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MISTERUL SIMBOLURILOR DE TIP THANATOS 

DE LA MORMÂNTUL LUI EMINESCU 

AUTOR – Dan Toma Dulciu, eminescolog 

 

În goană după senzaţional, unele publicaţii acordă credit 

nemeritat unor speculaţii ieftine, lipsite de o elementară logică. 

Astfel,  ziarul „ Evenimentul Zilei” publica la începutul acestui 

an un incitant articol, semnat de Bogdan Nicolai, intitulat 

„ Codul lui Eminescu” ( Ev. Zilei, Duminică, 08 Ianuarie 2006): 

„ Sub teiul pustiit de frunze din Cimitirul Bellu din Bucureşti, 

groparii încearcă în zadar să-şi amintească când au apărut cele două făclii din bronz masiv 

montate cu flăcările în jos pe mormântul lui Mihai Eminescu. Rămâne un mister cine este 

autorul implantării celor două torţe pe monumentul funerar al poetului naţional.” 

De la un capăt la altul, articolul amintit este plin de inepţii. Pornind de la afirmaţiile dr. Iosif 

Niculescu, potrivit cărora „ cele două făclii întoarse sunt semnul unui sigiliu care închide 

pentru totdeauna secretul”, autorul menţionează şi părerile unor specialişti, privind 

semnificaţia acestor torţe. Astfel, Prof. Dr. Emilian Corniţescu „ crede că este vorba de un 

simbol paleocreştin, a cărui semnificaţie nu poate fi decât malefică” , preluându-se astfel 

opinia lui Edouard Schoure, conform căreia torţa este unul dintre simbolurile lui Lucifer. 

Teologul Dumitru Popa „este de părere chiar că simbolizează Antihristul”. 

    În urma acestui articol, au apărut speculaţii conform cărora prezenţa făcliilor cu flăcările 

în jos ar ascunde un secret al Masoneriei. Cu alte cuvinte, ar fi o dovadă a condamnării lui 

Eminescu de către Masoni. Aceste explicaţii sunt, evident, greşite. 

Analizând prezența acestor însemne trebuie să subliniem un fapt sigur: cele două făclii există 

pe placa funerară şi nu par a fi de dată foarte recentă. Nu ne interesează decât în mică măsură 

data apariţiei acestor însemne misterioase pe mormântul lui Eminescu. Credem că prima 

întrebare pe care ar trebui să ne-o punem se referă la semnificaţia  acestor făclii. Care este 

originea acestora ? Sunt simboluri masonice autentice ? Sunt simboluri unicat în spaţiul 

Cimitirului Bellu?  

În mod categoric, simbolul torţei are o mare vechime, anterioară Creştinismului. 

Multe personaje mitologice purtau torţe: Hecate, Comus, Eros, Hymenaeus (Hypnos), Appolo, 

Ilitthya, Eos (sau Aurora), Iackhaos şi Phosphorus. 

În vechime, torţa răsturnată era simbolul lui Thanatos, personificarea Morţii. În unele situaţii, 

acestuia i se asociază un alt personaj, numit Hypnos, (zeitatea ce guvernează 

somnul).Semnificaţia acestei zeităţi nu este însă de natură morbidă. 

Cu aproape 8 secole înainte de Hristos, Homer introducea în Iliada personajul Thanatos, 

simbolul morţii. El era fratele geamăn al lui Hypnos, fiul lui Nyx (zeitatea nopţii) şi a lui Erebus 

(simbolul întunericului) 

În reprezentările artistice din vechime, Thanatos era pictat sub chipul unui tânăr,  având o 

torţă inversată în mână. 

Pe Columna lui Antonius Pius (86-161 A.D.), aflată în Muzeul Vaticanului, este gravată o scenă 

memorabilă: Thanatos, având înfăţişarea unui înger, îl conduce pe Împăratul Antonius Pius, 

precum şi pe soţia sa Faustina, spre Rai. Pe multe dintre monedele  emise  de către oraşele 
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greceşti sau de către coloniile romane din Imperiul Roman, Thanatos este reprezentat sub 

chipul unui personaj cu aripi având în mână o torţă cu vârful în jos. 

În Creştinism, artiştii folosesc o serie de simboluri codificate, mai ales atunci când era necesar 

a se decora anumite monumente funerare. Printre acestea: urna, torţa aprinsă sau stinsă, etc. 

            Astfel,  apariţia unei torţe pe monumentul funerar poate avea următoarele semnificaţii: 

o torţă aprinsă este simbolul vieţii ori al vieţii eterne. O torţă stinsă simbolizează moartea. O 

torţă situată în registrul superior al monumentului semnifică Reînvierea. Amplasată pe unele 

sanctuare, torţa mai poate căpăta şi simbolismul martiriului. 

            În limbajul heraldic, deşi torţa nu este un simbol comun, reprezintă adevărul, 

purificarea şi dragostea. În planul imagologiei politice, Torţa este simbolul Partidului 

Conservator britanic. În sfârşit, Torţa olimpică este un simbol modern, care îşi are rădăcinile 

în vechea Eladă, unde locuitorii acesteia credeau că focul le-a fost adus pe Pământ de 

Promoteu. Focul avea proprietăţi sacre, de aceea în faţa templelor greceşti ardeau flăcări 

eterne. 

În Evul Mediu, semnul torţei apare şi în cuprinsul unor documente scrise. Astfel,  celebra 

Psaltire de la Paris ( Biblioteca Naţională, Ms.gr. 139) conţine 449 file, din care 14 sunt pagini 

cu miniaturi clasice greceşti. Printre acestea din urmă sunt portretele Profetului Isaia, precum 

şi ale unui personaj feminin, pe nume „Nyx”, care are în mână o torţă îndreptată cu flacăra în 

jos. 

În unele ritualuri religioase creştine torţa este de asemenea prezentă. Anglicanii, precum şi 

unii dintre luterani, dar mai ales romano-catolicii, folosesc torţele în liturghii solemne, mai 

ales în procesiuni eucharistice. 

Concomitent, torţa a fost simbolul artelor şi ştiinţelor oculte, a dogmelor  prin „Lumina” 

cărora „Adevărul” devine vizibil. 

În Masonerie, torţa este un simbol având semnificaţii profunde: „Lumina Adevărului” sau 

„Flacăra Raţiunii”. 

Cel mai bun exemplu îl reprezintă celebra Statuie a Libertăţii. Aceasta a fost dăruită masonilor 

americani de Marele Orient al Franţei (la 1884), cu ocazia Centenarului creării SUA, 

considerată prima republică masonică  din lume. Operă a sculptorului Bartholdi,  realizată 

tehnic de G. Effel, ambii masoni notorii, această creaţie simbol poartă numele oficial  „ Liberty 

Enlightening the World”, cu alte cuvinte este un simbol al Luminii, reper al Iluminării. 

Cu toate acestea, torţele cu vârful în jos, aflate pe mormântul lui Eminescu nu sunt simboluri 

cu semnificaţii masonice. 

În opinia noastră, cele două făclii sunt simboluri de tip thanatic, aflate pe multe din 

monumentele funerare de dată recentă sau mai vechi. Astfel, pe monumentul funerar al lui 

Shakespeare există o reprezentare a torţei cu vârful în jos. Ca şi pe piatra mormântului lui 

Eminescu, la monumentul marelui Will există câteva rânduri gravate într-un mod aparte, 

despre care se spune că ar ascunde o taină importantă: 

 „GOOD FREND, FOR JESUS SAKE forbeare, 

To DIGG T.E DUST ENCLOASED HERE, 

BLESE BE T-E Man T/Y spares T-E-S STONES, 

AND CURST BE HE T/Y MOVES MY BONES” 

Folosind litere mari sau mici, autorul acestui text a lăsat, formal, să se înţeleagă că aceste 

cuvinte reprezintă un blestem dar şi  o binecuvântare. 
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“Good friend, for Jesus’ sake forbear 

To dig the dust enclosed here, 

Blest be the man that spares these stones, 

And curst be he that moves my bones”. 

  

În nici un caz nu se poate afirma că simbolul făcliei inversate ar avea o semnificaţie iniţiatică, 

ci doar una de imagistică artistică. De altfel, lângă personajul ce poartă în mână torţa cu vârful 

în jos se află şi un craniu. Un alt craniu este plasat şi deasupra întregului monument funerar. 

Din acest ansamblu de simboluri, este evidentă conotaţia morţii.. 

  

               Obiceiul de a plasa semne de tip simbolic (cum ar fi torţele) pe monumente funerare 

există şi în zilele noastre. Astfel, pe monumentul fostului preşedinte american, JFK, există 

simbolul torţei. Ca o curiozitate, chiar şi deasupra tunelului unde a avut loc accidentul tragic 

al Lady Diana există un asemenea simbol. 

Revenind la mormântul Poetului, este ştiut faptul că efigia acestuia, precum şi gravarea 

strofelor eminesciene, sunt opera sculptorului Ion Georgescu (1856-1898), placa în cauză fiind 

turnată la Paris, la foarte puţin timp după moartea lui Eminescu. Elev al profesorului Karl 

Stork, cel care a realizat la cimitirul Bellu capelele familiei Mavrocordat şi Al. Costescu, în stil 

neogotic, precum şi monumentele funerare ale familiei Polizu Micşuneşti şi Gh. Adam 

Ghermani, Ion Georgescu, al cărui strălucit învăţăcel a fost, pentru o vreme, însuşi Brâncuşi, 

realiza, în anul 1889, chiar anul morţii lui Eminescu, monumentul dedicat Iuliei Haşdeu, o 

operă artistică având multe simboluri oculte. Să nu uităm că, printre alte sculpturi memorabile, 

Ion Georgescu  este şi autorul statuii lui Gh. Lazăr, din faţa Universităţii bucureştene.  O altă 

statuie dedicată lui Mihai Eminescu este opera aceluiaşi Ion Georgescu, ea fiind înălţată la 

Botoşani, prin subscripţie publică, la 11 septembrie 1890. Cu alte cuvinte, acest sculptor avea 

deja experienţa necesară pentru a include în monumentele mortuare anumite simboluri pe care 

numai cei iniţiaţi le pot înţelege. 

Se ştie că pentru lucrări laice, sculptorii au un veritabil cod de simboluri. De exemplu, dacă 

veţi privi cu atenţie un monument ecvestru, trebuie să ştiţi să interpretaţi câteva simboluri. 

Astfel, dacă cele două picioare din faţă ale calului sunt în aer, aceasta înseamnă că eroul 

(călăreţul) a murit în luptă. Dacă primul picior al calului este în aer, înseamnă că eroul a murit 

datorită rănilor primite în război. În sfârşit, dacă personajul aflat pe cal a murit de moarte 

naturală, atunci artistul este obligat să sculpteze calul, având toate patru picioare pe sol. 

Revenind la monumentul funerar al lui Eminescu, putem presupune că sculptorul, versat în 

folosirea unor asemenea simboluri, cunoştea semnificaţia prezenţei torţei, ca simbol thanatic, 

pe piatra ce străjuieşte mormântul Poetului. Era oare acest gest un act singular, unic în felul 

său ? Răspunsul nostru este categoric Nu. Pentru exemplificare, vom prezenta în continuare o 

fotografie a monumentului funerar aparţind familiei Polizu. Ea înfăţişează prezenţa făcliilor 

cu vârful în jos ! 

Credem că, în acest mod, am mai demontat încă un fals mit referitor la biografia lui Eminescu. 

 

AUTOR – Dan Toma Dulciu, eminescolog 
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Elena Vlase Munteanu 

Poeme 
 

 

 

 

 

 

APA DIN CER 

Apa din cer fierbe-n nori cenuşii 

Peste dealuri inalte,peste munţi şi câmpii, 

Este ploaia nebună bubuind în văzduh, 

Este norul fantomă cu năpraznicul duh. 

Cenuşiul din ceruri este tunetul surd, 

E potopul de vara,necesar ori absurd. 

Apa din cer hohoteşte pe casă, 

Apa din cer se prelinge sub masă. 

Stai şi priveşti :nu poţi face nimic, 

Apa din cer e duşman şi amic. 

Apa din cer vârtejind neguroasă, 

Plină de mâl, ori curată, spumoasă 

Vine la timp pentru frunza uscată, 

Vine din neguri pe brazda-nsetată. 

 

PUTEREA BANULUI 

Puterea banului mărunt? 

Stă în metalul lucitor 

Și-i ca dreptatea omului cărunt 

Ce știe a munci cu sârg, cu spor. 

Metalul țipă-n strălucire, 

Valorile sunt mici dar sunătoare 

Lucrezi cu bani mărunți dar prinzi de știre 

C-aduni o picătură la valoare. 

Mai valoros e banul de hârtie 

Cu chipuri colorate din trecut 

În el se pleacă stuful ori lemnul care știe 

Cum s-a schimbat valoarea, ce oameni am 

avut. 

Și e puternic banul, rezistă-n circuit, 

Reprezentând valorile eterne 

Că prețul de vânzare la sânge s-a tocmit... 

Apoi se va ascunde în carduri sau sub 

perne. 

Se cumpără cu banii imperii sau nimicuri, 

Se vinde-n colț de stradă ori la nivel înalt 

Și se respectă scumpele tipicuri... 

Te temi de-a banilor urcare, coborâre, salt. 

Și e puterea banului nimicitoare 

Pentru acel ce nu prea îl are sau cunoaște. 

Din fragedă pruncie până-n apus de soare 

Valoarea se rotește:apune și se naște. 

 

IARNĂ 

Azi iată primul fulg de nea 

Se așternea și se topea 

În timp nerăbdător. 

Și frigul aspru dezmierda 

În tremur fibra suferea 

Sub vânt pătrunzător. 

Un pas nesigur luneca, 

Secunda-n zbor te amețea 

Pe ghețuri de cristal... 

O piruetă și-un balans: 

Căderea nu e pas de dans 

În mare bal. 

Trosnesc copacii desfrunziți 

Ciulinii-n zbor, nestăviliți, 

Plutesc ca-n vis 

Iar câmpul alb și înghețat 
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E-n ghețuri albe ferecat... 

Alb paradis. 

E gheață-n suflet și în jur 

E orizont fără contur 

Și cheamă. 

N-ai nici o tintă, nici un sens 

Pe șesul alb,străin, imens 

Ți-e teamă. 

Tot cauți un reper în zare 

Și obosit de căutare, 

Renunți 

Căci între ceruri și pământ 

E doar tăcere, ceață, vânt 

Ca albe punți. 

 

,, VRAJĂ " 

VRAJA= FARMEC- FARMECE IN NOAPTEA 

SFANTULUI ANDREI. 

 

Când lupii urlă a pustiu, 

Când cucuvaia cântă, 

Pătrunde spaima -n tot ce-i viu... 

Bătrânele descântă... 

Şi fierb fierturile amare 

Pe pirostriile înalte 

Pentru deochi, pentru frigare... 

Ori inimi să tresalte. 

Vătraie înroşite-n foc, 

Se mişcă-ncet, ciudat, 

Pentru iubire ori noroc 

Ori pentru ce ţi-e dat. 

Şi urlă vântul în ferestre, 

Mai pâlpâie lumină, 

Tresaltă caii în căpestre, 

Fierturile suspină 

Iar şoaptele se întretaie, 

Privirile lucesc 

Prin colţuri sure de odaie 

Cu umbrele ce cresc... 

Şi urlă lupii a pustiu, 

Sub vraja vrăjilor mă plec, 

Eu nu ştiu dacă-s mort sau viu... 

Cu altă lume mă petrec. 

 

 

ISTORIA ISTORIEI 

Ne-am construit istoria în pași 

Toti pașii apăsați și sângeroși 

Noi n-am fost niciodată lași 

Nici trădători , nici prădători 

C-am invățat de la strămoși 

Și libertatea și eternitatea. 

Și uneori ne-am apărat cu piatra 

Posada știe adevărul . 

Că ne-am păstrat fierbinte vatra, 

Stă mărturie Șelimbărul. 

Pe alții i-am atras în neagră tină 

Și în pământul negru , noroios, 

Le-a fost sfârșitul rușinos. 

C-au încercat să asuprească 

Românii-n țara românească. 

Și alteori, când roata se-nvârtea, 

Cumplit durea. 

Și fir de viață apunea. 

Și apuneau speranțele firave 

Prin spițele rotindu-se în mâini și minți 

bolnave. 

Istoria s-a folosit de dură țeapă... 

Azi cine poate sa conceapă 

Asemenea cumplite grozăvii? 

Dar țeapa , roata ,piatra și pământul 

Au consfințit prin timpuri legământul. 

Iertare de la Domnul-Sfântul, 

A fost destulă , pentru orice pas... 

Iar noi aicea veșnic am rămas. 
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Evadarea mea din comunism  
Autor – Ing. Constantin Gumann  

Fragment  
 

„ Cunoaşterea îţi dă putere  

( Wissen ist macht )  

  

Sub îndrumarea inginerului Stoian, mentorul meu în electronică, 

am reuşit să iau admiterea la politehnică, ocazie să întâlnesc şi 

personal radioamatori cu care făcusem cunoştiinţă pe calea 

undelor, cum ar fi ing. prof. Liviu Macovei şi alţi radioamatori români cu indicativul  YO3, ca 

şi mine care am avut YO3-2352- Se obişnuia ca bobocii să fie contactaţi spre a deveni 

membri  ai Uniunii Tineretului Muncitor, pepiniera Partidului Muncitoresc Român, ceea ce s-

a încercat şi cu mine, dar am evitat, spunând că nu mă simt pregătit, sunt prea copilăros. 

Învăţam şi mai reparam în particular aparate de radio, sau montam antene pentru 

televiziune, care era oarecum la început. Primele emisiuni experimentale începuseră în 1957, 

primul televizor cu tub catodic rotund sovietic „Temp 2” (27 kg.) era, de fapt, o copie  

identică a modelului  american   din  1935,  Rembrandt. Ruşii copiau cu exactitate produse 

occidentale: spionii sovietici lucrau continuu întru prosperitatea URSS pe plan economic şi 

mai ales în domeniul militar, în timp ce spionii americani în URSS urmăreau aproape numai 

potenţialul militar. Studiile mele universitare au decurs cu probleme datorită faptului că nu 

am devenit membru UTC, ceea ce acceptau mai toţi colegii din politehnică. La absolvire se 

distribuiau locurile în industria electronică (IPRS Băneasa, etc.) după criterii nepotiste sau de 

apartenenţă la partidul comunist. Ca orice tânăr tandru si romantic, m-am îndrăgostit în vara 

lui 1960 de o studentă de la medicină. Era perioada ceaiurilor dansante, grupul nostru de 

prieteni alcătuit în jurul lui Luky Dacian avea sediul în str. N. Iorga, unde subsolul vilei locuite 

de familia lui, renumitul tenor al Operetei Române Ion Dacian, îi aparţinea în totalitate. 

Acolo se învăţa rock-and-roll, se dansa muzica anilor 60 după un magnetofon Nipru 9 

(sovietic) cu trei motoare, de 36 kg., încât la deplasări trebuia transportat de doi băieţi, aşa 

au fost începuturile discotecii. Dacă vroiai să fii un dandy, trebuia să ai motocicletă sau 

măcar scuter. Noi, tinerii din grupul Dacian, aveam mai toţi vehicule pe două roţi, făceam 

excursii, ne bucuram de tinereţe, eu am început cu scuter Manet şi am trecut la motocicleta 

Simson de 250 cmc (în patru timpi). Sentimentele de dragoste pentru aleasa sufletului meu, 

Tina, au avut consecinţe imediate, ne-am căsătorit în iulie 1961, amândoi continuându-ne 

studiile paralel şi, bineînţeles, practica. Eu făceam practică la negru cu reparaţiile, de unde 

realizam venituri,  iar Tina făcea practică adesea la Morga Institutului Mina Minovici, 

respectiv disecţii. Îmi povesteşte într-o seară un episod hazliu: „Avem o colegă, Mimi, mai 

fandosită, care spunea că ea nu ar pune mâna pe penisul unui cadavru nici moartă. Ştii că la 

noi profesorul este aşa de relaxat, cu o mână mănâncă un sandwich, iar cu celalaltă umblă 

prin cadavru, apoi ne lasă singuri să ne familiarizăm. Câţiva băieţi care au auzit aprecierea 
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colegei Mimi, scârbită de mădulare umane, au tăiat cu bisturiul un penis şi în prealabil învelit 

în hârtie, l-au pus la vestiar, iar apoi, corupând-o pentru câteva minute pe Mimi, în poşeta ei. 

Prin faţa Institutului circula troleibuzul care avea taxatoare în spate şi staţie chiar în faţa 

Institutului, la ieşire. Toţi mergeam cât mai aproape de Mimi să vedem reacţia. Am urcat cu 

toţii, era lume în troleibuz, Mimi deschide poşeta, observă în hârtie mădularul, îl ia cu două 

degete, îl agită în sus, strigând către grupul care izbucnise într-un hohot infernal de râs: „mă 

duc cu el la tov. decan, spurcaţilor!”…Lumea din troleibuz nu înţelegea bine ce agită 

domnişoara cu atâta energie.  Când au înţeles, troleibuzul a oprit, căci şoferul nu se mai 

putea stăpâni de ilaritate. Normal, a doua zi s-a lăsat cu frecuş la decan, pedepse generale, 

căci nimeni nu a trădat”. Faptul că nu eram aliniat politic într-un sistem în care dacă nu eşti 

cu noi eşti împotriva noastră, s-a lăsat la absolvire cu o repartiţie la o întreprindere anonimă 

din nordul ţării. Acestea erau indicaţiile secretarului UTM, Iliescu Ion, toţi studenţii să fie 

integraţi politic, iar cei care nu vor, să fie marginalizaţi. Am renunţat la mazilire, după o 

perioadă de timp angajându-mă în cooperaţie, la Radio-Progres, ca angajat la laboratorul 

radio-tv din piaţa Chibrit. Aveam de luptat (pentru  că  erau  foarte  grele)  cu  televizoarele 

sovietice „Temp 2” (27 kg.). Ruşii, pentru a nu reinventa roata, copiau cu exactitate produse 

occidentale:   primul autoturism Moskvici era Opel Olimpia model 1938, motocicleta IJ era 

Tzundap-Germană, ceea ce demonstra că în Rusia se aflau copiatorii şi nu inventatorii. De 

aceea,  în procurarea pieselor de  schimb pentru televizorul „Temp 2” de fabricaţie sovietică, 

găseam ajutor pe la diverşi ţărani care demontaseră din avioanele  americane doborâte 

(Liberator) în  timpul  războiului, aparatele  de  emisie-recepţie, de exemplu tuburile 

electronice VT66, identice cu produsul asovietic 6F6, tub final.  Electronica fiind o pasiune, 

am început să public în paginile revistelor: Sport şi tehnică, Tehnium, Ştiinţă şi tehnică, 

articole despre aplicaţiile tranzistorilor, amplificatoare, montaje practice, ceea ce m-a pus în 

contact cu masele de cititori. Palatul Pionierilor (Cotroceni), prin directorul tehnic Rădulescu, 

s-a arătat interesat  să preiau catedra de electrotehnică în 1970, o preocupare plăcută cu 

satisfacţii morale şi perspective. Au fost probleme la angajare cu originea mea nu prea 

sănătoasă, Radulian, conducătorul organizaţiei pionierilor fiind contra angajării unui 

necomunist, dar era o perioadă de liberalizare (până la vizita lui Nixon din 1972) şi am fost 

acceptat.  Episodul vizitei doamnei Nixon la Palatul Pionierilor a avut şi un aspect tipic 

dâmboviţean, dânsa a adus un camion cu jucării pentru copii din partea guvernului 

american, care însă au fost distribuite copiilor de nomenclaturişti, pionierii, elevii  care 

frecventau cursurile nu au primit nimic. La Palatul Pionierilor Cotroceni, în cadrul cercului de 

electronică aplicată, am primit sarcini dificile în a construi cu elevii mei aparate de emisie-

recepţie mici, 50 mW numai cu componente de la IPRS-Băneasa (româneşti), precum şi 

telecomenzi pentru navomodele, automodele, ceea ce am reuşit, ajungând să prezint şi în 

emisiunea „micii meşteri mari”, la Televiziunea Română, realizări ale copiilor pasionaţi. Am 

construit primul televizor didactic, pe o placă de 2 m. X 1,5 metri  cu toate piesele la vedere 

în funcţiune, pentru a demonstra principiile de funcţionare, etajele, efectele şi defectele în 

caz de întrerupere. ” 
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 Carina A. Ienășel  
Poeme 

 

 
 

 

 

 

cutumă 

 

la-ncheietura mâinii - firul roșu 

îmi amintește vag cine mai sunt: 

pământ și sânge, pare a-mi da de veste, 

amestecate în mojar de gând; 

 

un fir ce poartă-n sine înțelesuri 

nedeslușite ochiului grăbit 

ce n-are timp să-l mai despice-n șapte, 

să-l întrevad-arzând la foc mocnit... 

 

la-ncheietură, însăși veșnicia 

pulsează-ncet un cântec nesfârșit – 

aproape că îi simt, în mâini, uimirea 

atunci când îi vorbesc despre sfârșit 

 

și-ncepe blând să-mi spună despre toate, 

și-ncearcă să-mi arate că greșesc, 

că-n firul meu mileniile sunt toate 

și-n mine umblă Însuși Dumnezeu... 

 

la-ncheietura mâinii-nfășurat, 

de șapte ori, c-așa este cutuma, 

un fir c-un capăt chiar de cer legat, 

să nu mi se mai piardă-n lume urma... 

 

 

 

 

câmp de mușețel 

bunicilor mei 

 

în curtea lor, un câmp de mușețel... 

treceam prin el: eu, gâsca și-un cățel! 

ne ascundeam - cățelul și cu mine - 

și-i povesteam legenda lunii pline; 

 

stăteam ascunși în scorbura bătrână 

din curtea lor, cuprinsă de lumină, 

și ne rugam să plece odată gâsca, 

sătui fiind să ne jucăm „de-a prinsa”! 

 

în curtea lor, un câmp alb-auriu... 

te adormea, atâta doar mai știu. 

în vis simțeam miros de veșnicie – 

parc-auzeam cum doarme vremea-n glie... 

 

iar pe pridvor, un leagăn și mușcate 

atât de roșii, mă-ndemnau mai toate 

să le privesc întruna ca și cum 

ar fi-ntrupări din sufletul de-acum!... 

 

summer wine 

 

zgomot peste tot, aglomerate 

străzi și gânduri, curge-n urbe foc... 

parcă ar erupe în cetate 

toți vulcanii-n ritm de piese rock! 

 

mă gândesc să plec pentru o vreme, 

nu de alta, dar n-aud nimic 

și-un sejur pe unde ceru-și cerne 

din albastru ar fi bine-venit... 
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undeva... prin munți fără de nume, 

unde omul încă n-a ajuns, 

mi-ar feri-ntreg sufletul de lume 

și-aș uita tot ce nu pot să uit! 

 

pentr-o zi sau două aș purta, 

în timpane, amprentele ciudate 

ale unui cântec de demult 

care mi-a rupt inima în șapte... 

 

parcă-n vene mi-a pătruns, păcat 

semănând c-un vin ușor de vară: 

summer wine... ce haos a creat, 

drog acustic luat pe-urechea goală! 

 

mă voi dezvăța cumva de el, 

ascultând cum freamătă-n vânt brazii 

și-am să-mi prind, în taină, de-un cercel 

cântecul ivit din constelații... 

 

revenind din munte dup-o viață, 

că n-avem vacanțe numai dus, 

voi plusa c-un zâmbet și-o speranță, 

știind bine-n suflet ce-am ascuns!... 

 

vânătoare regală  

 

pașii mi se sting în arșița amiezii, 

stropii de cicoare-i cer iertare verii – 

liniștea-i deplină, în curând vânatul 

va-ncerca să-nșele vânătorul, arcul... 

 

ochii noștri parcă răscolesc destine – 

știu ce-o să se-ntâmple, știu atât de bine... 

vreau să-mi cadă arma-n ierburile-uscate 

și să fug departe, și să uit de toate! 

 

dar mi-s prinse-n palme arcul și săgeata 

și simt firul ierbii înnodat pe gheata 

care se preface, ca într-o poveste, 

într-un rug ce-aduce de prin ceruri veste... 

 

simt că-mi ard obrajii, simt pe buze sarea, 

mai scrutez o dată prada mea și zarea: 

valea-i o oglindă ce-mi reflectă chipul, 

iar un șoim îmi poartă zborul, gândul, 

visul... 

 

bitter song for the middle of 

summer 

 

mă-ndrept către tine. e aproape trei. 

calc alene.-asfaltul arde-n pașii mei. 

șovăi. m-aș întoarce. nu mi-i la-ndemână 

să-mi privesc în suflet pe-o așa căldură. 

 

pașii mei sfielnici se trezesc pe mare: 

știu umbla pe valuri și mi-i de mirare, 

fiindcă niciodată n-am lăsat pământul 

să-mi fugă din talpă pe-unde-l duce 

vântul... 

 

de-astă dată însă toate-s alandala – 

roșie-i ca macul, pe picior, sandala... 

ba mai mult, de-o vreme, gândul, în derivă, 

inimii nu-i spune că îi e-mpotrivă, 

 

împărțindu-și trupul, sângele din vene... 

lideri carismatici, prinși ușor de lene, 

care au impresia că știu despre lut 

cum a prins și suflu... și dor de absolut! 

 

iscălesc, în grabă, pactul de minune 

ei, specialiștii-n tainele din lume, 

și mă pun-naintea faptului-mplinit: 

dragostea îmi prinde gust de infinit!... 

 

am ajuns. se-oprește timpu-n ceas la trei. 

simt cum cu privirea sufletul mi-l bei, 

să-ți țină de sete pentr-o vară-ntreagă, 

care-aduce a bitter – e ușor amară!... 

                   Carina A. Ienășel  
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UNCHIUL CECILE 
Autor Daniel Ernestina 

Fragment 

 

„UNCHIUL CECILE – Am început să stau acasă tot mai puţin. 

Îmi făceam veacul într-o micuţă cafenea, la jumătatea distanţei 

dintre birou şi locuinţă. Aveam o masă a mea, undeva într-un colţ, 

masă la care stăteam ore-n şir fără să mă mişc, privind în gol spre un 

tablou ce reprezenta o furtună pe mare şi parcă priveam direct în sufletul meu. 

Eram şi nu eram în locul acela. Există un vehicul care te poate duce oriunde, oricând şi 

este gratuit pentru orice distanţă. Imaginaţia. Cu ea am fost la un doctor de căsnicii şi i-am 

spus: „Doctore, dragostea noastră este pe moarte. N-o putem ţine o perioadă pe aparate?” 

„Dragostea nu se ţine vie cu aparate” – mi-a răspuns prompt doctorul de căsnicii. Dragostea 

se ţine bine sprijinită pe două suflete care o doresc. Dacă unul din cele două suflete renunţă… 

Îmi pare rău!”! Da’ mie!” – am gândit eu atunci. Şi cum să nu-ţi pară rău? când aşteptam cu 

atâta nerăbdare ca balul să se termine, pentru ca ea să renunţe la voal şi să se-arate cea care 

este. Ardeam de dorinţa de-a pune alint pe fiecare rană, de-a pune aripi pe fiecare vis şi de a-i 

spune: „Tu eşti regina mea fără coroană. Hai să urcăm împreună în Paradis. Acolo poţi plânge, 

poţi râde cât vrei, căci vom rămâne singuri după bal şi eu am să te iubesc aşa cum eşti.” Numai 

că aşa cum era n-o puteam iubi. Nu puteam! 

(Unchiul Cecile bea cu sete) 

UNCHIUL CECILE – Într-o zi, existând, absent la măsuţa mea de la cafeneaua care se 

găsea la jumătatea distanţei dintre birou şi locuinţă, m-am îmbarcat pe draga mea imaginaţie 

ca să ajung într-o grădină exotică cu multe flori, preponderent albastre, atârnând pe liane 

predominant blond cenuşiu. Nu protestaţi, în imaginaţie este posibil orice. Aici, într-un colţ 

stătea o frumoasă  doamnă bând o cafea predominant neagră. Doamna avea ochii albaştrii 

ca florile şi părul blond cenuşiu ca lianele. Doamna părea puţin tristă aşa că i-am plantat un 

vis în ochii ei minunaţi pentru ca lumea să i se pară ceva mai frumoasă. Doamna făcu 

involuntar o criză de tandreţe şi, urmare unui cutremur afectiv, căzu demonstrativ în leşin. 

Apoi, tulburată, a mers cu mine la o brânzică şi un iaurt pentru că amândoi fiind, mă rog, la o 

vârstă,visul a fost mai scurt. 

(Unchiul Cecile vrea să bea apă dar constată că este gol şi îl aşează liniştit înapoi, pe 

masă) 

UNCHIUL CECILE – A doua zi mergând, din nou, la cafeneaua ce se află la jumătatea 

distanţei dintre birou şi locuinţă, constat cu stupoare că la masa mea se află o femeie, 

apropiată de vârsta mea, o femeie cu doi superbi ochi albaştri şi părul blond cenuşiu. Primul 

lucru pe care l-am făcut a fost să verific dacă este reală, pentru că, uneori, imaginaţia se joacă 

cu tine. Era adevărată! Atât de adevărată încât mi-a răspuns: „Dacă aceasta este masa la care 

staţi în mod obişnuit, vă rog să luaţi loc. Îmi face plăcere”. Cu ochii la noua mea colegă de 

masă, nu ştiu dacă m-am aşezat ori am rămas plutind la doi, trei centimetri deasupra perniţei 
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de pe scaun. Nu ştiu când am cerut cafeaua, nu ştiu când a venit şi nici când proaspăta mea 

tovarăşă de cafea mi-a pus zahăr în ceaşcă. De obicei eu beau cafeaua fără zahăr, obişnuind 

să glumesc că îmi place cafeaua amară ca viaţa. În după amiaza aceea nu a mai fost amară 

nici cafeaua nici viaţa. 

Am discutat despre o mie de nimicuri ca să ne adormim singurătatea şi ne-am trezit 

vorbind despre vieţile noastre. 

Cecilia… Nu  o chema  Cecilia, dar să îi spunem aşa ca să nu se prindă lume despre cine 

e vorba. Cecilia, deci era divorţată şi locuia singură într-un micuţ apartament aşezat astfel 

încât micuţa cafenea în care stăteam era aşezată la jumătatea distanţei dintre birou şi 

locuinţă. Spre deosebire de mine ea putea să îşi bea cafeaua acasă, dar, spunea ea, cafeaua 

este făcută să o vorbeşti, adică să o bei alături de cineva cu care să poşi schimba două vorbe. 

De aceea a fost bucuroasă când m-am aşezat lângă ea. Eu nu ştiu de ce am fost bucuros când 

m-am aşezat lângă ea, dar am fost bucuros. 

Cecilia era o femeie cu soare în zâmbet. Ştia să zgârie uşor ca să uiţi de durerile cele 

mari, să râdă ca să uiţi de plâns, să-ţi lege mâinile la spate cu razele de lună, ştia să îţi arate 

ce mică şi ce rea este lumea, astfel ca tu să spui: „Şi ce dacă!” Aşa cum s-a-ntâmplat din prima 

secundă, cu ea nici viaţa nici cafeaua nu mai erau amare. 

Cecilia era genul de femeie vioară: vibra frumos, dar tu trebuia să ştii să cânţi. 

Am început să ne vedem zilnic. Fără cafeaua aceea, băută cu ea, nu mai puteam dormi 

noaptea. Mă întorceam de pe o parte pe alt în pat şi mă gândeam ce este mai rău: singurătatea 

Ceciliei ori viaţa mea alături de Xantipa?  Mi s-a părut că situaţiile erau aproape la fel, adică 

do oameni care nu ştiau să înoate, căzuţi într-o apă adâncă, doar că, în cazul meu, mai aveam 

şi un pietroi legat de picioare. 

A doua zi i-am povestit Ceciliei despre asta şi a început să râdă aşa cum ştie ea, direct 

din suflet, puternic, molipsitor. Am prins a râde alături de ea. Am râs direct din suflet, puternic, 

molipsitor. Am râs de parcă nu era despre mine ci despre un străin. Da, da! Până la urmă cred 

că nu de mine râdeam. 

(Unchiul Cecile priveşte insistent spre culise. Aceeaşi fată care îi adusese apă la început, 

îi aducea acum o cafea. Unchiul Cecile gustă din ea cu multă plăcere). 

UNCHIUL CECILE – Ce este minunat? Nici ea nu mai putea să doarmă noaptea fără 

cafeaua aceea băută cu mine. „Ai timp pentru mine?” – am întreba-o într-o după-amiază. „Îmi 

fac pentru sufletul meu”, mi-a  răspuns Cecilia umplând cafeneaua de soare cu zâmbetul ei. 

Din păcate însă. Timpul rece se instala tiranic în oraş, iar cafeneaua aceea aşezată fix 

la jumătatea distanţei dintre biroul meu şi locuinţa mea şi exact la jumătatea distanţei dintre 

biroul ei şi locuinţa ei, era destul de prost încălzită. Stăteam mai puţin de fiecare dată, oricum 

niciodată nu am stat destul şi ne simţeam mai puţin confortabil. Într-o seară Cecilia a spus:  „E 

cam răcoare aici. Te-ar deranja, Cecile, dacă am lua cafeaua la mine?” şi, pentru că eu ezitam, 

a adăugat pe un ton firesc: „Oricum fac o cafea mai bună decât ei!” 

 

Autor Daniel Ernestina 
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Trăiesc! În timpul meu, în timpul tău... 
Autor -Mariana Rogoz Stratulat 

 

 
Am o relație foarte interesantă cu timpul. Uneori îmi e prieten 

și-mi ascultă în tăcere gândurile, alteori se face că nu mă cunoaște și 

mă lasă să orbecăi în necunoscut. În ambele cazuri, însă, mă tulbură, 

declanșându-mi angoase și neliniști. Cândva, năvăleau asupra mea o 

sumedenie de întrebări, curiozități despre acest... ”individ” invizibil. L-am pândit zi și noapte, 

interzicându-mi somnul, pentru a-l prinde, pentru a-l zări, pentru a-l opri să-l întreb cine este 

El, de ne numără viața și dorul. Timpul devenise pentru mine o adevărată dramă existențială. 

M-am liniștit abia când am descoperit mărturisirea Sfântului Augustin: ”Ce este timpul? Dacă 

nu sunt întrebat, știu. Dacă sunt întrebat, nu știu.” Și de atunci trec senină prin timp, citind cum 

l-au descris alții, cum au încercat să-l definească și n-au reușit. Îmi place descrierea metaforică 

făcută de Platon: ”Timpul este imaginea mobilă a eternității imobile.”, dar și concepția lui 

Mircea Eliade despre timp: ”Suntem păcăliți; ni se spune că a mai trecut o jumătate de oră, 

sau că e șase - ca și cum asta ar avea vreo importanță. Important e faptul că Timpul nostru, 

așa zis al Vieții, e un Timp al Morții.” 

Am renunțat să-mi pierd vremea vrând să aflu identitatea timpului, de când există și 

până când. 

M-am vindecat de boala lipsei de timp făcând ce-mi place. Dăruiesc și primesc bucurii, 

mă plimb prin timp fără să privesc mașinăria cu tic-tac, joc șotronul de luni până duminică 

pentru a-mi aminti gânguritul porumbeilor din podul casei și șoaptele vântului din nucul cel 

bătrân, iubesc pădurea și munții, oamenii și marea, cerul și liniștea. 

Trăiesc! În timpul meu, în timpul tău... 

 

Vino în timpul meu 

 

E dimineață? 
Am uitat că timpul tău e mozaic 
de păsări călătoare, 
de fluturi și cireșe coapte, 
un timp cuminte 
cu amintiri albastre și ceasuri ruginite 
în fereastră. 

 
Vino în timpul meu 
să îți așez visul sub pleoape, 
să căutăm cuvintele de foc, 
să ardem frigul din ochii statuilor de ceară, 

să scriem poemul umbrei din ghioc. 
 

Dar ce contează cum e timpul și al cui? 
Să ne-așezăm pe marginea fântânii 
să bem din miedul zeilor o stea, 
Şi somnul cade peste gene 
cu amintiri de sânziene. 
și să rostim în șoaptă o nouă rugăciune: 
Bună dimineața, dragostea mea! 
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Iarna de dincolo de iarnă 
Oamenii uită să mai fie oameni. 

Încep să se creadă zei! 
A nins în noaptea asta 
ca la sfârșit de lume! 
Se ascundeau poveștile 
în zorii-mbătrâniți, 
în cenușa disperării din amintiri postume. 
Prin țesătura de safir a lunii 
se răspândeau poeme și rugăciuni 
fierbinți. 
Oglinda speriată stârnește 
dorul umbrelor din munți. 
Figuri imaginare, 
vestale supărate, nori, mirodenii, 
nisipuri mișcătoare 
se-nchină la timpu-ncremenit, 
pustiu... 
Răsare iasomia într-un târziu 
parfum... 
Himerele dansează cu rechinii 
în portul părăsit, 
iar magii vin cu stele-n mâini 
să pregătească balul paiaței 
și-al vorbelor de fum. 
 
În seara de Ajun... 
 
Când se aude clopotul 
în măruntaiele pământului, 
ochii răsar în poemul păsării 
cu aripi de vânt. 
Din vară până în toamnă, 
galbenul trimite mesaje 
la curtea veșniciei, 
păianjenii țes frunzele și valurile 
pe linia orizontului. 
 
Când am timp, ridic perdeaua 
și deschid fereastra spre câmpia 
unde fântâna 
și-a pierdut stelele și mioarele. 
Elfii și spiridușii 
se odihnesc 
în scorburi de copaci, 
așteptând miezul nopții. 
Pădurea, 
îmbrăcată în odăjdii sfinte, 

ascultă  
corul îngerilor. 
 
Mă-mbrac în așteptare 
și pleoapele închid. 
Din Turnul Babel se-aude-un vechi 
colind... 
Un copil se strecoară tiptil-tiptil 
în mansarda de mult uitată. 
La pragul iernii oprește 
o sanie. 
Din ea coboară 
ierburi de leac, 
vâsc și file din calendar, 
o stea, trei magi și niște păstori, 
porumbei de zăpadă, 
focuri vii 
și nuci colorate. 
Când se aude clopotul în inima cerului, 
portocalele zâmbesc  în bradul din 
copilărie. 
 
În amintirea rece a altui anotimp 

Merg prin timp fără 
să-i rup orele și spinii... 

Iau cu mine anii și puțin infinit... 
 

Să nu mă lași să plec fără umbrelă! 
Să nu mă lași să-mi fie frig de mine! 
Să mă alinți în taină și-n cuvânt, 
să-mi porți mirarea că mă pierd în tine, 
să-mi fii zefir 
și-a cerului privire, 
să-mi scrii poemul macilor pe câmp... 
Eu voi sorbi din palma ta destinul, 
ademenirile cu flori de portocal, 
voi frânge întunericul și gerul, 
te voi urma, silfidă, 
prin cetina de brazi. 
 
Să nu mă lași s-adorm la margine de 
timp... 
 

(selecție din volumul Mansarda Timpului, 
apărut la editura TIPOMOLDOVA, Iași, 
2018) 
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Viața religioasă a 

românilor din Austria 
 

“„Cuvintele bune comunicate prin viu grai sau prin 

scris transformã pustii sufletesti în grãdini frumoase 

si bine roditoare, în fapte ziditoare” (Preot Dr. 

Nicolae DURA) 

 

DIASPORA ROMÂNÃ: RÃSPÂNDIRE, ISTORIE, ORGANIZARE 

 

Exil si diasporã sunt doi termeni care definesc aceeasi stare, din perspectivã profanã, exil-iesire, plecare de 

acasã, iar în limbaj bisericesc, diasporã-omul care nu mai trãieste acasã, ci în împrãstiere. Interesant sunt 

cercetati si explicati termenii, conducând la întelegerea relatiei omului cu statul de provenientã, cu statul 

care îl acceptã, ca locuitor sau cetãtean, relatia cu Biserica si cum îl acceptã aceasta. 

Primul capitol cuprinde descrierea întregii diaspore românesti si a organizãrii ei bisericesti: Diaspora 

organizatã canonic de Biserica Ortodoxã Românã (Mitropolia Autonomã a Basarabiei, Episcopia Ortodoxã 

Românã a Ungariei, Episcopia Ortodoxã Românã a Vârsetului, Asezãminte românesti la Ierusalim si 

Ierihon, Parohii românesti în Australia si Noua Zeelandã, Parohiile ortodoxe române din Cipru, Istanbul si 

Johannesburg). Diaspora românã americanã (Arhiepiscopia Ortodoxã Românã din America si Canada, 

Episcopia Românilor Ortodocsi din America). Diaspora românã europeanã (Eparhia de la Paris, 

Organizarea de noi parohii europene, Mitropolia Ortodoxã Românã pentru Germania, Europa Centralã si 

de Nord). 

ROMÂNII SI AUSTRIECII 

 

De-a lungul istoriei, Austria, în general, si Viena, în special, au reprezentat o punte de legãturã între Orient 

si Occident. În evolutia noastrã culturalã, economicã, politicã s-au înscris capitole importante privind 

legãturile cu Austria, ilustrate prin: Prezente românesti în Viena (Manuscrisul numit ,,Cronica lui 

Anonymus”, notarul regelui maghiar Bela III, documente de o importantã deosebitã pentru istoria 

româneascã si ortodoxã, pãstrate în Biblioteca Nationalã, Tetraevanghelul scris din porunca lui Stefan cel 

Mare, de cãtre monahul Filip, în 1502, pentru Mãnãstirea Zografu de pe Muntele Athos. Amintim câteva 

dintre personalitãtile care au trecut prin Viena: Matei Corvin, Petru Cercel, Radu Serban Vodã, Serban 

Cantacuzino, Constantin Brâncoveanul, mitropolitul Atanasie Anghel, episcopul unit Inocentiu Micu Klein, 

diplomatul Ienãchitã Vãcãrescu, Horea, Tudor Vladimirescu, episcopul Andrei Saguna, legendarul Badea 

Cârtan), Alma mater vindobomensis – studenti români la Viena. La Universitatea din Viena, înfiintatã în 

anul 1365 de împãratul Rudolf, multi tineri români au studiat aici teologia, filosofia, medicina, dreptul, 

artele ori stiintele tehnice. În analele Universitãtii se aflã numele tinerilor români : Ladislaus Wolachus 

(1391), Laurencius de Moldavia (1448), Samuil Micu (1766-1772), Petru Maior si Gheorghe Sincai (1780), 

Gheorghe Lazãr (1806-1809), Aron Pumnul (1842-1846), Petrache Poenaru (1822-1826), Alexandru 

Papiu-Ilarian (1849-1852), Titu Maiorescu (1856-1858), Simion Bãrnutiu, Ioan Slavici, Mihai Eminescu 

(1869-1872), Lucian Blaga, D.D.Rosca, Elena Asachi, Alexandru Flechtemacher (1834-1840), Isidor 

Vorobchievici (1868-1873), compozitor si profesor al lui Ciprian Porumbescu, Agatha Bârsescu si George 

Enescu (1888-1894). Traditia studiilor vieneze s-a continuat, indiferent de evenimentele istorice. Multi 

tineri, teologi, compozitori, pictori, poeti, au beneficiat de bursa ,,Herder” la Viena.  

Personalitãti ale culturii si spiritualitãtii românesti au fost rãsplãtite la Viena primind premiul Herder: 

Constantin Daicoviciu, Marin Sorescu, Eugen Barbu, Nichita Stãnescu, Eugen Jebeleanu, Ana Blandiana, 
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Mircea Dinescu, Rãzvan Teodorescu, Andrei Corbea-Hoisie, Andrei Marga etc. 

Crucea româneascã ce vegheazã de 322 ani la Viena „este o aducere aminte a prezentei românesti la 

depresurarea Vienei”. Cine, ce, de ce, când, sunt întrebãri la care inscriptia de pe Crucea romneascã 

rãspunde: „Noi, Șerban Cantacuzino, din mila lui Dumnezeu, principe al Valahiei Transalpine, domn și 

singur stãpân al ei etc. am ridicat aceastã cruce în locul sfânt la care poporul se poate închina în orice zi, 

cinstit întru veșnicã memorie a sa și a lor sãi, în timpul asediului Vienei din Austria Inferioarã de cãtre 

mahomedanii conduși de vizirul Kara-Mustafa Pașa, 1 septembrie 1683. 

Cãlãtorule, adu-ți aminte de moarte!” 

Românii de seamã ce au activat sau au trãit la Viena consemneazã prezenta unor personalitãti românesti 

care marcheazã legãturile puternice care au existat si existã între noi si vienezi ori austrieci: Nicolaus 

Olahus, Grigorie Maior, Gheorghe Lazãr, Zenovie Pop, Dinicu Golescu, Mihail Kogãlniceanu, Nicolae 

Bãlcesu, Nicolae Filimon, Andrei Saguna, Samuil Andrievici Morariu, Alexandru Hurmuzachi, Alexandru 

Lupu, Ioan Molnar Piuariu, Eusebiu Mandicevschi, Epaminonda Bucevschi, Aurel Vlaicu etc. 

Asociatii românesti la Viena au fost întemeiate încã în 1840, „Societatea de lecturã juridicã”, sub 

conducerea lui Eudoxiu Hurmuzachi. În 1861, Aron Pumnul a initiat ,,Societatea bisericeascã literarã a 

teologilor români.” În anul 1864, la Viena a luat fiintã un club social-literar cu numele „Societatea literarã 

si stiintificã”. Societatea academicã „România”, la 1867 îl avea ca presedinte pe Andrei I. Muresianu, care 

îsi luase doctoratul la Viena în 1865. Din unirea societãtilor existente: ,,România” si Societatea literarã si 

stiintificã”, în 1871 ia fiintã ,,România Junã” care a avut un rol important în organizarea, la 15 august 1871, 

a aniversãrii celor 400 de ani de existent a mãnãstirii Putna, ctitoria lui Stefan cel Mare si Sfânt si a primului 

congres al studentilor români de pretutindeni (16 august). În cadrul asociatiei, Mihai Eminescu a proiectat 

serbarea de la Mãnãstirea Putna. În 1884, un grup de studenti a înfiintat în 1884 clubul numit ,,Arborele”, 

în cadrul cãruia se întâlneau în fiecare duminicã dupã amiazã si citeau din opere literare. În cadrul 

comunitãtii de români din Viena, în 1902 ia fiintã societatea „Clubul român”, ca o preocupare pentru tinerii 

meseriasi sau alte categorii sociale care trãiau si munceau în Viena. Am retinut din obiectivele prevãzute 

în Statutul Clubului, aprobat la 13 decembrie 1906: „pãstrarea vietii religios-morale si sociale, a limbii, 

literaturii si artei românesti între românii ce locuiesc în Viena, sustinerea activitãtilor comerciale si de 

industrie, organizarea de conferinte, expozitii, discutii asupra temelor de stiintã, dar nu cele politice”. În 

secolul al XX-lea au functionat la Viena: „Societatea românã de ajutor Karol I rege al României”, „Senatul 

Militar Român”, ,,Guvernul National Român” (format de Horia Sima, la 24 august 1944, cu sediul în 

Hotelul Imperial), ,,Asociatia austro-românã” (1951), „Colonia românã” (1958), care îsi schimbã numele 

în 1982 – „Unirea - Prietenii României în Austria”, ,,Asociatia culturalã internationalã a etniei române – 

ACIER” (1983), „Arhanghelul Mihail” (1983), „Asociatia pentru organizarea de ajutoare pentru bolnavi 

grav de cancer ori handicapati din România” (1989), ,,Asocitia Comunitãtii lui Dumnezeu în Austria” 

(1989), „Comitetul International pentru România” (1990), „Ajutor pentru copiii din România” (1993), 

„Initiativa vienezilor pentru România” (1994), „Initiativa sperantã (o sansã pentru copiii din România” 

(1995), „Asociatia pentru sustinerea copiilor cu probleme din România” (1995), „Asociatia sportivã si 

culturalã Hajduk-Velko” (1997), „Platforma pentru comunicare si promovarea relatiilor româno-austriece” 

(1998), „Vorba noastrã”(1995), „Asociatia culturalã a austriecilor de origine românã – A.C.A.R.” (1998), 

„Astra” (2002), ,,Pro Arte” (2002), „Aut Pro Rom” (2000), „România” (2000), „Cercul cultural româno-

austriac„Unirea” (2000), „Speranta” (2000).  

Într-o lume a profundelor schimbãri, Asociatiile românesti din Austria au fost si sunt dovada împlinirii 

trebuintelor duhovnicesti ale oamenilor, dar si expresia unui principiu fundamental (indiferent de timp, 

forme de guvernãmânt, partide politice): „Biserica îl trateazã pe om nu doar ca fiintã socialã, ci îndeosebi 

ca o fãpturã cu vocatie spre transcendent, ca chip al lui Dumnezeu, fãpturã capabilã sã ajungã la asemãnarea 

cu Dumnezeu”(pag.136). 

Cãrți românești publicate la Viena este subcapitolul în care, dupã minuțioase investigații, Preot.Dr. 

Nicolae Durã, autorul acestei lucrãri unice, prelucreazã și transmite informații care intereseazã și cercuri 

eterogene de cititori, între care și acelea ale cercetãtorilor în domeniu. Materialul bio-bibliografic deosebit 
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de bogat este prelucrat și prezentat într-o sintezã uimitoare, oricând putând constitui izvorul altor studii de 

specialitate. De reținut este data de 14 februarie 1770, când, „pentru a stopa colportajul de cãrți de ritual 

din Rusia, Veneția și mai ales din Principatele Române spre provinciile austriece”, împãrãteasa Maria 

Tereza a oferit lui Iosif Laurențiu Kurzbock din Viena un „privilegium privativum”, pentru 20 de ani, sã 

tipãreascã toate cãrțile de ritual si manualele scolare, de care au nevoie episcopiile ortodoxe si unite din 

Imperiu, indiferent de nationalitatea si limba lor (pag.137).  

Lucrãrile religioase sunt ilustrate îndeosebi prin: Samuil Micu Klein, erudit filolog si istoric român, care 

a tipãtit la Viena o amplã lucrare de istorie bisericeascã, „Istoria eclesiasticã sau bisericeascã a lui Klaudie 

Freufi. Scoasã pre limba româneascã de S(amuil) K(lein) de la Sad, anul Domnului 1782”. Mai amintim 

„Prea scurtã arãtare pentru Dumnezeu…”, a lui Teofan Procopovici, arhiepiscopul Novgorodului, tradusã 

dupã o versiune sârbã, 1784. Preotul ortodox român Constantin Suboi din Timisoara a publicat douã cãrti 

pe cheltuiala sa, în 1785, „Învãtãturi crestinesti” si „Prea scurtã arãtare pentru Dumnezeu…” Tot în 1785, 

Simion Magiar a publicat „Cuvântare despre Taina Preotiei”. Cu binecuvântarea episcopului de la Carlovit 

s-a tipãrit în 1786 „Preotia sau îndreptarea preotilor”. De o inestimabilã valoare sunt: „Adunarea 

Cazaniilor” (3 vol.), „Ceaslov” si „Psaltire”, toate tipãrite în anul 1793. „Theoreticonul”, „Anastasimatarul” 

si „Irmologhionul” sunt primele cãrti românesti de cântare bisericeascã, în câte 9.000 exemplare, tipãrite 

de cãtre Ieromonahul Macarie Psaltul, în tipografia cãlugãrilor armeni mechitaristi, cu cheltuiala companiei 

de comert a lui Hagi Constantin Pop din Sibiu, în anul 1823. Episcopul Andrei Saguna a publicat, în 

germanã si românã, la Sibiu si la Viena, brosurile: „Pro memorie despre fâreptul istoric al autonomiei 

bisericesti si nationale a românilor de religie rãsãriteanã”, 1849 si „Memorial prin care se lãmureste cererea 

românilor de religiune rãsãriteanã în Austria pentru restaurarea Mitropoliei lor din punct de vedere al 

sfintelor canoane”, 1851. În 1868 si 1877, a apãrut, integral, „Noul Testament”, preluat din Biblia publicatã 

de Andrei Saguna.  

Cel pe care Mihai Eminescu îl prezenta drept „unul din bãrbatii cei mai învãtati dintre românii din 

Austro-Ungaria”, teologul si pedagogul Silvestru Andrievici Morariu a tipãrit numeroase cãrti la Viena, 

învãtãturi, catehisme, psaltichia, exprimându-si, nemijlocit, convingerea cu care scria si tipãrea „sã 

luminãm poporul, sã-i îndulcim viata cu sarea bunelor moravuri”. Acestea, ca si manualele destinate 

elevilor din clasele superioare ale gimnaziului sunt scrise cu dragostea si convingerea cultivãrii limbii, 

rãspunzând dorintei si imperativului major: „în limba maicii, unica limbã care strãbate de-a dreptul pânã la 

inimã”. 

Calendarele sau Almanahurile cultivate la noi de Anton Pann si Andrei Saguna au fost preluate ca gen de 

literaturã de Asociatia România junã care a editat Almanahuri în 1883, 1888, 1924. În intervalul 1962-

1989, Parohia Ortodoxã Românã din Viena a publicat 27 de Almanahuri (13, prin grija Pr. Prof. Dr. 

Gheorghe Moisescu, iar 14, în timpul slujirii Pr. Dr. Marin Braniste), reprezentând „o adevãratã 

encicolpedie a relatiilor româno-austriece, dar si o antologie de literaturã românã.” 

Tot prin grija Pr. Prof. Dr. Gheorghe Moisescu s-au publicat la Viena: „Prinos întru aducerea aminte a 

poetului Mihai Eminescu, la 75 de ani de la moartea sa”, Ed. Coloniei Române din Austria, Viena, 1964, 

„Mãnãstirea Putna. La 500 de ani de la întemeiere 1466-1966, Editura Parohiei Ortodoxe Române din 

Viena, Viena 1966 si „Centenarul Societãtii academice literare România junã, din Viena 1871-1971”, 

Editura Coloniei Române din Austria, Viena 1971.  

Tipãriturile laice de la Viena publicate pentru români sunt marcate prin manuale scolare în tipografia lui 

Kurzboc din Viena, cãrti de pedagogie, de metodicã, de gramaticã, de istorie, etc. Dintre autori, amintim 

pe: Iacob Putneanul, Samuil Micu Klein, Gh. Sincai, Ianache Vãcãrescu, Iohan Molnar, Dimitrie Caracas, 

Constantin Ucut Moscopolitamul, Mihail G. Boiagi, August Treboniu Laurian, Alexandru Papiu Ilarian, 

Silvestru Morariu-Andrievici, „fondator al cãrtilor scolare române din Bucovina”, descris de Mihai 

Eminescu: „personalitate puternicã, strãlucit si vrednic model de imitat prin viata sa plinã de o activitate 

salutarã si binecuvântatã.”  
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În primul Almanah, cel din 1883, apare pentru prima datã „Luceafãrul” de Mihai Eminescu, „Vremea 

si iubirea” de Carmen Silva, „Iarna vine” de Vasile Alecsandri, alte capodopere scrise de T. Maiorescu, I. 

Creangã, I. Slavici, I. Negruzzi, I. Vulcan, A. D. Xenopol s.a.  

La Viena au apãrut si o serie de publicatii românesti dintre care autorul aminteste „Sionul românesc. 

Foaie bisericeascã, literarã si scolarã”, 73 de numere (1865-1867, 1871-1872). Ziarul se remarcã prin 

dimensiunea conciliantã, lucru destul de rar întâlnit în publicatii cu o asemenea problematicã. Dr. Sterie N. 

Ciurcu si Dr. Cornel Diaconovici, în „Rumänische Revue”, fãceau cunoscute doleantele românilor si 

realizãrile stiintifice ale savantilor români. Alte ziare românesti la Viena au fost: „Albina” (1866-1870), 

„Sunete si rãsunete” (15 iunie 1892), „Luceafãr nou” si „Unirea” (1972-1089) si „Grai românesc” (1995-

2003). Mai amintim „Foaia de comunicãri a Parohiei Ortodoxe Române din Viena”, trimisã spre vestire 

sub numele „Chemãri la Hristos” (din 1993), aprobatã ca ziar în Austria, Buletinul Bisericii Ortodoxe 

Române Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil din Salzburg „Vestea cea bunã” (din 1988), foaia „Viatã si cuvânt” 

a Parohiei Ortodoxe Române, Pogorârea Duhului Sfânt din Linz (începând din 2004), „Publicatiile 

Bisericilor Penticostale Române din Austria, „Apa vietii” (din 1995).  

Acest întreg univers al cuvântului teologic ori laic, publicistic, literar, lingvistic este oglinda vie al 

relatiilor dintre români si vienezi, dar si a prezentei elementelor românesti în capitala culturii europene, 

Viena. Cimitire românesti din Austria. Preoti si credinciosi ortodocsi transilvãneni „veniti la Curtea de la 

Viena” pentru a-si cãuta dreptatea, mai ales de pe la jumãtatea secolului al XVIII-lea, au pierit în temnitã, 

din Kufstein, exemplu, Oprea Miclãus de la Sãliste, Ioan din Gales, Moise Mãcinic din Sãliste. 

În cimitirul St. Marx, din sectorul 11 al Vienei, nefolosit din 1874, se aflã mormintele multor români care 

si-au gãsit sfârsitul la Viena, printre care: Printul Georfie Demetrie Bibesco si Printesa Maria, m. nov.1851, 

domnitorul Alexandru Ipsilanti, al Tãrii Românesti, m.1823, colonelul si cavalerul Constantin Bãlãceanu, 

m. 1853, fostul episcop de la Blaj, Ioan Lemeni, m. 1848. Sunt amintite cele cinci cimitire cu soldati români, 

eroi din primul rãzboi mondial, înmormântati în Austria: Viena (Zentralfriedhof), Tulln (46 soldati), 

Zwentendorf (155 soldati), Brucknendorf (100 soldati), Kittsee (83 soldati). Mai sunt îngropati soldati 

români la Sigmundsherberg, 27 eroi în St. Georgen am Ybbsfeld, 4 la Wieselburg, iar altii la Purgstall. 

Soldati din al doilea rãzboi mondial au fost înmormântati la Kaisersteimbruch-Sommerein si Mauthausen. 

Sunt trecute in continuare listele cu soldatii înmormântati în Cimitirul din Viena, parcela 68 A, cu soldatii 

înmormântati în cimitirele amintite mai sus, în alte locuri din Austria, dar si în apropiere de meleagurile 

austriece, în Slovacia.  

Din anul 1994 s-a organizat o grupã pentru enoriasii Parohiei Ortodoxe Române din Viena (38 

Zentralfriedhof) care îsi sfârsesc trecerea pãmânteascã si pot fi înmormântati aici. 

Locul a fost marcat cu o cruce de granit, înaltã de 2,60 m. pe care s-a scris cu litere de aur, în românã si 

germanã: „Cimitirul Parohiei Ortodoxe Române din Viena”. Crucea a fost sfintitã în 25 martie 1995, de 

asemenea si locul, printr-o slujbã traditionalã ortodoxã sãvârsitã de cãtre Î.P.S. Mitropolit Dr. Serafim, de 

preotii Nicolae Dura (paroh), de Vasile Grãjdan (bursier) si de diaconul Dumitru Dura (secretar, Mitropolie 

Regensburg). 

Pe fondul unor puternice încordãri de apãrare a credintei strãbune ortodoxe române, a luat fiintã Biserica 

unitã din Transilvania. Multi preoti, dar si simpli mãrturisitori transilvãneni au sfârsit în închisori, pentru 

dreapta credintã ortodoxã. Preotii Ioan din Gales si Moise Mãcinic din Sibiel, Oprea Miclãus din Sãlistea 

Sibiului au murit ca martiri în temnita din Kufstein, Biserica pomenindu-i în ziua de 21 octombrie. 

„Asemenea mãrturii – scrie autorul acestei cãrti – ne ajutã sã întelegem mai bine convingerea lui Nae 

Ionescu, acest mare gânditor si metafizician: „Ortodoxia este un element decisiv si constitutiv în plãmada 

româneascã”. 

 

Preot Dr. Nicolae DURA 
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 MELANIA BRICIU 

ATANASIU 

 
 

Ostilul ochi din spatele inimii  

 

 stă mereu pregătit   

pleoapa-i se zbate a ceas rău   

sub greutatea tuturor uraganelor    

care și-au uitat începutul    

și nu-și întrezăresc nici sfârșitul   

    

voi puteți și-o strigați la toate răspântiile   

cei care meritați ocnă pe viață  

ne-ați pus libertatea-n butuci  

grei  cât trei decenii de așteptare   

voi puteți  să vă răspândiți ura   

crescută din voi ca buruiana   

lăsată de capul ei   

 printre flacoane din  care gazul  se revarsă  

 cu mărinimie   

 în fețe de copii femei și bătrâni   

 așa ca în acel decembrie   

 lăstari iviți din macii trupurilor    

sfârtecate de gloanțe   

i-ați strivit ostil sub talpa bocancului    

    

 voi puteți    

 să vă eliberați porniri asasine   

 așa ca în acel  iunie   

 când ați chemat hoarde subterane 

împotriva celor de-un sânge cu voi   

 noi v-am întâmpinat mereu cu   

mâinile goale ridicate   

cu strigătul libertății sub pleoapa iluziei  

vineții de insomnia tuturor dictaturilor  

    

voi vă închipuiți că puteți   

dar niciodată nu veți întuneca    

 lumina din noi   

 și nici nu veți închide definitiv   

 ochiul din spatele inimii. 

 

 

De ieri prin azi până mâine  

  

Doamne   

 am rămas în paragină     

 scutură-mă de toate omizile    

 care îmi rod lăstarii crescuți din timpul deja 

muribund   

 ieri  voi asculta tot ce-mi șoptește instinctul 

de melc   

 nu-mi pasă cum mi se va lipi pe fiecare durere 

clipa cea impostoare    

Doamne   

 curăță-mă de toate moliile   

 azi nu mai am timp să mă ajung pe mine din 

urmă   

 o lumină de întuneric îmi dă târcoale uneori   

fără să-mi presimt nici măcar fața expresiei   

 perfida  metastază  din mine   

 credința în ceva altceva   

Doamne   

dăruiește-mă cu toate ploile   

chiar și cu cele acide   

 poate că mâine m-am contopit prea mult cu 

mine   

vanitatea mi-a cerut să fug din toate 

pământurile   
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din toate cerurile  

și de tine   

de ieri prin azi până mâine. 

 

 

Rotund ori pătrat   

    

într-o ploaie cu laturi întinse și colțuri pătrate   

 să te poți închide abstract   

 într-o formă amorfă dimorfă   

 fără așteptări cu limitări   

 exacte intacte   

 într-un soare rotund și profund   

 cu alunecări indirecte   

 perfecte   

 te poți lăsa în voia scurgerii   

plângerii   

 în speranța ruperii cercului   

 incertului   

 spre o spirală neclară 

infinită nedefinită   

 revenire spre definire   

 o alcătuire de nu știu ce spre niciunde   

 valuri din materia                                               

 confuză obtuză difuză   

 de la început   

 până-n ceea ce nu știu   

  dacă e nimic    

 ori absolut necunoscut   

 ce ne dorim este oare    

 un pătrat exact și abstract   

 ori o sferă viageră efemeră 

 

 

Anti-odă iubirii   

    

 iubirea mă trăiește mă răsare mă asfințește   

 este  respirație hrană adormire și deșteptare   

 nu-i pot închina ode panegirice   

 e ca și cum m-aș felicita pe mine însămi   

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

de parcă m-aș auto-decora cu steaua cea mai 

înaltă   

dintr-un multivers implodat   

 și m-aș auto-intitula   

 dictatorul militar deasupra tuturor iubirilor   

 doar pentru că m-am luptat cu toate lumile 

perpendiculare adiacente și paralele   

    

 să te găsesc să te păstrez să te iubesc   

 de la primul nostru Bing Bang  până la cel de 

pe urmă 

 

 

Ostila tristă   

  

Pont Euxin agat indian verde adânc tulburător 

pescăruș răstignit între cer și pământ ori ochi 

de pisică la pândă perfidă perlă rară sau 

antracit sortit mocnirii eterne  

nu mai am pe cine și cum să invoc pentru 

uragane care spală   

durerea din pietre  

zeii s-au mutat demult lângă alte mări unde 

albastrul se leagănă cuminte între vis și dorință 

acolo nici o impuritate nu-l mușcă strigoii 

minciunii nu-l tulbură și nu știe ce înseamnă 

exilul

 

 

MELANIA BRICIU ATANASIU 
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Ștefan Dumitrescu 
Poeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICHEAUA TOT LICHEA RĂMÂNE !   

 

Licheaua tot lichea rămâne, 

De este iarbă, de e câine, 

De este ieri, de este mâine, 

Licheaua tot lichea rămâne ! 

 

Licheaua tot lichea rămâne, 

Dacă se duce, dacă vine, 

De este om, de este pâine, 

Licheaua tot lichea rămâne ! 

 

Licheaua tot lichea rămâne, 

De este totul, de e nime, 

De nu se poate şi de ţine, 

Licheaua tot lichea rămâne ! 

 

De e ministru, de e câine, 

De este rău, de este bine, 

De este nimeni, de-i oricine, 

Licheaua tot lichea rămâne ! 

 

SUNTEM MÂINI 

  

Păsările sunt mâinile mele întinse către tine 

să te mângâie, iubito, 

vântul este mâna mea gingaşă întinsă către tine 

râurile sunt mâinile mele limpezi care te caută 

pe tine, 

să te mângâie, iubito 

şi crinii sunt mâinile mele înflorite 

care te caută pe tine, iubito, să te mângâie 

şi eu sunt o mână, iubito 

din care pornesc mii de mâini 

ca ramurile unui copac ca să te caut pe tine, 

oh, dar a cui mână sunt eu,iubito 

a cui mână sunt eu 

a cui mână ?, 

şi Acela a cărui mănă sunt eu 

a cui mână este, iubito, 

a cui mână, 

a cui mână este, iubito ? 

şi tu eşti o mână, catifelată, gingaşă, iubito 

pe care te caut cu toate mâinile mele să te 

mângâi 

oh, şi către cine te întinzi tu, iubito, 

să-l mângâi, 

către cine te întinzi tu , iubito 

să-l mângâi, 

către Cine ? 

şi El a cui mână o fi, iubito, 

a cui mână, 

şi El a cui mână o fi, iubito, 

a cui mână ? 

 

OARE CE ESTE DINCOLO DE IUBIRE ? 

 

Oare ce este, iubito, dincolo de iubire ? 

Îndelung am plâns şi m-am întrebat 

În mijlocul mării singur un pat 

În lumea ailaltă un plop îmbrăcat în safire 

 

Pe fundul satelor sunt nunţi de şobolani 

Cuvintele stau într-un picior pe zare 

Pe masa văduvei buzele ei amare 

Dumnezeu se vede suind greu prin ani 

 

În biserici sunt ninsori înalte, argintii 

Pe fundul sufletului tău vălureşte un lan de in 

Un pian a-nebunit singur în ţintirim 

Pe vârful muntelui un urlet prelung ai vrea să 

fii ! 
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TOŢI TE CREZURĂ, NEAMUL MEU, 

NEROD ! 

 

Ai obosit, neamul meu peste măsură, 

Prin istoria asta, numai sânge şi glod, 

Toţi te crezură, neamul meu, nerod, 

Şi te călcară-n picioare cu ură ! 

 

Şi ca să nu te mai schingiuie, liftele străine, 

Să nu te mai calce ei în picioare, 

De teamă să nu te omoare, 

Începuşi chiar tu să dai în tine ! 

 

Să-i îmbunezi, să le faci lor plăcere, 

Le-ai luat şi ura, şi te-ai urât ! 

Cu-o sete fără margini. Într-atât 

Că ai ajuns un munte de fiere ! 

 

Popor sinucigaş şi mutilat, 

Tu eşti mai crud cu tine ca duşmanii, 

Trec veacurile lungi, şi trec şi anii, 

Tu te măcelăreşti adânc, constant ! 

 

Ai obosit, neamul meu, peste măsură, 

Prin istoria asta, numai sânge şi glod, 

Toţi te crezură, neamul meu, nerod, 

Şi te călcară-n picioare cu ură ! 

 

 

MELANCOLICĂ TU VII, IUBITO 

 

De-atâta iubire râurile au apucat-o pe câmp 

Păsările s-au dat peste cap zburând înlăuntrul 

lor 

Către adâncul din ele unde se prăbuşesc şi mor 

Eu sunt căzut la pământ bolnav, aiurând şi 

tâmp 

Pădurile au înflorit trosnind în mijlocul iernii 

Bisericile o apucă delirând prin păduri 

Pe cer efebii răsar luminiscenţi şi puri 

Îngerii vin încolonaţi şi trişti la vecernii 

Pe dealuri căprioarele au înlemnit 

Ca nişte cumpene subţiri până la cer 

Pe fundul satelor e trist şi e ger 

Şi temelia lumii demult a ruginit 

Tu vii iubito melancolică pe câmpie 

Înaltă ca un turn prin ninsoare 

Aud adâncul lumii cum mă doare 

Şi cum miroase îngrozitor a veşnicie ! 

 

 

DE-ATÂTA NEMERNICIE 

  

De-atâta 

Nemernicie 

E lumina 

Vişinie 

Şi e lumea 

O pustie 

Doamne 

Câtă 

Nebunie 

Stă 

Cerul 

Să nu 

Mai fie 

Muntele 

O carne 

Vie 

Putrezită 

Pe câmpie 

Omenirea 

O piftie 

Nu moare 

Şi nici 

Nu-nvie 

Pierdută 

În 

Veşnicie, 

De-atâta 

Nemernicie 

Câta e 

Şi-o să 

Mai fie ! 

 

Autor - Ștefan Dumitrescu 
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JOCUL  MIRĂRILOR 
-Fragment- 

 

Întinsă pe canapeaua moale, în sunetul muzicii 

preferate, uvertura operei „Frumoasa din pădurea adormită” de 

Piotr Ilici Ceaikovsky, alintată în umbra răcoroasă prefirată 

printre draperiile îngăduitoare, Lelia se simţea bine după ziua 

încărcată. Parfumul de ulei de levănţică o relaxa. Alergătura 

prin biblioteci, tot căutând nişte referinţe pentru lucrarea pe 

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

era o femeie tânără! Traducerea la care lucra era foarte 

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

perfect. De aceea citea, se documenta, căci n-ar fi admis să facă un fel de copy paste rece şi 

impersonal. Cât despre locul acesta, un fel de casă de modă, micuţă şi modestă, nu era numai o 

afacere. Este adevărat că o cumpărase tot de la nişte români, de fapt moştenitorii fostului 

proprietar. Deşi nu era specialitatea sa, o simţea ca pe un fel de reîntoarcere la anii de demult, 

în copilărie, când îşi trăia zilele printre probele clientelor, croitul rochiilor, cusutul la maşină.  

Încă îi stăruia în minte mirosul de cârpă udă încinsă de talpa dogoritoare a fierului de 

călcat. Amintiri din fosta prăvălie-atelier, cu geamuri luminoase şi cu ieşire la stradă, care în 

spate se continua cu o cameră de locuit. Ca mai toate prăvăliile de pe această stradă! Părinţii ei 

puseseră alături cele două maşini de cusut, una, de damă, cumpărată de tânăra femeie în rate de 

la magazinul specializat de pe strada Regală, cealaltă, bărbătească, mai veche, luată la mâna a 

doua. Spre fundul atelierului, în dreapta, trona masa de croit, mare, acoperită cu un blat gros de 

aproape zece centimetri. Lemnul său neted primea generos toate materialele care se lăfăiau în 

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

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

centimetru de rezervă, foarfecul cel mare, dar, mai ales, tipare.  

Tipare pentru lucrurile speciale: mâneca simplă, mâneca raglan, piept, spate, guler drept, 

guler şal, crac de pantalon, bazoane. Toate, făcute din carton gros, îngălbenit de atâta folosinţă, 

cu o gaură anumită pentru a sta, unele peste altele, după mărime şi specific, pe câte un cui mare 

şi gros. Una era să faci un palton pentru a fătucă subţirică şi alta era să acoperi rotunjimile unui 

bărbat care trecea zilnic strada la crâşma lui Şelaru pentru porţia lui de mititei şi bere. La un 

capăt al mesei stătea cutia cu crete de croitorie, alături de cea cu ace cu gămălie, degetare.  

Tot pe această masă îşi găsea rezolvarea nevoia de a călca lucrurile groase, sprijinite de 

pernele special confecţionate din fâşii de material, tăiate, udate, presate, îndesate într-o pungă 

de pânză după forma necesară (mânecă, piept,…) şi lăsate la uscat în bătaia soarelui, până 

căpătau tăria potrivită. Acestea, învelite apoi în alt material, mai rezistent, făceau tovărăşie cu 

bucăţile de nanghin cu care se acoperea stofa prigonită sub pojarul fierului de călcat, după ce 

totul fusese cuminţit cu pămătuful făcut din şuviţe de material gros rulat la un capăt şi legat 

bine, ai cărui franjuri grosolani se udau în apa pusă alături într-o fostă cutie de conserve.  

Fierul de călcat, din fontă grea, cu mâner de lemn, se încălzea după reguli ştiute de mult 

timp: se deschidea capacul, se puneau cărbuni negri-tăciune, se aprindeau şi apoi, cu capacul 

bine închis de siguranţa cocoşelului de fier, se vântura totul, ca bărcuţa din bâlciul de la colţul 

străzii, până când tăciunii căpătau culoarea de jar şi degetul, uşor umezit în vârful buzelor, 

sfârâia pe talpa lucioasă a fierului încins. Era gata!  

Pentru lucrurile subţiri, exista un fier de călcat mai uşor, cu talpa subţire, care se încălzea 

pe aceeaşi gazieră la care se pregătea mâncarea. Alături, pe perete, atingând duşumeaua, trona 

o oglindă cu ape gălbuii, tulburate de trecerea atâtor ani. Numai  rama de lemn, într-o culoare 
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incertă de auriu veştejit şi inscripţia fernet, desenată direct pe luciul albăstrui, cu litere mare, 

roşii, într-un fel de blazon, mai puteau povesti de unde provenea şi câte văzuse la viaţa ei: 

amatori de licori bahice, rătăciţi prin aburii iluziilor efemere; dame de consumaţie cu zâmbetul 

mereu pe buze ca o invitaţie perpetuă motivată de dezgolirile îndrăzneţe şi neaşteptate în care 

nurii apetisanţi ascundeau uneori adevărate drame; scripcari obosiţi care, cu ochii pe jumătate 

închişi de patimă sau de nesomn, cântau de dor şi de inimă albastră; şi fum, multe rotocoale de 

fum, ce se încolăceau prin părul tuturor ducând mirosul de chantan până în orele nopţii 

celeilalte, ca o chemare la păcat, acoperită superficial de o undă de apă de colonie ieftină, 

fabricată în distilerii suspecte. Acum, în ea se oglindeau clienţii veniţi la probă. Doamne 

grăsuţe, disperate de formele rotunjoare, care trebuiau mascate cu o croială nouă; domni care 

veneau pentru un costum de haine, făcut din materialul nou, cumpărat pe puncte; rar, foarte rar, 

câte o mireasă, care nu împrumuta rochia de la prăvăliile cu specific, pentru că dorea să păstreze 

ca amintire propria rochie albă de organdi, la fel ca cea păstrată în cufărul bunicii. Căci croitoria 

începuse să aibă căutare.  

Se lucra orice. Din două haine vechi, una nouă, din ceva mare, două lucruşoare mici 

pentru copii. Mai rar, materiale noi! Nu oricine şi-ar fi permis! Un raft cu policioare pentru 

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

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

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

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

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

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

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

atelierului pentru clientela ce venea să aducă ceva de lucru.  

Mama ei, croitoreasa, trata  fiecare clientă cu atenţia cuvenită unei mari doamne. Îi 

deschidea jurnalele, îi dădea sugestii, chiar dacă ar fi fost vorba de volanele unei rochiţe pentru 

cea mică sau de guleraşul rotund, care era foarte modern. Nu puteai să treci pe stradă fără să 

vezi anunţul scris cu litere de tipar pe cele două vitrine, de o parte şi de alta a uşii de intrare: 

Croitorie de damă; Croitorie bărbătească.       

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

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

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

când a fost necesar, se vor întipări în mintea ei de viitoare doamnă.  

A trebuit să treacă atâţia şi atâţia ani pentru ca ea să descopere că mama sa muncea nu 

doar pentru banii atât de necesari traiului zilnic. A înţeles că practica această meserie cu patimă, 

ca pe o artă, bucurându-se de fiecare lucru nou, reuşit. Abia aici, târziu, Lelia a înţeles 

voluptatea cu care femeia se apleca asupra unui material nou intrat pe masa de croit, pipăindu-

l cu degete nerăbdătoare, alintându-l într-un tapotat mărunţel, mângâindu-l lin cu palma, ca pe 

o ofrandă de sacrificiu, după care, cu gravitatea unui mare preot, începea ritualul măsurării, al 

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

o oarecare linişte interioară, începea a potrivi, a suprapune, a fixa cu ace de gămălie. În miez 

de noapte, când se petreceau toate acestea, deoarece era mai multă linişte în jur, protocolul se 

preciza fără echivoc.  

De acum încolo, nu mai era cale de întoarcere! 

Lucia PĂTRAŞCU, 

Poet, prozator, publicist în reviste literare, 

lector, comentator şi prefaţator de carte. 
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Încopcieri 1 

Mi se face mintea 

Cioburi 

Când parcurg 

Înspre tine un drum 

Cu franjuri 

Iubite 

Pe pietre zidite 

Mototolesc 

Bulgări albi 

Să pot licări 

Unduirea ta 

Pe un mușchi 

Hoinar de păcate 

Iubite 

 

Încopcieri 2 

Mă simt atât de neimportantă 

În toate adevărurile 

Tale 

Iubite 

Îmi alung un singur gând 

De spini duri 

De muguri 

Din ochi 

Sclipesc rubine 

Ceți 

Ascunse 

Tu taci 

Ca din a codrilor fântână 

Irumpe 

La malul Meu 

Pergamentul 

Anilor 

Voiam să știu 

Dacă avem un adăpost 

Iubit 

Pe timp de fulgere 

Albastre 

 

Încopcieri 3 

Zăbovesc la tivul 

Apei 

Precum la tâmpla ta 

Iubite 

Și-mi prelungesc valuri 

De fiori 

La creștet 

Departe de noi 

E clepsidra unui fir de nisip 

Risipit în doruri 

Acum e rândul tău 

Iubite 

Să pietruiești 

În agate 

De sare 

Amfora depărtărilor 

 

Încopcieri 4 

Frunze se foșnesc 

Acum 

Când o viață 

Una 

Mă ia de mână 

Iubite 

Mă plimbă la râu 

Să îmi dreseze 

Pieptul plin de fructe 

Exotice 

Din umbra ta 

De cerb 

Se-ntrevede 

Curgerea de timp 

Anost 

Ai grijă 

Iubite 

E seară în noi 

Sacoșa celor o mie de nopți 

E deșartă 

La margine de Cer 

Sunt întoarceri 

Un dor 

De aventură 
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Spintecă 

Pocalul 

Cu vin 

Din vieți furate 

 

Îndescătușări 1 

Este vremea 

Iubite 

Să ne creștem trupurile 

În iarba de coasă 

Să alungăm 

Ora din vara furtunilor 

Și blana de lup 

Să fim oameni 

Care fug de apocalipsă 

De furnici și greieri 

Cu o sticlă în mână 

Prin care se văd 

Bucurii 

Necazuri 

Întrupări și iarba înțeleaptă 

A culorii de asfalt... 

 

Îndescătușări 2 

Azi 

Iubite 

Îmi imaginez 

Că pot trișa 

Rana din picior 

Care îmi sufocă 

Pana și incantațiile 

Ariilor de la patefon 

Era să îmi cazi 

Gudurându-te tandru 

Pe niște capricii de ale mele 

Uitate pe culori 

Întrebând ce tablouri 

Se răsfață 

Printre 

Răspunsuri 

Însă 

Tu 

Iubite 

Îți iei la manșon 

Istețimea minții 

Și mi-o ascunzi 

Printre insomnii 

 

 

 

Îndescătușări 3 

Ușor atipic 

Se petrec acum 

Zilele 

Trăim la maxim 

Izbânzi de vara 

Spânzurată 

Necenzurând tăișuri din coapsa 

Ta 

Iubite 

Era seara 

Noastră 

Când ai îmbrăcat 

Sarafan de umbre 

Peste trupul meu 

Scos la licitație 

Îmi trec prin vene 

Bezmetice 

Careuri 

Trișate 

Decolteuri 

Cerne timpul 

Seara din noi 

 

Îndescatușări 4 

Azi 

Iubite îmi măsor 

Timpul 

Cu pașii melcului 

Aleg pleava din bizare și inutile 

Lucruri 

Un praf de năut 

Expirat 

Precum vieți 

Săgetate de vulturi 

Îmi intuiește 

Descântece 

Din memorii uitate 

Iubite 

Din ce în ce 

Mai mult 

Ninge fin vremuri 

Peste nopțile noastre 

În galopuri 

Zile ce cad 

În praf de Flori 

Moarte de săruturi 

 

Autor – Florica R. Cândea 
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Nicolae Nicoară - Horia 

Poeme 
 

 

 

 

 

 

 

 

POEZIA MEA... 

 

Poezia mea... nu e din plâns, Are ceva  din 

Lacrimă răsfrânt, De peste tot în Ochiul ei 

am strâns  Lumina-mpărtăşită din cuvânt...  

  

De mă citiţi măcar să fiţi mai buni, Acolo 

toate armele se tac, Acolo e şi freamăt de 

goruni Din Dorul Iancului fără-de-leac...  

  

Acolo-mi sunt de fapt strămoşii toţi, 

Punctele noastre, pururi cardinale,  

Acolo este neamul meu de moţi  

Rămas de la-nceputul lumii Sale...  

  

Poezia mea... din râs nu-mi  este, Are atâta 

dimineaţă-n ea Şi-s fericit ca soarele pe 

creste Când soarbe rouă din privirea ta! 

 

 

POETUL SCRIE…  

 

Poetul scrie noaptea cu lumină,  

Cu linişte el scrie deseori,  

Nu-l tulburaţi din pacea lui divină,  

Poetul scrie până către zori,  

  

Iar când se face ziua fericită,  

Cu bucurie înaltă şi adâncă  

Poetul până seara el recită  

Poemele din gând, nescrise încă.  

  

Mereu şi la îndemâna orişicui,  

Poetul scrie cu lumină clară,  

Uitaţi-vă cu grijă-n ochii lui,  

Să nu-i răniţi vederea din afară... 

 

 

SABIA CUVÂNTULUI 

 

Nu mi-a fost strâmbă niciodată slova  

Şi nimănuia n-a adus acuze,  

Mi-e dragă, deopotrivă, şi Moldova  

Cu tot alaiul ei nuntit de muze...  

  

De neamul românesc nu mi-e ruşine,  

Frate-al meu, tu cred că mă-nţelegi,  

Balada sfântă de Acolo vine,  

Aceleaşi doruri freamătă prin crengi  

  

Din vecii statornice poveţe,  

Olteni şi Moldoveni, Copchii de Moţi  

Din Umbra Flăcării ori din Esenţe, 

Dumnezeu e-acelaşi pentru toţi!  

  

Pe câmp la Păuliş, de Mărăşeşti   

Duşmanii noştri n-au ştiu să treacă,  

Azi, cine Doamne, ne împarte-n găşti 

Sabia cuvântului din teacă?! 

 

DOINĂ... 

 

Frunză verde încă, frunză verde,  

Copacul meu e tot mai cenuşiu- 58 de ani! 

Nu-mi vine-a crede,  

Când au trecut atâţia nu mai ştiu...  

  

Bate un vânt rece printre crengi,  

De unde bate n-aş putea să spun-  

Iubita mea, tu singură-nţelegi,  

Tu, Mama celor trei bărbaţi de-acum:  

  

Silvanus, Horia şi Dorul tău  



 
 

      29 

ASRA 

Ce l-ai visat să-ţi fie fată-n casă,  

58 de ani, nu-mi pare rău   

În urma lor ce Poezie lasă!  

  

Câţi au rămas, o ştie  Cel de Sus,  

Cuvântul doar să-mi fie sănătos,  

Încă mai am, încă mai am de spus  

Atâta freamăt, poate cu folos!  

  

Nu sunt bătrân, aşa precum se spune  

În actele din starea mea civilă,  

Sufletul meu în palme ţi se pune,  

Precum în vremea când erai copilă  

  

Şi eu copchil, acolo printre Moţi,  

Cu toată fericirea de pe Munte,  

Iubita mea, eu ştiu că tu mai poţi  

Să faci din el peste prăpăstii, punte... 

 

Ţi-aduci aminte, ce nebuni eram,  

Ca două curcubee însetate!  

58 de ani, atâţia am?  

Iubita mea femeie, nu se poate!... 

 

RUGĂ PENTRU CEI PLECAŢI DIN 

ŢARĂ  

  

Vântul geme prin goruni-  

Doamne, cum să nu Te doară?  

Se duc oamenii din Ţară  

La... bătrâni şi la căpşuni...  

  

Celor de sus nu le pasă  

Că rămân legaţi de Dor  

Aici copilaşii lor,  

Singuri, singurei Acasă...  

  

Ochii mei sunt plânşi acum,  

Cei plecaţi departe-n lume  

Când se roagă, fă anume,  

Doamne, să-i întorci din drum!  

  

Celor care ne conduc  

Tu să le aduci aminte-  

Dă-le lor de-acum-nainte  

Soarta puilor de cuc... 

...........................................  

  

Câine viu aici, leu mort  

Nu mă vreau pe alte hărţi,  

Doamne sfinte, să mă ierţi-  

Şterge-mă din paşaport!... 

 

SE DUC ŞI EI... 

 

Şi megastarurile mor  

Şi împăraţii lumii, Doamne,  

Rămân în urma tuturor   

Aceleaşi primăveri şi toamne...  

  

Se duc şi ei în Veşnicie,  

Flămânzi şi goi ca la-nceput  

Şi nu iau nicio bogăţie  

În casa din argint sau lut...  

  

Trei zile viscoleşte ceaţa  

Prin sufletele celor mulţi,  

Ce se ridică dimineaţa  

Din Valea Plângerii spre Munţi...  

  

Şi vin apoi, ca din vedenii,  

Cât nu e rece spuza humii,  

Tot fel de fel de rubedenii,  

Din toate marginile lumii  

  

Şi într-o nesfârşită ceartă,  

De jos ce sunt şi până sus,  

Ei nu ştiu cum şi cui să-mpartă  

Averea celui ce s-a dus 

.. ...........................  

Toţi deopotrivă, mari sau mici,  

Nu suntem pe pământ eterni  

Şi-n urmă ne rămân aici  

Aceleaşi primăveri şi ierni...  

 

Autor – Nicolae Nicoară - Horia 
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Constanța Abălașei Donosă 

Poeme 
 

 

 

 

 

Umbre    

 

Voi culege fir de umbră când lumina se va 

pierde, 

Să-ți fac un amurg de salbă, cu dragostea 

ce se vede. 

Voi culege și trifoi, noaptea la lumina 

lunii, 

Să fim iarăși amundoi, pân-la răsăritul 

zilei. 

Dimineața să ne prindă, sub geana-i uimită 

Zilei să fim cronică, de soare citită!  

 

 

  Gândul 

S-a prăbușit iar gândul pe-aducerile aminte 

Pășind cu pași înceți, spre doruri 

neîmplinite. 

S-a prăbușit iar gândul și bântuie ca ceața, 

Când noaptea plumburie trezește 

dimineața. 

Umblă ziua răsfoind, prin dorurile tale 

dormind! 

S-a potolit iar gândul de-atât de mult 

umblat, 

Din răsăritul zorilor și al lunii înnoptat!   

 

 Dor singuratec    

 

Crapă zorii-n hărnicie, soarele răsărind 

Să lumine cu bucurie, ochiul trist și 

nedormit. 

Dimineața vine prin geam cu raze din cer, 

Peste case, peste ram, peste verdele 

stingher. 

Peste primăvara-n gri, anotimpul ploilor 

Mugurii copacilor, nemurirea florilor. 

 

Flori plăpânde miresmate, cu lumina dintre 

stele, 
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Către dorul cel stingher așezat pe rămurele. 

Așteptând vara cea coaptă cu rod așezat, 

Până-n toamna-nfiripată, de ocru vegheat!    

 

 

 Ploaia din grădină   

 

S-au dus razele de soare de pe câmpul 

înflorit 

Albe și mirositoare, ori ca macul înroșit.  

Timpul care dă-ntrecut, permanent o să 

revină 

Ziua, care s-a născut în noapte se-adună. 

 

Lunmina ce vine din ceruri, la malurile 

mării, 

Nisipurile sale scăldând, cu taina 

mângâierii. 

Picăturile de ploaie, la picioare se înclină 

Picură în pic, pic, pic, stropii-s în grădină!     

 

 

 Dincolo de nori   

 

Dincolo de nori pân-la steaua mea, 

E-o gheață de dor, și-o perdea de nea. 

Mai sunt fulgi greoi ce bat pasu-n loc, 

Știuți de flămânzi, la cuvânt și joc. 

 

Cândva, îmi erau prieteni fără nume- 

Îmi vorbeau, zâmbeau pân-la soare-apune. 

Într-o zi-s tăcuți, cu glasul livid, 

Altă zi-s învăluiți, de dorul timid.    

 

 Primăvara  

 

Primăvara-mi vine iară de departe,  

Tot cu muguri vii și viața împarte. 

Zboruri în licăriri de păsări călătoare, 

Scchimbă peisajul, iernii trecătoare. 

Primăvara pe sub zări, stropi și vânt urzit 

Ne trezește din uitări cu zgomot amorțit. 

Frunzele arțarului ce cerșesc plecat, 

Umbra deasă-a codrului, de dor fermecat. 

Primăvara se arată cu speranțe-n toate 

Stropii ploii sunt uscați de raze luminate!      

 

 

 Mugur neînsemnat   

 

Mugur, tu curând vei fi floare cu parfum,  

Mirosul iară va spăla , dorurile scrum. 

Curcubeul se arată după strop în sus și-n 

jos, 

Raza soarelui îți spală petala, duios. 

Mugur, floare colorată, trupul spre mine 

îndrepți, 

Numai învierea arată, toată taina acestei 

vieții!    

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Constanța Abălașei Donosă
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O carte bijuterie 
de Ileana Costea 

 

 

   
În secolul 21 când lumea se îndreaptă 

vertiginos spre comunicare pe internet și cărți 

digitale (e-books), cărțile tipărite pe hârtie au 

început să piardă teren important. 

 

În Statele Unite librăriile, chiar cele foarte mari și de succes, ca Barnes and Nobles și 

Borders, s-au împuținat, unele au dispărut. Erau aproape ca și cafenelele Starbucks, la fiecare 

colț de stradă. Și acum găsești doar pe ici pe colo câte una. Ne îndreptăm spre “totul online”, 

“totul pe computer”… În Europa, ca să numesc doar câteva țări, Franța, Portugalia, Spania, încă 

dai de librării în mersul pe jos prin orașe. Iar mie, deși persoană axată pe și pasionată de (prin 

natura profesiei mele) “orice este bazat pe computer”, librăriile, bibliotecile tradiționale, cărțile 

pe hârtie îmi trezesc multă bucurie. 

 

Noua carte a Luciei Olaru Nenati “Uitam să mă trezesc în zori” (2018, editor Asociația 

Culturală “Regal d’Art”, în Colecția “Regal de poezie”) este ceva cu totul deosebit  pentru 

secolul nostru. Este o carte bijuterie, și spun aceasta nu numai la figurat. Pe copertă, cartea este 

decorată cu un filigran circular aurit decorat cu cristale Swarovski, șase roșii și unul alb. Am 

înțeles că aceasta ar reprezenta floarea vieții la vechii daci, un fel de amuletă cu virtuți benefice. 

Am înțeles de asemeni că mai există câteva exemplare ce au în loc de floare o camee aurită. La 

fel, și titlul și numele autoarei sunt caligrafiate cu cerneală de aur lichid. O bijuterie de carte în 

toată puterea cuvântului! Plecăciuni, pentru idee și executare, maestrei creatoare, doamna Lili 

Bobu, președinta Asociației culturale, aceea care a mai realizat creații bibliofile de preț, precum 

”cartea de aur” dedicată poetului Grigore Vieru, spectacole de elită cu Eugen Doga, dar și încă 

două cărți-bijuterie ale poeților Nicolae Dabija și Victor Teișanu, colorate în verde și, respectiv, 

în albastru. 

  

Învelită în piele de căprioară de culoare bordo, cu o coroană de lauri, simbol al editurii 

“Regal d’Art”, încrustată pe coperta interioară, cartea de format mic, agreabil, 15 cm pe 15 cm, 

e măiestrit pusă în pagină pe o hârtie crem lucioasă, ca de mătase, cu textură fină și cu imagini 

ale picturilor lui Dumitru (Dmitry) Brodetsky din Chișinău, Moldova, imprimate pe hârtie 

transparentă de orez, romantice și expresive și ele, frumos colorate, delicate dar puternice prin 

misterul pe care îl emană, foarte apropriate poeziei scrisă de Lucia. 
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Cartea Luciei Olaru Nenati vine parcă din lumea de pe vremuri, aceea a cărților 

frumoase, a cărților tipărite cu grijă specială, pe hârtie specială, îmbrăcate în piele și cu imagini 

“ca-n povești”. Se apropie de manuscrisele bisericești…de cărțile de colecție, cu pozele lipite 

pe hârtie “cu valoare de tablou”, nu imprimate. Iar eu am încă senzația plăcerii de a răsfoi încet, 

cu mare atenție și concentrare, o carte frumos tipărită. Erau multe în larga bibliotecă de familie 

din casa noastră din București. Ba pot spune că în 1972, când m-am refugiat în Franța, una 

dintre cele mai mari dorințe ale mele era să îmi pot crea cândva, în exil, o bibliotecă plină de 

cărți ca aceea pe care o lăsasem în urma mea în țară. 

 

Această carte-bijuterie începe cu o poză din tinerețe a Luciei (poză frumoasă ca de 

vedetă de cinema!) din timpurile visului pe care autoarea îl descrie în poezia ce dă titlul cărții, 

“Uitam să mă trezesc în zori”, poezie armonios muzicală, revelată pe vremea când, fiind 

muzeografa Ipoteștilor, se afla parcă într-o tulburătoare comunicare cu Poetul. 

 

 

 

Urmează apoi, diverse ecouri despre 

Lucia și poezia ei, caligrafiate tot cu 

cerneală bordo, în stil cursiv, ca de 

mână.  

 

 

 

Am dat și de un ecou scris de mine, nu-

mi mai amintesc în ce an sau cu ce 

ocazie: 

 

“Lucia Olaru Nenati este un om de 

cultură renascentist care pentru mine 

întruchipează creatorul cu o dublă 

pasiune: cultură-conștiință, dar având 

și multiple valențe.  
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Gama de activități ale Luciei Olaru Nenati a fost de-a lungul anilor și continuă să fie extrem de 

largă, de la cărți pentru copii, proză, critică și istorie literară, la conferințe publice și canto și 

până la conducerea unui muzeu, a unor teatre.” 

 

Mă simt onorată să mă aflu în asemenea companie aleasă, printre ecouri scrise de Ana 

Blandiana, Dan Puric și alte personalități de marcă printre care și trei academicieni (Mihai 

Cimpoi, Constantin Ciopraga, Nicolae Dabija) care laudă opera poetică a Luciei, activitatea ei 

de conferințe-spectacol, în care ea delectează publicul, recitând sau cântând. Un astfel de ecou 

vine dinspre prozatorul și poetul Lucian Hetco, acela care, în articolul intitulat “Sub semnul 

florilor de tei”, se referă elogios la spectacolul cultural (așa cum a definit el prestația Luciei), 

text publicat în iunie 2007 în remarcabila revistă “Agero Stutgart”, pe care a editat-o el mulți 

ani în Germania. 

 

Iată asemenea aprecieri consemnate într-o scrisoare a Anei Blandiana, “…este o carte 

de o mare frumusețe și profunzime a sentimentului, de o mare simplitate, aproape plutitoare, a 

formei. Am citit-o cu bucurie și mi-a lăsat impresia pe care mi-o lasă întotdeauna poezia 

adevărată, acea senzație de limpezime, de după plâns…Te felicit din toată inima și cu toată 

colegialitatea pentru Umbra Casandrei și-ți doresc noroc cu ea și pentru ea.”Sentimentul 

spiralei (TipoMoldova 2012, Iași) 

 

Sunt și referiri chiar la poemul ce face obiectul acestei cărți-bijuterie. De pildă, acesta 

este considerat a fi ”o baladă postmodernă” în care efectul este ”realmente unul de 

excepție…absolut remarcabilă”(Gheorghe Secheșan); ”Un poem absolut tulburător, unic în 

poezia contemporană, cu ritm de sarabandă și menuet, fermencător și plin de adrenalină, dar și 

de melancolie eminesciană, de visare și nostalgie, de speranță și tulburare, de erotism și 

idealitate, într-un echilibru încântător…L.O.N.se numără printre cei mai importanți poeți 

români contemporani.” (Victor Teișanu) 

 

Ecourile apar mai întâi în română, apoi în engleză, și am avut plăcerea să contribui la traducerea 

lor alături de Victoria Milescu. 

 

  După ecouri urmează o pagină surpriză, cu un plic din hârtie transparentă de orez, din 

care cititorul poate scoate două mici pliante-pagini-manuscris tot pe hârtie de orez, cu poezia 

“Uitam să mă trezesc în zori” scrisă de mână și semnată de Lucia. Numai bune de înrămat… 

 

Ileana Costea, PhD 

Professor California State University, Northridge 
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Coriolan Păunescu –  

 Poeme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacol 

 

Pe cohorta universului de gânduri, 

care ne vin destul de arar 

ochiul viu adună stelele lutului 

din cea mai lungă noapte a iubirii  

oprită în gestul nesigur al mâinii  

dintr-un motiv statuar. 

 

O, nesupusele și răsăritele valuri  

de pe-ale mărilor imense trianguri 

din care lumina într-un neted pustiu   

se desparte ca o zvâcnire în viu!  

 

Astfel, ne curățim de cenușa 

marilor biruințe fierbinți, 

așternută peste spaimele lumii cuminți 

din noaptea galaxiilor repezi 

de care cândva ai să te lepezi 

când straniul destin ți-e dat 

dintr-un colț de cer turburat. 

 

Și iată, universul iar se deschide  

tremurând ca un astru pe ceru-nstelat  

şi nespus de albastru  

în lumea de care te simți dezlegat. 

 

Sabia de deasupra 

 

Niciodată nu se poate trăi-n veșnicie 

cu sabia ce-atârnă prin firul de păr, 

gata să se-nfigă crud în inima lunii  

venind istovită  dintr-o scamă de nor. 

 

Şi-acum să ne strângem iar laolaltă 

uneltele întru înaltă şi eternă lucrare 

navigând într-o arcă de sfinte cuvinte  

spre noi azimuturi sub bolta cea mare. 

 

Apoi să ne-aşezîăm în cercul ce-adună 

himericul timp răsunând atât de bizar 

din tăişul de oţel ce-n viu se înstrună  

pe-o limbă de clopot vibrând arbitrar.  

 

Iar arcul voltaic ce încă fulgeră-n vid 

rescrie cartea citită-n eternă furtună  

ca un scenariu ce-l joacă un ins rătăcind 

sub norii cei negri şi albi, dimpreună. 

 

S-adaste roibul și murgul 

 

Caii mei, caii mei ageri, cu șeile verzi  

desemnând lucruri grave și fără hotar, 

în care niciodată n-ai vrea să mai crezi 

când vin peste noi porunci de coșmar.  

 

Și toate sunt fraze amare și fără sfârșit 

un fel de temeri dintr-un timp revolut?  

Ori poate viziuni de om etern răzvrătit, 

vânătorind într-un spațiu necunoscut.   

In crugul lumii eu par în lumină înzidit 

iar caii nechezând prin vremi se răzbună 

și-n galop aleargă printr-un codru trăsnit 

fulgerând în noaptea extrem de nebună. 

  

Sărim peste golul surpat prin falii de cer  

urmărindu-ne parcă prin spaime amurgul 

și semne din timpul rănit ni se fac în eter 

prin livezi să adaste şi roibul, și murgul. 

 

Şi-apoi să necheze bidiviii cu nările-n vânt, 

pregătindu-ne iar de o mare și rece furtună, 

ferindu-ne de-a spune vreun magic cuvânt  
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când iată zeițe mai plâng cu capul pe lună. 

 

Jocuri 

 

Ieri m-am jucat însingurat printre nori 

cu trei răspunsuri într-o linie dreaptă  

şi m-am văzut devenind dintr-o dată 

o arhaică pradă din prea multe culori. 

 

Pentru cei care umblă pe-ntinse cărări 

am văzut un timp ce-ar vrea să înțeleagă  

cât este de înaltă lumina prin marile zări  

când luna-şi cunoaşte povestea întreagă. 

 

Şi-atunci am zis că nu vreau să mai fiu 

 deasupra durerii stelare din roşia rană 

chiar dacă ziua prin lume îmi flutur târziu  

eşarfa prin tot ce nimic nu îndeamnă. 

 

Şi nici nu vreau cumva să m-adun în 

lumini 

 ori prin izuri care vin din sfinţita gutuie 

când în galbene vremuri prin lumi de 

străini 

trupul s-aşează symbolic pe urme de cuie. 

 

Târziu 

 

O, Doamne, în sufletul meu  

încă-mi spun 

că timpul mă duce mereu în alt loc 

ca un vânt ce sfârşeşte  

prin marele sud  

fără să nască vreun dram de noroc. 

 

Şi umblu, acum, ca un bătrân cerşetor 

iar pleoapa se zbate pe ochiul meu stâng. 

 

O, şi ce trist, Doamne, mai sunt  

și cum trec prin noaptea lumii de greu! 

Dar cât de prudent mă arăt  

prin marele târg  

când pe străzi apar instantaneu.  

 

Și parcă pe ele s-așterne iar 

un mitic pustiu 

în care îngerul meu lucrează discret 

chiar dacă-n inimi s-aprinde  

un fulger bizar de târziu. 

Cineva, totuşi, mă poartă statornic de mână 

ademenindu-mă cu râsu-i curat şi plebeu 

şi poate c-aevea s-arată fantastica zână.  

s-o trec pe tărâmul maritului zeu.  

 

Lehamite 

 

Nu mai voiam să plutesc în aerul  

răzvrătit pe negândite  

şi încălzit de o rece și albastră ninsoare 

fiindcă atunci nu știam în trup 

ce anume-n lumină mă doare. 

  

Răspundeam unor chemări 

fără să mai înșir nume abstracte  

şi fără să stârnesc false povești  

pe tabla mea de pretense pătrate.  

 

Pe sub haina cerului etern foșnitoare 

ca o mantie antică de vară 

ce-mi asfixia cuvintele din greu 

traversam apele nopții - 

prea reci şi prea puțin curgătoare. 

 

Nu mă priveam de jos în sus, 

cum se întâmplă, şi nici din afară 

când ne măsurăm umbrele… 

Stăteam pe o stâncă dublă şi rară 

aşteptând să se joace  

ultima scenă din noaptea fără personaje 

care mor într-o zi perfidă și-amară. 

 

Autor: Conf.univ.dr. Coriolan Paunescu 
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NATURA DIN OM 
Prof. Stefan Mîrzac 

 

Birocrat  
  

❖ Oamenii devin hârtii, iar birocrații devin părinții 

acestora și tind să aibă suflet de hârtie. ❖ Birocratul 

ține mult la scaun, dar îi arată mereu fundul.  

  

Blocaje  

  

❖ Blocajele din noi pot fi la nivel informațional, 

energetic sau al substanței. O dizarmonie la nivel 

informațional determină  blocajul informației. Acesta 

va determina blocaj energetic, care poate provoca, la 

rândul lui, blocajul materiei prin tumoare.  

  

Boală – bolnavi  

  

❖ Bolnavii cu vechime pot deveni medicii lor. ❖ Când bolile se adună prea multe, te ocupi 

doar de cele ce dau dureri mai mari.  

 

❖ Când un om bolnav mental joacă rolul de om sănătos, chiar crede că este sănătos. În 

schimb, îmbolnăvește pe celălalt apropiat care trăiește mereu același scenariu. ❖ Pe măsură 

ce calitatea medicilor și a actului medical scade, are loc o creștere a numărului bolnavilor cu 

vechime, care caută alți medici. ❖ Plăcându-i întunericul, bolii îi place să stea un timp, 

ascunsă. ❖ La om, cauzele sănătății sau ale bolii sunt la nivel de gând (undă), iar efectele 

ajung până la nivel de trup (particulă).  

Boboc  

  

❖ Un boboc, dacă nu-i mângâiat, admirat, lăudat, de gâze, de păsări, de oameni, de soare, nu 

înflorește.  

Bogăție – sărăcie  

  

❖ Pentru cei mulți, bogăția nu este o cale pentru a deveni cu adevărat mai bun. ❖ Cel bogat 

sufletește are nevoie de atâta bogăție, cât să-și poată întreține normalitatea.  

Brad 

❖ Numai de Crăciun, bradul are șansa să se simtă pom, iar pentru om este doar una din șanse 

ca să se simtă domn.  

❖ Ce-mi spune conul copt de brad? Când este vreme frumoasă, se simte bine, își desface 

solzii, eliberează semințele, care cad pe pământ, ca să încolțească. Când este vreme rea, își 

strânge solzii și nu-și eliberează semințele. Este ca un fel de barometru ce arată că există și o 

presiune, o stare a creației.  
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Trecut – acceptare şi iertare 

Grosu Aurelia 

 
 Rănirea unui duşman te coboară mai prejos decât el. 

Răzbunarea te face egalul lui.Iertarea te ridică deasupra lui. 

Benjamin Franklin 

 

       Sunt momente în care am dori să rescriem anumite capitole ale vieţii noastre, unele 

dureroase, altele ruşinoase, altele insurmontabile. S-a dovedit că durerea  emoţională  

nerezolvată creează haos în sistemul imunitar. În acest sens, pacea cu trecutul nostru se impune 

ca o necesitate absolută. Mulţi dintre noi preferăm să ne uităm mereu înapoi, cu părere de rău, 

la situaţiile şi oamenii nepotriviţi. Dar, dacă am schimba  felul în care ne raportăm la acesttrecut, 

am putea să-l recatalogăm, întrebându-ne altfel: „În ce fel m-a făcut trecutul meu mai puternic? 

Ce calităţi mi s-au dezvoltat în provocările trecutului? Ce defecte amputut descoperi la mine? 

Cum am reuşit să administrez perioadele dificile? La ce ar mai trebui să lucrez acum ca să devin 

mai performant în ceea ce fac? Ce ştiu acum şi nu ştiam atunci? Pe cine aş putea să ajut cu 

experienţa mea?“  Simţim deseori acut sentimentul de vinovăţie sau ruşine când privim la 

trecutul nostru. Însă, analizând conştient, putem face o diferenţă între vinovăţie şi ruşine, fiindcă 

atunci când ne simţim prost faţăde ceea ce am făcut, este un sentiment sănătos (vinovăţie). 

Aproape toţi oamenii avem lucruri pe care am vrea să le schimbăm în vieţile noastre, dar, 

Dumnezeu când ne-a creat, a spus: ”Iată că toate erau foarte bune. ”(Geneza 1:31) 

        Aşa că El ne vede altfel. De aici rezultă o acţiune pe care o putem implementa cu toţii la 

nivel mental: a ne accepta trecutul şi a nu mai repeta greşelile. Numai un Dumnezeu iertător 

poate încuraja astfel:         

 ” Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul căruia nu-I 

ţine în seamă Domnul nelegiuirea.” (Psalm 31:1-2) Deci, dacă Dumnezeu ne iartă, atunci putem 

să ne iertămşi noi, deoarece avem această capacitate. Apoi, am mai avea o opţiune vizavi de 

trecutul nostru: să ne transformăm durerea în câştig. 

     Vindecarea presupune teamă, tristeţe, mânie, frustrare, neîmplinire. Ea cere timp, dar aduce 

mai multă fericire decât orice trecut despre care îţi aminteşti. Vindecarea şi acceptarea trecutului 

poate lucra atât de puternic, încât omul să urce pe treptele înalte de dezvoltare personală 

impresionante. ”Iată, Eu fac toate lucrările noi.” (Apocalipsa 21:5) 

      Misionara Helen Roseveare, în timp ce lucra în Congo,a fost violată foarte brutal. Scriind 

despre teama ei, această  femeie spune: „Trebuie să mă întreb: pot să-I mulţumesc lui Dumnezeu 

că mi-a dat această experienţă, chiar dacă nu-mi spune de ce?“ De multe ori, mi-am pus 

întrebarea aceasta şi eu:   „Doamne, nu înţeleg de ce a trebuit să trec mai mult de zece ani printr-

o depresie cumplită, printr-o viaţă dură şi neimaginat de grea, prin două căsnicii nefericite, două 

divorţuri traumatizante, soldate cu două tentative de suicid, care au avut ca şi consecinţe 

devastatoare, câte 5 zile de comă profundă?      M-am întrebat, am aşteptat să văd de ce, dar, 

uneori, Dumnezeu alege să tacă. Din experienţa mea de viaţă, am aflat altceva însă: că El face 

toate lucrurile noi. Secretul nu stă în răspunsuri, ci în acceptare. Însă, să ştii, să fii sigur, să fii 

conştient că în mijlocul a tot ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă şi se va întâmpla, Dumnezeu stă 
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în control. Atunci ai două alternative: fie te gândeşti la asta şi te hotărăşti să trăieşti din nou, fie 

vei trece prin viaţă crezând că nu ai avut parte de un curs corect.  

        Aşa că te îndemn, dragă cititorule, să îngropi trecutul tău sau trăieşti cu fantomele lui!  A 

readuce mereu în minte vechile suferinţe este ca şi cum te-ai uita la acelaşi film, sperând să aibă 

altfel de final.Când dai vina pe tine sau pe ceilalţi, te legi de trecut şi diminuezi stima de sine şi 

aşa scăzută. Când dai vina pe Dumnezeu, puterea Sa se întrerupe în dreptul vieţii tale, apoi 

îndoiala vine în locul încrederii, apare amărăciunea şi, odată cu ea, apare şi cinismul. Când dai 

vina doar pe alţii, măreşti distanţa dintre ei şitine şi elimini singura opţiune care ar putea 

funcţiona pentru a te regla emoţional – iertarea. Când te încrezi însă în Dumnezeu, atunci doar 

El te poate reabilita, vindeca, elibera şi ierta. Dumnezeu promite că:” Iată, Eu fac toate lucrurile 

noi.” (Apocalipsa 21:5) 

          În cazul vieţii mele, El a făcut toate lucrurile noi, m-a vindecat de depresie, m-a ajutat 

prin oameni competenţi, m-a dus pe un drum nou şi mi-a dat misiunea să scriu, ceea ce fac cu 

mare pasiune pentru ceilalţi oameni. Iartă şi mergi mai departe! 

 

                                                                                                                                              

Grosu Aurelia, Galaţi  

                                                                    Din cartea ” Picături de suflet în contul 

înțelepciunii tale”, 2014 

 

SPECTRUL LIBERTATEA 

 
Am plecat din România cu un tablou național pe care erau brodate încrustate o Nadia 

Comăneci, un Ilie Năstase, un Ion Creangă, un Eminescu, Ispirescu, Mihai Viteazul, Ștefan cel 

Mare, un Vlad Tepeș, un Decebal, un Făt Frumos, o Ileana Cosanzeană și o Punguță cu doi 

bani, Mama și Tata, Fratele și Sora, un Munte și o Mare, chiar Neagră dar o aveam, era a noastră 

că de aceea învățam la școală Țara Noastră - Casa Noastră, Colegii și Dascalii mei, Blocul, 

Cinematograful, Școala și Șantierul Minier Ciudanovița. Am uitat să amintesc de Ceaușești, dar 

și pe aceștia i-au împușcat de Crăciun și nu am vrut să îmi pătez pânza cu ei.  Asta am dus cu 

mine în străinătate. 

În occident am realizat cât de liber și treaz eram în România, în lumea acelor vremuri 

așa-zise dictatoriale. Cu toate că atunci nu știam decât de Dictatorul lui Chaplin și ăsta era 

comic, te făcea să râzi. Este adevărat că dacă mă gândesc acum, atunci râdeam cu poftă la 

bancurile comuniste. În Australia unde am ajuns nu sunt bancuri. Aici nu am avut timp să râd 

că a trebuit să-mi plătesc chiria la casă și ratele la mașină. Am muncit încontinuu ca să mă bucur 

de libertatea de a alerga de la serviciu la Bancă pentru a-mi plăti datoriile pentru lucrurile 

închise în casă, bunăstarea democrației și libertății capitaliste.  

Azi sunt pensionar trăind doar pentru asta. Nu am mai râs în grup și nu ne-am mai ascuns 

de nimeni fericiți. Fericiți e plural, iar aici, în vest există doar individual fericit, ascuns în casă 

și nu numai, dar și casa ascunsă după garduri și zăbrele, cică pentru a nu te fura hoții. Să nu-ți 

fure averea din casă pentru care ți-ai riscat viața când ai trecut fraudulos frontiera. 
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Acestea sunt noile lanțuri ale libertății: bunurile material, pe care nu le poți arăta altora ca să te 

mândrești pentru că toți au lanțuri și tu nu poți fi mai prejos. Începi să delirezi numai la gândul 

minciunii speciei umane. Viața e un joc de Pocker, ne mințim încontinuu, ne tragem în piept, 

ne momim nu numai peștii cu boaba de porumb în undiță, dar și pe noi.  

Natura întreagă e îngrozită de comportamentul speciei umane, de imaturitate, 

iresponsabilitate, lacomie și prostie. Și animalul mănâncă, dar nu ca omul, ci el știe cât îi trebuie,  

restul lasă, așa din respect pentru echilibrul vieții. Îi înțeleg pe extratereștrii că nu vor să ne 

contacteze. Imaginează-ți omul să dorească să intre într-o căcănărie pentru a contacta muștele 

pentru un schimb de experiență. Vă simțiți jigniți de comparație, dar cam așa se vede de sus. 

Mai repede te-ai grăbi să contactezi un gândac în balega din drum. Asta mă duce cu gândul la 

aborigenul care aleargă de unul singur prin deșert cu sulița în mână după vânat. Mai repede mă 

gândesc că extraterestrul i-ar contacta pe ei și poate chiar că i-a și contactat deja ca dovadă 

picturile lăsate pe stâncile răzlețe ale marelui continent. Acești aborigeni de cincizeci de mii de 

ani au trăit aici fără limbă scrisă și fără o istorie violentă, fără exercițiul timpului ca unitate de 

măsură a gândirii și călătoriei în viață. Pentru ei nu exista trecut și viitor ci doar prezent.  

Deasemeni când se naște sau moare omul nu părăsește această lume, pleacă în aici și tot 

de aici vine. Deci ei și noi trăim de fapt în lumi paralele. Ca să înțeleg mai bine încep cu lumea 

noastră, cum o vedem și percepem noi. Imaginați-vă spectrul electromagnetic în care trăim ca 

pe o coardă de chitară sau sârmă care vine din infinit și se depărtează spre un infinit pe care 

sunt întinse ca rufele la uscat începând cu cele cunoscute nouă; razele gama, razele X, 

ultravioletele, apoi cele vizibile ochiului nostru, lumina alb, negru și culorile, aici fac o 

paranteză să informez că materia din univers, spun specialiștii nu are culoare ci doar 

proprietatea de a reflecta lumina albă în spectrul frecvenței culorii respective, dacă obiectul e 

roșu va reflecta frecvența roșie, dacă e verde atunci va reflecta frecvența specifică verdelui și 

așa mai departe. După spectrul vizibil urmează razele infraroșii, radiațiile Terahertz, 

microundele, undele radio și altele necunoscute nouă spre un maxim infinit. Acesta este spectrul 

electromagnetic popular lumii noastre.  

Când vorbim de mai multe lumi pe înțelesul aborigenului australian atunci să ne 

închipuim pe lângă spectrul cunoscut nouă, adică coarda de chitară un numar infinit de corzi 

adică de lumi paralele. Aboriginenul își imaginează că atunci când te naști, vii de pe o altă 

coardă (ceva asemănător cu ce spunea într-un interviu Oana Pellea că și-a ales părinții înainte 

de a se naște), iar când mori te duci pe o altă coardă, adică alt spectru electromagnetic. Deci, 

există un număr infinit de lumi paralele într-un infinit de universuri. Visarea e și ea o călătorie. 

Azi-noapte am fost în acest oraș în timpul Imperiului Roman, eram turist. În fața mea se ridica 

un zid imens, cu porți falnice de vreo douăzeci de metri înălțime, patru uși solid închise. Eram 

pe un fel de trotuar înalt, iar în stradă o pereche agitată să se pozeze. Doamna vine la mine și 

mă roagă politicos, înmânându-mi aparatul să le fac o poza cu peisajul din față.  

Aparatul de fotografiat era de mărimea unei banane, cu un ecran mic de ceas de mână 

și privind imaginea zidului cu poarta încadrat pe ecran, observ cum poarta începe să se dizolve 

în zid. Doamna era lângă mine. Prin fața noastră trece o namilă de om care obturează imaginea 

din față și pe domnul pereche. În timp sincron, ea mă sărută pe obrazul stâng, șoptindu-mi că 

nu mai e nevoie de poză. Tresar surprins, familiar și mă trezesc. Ea a vrut doar să mă sărute. 

Nu m-am prins. Sunt cazuri în care sunt ființe care pot călători de pe un spectru pe altul sau să 

pătrunzi cu vederea sau să comunici audiovizual cu ființe sau cunoscuți din aceste lumi. Sunt 
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anumite plante pe pământ sau chiar dintr-un accident corpul nostru poate să genereze anumite 

substanțe în creier care să ofere posibilitatea de a vedea în unele din aceste lumi.  

Să vorbești de pildă cu o persoană dragă, pierdută sau chiar străini, cu strigoi de 

exemplu. Imaginați-vă că vizionați un film cu Mihai Viteazul și deodată pe ecran mai apare o 

proiecție cu un alt film, din al doilea război mondial cu Hitler, de acum sunt două lumi și eroii 

se observă și încep să vorbească unul cu celălalt, apoi mai apare o proiecție cu Superman care 

îi vede pe primii doi, dar îi ignoră din cauza vitezei. Imaginați-vă cât de ocupați am fi dacă am 

avea acces la toate rețetele și chimicalele care să ne ajute să accesăm un număr infinit de lumi. 

Am schimba canale încontinuu până am înnebuni. Acum înțelegeți de ce nu aveți voie să 

consumați droguri? 

Se mai spune că timpul e o noțiune inventată de om și că în realitate toate lucrurile se 

întâmplă simultan. Într-un apartament în Blocul A , la ultimul etaj era o conferință de presă la 

care eu eram invitat să spun câteva cuvinte despre inginerul Iulian Topală care trebuia criticat 

azi, în democrație că a servit Comunismul, dar am fost dat afară pentru că i-am scos în evidență 

patriotismul, dedicația lui pentru locul natal și profesionalismul eminent și inventiv de care a 

dat dovadă în perioada vieții și a serviciului sau a adus exploatării miniere EMB Oravița, prin 

invențiile și inovațiile sale și nu mai puțin titlul sau la catedra Institutului Politehnic din 

Timișoara, lucruri care ar trebui să ne onoreze. Am așteptat afară la poala Blocului vreo câteva 

ore. Cum se poate ca un om care a făcut atâtea pentru ciudanovițeni, a copilărit acolo, le-a cântat 

pentru că era și un muzician strălucit, le-a reparat drumul de câte ori îl lua apa, le-a obținut de 

la județ și instalat releul de televiziune ca să îi scoată din izolare.  

După toate aceste frământări nu am mai rezistat și am hotărât să apăr starea de fapt a 

lucrurilor și să mă confrunt cu cei din ședință. Cinstea unui adevărat român nu trebuie obturată 

pe motivul că a trăit în orânduirea comunistă în care am trăit cu toții și ea era  la putere atunci. 

Am urcat alergând cele trei nivele și am pătruns în apartament prin coridorul lung, parcă eram 

la Auschwitz. Am ajuns în încăperea care acum era dărăpănată, cu doar un pat de fier în mijloc, 

în care, acoperit cu o patură din păr de cal dormea cu fată, în jos un ajutor de minier proaspăt 

ieșit din mină, de obicei erau tineri. La picioarele lui care îi ieșeau pe sub pătură, pe tălpile 

murdare plasate orizontal pe bara patului  se frigeau câțiva cârnați de porc Kransk, despicați în 

două pe lungime care sfârâiau. Mi s-a făcut foame, am început să-i învârt și să-i reorganizez pe 

tălpile mari de miner care ardeau. El s-a trezit și l-am întrebat ce s-a întâmplat cu sedința? 

”Habar nu am! Ia și mănâncă și tu”, m-a invitat. Într-adevăr mi-era foame și sete.  

M-am trezit și am băut apă. Dorința mea a fost să-l reabilitez pe om ca să poată dormi 

în pace. Sunt lucruri pe care le putem face unii pentru alții, chiar între lumi.  

Cu știința pe care a acumulat-o omenirea până azi putem picta doar astfel de tablouri. 

Sunt sigur că în o sută de ani vom fi liberi, dacă mai suntem aici vom fi capabili de alte tablouri, 

de comunicări și călătorii bine controlate și organizate între lumi și tot așa spre un infinit fericit 

până acesta dispare, crește și devine un prezent cu Ilene Cosânzene, Feți Frumoși și un acasă. 

 

 

BEN TODICĂ 
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Mihaela Gudană - 

Poeme 

 

 

 

 
Fără tine 

 

Un om te-a lăsat fără tine 

Te-a luat într-un ceas și-a plecat 

A luat tot ce ești, pentru sine 

Și-a lăsat trupul gol, neschimbat. 

 

A luat o bataie de suflet, 

Prin artere-a umblat și-a furat 

Tot ce curge din ochiul cu plânset, 

A luat sângele-ntreg și curat. 

 

Un om te-a luat deodată 

Și-a închis ușa ochilor tăi, 

Să nu vezi cum arăți când plecată 

Tu rămâi umbra pașilor săi. 

 

Toamnă în geam  

 

Bătea o creangă-n geam, vedeam că plouă 

Frânturi de ziuă ne-amăgeau timid 

Luam cu mâna ziua pe din două 

Și o-mpărțeam cu umbra de pe zid. 

 

Venea o noapte-n noi, surpam un soare 

Și-l agățam de singurele crengi 

Ce se zbăteau în noi ca o întrebare 

Spre adormirea singurelor legi. 

 

Bătea o ploaie-n geam, iubeam să plouă 

Coferele din nori se răsturnau 

Pe sufletele rupte, pe-amândouă... 

Cădeau și-a întomnare ne-ndemnau. 

 

 

 

 

Scrisoare albă 

 

Parcă e iarnă și-am să-ți scriu 

Scrisoare de-ncântare 

Să-ți spun că-n semnul maroniu 

Se-așează o uitare. 

Și-n zile blânde, nopți cu frig 

Cu degete stângace 

Într-o poveste să te strig 

Când neaua se întoarce. 

De azi e iarnă peste tot 

Și-n rândul scris pe suflet 

Ninsoarea noastră într-un rost 

Mai șterge ploi cu plânset. 

Și-om asculta cum vântu-n nopți 

Va alerga spre-un nume 

E iarna-ntreagă pe la porți 

Și-n mine-i frig la culme. 

 

Iubire 

 

Te iubesc cu ochii-nchiși 

Cu cercei de vorbe-aprinși 

Te iubesc în alb și negru 

Cu un gând deschis, integru 

Te iubesc și luni și vineri 

Și-ntr-o zi fără rețineri 

Te iubesc râzând cu lumea 

Până-ți voi topi și culmea 

Culmea ta de munte rece 

Ce-o iubesc de nu-mi mai trece.  

 

Înălțime 

 

Când nu mai poți 

mai lasă jos din soare, 

mai ia o umbră, 

fă-o adăpost 

ori ia o noapte 

ascunziș de floare 

ori ziua mea întreagă, 

fără post. 

Când nu mai poți 

mai ia vorba cu tine 

și fă-o punte 

ca să mă ajungi 

ori ia un cârd  

de-nseninări puține 

să vezi de sus 

iubirea dintr-un gând. 
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Prietenia - din eter, în pagini de carte 

„Taifas cu … prietenii″ de Rodica Rodean 
 

 
 

Ne confruntăm, iată, cu un debut editorial inedit, o carte apărută în condiţii grafice 

deosebite, la Editura TIPOMOLDOVA, o carte scrisă de doamna Rodica Rodean, cea care, pe 

parcursul a 11 ani, a făcut cărţi pentru alţii, pentru foarte mulţi alţii, care, cred eu, îi datorează 

gratitudine şi mulţumiri pentru momente unice, pentru acele momente de glorie personală, cum 

chiar doamna Rodica Rodean le numeşte. 

           Şi acum, doamna Rodica Rodean scrie o carte, poate unica sa carte, pe care eu o consider 

o încununare a demersurilor realizate în cadrul Asociaţiei „Universul Prieteniei″ de către 

preşedinta acesteia. Şi spun acest lucru, deoarece volumul cuprinde opinii despre prietenie, 

exprimate de 14 personalităţi marcante ale Iaşilor, opinii preluate din interviuri realizate de 

doamna Rodica Rodean la Radio Universul Prieteniei, la începuturile Asociaţiei, un proiect 

îndrăzneţ al neobositei şi energicei doamne.  

           Prietenia aduce fericire şi zâmbete este moto-ul Asociaţiei, pe care doamna Rodica 

Rodean l-a pus în practică în aceşti ani, iar acum dăruieşte această carte sub forma fericirii şi a 

zâmbetelor, iar părerea mea este că nu a scris această carte pentru sine şi că, deja, această carte 

nu-i mai aparţine, la figurat vorbind, pentru că o oferă, în primul rând, cititorilor şi, în al doilea 

rând,  celor intervievaţi. Cartea este o cronică a prieteniei privită din multiple perspective, un 

mozaic de reflecţii despre prietenie şi aduce amprenta personală a fiecăruia dintre cei care au 

acceptat ca, în eter, să-şi facă auzite opiniile, crezurile despre acest minunat sentiment. 

          Prin întrebările adresate cu diplomaţie şi profesionalism de moderatorul  radiofonic, cei 

intervievaţi se confesează, filosofează, fac diverse conexiuni, propun soluţii, oferă propriul 

model de prietenie exersat de-a lungul existenţei. Aflăm multe lucruri interesante din aceste 

interviuri: relaţia de prietenie în familie (cu soţia, copiii,  părinţii), cu Divinitatea, cu aceia cu 

care  interacţionează zi de zi etc. şi, inevitabil, toate acestea ne îndeamnă şi pe noi, cititorii, să 

reflectăm, să ne gândim, poate, mai intens, la prietenia reală şi sinceră, în zilele noastre, parcă, 

din ce în ce mai mult pe cale de dispariţie.  
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         Un punct forte al cărţii este şi prefaţa semnată de un scriitor notoriu al Iaşilor, Mircea 

Radu Iacoban, care atinge un punct sensibil al relaţiilor de prietenie privite din perspectiva 

evenimentelor, a contextelor sociale şi umane, relaţii  ce au suportat transformări majore, din 

păcate, cu tendinţe spre deteriorarea acestui concept. După incursiuni exemplificatoare preluate 

din chiar breasla literaţilor (pro şi contra prieteniei), autorul prefeţei conchide, amar, că fiecare 

rămâne să trăiască şi să moară singur. Şi totuşi, o întrebare retorică încheie textul astfel: Să 

fie un semn al revenirii la normalitate? Întrebarea se referă la apariţia cărţii de faţă şi, 

subliminal, conţine o speranţă a atingerii acestei normalităţi, salutând, totodată, gestul doamnei 

Rodica Rodean, pe care o numeşte preoteasă a Prieteniei, un gest care se cuvine prețuit și 

aplaudat. 

prof. Petronela Angheluţă 

 

 

1 Decembrie – minunea noastră cea de toate zilele 
 

La început de secol zbuciumat şi plin de contradicţii, ne 

regăsim putinţa de a ne închina la icoana idealului naţional. Ideal 

sălăşluit în conştiinţe, încă de la începuturile istoriei. Ideal care 

nu s-a pierdut. Încă! Pentru că, din păcate, tot mai des, anesteziaţi 

de viaţa cotidiană, striviţi între grija zilei de mâine şi resemnare, 

uităm să ne aducem aminte, cum se cuvine, că mai există şi un 

anume decembrie.  

Început de iarnă cu fulgi mari, generos dăruiţi de 

Dumnezeul care şi-a luat, în acea zi, cetăţenie română. 

Dumnezeu care a deschis inimile, într-o învolburare prea mult 

închistată între bariere, Dumnezeu care ne-a dăruit o cetate a 

Unirii, întru închinare.  

Ne-am săturat de festivism. Am înghiţit cu toţii destule cântece patriotice, vor spune 

unii. De steaguri fâlfâind şi de priviri aţintite către viitorul luminos, vor adăuga alţii. Şi totuşi, 

1 Decembrie există. Există chiar şi pentru cei care au înmormântat orice urmă de patriotism. 

Fie măcar pentru simplul fapt că Ziua Naţională o petrec acasă. Prilej de a încerca să gândească, 

o clipă, la trecut. Prilej de a căuta, în adâncurile conştiinţei, o urmă, una numai. O fărâmă de 

ideal. O chemare. O speranţă. Un ecou. Un ecou numit „România cea Mare”. Un ecou numit 

dorinţă şi lacrimă şi durere. Multă, foarte multă durere.  

Între sacoşe şi grija zilei de mâine, între suta de lei mototolită şi certificatul de şomer, 

între vise spulberate şi dorinţe de neatins, strecuraţi, oameni, măcar în această zi, o fărâmă de 

ecou. România cea Mare...  

Vor spune unii că n-avem timp de aşa ceva. Că trebuie să fim pragmatici. Să facem. Să 

dregem. Într-un zbuciumat început de secol, nimeni nu ne poate răpi dreptul la istorie. Dreptul 

la speranţă. Speranţa că va mai ninge, cândva, cu fulgi mari, pe Platoul Romanilor. Speranţa că 

vor mai veni români la „Mecca din Ardeal”, ca la întâlnirea cu inima mare a ţării. Speranţa că 

se va mai striga, ca atunci: „Trăiască România dodoloață!”  

Va suna, oare, ceasul sfânt pentru poporul român? Dacă da, atunci CUM? Dacă da, 

atunci CÂND? Deocamdată, nu ne mai rămâne decât speranţa. Iar ea are dreptul legal de a-şi 
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întinde frontierele de la Nistru până la Tisa. Fără prejudecăţi. Fără false pudori. Mai rămâne un 

lucru de făcut: să desfacem noi ceea ce alţii au făcut. Să desfacem blestemul care ne-a aruncat 

sub securea ingrată a istoriei. Să serbăm Alba Iulia în fiecare cetate românească. Aşa cum se 

cuvine. Să fim ca atunci, cu toţii, NOI! 

conf.univ.dr. Cătălin Negoiță 

 

 

 

 

 

Viața pitoreștilor umbre 
 

Flora Mărgărit Stănescu 

 

 

Volum dedicat tuturor persoanelor vârstnice, 

cu toată dragostea și încrederea în a doua șansă. 

Este posibilă. 

 

 

“O insulă nu foarte frecventată de turiști, undeva în sudul 

Thailandei. Au ajuns acolo cu   spreedboat-ul, luat din Krabi. Insula 

era micuță dar superbă. Hotelul Bundhava Beach Resort era foarte modern și amplasat chiar pe 

malul mării. 

  Era un loc liniștit, numai bun pentru odihnă, meditație, relaxare, nefiind invadat de 

turiști, ca altele după spusele lui Marco, care vizitase mai multe în anii de când făcea comerț cu 

vinuri.  

Tea era convinsă de eforturile lui Marco pentru a-i face acea scurtă lună de miere cât mai 

plăcută.  

- Suntem numai noi doi, aici te poți gândi în liniște la ce vei așterne în paginile tale, dar să nu 

mă lași singur prea mult. Mi-am dorit foarte mult să văd aceste frumuseți cu tine, tu știi să te 

bucuri de natură, știi să vezi frumusețea în tot ce există în jur.  

Mulțimea de flori multicolore, de arbuști ornamentali, aerul înmiresmat adus de briza mării, 

oamenii deosebit de amabili, nu puteau să lase decât amintiri foarte frumoase în inimile lor. 

-Tu știi să scoți din om tot ce are el mai bun și mai frumos, amore mio, iar aici în mijlocul 

naturii am senzația că te cunosc de când mă știu, deși  te-am așteptat o viață, îi șoptise Marco. 

A meritat așteptarea.  

Aici, spusese el cu oarecare nostalgie, ne încărcăm bateriile pentru lungul drum către casă. 

Vreau să știu cum te simți tu amore?  

-Este greu de spus, am senzația că am pășit pe un alt tărâm, că poate toate acestea fac parte 

dintr-un vis din care nu vreau să mă trezesc. Frumusețea acestor locuri, mio caro, nu o poți simți 

decât în compania persoanei dragi, altfel... nu ar avea nici un farmec.  

-Să înțeleg că mă iubești puțin? Întrebase amuzat Marco, mai mult să vadă reacția ei.  
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-Poate... puțin mai mult, doar dacă sunt sigură că meriți. Acum nu te mândri că ești iubit, eu nu 

fac complimente mai ales unui bărbat, dar tu chiar meriți să fii iubit Marco.Eu nu am crezut că 

există oameni ca tine. 

Peste tot mergeau împreună. Pentru Tea totul era nou și interesant, scria pagini întregi 

în jurnalul ei de călătorii. Asta nu însemna că o părăsise total dorul de casă, de țara în care-și 

trăise viața.” 

„Venirea lor în România avea să fie mai emoționantă decât și-au imaginat. Potop de întrebări 

atât de la familie cât și de la vecini și cunoștințe.  

- Cum? Tocmai tu care nu credeai deloc în a doua șansă? Iată că soarta rezervă și pentru vârsta 

a treia bucurii mici dar cu înțeles profund.  

O altă percepție a situației. Nu erau bătrâni decât trupește, dar sufletește mai aveau multe de 

oferit. Faptul că cineva avea grijă de ea sau de el, să-și ia tratamentul la ore fixe, avea grijă de 

dieta de fiecare zi, dar mai ales avea grijă să nu ajungă să se plictisească în doi, cum erau multe 

cazuri, însemna foarte mult. Nu mai erau singuri și triști. 

Plimbările zilnice, întâlnirile cu persoane fie de vârstă apropiată de a lor fie tineretul din familie, 

le redau tonusul normal și vital pentru ei. Bibliotecii de familie se mai adăugase o carte, Tea 

finalizând observațiile ei sumare asupra traiului emigranților de peste tot pe unde o purtaseră 

pașii.  

Marco, galant ca de obicei, nu înceta să-i spună că este iubirea vieții lui, că soarta-i 

rezervase tot ce era mai bun, către sfârșitul vieții. Despre România, nu putea decât să-i dea 

dreptate soției sale. Migrația forței de muncă tinere, lăsase sate întregi aproape pustii, dar 

frumusețea așezărilor montane era într-adevăr demnă de văzut, de admirat, de străbătut cu pasul 

atât cât le mai permiteau puterile.  

Deși nu era obișnuit cu temperaturi așa de scăzute, cu geruri și viscole pe timp de iarnă, 

închiriase o cabană la munte pe Valea Prahovei, tocmai pentru frumusețea peisajului, a 

copacilor încărcați de zăpada imaculată și sclipitoare. 

 Telecabina era des utilizată pentru zonele mai înalte, de unde aveau o perspectivă deosebită 

asupra așezărilor montane, a pârtiilor de schi și a tot ce putea oferi anotimpul alb, mai bun și 

mai frumos. Marco spunea mai în glumă mai în serios: 

- Ai știut când să mă ademenești aici, Floare de Carpați, nu-mi pare rău deloc, aveți frumuseți 

de nedescris. La voi turismul ar trebui să vă ajute foarte mult, economic vorbind. O mai bună 

organizare, investiții pentru confort, o bună aprovizionare, asta trebuie, amore mio.  

La șosele încă se lucrează deși asta se face vara nu iarna. Spuneai ceva de curățenie dar 

iată că zăpada acoperă totul.Vara cred că se vede altfel, turiști neglijenți, mai sunt și pe la noi 

dar acolo legile chiar sunt aplicate iar amenzile sunt mari.                

Se păstrează curățenia și de teama lor”. 

Autor: - Flora Mărgărit Stănescu 

 



 
 

      47 

ASRA 

INTERVIU 

CU SCRIITORUL ROMÂN STERIAN VICOL 

 

Absolvent al Universităţii Bucureşti - 

Facultatea de Filologie, STERIAN 

VICOL, profesor, gazetar, mentor 

cultural, este formatorul şi redactorul şef 

al revistei de cultură „Porto-Franco” din 

Galaţi; organizator al festivalurilor 

naţionale „Grigore Hagiu”, „Costache 

Conachi” şi „Hortensia Papadat-

Bengescu”; preşedinte al Societăţii 

Scriitorilor „C. Negri”, membru de 36 de 

ani al Uniunii Scriitorilor din România. 

Debut literar în Revista „Amfiteatru”, 

primul său volum de versuri, „Harfele grâului”, a apărut prin concurs la Ed. Eminescu din 

Bucureşti. 

A colaborat şi colaborează şi în prezent la revistele „România Literară”, „Convorbiri Literare”, 

„Luceafărul”, „Contemporanul”, „Poesis”, „Cronica”, „Scriptor”, „Porto-Franco”, „Poezia”, 

„Literatură şi Artă”, Viaţa Basarabiei” ş.a. 

A tipărit până în prezent 20 volume de poezie şi un roman pentru care a fost premiat de USR, 

Filiala Iaşi, de alte instituţii şi reviste culturale din România şi din Basarabia. De asemenea, 

este prezent în peste 10 antologii de poezie, primind titlul, printre altele, de POET al IAŞULUI. 

Despre opera sa au scris în reviste sau în volume de critică şi istorie literară, precum şi în 

dicţionare de profil, Al. Piru, Mihai Cimpoi, Laurenţiu Ulici, Vasile Spiridon, Liviu Grăsoiu, 

Ana Dobre,Constantin Trandafir, Cristian Livescu, Ioan Holban, Marian Popa, Aurel Sasu, 

Constantin Cubleşan, Radu G. Ţeposu şi mulţi alţii. 

DANIELA GUMANN: Prima întrebare, firească, după părerea mea, ar fi: cum a fost copilăria 

DVS., ce reprezintă ea pentru viaţa şi creaţia DVS.?  

STERIAN VICOL: Copilăria mea, locul copilăriei mele, satul Ţuţcani din Moldova de mijloc, 

au însemnat izvor şi leagăn pentru viaţa mea, pentru opera mea. De altfel, cititorii au observat, 

sunt sigur, acest fapt, lecturând „Harfele grâului”, „Corabia seminţei”, „Sigiliul grădinii”, 

primele mele cărţi, dar şi pe celelalte, încheind cu seria de volume având titlul „Memoria lui 

Femios”, patru la număr. 

D.G.: Domnule Sterian Vicol, după o aşa 

impresionantă activitate literară, am vrea 

să ştim şi ceva despre Omul Vicol... 

ST.V.: Până la 14 ani n-am văzut trenul. 

Puiul de om care eram, eram, subliniez, 

mai mult decât fericit în satul şi ţinutul 

moldav, împărţind cu ceilalţi copii jocurile, 

cântecele, poeziile şi poveştile spuse de 

părinţii şi bunicii noştri. Mai târziu, ca o 

rupere de mirajul copilăriei, liceul-internat 



 
 

      48 

ASRA 

din Galaţi, apoi armata, apoi căsătoria şi mai pe urmă şi facultatea de filologie din Bucureşti. 

Coordonatorul lucrării de licenţă fiind nimeni altcineva decât Domnul Acad. Eugen Simion. În 

familie au apărut şi o cosânzeană, Ioana, şi un făt-frumos, Camil, Elena, soţia mea, profesoară 

şi ea de literatură, împreună cu cărţile mele, eram şi sunt mulţumit că toate acestea există cu 

adevărat, ca o frumoasă împlinire.  

D.G.: Aruncând o privire asupra palmaresului dumneavoastră, care ar fi cea mai importantă 

reuşită? 

ST.V.: Însăşi apariţia cărţilor mele, publicarea în reviste, premiile literare primite de-a lungul 

timpului, toate acestea, la un loc, ca un buchet de flori nemuritoare, reprezintă reuşita vieţii 

mele... 

D.G.: După care principiu v-aţi ghidat în 

viaţă, aţi dorit dintotdeauna să fiţi 

scriitor? 

 

ST.V.: Abia prin clasele a şaptea, a opta, 

după ce l-am citit pe Labiş cu „Primele 

iubiri” (citeam foarte mult, până la miezul 

nopţii, când mama venea încetişor şi sufla 

în lampă), am început şi eu să scriu într-

un caiet, de fapt un maculator de culoarea secarei, primele mele încercări. Primele poezii le-am 

trimis la revista „Iaşiul literar”, unde primeam răspuns la Poşta redacţiei. Din câteva strofe 

publicate de poştaş, reţin două versuri juvenile: „În laşul meu pe unde pasu-mi sună / Se 

împleteşte gloria străbună...” Mai apoi, un vers care îmi place şi astăzi: „Frunza toamnei îmi 

cade pe timpan”. La Liceu (citind mai tot timpul orelor, nu chiar la toate), am reţinut câte ceva 

din marii poeţi ai lumii, printre care Rilke, care spunea: „Nimeni n-o să fie în stare să vă dea un 

sfat, nimeni. Nu există decât un mijloc, unul singur, Reintraţi în voi înşivă, fiindcă Poetul este 

truditor la imposibil, de aceea trebuie să renunţi la tot ce nu e fiinţa ta...” 

D.G.: Este ştiut faptul că un scriitor citeşte mult. Care sunt scriitorii dvs. preferaţi?  

ST.V.: Pasiunea cititului, v-am spus, a fost din copilărie. Citeam basmele lui Creangă, lui 

Eminescu, dar şi pe Ispirescu ş.a. Mai târziu am descoperit (profesorul de literatură, I. Carlan, 

a fost cel care îmi dădea cărţi din biblioteca sa), pe Blaga, Bacovia, Arghezi, iar dintre prozatori 

pe Sadoveanu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Fănuş Neagu, Ştefan Bănulescu. Astăzi îi 

recitesc cu plăcere pe Nicolae Breban, Eugen Uricaru, George Bălăiţă, Varujan Vosganian, 

Marin Preda, Apostol Gurău (colegul şi prietenul meu plecat de curând la Domnul), Ştefan 

Mitroi ş.a. Dintre scriitorii lumii citesc şi, cum spuneam, îmi place să recitesc pagini de neuitat, 

pe Dostoievski, Cehov, Gogol, Thomas Mann, Céline, Llosa, Marquez, Saint-Exupery, până la 

Nabokov, Soljeniţân, Ismail Kadare şi lista e mai lungă.   

D.G.: Cum arată o zi din viaţa scriitorului Sterian Vicol? Aveţi obiceiul să scrieţi zilnic? 

ST.V.: De când m-am mutat într-o casă într-un sat de pe lângă Siret, mă trezesc pe la 5 

dimineaţa, ies în grădina, îmi fac exerciţiile de încălzire cum se spune, respiraţie (fără tutun de 

vreo 15 ani), apoi înconjor grădina cu pomi fructiferi (de tot felul, puşi de mine), revin şi 

lecturez circa două ore (carte, revistă etc.). Seara, la TV mă uit dacă e vreo emisiune culturală, 

cu scriitori sau oameni de ştiinţă, ori mă uit la vreun film artistic (uneori). Nu scriu în fiecare 

zi. 
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D.G.: Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpâneşte toate bunurile lumii - spunea 

Aristotel. Aveţi prieteni printre scriitori? 

ST.V.: Cum să n-am prieteni şi mai ales dintre confraţii de scris? Din nefericire unii dintre ei, 

şi-i amintesc pe Ioanid Romanescu, Ion Panait, Dumitru Pricop, Simon Ajarescu, Nicolae 

Oancea, Apostol Gurău şi încă mulţi alţii au plecat prea timpuriu în albăstreala cerului. Că am 

avut şi am prieteni cu adevarat este şi faptul că într-o carte a mea de poezie, intitulată „Memoria 

lui Femios II - Manuscrisele lui Terian” - aproape 40 de poezii poartă dedicaţii unor scriitori 

care nu mai sunt dar şi unor prieteni care trăiesc şi scriu pe câmpia literaturii române. Redau 

alăturat Sonetul COROANA LOR, sonet dedicat poeţilor moldoveni plecaţi prea devreme în 

nemurire: Ioanid Romanescu, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Dan Laurenţiu, Ana Cusin.  

 

COROANA LOR 

Păi, cine-aude stejarul de-acasă, 

Şi-a cui e crucea verbului ce-nscrie 

Vrerea poeţilor, rod în pustie, 

Ori fruct oprit, ori rană nou culeasă? 

 

Dar frunza e stejar, lance în glie, 

Le-nalţă spre cer, clipa-ntâi rămasă 

Tinerilor miri, în grai şi mireasă,  

La nunta lor e sfânta poezie!... 

 

Ei, care-au scris cu ascuţiş de coasă,  

(Azi, Doamne, ce scribi o mai bat şi-o 

lasă?), 

Îi poartă zborul, cu-azur, sub câmpie! 

 

O, cu lux de amănunte, cine ştie, 

Unde-i floarea Cărţii Lor ce adie  

Stejarul viu din Coroana-aleasă? 

 

D.G.: În finalul dialogului nostru, V-aş ruga, Dle Sterian Vicol: care ar fi o întrebare care nu v-

a fost pusă niciodată? 

ST.V.: Iat-o:  Cum a fost periplul DVS, şi poetic, şi prietenesc, pe când aţi fost în vizită în 

oraşul lui Mozart - Salzburg - la invitaţia a doi oameni cu totul şi cu totul minunaţi: Daniela şi 

Constantin Gumann, români, scriitori români trăitori şi creatori de asociaţii caritabile şi 

spirituale, făuritori de cărţi şi reviste, organizatori de evenimente culturale în Austria şi în 

România?!  

(Consideraţi că eu însumi mi-am pus întrebarea (în felul ei, unică), la care m-am străduit să 

răspund ca orice scriitor adevărat).  

D.G.: D-le Vicol, mă declar mândră că mi-aţi răspuns nespus de frumos în acest interviu pe 

care îl voi publica în Revista „Condeierul Diasporei”, publicaţie a Asociaţiei Scriitorilor 

Români din Austria. Vă mulţumesc! 

ST.V.: Eu nu mai am cuvinte decât să 

recit versul unui mare poet, prieten al 

meu, „Trăiască Poezia şi marii 

visători! Să fim solidari! Şi vă 

mulţumesc, doamnă Daniela Gumann, 

pentru această provocare spirituală şi 

de amiciţia ce ne-o purtăm de ceva 

timp. Mulţumesc! 

 

Galaţi - Independenţa, Sf. Mihail şi 

Gavriil, 2019 
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B A D E A  C Â R Ţ A N 

ŞI MAREA UNIRE A ROMÂNILOR DE LA 1 DECEMBRIE 1918 

Dr. Ing. Constantin  AVĂDANEI 

 

Gheorghe Cârţan, cunoscut românilor ca Badea Cârţan, s-a 

născut la 24 ianuarie 1849 în satul Cârţişoara, judeţul Sibiu, de 

la poalele Munţilor Făgăraş, într-o familie de ţărani săraci.    

Încă de mic, Badea Cârţan a fost obligat să muncească pentru a-

şi câştiga o bucată de pâine. De când se topea zăpada şi până 

cădea alta se ducea cu animalele la păşune. Din această cauză nu 

a putut urma nici o clasă primară. Când a fost mai mare se ducea 

cu oile în păşunea alpină.  

Badea Cârţan a fost un ţăran român autodidact care  a luptat 

pentru independenţa românilor din Transilvania, distribuind la sate cărţi româneşti, cărţi aduse 

clandestin din România (Vechiul Regat). 

Trăind într-o vreme în care românii din Transilvania aparţineau Imperiului Austro-Ungar şi nu 

se bucurau de drepturi, Badea Cârţan a folosit cea mai eficientă armă: cartea. Cel mai mare 

serviciu pe care l-a adus neamului său, a fost acela că timp de peste 30 de ani a răspândit în 

Ardeal, cărţi scrise în limba română. Peste munţi, cu mari greutăţi, pe cărări numai de el ştiute, 

a cărat în desagii săi peste 250 000 exemplare, în greutate totală de peste 20 tone. Această 

muncă de ridicare culturală a românilor transilvăneni nu era pe placul autorităţilor maghiare, 

din care cauză toată viaţa sa a fost urmărit, arestat, iar cărţile confiscate şi distruse.  

La 18 ani a plecat  în Bărăgan, la stâna lui Ion Cotigă,  un intelectual braşovean. Acesta a fost 

primul dascăl al lui Badea Cârţan. În tovărăşia lui, timp de 10 ani,  a învăţat să scrie şi să 

citească,   a învăţat despre strămoşii săi, despre daci şi romani, despre moartea regelui Decebal 

şi despre Columna lui Traian.   

          Printre localnici mai circulă încă întâmplarea care i-a deşteptat tânărului fiu de cioban 

iubirea faţă de neamul românesc: ,, Aflat împreună cu părintele său şi cu turma de oi pe crestele 

munţilor, într-o zi senină de vară, în care panorama Făgăraşilor se distingea până departe în 

zare, acesta a avut curiozitatea de a-şi întreba tatăl ce se află dincolo de crestele semeţe ale 

munţilor. Răspunsul cum că acolo sunt români, l-a nedumerit pe puşti care i-a replicat: “ –  

Dar noi ce suntem? Nu suntem tot români? De ce 

aici nu-i tot România?“ De atunci a simţit nevoia să 

treacă dincolo, în vechiul regat”.   

         În anul 1877, Badea Cârţan şi-a pus turma de 

oi la dispoziţia armatei române, de aproape 1000 de 

capete, iar el s-a înrolat voluntar în Războiul de 

Independenţă al României.  

         După aceea îi încolţeşte în minte gândul că 

împăratul de la Viena va înţelege plângerea lui şi-i 

va împlini dorinţa ca românii să fie împreună. Aşa că pleacă pe jos la Viena, capitala Imperiului 

Austro-Ungar.  

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Transilvania
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        Ajuns de mai multe ori la Bucureşti, a cunoscut mai mulţi oameni de cultură,    de la care 

a învăţat istoria românilor şi mai ales ideea romanităţii poporului, adică formarea poporului 

român în urma amestecului dintre daci şi romani.  

        Slujitorul prof. V. A.  Urechia (decan la Facultatea de Litere din Bucureşti) l-a găzduit şi 

l-a dus prin toate muzeele Bucureştiului. Acesta este momentul când ciobanul Gheorghe Cârţan 

devine Badea Cârţan.  

         Nu după mult timp îi spune lui Urechia că vrea să plece la Roma pentru a vedea cu proprii 

săi ochi Columna lui Traian şi celelalte mărturii ale vechimii şi latinităţii poporului român, ceea 

ce a şi făcut.   

         A ajuns de trei ori la Roma, mergând pe jos.  

         Prima călătorie a făcut-o în ianuarie - februarie 1896. După 43 de zile a ajuns la Roma. 

Badea Cârţan s-a dus mai întâi la Columna lui Traian. S-a învârtit în jurul stâlpului uriaş până 

când a citit toată istoria de pe el, apoi a vărsat la picioarele Columnei săculeţul cu pământ şi 

grăunţe aduse în traista sa, din curtea părintească.  

Rupt de oboseală, s-a învelit în cojoc şi a adormit. Dimineaţă a fost găsit dormind de către un 

sergent de stradă, care a exclamat plin de mirare: "A căzut un dac de pe columnă!", întrucât 

îmbrăcămintea sa era exact ca a dacilor sculptaţi pe columnă.  

Ziarele de a doua zi titrau mare: „Un dac a coborât de pe Columnă: cu plete,  cu cămaşă şi 

cuşmă, cu iţari şi cu opinci”.   

 I s-a publicat fotografia, i s-au luat interviuri. Badea Cârţan a 

făcut senzaţie la Roma, fiind primit  cu simpatie şi prietenie 

peste tot.  

A fost găzduit la ambasada României din Roma.  

Duiliu Zamfirescu, ministrul nostru, i-a dat  un însoţitor  şi a 

vizitat monumentele istorice mai importante din oraş. A fost 

prezentat parlamentului şi senatului italian şi a legat o strânsă 

prietenie cu primarul Romei.     

De acum Badea Cârţan devenise "om politic".               

Întors acasă a început să cumpere cărţi pe cont propriu şi să le 

răspândească în comuna sa natală.  

Pentru realizarea scopului său, de ridicare culturală a 

românilor transilvăneni, Badea Cârţan a depus eforturi supraomeneşti. În primăvara anului 

1911, simţindu-se bolnav şi epuizat fizic, s-a retras la Poiana Ţapului, unde soţia prietenului 

său generalul Lahovary, i-a oferit adăpost şi îngrijirile necesare.  

La 7 august 1911, la 62 de ani, Badea Cârţan şi-a încheiat nobila sa misiune pe acest pământ, 

cu şapte ani înainte de Marea Unire.  

S-a stins din viaţă cu regretul că nu a apucat să vadă cu ochii lui ziua întregirii tuturor românilor, 

idealul pentru care a luptat şi în care a crezut tot timpul.  

Scriitorul Mugur Gheorghe, care i-a privegheat ultimele clipe din viaţă, i-a spus: "Bade 

Gheorghe eşti un erou. Ai luptat toată viaţa ca nimeni altul, pentru ţara şi poporul românesc. 

Urmaşii nu te vor uita!". 

Conform dorinţei sale a fost înmormântat în cimitirul din Sinaia , în mormânt liber românesc. 

Pe crucea de piatră ce-i străjuieşte mormântul, se află următoarea inscripţie: "Aici doarme 

Badea Cârţan, visând întregirea neamului său".  

"Muzeul Etnografic şi Memorial Badea Cârţan" din Cârţişoara, înfiinţat în anul 1968, deţine:                                                                    
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- obiecte care i-au aparţinut renumitului ţăran: cărți românești pe care Badea Cârţan le-a cărat 

pe propria cheltuială peste munți din România în Transilvania aflată în Imperiul Austro-Ungar, 

gospodăria țărănească compusă din casă și șură dotată cu mobilierul specific zonei și perioadei;  

-o colecție de icoane pe sticlă;   

-o colecție de fotografii vechi reprezentând portul popular;  

-lăzi de zester executate de meșteri locali;  

-ceramică lucrată de meșteri olari din comună. 

Acest cioban simplu a rămas în istoria 

românilor ca un luptător pentru unirea 

românilor din Transilvania cu cei din 

Vechiul Regat, toată viaţa sa dedicând-o 

acestui scop. 

          De-a lungul vieţii sale, BADEA 

CÂRŢAN a călătorit pe jos prin Ungaria, 

Austria, Italia, Franţa, Elveţia, 

Germania, Spania, Belgia, Egipt, Grecia, 

Ierusalim şi prin ţară, pentru a vizita 

toate locurile unde domnii Ţării 

Româneşti şi ai Moldovei au purtat 

războaie.  

          Dacă alţi călători celebri şi-au dedicat viaţa expediţiilor din dorinţa de a descoperi noi 

teritorii, ori pentru a se îmbogăţi, Badea Cârţan a călătorit pentru a vedea cu ochii săi strămoşii 

poporului român şi din dragoste pentru istoria lor.  

     Badea Cârţan a fost cunoscut, îndrăgit, preţuit de bărbaţii politici, de oamenii de cultură, de 

mediile patriotice din Vechiul Regat.  

 
 

A consemnat, 

 Dr.ing. Constantin AVĂDANEI 

  Președintele Grupului de Inițiativă „Centenar-Marea Unirea-Alba Iulia-2018” 
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Mihai Păcuraru – Poeme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIZOR DE LACRIMI 

 

N-am crezut că voi ajunge aproape 

de curcubeul de lacrimi- 

simfonie ce-mi strânge trupul- 

și număr,inventând cifre pentru fiecare 

arcuire: 

lacrimi albe de copil, 

lacrimi albastre de tânăr, 

lacrimi,ce lacrimi verzi, 

galbene și mov,dar mai ales 

roșii,lacrimi roșii,lacrimi 

roșii pe obrazul cerului 

din mine. 

 

Le-aș fi strâns după vis și după veghe 

într-o căldare imensă cât o poftă, 

sub un foc reflectat de priviri, 

și le-aș împărți trecătorilor cu  

saci grei în spinare,ca animalele 

încărcate,în echilibrul dintre 

șanțuri în care colcăie 

viețile altora în lacrimi roșii. 

 

Cineva a văzut filmul acesta, 

chiar există regizorul și textul, 

iar rolul din noi ne 

împinge afară... 

 

PRIMORDIALĂ 

 

Ați auzit,uneori, melodia viorii 

între două dealuri,între doi munți, 

între lună și soare,între două inimi, 

ele însele zbătându-se în mâini 

ridicate spre un decor de mii de ani același? 

 

Eu sunt ecoul îngrămădirii plăcute 

de sunete peste tăcerile tale, 

și plânsul viorii incendiază ,croind un  

drum până la goliciunea 

primordială a unui măr înflorit. 

 

PYGMALION 

 

Am vrut să creez o imagine cât un zgârie-

nori 

și dimensiunile ei să cuprindă treptat iarba, 

albinele,copii,lunecând pe propriile vârste, 

femei și bărbați,uitați în sentimente,cu 

dorința unui eden cât o curte de țară,cu pomi 

de dorințe prin care se joacă îngerii de-a v-

ați ascunselea; 

și câte am vrut,și câte am vrut să întărească 

ținutul cu flori de ferigă în nopți de Sâziene. 

 

Și-ncet,prin balada cu ninsori,am trasat 

un contur pe un bloc desprins din munte,  

unde marmura cântă în mâinile mele- 

vers răscolit pe o coală ninsă de hârtie. 

 

LAITMOTIV 

 

La cântatul cocoșului,soarele se face 

țăndări, 

rufele cerului sunt purtate ca niște prunci 

neîntrerupt alăptați;  

somnul strivește cu călcâiul ultima mișcare 

din visul ce rămâne prins în pânza 

păianjenului veghetor de trăiri. 

 

Și mereu,laitmotiv al succesiunii,iar tu 

nu te superi pe nimic și pe nimeni, 

iar eu răsar peste oceanul din oceanul 

mișcător, 

și mi-e bine că tu respiri odată cu mine, 

iar copiii joacă în pătrate dorul de viață. 
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NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU 

 
Proză scurtă 

 

Reflecție și poezie  
 

 

Doamne iubito, cum îmi pun eu nădejdea în tine ca într-o nălucă 

spre care alerg cu brațele pline de grădini cu flori și tu fugi mai 

departe fără să te ating. Ochii mei văd ce nu se poate vedea, 

urechile îmi aud freamătul sufletului tău ca o pădure de zadă, 

trupul meu aleargă odată cu trupul tău pe miriștile soarelui și te 

locuiește fără chirie. Spune-mi dacă totul este o poveste și tu 

ești cea din copilăria mea, de la marginea orizontului unde râuri 

de cleștar își așteptau cai înaripați să se adape. Unul din căpriori aș fi putut fi eu ca să nu zic 

cerb când tu treceai pe poteca asfințitului spre casa cu stâlpii de lemn ciopliți în inima unui 

popor care nu-și recunoștea arta. Și acum păstrez poza aceea cu fulminantele tale treceri călare 

pe un cal roib, prin ierburile înalte spre podul de piatră căruia îi stăteau de strajă păduri de liliac 

înflorit, lângă un câmp de narcise. Dar dincolo de toate acestea, brațele tale arcuite m-au cuprins 

pentru prima dată, mi-au lăsat legătura cu acele frângii nepieritoare care-mi cuprind inima și 

pieptul în strânsoarea minunată ce nu se uită. Nu pot să cred că totul a fost real și lumea în care 

mă mișc mi se pare o forfotă dezarticulată fără minunea care ar fi putut să continue. Lumea în 

care se umple sufletul cu trăiri nu ne desparte de amintiri, imagini și persoane dragi, ele cu 

timpul se estompează și devin ca un văl așezat peste ochii noștri gata să vadă dincolo de 

realitatea prezentă. Ei fotografiază realitatea din trecut plină de întâmplări, o redau în gând cu 

aceeași acuratețe, ba mai mult o încarcă cu un fel de nostalgie care exacerbează frumosul și-l 

fac prezent cu o undă de duioșie și înțelegere. De aceea orice clipă simțită face parte din zestrea 

noastră lăuntrică și capătă o aură de lumină ce se varsă ca o lacrimă peste timpul trecut, îl 

înfășoară în purpură fină. Acum sau niciodată cuvintele își caută rostul pentru a strânge și păstra 

filonul de aur al iubirii noastre, de mă întreb cum am putea viețui fără această iubire care 

mustește prin toți porii și-și caută astâmpărul și echilibrul în persoana de lângă noi. Sigur 

convergențele și divergențele au curbele lor de întâlnire și despărțire, au ca axă iubirea și 

prietenia statornicită. Nimeni nu ne poate îndepărta de la calea dumnezeiască a cuvântului prin 

iubire și simțire a aproapelui cel mai legat de inimă și suflet. Iubindu-ne între noi îl vom iubi și 

pe Dumnezeul nostru. Diminețile dăruite așteaptă cu bucurie răsăritul soarelui, nu numai pe 

pământ ci și în suflete. Și ce poate fi mai minunat decât o rază dătătoare de lumină și încredere 

chiar și atunci când cerul este acoperit de nori și se prefigurează o furtună. Întotdeauna după 

furtună se limpezesc apele și gândurile oamenilor, fiecare capătă un alt imbold în realizarea 

activității. Tenebrele se ascund și suflul muncii și al creației îmbracă valențe noi, se valorizează 

ideile și conceptele profunde, arta cuvântului împreună cu celelalte arte își dau mâna și apropie 

copia creației omului cât mai mult de creația perfectă a naturii. Credința își adaugă și ea 

dimensiunea aceea înalt umană de dragoste și apropiere față de noi înșine și prin aceasta față de 

Dumnezeu. Lumea se zbate în aceeași paradigmă a înțelegerii de sine împreună cu scopul și 

sensul aspirației sale spre găsirea locului pe care să-l ocupe în spațiul și timpul destinat. Caută 

permanent resursele care pot izvorî din interior și posibilitățile de folosire intensivă a celor 

existente în exterior, fără să fie afectat datul naturii de a se regenara singură. Atmosfera în care 

ne naștem, ne formează și educă în spiritul tradiției și moștenirii culturale specifice, ne înscrie 

în spirala evoluției fizice și spirituale, al adăugării la datul preexistent al destinului sau sorții, al 

câștigului dobândit prin experiență și învățare a cunoștințelor strict necesare ori superioare, a 
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perceperii conștiinței de sine și a rolului și locului la care trebuie să aspiri în societate. Omul nu 

se confruntă cu natura ci se integrează-n ea și se situează într-un univers al său care-l plasează-

n universul mare, infinit. E ca și cum ai spune că infinitul mic existent în noi se distribuie în 

infinitul mare. Poezia este un mod inefabil de a reflecta sentimentele și trăirile omenești și a le 

transmite prin scris, cu tot ce înseamnă forma cuprinderii lor în cuvânt și prin rostire ori citire, 

comunicate către ceilalți semeni care au cultura și sufletul deschis pentru formele cele mai înalte 

de percepere a realității transfigurate în forme sensibile ale artei cuvântului. Prin poezie ca și 

prin celelalte arte fără excepție căpătăm deprinderile înfrumusețării noastre ca spirit, ne 

apropiem de inepuizabilele posibilități de creație ale demiurgului și ele devin hrana noastră 

binecuvântată. Nimeni nu trebuie să ignore oferta de a se clădi pe sine după legile naturale ale 

creației divine și lucrarea sa devine opera sa 

 

Cu chipul celuilalt  

 

În sufletul cui voi pătrunde 

încărcat cu iubire 

fără să se opună, 

ci lăsând trecerea liberă. 

 

E atât de plăcută locuirea 

în camere cu ferestre de gând 

unde te poți privi în oglinzi 

cu chipul celuilalt. 

 

Respiri împreună deodată 

aroma risipită de flori, 

arderea noastră e o dungă roșie 

pe conturul inimii, 

 

de aud lumina cum fuge 

odată cu timpul din celule 

îndepărtându-ne de cei ce am fost. 

 

Metafora unor clipe înalte 

naște cântecul patimii incandescent. 

 

inima mea n-are bariere  

 

să-mi spui 

cum ai urcat pe frânghia timpului 

fără aripi doar cu răbdare 

 

ai reușit să ajungi pe țărmul așteptării 

unde întâlnești imboldul necesar 

pentru zidirea ce nu se mai dărâmă 

 

în suflet ți s-a cuibărit lumina 

 

dar cerul ei este prea înalt 

și nu pot s-o ating decât cu privirea 

 

de la tine n-am aflat nimic 

inima mea n-are bariere 

și caută mereu s-ajungă la colivia păsării 

să o elibereze 

 

apoi să-mi cânți cu glas subțire 

cum știi mai frumos 

să-mi rămână melodia pe buze  

 

În aer totul e un zbor  

 

Ai uitat pe masă bucuria 

rămasă-n bucate sfințite, 

în liniștea înaltă cât o clopotniță 

din care bat clopotele învierii. 

 

Într-un sat cu biserica pe dealul viei 

unde pomii înfloriți sunt în sărbătoare, 

oamenii respiră-n clipe fermecate 

cuvinte dătătoare de viață. 

 

În aer totul e un zbor 

prin care se joacă lumina. 

 

Se simte plutitor-n volute cântul 

cum se înalță din inimi de copii, 

îngerii se opresc și-l ascultă. 

 

Cu ochii mai senini ca cerul 

privesc în oglinzi albastre 

cum se deschid porțile iubirii 

mai înainte de semne. 
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