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Predoslovie, adică dintâi cuvântare 
    

 A scrie o revistă, ”multă vreme la cumpănă 
au stătut sufletul nostru”, căci ”să înceapă 
osteneala aceasta, se sparie gândul”, dar 
”a lăsa iarăși nescris este inimii durere”,  
pare a   gândi scriitoarea Daniela Gumann,  
atunci când a purces a izvodi un Letopiseț 
al românilor de pretutindeni, parafrazând 
gândurile cronicarului moldovean Miron 
Costin. 

       Și astfel, mai spune această 
meritoasă membră a Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din România, ”biruit-au 
gândul să mă apuc de această trudă”, scoțând lumii la vedere, la știrea tuturor, în Primăvara 
anului 2018, revista numită ”Condeierul Diasporei”- Revistă de Cultură a Asociației Scriitorilor 
Români din Austria, (ASRA) - arătând încă o dată, asemenea ilustrului moldovean ”felul 
neamului, din ce izvor și seminție sunt locuitorii țării noastre, Moldovei și Țării Muntenești și 
românii din Țările Apusului, că toți un neam și o dată descălecați sunt”.  

       Apărută în anul Centenarului Marii Uniri, revista și-a propus să fie cartea de identitate a  
asociației, înfățișând activitatea comunității românești din Austria și a altor comunități 
românești din lume, făcând cunoscute cultura, literatura și civilizația românească peste 
hotare, propunându-și totodată a cultiva simțul estetic al cititorului.  

    Sărbătorind al treilea an de la fondare, devenind prin colaboratorii ei valoroși o purtătoare 
de cuvânt nu numai a scriitorilor din România și Austria, ci așa cum îi arată și elocventul titlu, 
o revistă a Diasporei, publicația aceasta intră într-o nouă etapă roditoare a existenței sale, 
prin asocierea cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, sub auspiciile căreia va fi 
tipărită. 

      De acum încolo, în paginile revistei vor fi găzduite creațiile publicistice ale creatorilor de 
frumuseți spirituale românești din întreaga lume, cu precădere ale membrilor UZPR, 
devenind o rampă de lansare a talentaților condeieri, scriitori și jurnaliști, înglobându-se 
astfel  emulației editoriale ale uniunii noastre de creație, tot mai prezentă prin editura 
proprie, prin publicațiile cu o notabilă arie de cuprindere, îndeplinind cu brio rigorile de 
exigență numite valoare și creativitate.  

     În acest context, nu putem decât să salutăm această importantă revistă de cultură, 
devenită la rândul ei un mădular al presei românești actuale, unirea resurselor sale de 
inspirație, creație și imaginație scriitoricească, în armonie cu potențele unei reprezentative 
bresle a condeierilor jurnaliști, membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.     

 
  DORU DINU GLĂVAN 

  Președinte UZPR 
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Națiunea de azi are la bază narațiunea de ieri  
 

”Predoslovia” domnului Doru Dinu  Glăvan, președinte al 

Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, mă onorează 

și mă îndeamnă să vă mărturisesc gândurile. Ca 

absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Publice, 

am remarcat  faptul că, încă de la începuturi, mulţi dintre 

scriitori au publicat în paginile diverselor ziare şi reviste, 

încât originea comună și strânsa conexiune a condeiului 

cu presa, a jurnalismului cu literatura au reprezentat un  

argument de neocolit al asocierii evocate.   

Atât scriitorii cât și jurnaliștii sunt mânuitori ai 

condeiului, având o țintă comună: trezirea scânteii rare în adâncul sufletelor celorlalţi. 

Plămădesc același material: verbul, divinul verb, despre care cu atâta vibrantă pasiune vorbea 

Caragiale. Pentru mine, scrisul este o altă formă de rugăciune sau de spovedanie.  Și mai 

îndrăznesc să cred că nu putem ajunge în marea cultură a lumii decât cu o carte în mână.  

Presa înseamnă obiectivitate, informație, acțiune. Literatura presupune subiectivitate, 

contemplare, inacţiune.  „E un meșteșug greu, gazetăria, mă! Să mă întrebați pe mine cât de 

greu e! Ca să luminezi pe oameni, trebuie să fii întâi tu luminat. Să cunoști multe, să cugeți 

adânc, să alegi, să cerni și să dai publicului gând bun, în fraze bune, care să slujească de model. 

Așa înțeleg eu gazetăria! […] Am cerut bani ca să înființez în București un mare ziar. Nimeni n-a 

vrut să m-asculte. Și ați pierdut mult, să mă credeți. Cinste și gramatică – acestea sunt cele 

dintâi condiții ale unei prese bune. Cine vrea poate să aibă și idei. Dar nu e obligator…” spunea 

I.L. Caragiale 

Scrisul reprezintă manifestarea unor profunde necesităţi culturale ale popoarelor de 

elită, constituind cele mai puternice instrumente pentru propășirea şi răspândirea culturii, 

demonstrând că temelia existenței unui neam şi a unei țări constă nu numai în prosperitatea 

economică, ci şi în lumina pe care o dăruie cultura... 

Astfel, în momentul realizării numărului 10 al revistei Condeierul Diasporei, după 

numeroase convorbiri și consultări, grație receptivității și amabilității domnului Doru Dinu  

Glăvan, am realizat un parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, care a 

împlinit 101 de ani de la înființare, și al cărei membru am marea onoare de a mă număra.  Cu 

sentimente de prețuire și admirație, în semn de gratitudine, avem bucuria de a acorda  

domnului președinte Doru Dinu  Glăvan, Diploma ”Condeierul diasporei”!  

DANIELA GUMANN 

Președinte fondator ASRA 
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Eminescu în lumea muzicală vieneză 
  

Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la fondarea ”Musik Verein”  

din Viena, prestigioasă sală de concerte simfonice, cunoscută în 

întreaga lume. În cursul anului 2019, aici a concertat dirijorul Gabriel 

Bebeșelea, cel care a repus recent în circuitul elitei muzicale 

internaționale oratoriul ”Strigoii”, compus de George Enescu în anul 

1916, inspirat din opera eminesciană.  

       Descoperind noi urme ale receptării lui Eminescu în conștiința 

europeană a sfârșitului de secol XIX, realizăm cât de importantă este 

cunoașterea poetului, în dimensiunea sa universală reală. Într-un 

efort de recuperare a unui domeniu de istorie mai puțin cunoscut 

cititorilor români, ne-am propus să identificăm urme palpabile ale 

prezenței numelui Eminescu în spațiul cultural austriac și german, surprins în ipostaze inedite. 

       O primă constatare se impune a fi reliefată din chiar debutul acestui eseu:  opera lui 

Eminescu este prezentă în saloanele elitelor vechiului continent prin intermediul unor creații 

artistice, în special muzicale, devenite vectori de imagine suis generis. 

       În cele ce urmează, prezentăm câteva exemple  documentare mai puțin cercetate,  care 

demonstrează că notorietatea lui Mihai Eminescu depășise granițele României, numele său 

fiind cunoscut în cercuri culturale de un înalt rafinament, cum ar fi cel al iubitorilor muzicii 

simfonice ! 

     În anul 1884, așadar în epoca post bucureșteană, când poetul era ostracizat în Iașul unui 

iluzoriu refugiu, un apreciat compozitor norvegian, Ole Olsen (1850-1927), contemporan cu 

Edvard Grieg,  personalitate din pleiada de o strălucită distincție intelectuală a celor care au 

impulsionat renașterea culturii norvegiene (Bjornssen, Ibsen, Svendsen, Halvorson), a compus 

un lied pentru voce și pian, pe versurile lui Eminescu, compoziție care a cunoscut  o largă 

răspândire în epocă: ”Liebeslied  Op. 24, No. 2  für eine Singstimme mit Pianoforte”. Partitura 

este cunoscută melomanilor și sub denumirea: 

”Rumänische Gedichte. Liebeslied”;” Drei rumänische 

Gedichte. Liebeslied”; Lucrarea,  în limba germană,  a 

fost tipărită la Viena, în prima parte a anului 1884, la 

editura Albert J. Gutman (7 p., 34 cm).  

 

 Ole Olsen 

     Originalul acestei creații se află în fondurile  

Bibliotecii Naționale a Austriei (Österreichische 

Nationalbibliothek), putând fi studiată și în Biblioteca 

Națională a Norvegiei: ”Op. 24. Drei rumänische 

Gedichte von Carmen Sylva für eine Singstimme mit 

Pianoforte. No 2. Liebeslied (nach M. Eminescu). Der 
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hohen Dichterin ehrfurchtsvoll zugeeignet. (Gesang; Klavier.)”1   

       Ole Olsen a fost un valoros muzician: compozitor, dirijor de orchestră, organist, pianist și 

violonist, născut la Hammerfest (provincia Finnmark, la 450 km de Cercul Polar). Studiază la 

Conservatorul din Leipzig (1870-1874), sanctuar al muzicii europene, clasa maestrului Oskar 

Paul. Revenind în patrie, se dedică pedagogiei, devenind profesor de muzică în capitala țării, 

Christiania (acum Oslo). 

        În perioada 1881-1883, Ole Olsen face câteva călătorii în marile centre muzicale ale 

Europei, având posibilitatea să cunoască și poezia lui Eminescu, tradusă în limba germană de 

regina Elisabeta (Carmen Sylva). Criticii muzicali au observat influența majoră a  lui Richard 

Wagner asupra creației muzicale a compozitorului norvegian2, al cărui repertoriu este extrem 

de variat și valoros (operă, oratorii, cantate, poeme simfonice, coruri, lieduri, poeme simfonice, 

muzică  orchestrală, piese de pian etc).    

 

”Liedul nr. 2” prezintă auditorilor poezia ”Dorința” (1876), în traducere germană: 

 
1 Op. 24.  Trei poezii românești de Carmen Sylva pentru o singură voce cu pian.  Piesa nr. 2  ”Cântec de dragoste” 

(M. Eminescu). Dedicată cu pioșenie înaltei poete. (Vocal, Pian.) 
2  Puteți asculta un fragment din creația lui Ole Olsen la adresa de mai jos: https://artistxite.ca/album/Falch-Kosmo-

Osadchuk-Rav 
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Fragment din lucrarea  Eminescu în lumea muzicală vieneză  
Autor: DAN TOMA DULCIU 

 

 

  

”Vino-n codru la izvorul 
Care tremură pe prund, 
Unde prispa cea de brazde 
Crengi plecate o ascund. 
 
Și în brațele-mi îintinse 
Să alergi, pe piept să-mi cazi, 
Să-ți desprind din creștet valul, 
Să-l ridic de pe obraz. 
 
Pe genunchii mei ședea-vei, 
Vom fi singuri-singurei, 
Iar în păr înfiorate 
Or să-ti cadă flori de tei. 
 
Fruntea albă-n părul galben 
Pe-al meu braț încet s-o culci, 
Lăsind prada gurii mele 
Ale tale buze dulci... 
 
Vom visa un vis ferice, 
Îngâna-ne-vor c-un cânt 
Singuratice izvoare, 
Blânda batere de vânt; 
 
Adormind de armonia 
Codrului bătut de gânduri, 
Flori de tei deasupra noastră 
Or să cadă rânduri-rânduri.” 
 

Textul eminescian, tălmăcit de Carmen Sylva, este una dintre 

cele mai reușite traduceri ale reginei1: 

 
”Komm zur Quelle, die im Walde 
Leise über Kiesel rauscht, 
Wo die Rasenbank im Dickicht 
Liegt versteckt und unbelauscht. 
 
Komm und sinke in die Arme, 
Die nach dir ich ausgestreckt, 
 
Wirst auf meinen Knieen ruhen, 
Wir sind Beide ganz allein, 
Und der Linde Blüthenschauer 
Wird dein duftig Haar beschnei'n. 
 
Weiße Stirn in gold'nen Haaren, 
Ruh' dich aus an meiner Brust; 
Lippen ihr, laßt meinem Munde 
Süßen Raub nach Herzenslust! 
 
Träumen wollen wir vom Glücke, 
Wiegen wird mit ihrem Klang 
Einsam murmelnd uns die Quelle 
Und des Windes weicher Sang. 
 
Und der Wald, der nachdenkliche, 
Lullt uns ein durch seine Lieder - 
Nur der Linde Blüthen fallen 
Unaufhörlich auf uns nieder.” 
 

Lirica augustei traducătoare și scriitoare a fost transpusă pe note de un alt muzician, compozitorul german 

(poet în același timp) Friedrich August Bungert. Prin intermediul acestuia, poeziile eminesciene, traduse de 

suverană, au ajuns și pe meleagurile americane, într-o vreme când Eminescu încă trăia: ”Lieder und Gesänge 

von Carmen Sylva componirt von August Bungert”, New York, G. Schirmer, 1889. 

 

 

 

1 În 1889, creația lui Eminescu, tradusă de Mitte Kremnitz, este inclusă în culegerea ” Das buch der Liebe”, 

editată de Heinrich și Julius Hart, Leipzig, Verlag Otto Wigand, 1889, p.447- 448 p.  
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Antonela Stoica - Poeme 
DOR DE DOR 

Mi-e dor de Dorul Verilor 
de-Acasă 
Fără vacanțe, pregătindu-
mi zborul, 
Copilărind în Țara mea 
frumoasă, 
De suflet aninându-mi 
Tricolorul. 
 
Mi-e dor de Dorul anilor de 
școală 
Când grijile de-acum erau 
poveste... 
De-ndrăgostiri de Vis, ca 
prima oară, 
Cu inimile pure și oneste. 
 
Mi-e dor de Dorul celor care pleacă, 
Familia lăsând-o în ruine; 
De Dorul ce-n furtună nu se pleacă, 
Cum Dorul meu rezistă pentru tine. 
 
Mi-e dor de Dorul câinelui ce plânge 
În fața crucii Mamei sale sfinte, 
Pătând zăpezi cu lacrimi ca de sânge, 
Cu trupul amorțit pe noi morminte. 
 
Mi-e dor de Dorul pruncilor ce-așteaptă 
Pe Mame să revină din bejenii, 
Târându-și pașii printr-o zi nedreaptă 
Și înnodând dorințe plânse-n Denii. 
 

Mi-e dor de Dorul Mamelor uitate 
Ce-ascund comori de lacrimi în baticuri, 
Cu coatele-ntre garduri dărâmate, 
Pe viața lor, tocmindu-se în picuri. 
 
Mi-e dor de Dorul Soartei, să mă poarte 
Prin stelele ce-am adunat sub umblet... 
  Azi pun tot Doru-acesta într-o carte, 
  Să îl găsiți, când plec, la mine-n suflet. 
 

ÎNTR-O PRIMĂVARĂ CA UN RAI DE 

FLORI 

  M-ai găsit, Lumină, plânsă-n cuib de mierlă 

  Într-o Primăvară ca un Rai de flori… 

  Îți închid privirea-n lacrimă de perlă, 

  Când spre tine-mi pleacă gândul, uneori. 

 

  Printre rânduri arse ți-ai trucat simțirea, 

    Inima stelară-ai transformat-o-n scrum; 

Ți-am trimis o Rază să-ți testez Iubirea… 

Dacă n-am găsit-o, mi-am văzut de drum. 

 

Se contemplă goală-o frumusețe tristă... 

Cum în lumea asta nu-și mai află loc, 

Pleacă, dar îți lasă Cartea şi-o batistă; 

Iar oglinda-ți spartă râde-a nenoroc. 

 

Mi se-ncolonează gândurile toate 

Să îi dea Iubirii ultimul onor; 

Când coboară steagu-n mintea mea-cetate, 

Cad la datorie Sentiment şi Dor. 

 

Ochii-mi se deschid în altă Dimineață, 

Pașii calcă-n șoaptă iarba de smarald; 

Dragostea m-așteaptă într-o nouă Viață… 

Și în vis, deodată, mi se face cald. 

 

NOUĂ VIEȚI N-AR FI DE-

AJUNS 

Ți-am fost Vis și îți sunt Crucea suspendată-

ntre Destine 

De un Demiurg-părinte creativ, idealist 

Mi-ai fost apogeu de Novă spre-ale inimii 

festine, 

 

 Rupt din Soare-n Poezia Dimineții, când exist. 

Ți-am fost Doina, închinată sub Pleiade despletite, 

Mi-ai fost șuierul din fluier, transhumanței căpătâi; 

Licantropi de ochii lumii, Lupi-toteme moștenite, 

Lunii-i datorăm eclipsa sfintei “Dragoste dintâi”. 

 

Primăveri descântă-n lipsă în grădinile uimirii 

Florile cusute-n IE au prins viață la izvor; 

Duhul din petale ninse bate calea Nemuririi, 

Către sufletu-mi în care îngerii bolesc de Dor. 
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Ceru-și stinge-n ochi-oglindă Asfințitul ca de sânge... 

Tu blestemi, eu zic “deochiul”, prizonieri în terne 

Sorți; 

Ahtiat să-mi sorbi Lumina când vreo Noapte stele-ți 

plânge, 

Mă găsești în Floarea Vieții arsă-n stâlpii de la porți. 

 

Delirând printre săruturi într-o seară-nmiresmată, 

Două “stări” nemărginite, unu-ntr-altul ne-am 

ascuns; 

Puși la zid de-așa Iubire castă, nedisimulată,  

Fără vreo finalizare, fără pacea din “răspuns”, 

Să schimbăm cutume, reguli, nouă vieți n-ar fi de-

ajuns. 

 

CU INIMA CÂT GLIA 

STRĂMOȘEASCĂ 

Din mâna Ei trudită creşte pâinea, 

Grădina respirând a floare creşte. 

Marama sfântă o împodobeşte, 

În flori de IE-şi poartă-nchinăciunea. 

 

Străbuna vorbă-i miere picurată, 

Iar zâmbetul, sfios, ca de codană; 

Când Ea grăieşte, apa-i vin, în cană 

Şi Doamne, ce frumoasă-a fost odată! 

 

E viața Ei, plecată în vagoane 

Spre alte lumi, cu fiece copil; 

Se oglindeşte Crucea din April 

În ochii-i, unde lacrimi sunt icoane. 

 

În pieptul Ei e-o platoşă zidită 

Şi-un munte de curaj, ca să îndure, 

Dezastrele din fosta ei pădure, 

Cu o tărie nemaipomenită. 

 

Picioarele-i, sfințite de opincă, 

Sunt mângâiate de colțuni de lână; 

Parcă o duce Dumnezeu de mână 

Când urcă sus, pe Iezer, fără frică. 

 

Acolo-n nori, la schit tăiat în stâncă, 

Înnoadă-n rugăciuni speranțe sure; 

Când nu mai poate Lumea s-o îndure, 

Un templu află-n liniştea adâncă. 

 

Hotarul sacru să ni-l străjuiască, 

Din trupul Ei s-au ridicat armate; 

Mândria de granit în piept îi bate 

Cu inima cât glia strămoşească. 

 

 

SUNT CU TINE, DAR NU SUNT 

Sunt cu tine, dar nu sunt... 

Pașii-mi sângeră pământ 

Trec prin Viața ca o vină, 

Plâng o dâră de Lumină 

Din conștiința mea cambrată 

De Iubire dezmembrată 

Ca o inimă, de-un cui 

Când nu-i pasă nimănui; 

Ca o patimă pursânge 

Ce-ntr-o clipă m-ar constrânge 

Să dau tot ce am primit, 

Ce-am avut din ce-am râvnit, 

Ce-am pierdut din ce-am crezut, 

Ce mi-ai fost din ce-am știut 

Ce ți-am fost din ce-am aflat, 

Transă-n Timpul dilatat... 

Ce ne-am fost când nu eram 

Flori de măr, cântând pe ram, 

Ce-am fi vrut din ce Ne-a dat 

Dor, pe suflet imprimat, 

Minții mele leac și slovă 

Cu sclipiri târzii de Novă, 

Ființei mele zbor înalt 

Printr-un aer de bazalt. 

 

Universul nu-mi ajunge 

Nici o lacrimă nu-mi plânge, 

Nu încep, nu m-am sfârșit... 

Doamne, cât te-am mai iubit 

în finitul Infinit! 
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Dubla pledoarie pentru...citit și comentariu 

 
Zăbava cetitului, pe care o cultivă necontenit și 

exemplar scriitoarea brăileană Lucia Pătrașcu, provine 

ancestral de la unul dintre cronicarii noștri umaniști cu un 

destin inclement și tragic, Miron Costin. Dacă acest 

veritabil martir al literaturii române propăvăduia 

modalitatea ontologică a lecturii permanente și  

persistente, ca o condiție a existenței omului sub vremi, 

antecesorul lui, Grigore Ureche, credea cu fermitate că nu 

este scriitoriu de lucruri deșarte, evidențiind 

responsabilitatea și probitatea celui care scrie, față de 

contemporaneitate și, mai ales, față de posteritate. 

Scriitoarea Lucia Pătrașcu  izbutește să 

convertească zăbava cetitului, prin vocația unor lecturi fidele personalizate, pornind de 

la cele teoretizate și aplicate programatic de Pompiliu Marcea, în comentarii literare 

incitante, abordând cu onestitate și amabilitate toate categoriile de autori, mai ales 

contemporani, de nivel local sau interjudețean,  național și, uneori, universal sau 

intercontinental, fără a ignora criteriul estetic, suprem pentru evaluarea critică a 

personalității și operei acestora. 

Actuala și recenta carte cu titlul Zăbava cetitului 

Eu citesc…Tu citești?..., apărută la Editura Lucas din 

Brăila, în anul 2019, cu 211 pagini, rezultate din 

patruzeci de recenzii literare, printre care numai trei sunt 

consacrate, surprinzător în contextul cărții, realistului 

clasic francez Honoré de Balzac și lui Eduard Claudiu 

Brăileanu, traducătorul capodoperelor Moș Goriot și 

Verișoara Bette, din Comedia umană balzaciană. 

Întâmpinat cu elogii judicioase este și volumul Ca un 

cântec de speranță / Comme un chant d’esperance al 

scriitorului francez interbelic și postbelic Jean 

d’Ormesson, 1925-2017, cu traducerea inginerului 

prozator Mihail Ciobotea.  

În bibliografia facultativă și selectivă a lecturilor și comentariilor respectuoase 

(Adrian Marino) și libere (Gabriel Dimisianu, alt brăilean celebru prin pertinența criticii 
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literare post-belice și postdecembriste, după, amintindu-ni-l, ca gentilom, pe 

eminescologul Perpessicius) Lucia Pătrașcu include volumul de poeme cu titlul Polen de 

depărtare, semnat de poetul Henry Luque Muñoz, sud-american din Bogotá, Columbia, 

1944-2005, ilustrat, în traducere românească, de hispanistul universitar Andrei Ionescu, 

la Editura Univers din București, din anul 2001. 

Lucia Pătrașcu ne oferă comentarii critice echilibrate, cu acribia și acuratețea 

lectorului veritabil, care prezintă în mod minuțios și comprehensiv mesajul și stilul artistic 

de nivel universal, cu Polen de depărtare / Polen de lejanía, adus pe meridianele spațiului 

literar românesc de cele trei părți în care a fost structurat volumul de poeme ale 

columbianului Henry Luque Muñoz. Extinse și aprofundate monografic, în forme sumare 

și alerte, asemenea comentarii exegetice și critice pot constitui secțiuni literare, putând 

deveni volume compacte cu glose de literatură universală. 

Toate recenziile inspirate de cărțile unor scriitori / scriitoare mai mult ori mai 

puțin cunoscuți / cunoscute, membri sau nemembri ai Uniunii Scriitorilor din România, 

dovedesc generozitatea, devoțiunea și tenacitatea cu care Lucia Pătrașcu se pronunță cu 

altruism autentic și se afirmă astfel la nivel  remarcabil, în peisajul criticii publicistice și 

editoriale de azi, la nivel județean, interjudețean și național.  

Alfabetic, cu imboldul scriitoarei Lucia Pătrașcu, citez din catalogul scriitoricesc, 

un act neoficial, dar pe care-l pot autentifica numai harul și talentul acestor nume de 

poeți, prozatori, dramaturgi, publiciști, eseiști, critici și istorici literari, traducători în 

devenire, dar și consacrați: Cezarina Adamescu, Dumitru Anghel, Sibiana Mirela 

Antoche, George Apostoiu, Valentina Balaban, Eduard Claudiu Brăileanu, Angela Burtea, 

… Ion Gociu, Daniela Gumann, Alexandru Hanganu, Daniel Ioniță,… Emilian Marcu, Petre 

Rău,…Rodica Rodean ș.a.m.d., inclusiv Ion Trancău și Marioara Vișan. 

 Lucia Pătrașcu are și o interesantă teorie a lecturii, comentariului și editării 

cărților. Expunerea de motive pentru care au apărut volumele sale, Întâlnire cu o carte și 

Dansul cărților explicitează emoționant și concludent: …toată viața am citit cărți 

semnate de autori cunoscuți sau numai începători (…) Ce-ar fi o carte necitită, rămasă 

(…) nepăsării timpului? Încerc numai o părere de cititor (…) Am luat obiceiul de a scrie 

câte ceva despre cărțile pe care le citesc. Întâlnirea cu o carte este / poate fi un volum de 

critică literară de întâmpinare, cu dorința de a apropia cartea de cititor și cu  (…), zăbava 

de a împăca și înnobila toată lumea.   

ION  TRANCĂU
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Ioan Vasiu – Poeme  
Dor de 

Transilvania 
 
Când vi se face 
sete de cuvânt 
când dorul greu al 
munţilor v-apasă 
când râde ceru-n 
dimineţi răsfrânt 
veniţi în 
Transilvania 
frumoasă ! 
 
Când apele se prăbuşesc pe stânci 
şi creşte pâinea aburind pe vatră 
când se aud tălăngi prin văi adânci 
veniţi în Transilvania de piatră ! 
 
Când păsările se-mplinesc în zbor 
şi-amiaza-n sate vrea să mai rămână 
când visele pădurilor ne dor 
veniţi în Transilvania Română ! 
 

Vitala posibilitate 
 
luaţi-mi imobilul, luaţi-mi grădina 
tăiaţi-mi firele ce-mi asigură lumina 
luaţi-mi şi singurul covor persan 
chiar şi abajurul ce-atârnă-n tavan 
luaţi-mi telefonul prin care uneori 
mai ţin legătura cu părinţi şi surori 
serviciul acesta frumos de rubin 
pe care niciodată nu l-am umplut cu vin 
sau yala chinezească ce o am la uşă 
ori soba obosită de atâta cenuşă 
şi patul luaţi-l aşa cum e el 
să dorm în picioare ca şi un tembel 
că dacă stau puţin şi socot 
mă pot debarasa aproape de tot 
dar lăsaţi-mi atât: un creion şi-o hârtie 
şi posibilitatea de-a gândi şi de-a scrie !... 
 

Sens 
 
cu poemu-acesta mă mai cert, mă-ngân 

drumul către oameni trece prin amiază 
cine mă coseşte ca pe-un braţ de fân ? 
cine mă colindă şi străluminează ? 
 
unele cuvinte se întorc `napoi 
păsări care-n ceruri nu vor ştii să moară 
cine mă alungă dincolo de ploi ? 
cine mă aşteaptă într-o primăvară ? 
 

Poezia vieţii 
 
când pâinea aburindă se zbate în desagi 
declar şi luaţi aminte la ceea ce vă spun 
prieteni de oriunde, prietenii mei dragi, 
că poezia vieţii e tot ce am mai bun 
 
când porumbeii păcii în palme poposesc 
spre-a ciuguli căldura acestui secol dens 
de la tribuna zilei necontenit rostesc 
că poezia vieţii e unicul meu sens 
 
când anotimpul tânăr ne-adună la un loc 
vă zic cu voce tare, chiar dacă v-am mai zis 
de-atâtea ori – sau poate nu v-am mai zis 
deloc -  
că poezia vieţii e singurul meu vis 
 
când dimineaţa cade ca şi un abajur 
peste oraşu-n care iubita o rechem 
cu conştiinţa trează şi limpede vă jur 
că poezia vieţii e ţelul meu suprem... 
 

Dispreţuire 
 
Detest iubirile din interes 
Detest minciuna cu picioare scurte 
Detest elogiul rostit mult prea des 
Detest intruşii care-ţi intră-n curte 
 
Detest grandomania din belşug 
Detest eroul care stă ascuns 
Detest politicienii care sug 
La două ugere ce sunt de muls. 
 
Detest fricosul ce se dă viteaz 
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Detest beţia de cuvinte oarbe 
Detest persoana groasă la obraz 
Detest duşmanul ce din ochi ne soarbe 
 
Detest sporovăiala fără rost 
Detest amorul rostit rar şi lent 
Detest poemul plicticos, anost, 
Detest poeţii care n-au talent. 
 

Apogeu subţire 
 
Acum, când anormalul e normal 
În ţara care geme şi suspină, 
Te-aştept iubito cocoţat pe-un val 
Cu inima de deznădejde plină. 
 
Îmi suflă vântu-n buzunarul gol, 
Distracţiile-au rămas o amintire, 
Trec zile-nşiruite ca-ntr-un stol 
Spre-un apogeu fantastic de subţire. 
 

Cărări de dor  
 
de-atâta iarnă-mi vine să m-ascund 
între poeme pân` la primăvară 
să beau paharul nopţii pân` la fund 
şi-n zori să-l umplu cu iubire iară 
 
îmi înfloresc la tâmple ghiocei 
îi simt de-o vreme însă nu îmi pasă 
şi-un stol de vise zburdă-n ochii mei 
iluminând cărările spre casă 
 
în geamul dinspre ziuă bat ninsori 
suspină coala albă-n palma dreaptă 
mi-e dor amarnic, parcă tot mai dor, 
de cei ce-n sat mă strigă şi m-aşteaptă 
 
 

Târziu în cuvinte 
 
îmbătrânesc şi asta mă-ntristează 
nu vreau să cred că e adevărat 

rămâne însă-n continuare trează 
ambiţia-mi neştirbită de bărbat 
 
chiar dacă flori pe umeri or să-mi cadă - 
e o destrăbălare într-un fel - 
eu încă te aştept pe aceeaşi stradă 
încrezător în unicul meu ţel 
 
e-atâta de târziu între cuvinte 
şi nu-nţeleg ce ar mai fi de spus 
când zi de zi pământul ne mai minte 
c-un răsărit sau poate c-un apus... 
 

Rechizitoriu 
 
te-ntreb, Maria, până când se-ascunde 
lumina dimineţii-n ochii tăi, 
de ce mai plângi şi-acum în somn şi unde 
îţi faci din fânul dragostei, tu, clăi ? 
 
în care apă-ţi speli iubirea oare 
la umbra cărui arbore-odihneşti 
şi ce cocor învaţă cum să zboare 
în palma ta, ca-n vremuri de poveşti ? 
 
pe cine-aştepţi privind lung se ferească, 
de care anotimp îţi este dor 
şi unde fugi când noaptea e albastră 
pierzându-te atâta de uşor ? 
 
cât din melancolia ta-i fardată, 
de unde vii şi unde mergi de fapt, 
de ce nu dai crezare niciodată 
fiorului, de parc`ar fi inapt ? 
 
n-aş vrea iubito să te-ntreci cu gluma 
privind ironic propriu-ţi univers 
de nu-mi poţi da răspunsul tău acuma 
aşterne-l pe hârtie, într-un vers !...          
 
versuri de  Ioan Vasiu 
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Doina Harnagea – Poeme 
 Ulise  

(Aşteptarea) 
 
Ulise nu s-a întors 
acasă 
nici prin vitejia lui, 
nici prin dăruirea 
războinicilor lui  
şi nici cu ajutorul 
zeilor.  
 
Ispitele izvorâte 
din patimile zeilor  
şi din cearta lor nepământeană 
l-au îndepărtat mereu 
de revenirea pe ţărmul insulei 
cea  demult părăsită.  
 
Pe Ulise nu l-au ajutat 
să ajungă acasă 
nici faima lui de viteaz, 
nici corăbiile cu aurul 
jefuit la Troia. 
Pe el nu l-a adus acasă  
nici măcar protectoarea lui, 
Zeiţa Atena. 
 
Pe Ulise l-au adus acasă  
mult îndurata aşteptare 
şi iubirea Penelopei. 
 

Gândul captiv  
 
M-am năruit  
şi am revenit la viaţă  
pentru fiecare clipă 
în care m-am gândit la tine. 
Ai fost lumina fiecărei dimineţi 
şi singurătatea oricărei înserări. 
 

 Celălalt  
 
Umărul celuilalt este  
Altarul pe care 
lacrimile noastre 

se usucă-ncet, 
dispărând în uitare. 
 
Privirea celuilalt este 
lumina ce-ţi alungă  
suspinul îngheţat în piept. 
 
Cuvintele celuilalt sunt  
braţele ce te cuprind  
şi te ridică  
din disperarea clipei  
când eşti părăsit  
de către toţi. 
 
Plecarea celuilalt  
este uşa închisă pentru care  
nu mai există nici o cheie. 
 

Clipa mea cu tine  
 
În trecerea cea grea a clipei  
îmi pare câteodată  
că timpul se dă la o parte 
ca să  te chem lângă mine. 
 
Smuls din rădăcinile lui 
spaţiul se deşiră  ca o 
ceaţă neputincioasă 
în lumina strigătului  meu. 
 
Numai inima ta  
rămâne tăcută 
la marginea lumii. 
 

 Ce frumoasă apar  
 
Ce frumoasă apar în gândul tău! 
Cât de minunată sunt în privirea ta, 
de parcă cerul şi-a deschis lumina  
peste inimile noastre. 
 
Locul din inima ta  
unde mi-am găsit popas 
este o nesfârşită primăvară  
şi lumea înfloreşte  
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sub cântecul ce se aude  
murmurând încet 
din sufletul tău. 
O iubire făr-asemănare 
se revarsă către mine. 
Doar marea nesfârşită 
cu strălucirea  soarelui,  
coborând  în braţele sale, 
poate să înţeleagă  
ce minune este în ochii tăi. 
Nicicând privirea ta  
n-a fost mai frumoasă. 
 
Prinde, Doamne, această clipă, 
leagă visele noastre cu ea 
şi dă-ne-o nouă 
în eternitate! 
 

 Niciodată  
 
Eu n-am să pot niciodată cânta 
sub cerul luminat de iubirea ta. 
Nu ştiu să adun şoaptele  
de pe sărutul tău 
ce seara se aşterne 
peste ochii mei. 
 
Nu mai pot cuprinde  
nici îmbrăţişarea ta  
ce zadarnic se apleacă peste  
viata mea pustiită 
ca o corabie în derivă. 
 
Eu nici măcar nu ştiu cum să te strig 
atunci când întunericul mă cuprinde  
în noaptea cea ascunsă a singurătăţii. 
 
Fără glas şi fără de privire 
te voi aştepta pe un ţărm pustiu de mare, 
iar  când vei ajunge, 
după o lungă şi obositoare căutare, 
din nou, eu nu te voi recunoaşte. 
 
Numele meu şoptit de tine mă va readuce la 
viaţă. 
Aşa voi şti că numai tu puteai să mă găseşti. 
 

 Gândul cel  de veghe  

 
În pragul zorilor 
lumina se deschide 
în primul gând  către  tine. 
 
Pe drumul soarelui 
cuvintele  tale sunt 
treptele pe care urc 
pentru  a învinge mereu 
veşnica  rostogolire  a clipelor. 
 
În miezul nopţii 
pleoapa  mi se închide 
peste chipul tău. 
 

 Pastel de vară 
 
Zbor înalt de ciocârlie, 
cerul răsturnat în lacuri. 
Lunca verde, macii roşii, 
râul murmură-ntre maluri. 
 
Lacrimi peste repezi unde 
plânge salcia bătrână. 
Soarele încet se-ascunde  
şi se culcă-n deal la stână. 
 
Uşor îşi desface vântul  
pletele-n fiorul serii 
şi ofteaz-adânc pământul,  
îmbrăţişând căldura verii. 
 
De n-ar fi cireşe coapte  
în grădini de fete mari, 
n-ar mai sta feciori în poartă  
pe la oameni gospodari. 
 
Luna-şi sprijină iar fruntea 
pe un colţ dintr-o fereastră. 
Clipei îi deschidem puntea, 
visȃnd până-n dimineaţă. 
 
Zbor uṣor de ciocârlie, 
umbre fug printre frunzare. 
Cântă-n cor o melodie 
greierii de  prin răzoare.  
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Modalităţi de afirmare a identităţii culturale a 

românilor din străinătate 

 Lucia OLARU NENATI 

                                      Fragment 

”Acolo, nu departe de oraşul Edmonton, 
capitala statului Alberta (mare cam cât trei Românii!) 
există un sat cu nume românesc, Boian. În vestita şi 
incendiara doină eminesciană cuvântul Boian apare, 
precum ştim, ca un reper geografic simbolic pentru 
destinul oprimat al românului în sens generic, mereu 
silit să bată în retragere în propria lui ţară. Acei români 
din Boian, foarte mulţi, au plecat cu mic cu mare în 
alte zări ale lumii la sfârşitul secolului trecut ca să-şi 
schimbe acest destin. Luându-şi câte bagaje puteau 
duce cu ei, veşminte, plug, sapă, grapă, covată şi tot ce 
mai puteau, acei ţărani au format o trupă de pionieri 

ai curajului şi au ştiut unde să meargă spre a se îmbarca pe „tăţi pe-o şâpă” (de la ship, vapor în 
engleză) – cum spun azi urmaşii lor – şi au trecut oceanul Atlantic ajungând pe ţărmul american. 
După aventuri şi încercări demne de cel mai palpitant film de gen, ei au ajuns în Canada şi au 
populat până la urmă un ţinut care li s-a dat spre folosinţă şi păstrare de către autorităţi. Au 
defrişat păduri, metru cu metru, cucerindu-şi ogoarele, au locuit câte 12 sau 16 suflete în 
bordeie săpate în pământ, unii s-au dat bătuţi şi s-au întors acasă şi au devenit apoi hrană 
pentru viermii Siberiei. Cei mai mulţi au rămas fiind, împreună cu bucovinenii din Saskatchewan, 
primii colonişti români ai continentului, pionierii săi.   

Acolo am văzut prima biserică românească de peste ocean, sub patronajul Sf. Fecioare 
Maria, care numără deja un secol de existenţă. În această proximitate există azi un mare 
complex muzeal memorialistic; pe firma de la intrarea în marele „ranch” stă scris pe mulţi metri 
lungime: „Romanian Pioneer Museum – Boian”, spaţiu amplu în care se cuprinde şi biserica 
centenară şi vechea şcoală şi bordeiul („The bordei” cum atât de nostim scrie pe etichetă!), 
cuptorul de pâine arhaic, cimitirul emigranţilor români şi, nu în ultimul rând, un muzeu adevărat 
dedicat moştenirii strămoşeşti naţionale (heritage, cum spun cei de-acolo cu un cuvânt 
atotcuprinzător pentru tezaurul de amintire al fiecărui neam întemeietor). Or, prin acei oameni 
curajoşi, prin munca şi jertfa lor, prin spiritul şi hărnicia lor, prin creaţiile lor materiale şi 
spirituale, prin vechimea lor pe continent, românii dovedesc că au tot dreptul să stea la masa 
întemeietorilor Canadei laolaltă cu celelalte neamuri mult mai gălăgioase şi de aceea 
recunoscute ca atare. Muzeul acela e o frumuseţe şi cuprinde o bogăţie de semnificaţii şi de 
informaţii despre viaţa şi ocupaţiile, portul, obiceiurile, creativitatea şi sufletul etnic al românilor 
de acolo. Mobilier de altădată, obiecte de folosinţă casnică (fier de călcat cu cărbuni, din fontă, 
covată de lemn, piuliţă etc.) unele nemaiexistente nici pe la noi, cusături, ştergare, instrumente 
muzicale vechi, costume de altădată de tot felul şi de toată măiestria, puse pe manechine, 
fotografii şi cărţi, manuscrise şi atâtea alte lucruri care formează laolaltă o expoziţie 
profesionist realizată, dedicată secolului de viaţă românească petrecut în Canada fără uitarea 
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originilor, spiritului naţional şi credinţei strămoşeşti. Acest centenar a fost de altfel sărbătorit cu 
tot fastul de către urmaşii emigranţilor, azi oameni cu stare, eveniment la care a participat şi 
şeful statului român de atunci, Emil Constatinescu. Cu acel prilej al sărbătorii centenarului, 
alături de multe alte însemne aniversare, membrii comunităţii româneşti de aici au imprimat şi 
un disc muzical ce conţine cântece vechi româneşti, rugăciuni şi cântece pe versuri de Eminescu. 
Chiar dacă urmaşii coloniştilor nu mai vorbesc decât anevoie şi foarte arhaic limba din „ţara 
veche”, au ştiut să cânte suficient de bine ca să consemneze sonor memoria obârşiei. 

 Preotul şi condeierul George Bâzgan, cel care ne-a însoţit şi ne-a prezentat toate aceste 
comori de patrimoniu românesc peste ocean, a mai relevat încă un lucru şi anume simbolistica 
specială a acelui moment. La data când ţăranii din Boianul Bucovinei se pregăteau să plece 
peste ocean spre a deveni primii colonişti români ai Lumii noi, la şcoala din vechiul sat era 
diriginte şcolar Alexandru Voevidca, profesor de muzică înalt şcolit la Cernăuţi de numele căruia 
se leagă realizarea celei mai mari colecţii de folclor românesc din Bucovina. Prin suprapunere cu 
aceasta a culegerii de folclor eminesciene am putut noi să reconstituim câteva din cântecele 
interpretate odinioară de Mihai Eminescu, pe care le-am editat în caseta muzicală Cântecele lui 
Eminescu, anexă ştiinţifică demonstrativă a cărţii noastre Eminescu. De la muzica poezei la 
poezia muzicii. Destinul a vrut ca aceasta să fie prezentată prima dată acolo, la Boian, unde am 
donat un prim exemplar, iar apoi a avut loc o lansare festivă în faţa unui numeros public 
românesc la biserica din Edmonton unde părintele a considerat că această acţiune a noastră 
arcuieşte o simbolică boltă peste veac şi o recuperare a sufletului românesc de acasă. De altfel, 
ecoul acestui eveninent a fost consemnat de acelaşi G. Bâzgan în Cuvântul adevărului sub titlul 
Eveniment cultural la Edmonton, precum şi în articolul Lucia Olaru Nenati. Eminescu. De la 
muzica poeziei la poezia muzicii de C-tin Clisu, după ce în urmă cu un an publicase în două limbi 
articolul nostru Eminescu. Un om esenţial al umanităţii. 

 Aşadar biserica ortodoxă românească e un topos etnic de maximă importanţă în 
această problematică abordată în aici. Exemple există încă destule. Mai prelevăm unul, relativ 
recent. La Calgary, un alt oraş important din Alberta Canadei exista o bisericuţă românească 
întemeiată de români emigranţi dintr-o generaţie mai veche, în care însă preotul ţinea întreaga 
slujbă în limba engleză pronunţând doar câteva formule în româneşte, ceea ce a generat, la 
urma urmei, un fenomen ciudat: o biserică ortodoxă engleză. Emigranţii români din ultimele 
generaţii, un «roi» masiv de oamenii de vârstă tânără şi cu pregătire superioară (preponderent 
tehnică) au fost nemulţumiţi de această stare de lucruri şi, după îndelungate tratative, au 
demarat întemeierea unei alte parohii noi în care doreau să se slujească în limba română şi deci 
să găsească, (ceea ce a fost deosebit de greu!) un preot tânăr, hirotonit în ultima vreme. 
Parohia nou întemeiată şi având ca membrii fondatori un grup de tineri iniţiatori (printre care şi 
Andreea Olaru Cervatiuc, semnatara articolului incipient al comunicării noastre, alături de soţul 
ei, Adrian Cervatiuc) poartă hramul Sf. Apostol Andrei, cel dintâi chemat şi creştinătorul 
poporului român. Parohia funcţionează de atunci într-un sediu închiriat în care preotul Vasile 
Moisii (care, la fel ca toţi preoţii din diaspora, îşi câştigă existenţa prin altă muncă decât 
aceasta!) a decorat pereţii sălii închiriate cu însemnele bisericeşti ortodoxe şi acolo se adună în 
fiecare duminică enoriaşii reuşind împreună să reconstituie atmosfera aceea specială a 
duminicilor de acasă, atât de importantă pentru viaţa noastră românească, cum numai în 
străinătate se poate înţelege. În acest timp enoriaşii continuă să strângă bani apropiindu-se pas 
cu pas de scopul final al construirii unei biserici ortodoxe proprii în acel oraş în care există mai 
multe biserici impozante ale altor naţiuni. O parte dintre acei enoriaşi, tineri intelectuali români, 
au participat la o şedinţă a reuniunii scriitorilor canadieni din Calgary, unde semnatara acestor 
rânduri a fost invitată să ia cuvântul printre alţi zece vorbitori, scriitori canadieni. În acel sfert de 
oră ce mi-a fost alocat, am încercat să rostesc poetic româneşte, (recitând o poezie proprie, 
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tradusă în engleză de Andreea Cervatiuc), să comunic câteva date esenţiale despre Eminescu şi 
în final, al cântat Doina românească. Efectul asupra publicului canadian al acestei prime 
prestaţii literare româneşti a fost foarte puternic, iar suporterii românii mi-au fost alături cu o 
participare sufletească deosebită, ceea ce a dovedit existenţa unui potenţial cultural 
considerabil. Ca să rămânem în spaţiul canadian ne vom referi succint şi la un alt spaţiu de 
locuire românească în care am constatat de asemenea că se întreprind unele acţiuni destinate 
dăinuirii spirituale româneşti peste ocean: Montrèal. Aici a avut loc, precum se ştie, o mare 
acţiune de dobândire a unui spaţiu public spre a se întemeia o Piaţă a României, amplasându-se 
o statuie a lui Eminescu în cadrul unui program mai larg de manifestări festive menite să 
statueze un reviriment cultural românesc. Din păcate, motive de ordin politic, psiho-sociologic, 
de orgoliu şi discordie (tare endemice în comunităţile româneşti din lume!) ca şi inadecvarea 
statuii lui Eminescu la spaţiul destinat s-o găzduiască precum şi multe altele, au dus la o ratare 
de proporţii a acestui plănuit moment festiv românesc la Montrèal ce s-a transformat într-un 
scandal uriaş şi dezonorant. Cu toate acestea, la organizarea acelui eveniment s-a muncit mult 
şi s-a organizat, de pildă, o expoziţie biobibliografică Eminescu în Galeria pictorului Mark 
Marinescu, iniţiator al acestei expoziţii, s-au tipărit afişe sugestive şi alte materiale 
documentare, s-a bătut o medalie foarte inspirată reprezentând o crenguţă de tei din marele tei 
eminescian din Copou, poleită în aur ş.a.  

Destinul a făcut ca după întregul scandal petrecut în acel loc, sarcina de-a valorifica acea 
expoziţie, desfăşurând o activitate dedicată lui Eminescu (prelegere-recital) să ne revină nouă 
câteva luni mai târziu, iar reacţia publicului prezent a dovedit potenţialul sufletesc al românilor 
de acolo, nevoia lor de cultură naţională. La fel, Balul Federaţiei organizaţiilor româneşti din 
Canada desfăşurat la Montrèal unde s-a adunat laolaltă un public românesc în ţinută elegantă a 
dovedit adaptarea acestuia la parametrii de înaltă clasă ai marelui oraş canadian, dovedindu-se 
apt de a oferi modelul unei societăţi contemporane de elită în care am simţit mândria de a-i 
aparţine, fie măcar şi pentru o seară, aceea în care am avut cinstea să aduc acolo salutul 
obârşiei Luceafărului, precum şi Doina românească şi eminesciană.  

Am avut de asemenea, plăcerea să–l cunosc cu acel prilej şi pe părintele prof.dr. Cezar 
Vasiliu de la una dintre bisericile româneşti de acolo şi despre care am aflat că obişnuieşte să 
organizeze în incinta acesteia momente culturale aniversare în spaţiul de cult, în special 
dedicate lui Eminescu, manifestându-se deci şi el, ca şi ceilalţi confraţi ai săi, nu numai ca un 
părinte spiritual, ci şi ca un animator cultural, din familia categorială pe care căutăm a o releva 
în prezentul demers. Federaţia românească din Montrèal redactează (e drept, cu apariţie 
aleatorie) şi o publicaţie intitulată „Tribuna noastră”, de natură eclectică, adesea mai mult 
organizatorică sau polemică, (uneori deconcertant de violent dialogul pe internet în jurul 
activităţii organizaţiilor româneşti de acolo!), dar în orice caz, menţinând treaz (şi în acest fel!) 
spiritul românesc . Tot în aceeaşi categorie a contribuţiei bisericilor ortodoxe române din 
străinătate la conservarea spiritului românesc se înscrie şi biserica ortodoxă română din Viena 
păstorită de părintele Nicolae Dura. Vizita noastră, a unui grup de pelerini aflaţi pe urmele lui 
Eminescu şi a marii creaţii în Europa, (organizaţi de Societatea „Plai mioritic”, condusă de prof. 
Ioana Irimia din Iaşi) s-a întâmplat să fie într-o zi de 15 august, sărbătoarea Sf .Maria iar slujba 
ţinută de acest preot zecilor de credincioşi români din Viena a fost de o solemnitate, de o 
intensitate a comunicării cu participanţii, de o virtuozitate (secondată de un cor cu înalt nivel 
artistic) încât ne-a întărit încă o dată convingerea despre rolul uriaş al bisericii ca instituţie mult 
mai complexă în diaspora decât în ţară. ” 
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SCRISORI NETRIMISE de Sterian Vicol 
Miei și morminte 
(Scrisoare părintelui meu, Dumitru) 
 
Casa cea veche, mai bătrână decât 
toţi născuţii și morţii ei, unde‐i 
tată, cu lutul păstrând amprentele 
picioarelor mele de copil, unde‐i 
vatra în care acum doarme ultimul 
moștenitor, cu număr încă la mână? 
Unde‐i tată, umbra ta alungită la 
flacăra lumânării până‐n candela 
stinsă, 
unde‐i draniţa de brad, dreaptă ca o 
spadă nefolosită vreodată, pe care‐ţi 
odihneai fruntea, visând la zilele 
Paștelui?... 
Unde‐i scândura mâncată de carii, 
tăiată de labirinte subţiri cât 
degetele mele de copil, de‐atunci, 
când cotrobăiam cuibul de îngeri 
sau poate propria mea rădăcină 
viscolind odăile dinspre iarnă? 
Dar scara prispei cu roţi grele 
de moară, fărâme de munte sub care 
gușterii ritmau lumina lunii? 
Unde‐i tată, ograda înclinată ca un 
scut pe‐un piept de soldat roman 
văzut de copil, în tabloul de pe 
peretele odăii din faţă?... 
Plugul și coasa legate de numele 
tău, dat numelui meu, sunetul lor 
prelungind dangătul clopotului 
din dealul satului?... 
În ograda casei, văd si acum umbra 
carului cu inima grea de salcâm, 
cu roţi de salcâm, tăiate din pădurea 
noastră de la Mânăstire! 
Dar grădina cu meri ca o rochie 
de mireasă fluturând poalele 
pân’ la poarta albă a cimitirului? 
unde‐s zilele Paștelui înflorind pământul 
cu miei și mormintele ce vor fi fost scrise cu 
literele adunate din fiecare nume! 
Unde‐s? 

 

Gura 

 
Ce‐a ars odată nu 

mai arde a doua oară, 
cenușa mai are ochi 

pe care vântul îi închide! 
Caietul meu ars cu scrisul 

înclinat ca o colină, 
pare o cămașă de cânepă 

în care doarme un șarpe... 
Atunci, gura, ca o curvă, 

numaidecât gura, a cui 
e gura suflând cenușa 

caietului cu litere putrede, 
înfiind adierea cea 

din urmă!? 

Zarzăr înflorit 

 
M‐am aruncat într‐un zarzăr 
înflorit, dar el era mai sus 
de umbra ta – 
De‐aceea ramul cu toată floarea 
mi‐a pătruns în inimă, cuţit! 
Cum 
Cum să‐mprumut eu flacăra 
din mine, 
când sunt bolnav, nainte 
de a mă naște? 
De‐aceea refuz să văd 
balustrada care nu e. 
Lovit de prima lumină 
voi orbi ca un trandafir 
sălbatic. 
 

O, versul meu 
Prietenul meu grecul‐grec, 
mi‐a minţit până și graiul 
de pe‐o gură de cuţit când 
mi‐a strigat că versul meu 
e‐un coridor de litere 
mirosind a abator. 
Sunetul sandalei iartă totul! 
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Mărioara Vișan  - poeme 
Haiku 

 
Floarea de cais 
–  
 la balul 
primăverii  
  balerina roz  
 
Cocorii în zbor 
–  
 aripă albă în 
aer  
 călători pe cer 
 
grădina lumii- 
 soarele după un nor  
 amurg înflorit  
 
teiul în floare –    
   parfumată licoare  
 suflet în pace 
   
  rapiță în lan –  
 galbene flori în balans  
 dansul vântului  
   
flori de glicine-  
  culoarea primăverii  
  pe gard la soare 
 
movul din grădini-  
 liliacul în floare  
 trena lunii mai  
   
macii sângerii-  
 sufletul îndoliat  
 trădarea nopții  

 

 

Poezii  

 

În tăcere 
 
Pe timp de ploaie, lacrimi cad grăbite 
norii se închid în forme de viață  cernite 
dureri renasc din timpuri uitate 
prezentul pe aripa tristetii se zbate. 
Nimic bun nu prevestește ploaia  de azi 
doar lacrimile mele din ochii mari si calzi 
spală  greșeli capitale din fatidicul trecut 
când am trecut în goană peste al vieții 
tumult. 
Plouă cu stropi de durere din suflet nătâng 
Ce-mi spală sufletul de trecut  atunci când 
plâng. 
 
 

Te sfătuiesc, prietene 

 
,,în fiecare ninsoare există tristețe, prietene, 
oricât...” 
ai să stai trist, 
 în această izolare interioară, renunță la 
lacrimi, 
fulgii existenței ce se topesc pe obrazul 
inroșit de frig 
se transformă în lacrimile celor fără viitor, 
nu muri suflete, nu muri acum când timpul 
se oprește 
așteaptă  vindecarea omenirii de 
deșertăciune, 
în fiecare ninsoare există tristețe, 
prietene,oricât  
de greu ne-ar fi, te sfătuiesc să aștepti 
primăvara  
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LUCIAN BLAGA: DE LA DOR LA 

DORUL-DOR 

 
     Adeseori, în calitate de cititori, ne lăsăm ademeniți de 

picanterii biografice. În cazul lui Lucian Blaga, istoricii 
literari au limpezit principalele coordonate ale vieții și 
activității scriitorului, iar reluarea lor seamănă a plagiere 
informațională. Oricum, farmecul liricii blagiene constă în 
candoarea metaforizării, cea rezultată deopotrivă din 
nuntirea semantică a cuvintelor și din arhitectura stilistică a 
poemelor. Poezia Dorul din volumul Poemele luminii (1919) 
- plachetă dedicată Corneliei, viitoarea sa soție - începe cu o 
emoționantă împletitură de sensuri tulburătoare: 

”Setos îți beau mireasma și-ți cuprind obrajii 

         Cu palmele-amândouă cum cuprinzi 

                                                        În suflet o minune”. 

Un gest tandru de iubire, o declarație de dragoste însuflețitoare (”setos îți beau mireasma”) 
sunt incluse într-o metafizică divină (”cum cuprinzi în suflet o minune”), căci doar minunea 
este făcătură dumnezeiască între formele fantasticului. Dialogul cu femeia din depărtare se 
opintește în ”cântecul dorului”, esențializat, de asemenea, într-o metaforă alegorică: 

”Mai cântă-mi înc-o dată dorul tău, 
Să te ascult 

Și clipele să-mi pară niște muguri plini, 
Din care înfloresc aievea - veșnicii”. 

 
Lirica Dorul a fost inițial o scrisoare neexpediată a lui Lucian către Cornelia, aflați în vacanța 
studențească. Lulu tânjea însingurat și trist la munte, iar ”bujorul negru” petrecea vacanța la 
familia sa din Lugoj. Suferința (”nici o suferință nu-i prea mare să nu se transforme în 
cântare”, afirma poetul) i-a fost amplificată de interdicția familiei Brediceanu de a permite 
dezvoltarea acestei relații adolescentine. Dar vacanța trece, tinerii se reîntâlnesc la Viena și, 
peste cinci ani, se căsătoresc, în 1924, la Cluj. Cariera diplomatică a lui Blaga, ca atașat 
cultural și ministru în diferite capitale europene, aduce proaspetei familii confort și 
deschidere culturală. Publică mai multe volume de poeme, dar mai ales, sosind în țară, 
ocupă o catedră universitară. 

Volumul ”Nebănuitele trepte” (1943) are în componență o salbă de reflecții lirice, între care 
”se ascunde” o dragoste mascată de sentimente ilicite, dedicate unor muze inspiratoare. 
Vreun text erotic se strecoară printre meditații filosofice și exerciții de limbaj liric.  
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Poemul Încântare e dedicat Domniței din Brașov: 

”Domniță din țara bârsană 
 Lumină sunt, inimă rană... 

                                                            Trimite-ți-aș veste să știi 
                                                            Veninul cu ce bucurii 

       Pe masă-mi s-amestecă-n cană 
      Domniță din țară bârsană” (…) 

Alteori, întâlnirea Lui în visul din noapte se împlinește sub forma iluzorie de dor, cum se 
întâmplă în Cântec în noapte: 

”Pietre sunt și iarăși pietre 
                                                             Pe poteca mea de dor ... 

 Lung e drumul, ceasul lung 
                                                            Rogu-mă, mă rog într-una 
                                                            Noaptea sa-mi ajute Luna 
                                                            Pân-la tine să ajung”. 
Idila de pe banca unui parc e binecuvântată în poemul ”Risipei se deda florarul”: 

  ”Visând întrezărim prin doruri - 
      Latente-n pulberi aurii 
      Păduri ce ar putea să fie 
      Și niciodată nu vor fi...” 

Alte zece Catrene descântă frumusețea fetelor, răspunzând, parcă, la o întrebare masculină: 

     ”O fată frumoasă e 
      Cum ne-o arată soarele: 

Pe cale veche o minune nouă 
      Curcubeu ce sare din rouă”. 

Elogiul dragostei continuă în alte catrene: 

” Dragă-mi este dragostea 
          Dragă uneori furtuna 

  Și-un păcat pe care-l arde 
 Pe la miezul nopții Luna”. 

Cel mai profund dintre doruri este ”dorul-dor”, însoțitor al drumului femeilor ”viori aprinse”. 
Mă opresc cu considerațiile despre iubire - bogat exemplificate – la superba metafora a 
chipului adorat și neprihănit: 

     ”M-am oprit lângă tine 
 Descoperind că părul tău e o flacăra 

           Pe care vântul n-o poate stinge...”. 
 

Lucian Blaga a îmblânzit cuvintele în frumuseți scânteietoare, punând artă în sentiment și 
noblețe în iubire. Sufletul său a fost ca o icoană la care să te închini, ca să recuperezi 
emoțiile, acele emoții în stare să recosntruiască spiritul cititorului și să-l entuziasmeze prin 
binecuvântarea indusă de iubire, 

Prof. univ. dr. ANTON ILICA 
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Carina A. Ienășel  - Poeme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pretext de iarnă  
tâmplele mele încep să albească,  
de parcă ar ninge, ciudat, cu-ntristări – 
în mine, Siberia, de-acum, e acasă:  
ninsorile-mi cad din pământ către cer… 
 
le vezi? și-au pus măști dintr-un cearcăn 
de soare 
și vor, cu privirea, să recheme-n cuvânt 
înțelesul întâi, neștiut nici de ploaie, 
nici de crivățul iernii, nici de clipa de 
rând… 
 
fruntea mea-ncepe să poarte, discret, 
nimbul amar din viscol și ceață;  
o schijă îmi e, de pe-acum, suficient:  
scrijelesc hieroglife pe câmpia albastră… 
 
le auzi? parcă sunt niște păsări de pradă  
ce plutesc tot mai sus, devenind doar un 
punct, 
pentru ca peste o clipă să coboare, în 
grabă,  
și din ace de pin să-și zidească un cuib… 
 
va începe să ningă permanent, ce-
ntâmplare! 
cât aș vrea să prind fulgii în mănușa de-
oțel 
și să-mi fac, adunându-i, două-trei 
baricade: 

să m-ascund, de e cazul, de al anilor ger…  
 
 

pretext de primăvară 
 
primăvara îmi cade, pieziș, peste frunte – 
iar șuvițele sale, mirosind a câmpii, 
înfloresc printre gânduri, solitar, neștiute, 
ca și cum ar fi roua unei clipe târzii.  
 
de îmi plouă fosforic peste umeri și brațe, 
de m-ascund printre oameni, așteptând să 
îmi fii, 
nu însemnă nimica: cerul îmi e aproape 
și e plin cu de toate… și cu tine-i, să știi! 
 
că în ochii-nierbiți te mai țin înc-o vreme, 
că te trec anotimpuri cum te-aș trece un 
pod… 
este lesne să vezi, fiindcă-n lume se cerne 
toată dragostea noastră, prefăcută în rost. 
 
nu o simți, atingându-ți, aurie, privirea 
ori că-ți vindecă rana, când îți suflă ușor 
peste-obrazul pe care s-a prelins toată 
sarea, 
lăsând urme adânci dintr-un vis 
primejdios?!? 
 
 

cântec pentru Mart(i)e  
 
pe cer, urmele gândurilor tale  
au luat forma picăturilor de soare; 
de-mi ridic ochii, pulberi de aur îmi cad, 
rostogol, până în suflet și-n oase…  
 
dincolo de forfota lumii, se-aud  
cuvintele tale - ba șoaptă, ba cântec;  
parc-aș fi pe un munte și susurul blând  
al luminii mi-ar ajunge prin sânge… 
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îmi ești peste tot – lumină și umbră,  
cuvânt și tăcere, nefiresc și lumesc;  
pe unde te duci, lași din tine o urmă – 
ești prada mea scumpă: mereu te vânez… 
 
să-mi fie festinul regesc și o seară,  
o singură seară din câte trăiesc,  
să simt că îmi ești pâinea cinei de taină:  
amarul amar asumat. te iubesc! 
 

fugă în munți  
 
când peste tot vacarmul unei zile 
se lasă liniștea în mod suspect, 
se-aud, de-asculți, rascolnicii în vine 
și-ai vrea să fugi: în munte-ar fi perfect! 
 
să nu mai vadă nimeni cum te doare, 
să nu-priceapă nimeni ce prisos  
de sare porți în gândurile clare, 
de când știi viața asta pe de rost. 
 
de strategii de luptă nu-ți mai pasă, 
fiindcă-nțelegi că totul e în van 
și să împaci o inimă albastră  
este mai greu decât să tragi în ham! 
 
deci… cel mai bine-ar fi să pleci departe 
și să îți pui și dragostea-n bagaj –  
și baltă să le lași de-acum pe toate 
din lumea asta veșnic în tangaj!  
 
te-ai odihni cum nu se poate spune,  
ai respira în tihnă, ai privi 
cum cresc puii de șoim în cuib de stâncă  
și soarele îl poartă în aripi…   
 
*** 
din 86.400 de secunde,  
câte are o zi, 
tu îmi locuiești 86.402… 

cu două mai mult, fiindcă îmi treci 
hotarele răsăriturilor și apusurilor 
ca și cum ai fi soarele care ostenește toată 
ziua pe cer, 
locul lui de muncă,  
iar seara, când liniștea se aude cel mai 
bine, se dăruiește, întreg, lunii, 
transformând-o în soare 
sub acoperire… 
 
din 1440 de minute,  
câte are o zi,  
tu îmi locuiești 1442… 
cu două mai mult, fiindcă, asemeni unei 
Șeherezade,  
știi prea bine să îți înveți cuvintele să se 
rotească împrejurul meu,  
să creeze labirinturi din înțelesuri și 
răstălmăciri; 
știi cum să îți înveți gândurile să nu-și 
termine niciodată ideea,  
convins că fascinația  
mă va ține locului până voi prinde 
rădăcini, devenind pe de-a-ntregul copac…  
un arbore cu rădăcini în sufletul tău… 
 
din 24 de ore,  
câte are o zi, 
tu îmi locuiești 26…  
cu două mai mult, cam cât durează 
prefacerea dintr-o eră în alta…  
fiindcă, știm amândoi, nu e chiar atât de 
ușor să lucrezi cu aluatul dospit al vremii – 
ori crește prea repede, ori prea încet, iar 
zilele nu seamănă între ele 
din simplul motiv al depărtării lor pe axa 
timpului: 
când prea devreme, când spre amurg… 
așază-te confortabil pe un petic verde de 
timp și privește  
clipele, jonglând cu merele acelea de aur  
râvnite încă de la Adam și Eva!…
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Sebastian Golomoz – Poeme 
 

Abecedarul emoţiei 
 
În iubire, 
de victorie, 
suntem pe deplin 
conştienţi 
dimineaţa, 
când unele 
sentimente 
sunt evidente 
chiar şi 
nerostite. 
 
Tineri ca o 
promisiune 
şi hotărâţi ca lumina, 
alegem să vorbim mai puţin 
şi să simţim mai mult... 
înainte de a iubi 
sunt pregătit să sufăr, 
alături de mine e 
condamnată să vadă 
viitorul în roz. 
 
Sub privirile mele 
rememorează 
abecedarul emoţiei, 
într-un gest de tandreţe 
o sărut pe frunte şi 
- fără mişcări regizate –  
la pieptul meu 
se cuibăreşte 
un poem. 

 

Îndrăgostiți 
 
La prima noastră întâlnire ne-am plimbat 
prin fața casei maestrului de dans. 
Îmi povestea atât de frumos...cuvintele ei 
dansau 
pe portativul inimii mele 
un vals în mi bemol minor. 
 

Bărbat al gesturilor tandre, o ascultam cu 
grația șoaptelor, 
fascinat de cadența cu care ne potriveam 
respirațiile 
și simțindu-mi inspirația în ceafă 
fidelă ca umbra și romantică precum o felină 
mozartiană. 
 
Printre cuvinte acompaniate de zâmbete și 
de promisiuni 
doi fluturi trăiau doar pentru a cunoaște 
iubirea 
și luna-i privea blând, ca o leoaică mamă. 
 
Ar fi trebuit să facă și o fotografie 
Dar destinul i-a surprins deja 
Într-o poezie, Îndrăgostiți. 
 

Să iubeşti femeia 
 
Să iubeşti femeia 
care vorbeşte cu ochii 
şi a cărei mângâiere 
devoalează taina cuvintelor. 
 
Să iubeşti femeia 
care a trăit 
vieţi de hârtie şi 
doar dintr-un zâmbet 
îţi poate oferi 
o provocare inteligentă. 
 
Să iubeşti femeia 
care îţi sărută visurile 
– ea e cea care 
te iubeşte cu adevărat – 
şi să nu uiţi că tandreţea 
o va ţine lângă tine 
la fel cum zahărul 
păstrează mai mult 
florile în vază. 
 

Comunicarea supremă între două 

persoane 
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Cum să-i spun „te iubesc” dacă glasul îmi e 
ca un far 
Când ea mă privește, iubirea mă lovește, 
tresar 
Cum pot abstractiza marea asta de 
sentimente 
Doar pe un „bună” sub imperiul a două 
momente 
 
Într-un sms nu pot, nu există caractere 
Să exprime tot ce simt, fără pete de mistere 
O singură scrisoare știu că nu ar fi de ajuns 
Mă vizitează atâtea idei...și niciun răspuns 
 
Aripile-mi crude nu ar rezista unui lung zbor 
Dezamăgit de-un refuz, aș deveni un 
fumător 
De iluzii ucise și-nviate-n carne vie 
M-aș închide în vise – o frumoasă colivie 
 
Încerc inima să îmi calmez, dar ea tot tresare 
Nu mă ascultă deloc, n-a auzit de răbdare 
Mă trage de limbă și-mi coase delicat 
dorințe 
Totodată, îmi cultivă pe-aripa ei semințe 
 
De maracuya. Să o aleg pe ea mă îndeamnă 
Cu rațiunea voi putea conversa și la toamnă 
Deci, trebuie să pornesc în a fetei căutare 
Pregătit pentru orice, să știu să cad în 
picioare 
 
Sfaturile ei pentru mine-s ca niște icoane 
Conștientă, mă ia de jur împrejurul gâtului 
Și mă întreabă: „Tu încă n-ai aflat că sărutu-i 
Comunicarea supremă între două 
persoane?” 
 

Testament 
 
Te-am tot așteptat vreo zece primăveri 
Cu visul prieten la cataramă 
Fumam speranțe și mușcam din meri 
Păcate cu picioare lungi de damă 
 
Te-am căutat și în vale și pe deal 

Mi-a dat adresa ta doar luna plină 
Ca minoritarul m-am-necat la mal 
Sub dansul-zbor al tău de balerină 
 
Având în suflet urme mici de vară 
Îmbrac o pagină în belvedere 
Cu toate că-i frig și plouă afară 
Căci noi nu ne-am luat la revedere 
 
Fără pretenția că am fost poet 
Îți las drept moștenire acest sonet. 
 
 

Emoții citadine       
 
Iubesc un oraș 
doar pentru că 
ea locuiește în el. 
 
Îmi amintesc numele ei 
de fiecare dată când vine 
vorba despre dragoste. 
 
Dacă aș fi rostit 
Ich liebe dich... 
O tristețe suavă 
ca o ploaie tânără 
peste singurătatea poetului. 
 
Apusul apare ca un 
tango de Carlos Gardel 
și inima se-ncăpățânează 
să șteargă distanța de la G la S 
cu o radieră roz. 
 
În fața ochilor mei, 
o intersecție de sentimente. 
Între mine și tristețe, 
divorțul remediu. 
 
Por una cabeza 
cu fiecare poezie 
cavalerul cuvintelor 
îi mai acordă o șansă 
iubirii. 
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DOREL RAAPE , NOAPTEA 

VALPURGICĂ ÎN DRACULATOWN  

sau  
despre un scriitor cu adevărat original și romanul său altfel 

 
    Lectura cărților semnate de originalul scriitor din Țara Moldovei, Dorel Raape, devine o 

aventură insolită, pe cât de captivantă, pe atât de solicitantă, pe un tărâm estetic versatil, 

care te smulge din contextul confortabil al 

realității predictibile. 

   Volumul de proză Noaptea valpurgică în 

Draculatown recompune într-o succesiune de 

imagini halucinante, atmosfera sufocantă a 

societății românești, din perioada de apogeu a 

dictaturii comuniste. Tabloul general trasează în 

linii ferme, marasmul malefic al calvarului 

social, generat de ingerința aberantă a 

politicului în viața oamenilor.     

    Romanul, cu o vădită amprentă 

autoreferențială, urmărește avatarurile 

conștiinței tânărului Dan, „venit de departe, din 

Moldova”, pentru a se înscrie la facultatea de 

medicină, în capitala României, care l-a 

„copleșit din prima clipă, cu zgomotul, fumul, 

mizeria și cu toți oamenii lui cenușii, triști, 

nervoși, ponosiți”. Tonalitățile ironice și 

ambiguizările de sens prezente în scriitura lui Dorel 

Raape contribuie la reformularea dintr-o perspectivă nouă, salvând de la banalitate, un 

motiv îndelung uzitat în literatura secolului al XX-lea, acela al mediului citadin viciat, 

promotor al răului, sub forma degradării morale, care devine în acest caz, pretextul unei 

tulburătoare analize a pervertirii naturii umane, prin alienarea de la sensul valorilor 

esențiale. 

   Protagonistul romanului, definit printr-un melanj identitar româno-iudaic, este 

reprezentativ pentru generația de tineri intelectuali, care, excedați de agresivitatea 

sistemului social-politic, își caută refugiul într-un univers ficțional, pendulând între reperele 

firescului   existențial și irealitate. Deși ratează, în primă instanță, admiterea la facultate, 
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eroul amână plecarea din București, fiind motivat în luarea deciziei, de întâlnirea 

providențială a doi ”îngeri păzitori”, identificați în persoana Anei, „cea mai frumoasă fată a 

tuturor timpurilor, din București” și a unei mai vechi cunoștințe, Tudorică, ’’cel mai frumos 

bărbat din București’’. Acest personaj, cu un statut social incert, aventurier, inteligent și 

alunecos îi va înlesni lui Dan accesul în mediile boemei bucureștene. 

    Autorul dezvoltă o viziune regizorală asupra realității, dovedind abilități incontestabile în 

sintetizarea și reconvertirea datelor referențialului cotidian, într-un spectacol burlesc, cu 

glisări ale accentelor tragice, spre umor și parodie. Asistăm la derularea în flashuri a 

elementelor de decor, ce se reunesc în imaginea de ansamblu a unui „oraș infernal”, 

“capitala României”, care „se cheamă București”, după ”numele marelui bulibașă, Bucur, 

prieten la toartă cu Vlad Țepeș, zis Dracula”, oraș devenit în prezent, un fel de Tâmpitopolis. 

Prin cadru se perindă într-o mișcare browniană, reprezentanți ai mulțimilor abulice, activate 

de legile unor instanțe iraționale, într-o cursă demențială, pentru supraviețuire.  

    Creația lui Dorel Raape este romanul unor destine în derivă, cu un pronunțat caracter 

memorialistic, ce reverberează în zona literaturii absurdului, avându-se în vedere clivajul 

reperelor morale și derapajul realității în anormalitate. Numeroasele secvențe decupate din 

contextul vremii redau dimensiunea aberantă a grotescului existențial:”Am ajuns în stația de 

autobuz, împreună cu acesta.Tudorică îmi luă valiza și îmi făcu semn să urc pe ușa din față, 

pe unde se urcau doar bătrânii, femeile gravide sau cu copii în brațe. 

   -Pe aici urcă doar femeile gravide, nu bărbați ca voi, ne provoacă o bătrână, era bătrâna, pe 

care o întâlnisem mai devreme în gară. 

   -Mă faci să îmi fac cruce cu limba, babo, la vârsta dumneata, ai rămas gravidă! 

   -De un sfert de oră! 

   Cuvintele neașteptate ale babei destinseră atmosfera. 

   -Moartea te caută pe acasă și dumneata cu sexul prin sat. Și eu sunt gravid, valiza asta e 

uterul meu, mâine iese din ea Antichrist, ce am să mai țip la naștere! 

    -Ai dreptate, poate mâine vine Antichrist, s-ar putea ca unul ca tine să fie mama lui... 

    -Nu-ți fie teamă, babo, nu vine Antichrist, l-am ucis eu, în burta mă-si... 

    De la ușa din spate, se auzeau zbierete. Cel mai tare strigau femeile, care își agățau ciorapii 

cu plasele, sacoșele. Rar vezi o femeie din București, fără sacoșă în mână, la femei e moda cu 

sacoșa în mână, iar în sacoșă, salam cu soia, tacâmuri de pasăre și pește. Cineva dădea sfatul 

clasic: Dacă nu-ți convine, ia-ți mașină mică! Cel mai tare, striga taxatoarea:Avansați, 

avansați înainte! Tudorică scoase din buzunar un leu și dându-l babei, o rugă: 

   -Vreți să dați din mână, în mână, până în fund, la taxatoare? 

   -Cu plăcere aș da și din mână, în mână și din picior, în picior și din fund, în fund, ba chiar i l-

aș băga în fund, la taxatoare. 
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   Călătorii izbucniră în râs, Bucureștiul e, până la urmă, un oraș vesel.“  

   Noaptea valpurgică în Draculatown este un roman altfel, delimitându-se de conceptul 

clasic al speciei respective, printr-o compoziție mozaicată, determinată de structura 

eterogenă a  secvențelor narative, ce completează progresiv subiectul, ca într-un joc de 

puzzle. Acest volum impresionant prin densitatea,varietatea și originalitatea conținutului său 

ideatic are o construcție deosebit de compexă, cu o reprezentare arborescentă a planurilor 

epice, surprinse în dinamica intersectării și bifurcării lor periodice. Perspectiva auctorială 

este focalizată pe traiectoria sinusoidală a evoluției sinelui romanesc, urmărită pe durata 

întregii acțiuni, intens nuanțate de afluxul imaginativ al unei inteligențe artistice debordante, 

capabilă de asocieri uimitoare, între datele concrete ale vieții și numeroasele evaziuni ale 

spiritului în spațiul oniric sau în suprarealitate. 

  Intertextualitatea, cu divagări ale discursului epic în substratul abscons al mitologiei, face 

loc numeroaselor trimiteri către legenda lui Satan, spiritul tutelar al răului, asociat în 

credința noastră populară cu personalitatea lui Vlad Țepeș. Simbolistica textului dezvoltă 

ample și subtile sugestii în jurul laitmotivului căderii omului în păcat sub vraja forțelor 

demonice, în condițiile preexistenței liberului arbitru, ceea ce înseamnă că “omul înzestrat 

de Dumnezeu cu rațiune are posibilitatea de a alege în cunoștință de cauză binele și răul”.  

Trecut prin filiera literaturii germane și ruse, mitul lui Satan capătă în perspectiva lui Dorel 

Raape, coloratura și consistența actualității românești, de la sfârșitul secolului trecut, când, ” 

în urma vizitei lui Satan la București s-ar fi semnat un acord între Iad și România, de 

colaborare și desființare a vizelor, astfel încât între Iad și România să se poată circula liber. 

Dracii pot circula liber prin România, la fel și românii pot circula liber prin Iad.” Tulburătoarea 

parabolă, ce-și are punctul de pornire în titlu, fixează reperele simbolice ale declinului 

istoriei, în vidul existențial și axiologic, specific regimurilor dictatoriale.  

Indiferent de particularitățile naționale, totalitarismul, asimilat nazismului, bolșevismului sau 

comunismului, poartă stigmatul unor erori ideologice, care au perturbat cursul evolutiv al 

omenirii, deviindu-l într-un con de umbră. Reprezentarea alegorică a pactului cu diavolul, 

care-a hrănit iluzia de putere a unor lideri politici renumiți, revine obsesiv. ”Iadul nu știu ce 

steag are. Fără îndoială, e roșu, ca al Germaniei naziste, al Chinei comuniste, al Rusiei 

sovietice ”, concluzionează autorul.    

    Dorel Raape este un scriitor cult, cu uimitoare acumulări valorice din zona marii literaturi 

universale, corelate cu informații din domeniul istoriei, filosofiei, religiei, adunate în 

numeroase pagini de o înaltă virtuozitate artistică și intelectuală, care catalizează valențele 

enciclopedice ale romanului.        

VIRGINIA CHIRIAC 
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SONETARUL LUI THEODOR RĂPAN 
 

 
SONETUL I 
 
Fiind ecou nespuselor cuvinte 
Port gând smerit de înzăuat iubirea, 
Pohtirea ochiului aduce ştirea: 
Ah, gura sufletului nu mă minte! 
 
Dor nepereche-mi mistuie simţirea, 
Zarzării iernii îşi croiesc veşminte 
Şi mă-nlumin străfulgerând morminte 
Cu măşti de ierburi miruindu-mi firea. 
 
Plânsu-m-au iambii? Corbii scurmă-n lună 
Cu gheara-ndurerată şi nebună 
Sub primele silabe translucide. 
 
Şi scriu sonet după sonet întruna 
Sperând că lacrima, doar ea, străbuna 
Va-nmuguri tăcerea ce ucide... 
 

SONETUL II 
 
Setos de Cântec ard stindarde mute, 
Fântânile, sleite, îmi beau Clipa, 
Lumină-mi-se Calea şi aripa, 
Rămân pribeagul zării nebătute! 
 
Culeg din rouă tainele când pripa 
Îşi năruie pridvoare-n pas de ciute,   

Mă port pe ape furişate plute, 
Sub maluri de-ntristare-ascund risipa. 
 
Privindu-te, mă-ntreb: cine rămâne 
Să-nchidă ochii nopţilor păgâne 
Şi candela-ndurării cine-aprinde? 
 
Mi-e inima văpaie vrăjmăşită, 
Din tot ce sunt – o lacrimă-nflorită, 
Vârtej lunatic încrustat sub grinde! 
 

SONETUL III 
 
De tine azi sunt trist ca niciodată, 
Zeiţa mea cu noaptea prinsă-n plete, 
Izvoarele iubirii-mi ţin de sete, 
Cum să te las splendorilor furată? 
 
Parfumul rotunjimii din sonete 
Mi-l dă pe fluturi slova-ngândurată, 
În smirna rugăciunii, neaflată, 
Topeşte-mi versul prefăcut pecete! 
 
Sortit să te iubesc nebun – ce viaţă! 
Mă urlă lupii-n cruda dimineaţă: 
De ce-ai plecat? Cum? Te-au uitat Poeţii?   
 
Mai dă-mi la schimb fantasme înmiite     
Şi buzele eternelor ispite:  
Prădată-mi fu averea tinereţii! 
 

SONETUL IV 
 
Mă simt de iarnă prins ca-ntr-o capcană, 
Zăpada nemuririi se afundă, 
Văpaie sunt! Văpaia naşte undă: 
Ah, inimă, neprihănită rană! 
 
Aş vrea, târziu, doar vântul să-mi răspundă 
– 
La sânul tău se cuibăre o mreană, 
Cum toate-mi sunt sălbatică prihană, 
Praful din stele mările inundă! 
 
Hai, cer de finistere, vino iară, 
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În alambicul nopţii mă coboară 
Cu aburul magiilor pe frunte! 
 
Zadarnic scriu şi meliţez cuvinte: 
Sunt condamnatul fără de veşminte 
Ce duce-n vis Câmpia pe un munte! 
 

SONETUL V 
 
Uşi făr’ de chei deschid cu gândul, mamă,    
Şi-n temniţa Cuvântului mi-e bine, 
Înzeit destin, cui să i se-nchine 
Suflet de-mpărat, rătăcit la vamă? 
 
În secret iubesc fragede regine,            
Cântecul din ploi pentru ele geamă, 
Duc pe ape-n vad doar a lor năframă: 
Cine moare-n trup? Cine poate? Cine? 
 
Zbor şi plâng, şi zac, licărul mă-nfruntă, 
Sub tăceri de stea arvunesc o nuntă,     
Cu istovul morţii – travestit totem! 
 
Tainica-nfruntare mă învinge iar, 
Viu de mine-ntruna – linguşit hotar: 
Strânge-mă în braţe, Viaţă, nu mă tem! 
 

SONETUL VI 
 
Din cercul magic muşcă pătimirea, 
Zeul din stele nu vrea să m-audă… 
Voi fi temei ursit, răpus de trudă,     
Cerşindu-mi, linguşit, încărunţirea! 
 
Rabd ura inimii şi noaptea-i crudă, 
Aştept cu bucurie mântuirea, 
Amână-mă, durere, sunt sfiirea 
Ce ostoieşte zbaterea zăludă! 
 
De vrei, blagosloveşte-mă, uitare! 
Joc la ruletă cartea cea mai mare: 
Priveşte-mă, Lumino, sunt divinul 
 
Pe care-l tulbură demult Cuvântul 

Împurpurând cerescul şi pământul: 
În numele Iubirii, ia-ţi tainul! 
 

SONETUL VII 
 
Sonete nu rostesc decât în şoaptă 
Noptatice fantasme siderale: 
Corăbii, revoluţii, catedrale, 
Striviri de chiparoşi cu fructa coaptă! 
 
Cuvintele îmi sunt oştiri vernale, 
Zidirile luminii mă aşteaptă, 
Topiri vuinde braţele îndreaptă:  
Refac doiniri de jad, monumentale! 
 
Ah, nu mă lasă gloria-mi regală 
Şi nici nu vreau să dau azi socoteală 
Spre a-nlumi nimicul, o himeră!    
 
Ecvestre ploi? Fiorul, pururi rece, 
Eternitatea Clipei va întrece 
Această plăsmuire efemeră… 
 

SONETUL VIII 
 
Te plângi mereu că-i mută! Las-o-n pace! 
E martoră a hărăzirii mele, 
Virtutea sa m-apropie de stele, 
O fi şi-a lor, dar mie tot îmi place! 
 
Atâta-i cer: nu-mi dea păcate grele! 
Cu cât iubesc, perfida se preface 
Că nu mă vede, dragostea îmi tace: 
Lună de jar, am răni pân’ la plăsele! 
 
Mă vrei la tine? Sigur, nu sunt Mortul! 
Setos de viaţă ridicat-am cortul 
Şi te-am strigat pe numele de fată! 
 
Era târziu în păsări, eu, departe, 
Pustiul ferecării ne desparte: 
Cum să te ştiu? Din ceţuri mi te-arată! 
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Mihaela Gudană - poeme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu sunt  
 
Dacă mai simți silabele din lume, 
Sunt ultima pe care-o vei iubi. 
Cu patimă, vei mângâia un nume 
Și-n tainele tăcerii-l vei sorbi. 
 
Când dorul te va risipi pe căi mărunte 
Să iei cuvântul meu de la-nceput. 
Eu sunt silaba viselor cărunte, 
Sunt cea în care eu te-am priceput. 
 
Și dacă alfabete-ți stau în  palmă, 
Pe mine să mă numeri la sfârșit. 
Nu am pe trup nici urmă de sudalmă, 
Am umbrele lăsate din cerșit. 
 
Doar o silabă sunt, un semn pe buze, 
O libertate rece din trecut. 
Sunt ultima din litere obtuze, 
Eu sunt silaba care te-a durut. 
 

Dor de dor 
 
Dragul meu, aici sunt toate  
Dorurile neschimbate: 
Dor de apa ta de ploaie, 
Cursă-n gândul din odaie, 
Dor de floarea unui mac 
Venit vara plin de leac, 
Dor de liniștea cu tine, 
De războiul orb din tine, 

Dor de fluierul cu cântec 
Și de zbor, să pot să spintec 
Lumea toată pân-la tine, 
Să-mpart drumuri și destine. 
Dragul meu, aici stau toate 
Dorurile înșirate 
Pe-un șirag mărgele-aprinse, 
Dor de dorurile ninse.  
 
 

Liniște pe trup 
 
Câtă liniște se-ntoarce 
Pe nisipul de pe trup! 
Valul mării încă toarce  
Mângâierea ce m-a vrut. 
Că-n tăcerea nesfârșită 
Numai luna se-auzea 
Cum m-atinge asmuțită 
Raza ei care curgea 
De pe cer, pe curba cărnii, 
Unde cântecul se naște 
Firul dulce-n calea rănii 
Când sărutul gurii paște 
Sânul plin de fericire 
Într-o palmă ce-l dorea, 
Câtă liniște-n dorire 
Peste noi se cobora! 
 

Lumină pe umăr 
 
Venisem de departe 
Pe drumul cel mai greu 
Dormisem o lumină  
Doar pe umărul tău. 
Și-n noaptea depănată 
De ochi rătăcitori 
Găsisem locul liber 
În doi de multe ori. 
Trezisem numai zborul 
Văzduhul lui să-l scald  
Să dorm lumina noastră 
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Pe umărul tău cald. 
 

Peste toate 
 
Când se ivește soarele în piept 
Și liniștea-i o oază de-ncântare, 
Să simți că peste toate te aștept 
Cu primăvara inimii mai mare. 
 
Dacă-n ședere aripi ți se zbat 
De dor de zbor, spre altă înălțime, 
Să simți că peste toate eu străbat 
Atâtea gânduri câte-s în desime. 
 
Și dacă porți o înflorire-apoi, 
Că-n suflet liliacul alb sporește, 
Să simți că peste toate amândoi 
În rădăcini de timp mereu vom crește. 
 

Oboseală 
 
Sunt obosiți pantofii  
de-atâta stat acasă 
nu mai știu mersul străzii  
și timpul stă pe casă 
stă pasul cel mai mare  
îl văd adus de vânt 
sunt obosite toate  
de ultimul cuvânt. 
 
Pe drumuri stau troiene   
de-atâtea interziceri 
că n-am avut în iarnă  
ninsoare cu preziceri 
avem acum ședere,  
pe-același loc în zile 
și-a obosit tăcerea  
în cărțile cu file.  
 

Vino! 
 
Vino galben, vino negru 
Vino anotimp integru 
Colorat în curcubeu 
Vino cum îți vin mereu. 

Vino roșu-n colorare 
Cu obrajii prinși de soare 
Vino verde din livadă 
Frunza ochilor să vadă 
Tot albastrul în pornire 
Vino alb într-o iubire. 
 

Întoarcere 
 
Azi te-ai întors cu florile pe umeri 
Cu brațele-ncărcate de schimbări 
În zilele cu vară ai să numeri 
Absențele din vremuri cu plecări. 
 
Și poți să vii cu buzele-ncercate 
De mușcăturile tăcerii prinse-n dinți 
Ai să-ți deschizi prea multele lăcate 
Cu care te-ai închis adânc în minți.  
 
Dar te-ai întors pe timpul însoririi 
Tu pasăre cu zborul neînvins 
Să redeschizi cu-aripile iubirii 
Adâncul meu de cerul tău convins. 
 

Cafea de vară 
 
Hai, să ne bem cafeaua din ceștile de vară! 
Cafeaua ta-i promisă de luna de aseară. 
S-au coborât cuvinte, ca-n vise să vorbim, 
Cum să deschidem zorii și-apoi să ne 
sorbim 
Aroma depărtării, cu aburul ales, 
Să fierbem iar cuvinte în zațul nebunesc. 
Eu n-am uitat cum iarba crescuse pe-un 
perete 
Când vara ta venise să umble pe-ndelete 
Cu trilurile-n aer, cu zori mijind alene 
În colțuri de ferestre și-n somnul de perne. 
Și  ne-am trezit cu toate venite peste noi, 
Lavanda minunată ne cheamă înapoi, 
Să bem cafeaua-n noastră, în ceștile de 
vară, 
C-a scris pe un perete cu-aromele de 
seară.  
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„Pe acoperişul unui veac” –  
o carte remarcabilă, semnată de poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu  

 

Cu oarecare vreme în urmă, l-am cunoscut pe poetul 

Nicolae Vălăreanu Sârbu la una din întâlnirile pe care 

scriitorul Ioan Romeo Roşiianu le organizează sub genericul 

„Prietenii literare”. A fost o bucurie pentru mine să și citesc 

apoi din creația Domniei Sale.  

Cel mai recent apărut volum, „Pe acoperişul unui veac”, s-a 

lansat anul trecut, în decembrie, în cadrul celei de-a șaptea 

ediţii a Taberei Internaţionale „eCreator” Baia Mare. 

„Pe acoperişul unui veac”! Depinde de fiecare ce vede de-

acolo... 

Veacul poetului (nemuritor) este un timp „neintrat în 

istorie”, în care tăcerile aşteaptă „agoniile care vor veni”, strecurându-le prin „pânza 

luminii”, iar la sorocul postapocaliptic, „nimicul îşi [va] rupe dinţii în lemnul crucii”.  

Timpul cronologic se raportează, aici, în special la femeie, în multiplele ei ipostaze din 

vremelnicie: iubită, mamă, soţie, ființă dorită, misterioasă, neînţeleasă, adorată. Însă 

momentele, bune-rele, curg spre vărsare în oceanul metafizic. Cum spune poetul, nu sunt 

„iubiri care să mă plângâ / nici mari păreri de rău / ori vise să mă răscolească, / doar gânduri 

închise într-o buclă / care plutesc deasupra de puterea de înţelegere / pe care le las în voie, / 

să-şi sărbătorească c-un pahar de vin deplinul / când s-au întors de la tine, iubite”. 

Devenirea (un proces în timp linear) ajunge la mântuire (care e definitivă, 

atemporală): „Nopţile sunt învăluite de stele, / vorbele nespuse scapă în şoapte, / dragostea 

e cuprinsă de frunziş / şi nimeni n-o recunoaşte. // Mâinile păzesc trupul, nu se lasă înşelate, 

/ amprenta lor e de îndurat, / am uitat să mă întorc acasă, / inima mă caută în tine. // Am în 

gânduri atâtea porunci / de nu le poţi îndeplini, / de n-ar fi ele, le-ar lua locul păcatele. // 

Dacă mă iubeşti, femeie, întreg mă ai, / ia de la mine surplusul ce-l doreşti / şi mai sus, de pe 

octavă, suferinţa/pune-o-n descântec cu flori de câmp”. 

Un timp aparte este timpul geniului, cu destin pământesc implacabil, dar, totodată, 

plin de promisiuni pentru eternitate: „Am amânat să mă nasc mâine, / dar nici mâine n-o să 

fiu fericit, / nimeni nu ştie sigur / ori de câte ori s-ar mai fi născut / cum decurge travaliul, / 

visez de pe acum cerul senin, / dar acelaşi cer poate fi fără noroc. // Născutul are o stea în 

frunte / pe care nimeni n-o vede”. Încătușat în dată, poetul trăieşte poezia ca stare 

permanentă, s-a născut cu ea, e ființa lui, e salvarea lui pentru totdeauna, căci frumosul nu 

are sfârșit: „Ca o călăuză / îmi traversează prin memorie / firul de mătase roşie al poeziei / 

înfăşurându-se după suflet. // Unde să caut măreţia în cuvinte / când curg peste mine valuri. 
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// Ştiu numai drumul metaforei, / genele care-i deschid ochii luminii. // Şi cum să le zidesc în 

templu / în care să răsune pricesne celeste / cântate de îngeri? // Mă umplu pe interior cu 

aureole de miere / şi tot ce simt pentru semeni este iertare. // Am rolul să pun în urne 

alfabetul fierbinte, / frumosul să capete contur de principe / uns al lui Dumnezeu, / Un regat 

să-mi fac din poeme”.  

Periodizarea, mult alungită în vârsta matusalemică, își estompează marginile, până se 

topește în nelimitat: „Anotimpurile sunt zile / de adumbrit trupul, / pânze de mătase-n culori 

/ acoperă orizontul spre care ne îndreptăm, / rămâne târziul în aşteptare. // Vârsta ar putea 

deveni biblică”, idee poate mai explicită, în stihurile-psalm: „Nu mă deschide să vezi cum 

sunt, / de ce strig prin cuvinte / de mi se pierde suflul, / mă lasă între ce cred şi nu cred / din 

tot ce mi se spune / până mă vindec de răutăţile înghiţite cu totul. // Încep să mă prind cu 

funii de cer / fără să muşc din fructele mâniei, / caut drumurile care trec prin anotimpuri, / 

să nu hoinăresc degeaba prin lume, / ci să-mi pun piatra de hotar / dincolo de orizontul ştiut 

de hoţi / unde pot dormi liniştit / cu amintiri cu tot”. Deși este exact programată (dar 

secretă), scadența, cu raportul personal, e de fapt o deschidere spre infinit – „Pentru cine nu 

m-a iubit / am lăsat uşile deschise / şi câteva capcane ademenitoare / pe la colţurile vieţii” –, 

spre mântuire – „Doamne, tu ne vezi pe fiecare cum suntem / şi ne laşi să mergem la 

judecată / liberi de orice prejudecăţi / iar apoi ne mângâi cu milă”. 

Am extras doar câteva fragmente, ca îndemn spre lectura acestor excelente poeme, 

care actualizează, într-o redactare modernă, vechi teme romantice (geniul, absolutul, 

eliberarea). Se poate vedea cum creația poetică a lui Nicolae Vălăreanu Sârbu, cel puțin în 

acest volum, aparține genului liric, de aspect confesiv-meditativ și cu deschideri interogative. 

Comunicarea, cu substrat, mizează pe sugestie în cheie creștină – a o citi în literă e... 

degeaba, trebuie descoperită în duh. Versul e plin de lumină și pace, înaintează domol, cu 

răbdare, în termeni elementari, din care se conturează profunde reflecții filosofice.  

GELU DRAGOŞ, BAIA MARE,  

M-am născut într-o altă limbă 
 
Unde au plecat păsările ce-mi cântă 
bucuria, 
cine a furat mirarea pomilor înfloriți, 
ploile scurte de vară cu aerul lor curat, 
după care ochii se acoperă de verde? 
 
Purpura soarelui în sânge se topește 
vâslind prin timpul cu orizonturi de 
porțelan. 
Am ajuns la țărmurile mării zbuciumate 
cu valuri de îndoială și nemărginire, 

m-am născut într-o altă limbă 
pe care am uitat-o și încep s -o deslușesc. 
 
Cineva-mi pune-n palme pământ și 
mirosul de acasă 
încât lumina iese coaptă din coajă, 
urcă în mine rădăcinile unui neam de 
nemoarte 
și dau roadă cuvintele pe buze de sare. 
 
În universul dobândit, luceferi se tot nasc. 
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Florica R. Cândea  - Poeme 

 
În stropi de cascade 
  
În stropi de 
cascade  
Și-n vise   
Torente se 
zbat   
La arcade   
Rămâne 
adesea   
Nevoia,   
Iubite,   
Să cat   
În privire   
Spre un Soare 
Răsare   
Apoi infiniții   
Mă poartă   
Spre cai de zenit   
Înspre aproape   
Nici mal, nici zălog   
În ispite   
Nici lacăt pe ochi de canate.   
  
 

Răs(frân)tece 
 
În zori,   
iubite,   
am luat cartea ta de vise   
și am spălat-o cu parfum franțuzesc   
să miroasă   
a fotografii șterse din album.   
O pată   
de ciocolată   
bleu chanel   
se topea în gura mea   
cu miros de femeie,   
dar   
   șampania ascunsă în buzunarul de la         
piept   
mă   

descuia la ultim înnodat   
șiret.   
Crema,   

duminica, 
lampa de pe șifonier   
sclipeau a sărbătoare   
în casă. 
  
 

Antoniană    
  
Tot mai miroase   
Ochiul drept a tine   
Și sânge curge-n vena mea   
De trup   

Coboară-mă la braț de Tine   
Să pot să zburd   
Să te inund   
Cu seva buzelor   
De rouă   
Încet   
Când ninge   
Luna nouă   
  
Apoi să mă adulmeci   
La culcare   
În casa cu tămâie, 
Ambră, 
Soare. 
  
 

Împăturiri 
  
Mă adumbrește fumul   
Din navă   
În aval   
Și   
Gânduri se coboară   
Pe vas   
Lumină   
Far   
E semn   
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Că ploile se duc   

În zbor de cuc   

Și frunze   

Cu dulceață se tot   

Scobor   

Din nuc   

Hai   

Vino   

Colo pe la asfințit   

Sa păcălim   

Și luna   

Și somnul   

Și pieirea   

Și să ne adumbrim   

Penelul frumoaselor iubiri   

În lapte proaspăt muls   

La răsărit...   

 

Prier 

 

Ce lungă, dar prea Scurtă   

Mi-a părut această Noapte, când din 

Luceferi stele  

Cad   

Și cifre când le număr   

Din șirul de mărgele   

Scad   

Tot scad   

  

Ce lungă mi-a părut   

Această noapte   

Din sfeșnic picură Tămâie   

Aș vrea să plec   

Aș vrea să stau   

Dar ceasu-n loc   

Să stea   

Să mai rămâie   

Ce lungă, dar prea scurtă   

Noaptea asta   

Se bate-n miazănoapte Ora   

Ziua   

Rostogoliri din dimineți   

Se scaldă-n ploi   

Și treisprezece suntem Noi. Noi doi   

Ca două foi   

Noi amândoi… 

 

Prolog 

 

Mi-e sufletul cerat de vată   

Pe caierul de acum înfășurat   

În seva ce o sorb îndată   

La capul tău, iubite, îngândurat   

  

Știu, nu e ceasu-acela de veghere   

Nici noimă nu mai au secunde, clipe   

Mai bine tac c-un ochi de am vedere   

Să pot să râd de plânsu-mi pe aripe   

Mai vino deci, iubite, pas cu pas   

Un nod de la cravată semn îți las   

Să te alipui casa e acolo unde am mas   

Și din priviri e pata de culoare ce a rămas  

 

Oratorii 

 

parcă nu demult   

ne-am cunoscut   

în alarma unei sirene   

prefăcută-n sunet   

de șoaptă   

am vrut   

să te răscumpăr   

cu prețul unui poem   

dar   

cămașa ta   

nu mă lăsa...   

astfel, cu trupul meu   

ți-am clădit   

un pom   

cu raze   

vindecătoare...   
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Monorime cu pretexte 

 

S-a întâmplat 

În sinea mea o noapte 

Și au picurat 

Ades 

Din nori sălbateci 

Lucind în dalba-mi lună 

Miresme, ametisturi 

Licăriri de șoapte. 

Degeaba: 

Din strafund de inimi 

Bate arar un ceas. 

Tu să nu pleci și 

Să te pleci  

În taină, un rug aprins 

Străluce pe la capăt 

De poteci 

Apoi 

Ne-om duce la culcare 

Pe o văduvită de păcate 

Mare 

C-un tremur semn în mână 

Și pe flutur de batistă 

În colțuri 

Asudate. 

 

Înmiruiri 

 

Sunt așa   

pe alt mal   

între fructe   

flori   

și arbori   

iar când dorm   

mă scufund în saltele de sâmburi   

pentru noi   

orice răsărit e o altă   

poveste   

cu sori    

luni    

și capete de sfori   

răsfirate pe licheni de pomi   

aud un zumzet de albine   

care își scutură blana mierii   

peste trup de stup    

vino să coacem fragezi îngânări de vise    

din grădina lui Altădată iar din aerul 

nopții   

să ne facem proaspăt divan   

de răcoare   

sau mai bine   

să plutim pe ace    

vindecând obol de stufăriș    

pe bărci    

de trecere la mal   

 

Cireșar din florar 

 

Când am mușcat din mărul   

mâinii tale    

iubite    

mi se părea că din Cer   

coboară dimineți    

cu fericiri   

și fugeam de tine ca de    

prăpăd   

din văzduh   

albastre stele ca niște fecioare   

mă pluteau la glezne   

culori din culori pudrau noaptea    

cu surâsuri   

doar eu   

cu tine    

mă așezam la pământ   

să alung teama de timp
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CONCEPT ŞI EXPRESIE SIMBOLICĂ : 
CONSTANTIN AVĂDANEI,  

PATRIOTISM -  Cuvânt, noţiune, concept 

 

La început a fost mama, care mi-a dat viaţă. Apoi m-a ocrotit, m-a legănat, m-a urmărit cum 
cresc şi cum fac primii paşi în mers şi în viaţă, a auzit primul 
cuvânt pe care l-am rostit, MAMA. M-a învăţat şi am simţit ce 
este dragostea de mamă3. 
Pe măsură ce creşteam, mama şi tata au clădit în sufletul meu 
zestrea necesară de cunoştinţe, de educaţie şi m-au făcut să 
simt căldura sufletească a lor, a familiei, pentru ca apoi 
gândirea mea să zboare spre alte zări de cunoaştere, de căutare 
a răspunsurilor la multe întrebări legate de popor, patrie, 
patriotism. 
La ceas de seară sau cu alte prilejuri, tatăl meu îmi povestea 
multe istorioare legate de întâmplări şi suferinţe ale familiei, 
ale bunicilor şi străbunicilor mei în viaţa de zi cu zi. În anul 
1917, mărturiseşte tata: „Am rămas orfan la vârsta de 4 ani 

neîmpliniţi, tatăl său căzând în luptele de la Mărăşeşti. Mereu o întrebam pe mama, adică pe 
bunica ta, unde este tatăl, de ce nu se mai întoarce?”. Iar mama lui îi spunea că s-a dus să 
apere ţara, să apere familia lui, să apere pământul din care se hrăneşte familia.  

Prin măiestria relatării acestor istorioare, tatăl meu a reuşit să suprapună în sufletul 
meu, în gândirea şi convingerile mele, cele două planuri: dragostea de mamă şi dragostea de 
patrie, de popor. Acesta a dobândit în anii tinereţii o bogată cultură generală, pe vremea 
când a urmat cursurile Liceului „Nicu Gane” din Fălticeni. Mai mult, a trăit şi experienţa 
anilor de război, 1941-1944, participând la campaniile militare din regiunea Odessa. Şi-a 
dorit foarte mult ca unul dintre cei cinci copii ai familiei să urmeze cariera militară, deoarece 
el nu a reuşit să îmbrăţişeze cariera armelor din cauza unor condiţii obiective. 

Anul 1972, după absolvirea Liceului Teoretic Nr. 2 din Fălticeni, mă găsea în faţa unei 
opţiuni curajoase, să urmez cariera militară. Am candidat şi am reuşit în vara acestui an la 
concursul de admitere în Academia Tehnică Militară. 
Aici, am cunoscut pe lângă pregătirea tehnică de specialitate şi adevărata viaţă de militar, cu 
mari responsabilităţi asumate prin jurământul faţă de ţară, faţă de popor. Aici, am 
aprofundat cunoştinţele de istorie a poporului român, am înţeles pe deplin ce înseamnă 
patrie, patriotism, determinând şi sedimentarea unor convingeri ireversibile faţă de cinstirea 
eroilor neamului, care s-au jertfit pentru a reface unitatea românilor şi a crea o ţară numită 
România Mare. 
Anii au trecut, am încheiat o cariera militară completă şi strălucită, derulată în industria de 
tehnică militară şi am păşit în anii de pensie pe culoarul mişcărilor cultural-patriotice din 
Alba Iulia. Ne-am regăsit aici ca rezervişti militari, membri ai unor asociaţii cultural-
patriotice: cultul eroilor, veterani de război, Despărţământul ASTRA Alba, Asociaţia foştilor 
deţinuţi politic, Societatea Avram Iancu, comunitatea pensionarilor etc. 

 
3 Constantin Avădanei, Patriotismul, apel la conștiință, manuscris. 
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Am pătruns, încet, încet în atmosfera dezbaterilor privind rolul şi locul acestor 
organizaţii în societatea civilă, am cunoscut obiectivele şi acţiunile ce trebuiau desfăşurate 
cu ocazia unor evenimente cu caracter istoric, cultural-patriotice. 
Fiecare participare a mea la evenimentele importante, de comemorare a eroilor neamului 
românesc, a figurilor distincte din cultura şi istoria noastră îmi oferea prilejul să caut răspuns 
la o întrebare mereu actuală: ce este patriotismul?” 
 
CE ESTE PATRIOTISMUL? Definiţia patriotismului din slovele cărţilor nu este suficientă 
pentru a exprima modul de manifestare a noastră în prezent: sentiment de dragoste şi 
devotament faţă de patrie şi de popor, statornicit în decursul istoriei. 
Am simţit şi am văzut că manifestările aniversare generează o stare de mare efervescenţă, 
un freamăt lent care evoluează de la suprafaţă spre adâncimi, se amplifică la momentele 
ceremoniilor, pentru ca apoi să se diminueze până la dispariţia din inimile noastre, lăsând în 
urmă semne difuze în lumea trăirilor şi ideilor participanţilor. Este de fapt un proces 
magistral, nebănuit de profund, în mintea omenească: arderea eternităţii în clipa efemeră. 

 Această stare pe care ne-o conferă sentimentul patriotic este valoroasă, dar nu şi 
suficientă. Ea trebuie să se bazeze întotdeauna pe cunoaşterea adevărului, să se transforme 
în înţelepciunea de a adăuga în viitor noi şi noi demersuri autentice, permanente despre 
cunoaşterea istoriei milenare ale poporului. Este necesară o alimentare permanentă a 
acestei stări numită patriotism, menţinându-se ca un vector axiologic orientativ al 
personalităţii individuale, de grup sau social. 
Formarea şi dezvoltarea sentimentului patriotic sunt demersuri fundamentale, necesare în 
educaţia tinerei generaţii, care trebuie să-l preia şi să-l transmită mai departe nealterat, 
generaţiilor viitoare. 

Dar, educarea şi formarea tinerelor generaţii nu trebuie lăsate numai pe seama 
profesorilor în şcoli şi universităţi, ci este o responsabilitate şi a noastră, a celor care au 
trecut prin viaţă, au dobândit suficiente cunoştinţe şi convingeri despre cultura şi civilizaţia 
poporului român. Suntem constituiţi în fel de fel de asociaţii cultural-patriotice, cu statut şi 
cu proiecte direcţionate spre această temă a patriotismului. 
Nu sunt necesare numai cunoştinţele despre cultura şi civilizaţia unui popor, ci acestea 
trebuie completate cu înţelegerea contextului în care putem acţiona, ca formatori de opinii 
şi convingeri în societatea civilă. 

Întotdeauna demersurile noastre trebuie raportate la popor, la valorile fundamentale 
ale culturii şi civilizaţiei naţiunii române. Orice rătăcire de la direcţia corectă de acţiune, va 
dezvolta tendinţe de egoism, de superficialitate, de formare a imaginii personale false de 
bun patriot, de creare a unor tendinţe centrifuge în cadrul acestor organizaţii, care duc în 
final la dezmembrare.Trăind în această lume şi acumulând suficientă experienţă putem 
concluziona că societatea globală actuală nu acceptă sintagma „sentiment patriotic” în viaţa 
socială, educaţie şi cercetare. 

Se constată că uneori sintagma „sentiment patriotic” nici nu este dorită. Există 
abordări care încearcă să lovească profund în fibra naţională, să o ridiculizeze şi să o 
substituie cu tendinţe aşa-zis integratoare. Promotorii acestor idei insistă ca în loc de 
sentiment patriotic să se folosească elementul universal numit civism, care ar înlătura 
raportarea la valorile naţionale, asigurând o integrare europeană fără elemente de 
specificitate. 
Oare cum se poate asigura un bun echilibru între naţional şi universal, când se vrea 
înlăturarea naţionalului? Formarea sentimentului patriotic este un proces complex, de lungă 
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durată, în care educaţia joacă un rol fundamental, cu o aplecare profundă asupra cunoaşterii 
istoriei milenare a poporului român. 

Suntem oarecum stânjeniţi de trecutul nostru preţios pentru că vrem atât de mult să 
fim acceptaţi în prezentul comun european, să devenim membri ai acestei familii de 
popoare. De fapt, noi românii suntem efectiv o parte a Europei prin cultura, istoria, religia şi 
realizările noastre valoroase, care ne fac unici şi preţuiţi: Eminescu, Constantin Brâncuşi, 
George Enescu, Gheorghe Ţiţeica, Aurel Vlaicu, Lucian Blaga, Petre Ţuţea, Ion Barbu, dar şi 
prin dansurile noastre populare, port şi limbă. 

În acest context nu se poate trece cu vederea peste un alt factor perturbator în 
formarea şi dezvoltarea sentimentului patriotic: desfiinţarea stagiului militar obligatoriu. 
Tinerii aflaţi în formare ca cetăţeni şi buni patrioţi sunt lipsiţi astfel de exerciţiul rigorii şi al 
abnegaţiei faţă de culorile patriei, de exersarea unor minime sacrificii personale în faţa unor 
valori naţionale. 

Deşi toate acestea par piese disparate, iar analizate separat nu ne spun mare lucru, la 
nivel macro-social ele se coagulează şi indică un timp al dezmembrării şi dezarticulării 
noastre în raport cu valorile specifice naţionale şi arată că suntem pe cale să ne pierdem 
(lent şi pe nesimţite) fiinţa naţională. 
În Anul Centenarului Marii Uniri, când emoţiile legate de patriotism s-au amplificat, Grupul 
de Iniţiativă „Centenar – Marea Unire – Alba Iulia – 2018” a întocmit un Program adecvat de 
organizare şi participare la ample manifestări cultural-patriotice, în ţară şi în străinătate. 
S-au căutat soluţiile cele mai raţionale de acţiune, de antrenare a unui număr de participanţi, 
de toate vârstele. 

Mesajul nostru a fost bine recepţionat, atât de tineri cât şi de persoane în vârstă, cu 
profesii şi nivel de cultură diferite, şi care a avut drept rol de a cunoaşte istoria milenară a 
românilor, de a păstra şi conserva fiinţa noastră naţională şi de o transfera nealterată 
generaţiilor viitoare. Avem nevoie de un tineret cu rădăcini autentice în fibra românească, 
care să le cunoască şi apoi să le preţuiască. 

Facem apel la educaţie, care este drumul salvator către păstrarea fiinţei naţionale, o 
educaţie făcută cu suflet şi pentru suflet, responsabilitate care cade pe seama generaţiilor 
adulte. Părinţi, bunici, profesori, fraţi care ştiu şi simt româneşte trebuie să transmită ştiinţa, 
dar mai ales trăirea lor mai departe, pentru respectul valorilor naţionale în deplin echilibru 
cu preţuirea valorilor universale. 

Cu o asemenea încărcătură de înalte sentimente şi emoţii patriotice şi cu o responsabilitate 
majoră faţă de valorile civilizaţiei româneşti, am plecat în Anul Centenar pe drumul 
înfăptuirii Programului de activităţi cultural-patriotice, desfăşurate în ţară şi peste hotare. 

Am resimţit o nevoie afectivă de a scrie o carte despre „patriotism”, un sentiment 
tulburător, pe care, speram, ar trebui să se clădească întreaga personalitate a fiecărui 
cetăţean român. Iubirea faţă de părinţi, faţă de casa natală, faţă de împrejurimile copilăriei, 
faţă de ţinutul de care aparţii şi apoi de ţara care te ocroteşte şi a cărei limbă o vorbeşti, 
impregnată de cultura, civilizaţia şi tradiţiile înaintaşilor tăi, deci iubirea derivă din respectul 
pentru înaintaşii tăi. Această iubire, astfel gradată – casă, sat, ţinut, spaţiu geografic şi ţară – 
e parte componentă a personalităţii tuturor oamenilor, care poartă numele de cetăţean 
român, fie că poartă numele de Ion sau Gheorghe, Florica sau Ileana, Mihai ori Ştefan, Sofia 
sau Ruxandra. 

Fragment din cartea IDEEA DE PATRIOTISM LA ROMÂNI 
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Mihaela Albu - Poeme 

 

 

Era un timp… 
 

 

Începutul  

îți spui 

e totdeauna colorat 

 

Eram pe atunci prieten cu lumina 

Prieteni buni 

Mergeam împreună la cules 

dimineți  

la cules raze de soare 

 

Tu îmi prindeai  

în gând 

o cunună de aur 

scânteia în părul meu albastru 

 

La amiază 

eu alergam după iluzii  

cu mâna stângă îmi țineam cununa  

cu mâna dreaptă culegeam spicele verii 

Căldura miezului cocea dorințele 

 

Tu aveai nebunia 

valului îmbrățișând malul 

încăpâțânarea stâncii în bătaia  

tuturor 

vânturilor 

 

Eu învățam cu tine 

încrederea 

statornicia 

pasul neclătinat 

fața nevăzută a lucrurilor 

 

Era un timp! 

Era… 

 

 

O stradă 

… străzi care duc din azi înspre ieri.  

(Ștefan Baciu) 

 

Strada pe care merg 

întârzie să-mi spună cum o cheamă 

Nu mai știe/ nu-și amintește numele 

 

O umbră se prelinge pe ziduri 

îmi urmează pașii 

ascunsă între crăpăturile caselor 

intrată în sevă de copaci 

ajutându-i să se cocoșeze de vreme 

Pe asfaltul lustruit de ani și iluzii 

întâlnirile sparg liniștea 

vin dinspre ieri 

tot mai puține se îndreaptă spre mâine 

 

Strada pe care trec  

mult prea repede 

mult prea întoarsă spre înlăuntru 

nu vrea să spună cum o cheamă 

graba mea îi închide frumusețea 

Fiecare oră sădită pe trotuarul rulant 

cărți de joc fără noroc 
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monede strălucind fals în zile cu soare 

ruginesc în toamna jilavă 

 

las în urmă ferestre gătite de nuntă  

uși îndoliate ocolesc  

cu fiecare pas 

văd cum crește iarba 

cum cad frunzele 

cum atotputernicul alb 

acoperă zile, cuvinte, file … 

 

La ce bun să mai poarte un nume?  

 

 

Toamna 

 

„Prin frunze moarte seara-și taie drum”    

Vintilă Horia 

 

Cum rupe Toamna-ncet, petală cu petală 

din trupul meu ce ne-nțelept  

clamase veșnicia, 

cum Toamna ia în stăpânire glia 

și șterge amintirea de vestală, 

Cum seara-și taie drum ușor spre noapte 

și-ntunecă începutul și tăria! 

 

 

Trecere 

   

Sub pana mea curge un fluviu. 

Curg anii.  

Îi adun cu grijă 

punte albă peste zilele încuiate-n neant 

prăbușite în hău 

fără capăt 

 

Palidă rază 

amintirea desparte 

în felii 

ore închise între ziduri de timp 

bătute de vântul de toamnă. 

Vorbe fără întoarceri  

se amestecă în întunericul greu 

Din umbră, din tăcere 

Începutul curge spre vărsare. 

Aud cum crește crivățul din Nord 

Calea se umple de povară grea 

Noaptea din mine e tot mai rea 

Spre apus Lumina se stinge  

 

Cum a căzut Noaptea la mine-n odaie?! 

 

 

Fără titlu 

 

Zilele cu inima cât un mac 

Cu lumina tot mai în penummbră 

 

Le aud bătăile 

Le percep amurgul 

Sufletul zilelor destramat în palid ecou 

Abur însângerat ca un țipăt în agonie 

 

Trece pe lume umbra 

Uriașul cuprinde cu brațele-i zarea 

Șterge ultima rază de încredere 

Cu sârg 

Cu pricepere 

Cu spornică răbdare 

 

Eu doar aștept… 
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Gabriela Bărbulescu - Poeme 

 
NOAPTEA DIN MINE 
 
 
Am zburat cu aripi de ceară 
În locuri străine, neștiute, 
Unde dorul de tine mi-e vară 
Și flăcări de iluzii pierdute. 
Falena iubirii se zbate 
Să-nchidă durerea-n falun, 
Doar marea să-i fie abate 
În turnul clădit de taifun. 
Și valul să-i fie zbicerul 
Ce-i duce simțirea-n apus, 
Iubirea să-ncânte eterul, 
Iar dorul să fie răpus. 
Crăiasa albastră urzește, 
Scântei de speranță unește, 
Iubirea falenei sporește 
Și noaptea din mine zidește. 
 
 
MANTIA TA DE ZEU 
 
 
Când pui mantia Ta de zeu 
Pe păcatul de ateu, 
Se-mbracă pământul nud 
Într-un strai de verde crud. 
Îngerii împletesc o zare 
Cu miresme-amețitoare, 
 
În licoarea de măslin 
Ei pun florile de crin, 

Inocența unui miel, 
În surâs de ghiocel 
Și-altoiesc copacii goi 
În altarele din noi. 
Colb de sub piciorul frânt 
Și durerea din cuvânt 
Le adună-ntr-un potir 
Și le-aștern pe un papir. 
De oferi o zeciuială, 
Prinos din agoniseală, 
Sufletu-ți zboară la zeu, 
Din păcatul de ateu. 
 
 
PENITENȚĂ 
 
 
Te iubesc în necuvinte, 
Într-o viață imperfectă, 
Când iubirea zace-n minte 
Cu o teamă predilectă, 
Ce reflectă neputința 
De a spune prin cuvinte, 
Că tăcerea e sentința 
Unui suflet prins în ținte, 
Ce-şi ascunde inocența 
De săgețiile-otrăvite, 
Ispăşindu-şi penitența 
De-a iubi în necuvinte. 
 
 
ÎNTR-O NOAPTE POLARĂ 
 
 
Trăiam intr-o noapte polară. 
Îmi priveam apusul printre ruine 
de năzuințe amorțite și iubiri furate 
de regatul fără anotimpuri. 
Singurătatea-mi era prinsă 
de zarea pierdută în lacrima trecutului. 
Chipul tău mi-a apărut 
ca o auroră boreală pe zenitul suferinței, 
luminând temnița în care eram încătușată. 
Oglinda prăfuită din mine a prins viață, 
absorbind culorile curcubeului. 
Mi te-ai împletit în grai de primăvară 
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și m-ai mângâiat cu câmpii în floare. 
M-ai legănat cu adieri printre 
copacii primeniți cu ghirlande de arome. 
Mi-ai cântat cu freamătul frunzelor 
când îmbracă umerii pământului. 
Mi-ai zâmbit cu puritatea fluturilor 
de pe crestele încărunțite. 
Purtându-mă pe brațele timpului m-ai 
facut 
să simt toată splendoarea anotimpurilor. 
 
 
DEPARTE DE CER 
 
 
Tu, un înger adorat, coborât din al tău 
crug, 
Primeşti mir pe înserat, noaptea să îți fie 
rug. 
 
Că ai năpustit stihia peste nopți 
îngemănate, 
Aruncându-ți nostalgia printre suflete 
furate. 
 
Prins în iureşul puterii pedepsit ai fost de 
frați, 
Să bei lacrima durerii, când pământul il 
străbați. 
 
Pentru tine cel de-acum, iubirea este o 
karmă, 
Ce iubeşti se face scrum, să îmbraci un 
strai de dharmă. 
…………………………………………………….......... 
Doar IUBIREA este cheia ce deschide 
Poarta Sfântă, 
Binecuvântând nedeia inimilor care cântă. 
 
 
INTROSPECȚIE 
 
 
Mă rătăcesc în neantul slovelor, 
îmi găsesc liniștea printre litere  
de zbor cântat. 
Mă caut în tenebrele speranțelor 
arse de demoni, 

printre fantome pe care le ascult cu inima, 
le văd cu sufletul și le ating cu brațele 
minții. 
Pe tărâmul necunoscut al visului 
le ard într-un mozaic de flăcări, 
sub dogoarea beției de tine. 
Păsări albe zboară în mine, 
îmi sădesc trandafiri 
ce înfloresc în muzica inimii. 
Sub lacrimi de parfum ce curg  
din ridurile frunții, 
păsările imi pleacă din priviri, 
să patrundă nepătrunsul  
și să ucidă amurgul de trandafiri. 
O fortă misterioasă mă atrage, 
mă învăluie într-un potop de iluzii 
înfiripate în fisurile orgoliilor înghesuite 
de pulberea acestei vieți. 
Trupul și sufletul mi se scufundă 
într-un ,,dolce far niente”. 
 
 
ASTERISC LA TAINA MEA 
 
 
Atâta linişte e-n jur şi condeiul doarme 
frânt, 
Nu-i scânteie nicăieri, nici speranța unui 
gând. 
Tot am plămădit în mine multe semne de-
ntrebare, 
Printre file răvăşite, nici durerea nu mai 
doare. 
Vălurite-n noaptea surdă – sterpe clipe-n 
aşteptare... 
Dăruirea mi-e înfrântă, visul meu latent 
îmi moare. 
Fantomatic dor ardent, mi-ai fost vis, mi-ai 
fost trăire, 
Zori, amiază şi apus, condamnat să-mi fii 
pieire. 
Las cuvintele tăcute să vă spună taina 
mea, 
Asterisc în universul nopților de catifea  
 
 



 
 

      46 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 10  anul II  Iunie 2020 

O SCRIITOARE CU VOCAȚIA PRIETENIEI 
  Motto: Amicus Plato sed magis amica veritas. 

 

La Editura Tipo Moldova, Iași, 2019 a apărut 

cartea Taifas... cu prietenii, scrisă de Rodica 

Rodean, o scriitoare adevărată cu vocația 

prieteniei.  

Rodica Rodean s-a născut la Vama, județul 

Suceava, la 31 mai 1953, a studiat la 

Universitatea„Al. I.Cuza”Iași, Facultatea de 

Științe Economice, este președinte și membru 

fondator al Asociației „Universul 

Prieteniei”,Iași, din anul 2008. Este prezentă cu 

articole la mai multe reviste și cu interviuri la 

numeroase posturi de radio și televiziune, 

redactor de carte la peste 200 volume, 

coordonator de antologii, evenimente și tabere 

de creație. A obținut mai multe premii și 

distincții pentru activitatea desfășurată pe tărâm cultural în țară și peste hotare (Rep. 

Moldova, Ucraina, Italia). Este cetățean de onoare al localității natale Vama- Suceava. 

Cartea Taifas... cu prietenii este un volum de interviuri realizate în timp, cu 14 

personalități ieșene:Liviu Apetroaie, Florin Buciuleac, Daniel Corbu, Vasilian Doboș, 

Dan Jumară, Carmelia Leonte, Emilian Marcu, Iulian Negru, Nicolae Panaite, Emilia 

Pavel, Silviu Popa, Indira Spătaru, Cassian Maria Spiridon, Valentin Talpalaru. 

Către normalitate este prefața semnată de Mircea Radu Iacoban, care face o 

amplă incursiune în perioadele literare: clasică (junimistă), interbelică, postbelică, 

modernă și postmodernă subliniind virtuțile prieteniei, aproape din toate timpurile. În 

1931 scriitorii ieșeni au organizat conferința Despre prietenie pornind de la citatul lui 

Dimitrie Anghel  Iașul e o vastă familie în care toți se cunosc, se ajută și se tolerează. 

Lucrul care nu se știe astăzi dacă s-ar mai putea 

întâmpla. 

     Rodica Rodean și-a formulat cu grijă 

întrebările, chiar dacă uneori se repetă, cu scopul de 

a vedea diferitele interpretări date de intervievați. 

Printre atributele fundamentale ale prieteniei, toți 

scriitorii pun accent pe sinceritate, unii dintre ei fac 

disocierea dintre prietenia literară și cea 

adevărată. De asemenea în opinia unora cuvintele 

amic-amiciție nu trebuie confundate cu prieten-

prietenie. 
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Scriitorul Emilian Marcu, recent Laureat al Premiului Academiei Române pentru 

proză afirmă că :„Prietenia pentru un scriitor înseamnă exact ceea ce înseamnă de 

obicei prietenia între oameni, gest care se bazează pe bun simț, pe respect, pe prețuire 

și, mai ales, ceea ce este fundamental, pe sinceritate.”ori „Eu nu aș putea să spun că 

sunt un fan al dragostei eterne, deși ca poet sunt un etern îndrăgostit, scriu sonete de 

dragoste foarte frumoase...”. 

Liviu Apetroaie îl citează pe Nichita Stănescu, care arată că:„un prieten e mai necesar 

decât un înger”, iar „omul este construit pentru iubire și pentru prietenie.” 

Daniel Corbu, în interviul dat Rodicăi Rodean, pune accent pe definiția prieteniei ca 

„expresie a generozității maxime și a educației...” sunt oameni născuți cu vocația 

prieteniei și sunt foarte mulți care o mimează”.În sprijinul afirmațiilor sale citează 

Poemul lui Ghilgameș, rămas celebru prin exclamația:„A murit Enkidu cel care vânase 

cu mine lei” ca un simbol cutremurător dintre cei doi prieteni. Sunt aduse în actualitate 

două prietenii exemplare dintre Eminescu și Creangă și dintre Veronica Micle și 

Eminescu. 

Nicolae Panaite pentru a defini prietenia apelează la citatul lui Aristotel:„prietenia e 

un suflet în două trupuri” punând accent pe latura divină a prieteniei, amintind de 

proverbul că:„prietenia se face greu și se păstrează cu sacrificii”.  

Nu trebuie confundată întotdeauna prietenia cu dragostea, era de părere și Eminescu, 

iar Nicolae Iorga afirmă că:„ e un singur fel de prietenie, sunt mai multe feluri de 

dragoste”. Și, dacă tot l-am enunțat pe M.Eminescu, el credea că:„prietenia e o 

transformare a iubirii, ea nu depinde de sex, de aceea e mai pură.” Prietenia 

considerată de Nicolae Panaite o planetă de singurătate, poate trimite și la volumul de 

versuri Singurătatea în doi de Ioanid Romanescu.  

Cassian Maria Spiridon crede în valorile prieteniei și are vocația ei, ca dezinteresată 

și altruistă, considerând că înțelepciunea trebuie să dubleze atât prietenia cât și 

dragostea.  

Valentin Talpalaru crede de asemenea în prietenia reală bazată tot pe sinceritate. 

Prietenia e un stăpân tot atât de poruncitor ca și dragostea afirmă Romain Rolland, 

iar latinul definind starea de fericire conchidea:Donnec eris felix, multos numerabis 

amicos. 

Cicero aduce un suprem omagiu prieteniei prin exclamația:„Sine amicitia vitam esse 

nullam”, concept despre care, credem noi, că i se potrivește de minune doamnei 

Rodica Rodean, datorită faptului că și-a dedicat o bună parte din viață PRIETENIEI 

SINCERE și ADEVĂRATE. 

 

  Constantin MĂNUȚĂ 
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       CONSTANȚA ABĂLAȘEI-DONOSĂ    

Si universul său artistic…  

 

 

      Cu câțiva ani în urmă am dăruit unei     

doamne, fost profesor de limba română, 

câteva din cărțile mele editate și o 

grafică legată de teiul lui Eminescu, 

pentru ziua aniversară. Atât de mult s-a 

bucurat la primirea acestora, încât a 

plâns de bucurie! Între timp, draga de 

ea, s-a dus în lumea celor drepți. Parcă 

ar fi știut ce se va întâmpla! Printre 

cărțile din imensa  bibliotecă lăsată 

fiiului ei, a lăsat și pentru mine un 

almanah literar din timpul studenției 

sale și acest comentariu la cărțile mele. 

Primindu-l, am rămas profund 

impresionată. 

 În semn de respect memoriei 

sale, îl dărui spre publicare.”Opera 

pictoriței și scriitoarei Constanța 

Abălașei-Donosă, este un soclu pe care 

ea l-a dăltuit la picioarele naturii pentru 

a aşeza acolo, după propria-i 

mărturisire, trei flori: una pentru viaţă, 

alta pentru credinţă şi a treia pentru 

dragoste (''Dedicaţie''). Aşadar, trei flori ca tot atâtea simboluri: odă mirificei naturi - leagăn 

de viaţă al umanităţii, flacăra credinţei în Dumnezeu şi ecoul iubirii ca mod de existenţă 

printre oameni. Aceste linii directoare, care îi guvernează creaţia, dau viaţă în ansamblul lor, 

unui univers artistic exprimat, deopotrivă, prin arta poetică şi arta plastică. Un univers 

alcătuit, prin urmare, din cuvânt şi din culoare-două mijloace de creaţie rareori îngemănate în 

opera vreunui artist. În această comuniune artistică, cuvântul şi culoarea vor deveni puntea de 

legătură dintre lumea interioară a artistei şi Universul celest. Ele, cuvântul şi culoarea, vor fi 

căi de spovedanie, mesageri ai credinţei sale nestrămutate, dar şi ofranda adusă magnificei 

naturi dăruită de Creator umanităţii.  

Din cărțile pe care le-am primit în dar, cărți scrise de pictorița-graficiană ”SONATE”- 

poezie, anul 1999; ” AMINTIRI PENTRU PRIETENII MEI”- poezie, anul 2002; 

”EPISTOLE ȘI FLORI” – poezie, anul 2007;  ”LA UȘA IUBIRII”-poezie, anul 2009; ” 

POEZII PASTELATE” – poezie, anul 2011, m-am oprit la volumul de poezii Epistole și flori, 

editat în anul 2007. Această carte pune în evidenţă, cu precădere, acest aspect: ca într-un 

tablou reflectat în oglindă, fiecare poem îşi are florile lui, cu multă migală executate în peniță. 

Hașura, dau strălucire cuvintelor şi le amplifică sensul. 

       Constanţa Abalaşei-Donosă surprinde natura în ipostaze dintre cele mai diferite, 

întotdeauna însă încărcate de un lirism care aminteşte de candoarea copilăriei. Peisajul nu este 

niciodată un simplu element de decor. Natura devine o cutie de rezonanţă a sentimentelor. 

Cuvintele potrivite în sintagme poetice, ca şi culorile tabloului, preiau şi transmit, cu 

fidelitate, variate şi profunde trăiri sufleteşti. Mereu stăpânită de emoţia debutului; pentru ea 
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primăvara este o apariţie plină de prospeţime şi eleganţă. Purtând la corsaj buchete de frunze 

de viţă de vie, încălţată cu papuci de trifoi şi înmănuşată cu flori de cais, de măr şi de gutui, ea 

este mereu întâmpinată de dragostea statornică a rândunicii (Primăvara). În grădină, stropii 

argintii ai ploii de primăvară pipăie, inocenţi frunzele, în timp ce vântul rostogoleşte sunetele 

în sus şi-n jos (Scrisoare grădinii''). Norii îşi ridică flamurile tremurânde peste inima albastră a 

Dunării, în timp ce păsările exersează un alb intermezzo în pădurea înverzită (Martie a 

revenit). Imagini venite dintr-un timp când dorurile se chemau ba pe soare, ba pe ploaie, îi 

readuc artistei în memorie momente dintr-o vară romantică, cu liceeni timizi, care păşesc 

printre flori albe, pe alei pe sub ramuri de castan (Amintiri). Şi tot vara este anotimpul când 

un pescăruş şi o pescăruşă îşi consumă povestea lor de dragoste, bucurându-se în tăcere de 

mângâierile nopţii (Pescăruşii). Dunărea ţine seara în palmă, în timp ce apusul se culcă printre 

trestii. Vara, noaptea moare în apă, risipindu-şi sufletul peste unde (Melancolia nopţii). 

Toamna, îmbrăcată în gri, tună şi împrăştie stropi de ploaie rătăciţi peste frunzarele sub care 

vrăbiile tremură zgribulite. Soarele, licărind scăpătat, nu mai este decât un opaiţ de argint 

(Scrisoare toamnei).Vântul bate trist, din pădure răsună urlete şi ameninţări, în timp ce 

toamna, agăţată în crengi, devine ea însăşi o victimă a ploii de cristal (Toamnă supusă). În 

peisajul autumnal care coboară peste grădină, poeta-pictoriţă îşi recunoaste propriile tablouri 

dintr-o expoziţie de verde, de brun şi de albastru (Peisaj). Şi, ca în cunoscuta atmosferă 

bacoviană, soarele, bolnav, se înroşeşte la crepuscul, marcând sfârşitul unui trist spectacol 

cotidian (Crepuscul). Iarna este, ne spune poeta, anotimpul sfânt în care sub fior de ger, visele 

pleacă spre cer (''Visele''). În acest peisaj hibernal, cu fulgi de argint împodobind haina 

îngerilor sfinţi, se cristalizează o mărturisire de credinţă :   

''Rătăcesc şi-aş vrea s-ajung / În miezul tainei,la loc sfânt.'' / (Rătăcesc prin vise) 

În poemele cuprinse în volumul ''La uşa iubirii''(2009), acest periplu spre miezul tainei la loc 

sfânt, se face în rugăciune. Rugăciunea, devine expresia unei trăiri în credinţă, intensă până la 

incandescenţă, o exprimare fermă a voinţei de bine, o cale – poate singura - de înţelegere a 

esenţei morale a vieţii.   

Credinţa este darul divinei veşnicii, cum afirmă poeta (''Credinţa este dar''). Este o căutare 

asiduă a ''preasfintei năluciri'' printre gânduri pe cărări de albe flori, mereu şi mereu cu aceeaşi 

statornică devoţiune. El este peste tot: în minte, în suflet şi-n cuvinte. Este intangibil şi incert: 

''Mă-nchin şi cred că-i vis, / Nu-ndrăznesc să te măsor.''.  

(Psalm XIII) Lui, Celui singur şi mereu departe, Constanţa Abălaşei-Donosă îi dedică creaţia 

sa în cuvinte, dar şi în culori: ''Aceste versuri toate / Pentru tine-s scrise, / În zilele de slujbă / 

Cu lumânări aprinse'' (Cântec) şi ''Îţi voi picta pârâul / Cu undele de soare / Îţi voi picta şi 

codrul / Cu crengile dansând / În vântul ce adie-n joacă, / Şi florile grădinii / Superb 

înrourate...''  (''Tablou sentimental'') Iubirea ca mod de existenţă printre oameni, de care 

aminteam mai sus ca fiind a treia componentă în creaţia artistică a Constanţei Abălaşei-

Donosă, se exprimă în primul rând, printr-o nesfârşită veneraţie pentru lumea pământească 

dăruită de Creator, oamenilor ca spaţiu de viaţă. Poemul ''Iubesc'' se constituie într-o odă a 

bucuriei de a trăi în această cea mai frumoasă dintre lumile posibile : 

''Iubesc stelele pe cer, / Lacrimile lui şiroaie, / Iubesc roata soarelui, / Zborul păsării greoaie. / 

Iubesc liniştea ce curge / Despicată-n taina apei, / Iubesc licărul de Frunze / Al pădurii de 

mesteacăn.'' 

Legătura cu acest Pământ al oamenilor este atât de puternică în sufletul poetei, încât 

primăvara-n ploi plângând, vara caldă şi tăcută, toamna-n violet sprayată, iarna spartă în 

oglindă, toate aceste vârste ale naturii devin ''anotimpurile mele” ( ''Vis imaginar''). Poeta ştie 

că pământul este locul infinitei întoarceri. De aceea, ea participă sufleteşte la bucuria 

pământului care la şoptirea nopţii, va primi, în lutul său cald împlinirea sorţii (Bucuria 

pământului). Un motiv poetic recurent în poezia Constanţei Abălaşei- Donosă este visul. 

Devenit un alter ego al autoarei, visul este simbolul aspiraţiei sale neîntrerupte spre acea lume 

bună şi frumoasă, plăsmuită în spiritul Celui-Mai-Presus de noi. Adăpate cu apa sufletului, 
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hrănite cu roua diminţii, apărate de ploi şi vânturi vrăjmaşe, visele reprezintă pentru poetă 

setea de puritate şi candoare, nevoia vitală de iubire, iubire necontenită. Se mulțumește cu 

puținul iubirii; în schimb îi place peste măsura puterilor sale să dea iubire, iubire 

necondiționată de ceva; (''Vis'', ''Visele'', ''Cu timpul'', ''Rătăcesc prin vise''). Iubirea este 

pentru autoare liantul care uneşte oamenii şi totodată simte că este farmecul ei care o face 

mult mai puternică . Într-o noapte de meditaţie, pe malul Dunării albastre poeta are revelaţia 

faptului că luna dăruieşte oamenilor cu atât de multă dărnicie, toate razele sale.   

''Luna aruncă / Razele ei ude  / Peste noi, la mal.  / O rază mie...Una ţie... / A treia pentru 

amândoi.'' /  

 Acele raze singulare vor muri cândva, peste ani, tot aici, la Dunăre, nu însă şi raza dăruită 

celor doi, deoarece, prin iubire adevărată și curată, fiinţa umană dăinuieşte peste timp. 

''Va muri raza mea? / Va muri raza ta? / Va trăi raza noastră!'' / ''( Raza noastră'') 

       Creaţia artistică a Constanţei Abălaşei-Donosă este, prin excelenţă, umanistă, în sensul 

pur și clasic al cuvântului. Prin poezie ca şi prin pictură, autoarea transmite încredere în 

valoarea ei și în valoarea fiinţei umane, în sensul superior al existenţei sale, în eternitatea 

spiritului uman ca parte componentă a Universului cosmic. Concepţia sa despre lume şi viaţă 

are la bază convingeri de nestrămutat şi repere morale sigure, care îi jalonează drumul drept în 

contextul atât de zbuciumat al zilelor noastre. Universul său artistic respiră într-o atmosferă de 

calm şi pace sufletească, de linişte şi împliniri sufletești pentru că, ea ştie cu precizie că 

CINEVA, acolo SUS, o protejează şi o iubeşte.  

Cu iubire și prețuire,  

 Prof. Sanda Tănase, 

 

Azi, te-am strigat 

puțina teamă mi-e destulă 

destul și cum ți-e dorul, 

mai bine o zi fără ocol 

tristețea să-și ia zborul. 

azi, te-am strigat din nou, 

ciudat; de parcă ai ales - 

dar l-am rugat pe Dumnezeu 

din suflet să-mi fii șters. 

Rodie cu chip frumos 

rodie cu chip frumos 

și culoare tot virgină, 

fardul toamnei ai adunat 

dorul lacrimei străină. 

dulcii bobi mirositori, 

cu trupșorul vinețiu 

dăruie zemuitori 

gustul toamnei arămiu. 

rodie cu chip frumos 

și destin îngândurat, 

fardul toamnei, nu-l da jos 

cu un strop, tu m-ai pictat. 

Psalm XXIX 

Tăcere în noapte cu lună 

Pe la geamuri se arată. 

Câte-un clopot vag mai sună 

Sărbătoarea așteptată. 

Dorm copacii înfloriți 

Tremurând sub adiere, 

Păsările plângăresc 

Pe crenguțe în tăcere. 

Noaptea pleacă rătăcită 

Vântul bate domolit, 

Raza soarelui ivită 

Lacrimile mi-au strivit. 

Eu rămasă-ngenunchiată 

Lăngă candela aprinsă, 

Ochiul Sfântului se-arată 

Bucurie necuprinsă. 

Sărbătoare, Zi de Paști 

A sosit pe țărmul lumii, 

Maica , a venit cu Sfinții 

Prin parfumul rugăciunii. 

 

Au fost 

au fost vânturi și ninsori - 

în suflet, muguri mi se sparg. 

cu albastrul din culori 

și dorurile tale șirag. 

n-o să înflorească niciodată ! 

ca un zăvor le-ai strâns în salbe, 

cum inima, mi-i stăvilită 

iubirile, să-ți fie oarbe. 
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Teodor Groza Delacodru - Poeme 
 

 
 

CASA DE LA DEAL 

 

M-am născut în patu-n care 

S-au născut părinţii mei 

De gorun din codrul nostru 

Cu scânduri din lemn de tei 

Pe scânduri dricala-n care  

Stau puşi banii pentru boi 

Perne de bumbac ţesute 

De bunica la război,  

 

Pe perete-n capul mesei 

Sfântul Nicolae-i pus 

Sub el lin purecul arde 

De când bunicul s-a dus 

Scaune lungi în jurul mesei 

Aşezate-s cap la cap 

Într-un colţ visează liric 

Busuiocul în proţap. 

 

La icoana Preasfinţitei 

Pusă-n soba de la drum 

Stă olbiţa cu molitvă 

Şi tămâia pentru fum 

Bunica s-atămâieze 

Masa, ştie ea-n ce zi 

Iar molitva-n caz de boală 

Să o deie la copii. 

Peste drum, cuina de vară 

Mai jos şura pentru oi 

Ştalu-i alipit de casă 

Cu o vacă şi doi boi 

Aciuit sub talpa casei 

E podrumul răcoros 

Unde vinul te îmbie  

Cu mirosu-i păcătos. 

 

Mărul dulce de Sânpetru 

Plin ca pomul de Crăciun 

Stă proptit de oboseală 

Într-o pritcă de gorun 

Lângă zidul cel de piatră  

Doi bătrâni şoptesc uşor: 

Un tei încărcat cu aur 

Şi un iagot visător. 

 

Poartă nu-i la casa noastră 

Oricine-i bine venit 

Aveam vin de la Şupaia 

Nici răchia n-a lipsit ... 

Dar de-atunci e multă vreme 

Barca-mi fuge de la mal 

Şi mă duce-n larg cu dorul 

Smuls din Casa de la deal. 

 

 

IDILĂ MESICEANĂ 

 

Miroase-a flori de aur Lunca 

Şi Dealul Mărului la fel 

Se-nfoaie-n iarba lui Ordinul 

De parcă nimeni nu-i ca el. 

 

Ce mândru e Izlazu-n straie 

De nuntă parcă îmbrăcat 

Şi Colnicul şi Pusta mare 

Şi tot ce e la mine-n sat. 

 

Livezile scăldate-n soare 

Cu corul lor de greoluşi 

Sunt mândre ca şi Gaiul popii 

Ori spini-n floare din Teiuşi. 

 

Dar nimeni nu-i ca Valea mare 

Ce cară apa din păduri 

Şi poartă-n plete frăpsăniţă 
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Şi flori de sânger şi de muri. 

 

 

NOAPTEA 

 

E noapte-n satul meu natal 

Adânc suspin-ogaşul 

Visează Casa de la deal 

Şi şura şi sălaşul. 

Ca un copil acoperit 

Cu plapumă de stele 

În vis zâmbeşte fericit 

Pridvorul casei mele. 

Corbin, în prag, pe labe-ntins,  

Stă gata de bătaie 

Viteaz, cel negru, cu păr lins 

Pândeşte-ascuns din paie. 

Un greier singur singurel 

Suspină pe o stâncă 

Ce dor ascuns văpaie-n el 

Ce dragoste adâncă? 

Bătrânul tei de lângă drum 

În nopţile de vară 

De-atâţia ani, ca şi acum,  

Mă cheamă să vin iară... 

Eu nu pot face-atâta drum 

Mi-e prea departe firea 

Dar neputând altfel, altcum,  

Vin doar cu amintirea. 

Spre zori pe rând stelele pier 

A nopţilor tezaur 

Un nor a adormit pe cer 

Întins ca un balaur. 

 

 

FÂNTÂNA LUPILOR 

 

Trece-un drum pe sub o piatră 

Apoi urcă la izvor 

Unde-aşteaptă păuniţa 

Păunaşul codrilor,  

Noaptea unde îşi adapă 

Caii negri pe furiş 

Pe când codru-adânc visează 

În pătucul de frunziş. 

 

Aici lupii-şi taie setea 

Dup-ospăţ împărătesc,  

Vântul cântă-n corn de lună 

Maiestuos un dans domnesc,  

Licuricii ard ca dorul 

Şi colindă ne-ncetat,  

Stânca lacrimi-şi adună 

În izvor adevărat. 

 

Mierla-şi ţese cuib grăbită 

În desiş lângă izvor 

Ca să vadă cât mai bine 

Cui e sete, cui e dor,  

Multe ştie şi gorunul 

Dar să tacă a jurat  

Şi e bine că nici dorul,  

Nici fântâna n-a secat. 

 

Drumul şerpuieşte încă 

Dar e singur singurel 

Nu mai trec cei cu nevoie 

Nici căruţele pe el,  

Nu-l mai bagă nime-n seamă 

Numai eu cuprins de dor 

Urc mereu să-mi stâmpăr setea 

La Fântâna Lupilor. 

 

 

MI-E DOR 

 

Mi-e dor de satul meu natal 

De oameni nu, că sunt prea răi 

Mi-e dor de Casa de la deal 

Mi-e dor de dealuri şi de văi,  

 

Mi-e dor de-un cuc şi-o turturea 

De codrul de gorun mi-e dor 

Acolo este glia mea 

Acolo gândurile-mi zbor,  

 

Mi-e dor de-o tufă din Izlaz 

De-un tei, de tata întristat,  

Mi-e dor de mama, cât necaz 

Pân-m-a crescut a îndurat,  

 

Mi-e dor de dealuri şi de văi 

Mi-e dor de Casa de la deal 

De oameni nu, că sunt prea răi,  

Mi-e dor de satul meu natal. 
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Întunericul educațional 
Autor Constantin Gumann 

 

    Cât timp într-o societate lipsește educația, 

bunul simț, deferența, rușinea, morala, 

respectul, NU vom avea o perspectivă de 

dezvoltare socială solidă nici material nici 

spiritual. În spatele fiecărui proiect 

transformator (reforma învăţământului) 

trebuie să se afle o filosofie şi chiar 

o ideologie adiacentă. ... Fiecare grupare 

politică, odată ajunsă la putere, caută să 

construiască o politică educaţională  proprie 

în acord cu ideologia politică respectivă. Nu 

este importantă buna educație, (din punctul 

lor de vedere) ci este importantă educația 

care folosește grupării politice pentru a se 

menține cât mai ușor și cât mai mult la 

putere, la ciolan. Crearea de viitori votanți ce 

pot fi ușor amăgiți cu pomeni electorale, cu 

creierele cât mai spălate, cum au fost 

purtătorii lozincii iliesciene; „NOI 

MUNCIM, NU GÂNDIM“, ce au votat în 

proporții ceaușiste cei trei trandafiri ai PSD = 

Partidul Spolierii Definitive a poporului 

Român. Dovada este la îndemâna oricui; La data de 12 aprilie 1989, Nicolae Ceaușescu s-a 

adresat Plenarei Comitetului Central, unde a făcut publică încheierea plății datoriei externe, ce 

se ridica la 21 miliarde de dolari, și chiar mai avea de recuperat 2,5 miliarde de dolari, deci 

plus. Ce s-a întâmplat cu acești bani, nu e un mister, banii au răsărit peste noapte în investițiile 

făcute de apropiați ai fostului regim comunist (dispărut) și deveniți oameni de casă ai noului 

regim NEOCOMUNIST. „La vremuri noi, tot noi“, era vorba ce circula cu dușmănie în rândul 

maselor. 

Cu toate că situația materială a României era ideală, noii guvernați  nu s-au grăbit să investească 

în educație ca în Finlanda sau Singapore, țările cu cel mai eficient sistem școlar-educațional 

(PISA). Sau alocat în învățământ de la buget în anul 2019 cca. 9,8 miliarde lei, pentru 

acoperirea creșterilor salariale, pentru investiţii (2 miliarde lei) – pentru implementarea unor 

proiecte finanțate din fonduri europene în vederea modernizării procesului de predare-învăţare 

cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, prin dotarea şcolilor cu table interactive. 

PIB -2019 - milioane lei = 1.022.500.- 
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        Planul de acțiune pentru educație  2019 -2030 (Sic!), elaborat de ministrul învățământului 

dna. Ecaterina Andronescu, sub nr. 9387 din 05.08.2019. ca și cum educația neocomunistă va 

dura aproape o generație ?, nici o referire la PISA- studiile OECD, orientarea școlarizării în cel 

puțin două limbi (Programme for International Student Assessment). Și totuși mai există elevi 

unicate în România, olimpici, care au nivelul IQ peste 130%, dar care NU au în România școli 

pentru supradotați cum există de mult în Israel. De ce credeți că Israelul cu o populație mică 

cca. 8 milioane are cele mai bune tehnologii, cele mai eficiente produse mai ales în domeniul 

militar. Este o necesitate pentru supraviețuire într-o zonă aridă și cu vecini dușmănoși. Evreii 

știu să prețuiască materia cenușie și o cultivă. Văd cu tristețe la TV interviuri cu studenți ce au 

avut șansa să termine studiile în străinătate, cum NU își găsesc un loc corespunzător de muncă 

în România și normal pleacă în occident unde se apreciază pregătirea și sagacitatea 

candidatului și nu culoarea carnetului de partid. Am trăit aceste experiențe personal, când la 

angajarea mea ca inginer la firma AB Mikroelektronic din Salzburg, replica a fost; „întâi veți 

lucra la o mașină, pick and place, ca muncitor cu înaltă calificare, (nu inginer) apoi dacă 

demonstrați nivelul, vă vom promova”. După doi ani am devenit șef de secție,cu diploma 

recunoscută,eu care în 1980 fiind angajat la IEMI Pipera-București tot ca șef de secție am fost 

concediat pentru că nu aveam „originea sănătoasă” (vezi cartea „Evadarea mea din comunism” 

editura pim Iași, 2018). 

          Un sistem public de educație are sarcina să modeleze școlarul într-un OM responsabil, 

care demonstrează un înalt potențial de dezvoltare,spre o integrare socială și profesională totală, 

care simte că aparține națiunii române, gândește și participă la dezvoltarea economică, socială 

și culturală a României și a Europei. El, Românul OM modern ar trebui să asimileze decalogul 

omului de bun simț, ce evită întunericul rațiunii; 

           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) 
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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. 

Să ne reîntoarcem la educația deficitară din România. Ministerul Educației Naționale ar trebui 

să construiască un sistem de educație și formare profesională care să cuprindă politici realiste, 

menite să anticipeze evoluția tehnologică, să corespundă schimbărilor societății și economiei. 

Pentru  că eu trăiesc de mai mult timp în Austria (de 37 de ani) și fiica mea frecventează liceul 

economic din Neumarkt, cunosc în detaliu și mă bucur să aud că în paralel elevii au firma lor în 

care dețin funcții de unde sunt și stimulați financiar. Ei se rotează prin sectoarele acestei firme 

ce produce în domeniul cosmetic pentru a cunoaște practic traseul de la intrarea materiei prime 

până la vânzarea către clientul final. 

Elevul și interesul său primordial trebuie să fie în centrul strategiei educaționale. Educația 

BUNĂ este un BUN public, are un rol esențial în dezvoltarea și coeziunea societății. Ministerul 

Educației Naționale NU trebuie să inventeze iarăși roata, el poate să se uite în ograda vecinilor 

profesori, educatori din Finlanda, Israel, Singapore sau Austria, unde PISA este la un nivel înalt. 

Educația timpurie (de  la vârsta de 6 ani) a devenit o regulă în occident. Digitalizarea începe de 

la grădiniță, dar nu trebuie să devină plagă cum se spune despre actuala generație că este 

„GENERAȚIA HANDY”, toată ziua cu telefonul, un adevărat computer în fața ochilor, mai mult 

pentru distracție și mai puțin pentru învățătură. 

 Se simte lipsa unei reforme curriculare, este nevoie de actualizarea curriculum-urilor pe nivele 

de studiu, o alfabetizare lingvistică digitală la nivel național, ceea ce înseamnă o colaborare a 

centrelor universitare cu bibliotecile comunităților locale. Am avut o revelație la vizita făcută în 

urmă cu câteva luni la Bilbioteca Comunală „Dimitrie Cantemir” condusă de doamna Tasica 

Bita, depășind barierele locale (nu există fonduri suficiente, frâne politice, interesul pentru 

cultură aproape nul), doamna Tasica Bita, bibliotecara cu drag de carte, reușește să fie invitată 

la conferințe naționale unde am aflat și noi de starea consumatorilor de cultură în localitatea cu 

numele celui ce a scris; Descriptio Moldaviae,  Demetrius Cantemir,1714. 

 Se simte necesitatea ridicării calității cadrelor didactice prin introducerea obligativității 

Masteratului didactic și chiar a mentoratului didactic, iar în școlile profesionale, liceele tehnice, 

profesorii să fie și ingineri, existența unui sistem integrat de management educațional, cu 

cataloage electronice inclusiv monitorizare și analize.  

  

https://la.wikisource.org/wiki/Scriptor:Demetrius_Cantemir
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Elena Vlase Munteanu – Poeme  
  

CANICULARĂ... 

 

Ce foşnet de frunze în zori, pe-nserat ! 

Pământ însetat... 

Ce soare, dogoare, ce veştedă floare ! 

Şi mintea şi sufletul cad în lentoare... 

Ce cald, ce pârjol, ce albă lumină ! 

Suspină şi pomul şi omul suspină. 

Ce ardere lentă şi ce usturime! 

Se clatină-n boală lovita mulţime. 

Şi alb caldarâm s-a topit de căldură 

Te fur-ameţeala, leşinul te fură. 

Şi mergi mai ferit sub nemernice garduri, 

Se topesc şi se scurg jenantele farduri. 

Cuvinte pierdute, aiurea-mbinate... 

Te prinde-amorţeala şi sila răzbate. 

E cald peste lume şi beau să m-alin 

Mi-e capul în flăcari şi gândul venin. 

Şi apa se scurge jenant peste piept, 

O gură de aer aştept... 

Mă rog către ceruri să daruie apă 

Iar rarele ploi ne lovesc şi ne-adapă. 

Salvează-ne Doamne , de roşul cuptor ! 

Eşti bun, eşti puternic, stăpân tuturor... 

De soare, dogoare şi florile mor... 

Trimite-ne ,Doamne ,o umbră de nor! 

 

 

CUI SE POTRIVESTE 

 

Eu sprijin muntele cu fruntea, 

Eu sprijin muntele cu pieptul... 

Sunt inca tinar si am dreptul 

Sa traversez peste adincuri puntea, 

Sa-l sprijin si sa-l tin la verticala, 

La inaltime si cu fala 

Ca amindoi suntem de piatra, 

Temei de vatra . 

Eu sprijin muntele cu gindul. 

Sunt tinar si imi vine rindul 

Sa-l sprijin si cu gindul si cu forta 

Si sa aprind iubirii torta 

Sa lumineze-ntreaga verde fire 

Si omenire. 

Eu sprijin muntele cu mina, 

Cu palmele ranite de efort, 

Zvicnind la al dorintelor resort. 

Il sprijin si il tin la inaltime, 

Cu piscurile inaltate-n cer. 

Sunt inca tinar, inca sper 

Sa ma invete muntele si bradul 

Sa trec cu fruntea inaltata vadul, 

Sa ma nuntesc cu verde strai 

Pe verde plai . 

Eu sprijin muntii si vazduhul... 

M-ajuta mintea, vrerea, duhul... 

M-ajuta insusi Dumnezeu 

Ca muntele este al meu. 

Sau, poate muntele sunt eu. 

 

,,RUGAMINTE" 

 

Mai lasa-mi ,lume, dreptul sa muncesc 

Sa-nalt, sa infloresc ori sa darim? 

Sa intilnesc in cale nou tarim... 

Mai lasa-mi ,lume, dreptul sa zidesc . 

Si lasa-mi chin etern ...de azi pe miine 

Sa ma inalt, sa ma lovesc, sa cad, 

Sa trec nebuna prin adincul vad, 

Sa infloresc gradina, sa plamadesc o pîine.. 
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Tu lasa-mi dreptul de-a fi treaza-n zori 

Ca sa ma duc devreme la fintina 

Si peste zare sa ma simt stapina, 

De dragul gliei , treaca-ma fiori. 

Sa- mi risipesc privirea peste lume 

Si blind cuvint sa spovedesc cu gindul, 

La suferinta sa imi vina rindul 

Si valul greului sa-nfrunt anume.. 

Tu lasa-mi ,lume dreptul la curaj 

Si la greseala ori la pocainta, 

La renuntare ori la nazuinta, 

La inaltare ori la derapaj. 

Si lasa-mi dreptul de-a pasi cu dreptul 

Ori de-a pasi gresit cu pasul sting... 

Si in greseala sa regret, sa pling 

Si inima-n regret sa-mi sparga pieptul. 

Tu lasa-mi lume dreptul la lumina 

Eu voi plati cu singe si cu bani 

In fiecare clipa si prin ani. 

Muncita, fruntea mea se-nclina . 

Tu lasa-mi ,lume dreptul la lumina 

 

RUGACIUNE 

 

Opreste , Doamne, apa, opreste Doamne 

vintul, 

Sfinteste-ne privirea si cuvintul! 

Opreste,Doamne , raul, opreste Doamne ura 

Si lumineaza-mi zimbetul, figura. 

Opreste,Doamne frigul si potoleste focul, 

Descopera-mi norocul, descopera-mi 

norocul... 

Opreste ,Doamne tunetul nebun 

Si lovitura apriga de tun. 

Opreste,Doamne ,soarele de jar 

Si daruie-mi lumina ca un far. 

Opreste Doamne tipatul isteric 

Si potoleste-mi frica de-ntuneric. 

Si potoleste frica de cuvint 

Ca viata-i vint...ca viata-i vint. 

Opreste ,Doamne, duhurile rele 

Si gindurile aprige si grele . 

Opreste Doamne fosnetul uscat 

Si gindul cu pacat. 

Si scirtiitul timpului prin veacuri, 

Tamaduieste boala-n blinde leacuri. 

Ofera-mi Doamne linistea , lumina, 

Voi incerca sa-ti infloresc gradina... 

Gradina vietii ,Doamne, minunata, 

De mine inflorita , de gindul Tau creata. 

 

VENIȚI LA HUȘI! 

 

Voi, cei plecați în lumea mare, 

În lumea fără de hotare, 

Veniți cu gândul, foști copii, 

În orășelul dintre vii. 

Și liniștea veți regăsi. 

Să v-amintiți de trenul Crasna- Huși 

(O jucărie de păpuși) 

Din anii cei frumoși apuși. 

Găsi-veți gust de razachie 

În vie la Episcopie. 

V-așteaptă dragostea și muza 

Etern în parcul de la Cuza. 

Și de la nord până la sud, 

Doar doine românești s-aud. 

Și de pe Dric până-n Canada, 

Ori de la gară până în Nevada, 

Și de la Bancă pân -la C.E.C. 

Aceleași doruri se petrec. 

Și din Japonia ori China, 

Se-aude trenul la Dobrina.... 

Cum tot urca, croindu-și calea 

Pe lângă casele lui Ralea. 

Să tot urcați în pas tihnit 

Pe ocolite pân-la Schit, 

Ori la Moțoc , pe blânde trepte... 

Mai poate dorul să aștepte 

Întoarcerile înțelepte? 

Voi, cei plecați, în lume duși, 

Veniți măcar cu gândul pân-la HUȘI! 
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Valentin Leahu - Poeme 

 

Numai dor 
 

Să nu pleci, iubire, 

Fără tine mi-e trist, 

Totul este gol și pesimist... 

Să nu pleci, dragostea mea, 

Fără tine viața mi-e grea. 

Am încercat să trăiesc fără inima ta,  

Păi asta nu-i viață, să știi, 

Inima ta e o floare plină de dor, 

Inima ta e un îndemn să nu mor, 

E sufletul meu îmbrăcat în zâmbet, 

Al inimii tale decor,  

Al sufletului meu călător, 

Călător prin singurătate sunt fără tine, 

Dragostea mea, iubire! 

 

 

Clipe fără de tine 

 
Orașul e pustiu fără tine, iubito, 

Mai trece o zi fără tine, apoi 

Voi suferi când mai pleci, fără mine, 

Fărăr tine mă cătreîndrept către noi,,, 

Tot mereu mă mint că ești tu, 

În clipele mele triste, te-aștept, 

Viața mea fără tine nu-i rost, 

Fără tine, iubito, sunt prost. 

Zilele fără tine mă dor, 

Aștept să îmi bată la geam zâmbetul tău, 

Aștept zorile să îmi bată-n fereastră 

Cu zâmbetul tău, plin de dor. 

Ai intrat pe geamul inimii mele 

Și nu vreau să mai pleci niciodată, 

Suflet iubit, te simt toată,  

Chiar dacă nu ești lângă mine, mereu. 

Viața fără tine e pustie, 

Viața fără tine n-are rost 

Și îmi pare că tot ce a fost, 

Cum a fost sper să fie. 

Orașul e pustiu fără tine, iubito, 

Dar, în sufletul tău e un gând, 

Mă lași efemer în iubire, 

Apoi, iar te văd surâzând... 

 

 

De dragobete 2020 

 
Dragostea mea fara tine n-are cuvinte 

Cuvintele dor fara ale tale cuvinte 

Ma dor cuvintele tale nespuse 

Nespusele tale cuvinte 

Le caut mereu 

Viata fara tine ma doare nu-s eu 

Plecat intr-o lume de noi nestiuta 

As plange mereu 

Dupa o dragoste muta 

mi-e greu in ganduri fara tine, iubito, 

mi-e dorul nestins  

de dragostea ta  

fire de iubire cad din iarna mereu 

mi-e sufletul greu 

fara tine si eu… 
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Mariana Păduraru – Poeme 

 

O zi pentru iubire 

 
Dă-mi, Doamne, înc-o zi pentru-a iubi 

Și îți promit să spun ce nu s-a spus. 

Dă-mi, Doamne, înc-o zi s-o pot trăi, 

Căci simt că n-am trăit-o îndeajuns. 

Lacrimile lumii dă-mi-le, Doamne, mie 

Le voi primi pe toate ca pe un dar ceresc, 

Să le preschimb apoi în vers și poezie 

Mai lasă-mi, Doamne-o zi ca sa iubesc. 

Oceanul amintirilor să curgă 

Să pot sorbi din dulcea lui licoare, 

Și totuși s-ar putea să nu-mi ajungă 

Când setea de iubire e atât de mare. 

Mai lasă-mi, Doamne-o zi să pot iubi 

Presoară peste ea un strop de fericire, 

Dă-mi, Doamne, doar atât cât pot primi 

O zi îți cer. O zi pentru iubire. 

Iubirea e și ea un fel de rană 

E gravă uneori și te mai doare. 

Mai lasă-mi doar o zi s-o pot trăi 

Căci din iubire, Doamne, se și moare. 

Mama  
Frumos ți-e chipul sufletului, mamă  

În care lacrimă pe lacrimă se spală,  

Iar glasul meu când numele ți-l cheamă  

Se-aude-o liniște de catedrală.  

 

La vatra noastră pâinea-i mai gustoasă  

Ea crește-n mâini din dorul tău subtil,  

În casa noastră mică, luminoasă  

O pâine cât un suflet de copil.  

 

Strălucirea ochilor ce plâng  

Lacrimile nu o pot ascunde,  

Două doruri care se ating  

În bătaia inimii profunde. 

 

 Mâinile-ți miros a muncă  

Buzele-ți miros a crini,  

Când cuprinsă sunt de ducă  

Ochii ți-s de lacrimi plini.  

 

Iar când cuprinsă sunt de teamă  

Orice durere mi-o dezlegi,  

Căci tu-mi ești pe vecie mamă  

Eu sunt copilul tău pe veci. 

 

 

Așa mi-i dor  
 

Așa mi-i dor de oameni câteodată  

Grăbiți îmi trec pe-alături zi de zi,  

S-au rătăcit prin gânduri de altădată  

De parcă le-ar lipsi și dreptul de-a zâmbi.  

 

Așa mi-i dor de-o vorbă înțeleaptă  

Rostită de-un bătrân cu păr cărunt,  

Un sfat util de care niciodată  

 

Nu-mi voi feri urechea să-l ascult.  

Aș vrea s-aud o melodie veche  

Iar inima să îmi vibreze-ncet  

Și să citesc sunetul fără de pereche  
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A celui mai desăvârșit poet.  

În care fericit e orice om.  

Și pomii sunt cuprinși de nostalgie,  

Dar totuși verde-i fiecare pom. 

 

Azi doar copiii sincer ne zâmbesc  

Cu ochii mari și fața lor curată,  

Și în altarul ăsta omenesc  

Așa mi-i dor de oameni câteodată. 

 

 

Ne dor  
Ne dor picioarele și pașii sunt grei  

De drumuri și zbucium în umblet.  

Nu mai simțim nici iarba care cândva  

Era leac prin vernilul ce ne unge pe suflet.  

 

Ne dor mâinile și zilele sunt tot mai puține 

Ore se scurg, iar noi le privim din umbră 

cuminți.  

Să vezi copiii sătui, apuci să mănânci doar 

o coajă de pâine  

Părinți ce ieri au fost copii, iar azi copii 

ajunși părinți.  

 

Ne dor ochii și pleoapele sunt grele  

De plânsetul mamei, durerea din oase. 

Departe pare cerul de lună și de stele  

Viața este o pânză cusută cu fir de mătase.  

 

Ne dor buzele și vorbim o limbă aparte, 

Noaptea cu ochii întredeschiși privind 

încolo și încoace .  

Ne pierdem aproapele privind prea departe 

Iar Dumnezeul din noi plânge. Ascultă și 

tace!  

 

Ne dor picioarele, mâinile, ochii și buzele,  

De drumuri, de ore, de plânset, de dor.  

Omul- copacul din care cad frunzele  

Sau pomul de floare. Mereu roditor! 

 

 

Doar Tu și Dumnezeu 

 
Vreau să-mi fii ultimul cuvânt 

Pe buzele ce nu ți-au spus 

Că-mi ești apusul ce răsare 

Și răsăritul din apus. 

 

Vreau să-mi fii zilele din nopți, 

Când îngerii nu pot dormi. 

Să nu mă știi mai mult decât 

Atât cât m-ai putea iubi. 

 

Vreau să-mi fii ploaie pentru suflet, 

Ce creste rădăcini adânci 

Și cu puterea minții tale, 

Să mă cultivi și-apoi să plângi. 

 

Vreau să-mi fii ger în miez de vară, 

Să îmi îngheți gândul ateu 

Și iarna, când mă-nghite focul, 

Să-mi fii doar tu și ...Dumnezeu! 

 

 

De ce-am rămas acasă.. 
 

Cu gândul ca-ntr-o zi va fi mai bine 

Și că la ei nici pâinea nu-i gustoasă, 

M-am tot mințit de-atâtea ori pe mine 

Și-am zis c-o să rămân aici, acasă. 

 

Am vrut mereu să cred că sunt o floare 

Ce nu-și găsește loc prin mărăcine, 

Dar țara asta parcă-i de vânzare 

Și toate-aici astăzi îmi sunt străine. 

 

Am scris mereu cu suflet și cu drag 

Mi-am așternut iubirea intr-o carte. 

De-atâtea ori mi-am pus picioru-n prag, 

Dar am rămas crezând că se mai poate. 

 

Și mă întreb în fiecare zi 

Atâtea avioane care pleacă, 

Iar tinerii de-acolo unde sunt 

Mai vor oare acasă să se-ntoarcă?! 

 

Și câte lacrimi..tot atâtea vise 

Un gând puternic astăzi nu mă lasă, 

Și mă întreb de-atâtea ori pe mine 

De ce-am rămas aici?! De ce-am rămas 

acasă? 

  

  



 
 

      61 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 10  anul II  Iunie 2020 

Vasile MANDRIC -  Simfonia albastră 
 

 
 

SIMFONIA TĂCUTĂ  

  

Dorm sunete-obosite în cămașa de noapte 

pe Beethoven am început  ca să-l iert de-

atâta risipă  

Universu-a amuțit pentru o clipă nu se mai 

aude nicio lăută Dincolo de Noi cei din 

Lumea Tăcută au plecat la concert.  

  

Liniștea doarme cu somnifere muzica 

terestră n-a mai fost amintită prin sfere 

decât cu Aprobarea din Lumea Turtită 

logica versului stă răsturnată gândul 

poetului vrea să se-ascundă în Lumea 

Rotundă și-njură Lumea Pătrată.  

  

  

Cântă în visu-i de liniște Grieg, Enescu a 

semănat rapsodii pe o salbă de stele prin 

spații numai eu și Ceaikovski tremurăm de 

frig pentru o lebădă albă plină de grații 

furată de Iele.  

 

 

 

 

SIMFONIA MUTĂ  

 

Mozart a adormit demult la uvertura din 

actul întâi la căpătâi un pui de melodie 

veche cântec de leagăn scâncește.  

  

Numai flautul mut fuge-n ureche furiș 

cineva a percutat vidul și nu s-a mai 

întâmplat nimic căci fachirii strecurați pe-

acoperiș au stins zgomotele.  

  

Doar un Mit rezemat de-un stâlp de orgă își 

răsucește mustața-n oglindă orga a tăcut și 

clopotele  încep să bată valsând Malformata 

Simfonie ascunsă după azimut.  

  

În loc de Afară te-ascunzi înlăuntru  cum te 

desfierbi și-n tine încep să ningă prin 

armistițiul dintre Ore.  

  

  

Ce-o fi în miezul Hibernării triste?  

te-ntrebi tu oare când preoți blestemați 

deghizați în Atei cu studii de teologie 

marxistă vor să dezlege mistere în N 

exemplare.   

  

Într-un târziu, în călimări tocul celui 

înghețat, îmbrâncit și alunecând pieziș doar 

reverii asmatice culege!  

  

 

SIMFONIA CLIPEI  

Pe sub aripa clipei se furișează un cânt până 

sub gând,  până sub Lună, eu aș dori să-l 

pun în cuvânt mai puțin vesel, mai puțin 

trist, ori aș dori ca să tacă până va Trece  

bileniul blestemat de Christ căci n-a reușit 

să facă lumea mai bună.  

  

Pe sub aripa Clipei se furișează un cânt 

sunete stau împăiate ca pentru muzeu mă 

gândesc cu spaimă căci toate instrumentele 

le am încuiate în sufletul atât de derbedeu.  

  

Numai poeziile  sunt morile mele de vânt  

pentru care dau trânta cu Dumnezeu.  

  

Acorduri minore ne-nconjoară dansând ne 

dezbracă Timpul de ore  
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cele majore pe seama noastră fac glume la 

ușa următorului Secol.  

  

Oriunde gândurile-mi stau de strajă  

ca să-i spun adevărul negru despre lume  

- sic transit gloria mundi dacă nu mă va 

ascunde până atunci Timpul într-o coajă.  

  

Pe sub aripa clipei se furișează un cânt mă-

ngân cu un blestem pentru secolul acesta 

războinic care a ajuns în etate nu gem, nu 

plâng, din contră nici când dorm. Tata - 

pământ – încă mai vrea să mă acopere o 

Carte  

o fi vreun vis de Dincolo de Moarte pe 

care-l doresc și-n care mă tem să mă strâng.  

  

 

SIMFONIA TIMPULUI  

  

Iată-mă, sunt dirijorul orchestrei.  

Timpul m-a angajat pentru o vreme 

stăpânul sonetelor Mute, bagheta mi-e tocul 

ce scrie poeme urechea nu mai are ce să 

asculte.  

  

Iată-mă, sunt dirijorul orchestrei, veniți la 

spectacol, fachiri iubitori de demență 

cățărați-vă pe acoperișul sufletului!  

Faceți reparație capitală să nu se strecoare 

ploaia cu sunete murdare de inexistență!   

  

Iată-mă, sunt dirijorul orchestrei, de-a v-ați 

ascunselea minutele pe sub pupitre se joacă 

cu ora de-a dura  în scherzzo-ul simfonic.  

  

Ceasul electronic, spectator întârziat de la 

ședință, a venit la concert în ultima clipă, 

numai bătrâna clepsidră rămasă acasă ca 

prin miracol visează strănepoata încă 

nenăscută ființă,  

Vremea-Vremii  

- Primadonă-n spectacol.  

Iată-mă, sunt dirijorul orchestrei. Ecoul îmi 

fură gândul departe ca pe-o erată,  

ochii Adevărului mă privesc din spate, 

numai Minciuna din boxa sufletului face 

semn disperată.  

  

Iată-mă, sunt dirijorul orchestrei.  

Îmi sunt secundele torță,  

Orele fumegă,   

Minutele ard,   

Timpul mi se-mbracă în cămașă de forță  

Ca să viseze Gândul zburător   

Pegas mi-l fac,  

legându-l de gard, să nu mai necheze de-

atâta pseudo-zbor, cu care mă mint că-s 

Nemuritor.  

  

Iată-mă, sunt dirijorul orchestrei. 

Spectacolu-i lung câtă putere trebuie să 

capăt să cuprind înaltul, vreau să cred  că 

nu-s altul, ci acel ce va duce spectacolul și 

orchestra până la capăt!  

  

Iată-mă, sunt dirijorul orchestrei.  

La spectacol poate să vină oricine, Timpul 

m-a făcut să-nțeleg,  vezi bine,   

Unde-i realul și unde-i neantul,  ori dacă 

sunt ca valoare: barem pe jumătate întreg.  

  

Căci se-ntâmplă la noi  

ca Nimicul Zero, Infamantul să-l acuze   

că nu știe cât face Unu și cu Unu pe Doi.  

  

Iată-mă, sunt dirijorul orchestrei. 

Spectacolul curge-n Eter din rutină odată 

cu-njurăturile din colțul gurii sunetele-s 

roșii, vopsite cu Duco, și pier  dintr-o sală 

vecină pe-o foaie ce scrie Erată.  

 

Dincolo de Noi  și de Cortina de Fier, de la 

Nistru și până-n Missouri,  ne cântă 

Nabuco, cu înc-o soprană  

- frumoasa Nana Muskouri,  pe sub tot ce-i 

albastru sub cer și ne întoarce cuțitul în 

rană!  
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Ștefan Mîrzac – Natura din om - aforisme 
❖ Fala este lumina întunecată a orgoliului.  

❖ Cei ce sunt falși cu alții nu pot fi sinceri nici cu sufletul lor.  

❖ Când ne-am obișnuit cu falsul (masca), am devenit falși. 

❖ Familia încearcă să învețe egoismul să devină altruism, dar, deseori, regretă. Fantastic  

❖ Fantasticul este poezia științei.  

❖ Fățărnicia unge acum prin cuvinte, ca să scârțâie faptele viitoare.  

❖ Fățărnicia afișează o realitate falsă sau nu afișează nici o realitate, pentru că „nu o vede”. 

❖ Paradoxal, fățărnicia altora ne răsplătește încrederea și ajutorul acordat, prin pedeapsă. 

Femeie ❖ Femeia este cel mai frumos îmbrăcată când nu este îmbrăcată.  

❖ Zâmbetul, vorba și privirea caldă fac parte din formele moi și rotunde ale femeii. 

❖ Ființele îmi spun că este mai greu de lucrat cu lucrurile care vibrează.  

❖ Uneori, înţepătura fineţei o iei drept mângâiere.  

❖ Fineţea, începând de la cuvânt, mângâie sau, uneori, nici nu atinge, pe când duritatea taie 

fiindcă este îngustă şi puternică.  

❖ Pentru Brutus, fineţea este o banalitate, ba chiar miroase a prostie. 

❖ Dacă fineţe nu poate exista tot timpul unei interacţiuni, este necesară măcar la sfârşit, pentru 

ultima impresie.  

❖ Fineţea rezolvă, de obicei, problemele mici ale lucrurilor mari.  

❖ Fineţea şi teama s-au obişnuit cu grija în abordarea unor parteneri.  

❖ Fiorul este o vibraţie profundă, de suflet. Cu cât îl trăim mai des, cu atât viaţa noastră este 

mai bună.  

❖ Când despici firul în patru, poţi pierde firul.  

❖ Paradoxul firului roşu: el este, uneori, invizibil. 

❖ Constantele fizice sunt nişte idei fixe ale unor fragmente din univers.  

❖ După fizica clasică, totul se poate egaliza prin transfer, numai să fie în contact direct. După 

fizica cuantică, egalizarea şi transferul se pot face şi la distanţă, prin unde. 

❖ Floarea este cel mai frumos educator. 

❖ Floarea „de grătar” miroase, de obicei, numai în weekend. 

❖ Florile măştii nu rodesc. 

❖ Floarea este ca o lumină a culorii, ce dă culoare luminii. ❖ Florile sunt roadele luminii. De 

aceea, de regulă, ele nu apar şi nu trăiesc în întuneric. Excepţii, or fi. 

❖ Focul viu nu arde. El încălzeşte trupul şi sufletul. ❖ Aşa cum focul face să zboare apa, tot 

aşa şi pământul face să cadă aerul.  

❖ Forţele de respingere tind să nască mulţimi disjuncte, iar forţele de atracţie tind să nască 

mulţimi identice.  

❖ Forţele pot să devină fine dacă îşi rafinează cantitatea în calitate. Frică ❖ Frica face 

campioni la fuga de noi.  

❖ Şansa fricii este să ajungă un foarte bun executant. 
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Mariana Rogoz 

Stratulat 
 

       Profesor gradul I de Limba și 

Literatura Română, membră în Liga 

Scriitorilor din România și în Liga 

Scriitorilor din Vrancea. 

Face parte din Asociația Universul 

Prieteniei, Iași și din Asociația Scriitorilor 

Români din Austria. 

A publicat 15 plachete de versuri și o carte 

pentru copii, fiind prezentă în multe volume 

antologice. A primit o serie de premii, 

distincții și diplome literare și de merit. 

 

Poeta locuiește un vis ori o literă, sufletul diafan e traumatizat de antitezele melancoliei, un 

tragic tranzitiv continuă obsesia căutării identitare. Ea este o Eurydice în așteptarea lui 

Orfeu.”  – Ionel Bota 

 

Bună dimineața, Dragostea mea! 

Tăcere 

 

Am tăcut aproape o viață.  

Am vrut să fac această călătorie de una singură, dar a trebuit să respect un traseu impus de 

Cineva ce toate le știe. Mai întâi trebuia să fiu copilul părinților mei. 

Să mă nasc, să cresc, să merg la școală, să învăț, să iubesc, să cad, să mă ridic, să trăiesc, să 

zbor... 

Timp de altă viață, am vorbit.  

Vorbesc, vorbesc încă despre serile de după furtună, în care norii îmi tulbură cerul și amintirile, 

despre florile triste și frunzele atârnate de ramuri, despre gânduri și muzica deșertului, despre 

liniștea dintre valuri și oftatul farului părăsit, despre loviturile sorții, despre bani, despre mama 

de care îmi este dor, despre vrute și nevrute... Mă trezesc în fiecare dimineață pentru a privi 

răsăritul soarelui, pentru a descânta cuvintele, pentru a-mi trăi clipa. 

Câteodată, lacrimile îmi înțeapă pleoapele și mă prăbușesc pe marginea unei ore plângând 

păsări, și cioburi, și ape... 

Nu știu de ce. 

Sau poate pentru că mă îndepărtez tot mai mult de viața asta, spre nu știu unde, până când voi fi 

un punct pe auriul nesfârșit al nisipului. 

În aer se aude chemarea tăcerii... 
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Alunecă tăcerea... 
 

Își leapădă copacii iubirea-n rădăcini... 

lumina curge leneș ca mierea  

prin smochini... 

 

Alunecă tăcerea prin doruri vechi, 

stinghere, 

suntem doar o iubire pierdută  

prin unghere. 

 

Făcuți din cer și apă, ne amintim de noi 

cum hoinăream prin umbre,  

prin veri și caprifoi. 

 

Sub pleoapele de nori ne ghemuiam 

cuminți, 

ne coloram privirea cu îngeri  

și cu sfinți. 

 

Arunc în valuri vise, epistole nescrise. 

Pe ziduri crește-amarul;  

uitarea ne umbrise... 

 

Când ploile de toamnă vor suspina-n 

ferestre  

în urma ta, prin parcuri,  

răsare o poveste. 

 

Alunecă tăcerea prin doruri vechi, 

stinghere, 

suntem doar o iubire pierdută  

prin unghere. 

 

 

Atât de aproape... 
 

Eram atât de aproape de dimineața ta, 

încât răsăritul s-a oprit pe buzele mele. 

Adunam vise și umbre,  

cerneam  rugăciuni, iertări 

și mulțumiri... 

Mă aflam dincolo de timp, 

dincolo de mine, 

dincolo de liniștea vieții... 

Am rămas lângă altarul bisericii 

ce se înălța până la Dumnezeul 

uitărilor, iubirilor 

și am aprins făclii 

- cuvinte-ambră - 

pentru cer și pământ, 

stele și oameni, 

pentru frig și durere, 

 iarbă, soare, cădere... 

Tristă, obscură tăcere! 

 

 

Fericire 
 

Mă strecor 

din neantul orelor de somn 

în bucuria 

luminii de dimineaţă. 

 

Contemplu 

zborul păsărilor, 

firul de iarbă, 

cerul albastru, 

un bărbat îndrăgostit 

ce numără paşii 

de la cuminţenie la nebunie, 

de la suferinţă la bucurie 

sfidând ordinea primordială. 

 

Timpul îmi prelungeşte visul 

cu iubire şi-asfințire... 

 

 

Dimineaţa 
 

Zilele dispar una câte una. 

Se duc să aprindă 

o lumânare 

la marginea nopţii; 

merg să-şi primenească 

răsăritul 

cântând imnuri de dragoste. 

Lumina îmi zâmbeşte 

în gene, 

în ochii uitaţi 

pe aripile fluturilor 

pierduţi în dragostea lor. 

Poate că trăiesc într-un basm 

în care lacrimile 

sunt umbrele păsărilor albe 

închise în colivia cerului, 

poate că zbor pe tărâmul 

tinereţii fără bătrâneţe  

şi al vieţii fără moarte, 
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poate că dorm în urma 

lăsată de Dumnezeu 

în viaţa altcuiva 

 

În zori 
 

Sorbeam dulceaţa timpului pierdut 

în labirintul lui Dedal. 

Crescusem fir cu fir în valea 

plângerii unde ploua de trei ori pe an 

cu pene, cu blesteme şi cu dor… 

 

Se-neacă penele în apele din nor 

rămâne un blestem şi-un dor, 

o linie a vieţii, un pas de muritor… 

 

Când m-am trezit 

crescuse iarba peste ochi, 

peste cerul învineţit 

– nenorocit fior. 

 

 

În liniștea galbenă a dimineții... 

 

Am revenit când noaptea s-a furișat 

ca o vietate 

în ascunzișurile întunecate 

ale somnului... 

Apoi... 

Apoi stelele au dispărut și 

El mi-a inundat sfielnic sufletul. 

 

Ți-am privit tăcută ochii 

și am văzut cum coboară în ei 

cerul 

și pescărușii 

istoviți de freamătul mării, 

de murmurul adâncurilor, 

de vaietul scoicilor ce abia se nasc. 

 

Astăzi sunt ca un glob în care 

copacii și-au trimis culorile și lacrimile; 

astăzi sunt ca o cameră 

în care s-a revărsat 

lumina 

și s-au împrăștiat brățările 

pe care mi le-ai dăruit de Crăciun... 

 

Îmi amintesc numele tău 

scris în nisipul pustiului, 

în liniștea galbenă a dimineții 

prin care 

mă pierd înspre mine... 

 

 

Vino în timpul meu 

 

E dimineață? 

Am uitat că timpul tău e mozaic 

de păsări călătoare, 

de fluturi și cireșe coapte, 

un timp cuminte 

cu amintiri albastre și ceasuri ruginite 

în fereastră. 

 

Vino în timpul meu 

să îți așez visul sub pleoape, 

să căutăm cuvintele de foc, 

să ardem frigul din ochii statuilor de ceară, 

să scriem poemul umbrei 

din ghioc. 

 

Dar ce contează cum e timpul și al cui? 

Să ne-așezăm pe marginea fântânii 

să bem din miedul zeilor 

o stea, 

și să rostim în șoaptă o nouă rugăciune: 

Bună dimineața, Dragostea mea! 

 

(selecție din volumele: Doamne, de ce m-ai 

pedepsit cu mine, ed. Detectiv Literar, 

București,  2017; Mansarda Timpului, ed. 

TipoMoldova, Iași, 2018; Amăgirile 

nemuririi, ed. Eikon, București, 2019) 
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Liliana Popa -  
 

  Cel mai bun actor în rolul lui Richard al III-lea este 

Marius Manole ! Trebuie să vedeți Richard al III-lea de William 

Shakespeare, în regia Andrei Şerban, la Bulandra ! 

Acum m-am întors de la Teatrul Bulandra și păstrez emoția și 

plenitudinea pe care ți-o dă un spectacol bun !  Am mai rămas în 

sala Liviu Ciulei pînă s-a făcut liniște și aerul, pereții, totul încă 

fremătau... Afară, pe trotuarul din fața teatrului lumea vorbea, 

parcă nu vroia să plece, să se desprindă de vrajă, de lumea creată 

de Andrei Șerban...o lume în care tristul spectacol al actorilor 

politici de la noi s-a mutat pe scenă.   

Textul spectcolului esre o adaptare în care apar scurte 

replici din Caragiale, Mușatescu, Beaumarchais, spiritul 

politicianului corupt, infatuat, arogant este urcat pe scenă astfel 

încît piesa devine o tragedie comică, așa cum a și precizat Andrei 

Serban la începutul spectacolului... 

Înainte de începerea spectacolului, regizorul Andrei Serban a declarat că spectacolul est dedicat 

regizorului Lucian Pintilie care tot la Teatrul Bulandra, prin 1972, cred, punea în scenă Revizorul, piesă 

interzisă după 3 zile de regimul comunist și regizorului Liviu Ciulei.   

Mi-am amintit în clipa aceea de ultima piesă regizată pe aceiași scenă de Liviu Ciulei - Șase 

personaje în căutarea unui autor - iar cel care l-a jutat să urce pe scenă atunci era regizorul Ducu Darie.  

Ce bine că avem regizori mari, talentați, cu har și inteligență artistică ! 

Apoi s-a auzit vocea lui Marius Manole, scrîșnind printre dinți, deja intrat în rol, sfătuindu-i pe spectaori 

să-și închidă telefoanele mobile pentru că altminteri le vor fi confiscate de Richard al III -lea însuși !   

După 25 de ani de la legendara interpretare a lui Marcel Iureş și după 35 de ani , de la 

interpretarea lui Radu Beligan, Richard , regele shakespearian posedat de patima pentru putere absolută, 

reînvie la Bulandra cu versatilul Marius Manole în rolul principal. Conceptul etern al „copilului” 

neînțeles, răzbunător, care devine tot mai rău, trădător, criminal, el însuși nu e decît o imagine a 

trădărilor, minciunilor, a crimelor. 

Talent, forță, dăruire, cred că nimic nu e mai important pentru un actor de talia sa decât 

TEATRUL!  Richard III este și un spectacol al lui Marius Manole. Richard III este obligatoriu de vazut.  

Interpretarea e dificilă, recită, cîntă, dansează, face o gimanstică ....adaptată și sugestivă. O să îl vedeți 

exact ca în fotografie cu fața tarnsfigurată, udă de multe ori, dar conștient de valoarea interpretării sale. 

Bravo, Marius Manole ! În rolul Lady Anne, mai târziu ducesă de Gloucester și regină,  văduva lui 

Eduard, fiul regelui Henric al VI-lea; actrița Alexandra Fasolă! Richard III este unul dintre cele mai 

întunecate personaje din opera lui Shakespeare, fiind adesea comparat cu Macbeth în privinta cruzimii 

cu care îsi urmeză destinul. Descris în piesă ca diform, de parcă dramaturgul si-ar fi propus să-l 

pedepsească în acest fel, Richard III îsi revarsă pornirile atavice pentru a-si atinge scopurile, urzind 

planuri machiavelice, menite să-i confere puterea politică absolută.  

Diabolismul său este perfect încadrat de scenă, iar spectatorul se cutremură în faţa succesiunii 

de replici presărate cu râsete sardonice, când Richard îşi gratulează propria perfidie. Scenele conturează 

fiecare personaj din spectacol, la liniile shakespeariene regizorul adăugând o remarcabilă tuşă orientală. 

Richard III este altfel construit de Wang Xiaoying; este lipsit de stigmatul fizic, este zvelt şi uneori 

comic si încearcă să o cucerească pe proaspăt văduvita Lady Ann.  

Adevăratul Richard din istorie nu avea un handicap, noul Richard se doreşte întruchiparea 

politicianului actual, iar protagonistul îşi domină publicul printr-o interpretare de excepțe, cea a lui 

Marius Manole 

 

Liliana Popa 

scriitor, jurnalist 
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