfara 

Pentru  că-n târgul nostru gara 

E vis-a-vis de cimitir 

 

Când triste notele se-aștern 

Pe piatra rece și murdară 

Provizoratul de la gară 

Mi s-a părut a fi etern. 

 

Căci n-am văzut în târg batiste 

Nu văd plângând iubite-n gări 

Și totuși suferim plecări 

Ireparabile și triste. 

 

JOC DE CUVINTE 

Prieteni, 

Am aflat: precis! 

Verbul a fi s-a sinucis 

și am rămas ca o belea 

numai cu verbul a avea. 

Dar cel puțin acuma știm 

O să avem fără să fim. 

 

 

PAGINĂ DINTR-O CARTE DE 

IMOBIL 

 

Din camera de la parter, 

în care sta un cavaler 

și garsoniera superioară 

în care stă o domnișoară, 

s-aud ades’ oftaturi, 

care, îmi taie pofta de mâncare 

și mă frământă nopți în șir 

în care-ncerc să mă inspir 

și-ncerc s-ncheg povestea lor 

(un răsuflat roman de-amor 

dintr-o broșură de scandal 

care-i privește personal). 

Dar fiind imobilul bizar 

în care eu sunt proprietar, 

iar ei trăind fiindcă vreau eu 

și fiind stupizi de dragul meu, 

e într-un fel și treaba mea 

și-ar trebui să fac ceva: 

să-ncerc s-o sinucid pe ea,  

să fac din el un salvator 

și să transform povestea lor 

(care-i, de fapt, o refulare) 

într-un succes de piață,  

care, va întâlni un cavaler 

ce locuiește la parter 

într-o-ncăpere foarte rece 

și-o domnișoară care trece 

prin fața ușii lui închise 

cu ochii încărcați de vise. 
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CRONICA UNEI CIUDĂȚENII 

 

În fiecare zi, în zori, 

găsesc în fața casei flori. 

Flori albe, 

pline de lumină, 

dar nu am loc pentru grădină 

și pe asfaltu-ncins de soare 

se ofilește orice floare. 

Aș sparge-asfaltul 

dar mi-e dat 

să fiu un tip civilizat. 

Și fiindcă soaței mele-i place  

 

CÂNTEC DE LEAGĂN PENTRU 

MATURI 

 

Chiar dacă n-am vocația luminii, 

mi-e incomodă noaptea 

și în somn, 

mă învelesc cu mantia de domn 

plecat în recunoașterea grădinii. 

În visul meu cu maci 

și iarbă-naltă 

cu cer albastru, 

viu 

și fără nori, 

persistă totuși 

teama mea de zori 

în care, iarăși, 

nu știu ce ne-așteaptă. 

nespus de mult ca să șofeze 

chiar eu am insistat cu cereri 

pe la primar 

să asfalteze. 

Apoi, se pare că mi-e dat 

să fiu un tip prea ocupat 

și-am încercat de multe ori 

dar nu am vreme pentru flori. 

 

Doar seara, 

când închis în mine 

ca într-o stranie chilie 

trăiesc având câteva clipe 

din fosta mea copilărie, 

mă simt atâta de aprins 

c-aș vrea să sparg asfaltu-ncins 

iar dimineața, chiar în zori, 

găsesc în fața casei 

flori. 

 

BALADA LUI PIERROT 

 

Trecea Pierrot cu trena-i largă 

mergând spre locuri interzise 

așa cum știe el să meargă 

din stând pe gânduri, salt pe vise. 

 

Pierrot e trist, dar pe figură 

s-a-ncrâncenat un zâmbet straniu 

ce-ascunde bubele de ură 

și uraganele din craniu. 

 

Cu trup firav, adus de spate, 

Mânjit cu stele și noroi, 

În locu-aripilor tăiate 

Au prins a-i crește aripi noi. 

 

și se topește-n depărtare 

într-o lumină optimistă 

și-n urma lui râd toți cei care 

au demonstrat că nu există. 

 

RAPORT CĂTRE CEL DE SUS 

 

Stau călare 

Pe trecut. 

Ce-am avut! 

Și ce-am pierdut? 

Și mă uit în viitor 

Unde scrie c-o să mor. 

Lateral 

îi pot vedea 

pe toți cei de teapa mea, 

care fac și ei ce pot. 

Plictiseală 

Peste tot
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ȘANSE  PIERDUTE  - autor -  Flora Mărgărit Stănescu 
Colecția personală: Viața în gri cu papion roz 

Fragment 

 

Se întâmpla prin anul 1995 cred,  într-un orășel nu departe 

de capitală. Ferit de aglomerația și vacarmul circulației din 

centrul orașului, se afla spitalul.             O clădire 

impunătoare înalțată pe nouă nivele, cu multe secții și 

laboratoare de tot felul. În imediata apropiere se aflau 

câteva clădiri aferente acestuia. Impresionant era parcul 

auto dar și parcul cu câteva alei asfaltate și străjuite de 

copaci falnici și cu câteva bănci presărate pe alei. Când 

vremea era caldă și frumoasă, pe băncile din parc se adunau 

vizitatorii împreună cu bolnavii pe care-i vizitau. Fiecare 

bolnav revenea în salonul lui, 

nu numai cu sacoșele pline dar și cu zâmbetul pe buze și cu 

bateriile încărcate. Numai cine a trecut de câteva ori prin 

spital știe cât de necesare sunt persoanele apropiate 

bolnavilor, măcar în zilele de vizită.  

Le redau buna dispoziție, curajul, află vești despre cei dragi ai lor. În general șederea lor 

devine parcă mai ușoară, mai relaxată după ziua de vizită. 

La numai două clădiri distanță, era azilul de bătrâni. O singură clădire cu patru nivele, 

înconjurată de alei cu pietriș și bănci, arbuști ornamentali sau copaci falnici și umbroși.  

Bătrânii aveau cel mai adesea nevoie de câte o consultație la un medic specialist, deci decizia 

de a se construi un azil aproape de spital, fusese foarte inspirată și bine primită de către 

autoritățile locale. 

Greu se putea obține un loc în azil. 

  

Numai dacă aveai rude dispuse să contribuie cu bani care să acopere diferența dintre pensia 

celor primiți și plafonul stabilit de conducerea administra-tivă. Mulți bătrâni cu pensiile mici 

de la CAP-urile desființate își duceau zilele cu mare greutate în casele lor vechi, gata să cadă 

ca și ei la o furtună sau o ploaie puternică. Cu pensiile lor nu puteau obține un loc în azil. 

O fostă învățătoare, d-na Luiza, fusese anunțată de instanță, că moștenitorii foștilor proprietari 

ai imobilului în care locuise cu chirie timp de treizeci de ani, au câștigat imobilul și era nevoită 

să elibereze apartamentul, locuit de ea singură, după decesul soțului ei, neavând nici un copil. 

Nu i se oferise nici măcar o garsonieră, o cameră într-un alt apartament, absolut nimic. Cu 

mare greutate obținuse un loc în azil, o nepoată de ei mai apropiată sufletește, se oferise să 

depună lunar diferența de bani ca să ajungă la plafonul impus tuturor celor din azil. D-na 

Luiza se mulțumise cu acest aranjament, după multe zile și nopți de plâns și zbucium. Nu era 

destul că soțul ei nu mai era printre cei vii, urma să fie aruncată în stradă de moștenitorii 

vechilor proprietari. Se resemnase și acceptase chiar cu recunoștință ajutorul nepoatei sale și 

în câteva zile, era instalată într-o cameră cu două paturi, împreună cu o bătrânică de undeva 

din provincie. Sociabilă cum era d-na Luiza, se împrietenise repede cu colega ei de cameră.  

 

Era suferindă sărmana de ea, sub tratament tot timpul, dar cel mai mult suferea de singurătate. 

Încercau să-și țină de urât una alteia mai ales în serile lungi de iarnă. Se adaptase repede la 

noile condiții, nu crea probleme, nu emitea pretenții absurde, cum erau alte doamne care ar fi 

vrut ca asistentele să fie tot timpul numai la dispoziția lor. 

După o serie de analize, primise și ea niște pastile, vitamine întăritoare și ceva pentru inima ei 

îndurerată și cu semne de oboseală. Aici avea așa de mult timp liber încât îl petrecea încercând 
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să-și amintească numai momentele fericite din viața ei. De elevele sale, de colegele sale de 

care încă se mai simțea legată sufletește. De părinții copiilor cu care discuta, ori de câte ori se 

întâlneau fie la școală fie oriunde în oraș. Avea darul de a asculta necazurile lor, uitând practic 

de propriile sale necazuri.  

Dacă ea nu avusese copii se atașase mult de elevii ei, de cei cu familii dezbinate în mod special. 

Pe blânda Ana o considera chiar prietenă. Venind pe neanunțate la școala unde învăța fiul său, 

Ana mai rămânea de vorbă după ore cu învățătoarea lui Cosmin. Pe ea o încurajase de multe 

ori, când simțea că este depașită de problemele familiei sale. Mereu îi spunea:                                     

- Nici nu știi cât de puternice suntem noi femeile, iar voi mamele cu atât mai mult, aveți un 

motiv în plus să luptați pentru copiii voștri.  

 

Educația și viitorul lor stă în mâinile voastre, să nu uiți asta draga mea. Ești mult mai puternică 

decât crezi.  

Cu aceste cuvinte se despărțise de Ana, anunțând cu regret că se pensionase. Despre celelalte 

necazuri ale ei nu-i mai spusese nimic. Nu-i era de nici un folos, adunase în inima ei prea multă 

amărăciune ca să o mai încarce și ea. Și-au promis că vor ține legătura dar, viața parcă le 

așezase pe căi diferite și nu s-au mai întâlnit mulți ani. 

                                         * 

 Micul Cosmin intrase val-vârtej în bucătărie, adulmecând aromele de prajituri delicioase 

pregătite de mama. Împlinea opt ani și se bucura din toată inima că la aniversarea lui va 

participa și tata. De data aceasta nu mai fusese reținut de alte treburi, iar noua lui soție cu 

care trăia în capitală, nu avea nimic împotrivă. Nu-și mai încăpea în piele de bucurie și 

schimba mereu    CD-urile, întrebând-o pe mama, dacă ultimul era mai potrivit, dacă îi va 

plăcea lui tata. Niciodată nu și-a dat atâta osteneală, să-și facă ordine în camera sa, printre 

lucruri și jucării.  

De data aceasta era aniversarea sa, la care sigur venea și tata. Doar promisese și un tată se 

ține mereu de cuvânt. Se înserase și musafirii începuseră să apară, cu pachete frumos colorate, 

în ambalaje sclipitoare, iar Cosmin se bucura, mulțumea, dar le punea deoparte fără să le 

deschidă. Își pusese el în minte, că primul cadou pe care-l va deschide, va fi cel de la tata.  

            

Se tot uita nedumerit la ușa de la intrare, doar va apărea și-i va sări de gât și-l va strânge cu 

toată puterea lui. Se deschisese ușa și figura atât de mult așteptată a tatălui apăruse în prag. 

Mama se grăbise să-l întâmpine, ca în vremurile lor bune, cu un zâmbet și o sărutare pe obraz, 

urându-i bun venit. Bărbatul din ușă însă, își ferise obrazul, o împinsese ușor în lături, pe 

femeia cu care trăise mai mult de nouă ani, mama lui Cosmin. Cea care-i dăruise acel minunat 

băiețel isteț, candid și frumos, la a cărui aniversare venise. Mama își frânsese mâinile stâjenită 

de acest refuz, în văzul tuturor  invitaților, dar mai ales în fața micului Cosmin. Copilul suferea 

foarte mult în urma plecării tatălui său de acasă. Oricât ar fi dorit mama, ca fiul ei să nu aibă 

nici o urmă de tristețe, la zi aniversară, acesta observase gestul de respingere al tatălui. El 

stătea în cumpănă, dacă să se arunce de gâtul tatălui, sau să rămână lângă mama sa. 

Cadoul de la tata, l-a primit, i-a mulțumit, dar bucuria și curiozitatea, se topiseră pe loc. Ar fi 

putut fi orice, nu mai avea nici o importanță. Mihai cu un aer blazat, strânsese câteva mâini și 

se așezase la masă.Păstrându-și calmul ei obișnuit, mama invitase musafirii la masă și chiar îl 

servise pe Mihai cu un pahar de șampanie pentru copii. Aceștia cu coifuri de carton viu colorate 

pe cap, făceau o larmă asurzitoare. Cosmin se bucura mult doar privind la ei. 

Fratele mai mare al unei colege de clasă, purta pe nas o bilă roșie precum clownul de la circ 

și o perucă creață. Mustățile și le creionase cu un creion dermatograf, luat de la mama lor, la 

fel și rujul cu  care-și conturase o gură mare. Râdeau copiii de el și-l alergau prin toată casa. 

Când se adusese tortul cu cele opt lumânari aprinse, Cosmin simțise pe umăr o mână. Era 

mâna tatălui,  care venise mai aproape să-l ajute să le stingă pe toate deodată.  
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Victor Burde 

Poeme 

 

 

 

 
SATUL MEU 

 

Satul meu e amintirea mamei, 

Năframa împănată legată înapoi, 

Caru-ncărcat mânat în pragul toamnei, 

De tatăl meu păşind pe lângă boi. 

 

Şi ce miros era în sat atunci, 

Din vii, plutea aromă a-busuioacă, 

Glumeau ţărăncile tăind tuleii-n lunci 

Şi vesele cântau când era clacă. 

 

În pragul iernii îşi torceau fuiorul, 

La şezători în serile brumate, 

Iar doina suspina - să le aline dorul 

De soţul sau iubitul dus departe… 

 

Şi iarăşi înfloreau cireşii-n primăvară, 

Iar albul lor părea ca un veşmânt ales, 

Ne revedeam cu drag, în fiecare vară, 

La prispa strămoşească, pentru alt cules. 

 

De satul meu mă simt pe veci legat 

Nu pot uita de Someş şi de Deal, 

Deşi-s bătrân, din el de mult plecat, 

Îmi aminteşte că-s ţărână - de Ardeal! 

 

VISEAZĂ… 
 

Fă-ţi căpătâi lângă inima mea 

Şi închide lumina în ochiu-ţi trudit 

Să crească prin vreme, o torţă din ea, 

Pe când eu voi fi un ram desfrunzit. 

 

Visează o vară trecută, frumoasă, 

În care am dansat prin verdele crud, 

Când ostenit de brazdă şi coasă 

Sărutam umbra serii pe pântecu-ţi nud. 

 

Erai noapte, de iubiri cerşetoare, 

Mirosind a otavă şi a măr pârguit; 

Tu veşnic învinsă în dulcea-nfruntare 

Lăsa-i, să-mi iau prada, din fructul oprit. 

 

Mă prindă somnul în braţele tale, 

Gură pe gură - două vise fierbinţi 

Şi ningă diluviu în geam, cu petale, 

Din flori de zăpadă ce-ngroapă dorinţi… 

 

LA CASA PĂRINTEASCĂ 

 

Mă-ntorc la mica mea bucată de pământ, 

Rămasă de la tata - din străbuna-i glie ; 

In sat, mai toată uliţa-i pustie 

Şi nici copii la joacă nu mai sânt. 

 

Căsuţele prin vremi s-au coşcovit, 

Stând să alunece spre mal de apă 

Căci timpu-n trup şi-n maluri sapă 

Şi buruienile-n ferestre au năpădit… 

 

In curtea casei mele părinteşti, 

Doar nucul pus de tata mai rodeşte. 

Cireşul s-a uscat şi creanga-i mărgineşte, 

Grădina din vecini cu meri domneşti. 

 

Prin geamul colbuit de anotimpuri 

Zăresc năframa mamei şi-un ştergar 

Şi-n cui, mai rugineşte bătrânul felinar 

Ce sta de veghe noaptea-n alte timpuri. 

 

Icoana cu Iisus, aproape că-i desprinsă 

De pe peretele cu laviţă şi masă ; 

Mai binecuvîntează liniştea din casă, 

Dar candela - nu-i mai demult aprinsă... 

 

Îngenunchez precum la Liturghie 

Şi spun o rugăciune pentru ei, 

Mama şi tata - dragi părinţii mei 

Şi pentru timpurile din copilarie, 

 

Ce ştiu că niciodată, nu au să reînvie! 

  



 
 

      20 

ASRA 

ARMONIE 

 

Două păsări - aripi de lumină 

Trec plutind uşor peste poiană 

E amurg şi pacea e deplină, 

Ca în rugăciunea la icoană. 

 

Umbra serii cade despletită 

Inchizând tot codru-n părul ei, 

Pe poteca de-ntuneric tăinuită 

Cântă o mierlă pentru dragul ei. 

 

De departe tânguie chemarea, 

Şoimului rotind în urcuşuri, 

Roua-n salbe-a aşternut răcoarea, 

Peste pajişte şi în culcuşuri. 

 

Somnul a cuprins încet, poiana 

Si-a întins copacul creanga peste pui 

Doarme lângă arcul cu săgeţi, Diana 

Pace-i peste toate, date-n slava Lui… 

 

MĂ  REÎNTORC… 

 

Mă reîntorc la tine, poezie! 

Te părăsisem ca pe un  puţ secat, 

Doar tu îmi stâmperi lacrima târzie 

De dor, ori pentru ultimul plecat. 

 

Cu tine sufletul devine strigăt, 

Mi-e atât de bine, am o lume, a mea! 

E cald, deşi afară, noaptea înoată-n crivăţ 

Şi cumpăna fântânii a îngheţat pe-o stea. 

 

Tu versul meu, copilul meu cuminte, 

Te leagăn şi îţi cânt poveşti de dor 

Îmi aminteşti mereu că-ţi sunt părinte 

Şi-n viaţă-s doar un simplu trecător. 

 

Prin tine, văd iubirile trecute, 

Se-adapă caii-n fumuri de abisuri 

Şi trec caleşti spre locuri neştiute, 

Cu anii mei schimbaţi pe nişte visuri… 

 

Se cerne-n sită vremea - sunt bătrân - 

Dar cât de tânăr sunt, când eşti cu mine! 

Şi-n clipa marii treceri, te voi ţinea la sân, 

Căci lângă tine voi dormi mai bine!… 

 

 

 

DE CE ? 

 
De ce murmură apele, când iubirile tac 

Ori plâng iubirile când doru-ncremeneşte? 

Şi frunza nenăscută visează la copac 

Să poată atinge cerul, din ramul ce va creşte ? 

 

De ce plânge sufletul, când dorurile mor ? 

Şi ce minune-n cer se împlineşte, 

Când dorul iar renaşte - plutind ca un condor 

Spre inima ce şi mai tare clocoteşte?… 

 

Şi ce şopteşte mama cu pruncul înfăşat 

Ca să-l adoarmă, ce poveşti îi spune? 

De ce apune soarele pe cer însângerat, 

Când el răsare altfel, la margine de lume ? 

 

De ce freamătă codrul când îl sărută vântul 

Sau când l-atinge ploaia cu mantia uşor ? 

Deşi uneşte falnic, cerul cu pământul, 

De ce-i atât de trist, sub bruma toamnelor? 

 

Cine-ar putea să dea răspunsurile toate, 

In afară de El, Creatorul, în toate prezent 

Hotărând în clipa dintre viaţă şi moarte, 

Cât poţi să cunoşti, dintr-un tot - transcendent! 

 

TATĂLUI MEU 

 
Mi te-amintesc de când eram micuţ, 

Cum te sculai în geana de lumină, 

Plecai cu sapa-n spate şi desculţ 

Şi te-ntorceai doar seara, către cină. 

 

Găseai şi timp ca să te joci cu mine, 

Duminica-mi citeai din cărţi poveşti 

Dar adormeai şi tu pe vorbele-ţi blajine, 

Pe mâna mea - să ştiu că mă iubeşti. 

 

Apoi, m-ai ajutat să scriu, să socotesc, 

Să bat o coasă, să îngrijesc un pom, 

Şi-ntâi de toate, vreau să-ţi mulţumesc, 

Că ai ştiut să faci din mine - Om! 

 

Nu ştiu de ce, mi-e gândul tulburat, 

Deşi în timp am adunat de toate, 

Dar nu-mi simt sufletul, ca şi al tău, curat, 

Iar fără asta, să mă bucur - nu se poate! 

 

Aşa că-n ceas de taină mă gândesc, 

În viaţă dacă n-ar fi fost mai bine, 

Să fi rămas ţăran - ca tine, să cosesc  

Şi sufletele să ne fie, două ape cristaline…
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BLESTEM  DE MAMĂ – autor Lucia Pătrașcu 
Prelucrare după o culegere din com. Pianu de Jos -judeţul Alba. 

 

 

 

 

 

 

 

 
O femeie-avea odată 

Trei băieţi…Şi-avea şi-o fată… 

Când a fost la măritat, 

A peţit-o un bărbat,  

 

Un străin de prin alt loc. 

Mama n-ar fi vrut deloc 

Să-şi dea fata prea departe, 

Că-i ştiut că se desparte 

Cu durere, de copii 

Orice mamă!...Care-ar fi!... 

 

Dar Gheorghiţă, cel mezin, 

S-a gândit numai puţin 

Şi-a zis că-i bine s-o dea, 

Pentru că se vor vedea, 

 

C-or să meargă când şi când 

Şi se vor vedea…curând… 

A fost nuntă!...Şi-a plecat 

Fata cu soţul din sat… 

Şi-au rămas sprijinitori  

Mama cu cei trei feciori… 

 

N-a trecut mult timp, apoi, 

C-a început mare război  

Şi feciorii, ca feciorii 

Au plecat cu luptătorii. 

Au lăsat mamă bătrână, 

Au luat o armă-n mână, 

Şi-au plecat toţi trei afară, 

Ca să lupte pentru ţară. 

S-au dus toţi să împlinească 

Datoria ostăşească, 

Porunca împărătească… 

 

Doi din ei s-au prăpădit 

Şi pe unde au murit, 

A rămas loc de mormânt… 

Biata mamă n-a putut 

Să-i găsească, să-i cuprindă, 

 

 

Lumânări să le aprindă… 

Doar mezinul, greu rănit, 

Doar Gheorghiţă a venit, 

A zăcut şi, bolnav tare, 

A murit, cum moare-o floare! 

 

El a fost înmormântat 

Chiar aproape, lângă sat. 

Mama tristă, cu durere 

L-a petrecut în tăcere. 

 

Mai stă soarele s-apună, 

Însă ea, mamă bătrână, 

Pân-acasă nu tăcea, 

Zilnic la el jeluia, 

Înnodând în lacrimi multe 

Vorbe triste şi durute… 

 

Se aude-n aer plânsul 

Bietei mame după dânsul, 

Căci s-a întors îndurerată 

Într-o casă goală toată… 

 

Din copii ce-i avea  

Numai fata mai trăia, 

Dar departe! În alt loc! 

Şi ea nu putea deloc 

Să se ducă, s-o mai vadă, 

Cum sperase altădată, 

 

Căci era mult prea bătrână!...  

Stând cu fruntea în ţărână, 

La Gheorghiţă, la mormânt, 

Mult se jeluia plângând 

Şi-l chema mereu-mereu: 

 

-„Gheorghiţă, copilul meu!”… 

Apoi prinse a blestema 

Strigându-şi durerea sa: 

- „Gheorghiţă, copil plecat, 

Tare m-ai mai întristat!... 

 

C-ai promis c-ai să m-ajuţi 

Să trec ape, să trec munţi, 
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Ca să-mi văd fata plecată 

Prea departe măritată, 

 

Însă m-ai lăsat pustie 

C-ai plecat în veşnicie… 

Şi acuma strig şi plâng 

De durerea care-o strâng,  

Sufletul să mi se-mpace…  

 

Te blestem să nu ai pace!... 

Pământul nu te primească!... 

Lutu-afară te izbească!... 

C-am dat fata la străin!... 

Şi, doar tu, fecior mezin, 

 

Ai tot zis c-ai să te duci, 

Pe fată să mi-o aduci… 

Acum zaci aici!...Şi taci… 

Şi pe mine nu mă-mpaci!... 

Tare mult m-ai întristat!”… 

A zis mama…Şi-a plecat…. 

 

Parcă auzind ce-a zis, 

Mormântul că s-a deschis  

Şi Gheorghiţă a ieşit, 

Şi din gură a grăit: 

-„ Fă-te, tu, sicriu, un cal 

Şi tu, foahel (giulgiu), căpăţan, 

Să înham şi să pornesc,  

Ce-am promis, să împlinesc! 

Să-o găsesc pe surioară, 

S-o împac pe mama iară! 

 

S-o alin pe biata mamă, 

Care plânge de se sfarmă, 

Căci din patru, câţi am fost 

O rămas fără de rost, 

 

Într-o casă goală toată, 

Fără băieţi…Fără fată… 

Şi îşi trece-n lacrimi multe 

Zile triste şi tăcute”… 

A pornit pe drum feciorul, 

De parcă-l mânase dorul… 

 

Şi-a ajuns pe timp de seară  

Chiar la draga surioară… 

Aceasta, când l-a aflat, 

Bucuroasă, l-a-ntrebat: 

 

-„Ce te-aduce, frăţioare, 

De alergi în graba mare? 

E veste de bucurat 

Sau tristeţea te-o mânat? 

Că nu te-am văzut de-un veac, 

Frăţioare scump şi drag!”... 

 

 

-„Ba, eu vin cu bucurie!... 

Căci am vrut să-ţi spun şi ţie 

Că eu sunt ca şi-nsurat!... 

Şi la tine-am alergat, 

Că te-aşteaptă maica bună 

Să petreceţi împreună!” 

 

-„Hai, şi-om merge!”…Fiecare 

S-a suit pe-un cal, călare 

Şi-au pornit-o până ajung 

Prin sate, că-i drumul lung… 

 

Ea mereu îl întreba  

Despre tot…Fiindcă vroia 

Să mai ştie cum sunt toate, 

De când a plecat departe. 

Ce mai e la ei în sat,  

Cu cine s-a însurat, 

Dacă pomul de la poartă 

Îşi mai varsă umbra roată,  

El tăcea…Ce să-i fi spus?  

-„Vezi tu când vei fi ajuns!”...  

 

Când au fost mai înspre casă, 

Trecând prin pădurea deasă, 

Au lăsat caii la pas, 

Ca să facă mic popas… 

În pădurea ce-o ştiau 

 

Păsările ciripeau: 

-„Cine mai văzuse, oare, 

Ca să meargă aşa, călare, 

Viul însoţit cu mortul, 

Tot alăturea cu codrul?”... 

 

Fata, auzind ce-şi spun, 

S-a mirat…Şi cu glas bun 

Îl întreabă pe voinic: 

-„Frate, tu auzi ce zic?”... 

Gheorghiţă, s-o liniştească: 

 

-„Lasă, soro, să vorbească!... 

Ele-or fi cu vorbele!.... 

Iar noi cu drumurile!”... 
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Şi-au pornit în pas uşor 

Apucând pe calea lor. 

 

Au mai mers ce-au mers pe drum, 

Iar Gheorghiţă, de acum 

I-a zis fetei să mai stea  

Mai încet, căci el ar vrea 

 

Să se ducă, să-i vorbească 

Mamei, ca s-o pregătească. 

A plecat preabunul frate… 

Fata a rămas în spate 

 

Tot privind la câte sunt 

De când ea nu le-a văzut… 

Iar Gheorghiţă s-a tot dus, 

La locul lui a ajuns 

 

Şi stând singur la mormânt, 

Toate s-au făcut cum sunt: 

Un sicriu de lemn, din cal; 

Un foahel, din căpăţan. 

 

Când pământul s-a crăpat  

Şi Gheorghiţă a intrat, 

Nimeni n-ar mai fi ştiut 

Toate ce s-au petrecut… 

 

Sora lui, mergând încet, 

A ajuns pe drumul drept 

Şi de-atâta timp ştiut, 

Tocmai unde s-a născut. 

 

Iaca nucul cel bătrân, 

Care odihnea la drum! 

Iaca poarta cu cârlig, 

Ce s-a-nţepenit un pic! 

Şi-un frăgar cu umbră deasă 

Tot acolo-i, lângă casă… 

 

-„Deschide, că eu sunt, mamă!”… 

Dar mama n-o bagă-n seamă: 

-„Du-te-n foc şi-n către rele, 

Nu înşela zilele mele, 

Că mi-i fata prea departe! 

 

Multă cale ne desparte! 

Numai eu mai aştept încă, 

Dar n-are cine s-o aducă, 

Căci fraţii ei de demult 

Îşi dorm somnul sub pământ!”… 

 

 

Fata tristă i-a răspuns: 

-„Dar, Gheorghiţă m-o adus! 

C-o plecat de lângă mine 

Să ajungă pân-la tine 

Să-ţi dea vestea mai degrabă. 

 

Du-te, cheamă-l şi-l întreabă! 

Cu Gheorghiţă am venit! 

Hai, c-avem de povestit!”... 

Buna mamă a sperat, 

Că Gheorghiţă a-înviat… 

 

S-a uimit maica bătrână,  

Şi-a luat fata de mână 

Şi a plecat în pas săltat 

Tocma-n margine de sat,  

 

Unde se ducea mereu, 

Să-l plângă pe fiul său…  

Sus pe dealul cu verdeaţă, 

Aici, cu fata de faţă,  

A strigat cu glas înalt. 

 

-„Gheorghiţă, unde-ai plecat?”… 

Dar atuncea din mormânt 

S-a făcut un glas râzând: 

-„Nu îl mai chema mereu,  

Că Gheorghiţă este-al meu! 

 

El de-aicea a plecat,  

Împlinind cuvântul dat. 

L-am lăsat să iasă-n lume 

Să îţi facă ţie bine. 

El s-o-ntors la locul său 

De blestemul tău prea greu!” 

 

Lucia Pătraşcu Brăila 
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DAN TOMA DULCIU  

 

 Contribuții  

la biografia lui Mihai Eminescu 

 
”Un Eminescu mai puțin cunoscut. 

Adăugiri biografice ” 

 

Eminescu este astrul tutelar al spiritualității românești. 

Cunoașterea universului vieții și creației sale reprezintă o datorie sufletească pentru cei ce 

iubesc cultura acestui popor, totodată un mod de a cinsti sacrificiul expiator al acestui fără de 

pereche exponent al ființei profunde a neamului românesc.  

Orice nouă informație culeasă din arhive și documente necunoscute până în prezent are 

o semnificație aparte, reprezentând o contribuție de neprețuit, o rază de lumină pentru cei ce 

vor să aprofundeze fenomenul Eminescu.  

Din cercetările pe care le-am efectuat în ultima vreme am ales câteva articole de presă, 

respectiv lucrări cu caracter bibiografic, aflate în colecții speciale din biblioteci și fonduri 

documentare de peste hotarele țării, nemenționate până în prezent în bibliografia eminesciană, 

care vin să întregească portretul neștiut al aceluia care, aflat la o vârstă tânără, începuse să fie 

cunoscut și apreciat în mediile culturale din străinătate.  

Vom prezenta în continuare câteva izvoare inedite, provenind din țări precum Franța, 

Italia, Germania, Austria, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, care atestă prezența vie, 

palpabilă, a operei și biografiei poetului nostru național în scrieri, presă și dicționare de certă 

notorietate, precum și percepția unor ziariști străini vis à vis de Eminescu, apreciat drept un 

mare scriitor român.  

În felul acesta, dorim să prezentăm cercetătorilor din țara noastră o serie de noi 

argumente de ordin documentar, care să convingă cititorul romîn de astăzi că mitul lui 

Eminescu nu este o construcție artificială, imaginară și fără conținut, născută, potrivit unor 

opinii recente sau mai vechi, abia după moartea acestuia.  

Am selecționat cu predilecție perioada1876-1889, deci preponderent din timpul vieții 

scriitorului și, cu câteva excepții, consemnări de presă din perioada imediat următoare, interval 

de timp relevant, raportat la disputa iscată în jurul imaginii lui Eminescu, așa cum a fost ea 

receptată dincolo de hotarele țării, demonstrând că nu așa zișii adulatori autohtoni ai cultului 

lui Eminescu au ridicat în slavă statuia unei false zeități, că nu ei au subliniat primii caracterul 

universal al acestei personalități a culturii române.  

 

Situația lui Eminescu este prezentată la Congresul ”Asociației Literare Internaționale”, 

desfășurat la Amsterdam - 27 Septembrie 1883 

 

 

Bibliografia eminesciană se îmbogățește, pe zi ce trece, cu o serie de opere de elaborată 

și rafinată complexitate intelectuală, în care autorii se simt în largul lor, folosind un limbaj 

alambicat, inaccesibil omului de rând, destinat înțelegerii și satisfacțiilor specifice ”gurmeților 

estetici‖, adică acelei categorii de consumatori de cultură, dovedind un registru de cunoaștere 

înalt, cu o apetență nedisimulată și satisfacție sadică pentru interpretări savante (imagologie, 

contextualism și alte asemenea ”finețuri‖).  
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Puțini dintre aceștia îndrăznesc să răsfoiască paginile îngălbenite de vreme ale unor 

reviste sau ziare din vremea lui Eminescu, aflate în biblioteci ale lumii, pentru a descoperi date 

noi cu privire la receptarea imaginii operei și biografiei Luceafărului în diverse publicații de 

epocă.  

Pentru a încuraja asemenea direcții de cercetare, vă înfățișez un document de valoare 

istorică, identificat în patrimonial Bibliotecii Naționale a Franței, necitat încă în bibliografia 

eminesciană.  

În toamna anului 1883, pe când Eminescu, nefericitul chiriaș al stabilimentului de 

sănătate al dr. Souțu se găsea sub rigoarea unei recluziuni nemeritate, literați din întreaga lume 

se întruneau la Amsterdam, în cadrul celui de al 6-lea Congres al ‖Asociației Literare 

Internaționale”. Într-un efort de compasiune solidară, lor li se prezenta situația lui Eminescu !  

Relatarea acestei de necrezut întâmplări este prezentată în numărul 21/ martie 1884 al 

”Buletinului Asociației Literare Internaționale”. 

Această asociație cu caracter internațional a fost fondată în anul 1878, la inițiativa lui Victor 

Hugo, ales președinte de onoare, având ca scop soluționarea unor probleme ce afectau viața 

scriitorilor, în special protejarea mișcării literare din diverse țări ale lumii, precum și apărarea 

dreptului de proprietate intelectuală asupra operelor artistice, a dreptului de autor. Fiind un fel 

de sindicat internațional al scriitorilor, care se întrunea anual, aici se prezentau rapoarte privind 

aspecte importante ale mișcării literare din diferite țări ale lumii, se discutau chestiuni privind 

situația scriitorilor și operelor lor.  

Încă de la congresul de înființare al acestei asociații internaționale, care a avut loc la 

Paris, România a fost reprezentată de Trandafir George Djuvara și Alexandru Djuvara. Desigur, 

putem să ne punem întrebarea următoare: de ce tocmai ei ? Răspunsul este simplu: studiind în 

țări francofone, ei înșiși tineri scriitori, era facil să se afilieze acestei organizații. T.G. Djuvara 

a absolvit, în 1875, Liceul "Nicolae Bălcescu" (atunci, Gimnaziul "Carol I"), plecând apoi la 

studii în străinătate, la ‖Universitatea din Bruxelles, Facultatea de litere și filozofie”, fiind doctor 

al acestei instituții de învățământ. T.G. Djuvara devine diplomat de carieră, imediat după 

finalizarea studiilor. Cariera sa diplomatică este impresionantă:apr. 1879-1880, atașat de legație 

la Paris; 1880-1883, secretar de legație la Bruxelles; 1883-1884, prim-secretar la 

Constantinopol; 1884-1885, șef al Diviziunii Politice din Ministerul de Externe; 1887-1888 și 

1891, secretar general al Ministerului Afacerilor Străine; 1887-1888, ambasador la Belgrad; 

1888-1891, ambasador la Sofia; 1920-1925, ambasador la Atena; 

Reputat specialist în drept international, precum și în domeniul proprietății intelectuale, 

publică un număr de lucrări de certă valoare:‖Dreptul de autor al streinilor în România, Buc. 

Tip. L'Independence roumaine, 1907;”Aderarea României la convențiunea din Berna, 1907”;” 

Cent projets de partage de la Turquie (1281-1913)” Paris, 1914; ”La Roumanie et la guerre, Le 

Havre, 1917; ”Souvenirs diplomatiques. Ma mission a Bruxelles, au Havre et au 

Luxembour”,Paris: Felix Alcan, 1928 (2 vol.); Idem, 1929; ”Mes missions diplomatique”, 

Paris: Felix Alcan, 1930; [f. nume] ‖Un péril national. La politique d'asservissement 

économique des conservateurs”, Bucarest 1894 (în rom., Buc. 1894); ”Bibliografia cestiunii 

naționale‖, Buc. Socec, 1895; ”La propriété industrielle en Roumanie”, Berne, 1897; ‖ 

Conflictul vamal cu Turcia”, 1900;‖Edgar Quinet filo-român‖, Buc. Tip. Eminescu, 

1903;”Les droits de propriété littéraires et artistique des étrangers”, Buc., 1906; ”Edgar Quinet 

philo-roumain‖, Paris, 1906. Trandafir George Djuvara a debutat ca poet în revista ‖Oltul” 

(1874). 

 

DAN TOMA DULCIU  
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Eveniment literar deosebit, apariția cărții 

 

POVESTEA SATULUI - Nadia Urian Linul 

– 

Col(r)dr.ing. Constantin Avădanei 

De curând a avut loc o nouă apariție, în creația literară a 

prozatoarei Nadia Urian Linul, cartea „Povestea satului”. 

Pornind de la versul memorabil a lui Lucian Blaga „Veșnicia 

s-a născut la sat”, autoarea, prin scrierile din această carte, 

reușește să ne convingă și să susțină acest adevăr. 

Editura „eCreator” din Baia Mare, condusă de Romeo Ioan Roșiianu, a asigurat acestui volum 

de povestiri o linie literară și artistică de excepție. 

Cele 25 de povestiri ale Nadiei Urian Linul reușesc să ne transmită magia satului ardelean, cu 

viața de zi cu zi și cu amintirile sătenilor, redate într-un limbaj autentic, specific satului, care 

se constituie într-o „piedică în calea uitării”, într-o cronică ce contribuie la permanentizarea 

memoriei și tradiției satului românesc. 

Cartea se deschide cu descrierea celui mai răspândit 

obicei românesc-colindatul și continuă cu povestirile 

Lecția de istorie, Muzicanții, Roata vieții, 

Compromisul, Puiul de căprioară, Visător sau realist și 

celelalte din cuprinsul cărții, prin care autoarea ne 

introduce în fascinanta lume a satului românesc, cu 

toate întâmplările ce se petrec aici. Întâmplări ce sunt 

văzute prin ochii personajelor născute și trăite în acest 

loc mirific, unde limba străbună și obiceiurile sunt 

păstrate cu sfințenie.   

Viața satului, prin secvențele milenare ale existenței 

românilor pe aceste meleaguri, este văzută din toate 

unghiurile realității rurale: principii de viață, educație, 

moralitate, datini și obiceiuri populare, basme și mituri, dar și nostalgii ale celor care și-au 

prăsit satul pentru un trai mai bun în Vest și care poartă în inimile lor dorul de copii, de 

părinți, de bunici, de izvorul de apă sau de gospodărie. 

Lecturând poveștile din această carte, nu poți să nu observi amprenta profesiei de dacăl a 

autoarei. Vedem cum analizează cu atenție și rafinament individul și fenomenul social al 

satului, dovedind că le cunoaște îndeaproape și le prezintă într-o formă   spectaculară în 

întâmplări trăite sau închipuite. 

Nadia Urian Linul descrie cu calm, fără patimă, dar extrem de precis stările și atitudinile 

personajelor: bucurii, tristeți, lacrimi, neputințe, slăbiciuni, prejudecăți, derapaje de 

comportament. 
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La sfârșitul cărții vom avea surpriza de a regăsi în interviul cu autoarea, „Transilvania, între 

iubire și lacrimă”, confesiuni despre motivul pătrunderii în profunzimea mirajului satului 

românesc și a reda cititorilor și istoriei românilor frumusețea și perpetuarea civilizației noastre 

pe aceste meleaguri. 

Autoarea este de părere că: „În Epoca Postmodernistă, 

din mileniul al treilea, viața satului este în impas, în 

stingere ușoară și ofilire.” 

Pentru a pune stavilă acestui tăvălug nemilos, al 

nepăsării ce lovește  în  satul românesc, Nadia Urian 

Linul se confesează în felul următor : 

„M-au determinat  rădăcinile sufletului, precum cele ale 

copacului sunt adânc înfipte în pământul în care a 

crescut. Eu m-am născut în sat, am copilărit și am 

muncit o viață, ca dascăl al unui sat. O spun și am  

spus-o  cu mândrie, oriunde  m-au dus pașii! M-am 

considerat o norocoasă pentru că am avut această  

șansă! 

Prin ceea ce scriu, vreau să dau viață, să fac demersuri 

de salvare, ori măcar de conservare a tot ceea ce a dăinuit în spațiile rurale pline de mister și 

natural. Iar aceste scrieri sper să salveze și să restabilească o lume căreia i s-a întors spatele”. 

 Ca fiică descendentă din Țara Năsăudului, cu oameni buni și curați la suflet, 

recunoaște că: „Părinții și bunicii mei au avut o influență  foarte mare față de implementarea 

acestor valori, prin faptul că toți au fost țărani, mai puțin bunicul din partea tatei, care s-a 

angajat, mai târziu, ca muncitor. Cu toții au locuit în sate și nu în cele de centru: Gersa 

Rebrișorii, cu cele trei sate, toate având școli și dascăli, iar Bârgăul, cu satul mamei, la fel”. 

 Nadia Urian Linul completează activitatea scriitoricească cu activitatea de finalizare a 

amenajării unui muzeu etnografic în incinta căminului cultural din Cristeștii-Ciceului, în care 

va aduna și recupera obiecte, nestemate ce cuvântă fără grai aceste locuri năsăudene :„Tradiția 

populară, alături de istoria neamului și credința în Dumnezeu ne definesc ca neam. Ca dascăl 

cum aș putea să neglijez cultivarea sentimentului de dragoste de neam și țară? Ori, asemenea 

spații, numite Muzee sau Camere Țărănești, cum îmi place să le  spun, te ajută pe tine, ca 

dascăl, să o realizezi.” 

 Este o carte scrisă cu penița sufletului, sincer și curat și care ne îndeamnă, ca prin 

lecturarea ei să pătrundem în lumea fascinantă a satului românesc, să ne regăsim copilăria și 

viața noastră proprie. 

 

A consemnat,  

Avădanei Constantin 

 RTV UNIREA Viena 
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O filă din jurnalul vieţii 

Autor – Mariana Rogoz Stratulat 

''Când mă uit înapoi la întreaga tapiserie din viaţa mea, pot să văd 

din perspectiva în prezent că fiecare aspect al vieţii mele a fost 

necesar şi perfect. Fiecare pas în cele din urmă a condus la un loc 

mai sus, chiar dacă aceste măsuri au fost simţite des ca obstacole sau 

experienţe dureroase.'' 

Wayne Dyer 

  

Sunt momente în viaţă pe care nu vrei să le pierzi, acele clipe de maximă intensitate pe care 

vrei să le trăieşti la nesfârşit.  

Am încercat să-mi focalizez atenţia doar spre un singur moment în care mi-aş fi dorit să 

opresc timpul în loc. Dar, am descoperit că sunt foarte multe şi nu mă pot hotărî pe care să-l 

prezint ca fiind cel mai important, mai frumos, mai… de neuitat. 

Închid ochii şi le retrăiesc pe toate, fără probleme, într-o singură clipă.  

Şi totuşi! Parcă cel consumat cândva, demult, pe un pat de spital ar fi unic şi emoţionant.  

Nu ştiu cum am ajuns acolo. Mi-au spus alţii că am fost dusă cu salvarea şi că medicii au dat 

verdictul final. O doctoriţă din echipa spitalului a sugerat un ultim consult şi o tentativă 

disperată de reanimare.  

Eu am reţinut când am deschis ochii un singur cuvânt rostit de o voce marcată puternic de 

lacrimi: Trăieşte! 

Aş fi vrut să opresc timpul în loc şi cuvântul să se repete la nesfârşit! 

Şi îl repet ca un ecou, ca un laitmotiv în fiecare dimineaţă: Trăiesc! 

În acea frântură de timp am înţeles cât suntem de fragili, de gingaşi, de străvezii. Am înţeles 

că doar iubirea ne poate înălţa, ne poate salva, ne poate face OAMENI! 

Şi atunci am devenit Pasăre! Un suflet de cocor singuratic, care s-a dăruit total, cu zâmbete şi 

lacrimi, tuturor! 

Am fost o pasăre măiastră 

cu pene albe de mister 

pierdută-n lacrima albastră 

a norului, pe cer, stingher. 

Mai sunt o pasăre uitată 

în ora vieţii de demult, 

mai sunt o clipă zbuciumată.... 

am fost?... voi fi?...mai sunt!... 

La prima lectură povestea mea pare tristă, dar, dacă citiţi cu atenţie, veţi descoperi, printre 

rânduri, bucuria vieţii, a zborului spre libertatea de a fi! 

Trăiţi fiecare clipă cu intensitate şi sărutaţi-o cu pioşenie, ca şi când ar fi ultima! 

 

Mariana Stratulat 
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Am dăruit... 

 
Am dăruit o lacrimă de dor 

cu amintiri în ochi de stele, 

cu zâmbete ascunse-n nor 

ce murmurau descânt de iele. 

 

Am dăruit un curcubeu de flori 

cu farmecul parfumului din vară, 

cu sărutări înfiorate de culori 

ce suspinau ninsori de primăvară. 

 

Am dăruit o ploaie de lumini 

cu aşteptări domoale în cuvânt, 

cu aripi moi şi paşi străini 

ce rătăceau pe căi de vânt. 

 

Am dăruit o viaţă într-un pian 

cu irizări de şoapte adormite, 

cu suflet-ambră, sunet diafan 

în templu de vestale-ndrăgostite. 

 

M-am dăruit, m-am dăruit în zbor 

să fiu un ţipăt, un suflet de cocor! 

 

 

Privirile mele...  
 

Privirile mele  

curgeau îngândurate... 

 

Ochii mei 

căutau cărări... 

 

Buzele mele  

murmurau izvoare... 

 

Şoaptele mele 

se grăbeau ameţite... 

 

Privirile, ochii, 

buzele, şoaptele... Alerg... 

 

Alerg,  
alerg să-mi caut trecutul  

ascuns în foşnirea  

amintirilor,  

în rănile uitării,  

în nesfârşirea plecărilor... 

 

Unde îmi sunt  

cărările cerului? 

Unde îmi sunt  

strigările apelor? 

Unde îmi sunt  

nopţile inimii? 

 

Alerg,  
alerg să-mi şoptesc sărutul  

culcat în amorţirea  

rădăcinilor,  

în trezirea patimilor,  

în vlăguirea dorurilor... 

 

Unde îmi sunt  

orele veşniciei? 

Unde îmi sunt  

chemările munţilor? 

Unde îmi sunt  

zeii privirilor? 

 

Alerg,  

alerg să-mi citesc viitorul  

adormit în liniştea scoicilor,  

în curgerea nisipului,  

în râsul spiriduşului... 

 

Unde îmi sunt... 

Unde alerg... 

Unde... 

 

 

Suflet de cocor 

 
Privirile mele te caută, 

te doresc,  

buzele mele te sărută,  

te rostesc....  

Ţi-am lăsat culoarea în gând,  

culoarea iubirii,  

albul plăpând  

al penelor mele pierdute,  

risipite  

de tine pe cărări neştiute....  

 

Te aud, te simt  

cum chemi, cum strigi  

cu aroma cântării din vară  

să mă-ntorc,  
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să-ţi fiu lumina albastră de seară.  

 

Mă topesc în lacrima unui izvor  

cu dorul meu, rănit, de cocor. 

 

 

Hai să ne jucăm... 

 
Hai să ne jucăm de-a copacii! 

 

Eu îţi cuprind 

cu ramurile mele 

durerile înmuguririi    

unui surâs pe cer. 

 

Tu îmi umbreşti 

cu trunchiul tău 

taina ghiocului ascuns 

în iarba arsă de dor. 

 

Eu îţi botez 

cu frunzele mele 

lacrimile înfloririi 

unei priviri trufaşe. 

 

 

Tu îmi răsfiri 

cu rădăcinile tale 

anii din clepsidra de lumină 

scursă dintr-un con de umbră. 

 

Hai să ne jucăm de-a tu şi eu! 

 

 

Îţi cer... 
 

Îţi cer iertare 

pentru nevoia de singurătate, 

pentru ascunderea mea 

în rostogolirea culorilor, 

pentru îmbrăţişarea pietrelor 

cu liniştea zborului, 

pentru braţele ridicate 

spre vârtejul cerului, 

pentru a desface 

fiecare cuvânt 

în şuviţe tainice 

de început şi sfârşit... 

 

Îţi cer iertare 

că am adormit 

în noaptea somnului tău! 

 

(selecție din volumul ”Suflet de cocor”, 

ed. PIM, Iași, 2011) 

coperta: Maria Otilia Hodină 
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Sterian Vicol – 

Poeme 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poeții urbei 

 
Într-o pădure de stejari, poeții urbei 

Privesc înduioșați, cum în cușca leilor 

Flămânzi, sângele curge-n șuvițe sub ei 

Ca niște virgule nepuse în niciun poem. 

Cel care scrie, dis-de-dimineață, ce scrie, 

Și-asculta lunganul de sânge tot bătând 

Și vrând să iasă afară, taie cu ochii 

Hărțile norilor, cum stejarul rupe fața 

primăverii! 

 

 

Semințele 
Adormite, semințele zac sub zăpezi 

Cum cheaguri de miere pe-nsorite oglinzi, 

Nu știe nimeni nici atunci când le vezi 

Încolțind corzile casei de vrei să le vinzi! 

 

 

Ecoul 
Nu atingeți cartea – mântuirea cea dintâi, 

Ea poate fi ecou de munte sau cuțit, 

De-aceea numai clipa trece, s-o rămâi 

În leagănu-i sângerând la asfințit! 

 

 

Mai frumoasă 
Ești mai frumoasă decât așteptarea 

Chiar când eu o iau pe arătură – 

Cineva nu-mi dă astâmpăr, știi tu, 

Parcă-mi îngrop cărțile în grâu – 

În fiecare fruct ca și în viața mea 

Crește o scorbură subțire... 

Drogat de sângele tău în derivă, 

Navighez prin venele deschise ale poeziei! 

Ești mai frumoasă ca așteptarea mea 

Când culeg flori de trandafir sălbatic. 

 

Jâlțul de blană 

În jâlțul în formă de carte 

Unde îmi număr bătăile inimii, 

Recitesc suferințele tânărului werter 

Și lotte mă strigă-n grădină 

Poate se miră cum stejarul 

Mai poartă încă sunet în frunza uscată, 

Cum vârfu-i printre sârmele electrice 

Pare-un cap de șarpe zburător - 

Și iată-mă-s în jâlțul de blană 

Depănând cărarea copilăriei 

Care-ncet se rupe-n râpa Zbancului 

Unde cireș înflorit am văzut viscolind - 

Nici vorbă de iarnă, doar floarea-i 

De ger pe pânză de-alcool coborând 

Cu tine deodată, domniță, spre jâlțul 

De seară printre vârfuri de plopi! 
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Elena Vlase Munteanu 

Poeme 

 

 

 

 

CARTEA MEA 
 

Când vei deschide cartea mea 

S-auzi cum cântă Dunărea. 

De vei citi modest cuvânt 

Cu mângâiere de descânt, 

S-auzi cum curge Dunărea 

Cănd vei citi din cartea mea. 

Când vei da filă după filă 

Să uiţi de griji,să uiţi de silă. 

De zăboveşti uşor pe pagini 

Să-ţi făureşti mii de imagini. 

În foşnetul de foi timide 

E gândul meu,şi se deschide. 

În negrul slovelor mărunte 

Prin gând vom făuri o punte, 

Ori vom urca prin vârf de munte 

Şi vom găsi în vârf de brazi 

Ecoul grijilor de azi 

Şi dorul zilelor trecute 

Printre troiene albe,mute. 

Vom colinda ştiute dealuri 

Ne-om răcori în val,la maluri, 

În lanul spicelor de grâu, 

În dansul tumultos de brâu. 

Şi vom cânta cu Dunărea, 

Te rog,deschide cartea mea. 

 

 

BAZARUL LUMII 
- Veniți, 

- Priviți și măsurați 

Și banii numărați! 

Și admirați. 

Cumpăniți și cumpărați! 

Se -ntind mătăsurile-n valuri 

Metalele lucesc în soare. 

Ce bogăție !Ce splendoare! 

Câtă risipă-n jur,pe jos! 

Îmbie noul,necesarul ! 

Și ochii ard de dor ca jarul. 

Adună gândul,apoi scade, 

În neputință mâna cade. 

Culorile se-ntrec,lucesc, 

Atârnă pânzele bogate 

Și mici nimicuri argintate 

Te zăpăcesc,te amețesc. 

Mai faci o socoteală-n gând, 

Citești o cifră și te sperii, 

Mai oscilezi,și ieși din rând. 

Un om oferă,altul cere 

Și se conjugă verbul a vrea-vrere 

Dar banii n-au putere. 

Și în buzunarul lumii,larg 

Se împlinesc dorințe,ori se sparg. 

 

ECOURI 
De cioburi sparte scurt – de bibelouri, 

Ori languroase rezonanţe de tangouri, 

Sau exclamaţii dubioase din bistrouri, 

Ori urlete nebune de câştiguri în tripouri... 

Ca gemete profunde în ghetouri... 

Ecouri ample şi ecouri vagi 

Pentru acei ce ne sunt dragi. 

Tu,Maică- Ţară, orice-ai face 

Nimica , nimănui nu-i place. 

Dar îi dezmierzi la piept pe toţi 

Cu dragoste maternă, cât mai poţi. 
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FLACĂRA LUMII (în augustul 

inflăcărat) 

 

Te-ai ars? Te ustură şi doare ? 

E flacăra vieţii trecătoare, 

E jucăuşa flacără a lumii... 

Ea luptă împotriva ciumii, 

Arzândă, purificatoare... 

Că din cenuşă naşte lumea viitoare. 

 

Făclia care pâlpâie in mână, 

Peste secundă şi tării este stăpână. 

E flacăra ce încălzeşte, frige, arde 

Și uneori doboară măreţele stindarde.. 

 

Fii flacăra albastră de pe cer! 

Ridică fruntea-n slavă şi gândul in eter. 

O flacără alături şi alta în tării... 

De trece clipa-n flăcări, tu flacără să fii. 

 

TROFEU 

 

E trofeul o flacără, o torţă 

L-am smuls cu mare forţă 

Eu l-am visat şi-apoi l-am smuls cu forţă 

Este trofeul- flacără, este trofeul- torţă. 

Emblema muncii mele, a trudei nesfârşite 

Dorita, finisată,sculptată pe gândite... 

Am renunţat la multe visând acest trofeu 

Şi m-am rugat să mă ajute însuşi 

Dumnezeu 

M-am ajutat şi singură în timpul măsurat 

Şi m-am luptat neîncetat. 

Şi mi-am făcut cărare printre acei de ieri 

Şi de cerinţa zilei am tras din răsputeri, 

Am repetat cu lacrimi şi dureri 

Cu vorbă ori privire am adunat păreri. 

Mă ia cu cald, mă ia cu frig... 

Dă , Mare –Doamne să câştig 

Şi să mă-nfăsur în drapel 

S-ajung în ţara mea cu el. 

Să stie toţi de mândră ţara mea 

De oamenii care se luptă pentru ea, 

Să vin cu flacăra în pâlpâire-naltă... 

De bucurie, inima tresaltă. 

Trofeul câştigat cu trudă şi sudoare 

Să îl înalţ în văzul lumii până-n soare. 

 

UMBRĂ 

 

-Te ţii de mine cu umilinţă 

Şi te târăşti în tăcere 

Întunecată de grea căinţă 

Eşti umbră-o părere. 

 

Şi te roteşti condusă ferm de soare 

Deşi rămâi mereu alături 

În sensuri diferite, trecătoare 

Tacută, umilă pământul îl mături. 

 

Nu te înalţi nici o secundă 

Stai umilită sub picioare 

O evoluţie perfect rotundă 

Da, neputinţa umbrei doare. 

 

O permanenţă în destinu-i tragic, 

Căzută veşnic la pământ 

Realitate, imaterial şi magic, 

Fără lumină şi cuvânt. 

 

O umbră tragică pe drum, 

Fidelă firului de viaţă 

Nimicnicie, aparenţă, fum, 

Tăcere miscătoare, ceaţă... 

 

E umbra semn de veşnicie? 

E umbra cruce de credinţă? 

Din crudă, fragedă pruncie 

Până la ultima dorinţă? 

E umbra vie necesară 

Până la ultim ceas de seară. 

Se duce năvalnica viaţă în undă 

Şi în cădere ,om şi umbră se confundă. 
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Vasile Mandric  

Sonete 

 

 

SONET fara raspuns. 

De cate ori te-am inrebat mi-ai zis 

Ca-mi doarme Timpul nesfarsit in pleoapa 

Din ieri in azi din azi in maine ne-groapa 

Si dorul nostru va ramane vis 

 

De-acuma stiu ca-n serile cuminti 

In ori ce colt de stea mereu ne-ascunde 

Ori ne opreste cine stie unde 

Si-un nume tainic-mi scapa printre dinti 

 

Seara tarziu cand dorurile -mi ard 

Si ploua peste mine cu-amintire 

Atatea turnuri inclinate cad 

 

Tot mai departe urma noastra poarta 

Drumurile dor de-atata despartire 

Tragem vazduhul peste noi de toarta. 

Sonet 

O picura-ma Doamne intr-o raza 

Sau fa-ma vesnic cumpana de ape 

Ca nu ma pot cuprinde intr-o fraza 

Si nici imensul nu ma poate-ncape 

 

Sa ma lungesc prin siderale spatii 

Prin galaxii necunoscute inca 

Si ma pierd de lume ca si altii 

Sorbind din stele pacea mea adanca 

 

O picura-ma Doamne in lumina 

Si scapa-ma,de voi cadea prin Ere 

Din dor lumesc s-aprind o stea divina 

Sa pot urca la ea dupa cadere 

 

Sa-mi scriu doar gandurile-n slava sa le sui 

Altfel nici bucurie,nici fericire nu-i. 

Sonetul formelor de lut  

Ganduri cu fosnete de lene 

Ma cheama in necunoscut 

Si plec din forma mea de lut 

Uitata dincoace de gene. 

 

Las un muzeu in care zac 

Cu praful putred pe comori 

Nenumaratele valori 

Ce-n netacere-n mine tac 

 

Si plec hoinar prin univers 

Prin constelatii si prin timp 

Prinzand materia-ntr-n vers 

 

Si negasindu-ma-n nimic 

Ma intorc la vatra mea de lut 

Din care am vrut sa ma ridic. 

Sonet 

Nu mai cobor din stele nu cobor 

Distanta-n mine o topesc agale 

Ma ratacesc prin spatii siderale 

Pamantu-n urma mea m-ajunge-n zbor 

 

Suntem de-o vesnicie doi vecini 

Eu il devor el iarasi ma devoara 

Ne sarutam lumina ca pe-o sora 

Ce ne pastreza-n cosmos radacini 

 

Ce poate oare clipelor sa spuna 

El urca-n mine eu in el cobor 

Cand TIMPUL-n urma noastra fum s-

aduna 

 

Doar numai cerul de albastru ce-i 

Pastra-va-n stele botezate-n dor 

Vazduhul mineral din ochii mei. 
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NATURA DIN OM  

Aforisme, definiții, paradoxuri, reflecții 

Autor - Ștefan Mîrzac 

 

 

Bine – rău 

❖ Încă e bine că mulți fac un bine, numai dacă îi provoacă răul.  

❖ Când vezi mai mult părțile rele ale altora, nu-ți vor veni laude. Când vezi numai părțile bune, 

poți deveni mască.  

❖ Răul nu se simte bine între cunoscuți și se retrage între necunoscuți.  

❖ Răul din noi ne programează să ne anulăm omul din noi.  

❖ Binele autentic ține de fapte, nu de declarații. Prin declarații, doar își răcorește orgoliul.  

❖ Cel rău, ca și cel bun, nu uită părerea de rău după binele, respectiv răul făcut altora.  

❖ Deseori, cel mai rău este considerat nu cel rău, ci cel ce spune adevărul.  

❖ De multe ori acceptăm răul până ne intră în suflet ca plăcere, satisfacție.  

❖ Unii își apără răul lor cel mare prin intimidare și șantaj, punându-ți în față răul tău cel mic.  

❖ Nu toți cei răi sunt cu adevărat răi și nu toți cei buni sunt cu adevărat buni; unii sunt „răi” 

fiindcă sunt corecți, alții sunt „buni” fiindcă aduc avantaje, deseori, nemeritate, dar și ascund 

lipsurile.  

❖ Binele sau răul făcut altora se fac dublu; pentru ei și pentru noi.  

❖ Există și răutăți ce aduc bucurie, dar și bunătăți ce aduc tristețe.  

❖ Răul care nu poate să devină bine se oprește şi rămâne în mască.  

❖ Răul pedepsește adevărul, iar binele tolerează minciuna.  

❖ Dacă vezi mai mult cele rele la alții, nu ți se văd cele bune ale tale.  

❖ De ce răul domină și se extinde? Fiindcă entropia (dezordinea), în mod natural, crește.  

❖ Răul joacă mai mult în ofensivă, cu toate armele pregătite. Și în apărare, tot ofensiv joacă, 

până câștigă. Binele joacă în apărare nepregătit, știind că dreptatea îl apără, nu se așteaptă la 

atac și, de obicei, pierde.  

❖ Doar răul cu experiență folosește masca.  
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❖ Uneori, în situații extreme, primim binele prin adevărul ce ni se arată, sub formă de ceartă, 

critică sau pedeapsă.  

❖ De mai multe ori, binele te îndeamnă la prea bine, decât la cumpătare.  

❖ Probabil că mai multe șanse are prea binele ca să devină rău decât răul ca să devină bine.  

❖ Extazul te face să aluneci ușor de la prea bine la rău.  

❖ Uneori, răul comun unește mai bine decât binele, iar un bine (bun) comun desface mai rău 

decât răul.  

❖ Răul este o sursă de bogăție materială și sărăcie spirituală, iar binele, a sursă de bogăție 

spirituală.  

❖ După ce te obișnuiești să trăiești făcând bine sau rău, urmează escaladarea acestora, făcând 

mai mult bine sau, regretabil, mai mult rău.  

❖ Culmea binelui și a răului: unii nu vor binele, căci se tem de răul din bine, iar alții atrag răul, 

mulțumindu-se doar cu binele din rău.  

❖ Răul pe care îl facem altora va veni sigur spre noi, sărăcindu-ne sufletul.  

❖ Răul a devenit așa de răspândit și obișnuit, încât, paradoxal, ne micșorează, uneori, prudența.  

❖ Unii au doar atâta bine în ei, încât nu le ajunge nici pentru spoit masca.  

❖ Este bine să avem doar atâta rău, cât să ne călească.  

❖ Extinderea răului are multe cauze. Una din ele este că omul normal se poate adapta, la nevoie, 

celui   

anormal, pe când cel anormal nu se poate adapta celui normal.  

❖ Răul, mai întâi, pare pașnic, când acționează din convingerea că „lasă, că nu se vede”, iar 

mai târziu, devine agresiv, acționând din convingerea că „și ce dacă se vede”.  

❖ Ce este bun, nu e bine să ne dorim prea mult, iar ce este rău, ne poate trezi.  

❖ Când densitatea oamenilor (populației) este mare și există multă răutate, aceasta duce la 

respingerea și îndepărtarea lor, la singurătate. Așadar, singurătatea poate fi un efect paradoxal 

al creșterii populației.  

❖ Cel rău poate să nască anagrama rău – ură.  

❖ Paradoxul binelui și răului în sport: Când răul este la adversar, este aplaudat, iar când binele 

este pentru adversar, este greu acceptat.  

❖ Atât răul din bine, cât și binele din rău ne dau lecțiile necesare, cerute.  

❖ Pentru cei buni, binele făcut altora declanșează pacea interioară, iar răul făcut altora 

declansează regretul.  

❖ Răutatea unora iese la suprafață ca să se răcorească, atunci când vorbește despre răutatea 

altora.  
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De vorbă cu scriitoarea 

Lucia Olaru Nenati 
 

Stimată doamnă Lucia Olaru Nenati, în acest interviu, îmi 

doresc să vorbim despre activitatea dumneavoastră, extrem de 

extinsă de activităţi (!): de la poezie, cărţi pentru copii, eseuri, 

proză, critică şi istorie literară, la conferinţe publice şi canto, 

dar şi până la conducerea unui muzeu şi a unor teatre. Despre 

reuşitele din cariera dumneavoastră, de aceea, vă invit să 

facem un periplu al paşilor care v-au făcut să creşteţi în 

fiecare zi.  

 

Daniela Gumann: Este cunoscut faptul că activitatea dumneavoastră literară şi 

culturală a fost distinsă cu peste 60 de premii, distincţii, ordine, medalii, diplome de onoare 

şi de excelenţă etc, la concursuri literare naţionale, la saloane de carte şi alte manifestări, în 

ţară şi străinătate, dar totuși cine este OMUL Lucia Olaru Nenati? Ce îl bucură? Ce îl 

tulbură? 

Lucia Olaru Nenati: - Acesta este preambulul unui roman-fluviu, nu al unui interviu obișnuit, 

așadar dacă aș răspunde în direcția îndemnului ar trebui să mă înham la o trudă  îndelungată 

ce ar depăși cu mult limitele inerente ale unei publicații on-line. Și-apoi să știți că până acum 

nu am aflat nici eu cu precizie cine este omul cu numele meu și tot aștept să aflu un răspuns 

definitoriu. Dar ca să răspund cât de cât, pot să spun că acest om este unul născut parcă într-

o misiune de depășire a multor greutăți, neșanse, adversități, piedici și chiar probleme de 

sănătate, spre a reuși să facă drum liber întrupărilor creative pe care le simțea posibile.    

 

Daniela Gumann: Aveți multe și impresionante realizări dar totuși, dacă aruncați o 

privire asupra palmaresului dumneavoastră, care ar fi cea  mai importantă reușită? 

Lucia Olaru Nenati: - Mulțumesc de aprecieri. Toate îmi sunt apropiate sufletește, pe de o 

parte, așa cum unei mame toți copiii îi sunt la fel de dragi și nu poate spune că pe unul îl iubește 

mai mult decât pe altul. Pe de altă parte, deși mă bucur că am reușit să realizez fiecare carte, 

conferință sau recital ș.a.și mulțumesc proniei pentru inspirație și șansa de o realiza, dar mereu 

rămâne un sentiment că aș fi putut poate să exprim mai bine, mai mult și mai deplin un lucru 

sau altul, dacă… 

 

Daniela Gumann: Care a fost cea mai valoroasă lecţie ce v-aţi însuşit-o în viaţă?  

Lucia Olaru Nenati: - Multe au fost de-a lungul vieții mele foarte complicate și e greu să aleg 

doar una cu fermitate. Poate faptul că trebuie multă tenacitate în urmărirea unui scop, că și din 

căderi și eșecuri se poate ”profita” căci și acestea sunt materie consistentă pentru literatură, ori 

că trebuie să te ridici după orice cădere dacă vrei să desăvârșești o vocație și încă multe. Dar 

poate cea mai importantă constă în dezideratul – însușit din anii de muzeografie eminesciană la 

Ipotești, atunci când mă simțeam foarte aproape  de astralul Poet, încât mi se părea că îl cunosc 

personal, cel al nerisipirii timpului. 
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Daniela Gumann: Scrisul e precum nisipurile mișcătoare: unii autori plutesc relaxați la 

suprafață, alții se zbat, în timp ce unii se scufundă cât vezi cu ochii, bucurându-se însă 

de orice clipă. Simțiți că scrisul vă energizează sau vă epuizează? 

Lucia Olaru Nenati: - Desigur că uneori mă obosește, atunci când depășesc măsura efortului, 

dar per total, îmi place să scriu, fluxul ideilor mă reconfortează, mă simt împlinită atunci când 

reușesc să adun din neantul vorbelor exact pe cale necesare ca să-mi îmbrace sensurile pe care 

doresc să le exprim. Nu are rost să ocolesc adevărul: simt că e o treabă la care mă pricep și-mi 

place s-o fac! Și-apoi, așa cum am spus, scris cândva – o zi în care nu scriu un rând mi se pare 

a fi o zi pierdută. 

 

Daniela Gumann: „Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate 

bunurile lumii” spunea Aristotel. Printre scriitori, care sunt prietenii dumneavoastră? 

Lucia Olaru Nenati: - Mi-e greu să vă răspund foarte ferm pentru că risc să uit sau să greșesc. 

Să încep cu poeta Ana Blandiana, pe care o citeam din facultate și, într-un fel, mi-a fost model 

și care mi-a acordat prima recomandare pentru intrarea în Uniunea Scriitorilor, dar și sfaturi 

pentru lupta cu nedreptățile ce m-au găsit foarte devreme, chiar de la primele   evidențieri – de, 

așa ca la români! Să n-o uit pe marea eseistă elvețiană Svetlana Paleologu Matta, de la care am 

învățat enorm în plan superior spiritual; pe miraculosul, neobositul Theodor Damian de la New 

York, pentru care nu ajung două rânduri de text ca să-i înșir calitățile: literare, clericale, 

diplomatice, academice, morale ș.a., criticul, editorul și universitarul A. D. Rachieru, profunda 

poetă și prezviteră Nazaria Buga, marele poet și tribun, academicianul Nicolae Dabija de la 

Chișinău, cel atât tradus în Europa și premiat entuziast la Paris, ziarista și scriitoarea Doina 

Cernica, prozatoarea și cercetătoarea academică Catinca Agache, universitara Ileana Costea de 

la Los Angeles, poetul de har autentic Emilian Marcu, poetul și hermeneutul Victor Teișanu, 

familia literară Theodor Codreanu, poeta și managerul cultural Carmen Veronica Steiciuc; 

subtila poetă Victoria Milescu și încă destui alții, dar trebuie să mă opresc ca să nu monopolizez 

astfel discuția. Și-apoi precis că, oricum aș face, la sfârșit tot aș observa că am uitat oamni foarte 

importanți. Dar se cuvine aici un amendament, nu știu dacă am tot atâția, mai mulți sau mai 

puțini dușmani, dar ei există mereu la noi în lumea creației și, din păcate, sunt foarte eficienți. 

Va amintiți desigur. de ce n-a luat Marin Sorescu sau Nichita Stănescu Premiul Nobel pe care-

l meritau cu prisosință. Pentru că niște confrați invidioși s-au solidarizat, ca pentru nici un alt 

scop nobil, și au pârât la ”înalta poartă” niște lucruri rele despre ei. Secă solidarizarea 

invidioșilor contra unui creator este cu adevărat un indicator de valoarea iar din acest unghi 

dețin un record remarcabil.                   

 

Daniela Gumann: Prin ce se identifică spațiul românesc din punct de vedere cultural, 

în opinia dumneavoastră? 

Lucia Olaru Nenati: -      Iar o temă pentru un eseu substanțial! Rezumând: printr-o enormă 

cantitate de valoare, încă prea puțin valorificată, remarcată de orice spirit avizat din străinătate,   

chiar fascinat la contactul profund cu aceasta. Să menționez doar exemplele celebre ale 

apreciaților Cioran, Ionescu, Brâncuși, Eliade, Enescu, dar și cel al universitarei italiene Rosa 

Del Conta care, odată ce a luat contact cu magia eminesciană, ne-a învățat limba, ne-a  citit 

literatura, chiar și pe cea veche, ca să se convingă de faptul că nu e doar o impresie; iar în final 

a scris o carte prin care a postulat uriașa valoare universală a dragului nostru ipoteștean. Ceea 

ce, de altfel a făcut și Svetlana Paleologu Matta, și cu Eminescu și cu Bacovia. Să amintesc și 

exemplul actual al scriitorului venit de tânăr din România, Cătălin Dorian Florescu din Elveția, 

ale cărui cărți – nota bene! inspirate din viața românilor, din care a generat aproape capodopere 

supra-premiate! Avem apoi și un folclor superb și profund filozofic, minți luminate la tot pasul 
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în lume, tradiție în educație și deprinderea cu lectura și câte altele. Dar vai, a venit parcă și 

celebra ursitoare furioasă și a menit ca toate astea să nu fie de prea mult folos din multe motive 

adverse, despre care nu pot isprăvi de scris nici poimâine. Și, vai, mai sunt și multe alte 

întrebări! 

 

Daniela Gumann: Cât de mult sau ce anume vă (dis)place din această latură de 

marketing a activității de scriitor: evenimentele literare, conferințele, călătoriile prin 

lume? 

Lucia Olaru Nenati: -  Meine liebe, eu n-o resimt ca pe activitate de marketing, categorie la 

care, din păcate, nu mă pricep de loc, drept care nu prea știu să-mi vând cărțile, de pildă, asta și 

pentru că de această treabă, în prima parte a creației mele se ocupa o instituție specializată, așa 

încât am avut cărți care au cunoscut, de pildă, tiraje de trei ediții a câte 80.000 de exemplare 

din care azi nu se mai  găsesc aproape de loc. Cele exemplificate de dvs. eu le-am considerat 

tot o datorie culturală, aceea de-a răspunde invitațiilor celor doritori, spre a face cunoscută 

valoarea culturii românești și, în special, a lui Eminescu. Și-apoi de ce să mint, mie îmi place 

să performez în public în acele așa numite ”spectacole culturale”, precum le-a botezat dragul 

nostru Lucian Hetco de la Stuttgart, pentru că, așa cum a zis și a scris el, eu nu sunt doar poetă 

și scriitoare, ci poate și puțin actriță (am și condus două teatre), un pic cântăreață, adică și om 

de scenă, nu numai promotor cultural. Cât voi mai putea și vor fi ocazii, nu voi refuza asemenea 

invitații.  

 

Daniela Gumann: Eu cred că un critic are mai curând datoria de a recomanda cărţile 

cititorilor şi nu de a se adresa scriitorilor sau altor critici, să analizeze profesionist 

detaliile sau deturnările de sens. Care este opinia dumneavoastră în acest sens? 

Lucia Olaru Nenati: - Că, din păcate, chestiunea cu rostul criticii literare de azi s-a cam 

modificat față de cea de odinioară când aceasta își făcea datoria cu probitate. Azi s-a cam pierdut 

această busolă, drept care scriu cărți, cine cum vrea, căci o dată cu abolirea cenzurii ideologice, 

s-a abolit și cenzura estetică iar rezultatul e un haos și greu se poate afla azi care carte are 

valoare și care nu. Coroborat cu lipsa sistemului de distribuire judicioasă a cărților, cu 

pătrunderea corupției și aici, precum și a criticii de cumetrie, (citește ”gașcă”!) cu această lipsă 

de criterii și îndrumare profesionistă, rezultă încă o formă de tăiere dezastruoasă a pădurilor, 

alături de cea a jefuirii lor de către străini.    

 

Daniela Gumann: Dacă vă priviţi retrospectiv opera, nu vă vine să schimbaţi ceva la 

oricare dintre cărţile deja publicate de dumneavoastră? 

Lucia Olaru Nenati: - Nu s-a pus niciodată această problemă. Chiar la reeditări, doar am mai 

adăugat câte ceva, dacă am simțit nevoia, dar de schimbat n-a trebuit. Chiar de curând, am 

reeditat cartea Arcade septentrionale, referitoare la consolidarea prin cultură a Marii Uniri, 

(Editura Academiei Române) unde am mai adăugat un capitol și câteva precizări în cele aproape 

700 de pagini, dar ceea ce am scris cu 12 ani în urmă s-a dovedit a fi perfect stabil. 

 

Daniela Gumann: Dintre cartile scrise de dumneavoastră, care este preferată și de ce? 

Lucia Olaru Nenati: -  Am mai spus deja că eu îmi percep cărțile ca pe niște copii ai mei; și 

cum să am preferințe în cazul acestora? Din cărțile de poezie, adunate într-o antologie de autor, 

Sentimentul spiralei, citesc adesea în public cu multă plăcere; cărțile pentru copii au fost 

agreeate de generații de cititorii, proza mă exprimă și mă povestește, publicistica e mereu 

actuală, istoria literară și culturală amintește de valori demne de relevat azi. Așadar pe care aș 

putea s-o exclud? 
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Daniela Gumann: Cum arată o zi din viaţa scriitoarei Lucia Olaru Nenati?  

Lucia Olaru Nenati: - Depinde unde mă aflu. Acasă sau în alte părți, chiar în alte țări, la 

nepoatele mele. Păi e în general, un program normal, cu gătit (și asta nu oricum!), dereticat, 

vizite, conversații cu oameni prețioși, vreo manifestare culturală, dacă a fost planificată din 

timp ș.a. Dar orice program ar fi, nu poate lipsi timpul scrisului sau cititului.  

 

Daniela Gumann: Care a fost  principiul de viaţă  ce v-a ghidat în activitatea 

dumneavoastră?  

Lucia Olaru Nenati: - Să nu irosesc timpul și harul, să nu fac lucruri pe care le voi regreta mai 

târziu, să-mi identific datoriile, să încerc să mi le îndeplinesc pe toate cele adevărate, să nu fac 

pe alții să sufere ș.a. 

 

Daniela Gumann: Este știut faptul că un scriitor citește mult. Ce vă place să citiți și care 

sunt scriitorii dumneavoastră preferați? 

Lucia Olaru Nenati: - Am citit din fragedă copilărie și, ca exemplu, în clasa a IV-a am citit tot 

anul Contele de Monte Cristo, începând din nou volumul I după ce-l terminam pe ultimul. Ar 

fi imposibil să vă spun tot ce am citit sau citesc. Iar la capitolul preferințe, firește, îl tot citesc 

pe Eminescu și tot nu-l termin, dar și pe alți din literatura noastră, insuficient cunoscuți (pe care 

i-am predat și studenților în chip original!), dar și lucruri noi, valoroase. De pildă, recent am 

terminat de citit cartea lui Alex Stefănescu, Eminescu, poem cu poem, dar e prea greu să răspund 

complet. Atâta doar că mereu caut autori cu care să co-rezonez spiritual. 

 

Daniela Gumann: Ce aţi vrea să mai ştie cititorii despre dumneavoastră, iar eu, poate, 

nu v-am întrebat? 

Lucia Olaru Nenati: - Doar că aș dori ca aceea ce am scris din voia Harului să ajungă la lumea 

largă, deși azi lumea privește mai mult pe ecrane decât să citească. 

 

Daniela Gumann: La finalul acestui interviu v-aş ruga să ne dezvăluiți care ar fi 

oamenii cărora le sunteți recunoscătoare pentru ce sunteți și ați reușit în viață. 

Lucia Olaru Nenati: - Așa, la prima încercare, trebuie să spun că, din păcate, mulți dintre cei 

ce au dovedit și au meritat prețuire și recunoștință au plecat în alte dimensiuni, precum mama 

mea, cea care mi-a cultivat de timpuriu apetența culturală (ea fiind fostă studentă a lui George 

Călinescu!) și a trăit toate emoțiile debutului meu ca și ale apariției cărților, având antologia 

mea de poezie pe piept chiar în clipa sfârșitului (așa cum am povestit în proza Recital pentru 

mama). Apoi, profesorii din școala rădăuțeană, majoritatea refugiați de marcă din auroralul 

cultural cernăuțean; apoi pleiada de magiștri ai universității ieșene, în frunte cu acad. Ctin 

Ciopraga, cel care mi-a fost ca un tată, stând lângă mine și la examenul de doctorat și la Ipotești 

când era nevoie, iar mai târziu, a lăsat cu limbă de moarte ca eu să primesc Premiul Academiei 

pentru cartea Arcade septentrionale, prefațată și de el, alături de alte 4 personalități academice. 

A urmat academicianul eminescolog Dimitrie Vatamaniuc ce m-a onorat cu marea lui încredere 

în toate demersurile mele de cercetare, în primul rând, la cartea legăturilor Poetului cu muzica; 

apoi sublimul Grigore Vieru și încă destui alții pe care-i regret cu căldură. Mai greu mi-ar fi să 

enumăr mulții dușmani pe care i-a animat mereu invidia crescândă pe orice nouă treaptă 

străbătută și pentru care nu s-au sfiit să–mi facă orice nedreptate și orice daună. Dar probabil 

că orice dar trebuie plătit din greu ca să dăinuie! 
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CONSTANȚA ABĂLAȘEI-DONOSĂ 

Poeme 

 

 
 

 

 

    Îți dărui 
 
Îți dau din 

dorul nevăzut 

Un petec din 

inima mea. 

Albastrul 

ochiului din 

cer 

Ce este lumina 

ta. 

Îți dau sufletul 

răstignit 

Prin șoapta 

cuvântului 

De-la Apus la 

Răsărit 

Prin geana 

sărutului.  

 

    Anotimpuri romantice  
 
Primăvara călătoare creanga mângâie-n 

ram  

mugurii vor să vorbească din frunzișul 

spart în pâlcuri și din vântul adiat. 

vara soarele-și răsfrânge razele în sărutări; 

peste ale mele albăstrele flori roșii, 

tufănele 

și petunia, crini regali, peste dorurile 

mele. 

doar sărutu-ți dat, învinge! 

toamna cu răcoarea sa străbate-n câmpul 

arămiu 

și-n pădurea ce-și foșnește gândul irbii 

coapte-coapte 

și pe chipu-mi grijuliu. 

numai tu poți să îmi dai, toamnă, un pastel 

de mai! 

iarna, eu și tu, iubitul meu învingem 

mireasma de ger, 

și-al zăpezii care curge dorul lacrimei 

din cer. 

numai doi de am fi, dorurile toate-mi 

pier.   

 

    Capriciu 

 

Iubesc buzele tale 

în care se frânge 

muzica răbdării. 

ascult vocea ta 

care-mi șoptește 

suspinul prelung  

al durerii.       

 

   Culorile tale  
             lui Vespasian Lungu 
 
Am închis culorile tale în zile de 

sărbătoare 

le-am zăvorât, spre a pierde din ele 

tot ce-am adunat în lumea pieritoare. 

le-am curățat, cu nesfârșită răbdare... 

am șters din mersul tău harnic, obiecte 

familiare... 

am șters chiar și albastrul ochiului tău, 

am șters și bucuria vicleană a apei 

- ai crezut prea mult în ea! - 

și sunetul vocii tale și gesturile-ți... 

am închis culorile tale în zile de 
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sărbătoare... 

ca să rămână în ele, gândul tău 

crescut la umbra lui Eminescu și a lui 

Noica; 

să curgă prin ele dorul pentru Duhul Sfânt 

al Suceviței 

cea iertătoare. 

și paloarea câmpiei sub arșița amzii 

cotropitaore...să respire prin ele 

dragostea ta pentru noi, netrecătoare. 

 

   Glissando    
 

Început de toamnă, toamnă pastelată 

cu amurguri coapte în stropi care 

saltă. 

Ploaie nesfârșită, împletești din 

trupu-ți 

sonatele lui Chopin. 

Ploaie făr-de cântec cu muzică tristă 

cu-amintirile-ți știute din iubirea 

mea închisă. 

Eu ți-aș picta o notă o notă 

muzicală, 

să o duci prin stropi iubitului meu 

deseară. 

Ți-aș mai pune lacrima de doruri 

apărută, 

pe iubit să-l cauți, dându-i lacrimi 

ce sărută. 

Să-i stropești ușor, ușor... 

albastrului din ochii lui 

doru-n taină, trecător, ca soarele-n 

asfințit. 

Albastru-n geana cuvântului și-n 

zborul de albatros... 

Pe lângă frunza mesteacănului și-n 

regalul crin frumos!  

 

    Resemnare 
 

Resemnată-s înspre toamnă 

la mijloc de crâng uscat; 

lacrimi triste ale ploii 

spălați-mă de dor secat! 

fulg cu fulg și fără rimă 

mi se-așterne sub picioare; 

timp trecut...și iarna vine; 

pe a inimii cărare.   

 

CONSTANȚA ABĂLAȘEI-

DONOSĂ 

 

 

 


