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Aniversare ASRA – 2 ani 

 
 

Dragi cititori ai revistei Condeierul diasporei, odată cu 

publicarea acestui număr din luna martie 2020, sărbătorim 

doi ani de la înființarea ASOCIAȚIEI SCRIITORILOR 

ROMÂNI DIN AUSTRIA. Existența noastră este o dovadă 

că România este reprezentată în străinătate prin valorile sale 

culturale, prin condeierii ei, înfățișând astfel un chip diferit de 

acela pe care îl acreditează de obicei mass media din țară 

sau străinătate. 

Ideea o aveam de multă vreme, iar pentru că nu a fost necesar să constitui un anume  

comitet pentru înființare, am și pus în aplicare ideea. Toate începuturile sunt grele și sunt 

convinsă că mă puteți înțelege. Am pornit această asociație dintr-un vis, dintr-o dorință de a 

da mai mult respect scriitorului. La început l-am avut aproape doar pe soțul meu care a crezut 

în visul meu și m-a susținut, iar astăzi suntem 41 de membri înscriși în A.S.R.A. 

Nu am să vă mint, dar din păcate se adeverește binecunoscuta replică: Mulți chemați 

puțini aleși. Din cei 41 de membri cărora le-a fost aprobată cererea de înscriere în A.S.R.A., 

cel puțin 10, nu au mai dat niciun semn de viață de la data confirmării ca membru A.S.R.A. 

Am înțeles un lucru, și anume că scriitorii sunt și ei oameni și ca toți oamenii greșesc și ei – 

unii din orgolii, alții din ignoranță, iar alții poate că au și uitat în cât de multe asociații mai 

sunt înscriși. 

A.S.R.A. are ca  scop sprijinirea şi apărarea literaturii, a intereselor profesionale, 

economice, sociale şi morale ale scriitorilor, iar pentru faptul că activitatea scriitoricească nu 

este apreciată financiar la adevărata valoare, nici A.S.R.A. nu a pretinde nicio taxă de înscriere 

și nici cotizație.  

Practic, meseria de scriitor nu există, nu se poate trăi din scris, iar pe mine mă 

deranjează acest lucru, pentru că dacă stau bine să analizez, petrec mai mult timp la scrisul 

cărților decât la orice alte activități pe care le prestez. Da, ca să scrii o carte trebuie să fi citit 

multe altele, ca să ai cultură, să ai inspirație, să înțelegi fazele scrisului. Dar odată prinsă 

această plăcere a scrisului, nu mai contează cine, ce și cât câștigă, ci doar setea de a scrie. De 

a împărți cititorilor ideile și mesajele tale. Scriitorii ar trebui mereu apăraţi, deşi nu sunt deloc 

fiinţe slabe. Trebuie însă apăraţi împotriva asalturilor conformismului, birocraţiei, entropiei. 

Viaţa literară este, din păcate, aşa cum o ştim. Grupuri şi grupuleţe, vanităţi şi orgolii 

nemăsurate.  

  Cred că soarta unei cărți se decide în mare parte în mediul virtual, în platformele de 

interacțiune socială, și ar fi o iluzie să crezi că un târg de carte poate însemna mai mult decât 

un exercițiu de relații publice. O prezentare a lumii cărții într-o eră când mediile de comunicare 

sunt în perpetuă schimbare reprezintă cu totul altceva: orice gen de prezentare care acum un 
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deceniu ar fi fost decentă riscă, în juxtapunere cu mediile virtuale, să pară desuetă. În condițiile 

nișărilor culturale de toate felurile, lansarea unei cărți are gradul ei de relevanță, într-o lume 

care prețuiește tot mai puțin cartea.  

Nu vreau să cred că vom rămâne doar „noi între ai noștri“ (deși uneori am impresia 

că deja se întâmplă asta), dar e evident că publicul cărții „de hârtie“ este dacă nu tot mai 

restrâns, atunci măcar elitar, cel puțin în România. (E posibil, totuși, ca, dintre toate, literatura 

să fie privilegiată, adică mai căutată, povestea se vinde, dintotdeauna). Depinde de cine, unde 

și când, depinde de cititori, critici și autori. 

 Fiecare are pretențiile lui și nu poți să fixezi norme. Un scriitor ar trebui să se 

întâlnească cu cititorii ori de câte ori crede că e cazul și atâta timp cât nu se pierde în peisaj. 

Fără întâlniri „față către față“, autorul rămâne o abstracțiune pentru cititor, în cel mai bun 

caz. Pentru asta sunt esențiale întâlnirile cu cititorii, pentru ca autorii să capete „carne“, un 

chip, o voce, un număr la pantof, ceva care să-i fixeze în memoria afectivă a oamenilor. 

Dinamica din interiorul triunghiului ăstuia autor – carte – cititor e cumva ca un dans.  

Nichita Stănescu spunea: “Despre poezie am o părere foarte bună. Poezia poetului 

stârneşte poezia intimă a fiecăruia. Un poet e cu atât mai măreţ, cu cât cei care-l citesc nu pe 

el îl descoperă, ci pe ei înşişi. Un scriitor este un cititor care îi citeşte pe cititori.” 

Ar fi păcat să nu cunoaștem ceea ce se scrie astăzi, pentru că scriitorii de azi reușesc 

să aducă un suflu nou literaturii, să aducă teme noi, mult mai apropiate de realitatea imediată, 

cu personaje extrem de bine ancorate în prezentul pe care îl trăim. Multe dintre lucrările de 

astăzi transmit un mesaj referitor la tot ceea ce se petrece în cotidian, care de multe ori 

reprezintă o revoltă la toate nedreptățile care se petrec în prezent, autorii reprezentând un glas 

colectiv. Autorii de azi încearcă să rupă anumite bariere impuse de lumea în care trăim, să ne 

ofere exemple din cotidian pe care le putem aplica în viața de zi cu zi, să ne ne atragă atenția 

și de ce nu, să ne propună întrebări pe care altfel le-am fi pierdut undeva pe drum.  

      Este păcat să nu ne apropiem și de literatura scrisă astăzi, să nu oferim un suflu nou gândirii 

noastre. Autorii contemporani ne oferă posibilitatea gândirii libere, critice și cel mai adesea 

analitice. Ne ajută să ne apropiem mai mult de noi înșine, de sufletul nostru, să ne descoperim, 

ne determină să privim cititul ca pe o plăcere, iar nu ca pe o obligație, cum ni se tot spunea în 

școală. 

     Faptul că astăzi se pune foarte mult accentul pe concret, nu face ca literatura contemporană 

să fie mai slabă. Scriitorii ar trebui să-şi dea seama – lucru mai mult decât elementar – că 

pentru ei mai ales solidaritatea şi frăţia sunt condiţia existenţei şi a libertăţii lor. Este adevărat 

că astăzi se scrie prea mult, e o manie, o molimă, o incontinenţă. Poporul român e un popor 

foarte talentat. Au apărut lucruri bune, remarcabile, dar şi multă apă de ploaie. Toată lumea 

scrie. A devenit o modă și nu-i bine.  

Scrisul e o mare responsabilitate. Să ne asumăm această condiţie, cu mare grijă, dar şi 

cu un licăr de bucurie şi speranţă pentru că eu, cred că literatura şi arta ne vor putea salva 

sufletele. Națiunea de azi, are la bază narațiunea de ieri. 

 

Daniela Gumann, 

Președinte fondator A.S.R.A. 

Salzburg, 2020 
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1888 Revenirea lui Eminescu în presă: Un editorial 

contestat 

 

AUTOR – Dan Toma Dulciu, eminescolog 

 

 

       Există episoade din biografia marelui nostru poet, pe care 

exegeții le ocolesc cu delicatețe, de teamă să nu tulbure imaginea 

imaculată a ”Luceafărului”. 

       Un astfel de  moment controversat este revenirea lui 

Eminescu în ziaristică, după o pauză de peste 5 ani, numele său girând ziarul ”Fântâna 

Blanduziei”.1 

       Presa bucureșteană, și nu numai, face cunoscut, în mod repetat, acest important ”come 

back” al jurnalistului de la ”Timpul”. 

       ” Dl. Mihail Eminescu, după cum se zice, va scoate la 15/27 noiembrie în București o 

revistă politico-literară, sub titlul ”Fântâna Blandusiei„2. 

        ” Fântâna Blandusiei”, revistă literară și politică a dlui M. Eminescu, pe care o mai 

anunțarăm, va apărea duminică la București”3 . 

          Răsfoind primul număr, remarcăm faptul că ”Fântâna Blandusiei” își gratulează 

cititorii cu un editorial ce dezvăluie programul redacțional, semnat ”E.”,  material atribuit lui 

Mihai Eminescu.  

         Cu privire la acest articol de fond există un mare semn de întrebare în legătură cu 

paternitatea acestuia, mai precis, avem sau nu de-a face cu un text al lui Eminescu ?  

          În primul rând, dorim să precizăm un detaliu de nuanță: identitatea unui autor este de 

obicei acoperită de un pseudonim,4 rațiunea existenței acestuia fiind dorința creatorului 

textului de a nu-și dezvălui adevărata identitate. Cu timpul, notorietatea pseudonimului este 

atât de mare încât cititorii cunosc un autor mai mult după al său ”nomme de plume” și nu după 

actul de identitate: Mihai Eminescu (Mihail Eminovici),Tudor Arghezi (Ion Nae Theodorescu), 

George Călinescu (Gheorghe Vișan), Perpessicius (Dumitru S. Panaitescu), Ion Barbu (Dan 

Barbilian), George Bacovia (George Andone Vasiliu), Ana Blandiana (Otilia Valeria Coman), 

Ștefan Augustin Doinaș (Ștefan Popa), Gala Galaction (Grigore Pișculescu), Panait Istrati 

(Gherasim Istrati), Păstorel Teodoreanu (Alexandru Osvald Teodoreanu), V.A. Urechea 

(Vasile Popovici, la naștere, nume schimbat în Vasile Alexandrescu, apoi în Vasile 

Alexandrescu-Urechea) ș.a.m.d. 

         În al doilea rând, au fost autori care au folosit diferite nume fictive, printre ei și M. 

Eminescu, acesta semnând materialele publicate cu diverse alte pseudonime, diferite de  

sigla”E.”5  

        Se știe că poetul a folosit următoarele pseudonime: ”E.” (”Convorbiri Literare”, 1870; 

”Fântâna Blandusiei, 1888);  ”M. E.” ( ”Familia”, ”România Liberă”, 1888; ”Timpul”); 

 
1   Nicolae Liu, ”Eminescu și Fântâna Blanduziei”, în Steaua, XXVI, 1975, 2  
2  ”Familia”,  13/25 noiembrie 1888, p. 536. De fapt, nu este vorba de o revistă ci de un ziar hebdomadar. 
3   ”Familia”, 4/16 dec. 1888, p. 573. 
4  [< fr. pseudonyme, cf. gr. pseudos – mincinos, onoma – nume]. 
5 Mihail Straje, ”Dicționar de pseudonime, alonime,anagrame, asteronime,criptonime ale scriitorilor și 

publiciștilor români” , Editura Minerva, București, 1973, p.  
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”X”6 (”Curierul de Iași”); Y (”Curierul de Iași”); ”Censor”(„Timpul”, 1880); M. E-scu; 

”Fantasio” (”Timpul”, 1882); ”Gajus” (”Curierul de Iași”); ”Harțag” (”Timpul”); 

”Nemesis” (”Timpul”); ”I. Sodescu” (”Timpul” 1878); ”Varro” (”Federațiunea”, 1870); 

        Indiscutabil,  semnătura ”E.” poate fi atribuită lui Eminescu. Modelul bazat pe o 

prescurtare a numelui de familie a mai fost folosit și de Titu Maiorescu, acesta obișnuind să 

semneze ”M.” 

        Dar nu întotdeauna pseudonimul este unic determinat. De exemplu, pseudonimul 

”Censor” a fost folosit atât de Mihai Eminescu cât și de Al. Macedonski și D. Karnabatt; 

”Fantasio” de către Frédéric Damé; ”Gaius” (cu i)  de către C. D. Țicu-Ștefănescu; ”X” : 

Ilarie Chendi, George Coșbuc, N. Filimon, I. Nădejde, I. H. Rădulescu, I. Slavici, G. 

Topârceanu, I. Vidu, Gheorghe din Moldova. 

În schimb, pseudonimele ”M. E.”, ”Harțag”, ”Varro”, ”Nemesis”,  

” I. Sodescu”, ”Gajus” au fost utilizate doar de Mihai Eminescu. 

            Prin urmare, este necesar să se țină cont nu numai de numele/pseudonimul autorului, 

ci trebuie analizat și textul acestuia,  pentru a se stabili cu precizie paternitatea unui autor, în 

cazul de față articol program din ”Fântâna Blanduziei”. 

           Deși ziarele anunțau apariția ”Fântânei Blanduziei” la sfârșitul lunii noiembrie 1888, 

numărul 1 al acestei publicații poartă data de 4 decembrie, având editorialul lui Eminescu, 

intitulat simplu: ”Fântâna Blandusiei”7. 

           Din păcate, cu aceste 4 articole din prima ediția a ”Fântânii Blandusiei”8 și încă două, 

cu paternitate certă, atribuite lui Mihai Eminescu, tipărite în ”România Liberă”, asistăm la 

cântecul de lebădă al jurnalistului. 

           Revenind la întrebarea inițială, constatăm că semnătura ”E.” nu oferă răspunsul la 

întrebarea inițială, elucidând dacă manifestul programatic publicat în ediția inaugurală a 

ziarului ”Fântâna Blandusiei” reprezintă creația originală a lui Eminescu ori este traducere, 

adaptare sau, doamne ferește, plagiat ? 

        

Eminescu, acuzat de comiterea unui plagiat 

          Nu se stinseseră încă ecourile primului număr al ziarului, apreciat pentru varietatea și 

valoarea semnăturilor sale, remarcat elogios de Iosif Vulcan în revista ”Familia”: ”Fântâna 

Blandusiei, foaie politică-literară, despre care s-a anunțat că este a domnului M. Eminescu, a 

apărut la București cu un cuprins bogat și variat, în format mare ca ziarele politice.9 Precum 

aflăm dintr-un articol al primului număr, noua foaie e condusă de un grup de tineri cunoscuți 

în literatură și ziaristică. Printre colaboratori se numără dl. M. Eminescu, dna Aristița 

Romanescu, și dnii Grigore Manolescu, C. Bărcănescu, Al. Hodoș, R. Popea, N. Țincu, I.S. 

Spartali, dr. G. Crăinicean și alții. În numărul prim încep două romanuri traduse; unul, 

”Misterele Parisului” de Eugene Sue, altul ”Krotkaia” de Dostoievschi. Primul articol, sub 

titlul ”Fântâna Blandusiei”. Primul articol, sub titlul ”Fântâna Blandusiei”, este semnat de E. 

……..10 că inamicii de la ”Literatorul”, unii aciuiați temporar în redacția ”Revistei 

Literare”11, sub direcția lui Th. M. Stoenescu, dezvăluie faptul că editorialul atribuit lui 

Eminescu este un plagiat de amploare al unui studiu al lui Max Nordau, ”Die conventionellen 

 
6 Al. Macedonsky, în oribila sa epigramă, se referă într-o manieră cifrată la Eminescu, știind că acesta semnase ca 

jurnalist cu pseudonimul ”X”: ”Un X, pretins poet, acum/ S-a dus pe cel mai jalnic drum./ L-aș plânge, dacă-n 

balamuc/ Destinul său n-ar fi mai bun;/ Căci până ieri a fost năuc/ Și nu e azi decât nebun! 

 
7    Textul a fost publicat pentru prima data în ediția A.C. Cuza, ”Eminescu Opere Complecte”, din 1914. 

8 Eminescu continuă colaborarea la „Fântâna Blanduziei” cu încă trei articole: ”Formă şi fond”, ”1888” şi ”Ziua 

de mâne”. Vezi L.Gh. Nicoleanu ,” Eminescu și Fântâna Blanduziei”, în ”Fântâna Blanduziei”, seria II, nr.1, 1 oct. 

1889. 
9     Seria a doua a revistei era cunoscută sub denumirea ”Fântâna Blandusiei” cea mică. 
10  ”Familia”,  nr. 50, din 11/25 decembrie 1888, p. 585 
11  ”Revista Literară”, an IX, nr. 27, 25 dec. 1888 
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Lügen der Kulturmenschheit”12, apărută la Leipzig în 1883, retipărită în nu mai puțin de 16 

limbi străine, fiind tradusă în limba franceză, de August Dietrich, cu titlul ” Les mensonges 

conventionnels de notre civilisation”, Paris, 1886.  

            Prima traducere în limba română a ”Minciunilor Convenționale…” o datorăm la 1895 

lui Mihail Canianu (M. Cahana), publicist colaborator al ziarului ”Românul”, născut la 

Hârlău, în anul 1867.  

         Th. M. Stoenescu insinuează că Eminescu a plagiat dintr-o lucrare aparținând autorului 

Max Nordau, prezentând pe două coloane textul în limba română și textul în limba franceză, 

pentru a fi mai vizibil plagiatul pentru cititorii săi. 

         Deși problematica acestui articol este interesantă, oricine poate observa absenţa 

dinamicii interioare şi inexistența vervei și stilului polemic şi colorat, caracteristice textelor 

ziaristice eminesciene, întărind prezumția existenței unui autor străin. 

         Acest impardonabil rapt intelectual îi este imputat cu subtilitate lui Eminescu și, așa cum 

se vede, din păcate acesta acuzație este întemeiată: aproape trei sferturi din editorial semnat 

”E.”este copy/paste din studiul lui Max Nordau13.  

         Ioan Scurtu a observat acest plagiat încă din anul 190414, notând că aproape întreg 

articolul de fond din primul număr al Revistei ”Fântâna Blanduziei” este de fapt creația lui 

Max Nordau și nu al lui Eminescu. Dar observația lui a fost ignorată de cercetători, care nu 

au îndrăznit a discuta acest subiect, pentru a nu atrage asupra lor acuzația de blasfemiatori 

sau detractori ai ”Luceafărului”. 

         Explicația este cu totul alta. Anul 1888 marchează o etapă în care Eminescu dedică 

traducerilor o atenție mai mare decât de obicei. Astfel,  venind la București, în toamna anului 

1888, poetul începe colaborarea cu ”Fântâna Blanduziei” și, pe lângă cele patru articole ce îi 

sunt atribuite, acesta își vede tipărită o traducere din limba engleză a unei opere aparținând 

lui Mark Twain, intitulată ”Obsesiune”.15 

        În ceea ce privește atitudinea deontologică a redactorilor acestui jurnal putem face 

următoarele precizări. Dacă redacția ar fi avut o pregătire profesionistă, semnalând cu 

mijloace tipografice faptul că editorialul lui Eminescu conține un pasaj tradus, indicat prin 

litere italice sau prin semnele citării, nu ar mai fi apărut gravele acuzații de plagiat la adresa 

lui Eminescu. Aceste procedee redacționale incorecte au condus în unele cazuri la stabiliri 

eronate ale paternității unei opere eminesciene. În acest sens, de exemplu, s-a considerat inițial 

că opera Laïs ar reprezenta o creație originală a lui Eminescu, recunoscându-se ulterior că 

aceasta este de fapt o traducere genială din ”Le joueur du flute” de Emile Augier. Deasemenea, 

am arătat acum câțiva ani faptul că o creație folclorică16 atribuită lui Eminescu este de fapt o 

poezie a lui Anton Pann. 

 
12   Max Nordau, ”Minciunile convenționale ale culturii contemporane”; vezi Barbu Lăzăreanu, ”Max Nordau, 

Eminescu și Petronius”, ALA, III (1923), nr.115, 4 febr., p.4; Lecca Morariu, ”Eminescu și Max Nordau”, Jurnalul 

Literar, XII (1923), nr. 4-5, Apr.- Mai, p. 126 -127. 
13 Max Nordau (1849-1923) s-a născut la Pesta, tatăl său fiind rabin. În 1873 sosește pentru studii la Berlin, apoi 

devine corespondent la Paris al ziarului ”Die Neue Freie Presse”. A devenit unul dintre liderii Organizației Sioniste 

Mondiale, coleg și prieten cu Theodor Herzl. A fost unul dintre cei mai aprigi critici ai civilizației europene. 
14Ioan Scurtu, ”Mihail Eminescu´ s Leben und Prosaschriften”, Leipzig 1904. Vezi și Ion Sân-Giorgiu ”Eminescu 

și spiritul german”, în ”Rev. Fund. Regale”, 1 oct. 1934, p.69, în care se reiterează faptul că articolul de fond este 

o traducere din Max Nordau.  Aurel Băjenaru reproduce în anul 2018 articolul lui Th. M. Stoenescu din anul 1888, 

fără comentarii. 
15 ”Fântâna Blanduziei”, nr. 3 din 18.12.1888.  
16Dan Toma Dulciu,” Lună tu, luminătoare/stelelor strălucitoare” - O inedită eminesciană ? 
https://independent.academia.edu/DanDulciu/Papers 
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A fost Revista ”Fânâna Blanduziei” corectă cu Eminescu  ? 

 

        Putem avea încredere oare în corectitudinea colegiului de redacție al ziarului amintit ?  

        Avem numeroase semne de întrebare cu privire la modul în care a fost tratată biografia și 

opera lui Eminescu atât în perioada cât era în viață, cât și după moartea acestuia. 

        Astfel, relatându-se informații cu prilejul morții lui Eminescu, redactorii ”Fântânii 

Blanduziei”, scriu că Poetul ”cunoştea foarte bine limba germană, francesă şi latină, şi 

înţelegea limba slavonă, italiană, turcească şi albanesă”( Cf. Generația Viitoare, Anul I, nr. 2, 

noiembrie 1889, p. 48).      

        Tot ”Fântâna Blanduziei” mai precizează că Eminescu s-a născut la Dumbrăveni, la data 

de 8 noiembrie 1848, în ziua de Sf. Arhangheli, fapt pentru care a primit numele de Mihai. Lista 

acestor informații șocante, a unor documente considerate originale poate continua. Din păcate, 

rămâne însă un anumit dubiu, care planează asupra lui Eminescu, fără vina sa. 

        Categoric însă, putem arăta că poetul nu a plagiat, textul controversat fiind rezultatul 

juxtapunerii (alăturării) traducerii ”Minciunilor Convenționale” de Max Nordau cu părerile 

și opiniile finale ale lui Eminescu, redactorii greșind impardonabil, atunci când au acceptat 

tipărirea cu același format de litere atât a traducerii cât și părerile personale ale lui Eminescu.   

           Orice altă concluzie, ce l-ar acuza pe Eminescu de plagiat, este exclusă, fiind o 

adevărată blasfemie ! 

Dan Toma Dulciu, 
Vicepreședinte A.S.R.A. 

Viena 
24. 02. 2020  
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Elena Vlase Munteanu 

Poeme 
 

 

 

 

 

Mişcarea apelor 

E vremea mişcării apelor 

Şi timpul ascuţirii sapelor. 

E vremea zbaterii de-aripă, 

A semănatului în pripă. 

E timpul apelor vijelioase 

Ieşind din matcă aiurite, 

A gândurilor vicioase 

Şi a mişcărilor pripite. 

Se mişcă apele din munte 

Bolborosind descântec tainic 

Rămân doar crestele cărunte 

În pisc de munte singuratic, trainic. 

Se mişcă apele si se preling 

Cu rece mângâiere dureroasă, 

Iernaticele doruri sting 

Şi iarba cântă-n dor de coasă. 

Se mişcă apele spre marea -mare, 

Îngână-n iureş cântecul de valuri... 

Înmuguresc dorintele bizare 

Şi preaslăvesc imaginare maluri. 

Mişcarea apelor rotundă 

Dezmiardă ţarina fecundă. 

 

Veșnicia s-a născut la sat /Dar satul a 

plecat . 

 

Nu mai e nimeni în acest pustiu 

E satul în declin , nimic nu-i viu . 

Din când în când dispare câte unul 

Chiar dacă nu se-aude tunul . 

Mereu se duce cineva 

În adâncime sau în țara altuia . 

Rămâne-acolo pentru totdeauna 

Că e același soarele și luna ... 

Se face legătură orișicui cu țara, 

De dimineața până seara. 

Așa , te simți puțin acasă, 

C-același e pământul sub picioare 

Și e la fel de cald și de răcoare . 

Dar fiecare are treaba în alt loc 

În spațiile cu noroc sau fară de noroc . 

Nu mai privești în laturi nici în spate 

Iar pasul tău arar se mai abate 

Pe căile știute sau umblate . 

Și au plecat cam toți din bătătură 

Iar Dumnezeu de toți se-ndură... 

Le pune aripi Domnul că să zboare 

Spre lumea noua chemătoare- primitoare. 

Rămân pe prispa blânzi părinți 

Cu mâinile împreunate și cuminți. 

Rămân cu anii-n așteptare 

Că vârsta lor nu-i vârstă de plecare. 

E cam pustiu și-n casele vecine... 

Arareori vreo cineva mai vine . 

E liniște în sat și e pustiu , 

Este tăcere de-nceput de veacuri 

Oricum singurătatea n-are leacuri . 

Nu se mai spun povești că nimenea nu știe 

Cum se trăiește-n alte locuri pe străină 

glie. 

Doar casele mai zăbovesc tăcute 

Cu geamurile-ntunecate în dorul de lumină 

Nu , nimeni n-o să vină . 
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Nu se aud nici glasuri de copii 

Cântând , răzând pe șesuri , printre vii... 

Mai scârțăie o cumpănă în vânt 

Dar și fântâna-i părăsită 

De zece ani n-a fost sleită . 

Mai sună clopote-n amurg 

Și clipele încet se scurg. 

Se mai aude câte-o veste 

Când bine sau când rău le este. 

Mai suna câte-un telefon... 

Ori nu-i semnal ori n-are ton. 

Cam la cinci case-i un bătrân 

Nu-i nici supus nu-i nici stăpân. 

Duminica se roagă toți la Domnul 

Să le vegheze zilele ori somnul 

Ori să le fie lor plecarea mai ușoară 

Să cadă brusc dar să nu doară . 

Că e normal să nu mai fie 

Și să se duc-adânc în glie . 

Așa e de când lumea și trebuie să fie . 

 

Se stinge satul romanesc, 

Pădurile pe ulițe umbresc 

Și nu se mai aude cânt de nai 

Pe românescul plai . 

Și uite-așa în satele române 

Mai latr-arareori un câine 

Doar dorurile sunt stăpâne 

De azi pe mâine 

 

Se umple internetul de poze și mesaje 

Dar numai despre bine ... nu, nu sunt 

derapaje . 

Suntem amici constanți ai geografiei și ai 

porții 

Însingurați rămân bătrânii plecați în fața 

sorții 

Singuratea e alături în fața vieții și a 

morții. 

 

 

 

,,GÂNDUL PĂMÂNTULUI" 

-Eu sunt pământul tuturor 
Modest, tăcut şi roditor. 
V-am invăţat să îngânati o doină 
Ori să jucaţi nebună oină. 
Să învârtiţi rotunda horă 
Şi-apoi , la potrivită oră, 
S-ajungeti ginere sau noră. 
Maturi , din dragoste- descânt 
Să naşteţi viată pe pământ. 
Eu vă dau mere şi gutui 
Că seva mea-i a orişicui. 
În aer- cânt de ciocârlie 
Ce-ncântă roditoarea glie. 
Vă dau căldură şi lumină 
Din neagra şi cleioasa tină 
Şi dau arome şi culori 
Şi parfumatele licori. 
Iăr voi vă inăltaţi spre soare 
După căldură ori splendoare. 
Un pat de flori,pat de pământ, 
În suflete cu cântec sfânt, 
Eu vă primesc la sânul meu ocrotitor... 
Eu sunt pământul tuturor. 
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. 
 

Timpul 

În puterea nopţii, pe sub bolţi cu stele, 
În tăria zilei, copleşit de soare, 
Cu secunde bune şi cu clipe grele, 
Timpul trece-n fugă ori în grea lentoare. 
Şi deodată clipa se opreşte-n loc. 
Pentru fiecare timpu-i la răscruce... 
Timpul şovăielnic,rău , cu nenoroc, 
Fiecare-n valul timpului se duce. 
Tot rămâne timpul, vălurind mereu, 
Şi tot bate ceasul cu secunde clare, 
Orologiul sună-ntors de Dumnezeu, 
Timpul trece-n goană pe pământ şi mare... 
Nu, eternitatea n-are limitele clare. 
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Cartea întunericului 
Fiecare epocă vine cu violențe și  pleacă în mod identic 

Autor – Ing. Constantin Gumann  

Fragment  
 

Ideea acestei cărți a venit de la colegi, scriitori, care citind 

„cartea Luminii” pe care am tipărit-o la editura pim 2019, (ea 

fiind de fapt o reeditare actualizată, apărută în anul 1947, a 

tatălui meu, scriitorul Constantin N.Ionescu), ei colegii au sugerat 

în contrabalans existența unei cărți a întunericului.  Am preluat logica 

ideii, căutând „întunericul” acolo unde el se află, domeniile în care levitează, neluminat, 

ascuns, nedescoperit. L-am găsit în nenumărate unghere ale societății, în locuri în care este 

bine apărat, el fiind o cheie a puterii, el, întunericul fiind mediul necesar conducerii unor 

grupări de interese, partide, ideologii, secte, chiar și la nivelul celulei de bază a societății, 

familia. Imensitatea întunericului ar ocupa câteva cărți, de aceea voi căuta să fiu succint, 

sagace și cu argumente luate din viață concret. Voi releva întunericul din creierul uman ce 

poate fi „spălat”, prin educație, ce poate fi „înbunătățit” prin „evitare”, în politică, unde 

înșelarea popoarelor, respectiv întunecarea lor a devenit o practică spre a le limita lumina 

adevărului înfățișat de ei, pigmeii politici, în cămașa neagră a întunericului. Normal, întunericul 

este la el acasă în iad, unde Lucifer ne minte că iadul este pavat cu intenții bune, adică ale 

adevărului. Discuția despre adevăr ar trebui pornită etimologic de la rădăcina drept, dreptate, 

drepturi. Logic cine este drept deci are dreptate, deține adevărul. Antonim, rădăcina stâng 

este foarte apropiată de strâmb, proverbele (și în alte limbi) care sunt copii ai înțelepciunii, 

spun că; cine are două mâini stângi nu este bun la nimic. De aici tragem concluzia că un partid 

de dreapta este DREPT, iar un partid de stânga nu este. Polemica în politică nu are sfârșit, deci 

nu voi intra prea adânc în întunericul politic. Dumneavoastră dragi cititori ați înțeles că de fapt 

scopul acestei cărți este iluminarea și NU, întunecarea celor ce se vor apleca asupra ei. „Este 

mai bine să aprindem o lumină mică decât să blestemăm întunericul.” (Confucius) Voi atenta 

și la întunericul ideologiei, al religiei, generației HANDY (telefon smart), controlul total al 

omului în contradicție cu Carta drepturilor din 1948. Omenirea este într-o transformare alertă 

mai repede decât credeau masonii la apariția lor, datorită celor 12 oameni superbogați ce 

acum finațează și impun globalizarea, și nu numai, se lucrează intens la schimbarea populației 

(Umvolkung) în Europa.  Confiscarea platformei Facebook de către politicieni, adică 

introducerea de cenzură ca și în Coranul musulman, cine vorbește nonconform politic dispare, 

este desigur o încălcare a art. 19 din Carta Drepturilor Omului, dar neexistând un arbitru 

imparțial, grupările de interese aplică legea forței și NU forța legii. PSD-iștii au inventat; „ciocul 

mic” și „legea pământului = 10% „ adică, vrei să rezolvi o problemă-afacere dai 10% șpagă din 

valoarea ei și s-a rezolvat. Vezi; Năstase multe-case, algoritmul mitei și concentrația tupeului 

la fostul primar Sorin Oprescu, sau primarul municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, reținut 

pentru luare de mită,etc.   
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Încă nu ne-am săturat de învăţătura socialistă, comunistă, fesenistă- globalistă, deci 

demonistă, (căci toate au din 1989 în România, ca tată “profesor” pe întunecimea sa, Iliescu) 

De ce mai acceptaţi ca hrana- hoţia, minciuna, viclenia, răzbunarea, manipularea, curvia, 

cearta, bârfa, sclavia, prostia, sărăcia şi alte mizerii ale gunoierului cosmic să se 

perpetueze.(Rom.1/29-32). Există o ideologie a întunericului ? fundamentarea teoretică  a 

direcției (lumină sau întuneric) determină aprofundarea- etablizarea ideilor. Nu se poate pune 

problema ideologiei aprofundate într-o gândire fără coerență, întunericul rațiunii naște 

desigur monștri. Și Dumnezeu a zis; SĂ FIE LUMINĂ!. Să nu lăsăm pe „fratele cel mare“personaj 

din cartea „1984“, lucrare ca o previziune scrisă de George Orwell, pe coasta Scoției în 1948, 

să nu lasăm să ne stingă lumina adevărului. Noi Românii am trăit întunericul comunist la 

propriu și la figurat, locul comunismului este la lada de gunoi a istoriei.  

DECALOGUL OMULUI DE BUN SIMȚ  

1-Trăiește și lasă și pe altul să trăiască.   

2- Învață de la natură să crești în liniște, precum pomul.  

3- Să NU minți, oricum minciuna are picioare scurte.  

4- Să fii un om cinstit și corect cu semenii tăi.  

5- Să ai o profesie lucrativă, folositoare ție și societății.  

6- Să formezi o familie, celulă de bază a societății.  

7- În tine se află și Dumnezeu și Satana pe acesta din urmă elimină-l.  

8- Caută să vezi NUMAI partea bună a societății ce te înconjoară.  

9- Misiunea ta pe acest pământ este să lași un semn DEMN că ai fost.  

10- Dacă vei continua să înveți până la sfârșitul vieții a ta va fi lumea.  

Bunul simț este considerat de mulți oameni drept al șaselea simț, după cele 5 simțuri clasice 

de bază. Alții, lărgesc aria până la 20, sau chiar mai departe, știut fiind că simțurile sunt 

expresia senzorilor de percepție. La care dacă adăugăm și telepatia, experiențe confirmate de 

la pământ la lună, iar dacă intrăm în paranormal, intrăm în infinitul teoriilor fără argumente.  

STOP.  Am găsit, în afara „bunului simț”, 19 simțuri;  

1-Simțul vizual (văzul), 2-Simțul auditiv (auzul), 3-Simțul olfactiv (mirosul), 4-Simțul gustativ 

(gustul), 5-Simțul tactil (mecanorecepția), 6-Simțul termic (termocepția), 7-Simțul timpului 

(cronocepția), 8-Simțul spațiului, 9- Simțul setei, 10-Simțul foamei, 11-Simțul mâncărimii 12-

Simțul presiunii 13-Simțul orientării 14-Simțul durerii (nocicepția) 15-Simțul mișcării 

(propriocepția) 16-Simțul preaplinului 17-Simțul nevoii de oxigen 18-Simțul echilibrului 

(echilibriocepția) 19-Simțul oboselii.  

Ing. Constantin Gumann   



 
 

      13 

ASRA 

 Carina A. Ienășel  
Poeme 

 

 
 

 

 

 

Obârșie 
 
îmi am obârșia în Dumnezeu, 
de aceea port în suflet nostalgia 
unui pământ mănos ce-n empireu 
e ascuns de când cunoaștem suferința… 
 
de aceea aud cum curge viața-n vene, 
de aceea cred că totuși nu-i sfârșit, 
deși mai pleacă unii de prin vreme 
să se odihnească, fiindc-au obosit! 
 
și cum să nu te-nfrângă dorul tihnei, 
și cum să nu te duci când ți-e de dus, 
când știi c-ajungi din nou acas` la tine - 
înfrântul neînfrânt de printre duși?!... 
 
îmi am obârșia în Dumnezeu, 
deși am uitat atâtea despre mine… 
Îl simt în crivăț și în alizeu, 
vorbindu-mi despre ieri și despre mâine… 
 
 
perenitate 
 
mă aflu aici de la-nceputul lumii… 
pot dovedi: port veșnicii în sânge, 
de parc-ar fi scântei ale iubirii, 
care nu știu ce-nseamnă „a înfrânge”! 
 
în trupul meu din carne și din oase 
se-observă, de te uiți atent, pământ – 
fire subțiri în filigran lucrate 
șase milenii-ntregi, luate la rând… 

 
și-n suflet am ascuns, cu mare grijă, 
fărâme din credința de demult, 
fiindc-am aflat că este cu putință, 
în vreme de război, să-mi fie scut… 
 
pe umeri țin poverile amintirii 
și aripile-nnegrite prea curând, 
de parc-aș fi mereu datornic firii 
să-i caut rost în oricare cuvânt… 
 
de-o seamă sunt cu munții și cu vântul 
știu ce e bine, știu și ce e rău, 
știu să zâmbesc, cunosc prea bine plânsul 
și simt că-n preajma mea e Dumnezeu… 
 
că ia maia din vatra casei Sale 
și pune un strop în omenesc, apoi 
amestecă, cu razele solare, 
în pământescul cerului din noi… 
 
scara din soare (inscripție pe un desen) 

lui Cristian Andrei 
am desenat o scară până-n soare, 
să pot s-ajung, cândva, la curcubeu, 
fiindcă-i ascuns, acolo,-n depărtare, 
de când am vrut să-i prind coadă de 
zmeu… 
 
doream doar să alerg pe câmpul reavăn, 
închipuindu-mi că mă bat prin cer: 
eu, cavaler în armură de ceară, 
iar el - supusul meu efervescent… 
 
chemam în lupte,-n grabă inventate, 
nori cenușii și păsări mari de pradă 
și ne făceam din raze aurii 
săgețile… ca niște ploi de vară… 
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dar curcubeul meu a dezertat 
și a găsit o scorbură solară, 
în care s-a ascuns pentru un veac, 
pân` ce semnez eu pacea estivală… 
 
totuși, nu pot să-l uit cu totu-n soare, 
fiindcă-i firav și-ar dispărea complet: 
îi dau să bea a zorilor licoare 
și-I nuanțez cu-n strop de apus, discret… 
 
iarnă în Babel 
 
începe ninsoarea în Babel – 
ne ning întrebări fel de fel… 
tălmaciul de suflet departe-i, 
privește-l: se-ascunde prin cer! 
 
ne spunem cuvinte degeaba, 
rotunde,-ncepând cu alef – 
prin vene ne curge zăpada 
și atâtea ne dă de-nțeles… 
 
destul e să ningă, tăcerea 
vorbește de-a pururi curat: 
de-o guști, pe-ndelete, simți mierea 
ce-ți picură-n gânduri păcat… 
 
nu-ți pese, de ajuns e ninsoarea 
și liniștea ce vremuie-n alb… 
te port prin zăpadă, ia-ți sania 
și ține la-ndemână un șal. 
 
nu spune nimic, lasă fulgii 
să-ți cadă pe obraz ca un semn, 
vom merge desculți, fiindcă rugii 
aprinși vor topi din îngheț… 
 
ești chipeș! ce bine îți șade 
tăcerea-n acest anotimp! 
hai, urcă, în grabă, pe sanie: 
nu-i timp, către suflet pornim!  
 
 
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... 
 

fugă în do(r) minor... 
 

hai să fugim cât mai departe-n lume 
și, evitând metropole,-n pustiu 
să ne-ncropim, cu ce-avem la-ndemână, 
un adăpost - pe malul vreunui râu... 

 
l-am asculta, în tihnă, cum ne spune, 
șoptit, în limba lui de neînțeles, 
despre-un izvor ce i-a cerut arvună 
povești cu știma apei, pe ales; 

 
ne-ar da, de-i cerem, păstrăvi, cleni și 
mrene 
și ne-ar cânta, șoptit, acompaniat 
de pietre care cred că, peste o vreme, 
vor fi nisipul mărilor, sărat... 

 
hai să fugim, din toamna aceasta,-n lume 
și să-i uităm tincturile de amar – 
când liniștea devine-o rugăciune, 
ce ne mai pasă nouă de vreun zar?!... 

 
                   Carina A. Ienășel  
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DANIEL ERNESTINA, 

PROZĂ UMORISTICĂ 

Recenzie semnată de  

Corin Bianu 
Noua carte a lui Daniel Ernestina* cuprinde patru proze umoristice, 

care pot fi la fel de sigur patru piese de teatru, într-atât de mult 

confirmă harul autorului în direcţia spectacolului dramatic, cu oameni 

care trăiesc pe viu acţiunea într-o măsură mai mare decât cititorii. 

Prima dintre piese, care dă şi titlul cărţii, Câinele meu fumează pipă, are epicul ceva mai întins şi mai 

rămuros, deosebindu-se de celelalte numai cantitativ, în condiţiile stilului, deja recognoscibil al 

autorului. Personajul principal Vasile Popescu, fiu de cioban, reuşeşte în viaţă datorită plocoanelor ce 

le face tatăl său, până când îşi ia viaţa în propriile mâini şi urcă social prin aceleaşi tertipuri, augmentate 

însă, pe măsura ţelurilor şi rezultatelor, la scară naţională. Atent cu cine trebuia şi obedient selectiv, 

prosperă prin corupţie, se recăsătoreşte cu o tânără aspectuoasă şi ajunge senator. Un alt Vasile Popescu, 

soţul unei femei bulimice, reuşeşte în viaţă numai până la nivelul de şofer la morgă, dar visează obsesiv 

în compensaţia traiului său anost, că va fi înmormântat cu fanfară militară. Până la urmă, vin mascaţii 

peste senatorul corupt, el sucombă, e dus la morgă, omonimul său, ajuns la rândul său, la capătul 

răbdărilor, se îmbată şi tamponează maşina mortuară de un copac, accident în urma căruia, senatorul se 

trezeşte dintr-o comă profundă, iar şoferul moare adevărat. Realizând că e mai bine să fie şofer la morgă 

decât puşcăriaş, senatorul se dă drept şofer, soţia tânără „recunoaşte” mortul (ca să-i rămână toată averea 

ilicită), iar mortul îşi împlineşte visul de a fi înmormântat cu gardă militară. 

Întreg spectacolul este umoristic de la început până la sfârşit, finalitatea aleasă de prozator e de natură 

morală, avându-l ca promotor pe Dumnezeu: am decăzut într-atât de mult noi, oamenii, încât trebuie să 

intervină Dumnezeu pentru a stârpi corupţia. Aici se încheie parabola, anunţată ca subtitlu, iar veselia şi 

râsetele generate de acţiune ne cam stau în gât... 

În Năvalnic Trăznitul, fiul unei fete frumoase şi capricioase, al cărui  tată era „ceva mai greu ca umbra 

lui” ajunge spre surprinderea mamei şi a bunicul matern, (tatăl murise trăznit) un intelectual original. La 

un moment dat, el lansează zvonul (inexact, ca orice zvon) că vor 

veni extratereştrii spre a face viaţa mai bună conlocuitorilor 

sărăciţi peste măsură – o himeră, care ajunge repede asumată de 

toţi, iar când încearcă să demistifice realitatea publică falsificată 

de el şi să-i determine să muncească pe contemporani ca să-şi 

îmbunătăţească ei înşişi traiul, aceştia îl contrazic vehement şi îl 

sacrifică pe altarul mitului mincinos. Autorul a creat o piesă ce ia 

în răspăr obişnuinţa omenească de a lua drept autentice unele 

aparenţe, numai pentru a se bucura de efectul iluziilor (care sunt 

rupte de realitatea vitregă şi prozaică, bineînţeles). 

În Slujbă la stat, situaţia este şi mai absurdă, plasată într-o vreme 

oarecare, când caracatiţa corupţiei generale s-a extins iraţional şi 

împotriva oricărui bun simţ. Un afon ajunge dirijor într-o 

filarmonică, înfiinţată special pentru el (în semn de recunoştinţă 

pentru un favor ce-l făcuse unui potentat al zilei) într-un orăşel 
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prăfuit, dar!... Acolo e însă forţat de împrejurări să angajeze întreg personalul muzical tot dintre cei care 

habar n-aveau de muzică, aidoma lui, dar erau fii, fiice, soţii, de oameni cu putere în corupţia 

generalizată, în timp ce numai fata de la bucătăria hotelului unde personajul principal locuieşte gratis 

este singura talentată în muzică. Ideea este pe cât de simplă, pe atât de inteligentă şi de ingenioasă în a 

demonstra artistic, luând în râs realitatea monstruoasă cu mijloacele comicului, că fenomenul corupţiei 

nu are limite, cuprinde totul şi pătrunde oriunde... Dar se poate găsi un cârcotaş, „afon” complet la artă, 

care va ricana că „aşa ceva nu e posibil în realitate”, încercând să răstoarne întreg teatrul cu tradiţia-i 

milenară, prin opacitatea necunoscătorului, care neagă ce nu înţelege! („Ce atâta vorbărie deplasată, 

când s-ar putea elabora nişte instrucţiuni şi gata!”) Numai că nu se poate şterge acest mod frumos 

inventat de om pentru arătarea greşelilor celorlalţi, perpetuat cu succes încă din antichitate. Într-adevăr, 

corupţia nu se poate dezvolta la infinit, modernii au inventat chiar ”teatrul absurdului”, ca oamenii să 

conştientizeze pe calea elevată şi sigură a artei şi să intervină apoi cu metode adecvate pentru a eradica 

respectivul fenomen antisocial. 

Unchiul Cecil încheie în triumf cartea, aducând în faţa noastră un personaj „de pe lumea cealaltă”, care 

îşi rememorează viaţa în prezenţa altor participanţi la o şedinţă psihoeducaţională. Cecile a fost un om 

obişnuit, care n-a avut noroc în căsătorie. S-a resemnat şi a început să lipsească de acasă, petrecându-şi 

timpul într-o cafenea, unde o cunoaşte pe Cecilia, o potrivire perfectă, dar n-are curaj să-şi lase soţia 

oficială. Întâmplător, moare şi ajunge la acea „judecată de apoi”. Intervine şi aici Dumnezeu şi îi spune 

în final, că l-a favorizat cu o „moarte clinică” şi ar face bine să revină la viaţă pentru o nouă încercare, 

să trăiască împreună cu iubita lui o dragoste efectivă. Şi această proză este savuroasă prin limbajul 

autorului, replicile personajelor şi concepţia efectivă a textului: regizorului i s-ar putea spune „domnul 

Grisină”, soţia este o Xantipa etc. Procedând în final la analiza literară a tuturor celor patru proze 

umoristice spre a ne conforma teoriei beletristicii şi esteticii în evaluarea lor, vom arăta că scriitorul are 

mai multe opere la activ, şi-a creat deja un stil care l-a consacrat, particularizându-l în mod spectaculos 

– nu este o exagerare, o primă dovadă fiind construcţia originală a textelor de faţă. 

Dar înainte de toate, Daniel Ernestina este un moralist, el scrie în tradiţia mereu actuală a anticilor, 

provocând râsul contemporanilor spre a-i ajuta să-şi îndrepte moravurile. Şi o face foarte frumos, de-a 

dreptul elevat:„ea va veni dimineaţa la slujbă cu urme de fericire în zâmbet, cu păcatele bine îndesate în 

cearcănele de la ochi şi cu vorba cântată de parcă ar ofta de plăcere”, spune el, referindu-se la 

experienţele nocturne intime trăite de o soţie, fără a recurge la vulgarităţi ori alte aluzii străvezii „pentru 

a-şi asigura succesul” (unul ieftin, desigur). Cum spuneam, Daniel Ernestina e un comediograf, aşa încât 

nu este o surpriză că uzează de atributele comicului, ci din contră. Comicul de situaţii este realizat în 

mod ingenios, legând noţiuni fără legătură aparentă între ele şi punându-le în evidenţă valoarea 

dramatică, el nu ocoleşte nici comicul de limbaj, mai uşurel, dar expresiv şi cu succes spontan: nume de 

oameni – Trăznitu, Navalnic, Drumbătut, Prăpăd, „Urâto” („etichetă” într-o replică)... 

Comicul de caracter transpare şi el de la sine, în mod firesc şi parcă pe neobservate. Satira nu e folosită 

aproape deloc, aşa încât replicile sunt „efervescente” şi declanşează prompt râsete spontane. 

Autorul îşi conduce cu siguranţă acţiunea epică într-atât de departe, încât ne temem că nu se mai poate 

opri, dar în subtext el dă de înţeles spectatorului avizat că omul contemporan s-a degradat atât de mult, 

a decăzut enorm moral, educaţional, social, încât de multe ori lezează prin acţiunile sale puritatea şi 

puterea sacrului şi îl invită indirect pe Dumnezeu să intervină într-un fel sau altul în viaţa oamenilor 

pentru a le da o mână (divină) de ajutor, pentru a-i „reeduca”. Aşa se face că, după ce spectatorul 

(cititorul) râde cu toată gura, acţiunea propriu-zisă se încheie cu un surâs amar, autorul nu doar s-a jucat 

(gratuit) spre deliciul celor care îl urmăresc, ci a strecurat în mod subtil, „o idee moralizatoare”, o 

alternativă de ameliorare, şi nu întâmplător, fiecare dintre cele patru proze poartă subtitlul de „parabolă”. 

____________ 
* Daniel Ernestina, Câinele meu fumează pipă, Editura Astralis 

Bucureşti, 2019  
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O altă lume 
Autor -Mariana Rogoz Stratulat 

 

Uneori avem nevoie de singurătate pentru a asculta liniştea    
timpului, pentru a trăi tăcerea cuvântului... 

Abia acum ne dăm  seama cât suntem de fericiţi sau de trişti. 
Paşii se opresc la margine de viaţă uitând să respire... 
Lumini şi umbre...  

O lume diafană în care existăm, trăim, simţim zâmbetul şi lacrima, 
ne vedem un aproape-departe.Devenim o imperceptibilă stingere a 

viului în moartea unei reci şi sterpe amăgiri. 
În preajma noastră, un vid nemărginit, o sferă locuită numai de ecouri vagi. 
E tot mai evident că suntem doar nişte păpuşi de ceară reflectate în inumerabile oglinzi. 

 

Lumea 
 
Eram pierdută-n palma ta, Iisuse! 
Îngenuncheam în vorbele nespuse 
şi m-adăpam cu sângele din piatră 
iar foamea mi-o striveam pe vatră. 
 
O lume prăbuşită în groapa de gunoi 
cu prunci fără vedere, 
orfani, săraci şi goi, 
o lume-n agonie cu capete strivite, 
cu răsărituri moarte şi-apusuri chinuite. 
 
Vrăjită sunt de mult şi de nimic, 
de zeul cel măreţ ajuns pitic, 
de caii ce aleargă pe câmpul nearat, 
de regii-ncoronaţi cu fluturi şi păcat. 
 

Eram un vis 
 
Dincolo de orice credinţă, 
albastrul 
din tânguirea macilor 
este funerar. 
 
Lacrimile lor 
au înflorit 
pe mormântul meu, 
deşi 
eu nu mă născusem 

încă. 
Eram doar un vis 
dintr-o altă realitate, 
o iluzie 
crescută din oglindirea 
albastrului 
în adâncul apelor. 
 
Oglinzile 
 
Oglinzile 
multiplică imaginea 
la nesfârşit... 
Pe mine 
şi 
reflexiile mele... 
Sunt 
peste tot... 
Stinge lumina! 
Oglinzile 
devin ferestre. 
Stinge lumina 
din tine! 
 
Lumina 
 
Lumina albă 
îmi strigă numele 
dezbrăcat 
de dinainte de naştere, 
de dinainte de moarte... 
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Răspunde secunda. 
E flămândă de atâta singurătate. 
Înghite toate ceasurile, 
toate păcatele 
şi ruşinea 
de a fi rugăciunea de seară... 
 
Dincolo de oglinzi 
 
O pasăre speriată 
de frigul alb 
mutat în părul meu, 
se așază în palmele tale. 
 
Zidurile s-au năruit 
sub povara 
amintirilor 
și oceanul s-a revărsat 
în ochii cerului. 
 
Acum ninge cu perle, 
cu alge albastre 
și cu delfini 
îndrăgostiți. 
 
Alerg peste timp, 
dincolo de oglinzi, 
să-mi găsesc 
aripile. 
  
Aripi şi umbre 
Am coborât din timp 
cu zâmbetul unei vieţi 
cât imensitatea universului. 
  
Am păşit pe nori, 
pe  cuvânt, 
pe piatra arsă de sete, 
sub ochii-flăcări 
ai Păsării Phoenix… 
  
Am plâns pene şi sori, 
am agăţat fulgere şi scoici 
în pletele albastre 
ale ploilor de vară… 
  
Mi-am scuturat 
cămaşa 

de flori şi păsări 
peste gândurile bărbatului de ceară, 
mi-am îngropat 
iubirea 
în coarnele cerbilor 
şi în trădarea macilor… 
  
Am doinit fluturi şi ape şi doruri 
până când cerul 
mi-a crescut aripi şi umbre… 
 
Umbre 
 
Am adunat castane – 
zeci de ochi 
împrăştiaţi 
peste amăgirea 
paşilor – 
pentru a descânta 
umbrele 
din marea peşteră 
a lumii. 
 
Lumea 
 
Lumea 
- o pălărie uriaşă 
sub care Parcele 
deapănă, măsoară şi taie 
fir de dor şi de ispită, 
fir de apă adormită 
în căuşul timpului 
la sorocul gândului… 
 
Hai să omorâm 
neputinţa 
de a spune 
că moartea a uitat să respire… 
 
(selecție din volumele: Ireal; Ochii din 
cuvinte; Castanii orbi; Fantezii lirice în 
nopțile cu maci albaștri; Doamne, de ce 
m-ai pedepsit cu mine?; Mansarda 
Timpului) 
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POLEN DE DEPĂRTARE 

POLEN DE LEJANíA 

                 
Henry Luque MUÑOZ 

 

 

Volumul de poeme „Polen de depărtare”, semnat de 

poetul  Henry Luque Muñoz, a intrat în librăriile din țara 

noastră, în versiune românească, prin amabila traducere a 

profesorului universitar Andrei Ionescu, de la departamentul de 

limbă spaniolă a Universității din București, un important 

hispanist, cel care a înlesnit publicarea sa la editura Univers, 

București, 2001. Se cuvine a nu neglija traducerea acestor 

poeme, făcută de unul dintre cei mai mari hispaniști, îndrăgostit de literatura sud-americană.  

Este vorba despre o traducere în care profesorul Andrei Ionescu s-a îngrijit ca stilul versurilor 

să fie „lucrat, adecvat, civilizat”, (așa cum însuși se exprimă într-unul dintre rarele sale 

interviuri!)  pentru ca versiunea românească să aibă curățenia 

adaptării spiritului originalului, în această altă formă, cea a 

limbii române. A rezultat un volum de versuri cu un format mic, 

foarte elegant și cu o ținută grafică deosebită, înnobilată de cele 

opt ilustrații-miniaturi ce, prin proveniența lor, aduc o notă 

aristocratică, specială. 

 Henry Luque Muñoz (Bogotá, Columbia, 1944-2005), 

poet, eseist, traducător, sociolog, coordonator de antologii, 

profesor titular la Universidad Externado de Colombia și 

profesor asociat la Pontificia Universidad Javeriana, a trăit mult 

timp în Europa și în Rusia, fapt ce i-a prilejuit apropierea de 

literatura rusă. Creațiile sale au fost traduse parțial în limba 

engleză, rusă, germană, franceză, indiană, ucrainiană, portugheză și 

română. Astfel volumul de poeme „Polen de depărtare”, publicat cu titlul original „Polen de 

lejanía” la Bogotá, în anul 1998, a fost tradus în limba română la numai trei ani după apariție. 

Cele trei părți în care a fost structurat volumul de poeme, fiecare având denumirea de Carte și 

primind un titlu interesant, au un număr important de poeme.  

Cartea I, cu titlul „Steaua tăcută” (La estrella silenciosa), are un epigraf semnat de Novalis: 

”Văzutul cuprinde nevăzutul” și un altul cu autor anonoim: „Nu căuta cenușa trecutului, ci focul 

său.”, este împărțită în două fracțiuni cu un număr de cincisprezece, respectiv, zece poeme și o 

secțiune intitulată Cărți poștale rusești (Postales rusas), ce cuprinde un număr de patru poeme.  
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Cartea II-a, cu titlul „Nu mă lăsa singur” (No me dejes solo frente a ti), are un epigraf semnat 

de Shota Rustaveli, care spune că: „Ce ai găsit vei pierde, / Ce ai dăruit va fi al tău.” Și cel de al 

doilea epigraf: ”Ne-am cunoscut în grădina unei cărți poștale”, semnat de Gilberto Owen. Cele 

două părți ale Cărții cuprind un număr de șaisprezece și, respectiv, unsprezece poeme. 

Cartea a III-a, cu titlul „Buletin de știri despre lucruri nemaiauzite” (Noticiero de lo 

inaudito), are un epigraf semnat de Aloysius Bertrand: „N-avea ce mânca și a cumpărat un buchet 

de violete” și cuprinde un număr de șaptesprezece poeme. 

Poetul folosește un stil propriu de versificație, rimă liberă, în poeme mai lungi sau foarte scurte, 

unele apropiindu-se de forma hai-ku, ori chiar poeme în proză, toate brodate cu metafore 

neașteptate, fapt ce conferă o vie originalitate și trezește interesul cititorilor. Este o formulă 

compozițională prin care își construiește o adevărată „țară a poeziei”, după ce patriotismul său 

adresează un îndemn pentru a înțelege trezirea unui popor și datoria în a-și păstra identitatea, 

starea de a exista și a dăinui: „Ce este o țară, mă întreb. / … / O țară este ceea ce construim noi 

/ în timp ce defăimătorii ei dorm.” (Întrebarea, pag. 67).   

Din lecturarea acestui volum reiese că autorul a traversat experiențe grele, iar hotărârea de a 

crea versuri concise, expresive, ca mărturii ale trăirilor sale este generată de căutările în 

adâncurile sufletești ale fiecărui om. Cercetează, află, trăiește și scrie. Oricum ar fi sacrificiul și 

orice preț ar cere această dăruire de nestăpânit, poetul nu poate renunța: „Orfan de creion și 

hîrtie / n-a avut încotro / și a trebuit să-și facă în trup o rană adâncă. // Acum scrie / cu degetul 

arătător / cu litere roșii pe un perete alb.” (Meseria de poet, pag.19). 

  Temele întâlnite în volum sunt diverse, interesante și absolute neașteptate.   

Istoria țării, ce s-a scris brutal, prin cuceriri cu sânge vărsat, naște reproșuri: „… ai uitat să-

i ceri bunicului tău, boiangiul, / rețeta pentru a vopsi Noul Regat al Granadei / cu altă culoare 

și nu cu sânge.” (Conchistadorului…, pag.23), la fel cum s-au născut mereu alte lumi noi: „…A 

împrăștiat sămînța / care a zămislit atâtea generații. Din înfiorata materie a visului său / s-a ivit 

stejarul cu scoarță pietroasă / pe care nu-l doboară nici vântul turbat.” (Gobi, pag. 27).   

Starea existențială balansând între iadul neîmplinirilor: „Cine intră pe această poartă / își 

lasă afară visele și păstrează numai / cuvintele secătuite. Vor fierbe în cazanul cu smoală / 

frumusețea care a sedus cerul și piatra, / bărbatul care a fost smerit / dar a uitat să se pocăiască 

/ și pustnicul fără nume…” (Pustnicul fără nume, pag. 35), raiul libertății, atât de dorit: „…am 

vrut să mă contopesc cu ea și să iau profilul / Libertății mult dorite și mereu depărtate…” (O 

scrisoare a lui Alaxandr Pușkin din lumea de dincolo către Anna Kern, pag 79) și traiul obișnuit 

pe pământ: „Aici, /… / pâinea are gust de cenușă și ciolanele noastre se numără printre 

osemintele fără nume…” (Povestea procesiunii înfocate, pag.39). 

Dar cea mai importantă temă se referă la sentimentul împlinirii datoriei de creator: „Chemat 

în sfîrșit de cenușă / nefericitul a hotărât să primească semnul crucii. / … / Când cineva i-a luat 

capul / și i-a picurat în auz ultimul poem. / Aflând în cuvânt / o forță mai adâncă decât moartea, 

/ muribundul s-a ridicat și, cu pas hotărât, / a înaintat spre tăcere ca să îmbrățișeze lumina.” 

(Înviere, pag. 41). Este momentul în care: „…o pasăre va anunța vânturile / că lumea a 

înflorit…” (Epigramă I, pag. 53). 
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Din dorința de a învăța: „…să zburăm fără a ne afunda în mocirlă” (Ubi sunt, pag. 57), 

poetul este hotărât să persevereze: „…îmi voi ascuți pana, voi rămâne în gardă, / ostoind vaietele 

învinșilor.” (Biruitori, pag. 77). Acest căutător învie de fiecare dată împreună cu creația sa prin 

care își învrednicește menirea: „…nu sunt agent al paradisului…” (Scrisoare disperată, pag. 

45) recunoaște poetul, însă conștientizează că pentru a ieși din orice stare de neputință: „…noi, 

cei ascunși, / fără limbă, fără ochi, fără lumina zilei, / stând mereu la zgomotoasa coadă a 

descurajării.” (Învățătorul, pag. 51) trebuie să facem o schimbare. 

 Dacă versurile acestui poet cu trăiri atât de profunde sunt, în general, tăioase, tragice 

chiar, prin mesajul lor, iată căitema iubirii, ce nu putea să lipsească din scrierile sale, primeșe un 

alt registru. O iubire manifestată în toate valențele ei (curată, pătimașă, îndurerată): „La început 

ai fost o copilă / … / la început și la sfârșit, / tu, copilă, / care țeși pânza anilor mei cu acul 

gingășiei, / care mângâi lumea ținând-o în căușul palmei.” (Cerneală fermecată, pag. 91), spune 

poetul cu duioșia unui veșnic îndrăgostit. Pentru sufletul său: „Femeia aceasta e talismanul meu 

/ În care se află toată grația alchimiei. // Când trece ea / Ruina zilei se înalță / Și se preface într-

un cântec.” (Talisman, pag. 101). Nimic nu poate dezlega taina iubirii, chiar dacă: „Scorpionii 

ne urmăresc; / să fugim în locuința noastră tainică / și să ne îmbrățișăm. // Ei se vor cățăra 

zadarnic în paradis / pe când tu și cu mine vom dănțui nebiruiți / în jurul rugului.” (Serenadă, 

pag. 103).  

Ca într-o poveste, alături de iubită, poetul trăiește gingașe reverii: „Foșnetul rochiei tale / a 

fost de ajuns pentru a adăposti o legendă / îndărătul pleoapelor mele.” (Foșnetul, pag. 105). Nici 

atunci când împrejurul poetului totul ar putea fi întunecat și obscur, dacă iubita îi este aproape, 

disperarea nu poate avea loc: „Lampa mea / este strălucirea / privirii sale / și când / își închide 

/ pleoapele / se stinge / lumina / lumii.” (Știre, pag. 113). Iubirea celor doi rămâne atât de 

specială, încât și în absența temporară a iubitei, acest sentiment poate fi un model: „…căci 

iubirea noastră e atât de mare, încât vor veni cei drepți din lumea de dincolo / ca să învețe cum 

se iubește cu orbire nebună / în acest iad de absență.” (Scrisoare către diavol, pag. 121). Cititorul 

va întâlni și compasiunea poetului pentru femeile care sunt nevoite să-și vândă grațiile sub forma 

unei iubiri mincinoase. Poetul ale cărui „cuvinte … sângerează” aduce, prin versurile sale de 

iubire, o lecție mai presus de orice poveste banală. 

Héctor Rojas Herazo, semnatarul prefeței acestui volum, intitulată „Despre rigoarea și 

frumusețea acestei cărți”, consideră că: „Acest volum antologic, cu o unitate bine strunită și 

împodobit cu aluzii mitologice care, pe măsură ce înaintează lucrarea lui, se transformă în 

certitudini ale propriei sale existențe, nu este altceva decât statornicia unui om care se zbate și se 

creează necontenit pe sine din suferințele și visurile lui, din mania și blândețea lui…O sea, un 

hombre que  está vivo.” 

„Polen de depărtare”, un volum de poezie bună, viguroasă, căreia autorul său, poetul Henry 

Luque Muñoz, i-a menit o consistență bogată în simțăminte înălțătoare, exprimate cu duioșie și 

iubire de oameni.  

  

Lucia Pătrașcu 
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A fost cândva o țară 

 

A fost cândva o țară cu cerul mai aproape,  

Cu sfinți tăcuți și îngeri peregrinând prin ea,  

Cu zâne-n colțul lunii țesând din fir prosoape,  

Potop de curcubeie pe albul sfânt de nea.  

 

Din templele luminii se coborau icoane,  

Pricesne murmurate sub lacrimă de stea,  

Se tremura prescura pe sufletu-n piroane  

Și cum ofta bunica atunci când povestea.  

 

Se-nfiora tăcerea, se odihnea pe creste,  

Balada, jos în codrii, cu freamătu-i vuia,  

Câmpiile-n marame, visau în nopți poveste  

Pe-un fluier singuratic ce doina-și tânguia.  

 

Ne-am îngropat trecutul și vina ni-i prea 

mare,  

Nu știm a recunoaște păcatul ce-am comis.  

Batjocorim cu voia, strivite sub picioare  

Stau suflete deschise în rana unui vis  

 

Din care o măicuță cu fața întristată  

Se roagă  în tăcere pentru ai săi nepoți.  

Mătănii risipite pe-o  viață-ntunecată  

Ne-ar mai putea aduce sub cerul ei pe toți? 

 

 

După ghebe 
 

în țara obârșiilor mele 

toamna răsfrânge culori mai profunde 

cerul Brumarului e mai adânc codrii mai înalți 

izvorul în care-mi afund buzele fața mai 

limpede 

pleoapa din suflet mai tremurată 

aripa în cuvânt mai înfiorată 

mărturisirea mai avidă 

 

când pe muchii de lacrimă noaptea 

îmi refuză somnul schițând 

miniatura unei zile cât șapte vieți 

prin frunziș de metale topite 

 

amintirile vârstei de aur 

se măsoară în carate înalte 

cândva toamnele n-aveau tristeți 

doar miresme de gutui prăvălite din soare 

de dovleac copt și brânză frământată 

de pâine de casă aburind 

a cartofi și a mâinile mamei 

a untură și ceapă roșie 

zdrobită în ștergar de cânepă 

 

coaja feliei din care mușcam pofticios 

între două alergări și trei sărituri 

îmi zâmbea mereu cum o copilărie întreagă 

mă sfințea pe dinăuntru 

cu toate poveștile visele 

 

concediul de suflet departe de Alpi 

în orașul de la marginea Tâmpei 

lângă credențul vechi de când lumea 

mama mea unduit povestește 

fiul meu înalt îmi zâmbește 

mă leagănă toropeala țesută din reverii 

și-un scrânciob uitat de copilărie 

 

în bucătărie 

cu nări din nou tinere 

adulmec tocănița de ghebe ce fierbe pe plită 

și alerg către zâmbetul coajei 

din felia de pâine 
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Obezitatea suficienței de sine 
 

din podul cu molii scot amintirile de la 

naftalină 

în dezamăgirea acestei clipe ce-mi 

plumbuiește zborul 

nu e nimeni să-mi vindece rănile 

mai degrabă de cei care le smulg crusta 

 

în piețe vieneze valsul a ieșit din modă demult 

nimeni nu citește rilke sub luna blazată 

ocrotitori de animale cu fesele tatuate 

dezgolite 

protestează 

 

golanul din mine dârdâie în zdrențele libertății 

cu un rucsac de dor în spinare și prea puține 

merinde 

pentru foamea de țara 

unde cei îmbuibați se asfixiază încet 

în obezitatea suficienței de sine 

 

sub cascheta inconștienței 

ne îndesăm lașitatea până la ultima șuviță 

ne săpăm mereu tranșeele propriilor războaie 

sperând că nu ne va nimeri Marele Obuz 

poate atunci când ne vom cunoaște pe deplin 

nu ne vom mai iubi într-atât 

de aceea scriu litere în cuvintele unei limbi 

moarte 

dar omit mereu accentul circumflex 

deși în contul sufletesc mai am disponibil 

și încă n-am învățat cum se percepe camătă 

 

Am fost acolo 
 

am fost acolo în șaptezeci și șapte * 

masa de ping-pong plângea tristă în fața 

blocului 

tata rămăsese trei schimburi în mină 

se luminase tot subteranul cu lămpașe de 

speranță 

nu eram nici copil nici adult 

dar aveam în mine o sete de explozie 

care să acopere toată foamea din galerii 

spre  afară 

urla demagogia la poarta principală 

sub funiculare se tânguiau văduve și orfani 

în colivii* chipuri de mineri îndoliate de trudă 

ochii lor străluceau mocnit precum huila din 

abataje 

eroii mei 

 

am fost acolo în nouăzeci 

inima suspina singură în fața neînțelegerii 

tata a preferat să rămână trei săptămâni lângă 

televizorul „liber“ 

adâncul meu se luminase cu toate aurorele 

boreale 

eram între tinerețe și maturitate 

aveam în mine o foame de Bing Bang 

care să năruie toată istoria într-un singur vid 

negru 

urla minciuna pe postul principal 

sub balcon cântau cei adăpați la doruri înalte 

la fântână chipuri de mineri zdrențuite de ură 

ochii lor străluceau intens ca praful de cărbune 

aprins 

călăii mei 

 

 

Ostila epistolă 
 

Naso 

fiecare are un mal de care se îndepărtează 

uneori mai adânc alteori mai înalt 

peștilor tăcuți nu le vor crește aripi 

nici algele nu vor avea rădăcini 

smulse vor fi mereu din nisipuri străine 

dintre toate stihiile niciodată nu alegem 

uraganul 

care răscolește în noi mai puțin 

tiparul nostru este același doar 

retușările sunt prea bruște 

de câte ori împrumutăm un cal troian 

și-l vârâm creduli în cetate 

Naso 

dacii de azi nu se mai delectează cu moartea 

se chinuiesc voluptos cu viața 

masochiștii 

 

 

 

 

MELANIA BRICIU ATANASIU 
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SCRISORI LITERARE ȘI PEDAGOGICE 

ADRESATE ROMÂNILOR PE DRUMUL 

SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ȘI A 

ROMÂNIEI 

 

Ștefan Dumitrescu 
 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 
 Iată că Domnul, pe care l-am invocat  și l-am rugat să fie tot 

timpul cu noi și să ne ajute, să ne ajute pe Drumul pe care am 

pornit scriind  acesta carte intitulată „Scrisori literare și 

pedagogice adresate românilor…..”, ne-a ajuta să ajungem la 

capăt. În câteva luni, începând cu decembrie 2016 și terminând 

în iunie 2017, am scris cartea care se intitulează „Scrisori literare 

și pedagoge adresate românilor pe drumul salvării poporului român și al Românie”. Mergând pe 

urmele Scrisorilor lui Ion Ghica am încercat să revigorăm  această specie literară a Scrisorilor 

literare. Sunt într-adevăr Scrisori literare, dar sunt și Scrisori pedagogice, căci îi informează pe 

români despre situația dezastruoasă în care en găsim, despre pericolele care pândesc ființa națională 

și îi învață cum să ieșim din această  Fundătură istorică în care am fost băgați și în care ne-am 

scufundat chiar noi.  Aceste Scrisori pedagogie pe care le-am scris plângând românilor, vorbind cu 

ei ca de la om la om, arătându-le care este adevărata situație a poporului român, a României și a 

noastră ca sărmane ființe umane, trăind într-o colonie, amenințați cu dispariția ca popor, în această 

perioadă istorică foarte grea le transmit învățătura despre slăbiciunile și patologiile psihice ale 

neamului daco-românesc și despre salvarea lui în istorie, învățătură pe care am primit-o și eu...Marea 

majoritate a românilor, asta și pentru că suntem victimele teribilului război informațional, 

psihologic, cultural și educațional dus de Marii Asasini economici din afara, prin intermediul 

televiziunilor, care în goana lor  inconștientă după  rating nu-și dau seama că le toarnă în suflete 
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românilor oceane de informație negativă, toxică, ucigătoare, care ne îmbolnăvesc psihic, ne 

manipulează, ne dezorientează, ne transformă în legume. 

    În acesta Scrisori mi-am imaginat că-i invit  pe români la un drum revelator cu mintea și cu 

sufletul, despre care știam că va fi greu, și poate foarte lung, i-am invitat să mergem împreună pe 

drumul salvării poporului român. Pe drumul cunoașterii de sine al acestui neam, i-am invitat să ne 

aplecăm asupra istoriei noastre, a spaimelor și bolilor din ființa noastră,  a rănilor și traumelor din 

memoria noastră colectivă și să medităm asupra lor. Am socotit că este foarte important să ne 

cunoaștem pe noi ca popor, să ne adâncim în noi, să vedem  care sunt cauzele care au făcut ca de-a 

lungul istorie să fim un popor Victimă, un popor jefuit, călcat în picioare, nefericit, amărât, bolnav, 

care a stat mai tot timpul cu capul plecat. 

  „Scrisorile literare și pedagogice adresate românilor pe drumul salvării poporului român și al 

României” mi s-au părut a fi cea mai scurtă și frumoasă cale  de a ajunge la sufletul românilor, 

modalitatea educațională cea mai profundă și eficientă. Scrisorile au fost publicate pe site-ul  nostru 

www.stefandumitrescu.com și pe facebook   pe fila  lui Ștefan Dumitrescu. Nu aveți decât să intrați 

pe acest  site și pe fila subsemnatului ca să le găsiți,  și să le citiți.  Nu va trebui să depuneți nici un 

efort pentru că ele singure vă vor ieși în cale și vă vor invita să le lecturați. Apoi nu vă vor mai lăsa 

în pace și vă vor  obliga să meditați asupra lor.  Pe parcursul acestui drum am primit sute de scrisori 

în care cititorii îmi  mulțumeau emoționași. Unii mi-au spus că nu se așteptau să întâlnească  un 

patriot cu o minte  clară și profundă. Eu le mulțumesc, dar mai ales îi mulțumesc Domnului că m-a 

inspirat și m-a ajutat ca Scrisorile mel să ajungă la mintea și la sufletele dumneavoastră. 

    Cum spuneam prin stilul lor și încărcătura emoțională, prin cuvântul care curge ușor către  inima 

cititorului este sunt Scrisori literare și aparțin literaturii. Iar prin informația pe care o transmit, prin 

conținutul lor, prin profunzime ași valoarea lui educațională ele sunt un fel de lecții  filozofice, de 

suflet. Scrisorile noastre și-au propus nu numai să îi in formeze pe români, dar să-i și educe, să-i 

pregătească  să reziste în vremurile acesta  tulburi și periculoase, să fie mai creativi pentru că poporul 

român și noi cu toții ne găsim în război, suntem în război, victime ale celui mai teribil război din 

istoria noastră. Scrisorile  pe care o să le citiți pregătesc poporul român să reziste în istorie, ele 

pregătesc deci rezistența românească. Scriind aceste Scrisori, în care îi  spunem poporului român 

adevărurile  pe care este neapărat nevie să le știe (să nu mai sta cu capul în pământ, să nu mai stea 

cu urechile astupate, pentru că în jurul nostru vedem cu se prăbușește întregul Organism național) 

 

Autor - Ștefan Dumitrescu 

 

http://www.stefandumitrescu.com/
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PETRE MANOLACHE și însingurarea 

căutătorului de idei 
        

     Cartea de eseuri, SOLITUDINE, semnată de Petre Manolache, ne oferă îmaginea solitară a 

căutătorului de idei, captivat de mirajul identificării esenței supreme a misterului vieții. Autorul își asumă 

cu lejeritate un soi de donquijotism social, conștient fiind de singularitatea demersului său existențial, 

abstras de sub tutela realității concrete, printr-o subtilă detentă, ce-i favorizează conexiunea la jocul 

abstract al înlănțuirilor ideatice. Cugetul său iscoditor se înalță deasupra lumii materiale, în zonele înalte 

ale transcendentului, inaccesibil cunoașterii comune, căci nu „putem vorbi despre mister, dacă el, misterul, 

nu ni s-a insinuat în spirit, perforând rezonanțele interioare, până la punctul din care se accede spre poteca 

nebătătorită a secundei de uimire ce ne e dată, într-un fel necunoscut, spre a huzuri în prejma unei grădini, 

ale cărei podoabe nu avem curajul a le rosti, dacă vor fi roditoare, ori viermele va domni ca împărat 

absolut, peste tot ce este de devorat”. 

   Recunoaștem în Petre Manolache un adept fidel al scepticismului promovat cu asiduitate de opera 

filosofică a lui Emil Cioran, când neagă posibilitatea omului de a accede la nemurire, considerând că 

„Nemurirea a fost născocită cu perfidie de om. Or, cine crede în posibilitatea nemuririi, este la fel de 

muritor, ca tot ce s-a născut și a murit înaintea sa.” Perspectiva concepției sale asupra complexității 

ansamblului de fenomene ontologice are în vedere dualitatea antagonică a principiilor înscrise în dinamica 

unei dialectici a condiționării reciproce dintre cauză și efect, iar moartea și viața sunt asimilate unui proces 

de complementaritate, aflat sub incidența reversibilității continue: ”Fiecare naștere conține în sine și 

sfârșitul și este o perpetuă trezire din mister în mister. Tao spunea că dacă nașterea e începutul, moartea 

este încununarea. Desăvârșirea, punctul din care altă viață începe din nou să se reverse din ea, spre ea 

însăși, la nesfârșit. ”   

   Îndoiala este principiul coordonator al revelării adevărului din umbra misterului cosmic, „compus din 

fragmente contradictorii, și numai închipuirea, uneori celestă, poate așeza la un loc elemente, care reușesc 

după îndelungi ezitări, să se reașeze.” Cunoașterea, sub forma îndoielii de sine, trebuie să urmeze calea 

ascendentă a pătrunderii înțelesurilor fundamentale, care guvernează procesul coexistenței fragmentare, 

armonizate în ansamblul unitar al marelui Tot universal, având ca suport autocunoașterea, înțelegerea 

profundă a mecanismelor eului interior, ca parte constitutivă a întregului: „Îndoindu-mă de mine, simt că 

întreg universul ce mă înconjoară nu este cel al perfecțiunii, că undeva, ceva este greșit și cineva trebuie 

să recunoască asta.”     

    Ființa umană este creația incompletă a divinității, fiind condamnată ab initio, la supliciul captivității în 

propria-i neputință, la o stagnare perpetuă, în proiectul unei aspirații către libertate, miza împlinirii 

idealului de fericire: ”Libertate! Iată un strigăt care vine din noi, ființele acestea înlănțuite atât de des, pe 

dinăuntru, dar și pe dinafară. Pe dinafară cu lanțuri de fier, pe dinăuntru cu lanțurile otrăvite ale 

neputinței.” Spirit înzestrat cu profunzimi nebănuite în inițiativa personală de autodidact capabil de 

cunoaștere și de asimilare completă a diferitelor sisteme filosofice,autorul proclamă măreția omului, 

asemenea lui Descartes, prin capacitatea sa de a se înălța în spiritualitate, de a-și înnobila propria existență 

prin gândire. Singurătatea este premisa evadării în lumea ideilor, pretextul și contextul adâncirii în propria 

conștiință, excedată de problematica întrebărilor fără soluție: ”Ne ascundem atât de des dincolo de noi, 

într-o singurătate numai a noastră, pentru meditații adânci, învălmășite în răvășiri încrâncenate, pline de 

reminiscențele culorilor cotidiene, de muzica razelor ce ne potopesc din înalturi și nu vrem, ori nu putem 

să ne dechidem, să ne sfărâmăm, pentru a lăsa liber grăuntele înspăimântat să se elibereze spre celestă 

destăinuire.”   Într-o lume obsedată de competiția jalnică a acumulărilor materiale, cartea lui Petre 

Manolache ne oferă o rază de lumină, care străbate meteoric acest întunecat ev, atins de morbul 

pragmatismului excesiv. 

            VIRGINIA CHIRIAC 
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Florica R. Cândea 

Poeme
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

ce soare întomnat e afară  

zboară cucii ochilor mei 

albaştri 

de atâta răstignire  

ochii   

cu luna lor de iris preschimbat de culoare    

au mersul tău   

îi dor gândul înspre neştiute nopţi cu   

atingeri   

cu gust    

cuminţi de simfonii surâsul lor   

cutremurător   

mă face să-mi trăiesc    

moartea 

vie  

 

*** 

 

La castel am semănat ecoul mandolinei cu 

vânt molatec 

Acolo   

planturos de voluptuoase    

crengile oglinzii mele devenită umbră   

s-au strivit printre dorinţi   

inima    

s-a    

năpustit   

semânând ecou printre rânduri   

undeva    

o grădină   

o ţărână de poem peticit    

de săruturi   

cântec în vânt    

mandolina mea cu şal  

 

*** 

anticarul îmi cântărea cărțile pline de pisici 

daaa, eram la Mănăstirea din Castelul meu 

cu tei şi porumbei   

măicuţele frământau cozonaci din fulgi    

de cais    

era verde primăvara pisicilor din salcâmi   

tu  

mierea de salcâmi de mi-o îngâni e semn 

că ploile din noi   

vor da înapoi   

am şi ceşti de cafea    

ca nişte bărcuţe din care ţâşnsc despărţirile 

din noi   

la ultima    

luntrea    

ca o harmonică   

mi-a prins tălpile pe tămâia buzelor… 

ce gust...  

 

*** 

cineva mă tot întreabă ce e cu memoria 

mea, mon cher… 

căldură mare,    

mon cher…   

cu semne de mirare    

ce pot să-ţi cer   

fără intermediar   

aş legifera    

public gura ta de oxigen zilnică   

şi ce dacă   

e ianuar   

din gerar   

mă joc antimemorie   

într-un labirint   

să scotocesc   

acolo   

unde te respir   

strigăte  

pe sub păsări de sub friguri am brândușe, 

doamna mea, 
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hai    

să-ţi dau de deochi    

maică   

e veselă   

năbădăioasă primăvara    

e sclavă în casă   

pe sânii copacilor îmi sugrum zbor de 

amintiri   

frunze căzând   

nori plângând   

timp alergând, iată, caldarâmul    

orelor de plecare   

la braţ    

cu veşminte de mătase    

de aripi   

de brânduşe   

cu cătuşe  

un colaj de viață ruptă pe margini  

 

*** 

 

Acum  

în    

Pădurea mea cu turn   

de gânduri stă un Soare    

nici cântec de pântec nu se răzbate   

o aripă mă bate    

mă trezeşte    

memoria    

îmi fură un ochi    

şi-mi dă   

un perete de sprijin   

 

El e fluture   

e pasăre    

e copilul meu un miracol   

de oracol  

 

*** 

 

simt că azi mă prinde furtuna pletelor de 

vremi  

în curând îţi voi    

părăsi   

patul printr-un ceremonial cu    

păsări decupate din   

idile   

frânghia    

va achita restul   

de plată   

iar noi vom îngusta şederile noastre   

eternul   

asasin   

stângacea mea mână   

se va consola    

ridicând două degete la soare    

calea ta se va opri   

înspre    

mine  

 

*** 

 

totul în jur mi se pare o hrană 

ce îmi oblojeşte foamea încolţită   

în cuptorul cu mere şi gutuie coapte de 

săruturi   

pe frunze de arţar şi somn    

de amintiri   

   

devenite   

unduiri   

ca frunze înşirate pe frunze   

o lume   

nebună   

ca o hrană îmi decojeşte   

ultima nucă pe ochi    

iar în loc de sân îmi va pune   

semnul tău   

de mamă  

 

*** 

 

am așa un  blue Monday de nu pot depăși 

un zbor 

fără ploi de zăpezi   

de seamănă cu un duş   

m-aș duce   

peste fulgere în prima gară    

să sărut plante grăitoare   

sanchi   

aş face arabescuri pe tâmpla ta cu    

două talgere    

din arginţi de păr apoi   

voi lăsa pradă ciorilor   

ultima călătorie la tine    

viaţa mea    

de-o viaţă  

 

*** 

 

ceremonial cu fluturi înstelați de înfometați  

vor zbura    
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peste ape   

pe furiş de Soare să nu doboare Stele    

Căi Lactee   

mai bine îi prind cu un    

prosops le usuc    

zborul   

am la îndemână cuvinte   

le iau de mână   

şi le dau   

miez de noapte din ultima nucă   

apoi îmi descalţ puful şi    

mă las să mă sufle    

un    

vânt de alt cuvânt   

vezi   

la pulpe de picior   

dor urme de    

palme   

cu frisoane    

oare unde e prosopul    

celălalt  

 

*** 

ce minunat periplu e piperul glezenlor 

mele 

să-l întorc în banal    

să îl pun în vin   

să îl fac să emane unde    

sau  

să îl pun în prag    

pe post de centură de    

castitate   

să sperie vijelii   

să împrăstie   

fum   

la reţele    

domestic răsfăţate de bla bla-uri   

nuu    

nu    

mai bine fac   

baloane de săpun   

el la glezne piperul   

are gust de    

frisonate    

treceri pe sub pod de    

îngenunchiaţi   

genunchi  

 

și atunci m-am lăsat să mă cheme colaj de 

femeie 

La sânul   

de mai multe culori   

de bretele   

am ascuns o fragă   

dragă   

de lumină    

apoi   

am aşternut   

o poveste pe o pătură   

de ferigă   

apoi am luat trenul   

pe câmpia mea   

ca o blană   

păştea în gara ta de iederă   

troienită   

peste zid   

de balcon   

Se rumegă pierzanii   

haotice   

se coc   

dorinţi   

sub nuc    

iar eu   

cea mai fericită femeie   

găsesc fântâna    

cu liliac  

*** 

 

cântec de leagăn din foarfeca ruginită 

odată cu furtuna   

în copacul de la Mănăstirea din Castel   

s-au răspândit flori de praf    

umed   

frunzele îmi păreau că se scutură pe tine   

iar foarfeca de botanică    

îmi tremura pe inelar   

oare doream o altă verighetă?   

sau   

doctorul   

ştia că mă voi vindeca de rugină   

doar cu    

îngerii?    

care    

înspe dimineaţa din tine    

vor valsa trupurile noastre    

scuturând din aripi  

 

*** 

 

Autor – Florica R. Cândea 
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Opinca românească... 

 

Pentru tine-n lume nu-i niciun postament, 

Nici sculptor nu-i cu dalta în aer să cioplească, 

De la Albac, la Viena și până-n Parlament 

Au cam uitat de tine, opincă românească! 

 

La Roma, pe Columnă, stai mărturie-n piatră, 

La Sarmizegetusa și peste tot în Munți 

Unde cenușa încă nu s-a răcit pe vatră- 

Strămoșii mei prin vremuri nu au umblat 

desculți! 

 

Opincă românească, tu, semn de veșnicie 

Și-astăzi Împăratul, de-acolo, de departe, 

De pe covorul roșu, privește cu mândrie 

La cel ce niciodată nu s-a temut de moarte! 

 

M-am visat Acasă, mamă 

 

M-am visat Acasă, mamă, în acasa din cuvinte, 

Eu, plecat-acum departe, pribegind prin țări 

străine, 

Erai singură acolo și mirosul de plăcinte, 

Cel dinspre Copilărie, ajungea până la mine... 

Vântul spulbera zăpada pe sub stelele-nghețate 

 

Peste Dealul Curăturii luna răsărea domol, 

Sus, în podul casei noastre, sunt opincile-agățate 

Și Copchilul necuminte, nu a adormit sub țol, 

 

El tot scrie și îngână versuri ce îi vin în minte: 

„Dar mai culcă-te odată, lasă-n pace Poezia!” 

Glas dojenitor și dulce, cum e glasul de părinte 

Și acum parcă se-aude când înlăcrimez hârtia... 

 

Sunt la tine-n prag, dar ușa cea bătrână-i 

încuiată, 

Cheia, știu, de bună seamă e la bunul Dumnezeu 

Și din visul fără margini, m-am trezit așa 

deodată, 

M-am visat Acasă, mamă și mă tot visez 

mereu... 

 

Cântecul meu merge acasă 

 

Cântecul meu merge acasă, în Munți, 

Din tulnic, în tulnic, din zare, în zare, 

Oprește-te-o clipă din drum să-l asculți, 

Dorul din Cântec nu-i de vânzare! 

 

Nu sunt nicăierea hotare să-i pună, 

Nici nu există puteri pământești, 

Cântecul meu pe sub ceruri răsună, 

Aerul, Doamne, cum să-l zidești? 

 

Se duce ca fulgerul, nu pot să-l ajung, 

În urma lui pașii sunt tot mai mărunți, 

Acolo, pe creste, el sună prelung, 

Oprește-te o clipă, măcar să-l asculți... 

 

 

Dacă ar fi contemporan cu mine...  

 

Mă tot gândesc și parcă mi-e rușine 

De gândul care-mi vine de departe, 

Dacă ar fi contemporan cu mine 

De câte ori L-ar condamna la moarte? 

 

L-ar terfeli de-a lungul și de-a latul 

Cu toată murdăria din cuvânt, 

N-ar aștepta să-L judece Pilatul 

De câtă ură-i astăzi pe pământ! 

 

Răstignindu-I trupul plin de sânge 

Pe lemnul crucii, ca pe-un derbedeu 

Și Dumnezeu din ceruri parcă plânge, 

De ce-L batjocoriți pe Fiul Meu? 

 

Dacă ar fi contemporan cu mine 

I-ar spulbera cenușa vinovată 

În cele patru zări adulterine, 

Să nu mai reînvie niciodată... 
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Tatăl nostru, iartă-mi întrebarea 

Din gândul meu, ca pe-o deșertăciune, 

El Este-atât de viu, îi simt suflarea 

Și mâna Lui pe frunte când mi-o pune! 

 

Știu ce se întâmplă-n Țară 

 

Știu ce se întâmplă-n țară, 

Sunt acolo printre voi 

Și prin sufletul meu ară 

Apăsate de nevoi, 

 

Pluguri cu brăzdare arse, 

În al neamului ogor 

Peste tot doar brazde-ntoarse 

De durere și de dor! 

 

Ne vând tot ce-avem în casă 

Cei pe care i-am ales 

Și lor, Doamne, nu le pasă, 

Nu citesc măcar un vers, 

 

Nici nu cred în cele sfinte, 

La Crăciun doar și la Paște, 

Obosiți printre cuvinte 

Merg și ei de pupă moaște 

 

Și se-nchină sub icoane 

Doar cu gândul la câștig 

Și tu te cutremuri, Ioane, 

De tristețe și de frig! 

 

Bezna-n suflet îți pătrunde, 

Tu ești învățat să-nduri, 

Chiar acum când scriu se-aude 

Zvon de drujbe prin păduri... 

 

Suferim și facem danii 

De se-ntâmplă-n zări dezastre, 

Dar aici, plini de litanii 

Le uităm pe ale noastre! 

 

Lângă cei plecați afară, 

O, sărmani românii mei! 

Știu ce se întâmplă-n Țară, 

Și îi simt durerea ei... 

 

Vinovați suntem, ca hoții, 

Nimănuia nu-i pun parte, 

Când ne vom trezi cu toții 

Dinspre somnul cel de moarte? 

 

Sunt un om viu... 

 

Sunt un om viu- 

Și vă admir; 

Scriu 

Și eu prieteni, 

Adică respir... 

Mă plimb printre voi, 

În lung 

Și în lat, 

Sufletul, încă, nu-i cartelat... 

N-am tânjit 

După aerul nimănui, 

Niciodată! 

Sunt un om fericit 

Și mulțumit 

Cu rația 

Ce 

Mi-a fost dată... 

 

Bucurați-vă de viață 

 

Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de soare, 

Cum se bucură lumina dimineața când răsare, 

Simt cum se deșteaptă neamul dintre codrii de 

aramă, 

Simt că Dumnezeul păcii la concordie ne 

cheamă! 

 

El ne-a dat această țară pentru toți, românii mei, 

Până-n marginile vremii voi să fiți stăpânii ei, 

Apărați-vă credința, focul viu să nu îl stingă 

Și de jertfa de pe crucea Fiului să nu se-atingă 

 

Cei „trimiși” aici anume, care vin din zări 

străine, 

Să ne tulbure-adevărul sângelui, chemați de 

cine? 

Bucurați-vă de viață, fără ea cuvântul nu-i, 

Bucurați-vă de viața din Grădina Maicii Lui! 

 

Autor – Nicolae Nicoară - Horia 
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Plâng ceruri galante, eroii 

 

E-n sărbătoare o lume, păduri radiante 

Cercei și-au pus la ureche din muguri perlaţi,  

Cu roua pe umeri, eroii, sub ceruri galante, 

Să ridice cortina așteaptă, cei desemnați. 

 

Pe buza fântânii gătite în chip de mireasă 

Stau gânduri stinghere venite la sindrofie, 

Orizontul timid, discret perdeaua îşi lasă 

Peste eroii tăcuți, răcoare să nu le mai fie. 

 

Rebelele ploi n-au glas nicicum să revină,  

De după grilaje privesc, iar câmpiile toate 

Cu mâini ca de păpușar repetă-n surdină 

Pentru eroii cei mulți plecaţi în divinitate. 

 

Albe la față niște statui aleargă pe tocuri,  

Iar timpul obraznic a renunțat la odihnă, 

Rănile toate și-au pus durerea pe focuri, 

Eroii nespus de cuminți să aibă odihnă. 

 

În crucea amiezii se-nalță în glas de tenor 

Pasărea Phoenix venită și ea de departe, 

Îngenunchează pământul în semn de onor, 

Inima eroilor bate până-n miezul de ape! 

 

A patra dimensiune 

 

Plouă în gând, 

ne plouă și visele, orizontul ni-l udă, 

pământul, martor pentru necuvinte și timpul 

haotic, 

ne fuge hotărât de sub tălpi, 

iar cerul, așa de aproape, ne pune pe umeri 

grele poveri! 

Nu se mai visează nici măcar în fugă, 

stau ascunși după geana nopților pale, 

muguri  timizi așteptând semnul când pot ieși 

la lumină, iar artiștii?  

Artiștii dau din cap nemulțumiți: 

peste tot e lipsă acută în gestiune! 

Pe pânze de verde,  

de aripi pe cer,  

în vers de metaforă,  

n-are rădăcini o tulpină. 

Plâng icoane pe pereți fără sorți. 

Plâng ruinele… Cad fără vină! 

 

Conjurația vremii 

 

De unde vin eu 

cadenţele își măsoară nedumerite pașii rostuiți 

în giulgiul sărutului pătimaş al iubirii, 

balanţele tremură în aşteptare, cum albele 

sentințe adastă resemnate, 

cuiburilor care-şi fac siesta prea des şi 

temeinic 

li se zidesc ochii întru contemplarea nemuririi. 

De unde vin eu 

clepsidra demult tremură și ea 

la gândul că cineva i-ar putea fura aurul 

nisipului 

(cum am mai putea măsura atunci infinitul şi 

apusurile-n răsărire?) 

Spre ce mă-ndrept eu 

e ca albastrul din sufletul meu, 

pentru că, de unde vin eu, nu poţi ţine în 

colivie 

o pasăre cu aripi diamantine. 

 

Decor fără linii 

 

Ne-au mai rămas doar brumele căzute 

pe tâmplele pietrelor ascunse sub umezeala 

constelaţiilor, 

ochii mei murmurați şi paşii tăi răvăşiţi. 

Pe sub frunzele răscoapte de arşiţa inimii, 

în podul palmei şi-au strâns ghem nopţile 

toată lumina căutându-şi cutuma 

şi dansând pe marginea unui gând, ca un vis 
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acrobat, 

pierdut demult în decorul fără linii… 

Ieri?!? două ape flămânde revărsându-se în 

aceeaşi mare, 

azi, răscruce de gânduri la drum nesperat. 

Cine o să-ţi mai fure sărutul de maci, pe sub 

sălciile lacului, 

când ei au înflorit ca o rană de război? 

Și ploile despletite au secat 

şi punţile apelor s-au retras 

şi cerul tot s-a uscat! 

Am plecat în tăcerile albastre din frunza 

stejarului, 

ai rămas la umbra nostalgiilor 

aruncate ca-ntr-o vâltoare de vreme căzută la 

pat. 

Îmi vor urma paşii colindele iernii... (Ce mai 

colinde!) 

îţi vor aduna lacrimile ulcioarele lumii 

primenite de rod 

şi-n ierbi se va ascunde leacul aşteptărilor 

noastre, 

iar când îl vom găsi, dragostea ne va rostui în 

lutul zidurilor 

care vor strânge ca-n povestea meşterului, 

doar că vor lua tribut de la amândoi. 

Și vom fi ca o necernută cenușă,  

aruncată pe apa lacului 

şi numai barca ne va plânge, 

iar vrăjitoarele secetei vor râde 

și peste lume vor lăsa aprige ploi! 

Coboară îngeri pe pământ 

 

M-a luat vântul, aseară, în braţe, 

Mireasă să-i fiu cât anotimpurile-s vii, 

Îmbrăcate-n mirări, depărtările hoaţe 

Vestesc că pe mine m-a ales dintre mii. 

 

Cu buzunarele pline de regrete, un râu 

Dă ordin cărărilor pe la colțuri pândind 

Toţi spinii s-adune ținându-i în frâu, 

Poftele lor să îi vadă în flăcări arzând. 

 

De mâinile moi nisipuri s-au prins 

În jocul de frunze cu rochii brodate, 

Scăpând la amiază, cu ochiul neplâns 

Din coborâre-n urcare, strânsorile toate. 

 

M-a ales vântul dintre toate, aseară, 

Vulcanii însetați ce cuminți așteptau 

Să-și spună discursul orizontul de ceară 

Și îngeri din cer pentru noi coborau! 

 

Tăceri 

 

Ne-a devenit inima piatră de moară, 

cuvintele şi ele s-au îmbrăcat în tăceri, 

salcâmii au ochii de scrum, 

iar depărtarea brațe hapsâne. 

Prin venele macilor tulburi 

(de-atunci plângând pentru noi!) 

curge un  sânge - singurul numitor comun,  

alb la față ca un refren de gheață 

dansându-și ultima lebădă. 

Grea 

ca o piatră de moară, iubite, 

e inima noastră, acum... 

 

Doar un anotimp 

 

Toate iubirile au patru anotimpuri, 

zboruri desțelenite le mângâie ochii 

și-n rochii când amurgite, albastre sau perlate, 

ori în culoare de trandafiri păcăliți 

cu-n pumn din sărutări cu gust de gutui 

somnoros, 

zările defilează pe podiumul vieții  

sub privirile neostenite ale unui orizont fercheș 

de fel, 

dând mereu din cap, semn a mulțumire 

deplină. 

Toate iubirile poartă pantofi din catifea stelară, 

dar tălpile lor tot mai știu pe de rost numele 

fiecărui spin: 

al celui de prin curtea cerului adus de niște 

nori furioși, 

al spinului cu gust de strugure nearat, 

chiar și pe cel al verilor private de soare 

sau numele spinului din lacrimă de iarbă. 

Doar de pe prispa gândurilor noastre,  

vara a uitat să mai plece! 

Toate iubirile au patru anotimpuri, 

numai a noastră, iubite, are doar unul. 

 

 

Autor: Liliana Liciu
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MOLOKO SE PREGĂTESTE SĂ 

MOARĂ 

Lucia Olaru Nenati 

 
 

 

 

 Moloko, vraciul dintr-u trib pierdut în imensitatea vegetaţiei tropicale se pregăteşte să 

moară. Deşi aparent este încă în putere, el ştie că va muri, a aflat cu siguranţă acest adevăr de 

la zeii pe care-i slujeşte cu devoţiune de-o viaţă întreagă şi-şi ia măsuri pregătitoare pentru acest 

eveniment, „organizându-l” cum a organizat toată viaţa lui, ca un maestru de ceremonii, atâtea 

“desfăşurătoare de protocol”. Mai întâi, cântă lungi şi convingătoare litanii, împănate cu mişcări 

ritmice ale căror semnificaţii le ştie şi el, la fel ca şi spectatorii săi – căci nici spectacolul morţii 

nu trebuie să fie lipsit de asistenţă! – într-un histrionism ce nu se mai distinge de existenţa în 

sine. Apoi, după ce spiritele au fost ridicate încet, cu meşteşug şi răbdare, la o temperatură 

potrivită, urmează actul central al acestui spectacol, „miezul” lui. Se adună toate obiectele 

personale ale vraciului şi se inventariază riguros şi solemn în faţa întregii obşti, ca nu cumva să 

se piardă sau să se scape din vedere vreunul. După aceasta nu urmează vreo împărţire a 

moştenirii cum ne-am gândi noi, „civilizaţii”, ci se trece la distrugerea lor meticuloasă, conform 

obiceiului străbun cu putere imuabilă care cere ca toate bunurile unui om să dispară odată cu 

sine de pe pământ. Inventarul lor este pentru noi, mai mult decât rizibil: mărgele de sticlă, 

stambă roşie, cartuşe, fâşii de piele, pietre de diferite forme şi culori, frunze adunate în evantai, 

pene şi ouă de păsări, unghii vechi – toate investite cu valoarea simbolică a aurului şi pietrelor 

preţioase în lumea noastră. 

  El, vraciul, a ţinut la aceste lucruri, s-a legat de ele, l-au servit cu credinţă, l-au 

întovărăşit în complicat–simpla lui existenţă iar acum trebuie, cu vitejie şi stăpânire de sine cu 

adevărat bărbătească, să se despartă de ele fără să verse o lacrimă şi veghind ca nici un obiect 

să nu ajungă în folosinţa altuia. Durerea despărţirii de mărgelele colorate este la fel de mare ca 

durerea despărţirii de fraţi, de rude, de pădure şi cer, dar ea trebuie stăpânită cu străşnicie. 

 Dacă, printr-un capriciu al naturii, oarecari spectatori dintr-o altă civilizaţie ar privi 

inventarierea bunurilor de preţ ale unui individ din lumea noastră, oare lista lor nu le-ar părea 
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la fel de hilară şi derizorie precum ne par nouă acele mărgele colorate şi pene vechi din avuţia 

lui Moloko? Oare avariţia şi tenacitatea cu care adunăm ca hârciogii o viaţă întreagă tot felul 

de pietricele strălucitoare şi alte bunuri pe care nu le putem lua cu noi  „dincolo” nu l-ar putea 

face pe acest observator să râdă în hohote, să desconsidere cu milă strădania unei vieţi întregi?  

Oare nu e obiceiul acestui trib mai plin de valoare filozofică sub aspectul utilităţii morale, 

urmărind prin distrugerea cu evidenţă a tuturor bunurilor unui muribund sub ochii întregii 

comunităţi să demonstreze tuturor, concret, deşertăciunea acumulărilor materiale, suplimentare 

nevoilor utilităţii în existenţa umană? 

       Oare nu li s-ar părea ciudat acestor privitori din afară cum o civilizaţie de atari profunzimi 

şi performanţe ca a noastră suferă de-o nevindecabilă şi continuă amnezie, preluată organic din 

generaţie în generaţie, ca un atavism puternic - aceea privitoare la imposibilitatea păstrării 

veşnice a obiectelor dobândite într-o viaţă întreagă, despre care, cu mereu proaspătă uimire 

fiecare individ află, târziu, că nu-i mai poate aparţine, că trebuie să se despartă de ele plecând 

“dincolo” perfect sărac?  

           Oare nu l-ar aprecia acel posibil observator mai mult pe Moloko pentru clarviziunea lui 

filozofică? 

 

 

STAREA DE SUBLIM 
 

 

         Aşa mi se pare că poate fi numită acea trăire  în care sufletul se înalţă parcă peste măsura 

omenească obişnuită, pe care o trăiesc mai mult cei care creează artă: compozitorii, pictorii, 

poeţii, deci creatorii autentici ş.a., care încearcă să capteze şi să imortalizeze pentru timpul de 

dincolo de marginea vieţii lor acea trăire intensă de o armonie divină în care aud sau imaginează  

lucruri ce par trimise de undeva din sfere celeste şi poate chiar sunt, iar ei sunt captivaţi, 

împătimiţi de strădania de a comunica şi altora, tuturor celorlalţi care nu au aceste antene, aceste 

daruri înălţătoare. 

             Încerc să-mi imaginez ce va fi auzit, de pildă, Beethoven în lumea lui claustrată sonor 

în care Imperialul va fi strălucit ca un fulger în noapte, sau Mozart auzind sunete sublime încă 

din frageda pruncie în care alţii se joacă de-a soldaţii; sau Enescu, cel care în Rapsodia sa, ca 

şi Ciprian Porumbescu în copleşitoarea sa Baladă, au primit cheia traducerii în sunete fluide a 

sentimentului de dor profund, de ataşament al obârşiei.  

             Ori atâţia alţi locuitori ai tărâmului sunetelor împletite în structuri de nepământească 

armonie, ca şi  împătimiţii imaginilor superbe ale căror captări şi transformări în athanorul 

minţii lor populează azi sălile muzeelor trufaşe, ori străpung înălţimile cu turle şi fleşe 

semănând cu nişte săgeţi ce indică direcţia sursei superbiei lor: înaltul celest. O, dar şi poeţii, 

cei ce înainte de a rosti versuri unice, au primit darul de a-şi popula imaginarul cu  trăiri superbe 
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unde, deasupra îndrăgostiţilor edenici, „cad rânduri, rânduri flori de tei” deasupra creştetelor 

lor juvenile.  

         Înainte de a se întrupa concret, de a deveni ceea ce sunt, toate acestea au fost mai întâi 

stări, negrăit de intense, de ameţitoare, de superbe, cu adevărat „dureros de dulci” cum a ştiut 

ipoteşteanul să le descrie definindu-le întocmai. 

         Dar şi cei ce ascultă, privesc, citesc toate aceste izvodiri pot trăi asemenea stări superioare 

de delectare, de înălţare superioară, dacă au capacitatea de-a reacţiona la acelaşi nivel cu 

creatorii în contact cu creaţiile lor cu parfum de eternitate.  

        Dar poate că orice om ar putea să ajungă la acest grad de reacţie la stimulii declanşatori, 

de pildă, în faţa unor peisaje superbe din natură sau a unor persoane ce le produc sentimente 

intense de dragoste sau de fericire personală, dar numai dacă au această capacitate de a-şi distila 

afectul până la intensitatea acestor stări.   

            Îmi amintesc cum, în copilărie înflorirea primăvăratică a unor corole de flori de un roşu 

special din grădina bunicilor îmi provoca o asemenea emoţie estetică de o intensitate aproape 

insuportabilă care  mă aducea până în preajma lacrimilor. Dar ştiam că nu sunt lacrimile vreunei 

dureri sau supărări, ci pur şi simplu, lacrimi de fericire pe care floarea mi le provoca direct, fără 

intermediul raţiunii, ci doar ca stare nemijlocită produsă de invazia frumosului copleşitor asupra 

micului meu suflet sensibil.  

          Am cunoscut destui oameni obişnuiţi, adică fără rafinarea prin educaţie superioară, care 

păreau a fi în stare să simtă emoţia estetică în faţa vreunui obiect frumos, a unei melodii sau 

amintiri tulburătoare, a unei dimineţi senine de mai, înveselită de ciripitul păsărilor prin frunziş. 

Asta deşi îndeobşte se spune că cei de la ţară, în special, nu receptează la fel cu orăşenii cu simţ 

artistic frumuseţea peisajelor campestre percepute fiind  doar prin prisma activităţilor lucrative. 

           Şi totuşi continui să cred că această receptare superioară a unor stimuli provocatori de 

emoţie artistică, estetică, afectivă, este un semn înalt al omenescului ce-l desparte tranşant pe 

om de zona animalicului gregar, a vulgarităţii grosiere şi, mai ales, a odioasei violenţe. 

        Starea de sublim este, cred, un semn distinctiv al omenescului superior, nu neapărat al 

rafinamentului dobândit prin educaţie, ci al unei anume structuri sufleteşti a unor oameni ce 

sunt în stare să-şi depăşească limitele omenesti, tinzând către sferele divine. 

             Este un superlativ al fericirii,  mai-mult-ca-perfectul iubirii.   

 

 

Notă: „Deși nu sunt acasă lângă  ”depozitul” meu literar, am decis să vă trimit  ceva și de aici 

din Germania pentru revista dvs. Acel ceva, deschizând ”stupul”, recte computerul, este un 

pasaj din noua-veche carte a mea ”Serpentine”, apărută în prima ei ipostază exact în noaptea 

revoluției din 89, după o lungă așteptare la cenzură, aceea care mi-a și produs ”bucuria ” de-

a elimina vreo 22 de tablete. Acum, de curând, am reușit să le regăsesc pe cele pierdute și 

pregătesc cartea integrală pentru tipar. Deci vă trimit două tablete, practic, în premieră 

absolută.” 

Lucia Olaru Nenati 
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 NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU 

 Poeme 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sculptorul  

 

Brâncuşi îşi ciopleşte gândul 

peste inima pietrei 

în forme de sărut. 

 

Poarta se deschide, 

îndrăgostiţii trec 

sculptorul moare. 

 

Se aeşază masa tăcerii, 

pe scaune doar doisprezece 

cei care l-au iubit, 

Jiul doar murmură. 

 

Spiritul său se înalţă 

prin coloana fără sfârşit, 

 

apoi familia împuţinată 

aşezată pe şase scaune 

la masa de parastas 

varsă lacrimi în tăcere.  

 

Coloana infinitului 

 

Cine caută cu sufletul arcul luminos 

în sferele atinse de înaltul galaxiilor 

găsește puterea venită prin ere, 

datina și oasele nemuririi 

la porțile de piatră dintre generații. 

 

Fulgeră-n inimi iernile lunii, 

se descifrează vise în ochiuri de stele; 

nimicul existent se șterge. 

 

Coloana infinitului, 

virtute a ideii de săgeată în urcare 

adoptă și încălzește inimi. 

 

Visează împreună cu păsările, 

își deschide vertical aripile 

prin siluete de metal, 

 

în zbor, 

împreună taie și străpung cerul. 

 

Brâncuşi 

 

E o masă a tăcerii la care stă 

Gânditorul de la Hamangia. 

Brâncuşi obosit după călătoria prin lume, 

se aşază şi el la masa rotundă din lemn 

şi gustă roadele pământului originar. 

Suferinţa din gând îşi vede simbolurile 

cum se nasc din lucruri simple. 

Ideile se cioplesc în masa tăcerii, 

pleacă fecund spre poarta sărutului şi 

coloana fără sfârşit  

după ce a iniţiat himere,vrăjitoare, 

domnişoare, prinţese... 

şi zborul unor păsări văzute la Hobiţa 

chiar peşti ori ţestoase zburătoare. 

Urmaşii un timp n-au priceput nimic 

considerându-l un copil plecat! 

Sculptorul este prezent în piatra, metalul şi 

lemnul lumii 

mai mult decât în conştiinţa noastră 

de neînsemnaţi muritori. 

 

Zidind în piatră  

 

 Încrezători 

dau drumul la semne, 

zidind în piatră porţi 

cu sărutul pe ambele feţe. 

 

Ascultă cântec din fluier 

la masa rotundă şi-n taină 

foamea a plecat să se culce, 

ochii în ochi se pătrund 

şi se satură. 

 

Brâncuşi are un mugure ascuns, 

http://confluente.ro/llelu_nicolae_valareanu_1418842344.html
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izbeşte cu dalta în piatră, 

scrie sfârşind în cuvântul 

ce iese din fântâni spre cer. 

 

Atingând cu privirea un cuib 

rotitor ca un izvor în cremene, 

unde lumina gândeşte pe Unul 

şi ceilalţi se întrevăd în EL. 

 

Cu zâmbetul, în numele lui, 

fructul celest se naşte 

cu inima roşie ori verde, 

moştenire pământului să-i fie.  

   

 Rămâne doar zborul  

  

Noaptea-şi omoară întunericul 

cu o lamă de cuţit, 

pieptul pământului absoarbe 

rădăcini din anotimpuri. 

 

Inima închide nesomnul ceasului 

în aşternuturile pieptului. 

Călare pe caii vântului de nord 

ochii mei se sting de aşteptare 

şi îşi sapă lumina prin minereu. 

Pietrele statui gânditoare 

deschid drumul eternităţii, 

lăcrimează în clipele de răgaz 

în piaţetele oraşelor 

durerea lui Brâncuşi. 

 

Se deschide cerul 

sub aripile păsărilor, 

ne mai rămâne doar zborul 

ori mutarea în noi înşine 

urcuş prin romburi la infinit.  

 

Poarta sărutului  

   

Abur la poarta unui sărut 

unde bat să deschidă, 

mirosul fierbinte al pâinii rupte 

ce urcă o rugă spre inimi,  

magica poartă 

în faţa luminii cosmice.  

Aştept cu palmele lipite 

dulcele ei surâs, 

tăcerea care o alungă 

cu ochii minţii.  

În piatră se coace infuzia 

pe care buzele mele o simt 

dragoste devenind.  

 

Întruparea  

 

Nimeni nu mai stă la masa tăcerii, 

bunicii sunt plecaţi după piatră 

până în miezul munţilor înalţi 

unde vor să cioplească porţi 

prin care să treacă nepoţii viitorului. 

 

Până la sosirea lor la cină 

râul se pregăteşte de învierea sculptorului, 

din sub brazda numelui său 

ideile devin păsări în zbor 

deasupra de coloane nesfârşite. 

 

Ele luminează-n măduva cerului 

de unde duhul sfânt coboară 

se întrupează în suflete de piatră 

ce nu mai mor. 

 

Coloana fără sfârșit 

 

Oul e infinitul care se multiplică, 

își păstrează forma perfectă. 

Păsările sunt ideea 

care iese din inima lui vie, 

cu lecția de zbor în aripi. 

 

Tăcerea rămâne un gest 

de împărtășire a gândurilor; 

nu stă la masă, 

caută un scaun de timp, 

să-și mărturisească taina-n sărut 

înflorind stâlpii porții. 

O bucurie dăltuită-n durere 

rugăciunea 

spusă de cumințenia pământului, 

domnișoarei Pogany 

înainte de a se ridica la cer. 

 

Pe urmele recunoștinței, 

Brâncuși înduioșat a zidit 

mineralele pământului 

într-o coloană fără sfârșit, 

să-și sprijine cerul. 

 

 

Autor: NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU 
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 JOCUL NUANȚELOR 
Prof. Stefan Mîrzac 

 

 

❖ Spiritualitatea îmi spune că eu sunt un finit infinit 

sau , la fel de bine , un infinit finit . 

 ❖ Multe efecte sunt ca niște copii din flori , iar știința 

le caută părinții. 

  

❖ Aforismul unește pe drumul cel mai scurt , adevărul 

cu frumosul . 

  

❖ Mulți se pricep la multe  dar, deseori datorită 

experienței de spectator.  

 

❖ Cultura este o lumină , dar este tratată ca un întuneric de către o putere întunecată.  

❖ Corectitudinea este o egalitate între ce vrem și ce merităm.  

❖ Vorbele aruncate nu se lipesc , iar cele lipicioase nu prind rădăcini.  

❖ Cuvântul țăranului mai are încă rădăcini în pământ și roade în lume , în cer , ca o coloană a 

       infinitului.  

❖ Convingerile noastre sunt ca niște profeții pe termen lung  pe care le ignorăm nemeritat.  

❖ Și ceara lumânării ne spune că pentru a modela pe cineva trebuie să-i dai și căldură.  

❖ Epigrama este un aforism diluat.  

❖ Paradoxal , unii devin critici fără a deveni mai întâi creatori.  

❖ Oamenii buni îți dau speranțe , cei răi ți le iau , iar politicienii ți le împrumută. 

❖Dezordinea vie doare . 

❖ Orice unicat poate deveni o comoară , Dar omul chiar este ! 

❖ Oare de ce rămânem datori unii la alții ? Ca să avem ce pierde , crezând că vom câștiga 

❖ Dacă am ști că divinul este în noi , nu am mai fugi de noi ca să ne căutăm departe . 

❖ Uneori finețea o găsești superficială , chiar transparentă . 

❖ Timpul este cel mai eficient căutător al adevărului , dar să nu-i punem condiția de timp . 

❖ Paradoxul aforismului : el face economie de cuvinte și risipă de gândire . 

❖Când lași să vorbească tăcerea nu toți vor înțelege același lucru . 

❖ E bine , chiar necesar, ca pe câmpul rigorii să mai semănăm și niște flori . 

❖Unii sunt criticați cu laude , iar alții sunt lăudați cu critici . 

 ❖ Cartea necitită este precum femeia neiubită . Bogății irosite !. 
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Bătălia de la Sântimbru, 18 martie 1442 
 

Col(r)dr.ing. AVĂDANEI CONSTANTIN 

 

 
 Acum 578 de ani avea loc la Sântimbru una dintre cele 

mai sângeroase bătălii  purtate de voievodul 

Transilvaniei, Iancu de Hunedoara, împotriva turcilor. 

 În prima jumătate a secolului al XV-lea coeziunea 

socială între locuitorii Transilvaniei a fost șubrezită de 

evenimentele majore care au avut loc în acea vreme. 

 După cum este cunoscut, răscoala ţărănească de la 

Bobâlna (1437-1438) a avut drept urmare uniunea dintre 

marea nobilime şi cler, patriciatul săsesc şi conducătorii 

secuilor, cunoscută sub numele de Unio Trium Nationum. 

Răsculaţii au fost înfrânţi şi puterea nobililor s-a 

consolidat. Aceştia, în cazul unor invazii otomane (akânuri), se adăposteau în castelele şi 

fortificaţiile lor, restul teritoriului fiind lăsat fără apărare. 

 Un alt aspect important al istoriei Transilvaniei din acea vreme era discriminarea 

românilor, care nu se bucurau de drepturi politice, economice sau confesionale. Cultul ortodox 

nu era legal, iar cnejii români (chinezii, în documentele vremii), pentru a ajunge la rang nobiliar, 

trebuiau, pe lângă fapte de arme merituoase, să treacă la catolicism. 

Însuși sultanul Murad al II-lea, profitând de această situație, a întreprins o expediție împotriva 

Transilvaniei, în lunile iunie-iulie 1438. Acesta fiind ajutat și de oștenii munteni a lui Vlad 

Dracul. 

Regatul apostolic al Sfântului Ștefan se afla într-un grav pericol. Imperiul Otoman își propusese 

să cucerească  Europa centrală și de vest, făcând dese incursiuni de jaf și pustiire peste teritorii 

din Serbia și Transilvania. 

O zonă vulnerabilă în fața turcilor s-a dovedit a fi Banatul Timișoarei, fiind lipsită de o apărare 

pe măsură. 

În aceste condiții Iancu de Hunedoara a fost numit(1438) ban de Severin, pentru a apăra linia 

Dunării, iar în anul 1441 a devenit voievod al Transilvaniei.  

A fost un exemplu strălucit de comandant de oşti, provenind din familia românească a 

Corvineştilor, și care a respins atacurile otomanilor, aflaţi în plină expansiune. A câştigat o 

victorie împotriva beiului de Semendria, Ishak, lângă Belgrad (1441).  
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Riposta nu s-a lăsat aşteptată. Comandantul garnizoanei otomane din Vidin, Mezid Bey, a 

organizat o expediție în toiul iernii, a pătruns prin surprindere cu akângii săi prin Țara 

Românească, pe Valea Oltului, în Transilvania. 

 O parte din oaste s-a detașat cu scopul de a asedia orașul Sibiu, iar Mezid Bey a continuat 

pătrunderea pe Valea Secașului până la Sebeș, unde asediază cetatea din oraș. 

 Potrivit surselor istorice, traseul urmat până la Sântimbru de oastea otomană ar fi fost 

prin culoarele dintre Sebeș și Mihalț, cu scopul de jaf și ditrugeri și continuarea traseului Alba 

Iulia-Deva. 

 În aceste condiții Iancu a proclamat mobilizarea generală, curierii au mers în toate 

colţurile voievodatului anunţând primejdia. 

Dispozitivul de luptă al turcilor, la Sântimbru, era dispus pe înălţimile de la apus de Mureş 

(aripa lor dreaptă), iar în sat, pe malul râului, se aflau aripa lor stângă şi rezervele de luptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deşi oastea voievodului nu era încă adunată, Iancu s-a decis totuşi să dea lupta. 

Confruntarea a avut loc la nord-est de Alba Iulia, în ziua de 18 martie 1442.  

Potrivit izvoarelor istorice, oastea otomană cuprindea circa 80.000 de oameni. 

Iancu iese în faţa invadatorilor în apropiere de Alba Iulia. Adoptă tactica ofensivă şi atacă spre 

Sântimbru (jud. Alba).  

Otomanii contraatacă, sparg centrul oastei ardelene, şi o obligă să se retragă şi să se refugieze 

în cetate, pentru a cere noi întăriri și a relua lupta. 

 În acţiune a fost prins şi ucis episcopul de Alba Iulia, Gheorghe Lepeş,  care contribuise prin 

măsurile sale la izbucnirea răscoalei din 1437. 

În luptă și-a găsit sfârșitul și fratele mai mic al voievodului Iancu, Ioan Miles, care a fost 

înmormântat în catedrala romano-catolică din Alba Iulia.  

Sursele istorice, relatează modul în care episcopul și-a pierdut viața. Fiind primăvară, apele 

râului Ampoi au crescut peste măsură și era aproape imposibilă traversarea de către luptătorii 



 
 

      42 

ASRA 

care se refugiau după luptă. Podul peste râu nu putea face față aglomerării și, în aceste condiții, 

episcopul echipat cu armură greoaie, a hotărât traversarea călare pe cal. La contactul cu apa 

rece calul a avut momente de ezitare și episcopul a plonjat în apă. Din cauza armurii acesta nu 

s-a putut salva și astfel s-a înnecat în apele vijelioase ale râului Ampoi. 

Recurgând la chemarea generală la oaste, voievodul Iancu a primit ajutoare din comitate, de la 

secui şi saşi. 

O nouă luptă a avut loc la 22 martie, aproape de Sibiu. Cu efectivele mult întărite, oastea lui 

Iancu, însumând circa 10.000 de ostaşi, a atacat cu putere pe otomani. 

După o încleştare înverşunată de câteva ore, apărătorii din cetatea Sibiului, asediată de otomani, 

au atacat prin surprindere şi au reuşit să străpungă încercuirea, eliberând pe robii capturaţi. 

Împreună cu aceştia au atacat flancul drept al lui Mezid Bey, iar oastea voievodului a atacat 

frontal şi flancul stâng al oastei otomane. Oastea turcă a fost nimicită în mare parte, iar în luptă 

a căzut însuşi comandantul oastei otomane, Mezid Bey, şi fiul acestuia. 

Fugarii au fost urmăriţi de un detaşament condus de un fiu al lui Dan al II-lea, viitorul domn al 

Ţării Româneşti Basarab al II-lea (1442-1443). Se creau astfel premisele unei alianţe 

antiotomane între voievodul Transilvaniei şi domnul Ţării Româneşti şi ale trecerii de la un 

război defensiv, combinat cu puternice contraatacuri, la ofensiva împotriva Imperiului Otoman, 

într-o epocă în care acesta ameninţa însăşi existenţa statelor aflate la nord de Peninsula 

Balcanică. 

 În amintirea fratelui său Ioan Miles (Ioan cel Tânăr) căzut eroic în lupta de la Sântimbru, 

Iancu de Hunedoara reface biserica din această localitate, căreia îi adaugă un altar şi îi 

supraînalţă nava în stil gotic, prevăzându-i şi un sistem de apărare. 

 

 

 

 

 

 Bătălia de la Sântimbru are și o 

puternică semnificaţie de natură politică. După mulţi ani de la bătălia de pe şesul dintre 

Sântimbru-Bărăbanţ-Alba Iulia, figura lui Iancu Corvinul apare în chip simbolic al unui vultur 

cu o aripă frântă, aşa cum era frânt atunci şi sânul cald al neamului din care îşi luase zborul 

îndrăzneţ.  

Articol realizat de: 
Col(r)dr.ing. AVĂDANEI CONSTANTIN 



 
 

      43 

ASRA 

Antonela Stoica 

 - Poeme 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GHIOCEL GINGAȘ 

 

De cu zori până-n vecernii “ghiocel 

gingaș” îți sunt, 

Din încătușarea Iernii ies cu Dorul din 

pământ. 

Mă iubești ca pe-o ispită, ca pe-un dor 

de evadare 

Patimă nedomolită după vieți de 

căutare. 

 

Mă dorești cu nebunia Dragostei ce-și 

cere dreptul 

Să mă simți cât veșnicia, verde crud să-

ți spargă pieptul. 

Mă iubești ca pe păcatul ars în inima 

rănită 

Mugurele, înghețatul, pe o creangă 

desfrunzită. 

 

Mă iubești cu disperarea Soarelui în 

crucea zilei, 

Colțul ierbii sub ninsoarea de cuvinte-n 

albul filei. 

Mă iubești cu nerăbdarea Dragostei ce 

vrea să crească 

Din îngheț, eliberarea Sufletul să-mi 

înflorească. 

 

 

 

DESCÂNTEC DE FEMEIE 

 

Femeie, Fiică, Domnișoară, Fată, 

Lady, Madame, Frau, Donna, toate 

deodată, 

Iubită, Mamă, Înger, Dor, Candoare, 

Soră ce să-ți aline o rană care doare; 

O Divă, Stea, Divină, un vers de 

Poezie, 

O Lacrimă curată, Fior și Fantezie... 

Un Vis cu ochi deschiși, așa să-ți fiu 

Eu, Ție! 

 

Ispită vreau să-ți fiu, sau poate-o 

mândră Zee, 

Depinde unde cauți: aici, sau în Lactee. 

O Sfântă-n a ta viață, Icoană, Zână 

bună, 

Pe ape, munți, păduri, să nu mă lași de 

mână. 

Un Lotus alb să-ți fiu, îndrăgostit, pe 

lac... 

Un zbor pe Lună plină, la tine în iatac,  

Să-ți fiu micuța Floare ce crește un 

copac. 

 

S-apari cu colțul ierbii, c-o Primăvară-

ntreagă,  

Cu un sărut de foc pe gura mea de 

fragă, 

Mereu să mă asiguri că îți sunt cea mai 

dragă. 

Atât cât vor fi Rai și Soare, Lună, 

Stele, 

Să-mi fii Iubit-Erou în Dorurile mele. 

Cu suflet pur și cald de albă orhidee,  

Eu să-ți rămân etern, frumoasa ta 

Femeie! 

 

SĂ NE CROIM ÎNC-O POVESTE 

 

Te-aștept între copaci pietrificați, 

Când simt un Dor de-mi urlă-n sânge 

spinii, 

Te cer la munți cu Flori-de-colț ornați, 

Lui Bendis, într-un templu al Luminii. 

 

Ca-n bulbii adormiți de ghiocei, 

În noi dospește-o permanentă Iarnă; 

Zăpezi albastre, vom cădea pe-acei 

Ce liniștea în suflet vor să-și cearnă. 
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Să ne mințim că totul e un Vis! 

Atunci când se sfârșește, să nu doară; 

Să ne-amăgim că-i “foc în Paradis”, 

Chiar dacă este numai pentru-o Vară. 

 

De supraviețuim, printre-amintiri, 

Distanțelor țesute-ntre săruturi, 

Arzând pe-altarul “marilor iubiri” 

Renaștem, decorați eroi sau fluturi. 

 

Vom înțelege-atunci, la Dor imuni, 

Urletul lung de Lupi rămași pe creste; 

Din jalea lor ce vindecă nebuni,  

Noi doi să ne croim înc-o poveste. 

 

CAD DIN CER CU PLOI DE 

MARTE 

 

Cad din cer cu ploi de Marte întrupată-

n "duh de lotus" 

Clipele se-adună-n mine ca-n vârtejul 

unui nor; 

Aripile-mi înnodate, într-un zbor fără 

de focus, 

Îmi mimează prăbușirea prin eternul 

incolor. 

 

Aerul de-acum mă doare, nu mai vrea 

să-ncapă-n mine, 

Viața se dezintegrează pe planeta-mi de 

ninsori, 

Eu nu pot s-accept ca daruri răni din 

Cartea cu destine, 

Fiindcă-n în candela tristeții-mi pune 

Demiurgul flori. 

 

Nu mai vreau să fiu ce-am fost, 

anemonă inocentă, 

Ofilindu-se de-o mângâi, doar iubită 

din privirI. 

Bănuind cât foc e-n tine mă cutremur 

reticentă, 

Căci nu știu ce-o să se-ntâmple, când 

mă-nvăluie uimiri. 

 

Ochii tăi mă fascinează, cu sclipirea 

absintie 

Și mă tem de sentimentul ce ucide cu 

sublim. 

Curge-n mine foc din Marte, pe sub 

platoșa-argintie, 

Dar nu știe ce-i sărutul, gura mea de 

heruvim. 

 

Gânditoare, încă bântui printre lumi de 

nove moarte 

Stele-nghesuie în mine toată 

chintesența lor. 

Carul Mare se aprinde, înspre tine să 

mă poarte 

Prin Ocean de ani lumină, într-un vis 

amețitor. 

 

 

 

DESCÂNTEC DE MĂRȚIȘOR 

 

Primăvară, Primăvară 

Ca un Rai mă împresoară, 

Să erupi în mine iară 

Cu magia Verdelui, 

Albăstreala Cerului 

Soarele, de Mărțișor, 

Ca simbol nemuritor, 

Yin de Drag şi Yang de Dor 

Şi de Dragoste curată, 

Pasiune-adevāratā 

Dintre stele adunată... 

 

Peste sufletul obscur 

Leagă alb şi roşu şnur 

În văpaia dimineții 

Împletind Spirala Vieții 

Foc etern şi puritate, 

Cu sânge şi nestemate, 

Cu Iubire şi Lumină, 

Scaldă-te-n priviri, senină, 

Că mi-e inima preaplină... 

Urcă seva prin copaci, 

Verde crud să mă desfaci 

Şi toți mugurii pe ram 

Să-nflorească-n alb balsam... 

Nuțuveri şi ghiocei 

Să răsari sub paşii mei 

Ninse flori la mine-n suflet, 

Vraja Ta, în al meu umblet.... 

 

Autor: Antonela Stoica 
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 Necazuri înnotătoare 

 

Schiță – satirică- autor Flora M. Stănescu. 

 

 

 (Ce ar fi viața noastră dacă ne-am pierde total simțul umorului?) 

 

Un inspector financiar intră într-un restaurant pe care-l suspecta de 

ceva timp de unele nereguli. Se așezase la masă, aștepta deja de un 

sfert de oră, iar ospătarii spuneau bancuri undeva într-un separeu, 

după cortină. Răsfoia o revistă pe care o citise și recitise dar, nici un 

ospătar nu se sinchisea de el. Un om beat criță vine și se așează la masa lui, neinvitat. 

B- Mă nene, eu când vreau să citesc, stau acasă și mă așez în pat și știi ceva? Numaidecât mă 

ia somnul. 

I – Da? Și ? Uite că pe mine nu mă ia somnul. 

B – Aha, d-aia-ți pierzi timpul pe aici, sau vrei să agăți pe cineva ? 

I- Da, vreau să-l agăț pe chelner, că-l aștept cam de mult… 

B – Aoleuuu! Bre, mata ești din ăiaaa… 

I – Dumneata de ce bei așa mult ? Uite în ce hal ești… 

B – Eu beau…fiindcă am necazuri, da, am multe necazuri… 

I - Și cum te ajută băutura ? 

B – Păi, la început le înecam în băutură și scăpam. 

I - Și acum ? 

B -Acum afurisitele ce crezi? Au învățat să înnoate, ba mai mult au scos și pui… 

     Eu sunt ocupat pe aici și de fapt, nevasta mea face puii, acasă. Mie, mi-e necaz că nu știu 

cu cine-i face, să-i cer pensie alimentară, să-mi pice și mie ceva, dacă tot cresc în grădina 

mea…nu ? 

I – Cum nici noaptea nu te duci acasă? 

B – Ba da, dar la vecina, că e mereu singură săraca. Are și ea necazuri, bea și ea și tot încearcă 

să le înece dar, ți-ai găsit…au învățat și ale ei să înnoate. 

Autor: - Flora Mărgărit Stănescu 
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INTERVIU 

cu domnul Anton ILICA – Profesor universitar, doctor în 

științele educației. 
 

Daniela Gumann: Care e detaliul transcendent al personalității domnului prof. univ. dr. Anton 

Ilica, apt să treacă dincolo de erudiție, talent și inteligență și să „hipnotizeze” pur și simplu, 

intelectual vorbind, cititorul, auditoriul sau (doar) interlocutorul? 

Anton Ilica: Sintagma ”detaliu transcendent al 

personalității” mele, folosită de Dv, îmi amăgește orgoliul 

mai ales după ce includeți în componența ei patru valori: 

erudiție, talent, inteligență și farmec ”hipnotizant”. De pe-

acum, mi-am câștigat dreptul să arunc o privire asupra 

condiției mele formative și să alcătuiesc o schemă după care 

am devenit ”întru ființă”, spre a merita asemenea calități. O 

fi adevărate sau nu, induse de o imagine conturată ori 

sintetizate prin etichetare, înzestrările cu care mă amprentați 

derivă dintr-un set de evenimente ale vieții mele. Născut într-

un sat arădean de munte, cu părinți dedați cu plugăritul, mama mea cu nume de împărătească 

(Elisabeta) decide să mă facă popă sau dascăl, deși eu nu aveam, până la 13 ani, vreo lectură de 

carte, decât manualul școlar. Dornic de a recupera pierderea unui timp prețios pentru 

cunoaștere, am ajuns la Preparandia din Arad, am devenit învățător, apoi profesor de limba 

română și franceză, predând chiar la Preparandia, unde am fost numit și director. Deși am 

publicat cărți despre literatura română, făcând și presă de critic literar, o dată cu înființarea 

Universității din Arad, am fost solicitat de Rector să înființez, ca decan, secția de pedagogie a 

acesteia. Era nevoie de doctorat, pe care l-am finalizat cu teza ”Pedagogia lecturii” (2003). 

Deci ”farmecul hipnotizant”, de care pomeniți, a fost construit din câteva șanse: copilăria 

frustrantă, compensarea acesteia prin lectură, devenirea mea profesională și preocuparea 

necontenită pentru cunoaștere. În fine, din adolescență, am deprins interesul pentru 

antrenamente de întreținere a condiției intelectuale, a condiției fizice, a condiției sentimentale 

și a grijii pentru propria imagine. Fiind pasionat de cuvinte, știu să le frământ și să le căsătoresc 

unele cu altele în alcătuiri cu iz metaforic, astfel ca limbajul să fie fermecător și fremătător, să 

capete înfățișări de referință care să impresioneze. 

 

Daniela Gumann: Chiar simţeam nevoia să mai stau de vorbă cu dumneavoastră, pentru că a 

trecut ceva vreme de când v-am ascultat alocuțiunea de la Viena care a fost scurtă, concisă, în 

care am remarcat faptul că problema educaţiei este un vector fundamental al vieţii 

dumneavoastră, de aceea, v-aş întreba, care consideraţi că sunt principalele teme iscoditoare ale 

unei munci de o viaţă? 

Anton Ilica: ”Problema educației” derivă din două dimensiuni: a educatorului și a educatului. 

Am avut în ”structura transcendentă”, cum spuneați, buna creștere a celor ”șapte ani de acasă”, 

apoi am dispus de capacitatea de a evita medii sociale ”vicioase”: nu vorbesc urât, n-am cuvinte 

în limbaj pe care un dicționar nu le suportă, renunț repede la companii dubioase și lipsite de 

moralitate. Așa că în procesul de autoeducație am fost flancat de proverbul ”ceea ce ție nu-ți 
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place altuia nu face”. Ca și dascăl am reușit să fiu model de comportament pentru elevi și 

studenți, amintind că am semnat circa 12 mii de diplome de absolvenți de liceu pedagogic 

(învățător, educatoare) și licențiere universitară (profesor învățământ primar și preșcolar).  

Teme iscoditoare? Eu am citit biblioteci și opere integrale nu doar texte din literatura română, 

universală, din filozofie, eseistică, din domeniul științelor comportamentale. Așa că atunci când 

am putut scrie 17 cărți despre educație, filosofia educației, comunicare și istoria științelor 

educației mi-a fost ușor să mânuiesc cuvintele și să încropesc idei referitoare la îmbunătățirea 

sistemului de construcție a personalității tinerilor. Din păcate, în țara mea, școala este profund 

centralizată și orice încercare de a sensibiliza ”schimbarea” din învățământ are principala 

piedică în chiar decidenții ministeriali. De altă parte, am fost ”iscodit” de cunoaștere nu doar 

din cărți, ci și din experiența directă. Am vizitat școli, universități, am scrutat spații sociale și 

comportamente publice în China și Tibet, în Israel și Egipt, în Țări europene, în America și 

Canada. Mediul social, așa cum e observat ”pe stradă”, e consecința unui proces de educație 

instituționalizată. O școală bună generează comportamente publice de calitate. O școală 

superficială, care mimează educația, dă o societate din care lipsesc configurări morale, 

spirituale, intelectuale, sentimente înalte, vocația și aspirația superioare, devotamentul 

profesional, credința sentimentală și valorile umaniste. 

 

Daniela Gumann: Ați trecut prin toate treptele învăţământului, fiind director de Liceu 

pedagogic arădean și mai apoi decan la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul 

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, există în cariera dumneavoastră, pe parcursul activității 

dumneavoastră un moment pe care îl considerați că a fost  „decisiv” pentru evoluția 

dumneavoastră profesională? 

 

Anton Ilica: Am cuprins o parte din cerința Dv interogativă într-o 

altă întrebare (1). Acel ”moment decisiv” al evoluției profesionale 

poate fi stabilit în raport cu șansa fiecăruia. ”Fiecare om, spunea I. 

Slavici, are norocul său. Problema este să te întâlnești la timp cu 

acesta”. Sunt născut sub o zodie binecuvântată (sunt Capricorn 

scăldat în ape de Vărsător), având astfel mai multe ”șanse decisive”. 

Am întâlnit profesori de calitate, am avut elevi și studenți valoroși, 

veniți la studii să-mi urmeze vocația, am construit (ca director și ca 

decan) atmosferă didactică propice performanței înalte, vegheată de 

un comportament pozitiv, am putut emite decizii de promovare a 

valorilor etice, estetice și științifice. Toată viața mi-am petrecut-o printre elevi și studenți, iar 

adolescența lor m-a determinat să fiu un ucenic, un om care învață tinerețea de la fiecare tânără 

generație, mereu alta și animată de alte și alte aspirații. Am învățat pe alții, învățând de la ei, 

am făcut schimb de culturi verticale și de mentalități. A fost șansa vieții mele să trăiesc printre 

tineri viguroși, sănătoși, aspiranți la glorie și împlinire vocațională. Întâlnirile cu foștii elevi și 

foștii studenți sunt benefice și îmi oferă satisfacții retroactive. Sunt mulțumit de ei, aceștia fiind 

”produsul” vieții mele. 

 

Daniela Gumann: Îmi amintesc ce mult a contat pentru formarea mea, relația deosebită pe care 

am avut-o cu unii dintre profesorii mei. Ce părere aveți despre metoda profesorului autoritar şi 
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elevul executant? Vă rog frumos  să ne povestiți despre relația dvs. cu studenții. Cum ați 

caracteriza generațiile actuale de studenți? 

Anton Ilica: Autoritatea unui profesor și exercitarea acesteia asupra elevilor/ studenților 

executanți este o formulă metodică feudală. Autoritatea științifică este altceva, prin aceasta 

profesorul devine model de stimulare a interesului ”beneficiarilor” pentru cunoaștere, prin 

dialog, consultare, pentru formarea unei personalități complexe sub raport intelectual, afectiv, 

volitiv și sentimental. Personal, fiecare întâlnire la lecții liceale sau cursuri universitare era 

pregătită cum se cuvine. După-amiezile mele erau ocupate cu pregătirea activităților de a doua 

zi. Îmi pregăteam deopotrivă ținuta (întotdeauna aveam costum și cravată, eram proaspăt 

barbierit, odihnit, bine dispus) și aveam schema de desfășurare a cursului. Vorbeam liber, 

stimulam elevii și studenții să aibă intervenții chiar dacă acestea aveau farmecul ”de a bate 

câmpii cu grație”, cum spunea G. Călinescu. Nu pedepseam prin note și nici nu admonestam 

public anumite devieri comportamentale. Viața mea didactică a fost o frumoasă experiență și 

un grijuliu exercițiu intelectual.  

Despre ”actualele generații de studenți” mă abțin de la o caracterizare. Pot spune că Procesul 

de la Bologna, extins în Europa, cu varianta 3 - 2 – 3, s-a dovedit un eșec (care se perpetuează, 

nu se corectează), după cum, în țara mea, dobândirea profesorii didactice este viciată. Pregătirea 

metodică a profesorilor ar avea nevoie de o altă machetă profesională. În bună parte, 

învățământul a devenit un refugiu pentru indivizi care acceptă comoditatea și traiul de 3 - 4 ore 

zilnic, cu vacanțe prelungi, plângăcioși după salarii și meditații. Studenții și elevii sunt 

consecința unui învățământ dezorganizat și superficial gestionat. Fără o schimbare de 

paradigmă, ne așteptăm la o degradare progresivă a spiritului (și spațiului) de intelectualitate și 

moralitate a societății.  

 

Daniela Gumann: Opera dumneavoastră este impozantă cantitativ și diversă din punct de 

vedere tematic - ați manifestat pasiune pentru literatură, scriind despre Ioan Slavici, despre 

Lucian Blaga Nichita Stănescu şi Mihai Eminescu, după care realizați un viraj profesional 

înspre ştiinţele educaţiei, focalizîndu-vă asupra domeniului pedagogiei. Care este mesajul 

dumneavoastră pentru cititorii cărților al căror autor sunteți? 

 

Anton Ilica: În domeniul exercițiului intelectual, sunt un fățarnic și un trădător recuperat. După 

două monografii (Ioan Slavici și Lucian Blaga), numeroase articole și studii despre poeți, după 

o publicistică literară care mi-a dat satisfacție, având înzestrările scrisului lejer, am ”trădat” 

literatura și am scris vreo 17 cărți despre problemele educației. Între ”pedagogi”, eram un 

”filolog” exigent și nemulțumit de direcția în care evoluează sistemul de învățământ și de 

educatie din țara noastră și din Europa. Cărțile mele de pedagogie, comunicare, management 

pedagogic, istoria instituțiilor de învățământ și a doctrinelor pedagogice etc. n-au avut mare 

efect asupra decidenților și nici asupra studenților, pentru că absolvenții, ajunși în școli, trebuia 

să execute deciziile curriculare ale ministeriabililor. Cartea mea de 600 pagini, intitulată ”În 

contra direcției de astăzi în educația românească”, a fost trimisă, gratis, tuturor liceelor, 

funcționarilor din minister, universităților, profesorilor de științele educației, fiind una foarte 

critică, dar sugerând un sens al schimbării în educație. Neavând vreun efect – oricum pedagogii 

nu se citesc ei între ei și funcționează o colegialitate ideatică, asemănătoare plagierii -, am decis 

”să trădez” domeniul și să revin la prima iubire, literatura. Nu sunt creator, sunt critic literar, 

dar mai ales un cititor, în urma lecturii rezultând prefețe, cronici literare, prezentări de cărți, 
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medalioane și eseuri. Se scrie mult, dar se citește tot mai puțin. Cărțile și-au pierdut din prestigiu 

și din clientelă. Cel care scrie se poate aștepta la orice, inclusiv la nerecunoștință. Scrisul este 

un fel de terapie, iar eu scriu (și citesc) zilnic pentru nu pot altfel. Eu citesc mult și scriu destul. 

E hrana mea spirituală, prin care intrețin mintea în stare adolescentină.  

 

Daniela Gumann: Ce v-ați dori să învețe un adolescent român, în epoca digitală, din interviul 

dumneavoastră? 

 

Anton Ilica: Sfatul celui ce-a avut o viață tihnită și a avut satisfacții depline ar fi ca tinerii să-

și adune amintiri în viață de care să nu le fie rușine; să evite imprudențele care i-ar împiedica 

în realizarea proiectelor de viață; să aspira la mai mult decât crede că pot realiza; să creadă în 

capacitățile lor; să considere că mintea și vocația sunt cele mai importante daruri ale omului; să 

aibă o atitudine pozitivă față de sine; să fie mai orgolioși (ca suprasolicitare a calităților nu 

invers); să facă din curiozitate un motor al vieții, să poarte grija pentru sănătatea fizică, mintală, 

sentimentală și afectivă. Digitalizarea nu schimbă configurația comportamentală a 

adolescentului responsabil.  

 

Daniela Gumann: Care considerați că este cea mai importantă realizare a dumneavoastră? 

 

Anton Ilica: Dobândirea unui prestigiu social și obținerea încrederii în capacitatea  mea 

faustică!  

 

Daniela Gumann: „Când omul are prea mult de făcut, vremea pare că se îngustează. Mie 

niciodată timpul nu mi-a fost suficient, fiind prea nerăbdător pentru trupul meu firav şi voinţa 

mea nevolnică.” – spuneați dumneavoastră în volumul ISTORICUL  PREPARANDIEI DIN 

ARAD  publicat  Cluj-Napoca, 2012. Ce proiecte aveți pentru anul 2020 care tocmai bate la 

ușă? 

 

Anton Ilica: Cât timp există proiecte, există speranțe. În 2020, vreau să văd Mexic (martie), 

Țările Nordice (octombrie), să-mi întrețin capacitatea de a schia (Kopaonic, Alta Badia, 

Zakopane), de a fi solictat pentru lansări de cărți, de a scrie eseuri și de a-mi păstra sănătatea 

pentru o viață dinamică.  

Tutoror cititorilor Dv, doresc un An Nou, 2020, cu realizări tâlcuitoare și speranțe împlinibile. 

La mulți ani! 

 

Daniela Gumann:  Vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care ați răspuns acestui interviu 

acordat în exclusivitate Asociației Scriitorilor Români din Austria! 

La finalul dialogului vă mărturisesc faptul că deși mă așteptam să aflu lucruri interesante de la 

dumneavoastră, totuși sunt profund impresionată de tot ce ați reușit să construiți, cu atâta 

migală, în zeci de ani de experiență. 

Îndrăznesc să cred că este imoral să scoți la pensie un OM foarte activ la vârsta asta! Sunt 

încântată pentru că am reușit să cunosc mai bine un OM MARE.  

La mulți ani sănătoși, senini și frumoși, mult stimate Domn Profesor ! 

 

Interviu realizat de Daniela Gumann
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Petra Ana Mirică- Bobiţ –   Poeme

Ardere 

 

Îmi ard genele 

Şi încă mii de drumuri spre iris. 

Distrug miracole, 

Atârn vise. 

Stau în umbre, 

Pierd lacrimi scumpe. 

Trag sfori, 

Inventez păcate. 

Arunc cu zarul, 

Paralel cu fapte. 

Pierd iubirea 

Câştig veşnicia... 

 

 

Modern 

 

Ştiu atât de multe 

Metafore cosmice, 

Când în autobuz 

Stau  

Cu genunchii împreunaţi 

Şi la căşti 

Îi aud 

Numai pe criticii mei. 

 

Flori ofilite 

Lângă cărţile mele 

Fără titlu. 

Flori ofilite 

Lângă măştile prietenilor mei. 

 

Îmi strâng visele 

În cufăraşul de pe jos. 

Ele se fac 

Din ce în ce mai mici 

Cu fiecare lacrimă. 

 

Am umplut mii de pagini 

Cu cerneală albă 

Să nu vadă nimeni  

Albul adevărat. 

 

Uneori  

Îmi strâng sufletul în păduri, 

Alteori 

Cânt tonuri de violet. 

 

 

Noapte fără stele 

 

E noapte fără stele 

Mă izgoneşte întunericul. 

Alerg pe câmpuri 

Îngheţ focuri 

Merg pe frânghie 

Leg şireturi 

Aud lupii 

Sparg pahare 

Fug de lume 

Calc în altare 

Stau sub lună 

Ard memoriale 

Merg cu chitara 

Inventez păcate 

Atârn de cruce 

Las ochiul să se culce. 
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Rugăminte 

Nu mai aştepta 

În nicăieri, 

Căci eu te aştept 

La frontiera 

Dintre apus şi răsărit. 

 

Te aştept ca pe un refren, 

Notele mele preferate 

În linia ta melodică. 

 

Încă te aştept 

 Într- un catren 

Ascunsă în câteva cuvinte 

Pe care 

Numai tu le înţelegi. 

 

Lună pe lemn încins 

 

Stă o icoană la geam 

Ca naufragiatul pe o insulă. 

Ceasul priveşte la timp 

Sau la valurile mării? 

 

Când mi-am aruncat privirea peste ochi 

Am văzut un cer negru într-o floare  

Şi catetele privitorului tăcut 

Înotând în marea de sub pleoape. 

 

Cântece afundate-n ecouri  

De odă şi de bucurie 

Se aud aici, sub ape; 

Plutesc în reflexii 

 Ca o evanghelie uitată de profan. 

 

Mă târăsc pe fundul oceanului 

Căutând cu orele o clipită 

Ce o să-mi rămână în sunete 

 Ca bătaia acelor de ceasornic. 

 

Nu mi-e frică de luminile 

Ce se ascund după ele, 

Statui de ceară 

Pe o sobă cu lemne îngheţate. 

 

Autor: Petra Ana Mirică- Bobiț 

Elevă în clasa a VIII-a, o iubitoare a 

frumosului, sub toate formele sale 

interesată de a evolua spiritual și a se 

dezvolta cultural, prin conexiune cu 

oameni speciali.  

 

Cărți publicate: - 
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Povești pe frunzele timpului (2018) 

Scrisul ca formă de tăcere (2019) 
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