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Sărbătoare de suflet 
 

Asociatia Scriitorilor Români din Austria lansează 
editia aniversară a revistei Condeierul diasporei! 

 

 

Asociația Scriitorilor Români sau A.S.R.A. cum 

o denumim prescurtat, a primit oficial 

aprobarea de funcționare, în 13 martie 2018. 

Poate că nimic nu este întâmplător, căci chiar 

atât de atent calculată nu a fost organizarea. 

Așadar, faptul că a primit oficial aprobarea în 

luna martie, când se sărbătorește Ziua 

Mondială a Scriitorilor la data de 03 martie și 

Ziua Internațională a Poeziei la 21 martie, a fost 

ca o recunoaștere a faptului că oamenii de litere 

și de cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume 

și-au adus o contribuție remarcabilă la 

îmbogățirea culturii și spiritualității universale. 

Ceva mai târziu și-a făcut apariția și revista 

Condeierul diasporei care urmărește să susțină 

creația poetică, stabilirea unui dialog între poezie și alte genuri ale creației, editarea și 

promovarea poeziei ca artă deschisă oamenilor 

Lansată în mai 2018, pe o piaţă de reviste aglomerată, Condeierul diasporei şi-a declarat 

imediat intenţiile: să ridice standardul atât prin imagine şi conținut, cât şi prin retorică şi să-şi 

atragă un segment de audiență select și decent.  

Apariţia unei astfel de publicaţii reprezintă în ziua de astăzi o încercare temerară. Multe au 

fost astfel de reviste care au apărut la început cu entuziasm, stingându-se repede din varii 

motive, desigur că finanțarea a fost întotdeauna o problemă. 

Am impresia că am intrat într-o epocă în care, pentru prima oară în istorie, cultura nu mai dă 

direcția societății, iar societatea nu mai recunoaște în cultură referentul și conținutul veritabil 

al vieții ei istorice. 

La ceas aniversar, ne  îndreptăm gândurile cu recunoștință către toți cei care, de-a lungul 

anilor, și-au adus o contribuție importantă la publicarea unor articole de calitate care să 
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reflecte interesul pentru cultură.  În ciuda tuturor piedicilor de natură financiară, 

administrativă etc. Revista Condeierul diasporei a dăinuit peste ani și mă bucur să constat că 

a trecut cu bine încercarea si a ieșit chiar întărită străduindu-se  să apară în condiții cât mai 

bune și în timp util. 

Revista Condeierul diasporei, apare trimestrial, sub egida prestigioasei Uniuni a Ziariștilor 

Profesioniști din România, în format online. Datorită progresului în domeniul IT, din ce în ce 

mai multe persoane citesc presa on-line. 

Multe reviste apar şi ȋn varianta electronică, așa că cititul on-line poate reprezenta o economie 

de hârtie, bani şi de timp.  Personal am preferat varianta format online, în primul rând din 

dorința de a nu contribui la despădurirea planetei. Cărțile primesc locul de cinste în bibliotecă, 

dar revistele, de regulă după ce sunt citite, sunt aruncate la coș.  

- În al doilea rând, pentru că această revistă nu primește (pentru că nici nu pretinde), nicio 

susținere financiară, ea apare din munca voluntară rezultată din dragostea de a promova 

literatura română și scriitorii români contemporani. 

Revistele culturale au reprezentat întotdeauna, în istoria modernă a României, reperele în jurul 

cărora s-au structurat câmpul de acțiune, ierarhiile de valori și curentele estetice ale uniunilor 

de creatori din spatele lor. Din acest punct de vedere, revistele culturale au fost de fapt 

adevărate instituții culturale care au modelat spiritualitatea și gustul generațiilor succesive de 

oameni instruiți din România ultimilor 150 de ani.  

Această celebrare nu e doar un salut adresat trecutului, ci şi o priză de conștiință la momentul 

actual; revista e la ora bilanțului şi la un moment de răscruce şi delimitare a opțiunilor care să 

o definească de aici înainte.  

Revista și-a împlinit principala menire, aceea de a se constitui într-o tribună de la care să se 

facă auziți  autorii truditori ale căror nume de multe ori sunt ignorate de autorii cronicilor de 

carte, într-un instrument de promovare a autorilor din toate generațiile. 

La ceas de sărbătoare pentru Revista Condeierul diasporei mă înclin actului de spiritualitate 

trăit şi cultivat în paginile ei,  dorind colegilor de redacție, colaboratorilor, autorilor și cititorilor 

ei, dar şi celor care o urmăresc, un sincer:  

La Mulți Ani, prieteni de condei! 

Daniela Gumann – Salzburg 

        Președinte fondator ASRA 
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La mulți ani, 

Revista  Condeiul diasporei! 

 

 În luna martie a acestui an 2021, Revista Condeiul diasporei 

a Asociației Scriitorilor Români din Austria, împlinește trei ani de 

existență de la înființare. Trei ani plini de succese și realizări 

recunoscute de oficialitățile din Salzburg, dar și de către românii din 

Diaspora care fac cultură. Asociația Scriitorilor Români din Austria 

cât și revista ce o reprezintă, Condeiul diasporei, înființată de 

Daniela și Constantin Gumann, familie cununată în arta cuvântului 

scris cât și al artelor plastice, (Constantin  Gumann, care practică 

arta iconografică și cea a metaloplastiei) au știut prin marea lor 

intuiție, să colaboreze și să apropie  în cadrul acestor două, oameni de cultură, personalități 

marcante iubitori de Eminescu, de Enescu, Brâncuși și tot ce înseamnă românesc în această 

lume. Este un semn de prețuire, de onoare  pentru mine să scriu despre această revistă, dat 

știind, câtă vrednicie trebuie să ai, să înfăptuiești cu pricepere alcătuirea ei.   

În anul 2020, la sărbătorirea celor doi ani de existență, am primit invitația, printre alte 

personalități culturale, să merg la Salzburg pentru acest eveniment. Nu am stat prea mult pe 

gânduri fiind vorba de cultură. Știind bine cât drum este de străbătut de acasă până la 

Salzburg, când pandemia bătea la ușile întregii Europe, nu mi-am clintit hotărârea!  

Personal, trecând printr-o grea și lungă pandemie între anii 2017 – 2018, mi-am spus: 

nimic nu mă mai sperie! Pentru această sărbătoare la care mi-am dat cuvântul, voi fi prezentă 

la Salzburg! Am fost. Pentru cel de-al doilea an de existență, doamna Daniela Gumann a oferit 

Diplome de Excelență tuturor participanților, dar și colaboratorilor. Unele dintre acestea au 

fost duse de mine, special la Brăila. Cuvintele sunt prea sărace acum, să pot mărturisi cât de 

bine m-am simțit la familia Gumann, în przența poetelor de origine română, Antonela Stoica 

din Germania și Melania Briciu-Atanasiu din Austria. Întregul personal, angajați ai firmei de 

îngrijire a oamenilor vârstnici de la „ Firma D & C Gumann ”, români care muncesc în Austria, 

au fost prezenți ca de fiecare dată la orice eveniment, bucurându-se de prezența noastră, 

iarăși împreună, simțindu-ne minunat.  

Despre bunătatea și lumina din sufletul unui om o afli de cum îi treci pragul casei. Cu 

acestea am făcut cunoștință în martie 2020! Ne-am simțit atât de bine, încât uneori preferam 

să tac și să privesc pe pereți, ca într-o sfântă biserică. Pereți încărcați cu icoane pictate manual 

și tablouri cu flori și peisaje. Priveam și-mi venea în minte evenimentele organizate de Daniela 

și Constantin Gumann în România, în toamna anului 2019. Primul a fost la Centrul Cultural 

Eminescu din București pe data de 10 septembrie, unde mulți poeți și prozatori au venit special 

din țară și din Italia, dar și iubitori de cultură au făcut sala arhiplină. Cel de-al doilea eveniment 

a fost organizat pe data de 20 septembrie la Muzeul Brăilei – Secția Etnografie, unde au fost 

lansate cărțile autorilor: Daniela Gumann, Constantin Gumann și cartea și vernisajul expoziției 

de grafică închinată lui Mihai  Eminescu, a Constanței Abălașei-Donosă. Priveam la frumusețile 
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casei primitoare și la sensibilitatea gazdelor care parcă te invita la meditație și admirație 

înălțătoare. Atunci mi-am spus: „ Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul, așa 

cum o fac și oamenii.  

Numai că Dumnezeu, ne dă înștiințări să ne înfăptuim învățătura Lui.! Ioan 33. 14. 16. 

Cu oamenii, ne adunăm, numai de ne asemănăm!

       

Floare-s eu, tu ești copacul 

 

Floare-s eu, tu ești pământul. 

Descoperă-mi de vrei cărarea; 

Să pun sămânța să dau fructul. 

Floare-s eu, tu ești copacul. 

Așteaptă-mi înfructatul. 

Dorinței mele, fructul oprit- 

Coroana ta ai dezgolit. 

La jocul nostru de-nceput, 

Prin stropi de lacrimi ne-am iubit, 

Adânc, adânc din fruct în fruct 

Și trunchi în trunchi, 

Îngenunchiați până-n pământ.   

 

   Biruința poeziei  

 

Poezia, cântă mai mult 

Decât valurile mării. 

Poezia, e mai frumoasă 

Decât închipuirea inimilor noastre. 

Poezia, vorbește mai mult 

Decât vorbesc oamenii. 

Poezia, dorește mai mult 

Decât tot ce e firesc: 

De viață, de dragoste, de virtute.    

 Sonata ploii albe 

 

Au curs din cer atâtea stele 

Scântâietoare licărind.  

Au curs încet, și rânduite 

Aatâtea stele mici, sclipind. 

 

Nu pleca; pictează ploaia,   

Ploaia dalbă ca mătasea. 

Ploaia limpede ce-mi spală  

Chipul, trupul, apoi pașii...   

 

      Sonata ploii mute 

 

Vânt zglobiu și ploaie surdă,  

Zgomot straniu, strop pripeag  

Bați la geamuri să te-audă,  

Dorul sterp al celui drag.  

M-am închis între pereți, 

Voia voastră-i mai tăcută.  

Și murim închiși în noi... 

Eu, tu, vânt și ploaie mută.   

 

           Orașul cu amintiri  

 

În parcul vechi cu ceasul cunoscut, 

Abia au înflorit platanii... 

Platani din secolul trecut, au înflorit; 

Cu sfere brune prinse de crengile ce curg. 

Și ceasul vechi abia că se aude... 

Spălat de ploi și vechi dragi amintiri, 

Mai întristat în soare de doruri neștiute. 

La ceasul vechi și cunoscut, 

Era popasul nostru de întâlniri tăcute... 

Cu amăgiri și întristări, cu vagi reproșuri 

mute. 

Iar ceasul vechi și arhicunoscut 

Uitând măsura timpului trecut, 

Ucis de stelele ce apar și pier,   

Rămâne în a noastră amintire, efemer, 

Și straniu, 

Ca în tablourile lui Dali.  

Constanța Abălașei-Donosă
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Eminescu - itinerar  vienez 

Fragment 
Autor, Dan Toma Dulciu 

 

În perioada 1869-1873, numărul studenților români sosiți la învățătură 

în capitala Imperiului Austro-Ungar nu depășea cifra de aproape 200 

de persoane. Acest reper numeric, desigur relativ, crește în mod constant, încât, în anul 1912, 

la „Universitatea Viena”, dintr-un efectiv de 9900 de studenți, circa 23% proveneau din 

Bucovina, pe atunci provincie a imperiului.1 

Dintotdeauna, acest oraș a atras tinerii2 veniți din România prin nivelul înalt al studiilor 

efectuate aici, îndeosebi în domeniul medicinii. Afluxul era așa de mare, asemănător aceluia 

din stațiunile de odihnă și refacere din Austria (Baden bei Wien, Halle etc), unde compatrioții 

înstăriți, politicienii, oamenii de cultură, spiritele boeme sau simpli turiști, veneau în fiecare 

vară pentru cura de băi. În anii 1930, statisticile vremii arătau că, în hotelurile orașului, numărul 

călătorilor români atingea un incredibil procent de 40% din numărul total al cazărilor. Dar nu 

numai studenții au iubit Viena. Printre vizitatorii descoperitori ai mirabilelor splendori din 

capitala imperiului, în anii săi de glorie, îl amintim pe boierul literat, bonomul Dinicu Golescu, 

călător dornic să împărtășească urmașilor cele văzute, străbătând minunatele meleaguri ale 

Europei de Apus. Ajungând la Viena, în deceniul trei al secolului XIX, acesta este plăcut uluit 

de aspectul general al capitalei, constatând, în același timp, cu amărăciune, „că în alte părți se 

poate”. În consecință, călătorul observă cu un fin spirit pedagogic că în acest oraș „totul este 

vrednic de pildă”: disciplina locuitorilor, dar mai ales politețea acestora, calitatea serviciilor 

publice, curățenia exemplară a străzilor, arhitectura impresionantă, urbanismul gândit rațional, 

sistemul de corotire socială și, evident, învățământul. Un autor neașteptat, Andrei Mureșeanu, 

autorul „Imnului național al României”3 , are reveria marii capitale imperiale. El este primul 

poet care compune versuri inspirate de o idilă, întâmplată probabil în orașul capitală de pe malul 

Dunării, intitulată „ Simpatie la Viena” (1839). Poezia descrie, asemenea lui Grigore 

Alexandrescu, fiorii primei iubiri. În șir cronologic, putem menționa aici memorialul de voiaj 

al lui N. Șuțu („Însemnările de călătorie ale lui Nicolae Suțu 1839-1847”), publicat peste un 

secol de Victor Slăvescu,4  în care călătorul moldovean descrie spectacolele de operă italiană, 

audiate la Viena. În sfârșit, pentru a întregi tabloul orașului, înainte cu puțin timp de anii în care 

a studiat aici Eminescu, mai evocăm un autor care merită a fi citit și citat, mai cu seamăn, 

raportându-l la vremurile noastre: N. Filimon, coleg cu N. Bălcescu și I. Ghica la „Colegiul Sf. 

 
1 Cf. ‖ Österreichisches Statistisches Handbuch für die im Reichsrate Vertretenen Konigreiche und Lander‖, 
Wien,1912, p.380-381. 
2 Vezi Dr. Cosma, ‖Viena de odinioară și Viena de azi‖, în ‖Patria‖, Cluj, IV,1922, nr.7/11 ian., p.1-2; Cornel 
Sigmirean,‖Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în epoca modernă‖, Cluj, PUC, 
2000; Lucian Nastasă, ‖Tineri din spațiul românesc la studii în străinătate 1864-1944‖, Ed. Limes, ClujNapoca, 
2006 
3 Mai jos reproducem opinia lui I.L.Caragiale cu privire la textul imnului, pentru a nu fi acuzat de subiectivism. 
4 vezi ‖Analele Acad. Rom‖, Mem. Sec. Ist., Seria III, Tom XXV, Mem. 6, București, 1943. 



 
 

      8 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 13  anul IV  Martie 2021 

Sava”. În anul 1858, N. Filimon întreprinde o călătorie de trei luni în vestul Europei, 

însemnările sale constituind materialul volumului „Excursiuni în Germania meridională”. 

Paginile dedicate meleagurilor austriece, în general, dar mai cu seamă Vienei, reprezintă un 

document de primă mână pentru cunoașterea atmosferei și vieții artistice și culturale a acestui 

oraș, în deceniul 60-70 al secolului al XIX-lea. 

Propun cititorilor să zăbovim câteva momente asupra scrierii amintite. Urcat la Giurgiu la 

bordul „piroscafului Arhiducesa Albrecht”, cel mai frumos dintre bastimentele de poștă ale 

„Companiei Dunărene de Navigație”, autorul are parte de o surpriză: „... sunetul 

melancolicelor melodii naționale executate de o companie de lăutari aduși apozitamente din 

București de amicii unuia dintre călători, ca să celebreze departul său. Ideea aceasta nu o găsii 

de loc rea; din contră, ar fi bine să se ție pe la toate frontierele țării, câte o bandă de lăutari 

din cei buni, cu plată de la Stăpânire, ca să cânte suferințele țării tuturor acelora ce-și părăsesc 

patria și se duc în străinătate să comploteze în contra fericirii ei. Să le cânte, și iar să le cânte, 

ca să le misce inima și să-i facă să înțeleagă că nu fac bine când sacrifică cele mai sfinte 

interese ale patriei, numai ca să-și sature oarba pasiune de a deveni biciul oamenilor onești și 

impilatori ai săracilor.”  

Comparând civilizația Vienei cu deplorabila și veșnic trista situație din țara noastră, de o 

fatalitate îngrijorătoare, N. Filimon recunoaște amar: „Nu sunt străinii cei care ne pregătesc 

ruina, ci suntem noi. Sunt o parte din magnații pervertiți, vanitoși, ambițioși și corupți. Oamenii 

ce-și vând patria și conștiința pe prețul unei decorații, ce de multe ori nu valutează nici trei 

creițari. Sunt guvernele anti-patriotice, care sug sângele unui popor martir, care îl țin în 

igoranță și în mizerie. Sunt certurile intestine și sfâșierea partidelor ce paralizează progresul 

material și moral.”5 Premoniție sau recunoaștere a unei seculare indolențe ori rea credințe, sau 

maligna transformare a dictonului „lasă-mă, să te las” în „fură-mă, să te fur” ?  

Admirând străzile foarte curate ale capitalei imperiale, autorul conchide că exemplara curățenie 

a ulițelor orașului îi determină pe locuitori să meargă mai mult pe jos, îndemnând și autoritățile 

române să procedeze identic, deoarece bucureștenii circulă „6 luni prin noroaie și alte 6 luni 

înghit praful de pe ulițe”. Însă, iluzia sa este de prisos, N. Filimon realizând că: „Ar fi o nebunie 

să pretinzi cuiva asemenea îmbunătățiri de la un guvern ca al țării noastre, care de cinsprezece 

ani face șosele și șosele nu avem, care în loc să facă râurile navigabile, ca să-aducă bogățiile 

străine în țară, le lasă în așa de mare neîngrijire că uneori inundă câmpiile și strică 

semănăturile, iar alteori nu găsești nici o picătură de apă într-nsele; de la un gvern, o mai 

repetăm, care privește cu impasibilitate tot ce este de folosul comun, care zidește castele pe 

vârful munților, ca în timpul feudalității, fără a se gândi cât de puțin la stabilimentele publice 

din Capitală, ce cad în ruine și la pavagiul ulițelor, ce te face să-ți urăști viața”  

Lăsând asemenea amare constatări în plata Domnului, autorul cercetează și descrie 

monumentele istorice și religioase vizitate, pinacoteca de la „Belvedere” și „Castelul 

Schoenbrun”, opiniiile acestui prim critic de artă fiind valabile și în zilele noastre. Strălucirea 

Vienei, la 1860, este prezentă și în creația lui Radu Rosetti6 zugrăvind înfățișarea orașului în 

tonuri admirative. În acea epocă, călătorii ajungeau în burgul de pe malul Dunării, care cum 

 
5 N. Filimon, „Excursiuni…”, p. 65 
6 ‖Amintiri din Copilărie‖, Cap. VI, Călătoriile noastre la Viena și Italia  
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puteau: unii pe cale terestră, alții călătoreau cu vaporul, dar tot mai mulți soseau cu recenta și 

moderna trăsură de fier, faimosul „Zug”.  

De la același atent observator al capitalei vieneze aflăm că unii călători românii care doreau să 

călătorească spre țară, pe Dunăre, luau vaporul spre Budapesta, de la punctul de îmbarcare 

‖Aspernbrücke‖, (Podul Aspern) apoi din capitala ungară, cu un vapor mai mare, mergeau până 

la Galați. Turiștii veniți să viziteze acest al doilea mare oraș cultural al Europei, dacă nu primul, 

după cum ne spune scriitorul, trăgeau la Hotelul „Goldene Lamm”7 

Hotelul era aproape de centrul capitalei, de celebrul „Târg Naschmarkt” (cunoscut și în zilele 

noastre), pe una dintre cele mai vechi străzi ale orașului, străbătută de Eminescu, atunci când 

se deplasa de la domiciliul său din Schaumburgergasse 15, cartierul Favoriten, spre 

Universitatea veche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După câteva zile petrecute în acest hotel, 

familia boierului Radu Rosetti se mută în centrul Vienei, aflată atunci în plină reconstrucție, în 

„ palatul Lubomirski, pe Mölkerbastei, nu departe de Burg, un cartier care acuma este cu 

desăvîrșire demolit și reconstruit. Sub ferestrele noastre se întindeau o parte din faimoasele 

bastioane ale Vienei, cărora li s-a datorit rezistența biruitoare opusă de două ori de vienezi 

urgiei turcești.” Din lista călătorilor sosiți în acest oraș, mai desprindem un nume cunoscut în 

biografia lui Eminescu: Iacob Negruzzi. Vizitând capitala, în 1862, 31 acesta declară rituos: 

„orașul este mai splendid și mai popular decât Berlinul. E, pe drept cuvânt, o metropolă.”8 

Dan Toma Dulciu, Viena 

 
7 Aici a locuit adesea compozitorul ceh Antonin Dvorak. 
8 I. Negruzzi, ‖Jurnal‖, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, p.143. 
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Poeme - Cristiana Memelis 
 

 
Acasă 

  
Portretul tău în univers e scris. 
Cât vezi cu ochii munți 
împăduriți și risipiți prin ape limpezi, 
lumina în cascadă se mistuie în glii 
cu fiecare strop de-nțelepciune 
de-o lacrimă aprins, 
un crez. 
un sentiment, 
un vis... 
  
Tărâm de dincolo care-mi zâmbești 
când intru prin albastru trup senin, 
prea legănat de brațe îngerești, 
prea luminat de ochii ce plutesc 
pe-un infinit de sori scânteierori 
și aștrii care se îmbrățișează acasă, 
înveliți în nori. 
 
Acoperământ 
  
Nicio atingere, adiere-n priviri. 
Cerul căzu şi azi în chemare. 
Frumuseţea se-arată ca un suflet senin 
ce poartă în sine prezenţele tale. 
  
Se lasă soarele în noapte şi în rugi. 
Izvoare înoată să ţâşnească din vecie. 
Un ochi rotit, neînserat ascuns 
scrutează în zenit întoarcerea la glie. 
  
O stea ne săvârşeşte crucea pe pământ, 
în timp ce ochii dimineților învie 
un necuprins ce te-ntregeşte ocrotind 

aceeaşi hrană ce ne suntem pentru cer și glie. 
Biserica din lume 
  
Privirea lui potrivea timbrul îngerilor 
peste culmile unite de-un cântec 
ce-nvelea cu pâine și vin amintirea. 
Intră ea cu toate mişcările străzii pe frunte, 
s-atingă diapazonul 
mai aproape 
de visurile-nfrigurate secând prin 
pleoapele arse, răsfrânte. 
- Rugăciunea ia trupu-ntâlnirii, îi spuse. 
  
De-atunci frumusețea nopţile îngână 
urmele trecerii lor printr-o 
biserică a iubirii 
din lume. 
 
Biserica Poeziei 
  
Există un mine din mine care se întâlneşte 
cu un tine din tine. 
Există un mine din tine care se va întâlni 
cu un tine din mine. 
Există un el şi o ea din mine din tine care se 
îmbrățișează 
cu un el şi o ea din tine din mine. 
Există noi şi voi şi ei şi ele din mine din tine care 
se vor îmbrățișa 
cu noi şi voi şi ei şi ele din tine din mine. 
Aceasta este întâlnirea ascunsă şi îmbrățișarea 
fiinţei, 
naşterea Poeziei, 
biserica 
de dincolo de mine, de tine, 
 de noi, de voi, de ei, de ele, 
înspre noi înşine înainte, înapoi… 
 
Buna Vestire 

  
Se lasăsteauacucetiniîn ape. 
Din val cerbiisorbinelul de foc. 
E tihnă. Doarsuflu-nserării-nfioară 
Pădurea şi clopotul 
La ceasul când păsări 
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coboară umbrite 
şi norii ca ruguri se-aprind peste văi. 
  
Ce-i Duhul ? Ce Nume te-ascunde-n văpăi 
să-ţi piardă poteca?  Cuvântul e ochi. 
Te-apasă pe piept 
pământ, piatră, pom, 
venind să iei trup pentru o floare de Domn. 
  
Icoana Ei stinse amurgul din lumi. 
Văzduhuri de oameni se ridică la porţi... 
E Domnul ce vine prin sfintele cărți 
cu-Arhanghelul Iubirii să-nvie Împărăţia. 
 
Călătorie 
  
Mă-ntorc în tine, plai curat, mlădiu, 
cu pomi trecuți spre rod de-un aur străveziu, 
pe creste cerul aşezat ca pentru cină, 
Craiul 
gustând din purpură şi smirnă. 
  
Vezi cărarea-ntre mesteceni, case vechi, parfum 
de brad? 
De mult s-a topit pe gene 
nesfârșit fuior de nard, 
curcubeu ca o aripă ce se-nalţă şi adie 
spre întreg pământul-trup 
care așteaptă să învie. 
  
Nu mai zăbovi pe calea 
ce-nvârte-n galop lumini! 
S-or așterne iar petale 
pe-al Tău trup plecat venind... 
S-or așterne iar petale 
peste oamenii murind. 
  
Mă-ntorc în tine, plai curat, mlădiu, 
pentru-o călătorie de-un aur străveziu. 
 
 
 
 
 

Celui plecat 
  
Nici un semn. 
Adevărul s-a-ntunecat. 
  
Nu simţi cum creşte văzduhul? 
Cum te striveşte aproape 
un univers care-şi adună-n sine literele? 
ceruri, drumuri, marea... 
şi viaţa-unei iubiri 
care-ndrăgind tăcerea abisurilor 
s-a stins cu Celălalt, la un liman?! 
  
Ce mâini, tălpi sure, gură, ochi… 
Sună a înţelesuri mute 
Într-un deşert de lacrimăşi foc ? 
Ce duh adoarme-n oase 
chip de om 
şi-aroma din grădina diafană 
Până ce haina lui de apă, sânge, carne 
se preface? 
Lumină lină se aşterne-n soare ? 
  
- Mormânt eşti ? Raclă sfântă ? 
AbisulCeluilalt. 
  
Dreptmărturie, pân¢ la Judecată, tată, 
Duc pe braţe cereasca ta povară : 
Un suflet viu, de nard mirositor. 
 
Chipul pierdut 
  
Nu te-ai înfricoșat de-această clipă... 
Doar ochii i-ai închis ușor în rugăciuni 
pân-au căzut pe ei pleoape de scrum. 
Brațele-ncet s-au așezat tăcând 
în barca lor de zale străvezie, 
de care fruntea s-a înlănțuit 
ca țărmul dinspre abisuri iarna... 
Cu vâsla lor inima caldă trece 
în căutarea chipului pierdut 
ce din zăpada sufletului încolțește. 
 
 

Cristiana Memelis 
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VISURI de JANETA DIACONU 

sau 

Încifrările matematice convertite în armoniile poeziei 

 

* 

*    * 

 

Nimic nu umple mai mult sufletul, pe lumea asta fadă, insipidă, dureroasă, trecătoare, decât 

culoarea, gustul, alinarea, perenitatea poeziei, izvorâtă din inimă și îmbrăcată cu o dragoste 

măreață față de tot ceea ce este frumos. Ca om al cifrelor, ce așteptări mă încearcă de la Janeta 

Deaconu, raportat la poezie? Cel mai probabil calcule, încifrări, simboluri, misticism? Surpriză... 

nimic din toate acestea nu își găsește loc aici, ci doar o străfulgerare de lumină, sub discursul liric 

binefăcător al unui spirit la fel de luminos, astral, cu o infinită dragoste față de om și de natură. 

Anotimpurile se succedă ciclic în versul Janetei Diaconu, tribut pentru forța și încăpățânarea 

sentimentului fiind clipa de beatitudine și de miraj pe care le creează. O cartea frumoasă, cu accente 

evidente de maturitate și înțelepciune, pe care cei mai mulți dintre voi o veți primi cu brațele 

sufletului deschise. 

Dragostea și respectul față de meleagurile natale se află 

înscris în sângele glogovenilor, mândri de originile lor, de 

graiul lor, de parfumul poveștilor, baladelor, doinelor de 

altădată, în gând cu cânturi de iubire, care ridică poezia la 

rang de odisee. Din frumoasa zonă a Glogovei, un alt 

împătimit de frumusețile locului, prof. Ion Mihăiță, este 

cel care o sfătuiește pe Janeta Deaconu să publice. Vă 

mulțumim, dragii noștri, că ne faceți părtași ai visurilor 

voastre! 

VISURI, nu vise (de noapte), înțelegând prin aceasta 

aspirațiile sufletului, ale muritorului îndrăgostit de viață, 

un om pentru care scriitura înseamnă culoare, stare, sunet 

și muzică. O simfonie pe care, din păcate, vremurile nu ne 

mai dau voie să o percepem la adevărata sa intensitate. Din 

fericire, încă, se mai nasc Oameni! Se mai nasc Poeți! 

AVE! 

 

Gheorghe A. Stroia 

Membru ASRA 
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Sanda Tulics  - Fluturii 
 

 

 

 

 

 

Așezați pe lobul urechii drepte,doi fluturi cu aripi stropite 

de polenul verii stau liniștiți pe locul păstrat decând plecaseră din 

terasă.  

Ea purta pe umeri,păr,după urechi, toți fluturii ce-o 

însoțeau de fiecare dată, când se apropia de profilul cu ochelari, 

păr alb a celui care stătea aplecat atent, înșiruind cuvinte care-i 

aduceau bucurii iar altă dată neliniște.  

Atunci devenea mai agitat, își mișca picioarele,se uita 

printre frunzele crizantemei ce i se părea că-și mișcase locul 

decând scria.  

Se oprea, citea, dădea din mână bucuros sau o scutura în aer,ca și când ar fi vrut să se scape de 

cuvintele ce se furișaseră în creion și-i schimbase sensul frazei.  

Era pe sfârșite,citea,ise mișcau ochelarii și ei atenți și curioși,așteptând să se termine cu 

scrisul și să salute prezența celei care stătea în spatele lui în cadrul ușii fără să deranjeze.  

Când li se întâlniră privirile,îi înmână fără salut și vorbe,foile pe care scrisese iar ea le citi cu 

atenție, atenție...  

Doar o mișcare a capului ei dat pe spate și fluturii începură să se învârtească într-un dans 

superb,ca niște balerine văzute de departe...  

El privea spre cer măsurând lumina care-și schimbase intensitatea decând începuse să scrie.  

Piruetele fluturilor le atingea fața,dansând în bucuria celor scrise, dansau, dansau.  

Ea-i explica cu gesturi largi,calde,calme,cuvintele care-l emoționau ca în copilărie când urca 

podiumul premiant fiind.  

Dar la repetarea unui cuvânt iubit de ea iar pentru el, vulnerabil,se porniră cuvinte scurte, 

puține care sperie fluturii,fiecare căutând loc de scăpare.  

Unii rămăseseră speriați pe cap,de acolo se simțea și vibrația nervoasă a cuvintelor ce-i făcu 

nemișcați.  

Alții căzuseră din zbor când spaima îi îmbulzise, astfel că pe jos apărură primele aripi 

rupte,rănite ale fluturilor-petale ce sărbătoreau frumusețea scrisului.  

Ea-și acoperi urechile cu palmele,speriată că apa ce lovise barca în care se afla să nu-i fi atins și 

aruncat.  

Soarele-și scrie ultimele fraze cu raze de aur la plecare, mângâind-o.  

Fluturii ascunși după lobul urechii s-au vorbit să plece spre terasă când ea va adormi să-și salveze 

prietenii.  

Ar vrea să-i atingă fața în dansul obișnuit în care o trezeau în fiecare dimineață.

Alexandrina Sanda Tulics --album Pulbere stelară  
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Curcubeie 

 

Arde Focul în lumini,   

se închină Terra în rusalii,   

fericite flăcări se adună   

în rugi, cântări de adorare.   

Pe cer se-aleargă curcubeie,   

un lanț în horă, atât se fericesc,   

genunchii plâng în flori de vișin   

și păsările printre ramuri se smeresc.   

Inundă ploaia de lumină Terra   

în raze se întorc spre-altarul sfânt,   

miresmi de crini sunt stelele-nflorite,   

cu ochii lacrimilor rugăciuni.   

- Veniți la închinare!   

-Aduceți versuri rugi, cântări de adorare,   

purtate de îngeri,   

libelule din suflul celor sfinți!   

-Nu mai e noapte!   

-E numai dimineață!   

Puhoaie de albini rodesc   

dulceți de inimi la-nchinare   

în Duhul, sfânții-s înnoiți, sărbătoresc.  

 

Umbre albastre   

Alexandrina Sanda Tulics--album 

Splendori   

 

 

Cad catifea, 

pansele adormite în culoare,   

Cu dor de cer   

de zări -n lumină astre,   

Ar vrea să urce stânci,   

Să spele la izvoare,miresmi,   

când cerbii vin să bea   

Din umbrele albastre.   

Cad norii lin în apa tremurândă,   

Împinși de luminarea ce inundă   

Și-o aripă de lebădă albastră,   

Ce-a cutezat să plece...   

Ca o pasare măiastră,   

Să-și ducă albul fericirii,   

Dincol' de zarea,ce pare   

O fereastră-n lumini îmbrățișată.   

Cad lebede-n   

oglinda lacului-amăgire,   

De liniștea promițătoare,   

Că dincolo de valuri,de plutire,   

Vor fi pețite de iubire   

Și cerbi ce vin să-și vadă fața,   

În luciul lacului-răcoare.  

 

  

-album Curcubeie 
Alexandrina Sanda Tulics-Wisconsin, SUA  
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Pagini de istorie 
 

UNIREA PRINCIPATELOR ȘI GALAȚII 

 

 Ideea de unitate la români 

 

Sunt momente în istoria unui popor care împlinesc deziderate 
seculare și-i deschid perspective largi pentru dezvoltarea 
viitoare. Pentru poporul român unul dintre aceste momente l-
a constituit Unirea Moldovei cu Țara Românească, făurirea 

statului național român, prin dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza la 5 și 24 ianuarie 
1859. 

Captivantă prin consecvența cu care a fost promovată, susținută de valoarea fără echivoc a 
multitudinii și diversității argumentelor, consolidată în timp prin evoluția economico-socială, 
culturală și spirituală a țărilor române și stimulată de spiritul european al epocii, ideea și practica 
luptei poporului român pentru unire a făcut obiectul unui mare număr de colecții și culegeri de 
documente, lucrări de specialitate, studii, broșuri, reviste și articole realizate de autori români 
sau străini, apărute mai de mult sau mai de curând. Putem afirma, cu deplină convingere, că 
există astăzi o bogată literatură unionistă, de la lucrări de referință și de mare valoare științifică 
până la scrieri de popularizare, ideea și lupta poporului român pentru unitate națională 
preocupând, deopotrivă, personalități ale istoriografiei românești și străine, de ieri și de azi și 
slujitori obișnuiți ai istoriei. 

Studierea, chiar și parțială a materialului bibliografic dedicat Unirii din 1859, ne îngăduie să 
evidențiem constanța cu care, de-a lungul secolelor, s-a afirmat caracterul unitar al dezvoltării 
poporului român. Unirea-spunea Bălcescu- era „visarea iubită a voievozilor noștri cei viteji, a 
tuturor bărbaților noștri cei mari care întrupară în sine individualitatea și cugetarea poporului” 
(Nicolae Bălcescu, Opere, tomul I, partea a II-a, Buc., 1940, p.105), iar Mihail Kogălniceanu 
considera că „unirea este atât de necesară, încât fără de dînsa nu ne este cu putință a dezlega 
nici chiar chestiile sociale, la soluția cărora suntem îndatorați” (Mihail Kogălniceanu, Texte social-
politice alese, Editura politică, Buc., 1967, p. 220). Ideea Unirii a fost determinată de faptul că 
„românii au înțeles să-și manifeste nu doar dorința de a înfăptui unirea națională, ci să-și impună 
voința de a o înfăptui” (Gheorghe Platon, Forța ideii de unitate”, în „Cronica”, nr. 44 (874), Iași, 
29 octombrie 1982). 

Permanența neîntreruptă a românilor pe același teritoriu - aprecia marele istoric Nicolae Iorga - 
este determinată de unitatea vieții materiale, unitatea tehnico-lingvistică și cultural-spirituală a 
acestui popor „care prin strămoșii săi își are rădăcini de patru ori milenare” (Enciclopedia 
Română, vol. I, Buc., f. a., p. 34) în teritoriul pe care locuiește. Bizuindu-se pe această realitate, 
același N. Iorga, într-o altă lucrare consideră că „cea dintâi unire a românilor a existat când în 
capul cărturarilor nu răsărise această idee, în unitatea perfectă a vieții economice, așternută pe 
unitatea perfectă a vieții generale” (Nicolae Iorga, Elemente economice în cultura românească. 
Conferințe și prelegeri, vol. I, Buc., 1943, p. 53). 
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Încă din a doua jumătate a secolului al XV-lea, cronicarul polonez Dlugosz observa că „muntenii 
au aceeași limbă și aceleași obiceiuri cu moldovenii”, iar în anul 1542 exista temerea că dacă 
Petru Rareș ar intra în Transilvania „românii s-ar uni cu dânsul pentru că au aceeași limbă” 
(Călători străini despre Țările Române, I, p. 408). Vizitând Țările Române la mijlocul secolului al 
XVII-lea diaconul Paul de Alep consemnează că „Limba poporului din Moldova și din Țara 
Românească este limba română” (Ibidem, p.46), iar sasul Martin Schmeizel, ajuns profesor la 
Universitatea din Halle, afirmă într-o lucrare a sa că „limba muntenească și moldovenească este 
una singură, o limbă română” (Ibidem). În acest sens, sunt deosebit de semnificative și scrierile 
cronicarilor noștri. „Românii - scria Grigore Ureche - cîți se află lăcuitori la Țara Ungurească și la 
Ardeal și la Maramoroșu de la un loc sîntu cu moldovenii și toți de la Rîm se trag” (Grigore Ureche, 
Letopisețul Țării Moldovei, Ediția a II-a P. P. Panaitescu, Buc., 1959, p. 134), în timp ce Miron 
Costin făcea cunoscut lumii că românii „toți un neam și odată descălecați sîntu…” (Miron Costin, 
Opere, Ediția P. P. Panai-tescu, Buc., 1958, p. 241) și că „numele lor cel adevărat, autentic, de la 
primul descălecat prin Traian este rumân sau romanus, care nume acest popor l-a păstrat 
dintotdeauna între dânșii și…același nume este dat îndeobște și muntenilor și moldovenilor și 
celor ce locuiesc în Țara Transilvaniei” (Ibidem, p. 207). 

Dacă până la începutul secolului al XIX-lea ideea unității naționale era doar afirmată, acum 
exponenții ei nu scapă niciun prilej fără să încerce a o înfăptui. Într-o scrisoare trimisă în anul 
1807 din Moldova împăratului Napoleon se vorbea de „o singură suveranitate sub denumirea de 
Dacia” (Andrei Oțetea, Unirea Principatelor Române, în „Studii” - revistă de istorie, nr.1/1966, p. 
6), realizată prin unirea Moldovei cu Țara Românească. În perioada 1822-1829, grupuri de patrioți 
moldoveni și munteni organizează manifestări politice cerând un singur domnitor pentru 
Moldova și Țara Românească. 

Anii dinaintea și din vremea revoluției de la 1848 au fost ani de puternică afirmare a vitalității și 
unanimității cu care poporul român și-a susținut cauza libertății și unității. Legăturile dintre 
revoluționarii români se intensifică. De exemplu, în 1845, Costăchiță Filipescu ajunge la Iași, apoi 
la Blânzi și la Mânjina. După întâlnirea cu C. Negri, V. Alecsandri, frații Lascăr și Dimitrie Rosetti, 
se întoarce la București, cu misiunea expresă de a convoca pe munteni la o apropiată întâlnire cu 
moldovenii, la Mânjina, moșia lui C. Negri. Referindu-se la semnificația întâlnirilor de la Mânjina, 
V. Alecsandri scria că „în anul 1845 Mânjina era locul sfânt, biserica de întâlnire pentru tineri, de 
unde ieșeau apostoli ai Unirii și soldați ai țării” (Eroii Unirii. Jertfa lui C. Negri. Buc.,1912, p 54). 
Un alt înflăcărat luptător pentru Unire, M. Kogălniceanu, în Cuvântul pentru deschiderea cursului 
de istorie națională la Academia Mihăileană, considera patria drept toate teritoriile locuite de 
români. „Eu privesc ca patrie a mea - spunea M. Kogălniceanu - toată acea întindere de loc unde 
se vorbește românește și ca istorie națională, istoria Moldovei întregi, înainte de sfârșirea ei, a 
Valahiei și a fraților din Transilvania” (M. Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de 
istorie națională în Academia Mihăileană, Buc., 1909, p. 33). Dintr-un alt loc, de la Cernăuți, în 
primăvara anului 1848, se tipărea și apoi se răspândea o foaie volantă cu un conținut mobilizator 
pentru cauza unirii. 

         Prof. Ghiță NAZARE, Galați 
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POEME- LORA LEVITCHI - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GLOBALISMUL FLORILOR DE PATCHOULI 
 
Pusa-mi ochiul-n crăpătura lumii încuiată cu 
a ignoranţei cheie, 
Am privit l-argintul fraged ferecat în 
borangic, ce-aducea a dulce femeie, 
Apărea îmbujorată, peste ocean, cu-o 
privire alambicată, 
Valurile-n filigrane se strângeau ca şi brăţări 
pe braţele mamei Gee. 
Pus-am urechea la pământ, 
Să-i ascult încuminţit, pulsul prin vene 
fierband, 
Jăratecul turnat în inima forţată spre neant, 
Topit-a drugi de fier forjat, 
În care frumuseţea îi era ţinută în a 
capitalismului prizonierat. 
Te văd, femeie, mamă Gee, cum despletită 
alergi prin azalee, 
Cum tot ce-atingi în calea ta: fie copac ori 
cetăţuie, 
Fie o plantă, un bătrân ori grizonat de vremi 
bărbat, 
Ii înfloreşti, intinerindu-i, 
Aroma dragostei le picuri,  
Pe frunţi de munţi cu brazii-n spicuri, 
Şi-i întăreşti ca să Intreacă sincope cu 
paloare violacee. 
Pe aripi de păsări pictate cu soare, 
Pe coame de dealuri cu mănoase ogoare, 
Brâu-ţi cu parfum de răşini şi flori perene, 
L-am aruncat spre dezmierdarea simţurilor 
Şi-a celui mai rebel şi-a celui mai 
îngenunchiat, 
Mângâiat-ai orbul, ochii şi-a deschis, 
Atins-ai ologul, boala şi-a învins, 

Şters-ai lacrima ostaşului ce-a căzut învins, 
Tămâiat-ai ateul ce ecou erotic, dus-a-n 
paradis. 
Şoapte, auzit-am din crupa înfierbântată a 
pământului, 
Cum c-ai să invoci legea divină aplicând-o ca 
la carte, 
Încărunţite tâmple ce de veghe stau de zeci 
de ani în noapte, 
În strigătul vulturului, tresele militare 
smulse-ţi sunt spre trezire, 
Popoarele gem, sub greutatea birurilor, 
Cotropitorii de suflete îi trimiţi în iadul 
dezmăţurilor, 
Miere le torni în căuşul palmelor bătrânilor, 
Mamele osane îţi aduc, le hrăneşti pruncii 
ce-i adormi în adierea parfumată a Floriilor, 
Aşteptată eşti să primeşti la rându-ţi iubire, 
Până acum interzisă dragostea ţi-a fost, 
furată de iele. 
Noaptea, mama Gee despică hotare cu un 
disc de lună plină, 
Fricile mărunte ce se vor globale, sună 
sirene în surdină, 
Înmoaie din măruntaie ce-au ştiut de 
Kundalini, 
Însângeraţi, muguri de copaci tineri treziţi, 
Rădăcinile-şi împlântă în alchimice 
ceasloave,  
Babele îşi cată moşi, moşii languroase 
capre, 
Copiii dădace, fusul Noii Ordini Mondiale, fir 
uşor de tors. 
Îmbălsămate trupuri prin metropole 
răsfirate, 
Jucate sunt de actori din filme obscene, 
Simulează- n înregistrări, cum este s-ajungi 
la moarte, 
Te privesc prin ale radarelor ceţi de trabuce 
înfruptate 
în carnalele plăceri de pe boturi botoxate. 
Miruit-ai pe bordeluri, Case Albe şi castele, 
Vulturii de fapt cinteze, fug de-a epoleţilor 
stele, 
Voalurile-ţi nobilat-au pe sărac, sufocând 
hapsân bogat, 
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Burghezimea ai forţat-o la prăşit şi la săpat. 
Cucul fugăreşte mierle, se apropie de-
nviere. 
Preşedinţii-şi vând din cai, pe-o bucată de 
regat. 
Lumina din pâclă, zgomotos se ridică, 
Oamenii încep a vade ce nu au văzut de 
frică, 
Trupul mamei Gea poartă-n pântec noua 
viaţă, 
S-a lăsat a-ţi fi iubită, deşi mintea-ţi 
pervertită, 
Ielele adulmecat-ai, ştii c-au plastic mult în 
ele, 
"Taurul" de pe Wall Street, interogatu-l-ai în 
tăcere, 
Apa de ocean devenit-a Henri IV Dudognon 
Heritage cognac, 
Ruşii aruncat-au stele comuniste roşii în el, 
China le-a cules pe toate, le-a vândut la 
Trump, 
Nemţii au zâmbit, zarul dinainte a fost 
aruncat, 
Cad încoronaţii de pe tronuri anglicane, 
poleit blazonul le sună a fals, 
Primăvara asta, este ca un vals rezultat 
dintr-o programată dramă, 
Salcâmii, libertate de unii singuri şi-au luat,  
S-au Indrăgostit de florile de patchouli,  
Şi-au acoperit, 
În a lor petale, rănile lumii trezite, 
De aura margaretelor imbrăcate-n alb. 
De Lora Leviţchi, 7 Aprilie 
 
DESCUIETORI NOSTRADAMICE 
 
Ivitu-s-a, în taină, prin codrii şi zăvoaie, o 
dulce primăvară, 
Clepsidre cu arome de mir dumnezeiesc, 
Înmuguresc pe ramuri, ce-anunţă, că nu vor 
ca să moară, 
Mlădiţele plăpânde pulsează câte-o viaţă de 
fecior şi de fecioară, 
Aşteaptă soarele cu stropi din cei mai aurii 
Să le sărute creştetul, ca ei să umple zarea 
ce-a amară, 
Cu tot parfumul veseliei aduse de copilaşi 
zglobii; 

Raiul începe a soarbe din eter spre cer, 
Pe cei cuminţi, în ultraviolete-i imbraca in 
pelicule de film, cochete, 
Secundele cu vieţi de oameni ce-au fost 
odat’ recunoscuţi cheflii  
Îi fac să stea în resemnare-nchişi după 
obloane, ori liniştiţi, afară, sus pe dricuri, 
Aşteaptă ordine de la conducătorii lumii, ce 
încă dovedesc că-s vii. 
Încuietorile- descuietori de zor trebăluiesc, 
Oraşele metropole cu Dumnezeu vorbesc, 
Să le mai ţină aerate, cât ele capetele, pe 
statui îşi odihnesc, 
Contorsionate în ciment şi fiare, 
În presiunea sticlelor încorsetate-n bârne de 
oţel, pe jos se tăvălesc, 
Plămânii li-s înnegriţi de fum, tuşesc 
convulsionat, 
Nemila de secole a cetăţenilor luatu-le-au 
din ani, 
Copaci din cei-nverziţi şi iarbă de câmp, 
demult n-au admirat, 
În locul lor, reclamele de corporaţii făcut-au 
hiperbolic salt, 
Atei politici ce devenit-au sfinţi, în postere 
comerciale, 
Atârnă fals, surâzători, lipiţi cu burtile, de 
bănci cu bancomat, 
Decis-au viitorul lumii, ce acuma plânge, 
Ei văd doar funcţii înalte, la dârlogii lumii,  
Şi verdele dolarilor ce vin în contul lor 
automat. 
Mari porţi ale oraşelor acum cu huruit 
masiv se-nchid, 
Când nostradamice previziuni cu exactitate 
se adeveresc, 
Pe buncăre militare, mamele aruncat-au 
ştergare cu flori, 
Că să-ndulcească frigul metalului kaki ce duc 
pe a lor şine, 
Vieţi stoarse, de oameni făr’ de feţe, lasând 
în urma lor, 
Pe-ai lor urmaşi, în fuga de urgie,  
Sirenele de-ambulanţe urlă în neştire. 
Clopotele mari, de bronz, cu sunet de 
piatră, 
Crează simfonii cu iz de smirnă, în pulbere 
de oase sfărâmată, 
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Non stop în furnicarul metropolelor 
dăngănesc, 
Săltă pe ele îngeri, cu tot cu ale lor grele 
aripi, 
În balans de passo doble, se lasă-n bătaia 
vântului, să fie legănaţi, 
Privesc pe caldarâme, patimi, care mustesc 
a frică, 
Să intervină nu e cazul, când oamenii ales-
au calea de damnaţi, 
Privesc atent la furnicimea condusă de lideri 
descărnaţi, 
Şoapte de oameni strânşi în convoaie 
amuţesc, 
Orologii cu timp diferit pe continentele, 
şapte, 
Fierb firul de lână al vieţii, oamenilor, ce-au 
rămas, 
În buruieni de- amaranthus, 
Nemurirea sufletelor în minte să le-o 
reactiveze, 
Din zidurile universităţilor se aude în 
difuzoare, Gaudeamus, 
Ventricolii de inimi, ce vor ca să trăiască, 
Iau pe plămânii colapsaţi şi îi aruncă-n aer, 
Fumegă focuri răzleţe pe pământ, 
Dau să acopere a poftei de viaţă primăvară, 
În crânguri, păsări multe şi animale la sfat s-
au aşezat, 
“Să îi lăsăm pe oameni de izbelişte acum? 
Se pare că ajuns-au cu firul vieţii la mezat! 
Nu vom ajunge s-apucam nici noi splendida 
vară!” 
Rugat-au fiarele pădurii şi păsările cerului, 
Pe Dumnezeu să-nmoaie, din pofta 
stricăcioasă a cerberilor, 
Acoperită, omenirea, în roşie, mantie de 
sânge, de la butoane, o vor, 
Grabnică strategie de populaţie îmbătrânită 
reductoare, 
Fac chiar şi cardinalii lumii să cadă ca 
muştele pe-al catedralelor pridvor, 
Ascutat-a Domnul ruga, smeritelor 
necuvântătoare, 

Întoars-a spade otrăvitoare şi-a pus-o la 
gâtul încornoraţilor, 
Cad coroanele, una după alta, pământul 
deodată simte că poate să respire, 
Dă din puterea lor megalopolisurilor, să 
poată să se ridice din tină, 
Un soare pe un cer sihastru, dansează cu 
delfinii pe veneţiene canale, 
Moartea şi-a făcut bagajele şi s-a mutat în 
iatacele, celor cu sânge rece,  
Monahii şi-au aruncat mănuşile, inrobitii în 
continuare sa-i asmută, 
Însă pierit-au când din plămâni suflat-au în a 
lumii oglindă, 
Era formată din luciul lacrimilor oamenilor. 
E primăvară nostradamică, 
Firul cel ros al vieţii lumii, l-am înnodat de-
un ghem,  
Ascuns a fost sub coasta plină de răni a 
Pământului,  
La ordinul lui Dumnezeu, printre oraşe 
pustiite,  
el, în picioare, s-a ridicat; 
Un verde săţios, de muşchi oxigenat, 
din pristină pădure, de răşine, 
Alungat-a iarna, de cerberi prelungită, 
Făcându-i pe oameni să cânte plini de 
speranţă: 
 

Sursa foto: internet 
“Hristos a înviat!” 

20 Martie, 2020 
 

 Lora Leviţchi, USA - NEW YORK 
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Imnul Naţional al României 
 
 

 
Imnul Naţional al României nu a fost asimilat în mentalul 
colectiv şi patriotic, din pricina textului foarte dificil şi a liniei 
melodice mult prea contorsionate. Versurile prea lungi, cu 14 
silabe, cu mesaj belicos şi cuvinte grave, predominant 
consonantice, folosind un limbaj imperativ etc. sunt greu de 
memorizat şi la fel de dificil de reţinut: 
„Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte 
În care te-adânciră, barbarii de tirani …” 
„Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume 
Că-n aste mâini mai curge un sânge de roman”. 
De altă parte, linia melodică nu este deloc uşoară, având 
ambitusuri prea ample, cu glisaje de la tonuri prea joase la 
altele prea înalte (vezi bunăoară, linia melodică pentru 
versurile „acum ori niciodată”). Aceste observaţii nu ştirbesc 

sentimentul de iubire şi preţuire faţă patrie, faţă de români, faţă de valorile naţionale care ne 
reprezintă. 
*** 
Stema patriei este un simbol heraldic al României, actuala fiind adoptată ca reprezentare 
identitară pentru Statul român. Fiecare localitate importantă şi instituţie şi-au construit o 
etichetă reprezentativă, devenind brand de identificare. Stema naţională a României, a fost 
adoptată imediat după 1989, având următoarele elemente constitutive:  
 

 

• „Vulturul de aur cruciat – element central care 
simbolizează dinastia întemeietoare a Basarabilor, nucleul 
în jurul căruia a fost organizată Ţara Românească, una 
dintre cele trei provincii din Evul Mediu (Ţara Românească, 
Moldova şi Transilvania); 

• Scutul pe care stă este de azur simbolizează cerul. Vulturul 
ţine în gheare însemnele suveranităţii: un sceptru şi o sabie, care reamintesc de 

domnitorul Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt şi de domnitorul Țării Româneşti, Mihai 
Viteazul, primul unificator al celor trei Ţări Române. 

• Un blazon împărţit în câmpuri heraldice prezintă simbolurile provinciilor istorice 
româneşti de la stânga la dreapta: 

o Ţara Românească pe azur: un vultur ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur 
o Moldova: un bour negru cu o stea între coarne. 
o Banatul şi Oltenia, un pod galben cu două arce de boltă (simbolizând podul 

peste Dunăre al împăratului roman Traian) şi un leu de aur. 
o Transilvania: deasupra se află un vultur negru cu gheare de aur; dedesubt se 

găsesc şapte turnuri crenelate simbolizând cele şapte oraşe principale ale 
Transilvaniei. 
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o Teritoriile adiacente Mării Negre (provincia istorică Dobrogea) sunt 
reprezentate de doi delfini afrontaţi9. 

În decursul istoriei noastre, poporul român a fost reprezentat 
heraldic de mai multe simboluri reprezentative sub formă de 
stemă naţională. Adeseori, sub Stemă figurează o deviză 
heraldică, sub forma unui citat reprezentativ. Dintre cele 
princiare, din epoca medievală până în cea modernă, amintim: 
VENDEX ET DEFENSOR LIBERTRAT PATRIE („Salvatorul şi 
apărătorul patriei eliberează patria”), a lui I. Heraclid (1561-
1563); NМ[О]Л[И] Ь [ДѢ]ЖЕ М[И]Л[ОС]Р[Ъ]ДЕ („Din însăşi mila 
lui Dumnezeu”) a lui Mihai Viteazul (1593-1601), DРEПTATE, 
ФРЪЦIE („Dreptate, Frăţie”) (1848); VOX POPVLI VOX DEI (glasul 
poporului e glasul lui Dumnezeu), 1857; TOŢI ÎN UNU (Al I. Cuza, 
1860); NIHIL SINE DEO (Nimic fără Dumnezeu, 1935) VIRTUS 
ROMANA REDIVIVA (România, 1992) etc.  
În anul Centenarului Marii Uniri, 2018, o delegaţie condusă de 

mine, în calitate de preşedinte al Grupului de Iniţiativă a participat la Viena la o mare sărbătoare 
dedicată Centenarului Marii Uniri, organizată în perioada 25-27 mai de Cercul cultural româno-
austriac „Unirea” şi RadioTV Unirea, a cărui preşedinte este Ioan Godja. Cu acest prilej s-a sfinţit, 
aici, la catedrala din Viena Nouă, acest simbol omagial, după cum am relatat în rândurile ce 
urmează, la timpul cuvenit: 
*** 
 
„Păstrăm încă vii amintirile noastre despre participarea la Viena, în anul 2018 la un mare 
eveniment dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri10. 
Ne-am adunat la Viena români de pretutindeni, pentru a sărbători împreună 100 de ani de la 
înfăptuirea visului de aur al poporului român, „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918!” Nicicând 
nu am văzut atâţia români cu feţele luminate de bucurie purtând cu mândrie şi demnitate trico-
lorul românesc, roşu-galben-albastru. 
Tricolorul i-au însoţit peste tot, în sălile de conferinţe, la parada portului popular, la festivalul 
folcloric, când s-a dansat Hora Unirii, la slujbele de pomenire din biserici.  
Pe timpul desfăşurării acestui eveniment, 25-27 mai 2018, tricolorul românesc a fluturat în faţa 
Primăriei Vechi din Viena, locul de desfăşurare a acestei mari sărbători. Tricolorul românesc l-am 
văzut în drapelele delegaţiilor prezente, în eşarfe, insigne, dar şi pe frumoasele costume populare 
ale românilor din Suceava, Maramureş, Bihor. 
Delegaţia din Alba Iulia formată din reprezentanţi ai Grupului de Iniţiativă „CENTENAR-MAREA 
UNIRE-ALBA IULIA-2018”, din care face parte şi Filiala „GEMINA” Alba a ANCMRR „Al. I. Cuza”, 
condusă de preşedintele acestuia col. (r.) dr. ing. Constantin Avădanei, a luat parte ca invitată de 
onoare a organizatorilor. 
În organizarea acestui eveniment şi-au dat concursul instituţii din Viena (Cercul Cultural Româno-
Austriac din Austria, Ambasada României la Viena, RTV „Unirea” din Wiener Neuerstadt, în frunte 
cu managerul Ioan Godja, Primăria oraşului Viena, Asociaţia austro-română din Viena, asociaţiile 
„Unirea” şi „Hora” din Viena) precum şi asociaţii culturale din România (Asociaţia „Renaşterea 
sişeşteană” din Maramureş, AGERPRES din România, Grupul de Iniţiativă „Centenar-Marea Unire-

 
9 https://ue.mae.ro/romania/214(accesat 2 feb. 2020). 
10 Constantin Avădanei, Drapelul tricolor „CENTENAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018”, publicat în RadioTV, 

Viena (12 decembrie 2020). 
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Alba Iulia-2018”, ansamblurile culturale „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviţei  Suceava şi „Muguri 
şi mlădiţe de tezaur” din Beiuş, corurile bărbăteşti din Chechiş şi Sişeşti  Maramureş). 

Am dus mesajul nostru de la Alba Iulia Cetatea de Scaun a 
Marii Uniri, de unitate între toţi românii care trăiesc pe aceste 
meleaguri, gândurile bune către fraţii noştri de pretutindeni şi 
bucuria de a fi gazde la sărbătorirea Centenarului Marii Unirii, 
la 1 Decembrie 2018. Am purtat cu demnitate tricolorul 
românesc în deplasarea noastră la Viena, având ca principal 
obiectiv sfinţirea acestuia, marcând astfel 100 de ani de la 
sfinţirea primului tricolor românesc pe teritoriul Austro-
Ungariei, drapel purtat de generalul Ioan Boeriu şi Iuliu 
Maniu.În vara şi toamna anului 1918, în Imperiul Austro-
Ungar, aflat în 
dezmembrare, s-a 
instalat haosul. 
 
 

 Pe acest fond s-a încercat instaurarea unei republici 
bolşevice la Viena. Trupele române se aflau într-o 
escală la Viena, retrăgându-se de pe frontul de sud, 
către Transilvania. La rugămintea autorităţilor din 
Viena trupele române, în frunte cu generalul Ioan 
Boeriu au acţionat hotărât, reuşind în scurt timp să 
reinstaureze ordinea în oraş şi să predea autorităţilor 
austriece conducerea administrativă. Pe timpul acţiu-
nilor din Viena, trupele române aveau în frunte trico-
lorul românesc, sfinţit în curtea unei unităţi militare 
din Viena. 
Tricolorul purtat de noi a fost confecţionat cu mare grijă şi cu mare iubire de neam şi ţară, am 
reuşit să înmagazinăm în acesta tot ceea ce este mai bun pentru veşnicia unităţii şi trăirii ro-
mânilor pe aceste meleaguri. 
La acest drapel, am ataşat o eşarfă pe care am încrustat cu mari emoţii patriotice acele figuri 
legendare care au făcut paşii hotărâţi pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, de 
la Alba Iulia, generalul Ioan Boeriu şi Iuliu Maniu. 
Acest moment solemn a făcut înconjurul lumii, drapelul stătea alături de formaţiile folclorice 
prezente pe fondul muzical al cântecului „Cântă cucu-n Bucovina”, şi această asociere de 
simboluri a făcut să verse lacrimi de emoţie chiar şi la bărbaţii români prezenţi. 
Şi astfel, drapelul a devenit „DRAPELUL CENTENAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018”, un drapel 
al tuturor românilor. 
Ne-am întors acasă încărcaţi de mult patriotism şi cu convingeri că românii, acolo unde s-ar afla, 
simt că au o ţară a lor, numită ROMÂNIA.” 

Col(r). lect. univ. dr. ing. Constantin AVĂDANEI 
Președinte al Grupului de Inițiativă ,,CENTENAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018” 

ALBA-IULIA 
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Flora Mărgărit Stănescu  
 

  Câte ceva despre mine 

M-am născut în data de 31 mai 1948, în comuna la 

vremea aceea, Otopeni, lângă București,  într-o 

familie de oameni modești  dar onești și foarte 

respectați de vecini. Mama avea darul de a 

armoniza relațiile dintre oameni, dar pe care l-am 

moștenit și eu. 

Un prim pas l-am făcut în jurul vârstei de 10-11 ani, 

când am scris prima poezie inspirată din melodia 

marii doamne a cântecului popular, Lucreția 

Ciobanu, cântecul-“Vin ciobanii printre munți”. O 

admiram foarte mult și acum o admir. Atunci am 

scris prima poezie, era despre transhumanță, 

coborârea turmelor la iernat, despre florile de 

gheață de la ferestre și alte câteva aspecte în cele 

câteva strofe.  

De atunci am continuat să scriu versuri, mai mult în 

joacă, apoi observând mai bine ceea ce se petrecea în jurul meu, am devenit mai critică în 

observațiile făcute în versuri, mai insistentă în întrebările puse mamei sau altor persoane, 

deoarece voiam să știu. Citeam foarte mult.În jurul vârstei de 34 ani, aveam așa de multe de spus 

încât am considerat că numai un roman le poate cuprinde. Timp de doi ani, respectiv perioada 

1983-1985, am scris acest prim și cel mai important roman al meu, IULIA, fiind încă sub influența 

multor evenimente pe care le-am pus pe seama personajelor mele. În același timp în caietul de 

versuri se adunaseră peste 50 poezii. Aș vrea să precizez că din copilărie mi-a plăcut foarte mult 

să citesc și din fiecare carte aveam ceva nou de învățat. 

Eu scriam doar de plăcere și dintr-o necesitate interioară de a semnala unele aspecte ale vieții 

care deviaseră de la normal. Nu aveam intenția să public nimic. Erau gândurile mele, atitudinea 

mea față de acele anomalii ale vietii și nu veadeam de ce ar trebui să le fac cunoscute și altora. 

Nu mi-a plăcut niciodată să ies în față să spun iată ce am realizat eu. Totuși am avut curiozitatea 

să cer părerea cuiva care se ocupa serios de scris, acesta mi-a răsfoit caietul ce versuri și a spus- 

Mie îmi place cum scrieți și dacă aveți acest microb în sânge, mai devreme sau mai târziu, va 

izbucni la suprafață pentru că altfel nu se poate. Era poetul Iulian Talianu, recunosc , a avut 

dreptate. Atunci am înțeles de ce mă simțeam nefericită când timpul nu-mi permitea să aștern 

pe pagini, tot ce aveam eu de spus. Mi-am luat mai în serios acest hobiu al meu din tinerețe, 

peste ani mi-am dat seama că având și mai mult timp liber, era de fapt o datorie a mea să scriu, 

felul meu de a lua atitudine față de multele aspecte ale vieții.  

Cred că este o moștenire de familie scrisul, deoarece tatăl meu avea obiceiul de a povesti câte  
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s-au petrecut în timpul războiului și chiar după război și o punea pe sora mea mai mare să noteze 

totul într-un caiet spre a nu se uita, dar mai ales pentru a nu se mai repeta. Probabil că de acolo 

din cele povestite, au pornit și rădăcinile mele.  

Am început să postez la fel ca mulți mânuitori de condee, pe site-uri literare. Am primit încurajări 

și am continuat. Pe lângă aspectul amuzant că intrasem în lumea virtuală, aveam și satisfacția că 

mai sunt și alte persoane care apreciază stilul meu, simplu și la obiect. Scrisul mă relaxează, îmi 

dă senzația că stau de vorbă cu lumea și-mi spun propriile opinii. Am avut norocul să întâlnesc 

oameni providențiali care au văzut în mine atât seriozitatea cu care tratam temele alese și după 

spusele lor, aveam și ceva talent. Aici aș menționa-o pe d-na Cezarina Adamescu, mi-a făcut o 

cronică la un medalion de versuri publicat în revista Luceafărul, aparținând Asociației Române 

pentru Patrimoniu, asociație fondată de regretatul Artur Silvestri. Tot d-l Artur Sivestri mi-a cerut 

un articol despre –Plăcerea de a scrie-apărut în volumul al II-lea cu acest nume. 

Cartea mea preferată este desigur romanul IULIA, unde pe parcursul a 465 pagini am avut ocazia 

să spun foarte multe din realitățile care trebuiau să fie cunoscute. La baza fiecărei cărți stă un 

adevăr pe lângă care am adăugat și altele întâmplări povestite de cei pe care am știut să-i ascult 

și să extrag esența din spusele lor.  

Mi se întâmplă să am un subiect de proză pe care vreau să-l consemnez, dar nu știu cum se face 

că-mi vine în minte un vers care-mi place, care spune ceva. Apoi încă unul și așa mă trezesc că 

am scris o poezie de 5-7-9 strofe, de parcă mi le-ar fi dictat cineva. Am ajuns la concluzia că nu 

totdeauna noi alegem să scriem o poezie, ci poezia ne alege pe noi, fie că vrem fie că nu. De aceea 

spun că poezia se scrie singură. 

Despre cum arată o zi din viața mea, ar putea fi o zi banală dacă eu permit asta. Sigur aici și 

canicula sau viscolele care mă țin în casă au influența lor. Ies la cumpărături, îmi place să gătesc, 

mă întâlnesc cu persoane cunoscute și mai stăm pe bancă în parcul apropiat la o șuetă, fac ordine 

în manuscrise, mă gândesc pe care să-l aleg și să-l reactualizez că trebuie. Nu stau prea mult în 

fața televizorului, prefer monitorul calculatorului unde vizionez ceea ce doresc eu, nu ce mi se dă 

la tv. 

În afară de scris îmi place să lucrez cu lumini și umbre, culori, respectiv grafică pe calculator. Este 

o îndeletnicire foarte plăcută, dar foarte puțin cunoscută. 

Referitor la posibilitățile financiare, eu am fost totdeauna omul care s-a mulțumit cu puțin. Vreau 

să spun că nu scot tiraj mare, iar un tiraj mai mic mi-l permite pensia mea, după 34 ani de muncă. 

Cărțile le dăruiesc copiilor, bibliotecilor, prietenilor mai apropiati care agreează stilul meu. 

Sunt profund recunoscătoare Bunului Dumnezeu, că mi-a dat acest dar de a scrie, dar și pentru 

faptul că mi-a scos în cale oameni providențiali care au avut încredere în mine și m-au susținut , 

m-au încurajat să continui. Aș menționa câțiva dintre ei – Artur Silvestri, Cezarina Adamescu, 

Rodica Rodean și mai nou Daniela Gumann. 
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 Marele FRATE, trăiește  și…. se înmulțește 

 
 

Previziunea extraordinară a scriitorului George Orwell, de la moartea 

căruia se împlinesc 71 de ani (21 Ianuarie 1950), se adeverește tot 

mai pregnant. Imixtiunea conducătorilor politici în viața privată este 

vizibilă și de netolerat mai ales că se folosesc argumente legate de 

sănătatea poporului, cum ar fi – pandemia covid 19– ce are urmări 

mortale uneori. În România, unde miniștrii socialiști sunt mai 

rezistenți la critică toate decesele; Martie 2020 până în prezent au fost declarate –decedat de 

covid 19– În Austria unde liderii politici sunt sensibili la aprecierile alegătorilor, se anunță mai 

nou; decedați că au avut în corp virusul covid 19, adică au decedat de diverse alte afecțiuni dar 

au avut și virusul încriminat. 

Apropo ce face un ministru austriac dacă se dovedește că a plagiat diploma de doctorat. Doamna 

ministru al familiei, Christine Aschbacher și-a dat imediat demisia (2020) când s-a descoperit că 

21% din disertația prezentată în urmă cu câțiva ani este plagiatură, caz în care se retrage titlul 

acordat. 

Dar să ne reîntoarcem la cărțile etalon al dictaturii; Ferma Animalelor  o fabulă politică plină de 

înțelepciune, și 1984, ale scriitorului George Orwell un analist caustic al totalitarismului în care 

descrie; limba de lemn, sau lumea egalității impuse, în care  „Toate animalele sunt egale, 

doar  că unele animale sunt mai egale decît altele”. 

În cartea 1984, este zugrăvit statul totalitar, opresiv, ce încalcă în 

mod sistematic drepturile omului, rescrie istoria, supraveghează 

societatea în mod intruziv și terorizează; un stat cu un singur partid, 

condus de un singur individ, de FRATELE cel mare. Gândirea 

independentă este scoasă în afara legii. Sub conducerea centrală 

a Fratelui cel Mare, orice măsură oricât de tiranică, devine posibilă 

și chiar necesară, pentru „binele tuturor„. 

Cartea este superbă și în același timp înfricoșătoare prin zugrăvirea 

adevărurilor intuite în 1947, când a fost scrisă și trăite de noi 

Românii, până în 1989 când oficial comunismul a dispărut din 

România, dar nu și din mințile noastre. 

 Autorul este genial si actual, atât pentru vremurile comunismului, 

cât și în continuare. Dacă Coreea de Nord se identifică și azi în cele 

prevăzute de Orwell, China vine puternic din urmă cu sistemele computerizate de recunoașterea 

facială, digitală, ceea ce nici fratele cel mare nu le avea la dispoziție. Iată că a apărut și FRATELE 
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CEL MAI MARE, China, care perfecționează suprevegherea, depășindu-l anacronic chiar și pe 

Orwell. 

Dictatorul înseamnă = cel ce poruncește, cel care are puteri depline = summum imperium, la 

Romani; Caius Julius Cezar care, contrar legislației romane, a rămas dictator pe viață, a fost numit 

TIRAN. 

 În perioada postbelică omenirea a stabilit la ONU legi de respectare a drepturilor omului (Dec. 

1948) ce nu lasă loc de interpretare și existență a dictatorilor, mai ales în Europa. 

Când cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus 

propoziția; „Putem să o facem” acum șase ani,(wir schaffen es) 

la 31 august 2015, a fost o expresie a voinței sale dictatoriale, 

dar și începutul unei căderi profunde. SORA CEA MARE, „mama 

Merkel“ a deschis granițele tuturor celor ce vor să intre în 

paradisul German; casă, masă, asigurare medicală, chiar și 

pentru dantură ceea ce cetățenii proprii NU au nici azi.  

În vara aceea au intrat circa 1,1 milioane de invadatori fără acte, 

dar toți aveau un telefon performant la ei cu un 

traseu memorat. În urma protestelor poporului; să se facă un 

referendum, răspunsul a fost, DA, dar poporul nu știe ce trebuie 

să aleagă, și așa a apărut limba de lemn din DDR (Republica 

Democrată Germană) expresia; Political Correctness??adică 

trebuie să vorbim precum ne obligă FRATELE/SORA CEA MARE.= Dictatorul, ce impune să execuți 

voința lui în detrimentul interesului personal, al bunăstării tale fizice și morale. Și noi jurnaliștii 

am ajuns să nu fim publicați dacă nu ne încadrăm în așa zisa normă; Politic corect. 

 Pentru cine? Corect. Pentru noi este corect ADEVĂRUL. 

Adevărul este unul singur, gol, fără cămașa minciunii. 

Deși unele activități politice sunt reglementate de parlament, de ex. Se face referendum dacă o 

petiție este semnată de 300.000 persoane, să fie considerată obligatorie… s-a schimbat 

schimbarea la 900.000 persoane (vezi hot. Parlamentară austriacă) adică tot mai dificil, să se 

îngrădească vocea poporului (Vox populis), este dorința dictatorilor. Avem de aface cu o dictatură 

mascată, strecurată, spre a fi acceptată și executată. Bravo dictatorilor, voi desconsiderați 

poporul, oameni la fel ca și voi, ce au drepturi, respectiv dreptul de a vă detrona din stratosferă, 

în adâncimea iadului pe care l-ați creat.  

Noi gândim și muncim, dictatura nimicim. 

Constantin Gumann – Salzburg, Austria 
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Poeme – Munteanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGAȚII LUMII  
Bogații lumii nu petrec pe-aici 
Se duc în locuri mai discrete 
În dansul lor se-mpleticesc secrete 
Despre osânda celor mici.  
 
Ei vor topi tot aurul în sânge 
Ori vor topi tot sângele cu aur  
Tocmind peceți cu trupul de balaur... 
Săracul -umilință-n taină-și plânge . 
 
Se-nsiră aurul în decolteuri generoase 
Nu , nu pătrunde frigul în nobilele oase . 
Ori chiar înnobilează-ncheieturi de mâna 
Să fie mâna fermă și stăpână . 
 
Bogații lumii se petrec discret, 
Cu aurul lucind în pas de menuet. 
Idei se întretaie printre pași , 
Se manevrează cu îndemânare ași... 
 
Da , potul este mare ...ce câștig! 
În noaptea de petrecere te ia cu frig. 
Cu zâmbet prefăcut și plecăciuni 
Presară iar cenușă pe tăciuni. 
 
În limuzine se întorc spre casă 
Iar jaru-ncrancenarii-n urmă-l lasă. 
A doua zi împart din aurul topit 
În lupta surdă au dansat și s-au tocmit . 
 
Da , aurul învață noul drum, 
Tot oscilând prin flacăra și fum 
Și risipind prin lume parfumul nou de aur, 
Parfumul cald de sânge cu șuier de balaur . 
 
Furnica se târăşte umilită 
Ducând în spate un grăunte greu, 

Mocneşte în cenuşă focu-n plită... 
Unde s-ascunde oare Dumnezeu? 
 
Foşneşte troscotul uscat în vară, 
Se frânge cenuşit sub pasul greu.. 
Tot aerul din jur e foc şi pară 
Unde s-ascunde oare Dumnezeu? 
 
Şi cântă păsările-n zbor, 
Rătăcitor e sufletul şi gândul meu 
Şi pasul oscilant, rătăcitor... 
Unde s-ascunde oare Dumnezeu? 
 
Copii râzând ridică fruntea-n soare, 
Priviri lucinde către cer mereu 
Arzând sub fruntea albă, lucitoare... 
Unde s-ascunde oare Dumnezeu? 
 
Bătrâne, slabe mâini tremurătoare, 
Purtând în flăcări lumânări de seu 
La ceas de seară-n zi de sărbătoare, 
Îl caută în gând pe Dumnezeu. 
 
Sau la icoanele tăcute-n răsărit, 
Ori către cer se-nalţă fruntea-ntrebatoare 
Unde se-ascunde Dumnezeul oare? 
L-au căutat din greu şi l-au găsit... 
 
În bob mărunt de mac şi-n marea mare 
În suflete şi-n mâna trist întinsă, 
În lumea vietăţilor, în floare, 
În bolta depărtată, necuprinsă. 
 
INCANTAŢIE 
Vino Soare pe răzoare! 
Fie cald şi blândă boare! 
Veniţi păsari călătoare 
Că absenţa voastră doare... 
Inflorească ghioceii, 
Ne încânte brebeneii, 
Şi pe şesuri zburde mieii 
Şi mioare jucăuşe  
Printre fire de brânduşe... 
Înflorească galben corn, 
Chiar de iese fum pe horn. 
Salte pasul pe cărare, 
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Ţipe pescăruşii-n zare 
Lângă tărmul alb de mare. 
Fie-n coarde apa-vie 
Pentru cel care o ştie 
Şi lucească in clondir, 
Să ne bucure-n potir. 
Urce sevele în ramuri, 
Salte caii mândri-n hamuri, 
Încolţească verde fir! 
Aromească trandafir! 
Tainic murmure izvoare, 
Plângă fine lăcrămioare, 
Crească mugurii pe ramuri, 
Liliecii-nalţe flamuri, 
Apele să cânte-n matcă 
Şi ciocanele pe batcă... 
Ţipe brazda sub picior, 
Urce cântecul de dor 
Până-n-naltul zărilor 
Imnul primăverilor... 
 
APELE MIȘCĂTOARE 
 
E vremea mişcării apelor 
Şi timpul ascuţirii sapelor. 
E vremea zbaterii de-aripă, 
A semănatului în pripă. 
E timpul apelor vijelioase 
Ieşind din matcă aiurite, 
A gândurilor vicioase 
Şi a mişcărilor pripite. 
Se mişcă apele din munte 
Bolborosind descântec tainic 
Rămân doar crestele cărunte 
În pisc de munte singuratic, trainic. 
Se mişcă apele si se preling 
Cu rece mângâiere dureroasă, 
Iernaticele doruri sting 
Şi iarba cântă-n dor de coasă. 
Se mişcă apele spre marea -mare, 
Îngână-n iureş cântecul de valuri... 
Înmuguresc dorintele bizare 
 
Şi preaslăvesc imaginare maluri. 
Mişcarea apelor rotundă 
Dezmiardă ţarina fecundă. 

 
DUH ÎN VĂZDUH 
 
În numele Sfântului -Duh 
Risipit în văzduh, 
În numele Dumnezeului -Tată, 
Al fiului blând şi curat, 
Noi fruntea am plecat. 
În numele firesc al naşterii, 
În numele cunoaşterii, 
În numele credinţei  
Şi al pocăinţei, 
Că am crezut şi nu am cercetat... 
Şi fruntea am plecat. 
În numele luminii line 
Şi al mirosurilor fine 
De mir, agheazmă şi tămâie, 
Ne-am adunat şi ne-am rugat 
Şi fruntea am plecat. 
În numele strălucitoarei stele 
Ce-a apărut in răsărit, 
Ne-am minunat şi-am tresărit 
Şi am crezut in taină şi păcat 
Şi fruntea am plecat. 
În numele fiinţei trecătoare, 
Iubită, mângâiată blând de soare 
Al omului ce fruntea şi-a plecat, 
La fel şi noi ne-am bucurat 
Şi fruntea sus am ridicat. 
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Scrisoare de la Londra 
 
 

Dragii mei bunici, 

Apoi hai să vă mai povestesc prin ce peripeţii am mai tot trecut în 

ultimele luni, căci tare dor mi‐e de voi și, poftim, virusul nerușinat ne ţine 

iar la depăr‐ tare! Ce bine că măcar am trecut pe la voi o săptămână la 

începutul lui Februarie! Dacă ningea cu o găleată în plus, cu siguranţă c‐

aș fi rămas pe meleagurile natale încă vreo câteva zile, poate chiar mai 

mult. Nu că m‐ar fi deranjat să mai petrec puţin timp cu voi ‐ sinceră să fiu, m‐aș fi bucurat. În 

schimb, aveam cursuri în ziua următoare pe care n‐aș fi vrut să le pierd pentru nimic în lume! Știţi 

și voi cât de mult mă pasionează studiul psihosintezei, al sufletului și psihicului uman!  

Cu toate astea, n‐am să uit niciodată dimineaţa zborului înapoi spre Londra, când toate drumurile 

din judeţele vecine ale Galaţiului erau închise. Nu putusem să pun geană pe geană toată noaptea, 

neștiind dacă voi mai ajunge sau nu la aeroport! Ei, știţi voi, eu am o stea norocoasă care îmi 

luminează întotdeauna calea, așa că, în ciuda tuturor blocajelor și trenurilor anulate, am respirat 

cu ușurinţă la so‐ sirea în aeroport cu doar câteva minute înaintea închiderii poartei.  

Ca printr‐un ochi de ac, nu altceva! Ha, ha, ha. Parcă o aud pe bunica râzând cu patimă la șotiile 

mele. Știi tu, bunică, o viaţă avem, și merită trăită pe deplin! Ascultă‐mă pe mine! Oare ce‐ţi trece 

prin gând acum, citind aceste rânduri? “Ce alte nazbadicii va mai scoate nepoata mea la iveală?” 

Stai liniștită, n‐am să mă dau prea mult de gol de data asta. Nu prea am cu ce! De altfel, nici măcar 

în parc la picnic n‐am avut voie să stau, că imediat a venit poliţistul londonez și, pe un ton 

neașteptat de politicos, m‐a dat frumos afară. Cică numai o oră avem voie acum să stăm afară, la 

mișcare. Fir‐ar el de virus necuvi‐ incios! Se simţea jenat, chiar, săracul poliţist. Într‐ adevăr, nu 

prea le convine nici lor să îţi taie libertăţile cu care s‐au lăudat de atâtea secole im‐ perialiste! Da, 

măi… Ce să mai zic. Experimentez cu stiluri noi de scris. Îmi place să mă reinventez, altfel mă 

plictisesc. N‐am stare, mereu am ceva nou de adău‐ gat, de încercat, de îndrăznit! Ia spune, 

bunicule, în ce stil literar poţi să‐mi încadrezi articolele publicate în revistă de când aveam 9 

anișori? Dacă nu există niciunul, hai să inventăm stilul bristenistic, fluid și imposibil de definit! Să 

vă spun totuși un mic secret: sufletu‐mi sen‐ sibil se scaldă într‐o paletă largă de culori. Orice 

gând, orice sentiment, orice stimul îmi dictează o nouă stare. Orice adiere lină, orice vorbă grea, 

orice mișcare bruscă îmi dă fiori. Trăiesc atât de profund fiecare moment, care curge în 

următorul, apoi în ur‐ mătorul, ca într‐o clepsidră cu nisip adus din toate colţurile lumii! Uneori 

mă identific cu clepsidra, al‐ teori cu nisipul. Uneori cu gravitatea, alteori cu ochii care o privesc. 

Mă pierd în nisipul curgător, că apoi să mă regăsesc în clepsidră, amintindu‐mi că în esenţă sunt 

mâna care o întoarce de pe o parte pe alta! Apropo de mâna destinului… Acum câteva luni am 

avut o experienţă demnă de împărtășit la semi‐ narul unei colege de breaslă. Tematica de lucru 

era “Creativitatea – arta dezvăluirii sufletului”.  

Fiecare participant a fost invitat să reflecteze asupra temei, urmând câteva puncte de reper, după 

care să‐și dea drumul imaginaţiei pe o coală goală A3. Rezultatul meu a fost o pagină plină de 



 
 

      30 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 13  anul IV  Martie 2021 

cuvinte‐cheie care parcă plăteau pe valuri de culoare: fiinţă, exprimare, în‐ credere, libertate, 

curgere, naturaleţe, experiment, divinitate, martor, spaţiu, dezvoltare, creaţie. După prima 

etapă, am fost rugaţi să alegem câteva obiecte puse la dispoziţie în mijlocul cercului de 

participanţi și să le așezăm pe pagină. Eu mi‐am ales un set de păpuși matrioska rusești, pe care 

le‐am poziţionat în șir indian, în funcţie de mărime, începând de la o sursă în formă de soare în 

stânga paginii.  

Am ales și o clepsidră, pe care am poziţionat‐o în colţul opus. În final, fiecare participant a avut 

10 minute la dispoziţie să‐și descrie creaţia și înţelesurile sale. Când mi‐a venit rândul, am povestit 

destinul păpușilor matrioska, desemnând evoluţia mea pe diversele etape ale vieţii. Clepsidra, 

reprezentată timpului divin, stătea de pază păpușilor și parcă le ţinea prizoniere unui circuit închis 

de cauză și efect. Organizatoarea a simţit că această perspectivă mă ţinea închistată, așa că mi‐a 

propus să renunţ la clepsidră. “Nu!”, m‐am opus ferm.  

“Suntem prizonieri timpului și nu avem scăpare.” Imediat după ce mi‐ am exprimat frustrarea, 

însă, am simţit o deschidere ușoară în piept, care m‐a îndemnat să descopăr ce s‐ar întâmpla 

dacă, într‐adevăr, aș renunţa la clep‐ sidră. Am dat‐o ușor la o parte, ca pe o piesă cucerită în șah. 

În acel moment, lucrarea mea a prins cu adevărat viaţă! Păpușile au început să se învârtească, să 

dan‐ seze, să exploreze tot spaţiul pe care îl aveau la dispoziţie. După câteva minute de sărbătoare 

păpușile și‐au întors privirea către sursa de unde au provenit. “Toate drumurile tot acasă te 

aduc”, am spus atunci, cu mâna pe inimă. După un moment de repaos, în care toţi participanţii 

priveau cu suspans evoluţia lucrării mele, am simţit un impuls puternic.  

Nu am putut să mă abţin, așa că printr‐o lovitură bruscă de mână, am doborât toate păpușile ma‐ 

trioska, care s‐au rupt în bucăţi învârtindu‐se în toate direcţiile pe podea.  

Un murmur de șoc s‐a auzit în tot grupul, care nu se aștepta la un asemena coup d’etat!  

După câteva săptămâni, colega mi‐a mărtu‐ risit că nu va uita niciodată momentul în care mi‐ am 

auto‐distrus creaţia, ca artiștii japonezi și uimi‐ toarele lor creaţii de nisip!  

Și, uite așa, dragii mei, vă spun povestea aceasta ca să mă asigur că știţi că, deși timpul nemilos 

vă brăzdează chipurile blânde și ne ţine la depărtări dureroase, mâna destinului tot împreună ne 

aduce întotdeauna, în inimă și în amintire. Pe altarul meu cu obiecte preţioase se află candela 

bunicii ("Dumnezeu nu poate fi pretudinteni, de aceea a create bunicile!”) și poza bunicului cu 

nepoata de 7 anișori, privind în sus, către stele.  

Vă port cu drag în minte și în suflet, oriunde voi fi, ca pe două giuvaiere.  

Să fiţi sănătoși și voinici, așa cum v‐am știut mereu!  . 

 
BRISTENA GEORGIANA MANTU -  Londra 
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Versuri - Silvia Rîșnoveanu  

 
 
ARIPI DE ÎNGER PĂZITOR 

 

De-ai ști tu cât mi-ar fi de drag 

să dorm sub frunze, sub zăpadă, 

știind că ochiul tău de mag 

m-ar căuta să mă mai vadă 

în bulbi de flori, miracol viu 

la început de începuturi, 

să mă renască timpuriu 

privirilor a mii de fluturi, 

să mă descrie ca și-un dor 

de primăveri nemaivăzute, 

sau ca pe-o floare-a viselor 

din lumi ce nu sunt cunoscute, 

îndrăgostită de zefiri 

cu degete mângâietoare, 

jertfită-n cununii de miri 

ce-și scriu iubirea pe altare... 

De-ai ști tu cât mi-ar fi de drag 

să dorm sub frunze, sub zăpadă 

dar știu că ochii tăi de mag 

nu sunt sortiți să mă mai vadă 

și-atunci din lumea florilor, 

din bulbi am să-nfloresc, iubite, 

aripi de înger păzitor 

privirilor, de-acum orbite. 

                      Hamburg, 24.02.19 

 

RÂDEA, ÎN VIS, O PRIMĂVARĂ 

 

Ți-am auzit ieri râsul: 

era ca o tăcere 

scăpată din robia 

albastrului zenit, 

ca o lumină albă 

în noaptea de-nviere... 

În liniștea din mine, 

râzând, te-am auzit. 

 

Prin codrii mei de vise 

mă petreceam agale, 

Iar râsul tău, ofrandă 

a fiecărui ram, 

mă-mpresura ca vântul: 

când lin, când în rafale, 

îmi fremăta-n ureche, 

cum ploaia bate-n geam. 

 

Simțeam că râsu-ți este 

un zvon de primăvară, 

ce chicotește-n muguri 

cu verdele-i firesc 

și-n flori ce își aruncă 

veșmintele pe-afară, 

în păsări și în fluturi 

ce-n ochi îmi viețuiesc. 

 

Te-am auzit, iubite și azi, 

ca o părere, 

când s-a crăpat de ziuă 

spre plusul infinit, 

o rază mi-a spart visul 

iar tu c-o adiere 

mi-ai sărutat obrajii... 

și-atuncea m-am trezit. 

                          Geestacht, 24.02.20 

 

EU ÎȚI SUNT ALBASTRUL 

 

Într-o lume-n care tremură pustiul, 

Ca un gând ce moare-n valuri de tăceri 

Când pe mări uitate nu-s corăbieri, 
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Eu îți sunt culoarea ce-mblânzește griul. 

 

Eu îți sunt albastrul ce-ți înseninează 

Amintiri aflate-n golul altei vieți 

Și în ochi ți-adună aștrii cei răzleți, 

Rătăciți prin ceruri care-n gri visează. 

 

Și-ți mai sunt aleanul, dorul de-mplinire 

Pentru vise-n care doar mirări mai curg 

Spre un ochi din fluviul marelui amurg, 

Ca să-și potolească setea de iubire. 

 

Îți mai sunt speranța, strânsă-n colivie, 

Ca un cânt mirabil, nemaiauzit, 

Ca o primăvară-n suflet desfrunzit, 

Viforit de-o iarnă cât o veșnicie. 

 

Într-o lume-n care nu mai e culoare, 

Iar eternitatea e ascunsă-n gri, 

Eu îți sunt albastrul verbului a fi, 

Cerul și secunda cea nemuritoare. 

                            Geesthacht, 18.07.19 

 

CA UN RAM ÎNVERZIT 

 

Ți-amintești de mai ieri, de păduri ți-

amintești, 

când eram doi copaci cu priviri omenești 

și cu seve curgânde-n penițe de-argint, 

ce și-au scris elegii cu tărie de-absint? 

Dar acum nu mai știu... Tu mai ești? Eu mai 

sunt 

vechiul pom ce-a mușcat sănătos din 

pământ, 

un copac resemnat... brațe-ntinse spre cer 

modelând în astral un decor auster, 

cu imensa-i coroană de vis răvășit 

peste-ntinderi ce-abia mai pulsează șoptit, 

ramuri negre ce-ating nesperate lumini, 

amăgind cu sclipiri, în neant, rădăcini. 

Eu mai sunt, mai respir ca un om și trăiesc, 

între cer și pământ, un copac omenesc. 

Tu mai ești? Nu mai știu. În adânc mi-ai 

rămas 

ca un ram înverzit, ca un gând fără glas 

și de dori sau de taci, în abis mai hrănești 

vise-n care-ai trăit. De păduri ți-amintești? 

 

PASĂREA MĂIASTRĂ 

 

”-Pasăre pierdută printre munți de gheață 

Ce dorință-arzândă te mai ține-n viață, 

Care-amnar, ce lege încă-ți mai susține 

Cremenea de suflet scăpărată-n tine? 

 

Spune-mi ce-i cu tine, pasăre măiastră 

De-ai plecat din lume și-ai fugit sihastră 

Dincolo de toate clipele ce-odată 

Ți-au fost mângâiere-n viața zbuciumată?” 

 

”-Îngere de pază, știi și tu că mie 

Mi-e mai dragă clipa dinspre veșnicie, 

Clipele ce-odată s-au vrut mângâiere, 

Sunt fragmente moarte, sunt doar o părere. 

 

Printre munți de gheață, în imensitate, 

Mi-e mai dulce zborul în singurătate, 

Mi-e mai drag respirul aerului rece 

Când, cu prospețime, sufletul mi-l trece. 

 

N-am dorințe-arzânde… știu că-s trecătoare 

Într-o viață-n care toate-s muritoare, 

Dar mi-e scris în sânge cânt de nemurire: 

Cremenea și-amnarul scăpărând iubire. 

 

Doar iubirea-mi este, Îngere de pază, 

Singura mea lege care mai vibrează 

În imensitatea liniștii albastre, 

Unde-i Paradisul păsării măiastre. ” 

                            Hamburg, 14.04.2019 

 
Silvia Rîșnoveanu – Germania 
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Mituri și mitologie: creaționismul mitologic – 

asemănări și deosebiri 
 

 

Creația din haos În mitul creaţiei din haos, potenţialul creaţiei 

există deja într‐o anumită formă de material etern, la fel cum 

există Zeul-Creator Suprem veșnic în mi‐ tul creaţiei ex‐nihilo. Pe 

scurt, atunci când creatorul începe actul creaţiei, materialele 

care conţin poten‐ ţialul creaţiei sunt deja acolo. Materialul 

creaţiei nu provine de la însuși creatorul. Conform lui Charles 

Long, „Chiar și în forma sa nedeterminată de haos, posibilitățile 

unui cosmos au fost mereu prezente”. Materialul potenţialităţii 

creaţiei poate fi o com‐ binaţie nedefinită, dezorganizată, de 

întuneric și, de multe ori, apă, uneori etichetate în mod direct 

„haos”, sau poate fi alcătuită din reprezentări definite ale 

haosului, cum ar fi bucăţi de argilă sau alte tipuri de pământ, o 

movilă primordială, sau, cel mai ade‐ sea, un ou cosmic. Creatorul ex‐nihilo creează din sine, de 

la nimic, așa cum a existat acel nimic. În ca‐ zul creaţiei din haos, creatorul dă formă materialului 

deja existent. Trebuie spus de la bun început că di‐ ferenţa dintre creaţia ex‐nihilo și creaţia din 

haos este uneori infimă, chiar invizibilă și că, în astfel de cazuri, clasificarea miturilor este 

subiectivă, depen‐ dentă mai mult de ton și senzaţie decât de elemen‐ tele specifice. Problema 

derivă din faptul că în mitul ex‐nihilo creatorul poate exista într‐un context fizic, cum ar fi 

întunericul și apa, dar nu depinde de acel material pentru faptele sale creatoare, în timp ce în 

mitul creaţiei din haos se presupune că materialul a existat înainte de creator și va fi utilizat în 

mod direct în procesul de creare a cosmosului (ordine) din haos (dezordine). Rezultatul, în mod 

inevitabil, este un creator care este mai puţin puternic, mai puţin omnipotent decât în mitul 

creaţiei ex‐nihilo. Creatorul poate apărea din oul cosmic, dar oul a existat în primul rând, ceea ce 

sugerează că până și creatorul trebuie să aibă o mamă ‐ apele materne întunecate ale uterului 

universal. Apoi, creaţia din haos începe cu o formă de haos. Materia de bază a universului în 

miturile chineze este „suflarea universului”, un abur primordial care conţine principiile yin și 

yang, o masă informă cu‐ noscută sub numele de „marea slăvire”. Populaţia Ainu din Japonia 

crede că înainte de creaţie a existat doar un amestec de nămol și apă. Amerindienii Yuki din 

California cred că la început a existat doar o spumă care rătăcea pe apele acoperite de ceaţă. 

Tribul nigerian Ijaw povestește despre o masă (stricto senso!) care a coborât pe Pământ, cu o 

grămadă de pământ al creaţiei pe ea. Kojiki, un text sacru al șin‐ toiștilor din Japonia, relatează 

că „a existat un mo- ment în care era doar haos, până când Cerul și Pă- mântul s-au separat", 

ceea ce înseamnă că conglomeratul Cer‐Pământ era în sine un haos care aștepta să fie separat în 

starea actuală, ordonată și diferenţiată. Haosul, pentru poporul inuit Netsilik, era întuneric, în 

care animalele nediferenţiate și oa‐ menii erau toate la fel și vorbeau la fel. Romanii afir‐ mau, 

conform cărturarului grec Hesiod, că haosul a fost o „masă fără formă”, în care totul s‐a 

transformat în toate celelalte. Mitul pre‐grec al pelasgilor afirmă că, la început, marea zeiţă 
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Eurynome s‐a ivit goală dintr‐un haos care era apă și cer. Apoi ea a „despărțit apele de cer, ca să 

poată dansa singură pe coama va- lurilor”. Vechii locuitori ai actualului areal iranian spuneau că 

Yima, zeul fertilităţii, a folosit o săgeată de aur pentru a străpunge pământul latent, dar pre‐ 

existent, pentru a concepe creaţia. Pentru zeul po‐ pulaţiei Mixtec, Șarpele‐Puma, și soţia sa, 

Șarpele‐ Jaguar, timpul a început când cei doi au luat formă umană și au domesticit haosul. 

Triburile Fulani din Africa de Vest spun că lumea a fost creată dintr‐o picătură de lapte, care a 

apărut într‐un fel neștiut. Tungușii din Asia Centrală spun despre modul în care creatorul lor s‐a 

folosit de foc pentru a arde o parte din marea primordială, astfel încât Pământul‐ insulă să poată 

apărea. Solul, ţărâna de un fel sau altul constituie un mod comun de creare a unei lumi, mai ales 

în miturile scufundătorului, dar, de ase‐ menea, în multe din miturile creaţiei din haos. Cel mai 

adesea pământul ‐ sub formă de praf, noroi sau, în special (și mai logic), argilă ‐ este utilizat pentru 

a crea oameni. În cazul populaţiei altaice din Asia Centrală, când creatorul Ulgen a văzut noroi 

plutind pe apele primordiale, a văzut o faţă umană reflectată în ape și i‐a dat viaţă. Creatorul 

congolez Efe a făcut un om, Baatsi, din lut, pe care l‐a acoperit cu piele și l‐a umplut cu sânge. 

Creatorul poporului malgaș din Madagascar a observat‐o într‐o zi pe fiica sa făcând mici păpuși 

din lut. I‐au plăcut păpușile ei atât de mult, încât a suflat viaţă peste ele și acestea au de‐ venit 

fiinţe umane. Crearea oamenilor în cea mai veche mitologie din lume, cea sumeriană, este în 

același timp comică și tragică. Zeii decid la un ospăţ că au nevoie să creeze fiinţe pentru a avea 

cine să‐i. slujească. Diferiţii zei, aflaţi în diferite grade de beţie, au încercat să creeze aceste noi 

fiinţe, dar numai Enki reușește să creeze fiinţe care pot trăi și respira. El a făcut acest lucru din 

lut. Din cauza beţiei impli‐ cate în această creaţie, oamenii sunt atât de slabi și împovăraţi cu 

probleme. Oamenii, în mitul creaţiei din haos, sunt creaţi și în alte moduri. Zeul melanezian Quat 

a sculptat bucăţi ale primilor oameni din copaci și apoi a pus pie‐ sele laolaltă, făcând niște 

oameni‐marionetă. Crea‐ torul poporului Ainu i‐a făcut pe aceștia din pământ și beţe. Creatorul 

tribului Guarani, Viermele Mbir, a devenit pur și simplu om. Până în prezent, sursa principală de 

creare a lumii și a oamenilor în mitul creaţiei din haos este oul cosmic, imaginea predi‐ lectă a 

haosului. Oul cosmic sau ceva asemănător acestuia apare în toate părţile lumii. Există un mit 

baltic în care un ou cosmic explodează, gălbenușul lui devenind pământul, albușul ‐ apele, iar 

bucăţile de coajă ‐ cerul cu corpurile cerești. Un cântec de nuntă al populaţiei tibetane Bon 

narează unirea a două divinităţi la începutul timpului, o uniune care a produs trei ouă. Un ou de 

aur a produs o săgeată de aur bărbătească a vieţii, cu pene turcoaz. Un ou turcoaz a dat naștere 

la o săgeată turcoaz femeiască, cu pene de aur. Dintr‐un ou alb s‐a ivit un fus de aur. O variantă 

egipteană a motivului oului cosmic îl menţionează pe zeul soarelui ca putere primordială, care a 

ieșit din grămada primordială, care se afla la rândul său în haosul reprezentat de marea primor‐ 

dială. În creaţia epică finlandeză Kalevala, genun‐ chiul ridicat al zeiţei Ilmatar, mama apelor, care 

plu‐ tea în marea primordială, a format un loc uscat, pe care o lișiţă și‐a făcut un cuib. Pasărea a 

depus șase ouă de aur și unul de fier. Atunci când Ilmatar și‐a mișcat piciorul din loc, ouăle au 

căzut în mare și s‐ au spart, bucăţile devenind pământ, cer, stele și soare. Mitul pelasgic al creaţiei 

din Grecia antică este dominat de un ou cosmic depus de prima fiinţă, zeiţa pământului 

Eurynome. Acest ou va zămisli în cele din urmă soarele, luna, stelele și pământul.  

Nelu Stamate - Galați 
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Mariana Rogoz Stratulat
 

Curriculum vitae 
 
M-am născut 
 într-o vorbă 
la început de poezie 
când pisicile 
miorlăiau la stele 
pe acoperiş, 
iar ursitoarele 
torceau secundele 
împreună 
 cu un arici. 
 
La ceasul 
deşteptării mele 
un pegas 
m-a purtat în zbor 
şoptindu-mi 
lacrimi printre gene, 
ţesându-mi 
doruri din ulcior. 
 
M-am rătăcit 
prin soare şi prin lună, 
am curs domol 
prin ochii din furtună, 
am fost aleasa 
apei din fântână 
şi gândul focului 
din strună. 
 
Am fost menită 
să-l iubesc pe El, 
să tulbur somnul 
şi pădurea, 

să-mi număr 
paşii exilaţi 
în cer, 
să fiu o pasăre 
ce cântă albul ger, 
să mor 
în templul unui zeu. 
 
Descântă-mă, 
bătrâne Prometeu! 
 
Unde? 
 
Aş face  
câţiva paşi 
pe verdele frunzelor 
dar 
nu am soare 
să arunc  
cu pietre albe şi calde 
în mugurii adormiţi. 
 
Mi-aş lăsa 
urma paşilor 
pe culorile curcubeului 
dar 
ploile 
s-au ascuns  
în partea de sus 
a timpului 
şi au uitat  
de nori. 
 
Aş păşi  
pe albastrul cerului 
dar 
nu am scară 
să cobor 
 din templul zeilor. 
 
Unde să-mi duc paşii? 
 
Cheia 
 
M-am trezit 

în urma lăsată 
de întuneric 
la poarta luminii. 
Purtam în mine 
spini şi urzici 
semănaţi 
de un grădinar 
fără inimă. 
 
Cum să deschid poarta 
dacă nu am cheie? 
 
Spinii creşteau 
şi-mi rupeau  
lumina ochilor, 
se îngrămădeau 
pe buze 
sufocându-mă. 
 
Degetele căutau 
cheia 
în nisipul deşertului. 
 
Unde să găsesc 
 inima grădinarului? 
 
Caut zorii... 
 
Caut zorii pentru tine – 
razele să te aline. 
 
Seara să te-aducă-acasă 
pe cărarea de mătasă. 
 
Noaptea să ne fim scânteie, 
lună plină, curcubee, 
 
şi aromă de smochină, 
cânt de ore şi verbină. 
 
Să ne fim cerul cu stele, 
gând de ape, foc de iele. 
 
Să ne sărutăm pe-alei, 
paşi-tăcere pe sub tei, 
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liniştea cuvântului 
în suspinul vântului, 
 
mângâierea dorului 
în pasul feciorului. 
 
Călătorul din ochi 
 
Îl văd trecând,  
ducându-şi înfrângerile 
cu greu. 
Face popas 
pe umeri goi 
de curcubeu 
şi,  
chinuit de cifra doi, 
pleacă 
să adune 
iepuri, 
 zarzăre 
şi potcoave 
de cai morţi. 
 
Îl văd trecând 
prin timp 
cărându-şi 
nervii şi pietrele 
înghesuite 
într-un baston 
 – singurul lui sprijin  
când  
ochii i se vor stinge.  
 
Sufletul 
 
„Ce-i foloseşte omului  
să câştige lumea întreagă  
dacă-şi pierde sufletul?” 
Marcu 8, 36 
 
Sufletul meu – 
roua timpului, 
cuvinte, paşi, 

tresăriri... 
 
Priveşte 
murmurul umbrelor  
din poezii, 
alergarea cailor 
pe câmpii, 
rostogolirea pietrelor 
printre făclii... 
 
Ascultă 
răcoarea gândului-copil, 
tristeţea spusă 
virginal,  
subtil... 
 
Ascultă 
cum creşte iarba 
în cer... 
Aripi... zbor... 
 
Aripi îmi cresc 
şi vreau 
să zbor 
spre Nicăieri... 
 
Mă doare  
Răsăritul şi Apusul 
când Miazănoapte 
se închină 
unui mâine  
efemer... 
 
Spre Miazăzi 
mă cheam-o voce 
de aramă, 
dar cerul se încruntă 
şi...  
zborul se destramă... 
 
 
 
 
 

Visare 
 
Mai stau un amurg 
pe ţărm 
şi mă uit 
cum curge nisipul 
din mare 
în lună... 
 
Cu tălpile goale 
păşesc 
printre chei, 
mă-mpiedic de vorbe, 
vederea mă doare... 
 
E linişte oarbă, 
mi-e somn 
şi mă culc 
în umbra luminii, 
făptură de lut... 
 
*** 
Miracol 
 
Ne suntem început şi 
sfârşit… 
Îţi sunt 
 prelungirea mâinilor  
ce-mi caută buzele… 
Îmi eşti  
continuarea dorurilor  
ce-ţi sărută cuvintele… 
 
Tu m-ai strigat?  
Sau mi s-a părut? 
Cine ştie?! 
Tu eşti cel care  
a răspuns gândurilor 
mele… 
Eu sunt pasărea  
ce şi-a lăsat penele  
în brazii de sub geam… 
 
 

 
Mariana Rogoz Stratulat - Focșani 
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„Nou început de primăvară la Toronto”  

de Milena Munteanu 
„Pluie ou neige   

Chance ou malchance,   
Deuils ou fêtes,   

Un oiseau chante.” (1)   
Félix Leclerc 

 

Mai întâi trebuie să spun că primăvara vine mult mai târziu la 

Toronto. La început de martie e încă zăpadă, iar în aprilie poți găsi cel 

mult câte un ghiocel și ceva albăstrele; magnoliile n-au decât să mai 

aștepte. În plus, peste iarna lungă se suprapune pandemia care ne ține 

în casă, sub ordine stricte și obligatorii de carantină, restaurante 

închise și spectacole anulate de acum până la toamnă. 

De un an încoace ne numărăm morții și bolnavii, ne evaluăm șansele și rulăm modele matematice 

ce fac prognoze de viitor… 

Ai voie însă să-ți plimbi câinele în jurul casei (dacă ai unul) sau să faci câțiva pași prin 

vecinătate (cineva spunea că nu mai mult de 2 km depărtare de casă), pentru ceva mișcare. E 

duminică și biserica e și ea închisă, așa că la invitația unei raze de soare am ieșit și eu afară, după 

o lungă perioadă de abstinență. Nu e ca atunci când te duci prin magazine și te maschezi de parcă 

ești cosmonaut, să iei în grabă ce apuci de acolo și să ieși cât mai repede afară. Acum vorbesc 

despre o plimbare de plăcere, așa cum n-am mai făcut de multă vreme. În plus, în aer e atmosferă 

de sărbătoare. Soarele e primul motiv pentru asta. Sunt temperaturi mici, dar însorite. Îți vine să 

ieși ca gâzele la soare, motiv pentru care pe străzile vecinătății noastre, o zonă din oraș de mică 

densitate, cu străzi largi, copaci bătrâni și case de cărămidă pe loturi mari, se circulă rar și doar 

dacă vreun vecin hotărăște să plece undeva. În rest, vezi doar alergători, bicicliști sau plimbăreți 

ca mine. Lumea se evită la intersecții, își face loc să nu se apropie mai mult de 2 metri, cum ni s-

a spus că ar fi bine. Totuși, sentimentul de sărbătoare se întețește pe o stradă în care oameni mai 

mulți, unii pe un trotoar, alții pe celălalt, distanțați regulamentar, chiuie și își urează La mulți 

ani!… Happy Birthday! Vezi fețe vesele, care s-au întâlnit în stradă să fie împreună, chiar la 

distanță. Mai încolo, văd un convoi de mașini, cu câte o fereastră deschisă din care se ițește câte 

o față de fetișcană veselă, urând din mașină sărbătoritei toate cele bune… Aici petrecerea se face 

direct din mașină, au voie să scoată doar căpșorul afară și, de la distanța regulamentară dintre 

mașini, să se vadă. 

Observ și doi bătrânei la plimbare, pe jos, mână în mână. De ce nu, mă întreb? Doar ei nu 

se țin de ieri de mână, ci s-au plimbat așa de când se știu, de ce să renunțe tocmai acum? Apoi, 

ei și-au jurat credință în această viață și în următoarea și nu par să se fi răzgândit. Mai mult, gestul 

lor dă speranță. Pentru ei, să stea împreună e mai important decât orice. Remarc că sunt protejați 

și de cei din jur. Bicicliștii și alergătorii își recalculează rapid traiectoria să nu le taie cumva calea 

și să nu se apropie de ei mai mult decât este permis. Traiectoria celor tineri parcă ricoșează, își 
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ies din drum, numai să evite orice întâlnire cu bătrâneii ce fac, de la distanță, un semn de 

mulțumire… 

La colțuri de stradă vezi afișe mari, scrise de mână: „We are all in this together” – „În aceste 

vremuri suntem cu toții împreună” și „Everything is gonna be all right” – „Totul va fi bine până la 

urmă”. E un fel de seninătate responsabilă, în care oamenii își susțin aproapele, atât cât pot. 

La nivel personal, indiferent că facem parte dintre norocoși, ori dintre ceilalți, tot ce putem face 

e să ne trăim clipa în frumusețe, fără frici sau panici exacerbate, ci cu dare de mulțumire și cu 

aprecierea minunii pe care o trăim în fiecare moment… atât cât avem, fiecare. 

În această primăvară, realizez, mai acut ca alte dăți, cerul plin de cântecul păsărelelor: “Pluie ou 

neige /Chance ou malchance, /Deuils ou fêtes, /Un oiseau chante.” („Ploaie sau zăpadă /Cu noroc 

sau fără, /Doliu ori sărbătoare, /O pasăre cântă.”)   

Se vede că noi, oamenii, nu suntem centrul universului… La urma urmei, viața merge înainte, cu 

sau fără noi, nu-i așa? 

Probabil că era timpul să ni se reamintească locul nostru în lume, că nu suntem Dumnezei și nu 

facem regulile jocului, ci suntem doar niște gamblers (participanți într-un joc de noroc). Doar 

niște musafiri pe termen scurt, într-o lume căreia nu-i cunoaștem nici marginile, nici regulile, nici 

toate semnificațiile, a cărei măreție de-abia o intuim. Mai mult, mă tem că nu înțelegem pe deplin 

nici toate implicațiile acțiunilor noastre, un motiv în plus să reevaluăm relația noastră cu lumea 

ce ne înconjoară. 

Toronto, Canada 
________ 

(1) „Ploaie sau zăpadă  
   Cu noroc sau fără,   
Doliu ori sărbătoare,  

O pasăre cântă.”   
(Traducere de Milena Munteanu) 

Mihaela CRISTESCU – Sydney, Australia 
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POEZIILE RECITATE DE DOM’ TRISTAN ÎN DRUM 

SPRE HOTELUL „VENUS” SLĂNIC-MOLDOVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRISTEŢE DIN DRAGOSTE 
„Pe culmile disperării,  
la capătul răbdării 
până-n valea resemnării...!  
 
Deşi dintr-odat-ai plecat în faţa ochilor mei 
că sunt închişi, 
că sunt deschişi, 
Tu eşti! 
Pluteşti! 
 
În suflet Disperarea 
luându-mi răsuflarea...! 
 
spre lumile Universului se dilată, 
excitată, 
Vibrează, 
explodează, 
Gândurile mi le sfarmă în bilioane 
Mormane 
de holograme, 
Cioburi viclene 
halucinogene!” 
 
 TRISTEŢE DIN DRAGOSTE DE ŢARĂ 
„Pe culmile disperării 
în ţărâna ţării 
până-n valea resemnării...! 
 
Bărbaţii niciodată nu plâng, 
inima îşi frâng 

 
şi  strâng în suflet ca în pământ, 
lacrimile şi le fac mormânt. 
 
Aici, în suflet, ele devin cânturi 
gânduri... 
 
Uite-aşa mă bate gândul: 
Să-mi las casa şi pământul! 
 
La capătul răbdării, 
pe culmea disperării 
în valea resemnării...! 
 
Să plâng nu se poate 
un gând mă bate! 
 
Sus e cerul, largă-i lumea, 
Bine c-a-nfrunzit pădurea!” 
 
TRISTEŢE DE ANUL NOU 
„Pe culmile disperării, 
la marginea înserării, 
până-n valea resemnării...! 
 
La arat, 
la semănat! 
 
Mâine anul se-nnoieşte,  
pluguşorul se porneşte 
 
Trageţi brazda, măi flăcăi,  
Şi pocniţi din bice, măi, 
Hăăii, hăăăi, hăi! 
 
Pe culmile disperării  
la marginea înserării,  
 
am plecat cu sorcova  
pe-aici, pe undeva, 
Cândva! 
 
Insatisfacţiile au răsărit 
cumplit,  
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aiurit, 
 
de sub brazda plugului 
şi copita murgului! 
 
Dudaiele disperării au crescut, 
lumea au umplut, 
 
Au înflorit, 
au rodit, 
 
ca merii, 
ca perii 
în mijlocul verii!” 
 
TRISTEŢE DE FAG, STEJAR ŞI TEI 
„Pe culmile disperării 
la marginea-nserării 
până-valea resemnării!... 
 
căutând lumină  
stau cu o rădăcină, 
 
Într-o stare de gol colosală,  
stare adâncă de oboseală! 
 
Ce se dilată  
disperată,  
blazată. 
 
Ca o rădăcină de viaţă, 
moartea mă îngheaţă, 
 
senzaţia ei crește, se dilată 
disperată, 
blazată! 
 
Se dilată până la nebunie, 
pe vecie! 
 
Dorul de cine se leagă, 
nu-l lasă cu mintea întreagă!” 
 
TRISTEŢE ESCATOLOGICĂ 
Pe culmile disperării 
În zorii întunecării 

Până-n valea resemnării...! 
 
În această primăvară 
care coboară, 
 
la lumina lunii ca un sac cu păr, 
cu mult dor! 
 
Păsările croncănesc, 
cobesc, 
prorocesc! 
Speriind corbii, 
orbii! 
Primăvara asta, 
basta! 
 
Nu va înfrunzi pădurea 
Sus îi cerul, largă-i lumea 
 
Hai, hai, hai, haide, haide, hai, 
Hai, haide, hai!” 
 
PE CULMILE DISPERARII 
În marginea zării,  
până-n valea resemnării! 
 
Frunzele-s albastre, cerul e verde  
şi orice înţeles se pierde!  
 
Bate vântul frunza-n dungă, 
cântăreţii îi alungă! 
 
Plouă, apare soarele, 
cântă acum ordinatoarele! 
 
Sunetele-s numere, simple informaţii, 
Fără cântăreţi, cântecele-s ecuaţii!  
 
Când apare soarele, 
încălzind ogoarele, 
cântă ordinatoarele! 
 
Cântecele de trei biţi, 
simfonii de megabiţi !“ 

Autor, DOREL RAAPE 
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Un roman polifonic, 
„Ca sarea în bucate...Far niente”, 

de DOREL RAAPE 
 

     Există limite ale expresiei artistice în literatură? 

Până unde poate merge un scriitor cu libertatea de 

exprimare, încât să nu i se reproșeze că încalcă 

normele codului etic? Putem cataloga drept imorală 

arta celui care oglindește în opera sa cu maximă 

sinceritate, realitatea netrucată a unei lumi dezgolite 

de sens, prinsă în captivitatea unui vid existențial 

marcat de relativism, agnosticism și vacuum sufletesc? 

Iată câteva întrebări care nu au deocamdată un 

răspuns definitiv, din moment ce se mai nasc încă 

multiple controverse pe marginea acestui subiect, 

între adepții conceptului estetic tradițional și 

moderniștii-reformatori ai artei.  

     Odată cu începutul secolului al XX-lea, cam de pe la 

1920, când scriitorul irlandez James Joyce face un salt 

impresionant spre modernism, susținând teza că „arta  

înseamnă, înainte de toate, libertatea gândirii și 

revolta împotriva șabloanelor împământenite”, putem vorbi de autonomia literaturii, care se 

distanțează de dogmele religioase și de cutumele tradiției, prin capacitatea „spiritului de a se 

exprima în libertate neîngrădită”. Arta modernă nu-și mai propune ilustrarea frumosului ca parte 

integrantă în ecuația trinară platoniciană:BINELE-FRUMOSUL-ADEVĂRUL, urmărindu-se 

separarea acestui concept estetic și reformularea compatibilităților sale asociative cu elemente 

din sfera amoralului, grotescului, macabrului sau sordidului existențial.     

    Inepuizabil și irepetabil ca formulă estetică, autorul unor romane de succes, premiate și 

elogiate de critici prestigioși, reușește să ne surprindă cu fiecare apariție editorială, dovedindu-

ne capacitatea sa uluitoare de a se reinventa de fiecare dată, prin forța și mobilitatea unui talent 

ieșit din comun.  Dorel Raape este un artist total, atipic în contextul literaturii noastre, nu numai 

prin noutatea incontestabilă a stilului, ci și prin densitatea matrialului epic, prin avalanșa 

noianului de informații enciclopedice, dobândite prin studiu și cercetare din varii domenii ale 

artei și științei. Ultima carte a originalului scriitor, CA SAREA ÎN BUCATE...FAR NIENTE, Editura 

Lucas, Brăila, 2020 este o lucrare polifonică, ce izvorăște din marea vocație a scriitorului de a 

sublima esența materialului lexical, în vibrații armonice acustice, profund consonante cu  

mișcările lăuntrice ale sufletului personajelor sau cu tumultul necontenint al materiei. 

 Acest roman cu aspect mozaicat creează punți nebănuite între muzică și literatură, dintr-o 

perspectivă integratoare, cu  imense posibilități combinatorii ale planurilor narative, derulate pe 
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acordurile celeste ale muzicii lui Edvard Grieg, Claude Debusy sau chiar în ritmurile moderne al 

muzicii rock, folk, inserate în substanța narativă a cărții.  Versuri ale unei melodii celebre 

interpretate de  Mircea Vintilă devin titlurile câtorva capitole definitorii în conturarea simbolisticii 

textului: Un' te duci tu, mielule?, Cin' te mâncă, mielule? sau Ce să faci tu, mielule?, care 

concentrează materialul epic într-o subtilă parabolă cu conotații religioase, pornindu-se de la 

ritualul jertfei mielului pascal:  

„ -Ce s-aude, Mielule?  

- Coasa-n iarbă, Domnule. 

- Coasa Morţii! 

- Întotdeauna, Moartea în mai toate reprezentările ei, are cu ea o coasă. 

- Mielul nu poate fi cosit… Nu cunoaște moartea… este nemuritor...  El, Mielul, totuși a murit, dar 

a înviat. 

- Ce s-aude, Mielule? 

- Cocoșii! 

- Nu va cânta cocoșul, iar tu te vei fi lepădat de trei ori de Mine. 

- Când judecătoarea mi-a spus să jur cu mâna pe Biblie, mi-am dat seama că nu am unghiile tăiate 

și atunci, de rușine, am refuzat să jur, lepădându-mă de Iisus, spunând că sunt ateu.... 

- Comparându-te cu Petru, lepădarea ta de El îmi pare meschină. 

- Comparându-mă cu Petru, nu reușesc decât să mă disprețuiesc! 

- Mituri din Biblie! Doar mituri!” 

   Scrisul lui Dorel Raape are nerv, temperament, se revarsă într-un torent amețitor de teme și 

motive literare, pe fluxul unei imaginații deschise fantasticului și oniricului. Eroul cărții, Dumitru 

Ot Cerdac, fostul călugăr Ghelase, excomunicat din rândul comunității monahale, dezabuzat de 

eșecurile și neajunsurile din viața personală și aflat sub influența scrierilor lui Emil Cioran, ajunge 

în pragul sinuciderii: 

„Deşi s-a spălat pe picioare, nu s-a putut spânzura! Dumitru nu avusese noroc, trăia! Noroc 

avusese un oarecare personaj din evocările lui Emil Cioran. Norocosul primise o moştenire din 

America şi în toate nopţile şi în toate zilele, bea, chefuia, umbla cu lăutarii după el, pe ulițele 

satului, chiar şi în miezul zilei, când sătenii erau la muncă, pe câmp... şi...a avut încă o dată noroc... 

a avut norocul să moară exact, când a terminat toţi banii! 

Dumitru terminase toți banii, nu mai avea niciun ban, era ȋn viață, își simțea inima bătând, respira, 

îi era foame şi avea chef să facă sex! 

- LOL, sex! 
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De respirat, putea să o facă în voie, trase aer adânc în piept, cu voluptate, de câteva ori, aerul 

răcoros de la moșie... La moșie aerul era gratis...” 

  Discuțiile interminabile cu motanul și măgarul amână momentul fatidic și, la fel ca Sheherezada, 

personajul din „O mie și una de nopți”, care-și salvează viața, inventând o poveste interminabilă, 

Dumitru, fost Ghelase, înnoadă șirul unor digresiuni eseistice, făcând conexiuni surprinzătoare, 

între literatură, artă, religie, istorie și filosofie. Personificarea, alegoria și metafora revelatoare  

sunt câteva dintre modalitățile unei tehnici literare inedite, menite să transpună cititorul într-o 

realitate paradoxală, în care personajele animaliere participă la dialog, emit judecăți, iar Saskia, 

soția lui Rembrandt, devine iubita lui Ghelase. De fapt, trama epică este segmentată în 

fragmente, răstălmăcită și reinventată dintr-o perspectivă auctorială, scindată în mai multe voci 

narative, încât lumea lui Raape devine un ansamblu coral, sub bagheta unui dirijor 

atotcunoscător, iar nimic din ceea ce este omenesc nu-i este străin acestei lumi. Alcoolul, 

narcoticele și sexul sunt ingredientele care stimulează verva și imaginația eroilor, făcând 

suportabilă existența într-un univers minat de angoase, spaime și contradicții. 

„Ca sarea în bucate...far niente” impresionează prin structura complexă și versatilă a perspectivei 

auctoriale, cu o abordare total diferită, de la un episod la altul, fiind, în același timp, vag 

metafizică, lucidă, ironică sau chiar cinică. În acest sens, mituri și simboluri religioase sunt 

destructurate și resemantizate prin asumarea unei libertăți totale față de canoanele  bisericești: 

„- Dumnezeu Tatăl, zis Iahve sau Allah, a plecat în exil. 

- Era cazat în Templul din Ierusalim și se simțea bine, dar a trebuit să plece, scârbit să mai trăiască 

langa Zidul Plângerii. S-a exilat în Nova Roma, zisă Istanbul, în Sfanta Sofia, de unde a trebuit să 

plece, fiind scârbit de apucaturile Credincioșilor, care urlau de câteva ori pe zi, din minaretele 

adăugate, la colțurile noului templu. A trăit o vreme, fiind în exil, într-un templu, ridicat în Cea de 

a Treia Roma, zisă Moscova, până când Stalin a hotărât să dărâme acest al treilea templu. În cele 

din urmă, Dumnezeu s-a exilat pe muntele Ceahlău, după unele experiențe de scârbă la Muntele 

Athos. Pe muntele Ceahlău El s-a întâlnit cu Entitatea, de a cărei inimă s-a îndrăgostit pe loc. 

„Dacă Dragoste nu e, nimic nu e!" Acum, El trăiește exilat în inima Entității, inima Entității în 

preajma căreia superviețuia Dumitru, cel mai plăcut loc de exil, pe care l-a găsit Dumnezeu în 

Univers… 

- Unii spun că l-au văzut pe Iisus mergând pe apa Lacului Bicaz.  

- Alții spun și ei că l-au văzut mergând pe apa Lacului Bicaz, dar în sens opus.” 

  „Cine sunt eu?”se întreabă Dorel Raape prin mijlocirea vocii narative din roman, iar răspunsul îi 

vine din partea lui Charles Baudelaire:„Je suis comme le roi d'un pays pluvieux,/ Riche, mais 

impuissant, jeune et pourtant très vieux”. 

VIRGINIA CHIRIAC 
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Melania Rusu Caragioiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MĂRȚIȘOR 
Cu aripi albe de zăpadă, 
Din geana cerului zburat, 
 Fir de noroc a fost să cadă 
El, ție, ți s-a închinat! 
 
Un mărțișor, o primăvară 
De haină ți s-a aninat 
Și totu-i pur, înmiresmat. 
E tandră raza și sprințară, 
Și-n suflet un alint curat. 
 
1  M A R T I E 
 
Tot ce este candoare 
Sub cerul fără neauă                    
Și ghiocei în pajiști 
Și dragostea lor nouă, 
Le port în gând  cu tine, 
 Iar serile îmi cântă 
Din arse ocarine. 
 
Destinul îmi presară 
Clopoței albi de jar 
În clipe de iubire, 
În inmă cu tine, 
Prea vii, în calendar. 
 
Te-aștept lângă fereastră 
Am pus și dor în glastră. 
De ziua ta un cântec 
Pe-ascuns am învățat:, 
Tu-n cânfecul de vrajă-mi 
Cântai, alimt, curat. 
 

atâta bucurie 
Și-n crâng e sărbătoare, 
Și toate sunt frumoase 
Precum e -o albă  floare  
 
ÎNTÂII SOLI 
 
În pământul bun și cald, 
Ca o pâine de mănos, 
În răzorul ca un fald 
Sub strat reavăn, mătăsos, 
Ghiocei plantează mâna 
Prim[verii-n dulce zvon, 
Scuturat din clopoțeii 
Legănați în firav ton.. 
Îi sărută, le șoptește 
Prin cuvinte dragi îi cheamă... 
În șoptiri calde de mamă... 
 
Toate ]n jur ne ]ncântă,  
Primăvara, sau ei cântă ? 
 
REVERIE 
 
Râde soarele-n fereastră, 
,,Glasul” lui e primăvară, 
Ghiocei am pus în glastră  
 Să-nflorească a doua oară; 
 
Zâne-n , în haina lor scrobită, 
Pleacă-n câmp de dimineață; 
Trec, sar peste zări grăbite, 
Le zâmbesc bujori pe față... 
 
Clopoțeii albi, de vrajă, 
Stău pe masă-n gingâșie  
In sclipirea lor de iie 
 
Vine din eter o undă 
Clopoței ce ne inundă;. 
Zâne le soptesc să creasc[,  
În grădină, sub fereastră! 
Clopoței din ,,câmpenească”... 
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POVESTE   DE   PRIMĂVARĂ 
 
Un ghiocel cu o scufie cât un degetar, 
Cu glasul lui subțire de cleștar, 
Vestea într-o bună dimineață: „Bun sosit” 
Prințesei Primăvara.  
A primit 
Solia lui de la bătrânul Lut, 
Rotundul Glob, ce toate le-a știut, 
Dar cum Frumoasa alerga prea sus, 
Micul, plâpândul ghiocel s-a smuls 
Din brazda lui, de lângă mama tină, 
Suind spre a Primăverii albă mână … 
 
Cling, cling, spuneau petalele de-omăt, 
Lovind în vântul ce zbura încet, 
Înfășurând lăstari abia pocnind 
Și muguri proaspeți așternuți pe grind. 
 
În dansul  ei , scânteietor, în  soare, 
Măiastra fată presăra-n răzoare    
Din părul ei: cer, frunze și petale, 
Acoperind a iernii aspre zale. 
 
El, mândrul ghiocel, întâiul sol 
Ce s-a trezit din patul de zăpadă 
Suna lumea de flori, din stratul  gol 
Și razele grăbite să le vadă! 
 
Și s-au tot dus în jocul lor sprințar 
Spre un castel ce se numea Florar ! 
 
MĂRȚIȘOR 
 
Cu aripi albe de zăpadă, 
Din geana cerului zburat, 
Fir de noroc a fost să cadă 
Și ție și s-a închinat  ! 
 
Un mărțișor, o primăvară 
De haină ți s-a aninat 
Și totu-i pur, înmiresmat. 
E tandră raza și sprințară, 
Și-n suflet un alint curat. 
Timișoara, 1983 
 
 

ȚIE  8 MARTIE 
 (Variantă) 
 
Tot ce este candoare 
Din cerul blând de vară 
Și florile din pajiști 
Și dragostea de țară, 
Le port în gând măicuță; 
În inimă cu tine ! 
 
Te-aștept lângă fereastră 
Să fiu cu toate gata, 
Am pus și flori în vază, 
Le-am cumpărat cu tata... 
 
De ziua ta un cântec 
Pe-ascuns  am învățat, 
Nu am uitat cum seara-mi 
Cântai,  când m-ai culcat.   
 
E-atâta bucurie și-n casă sărbătoare, 
Și toate sunt frumoase 
Precum o albă floare ! 
Timișoara, 1975       
 
IN GRĂDINĂ 
 
În pământul bun și cald, 
Ca o pâine de mănos, 
În răzorul ca un fald 
Sub strat reavăn, mătăsos, 
Mama plantează mușcate, 
Călțunași și azalee, 
Violete-îmbălsămate, 
Flori de nea violacee... 
 
Le sărută, le șoptește 
Iar  cu mâinile de mamă  
Le alintă, le stropește...     
Prin cuvinte dragi le cheamă    
Timișoara, 1983   
 

ing.Melania Rusu Caragioiu 
 Vicepreședintă ASRAN. 

 Redactor sef STARPRESS, Canada 
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Poeme – Floare R. Cândea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce frumoasă erai.... 
Ce frumoasă erai, 
Iubito, 
Când alergai prin caii 
Serii 
Și-ți îmbătai dureri de semeni 
Pe pleoape umezite-n mirodenii 
Și vâsc, opaiț, licori în obligene 
Te chibzuiau să-ți potolești 
Pocalul depărtărilor 
Spumate 
Și te-îndemnau să îi întinzi o mână 
Plecării 
Inundând singurătate 
Iubito... 
Ce frumoasă erai... 
Mustind zădărniciei 
Ca o sete de păcat... 
Iubito... 
Ai în inimă diapazon de geamăt 
Din noaptea de ninsori 
La geamul tău albit 
Ivoriu și canat 
Iubito.... 
Ai o sete de Nimic... 
E doar atât 
Și îți întind o mână 
Numai una 
Să te sufoc când vine ceasul 
Lucitului din răsărit 
Rotund 
Cum luna! 
Numai una, una, una... 
 
Iubite... 
Iubite... câtă ceață e-n plecarea 
Cerbilor 

La munte, sus, 
Și câtă apă se prăvale 
În ochiul ce se zbate 
A tot dus… a dus... a dus... 
Iubite... 
Am să te (re)fericesc la vară 
Pe coama unui mânz 
Neînșeuat 
Și-am să te rog 
Să te cununi în soare 
De curcubeie, după ce-a plouat… 
Iubite... 
Iată și felia 
Atât cât a rămas la a scăpătat 
Atât a mai rămas din clipa 
Sărutului 
De viață 
După ce-am mușcat. 
Da.... 
Am mușcat vieți 
Felie cu felie 
Pe tâmpla ta 
De lacrimi asudată 
Tu n-ai să știi că somnul doare 
Și din păcate se răsar raze 
De soare. 
Iubite, clipa nu ne iartă 
Nici ochiul drept care 
Se zbate. 
Eu 
Am să plec pe trupul tău 
Agale 
În sania cu aburi 
De rămășag, de șoapte... 
De șoapte-am să mă poticnesc 
În bezna de jăratec, vezi, 
Viața e felie, 
Pocnet, fum. 
Știi.... 
 
Manșonul din săruturi e în Podul casei. 
Acolo, lângă patrupezi... 
Mai nu știu cum. 
Iubite, 
Haide să ne prindem mâna 
În anii-n care nu eu 



 
 

      47 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 13  anul IV  Martie 2021 

Nu te-am avut. 
Ce ruginte-mi par acum vieți 
Plecate 
În somnul nostrum cel de început. 
Iar dacă vrei să nu se fulguie 
Această clipă 
Mă pune ori în mărul de pe ram 
Ori mă cufundă de la sâni pe brațe 
În bezna de apusuri ori...în 
Spam. 
 
Iubite... 
Azi am să-mi proptesc pântecele 
De zestrea ta, curată, zâmbetul 
Și am să apretez, așa, pustiu, și scripetele 

De tâmpla ta și să-mi ascund, batistic… 
plânsetul. 
Nu, nu e dată-o lege-a nemuririi 
Ca să ne botezăm în Ape de Iordan 
Dar, încă am să cred în serpentina firii 
Și am să te cunun în lauri, de argan. 
Știi, tu, iubite, el, arganul 
E ca un fard peste săruturi 
De mai ori de april ori de prin veac cu anul 
Pe perne de misir croite-n așternuturi... 
Mă sprijin de lichenii din cuvinte 
Dantele mă sugrumă pe la piept 
Să fie brume-n ochi, ființa ta, perdinte 
Am s-o strecor prin degete să pot să o 
astept.. 

 
Florica R. CÂNDEA  

UZPR/ARAD 

 
 

 

Pași în culori, 

de la Eminescu la Nichita Stănescu 
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Îndrăgostită de Mihai Eminescu și de Nichita Stănescu, artistul vizual Florența Ionescu este 

autoarea a două albume de artă: „Lui Nichita. 11 Elegii” și „Eminescu în culoare”. Acestea au fost 

prezentate publicului simultan cu organizarea a două expoziții, care au avut pe simeze lucrarile 

din albume. 

Concepția grafică  și selecția lucrărilor din albume, dar și curatorul expozițiilor, este artistul vizual 

Florența Ionescu, membră titulară a Uniunii Artiștilor Plastici din România, cu peste 80 de 

expoziții personale și numeroase expoziții de grup, în țară și în străinătate.  

Texte stănesciene sau eminesciene, la care se adaugă lucrări de artă plastică, date biografice și 

fotografii de la momente importante din viața artistică a Florenței Ionescu, dar și referințele 

făcute de importante nume ale culturii românești (criticii de artă Valentin Ciucă, Petru Bejan, 

Mihai Păstrăguș, acad. Constantin Ciopraga, acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga, prof.univ.dr. 

Alexandru Husar, regizorul Ion Truică, artistul plastic Traian Mocanu, scriitorul macedonean 

Tasko Sarov, scriitoarea Gloria Lăcătușu, poetul Horia Zilieru etc.) completează albumele.   

Albumul de artă „Lui Nichita. 11 Elegii”, vede lumina tiparului în 2018, la 35 de ani de la trecerea 

în neființă a „Poetului Necuvintelor”. Expoziția cu același nume, este cea de a 8-a dedicată „Lui 

Nichita”, prima fiind în anul 1995, la Iași,  la Galeriilede Artă de la Casa „Vasile Pogor”, urmată de 

altele la Iași, Ploiești și București (Sala Dales-1996). Despre cele 11 Elegii prezente în album  

criticul de artă Valentin Ciucă spune: „Topologic, în marginea textelor stănesciene, Florența 

Ionescu a glosat pictural sub imperiul unui expresionism  polemic și atașant totodată. Recursul la 

formula abstractă i-a conferit o anume lejeritate și posibilitatea unei fantazări libere unde 

cuvântul nu are decât rolul declanșării emoției creatoare. Tușa este când vivace tenorală, când 

gravă și reflexivă.” 

„Eminescu în culoare”, album apărut în 2019, este finalitatea mai multor expoziții dedicate 

marelui poet al neamului românesc, prima, la Iași, în 1992, urmată de altele în țară, la Botoșani, 

Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Ploiești, București, dar și în Republica Moldova, la Edineț și 

Chișinău și cuprinde 39 de tablouri. 

Eminescu a fost o mare provocare pentru artistă. „Mai întâi cu puterile sale, s-a cufundat în 

poezia lui până ce a înțeles. Apoi, a privit și tot a privit, răsfoind albume, vizitând muzee, umbrele  

de linii și culori, de spații și volume pe care versul eminescian le-a proiectat pe pereții peșterii 

acestei lumi, de-a lungul timpului, până ce ochiul său a devenit lehuz, până când pensula din 

mâna sa a înmugurit într-o culore, înveșmântând pânza cu propria-i urzeală: culoarea Eminescu. 

(...) Poate că meritul esențial al Florenței Ionescu este a fi găsit posibilitatea cea mai simplă de 

exprimare a unității creației eminesciene prin unitate cromatică, prin acest violet-auriu-mov-

liliachiu-albastru...”(Gloria Lăcătușu-scriitoare) 

Cele două albume  în care culoarea dă un sens nou cuvântului, sunt ca două surori și îi  „asigură 

o certă, splendită posteritate”  

Felicitări Florența Ionescu, o mare Doamnă a penelului - pictor impresionist cunoscut și apreciat 

în lumea artistică, care prin creațiile sale reușește să ne convingă de „primatul culorii asupra 

cuvântului”. 

Rodica Rodean/UZPR  
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Iulian Filip 
Sălile festivaliere de lectură 

 
Nu știu alții cum își cunosc cititorii, dar scriitorii basarabeni au o 

tradiție viguroasă a întâlnirilor cu lumea, între care se nimeresc și 

cititorii. Exista la Uniunea Scriitorilor din Moldova chiar un birou 

de organizare  a acestor întâlniri. Mai exista și o  Asociație Prietenii 

Cărții  cu aceiași menire. Locul acestora l-au preluat bibliotecile cele mai importante din Chișinău 

și din localitățile mai ambițioase, care au lansat proiecte de promovarea lecturii și cunoașterea 

scriitorilor. Realizarea acestor proiecte de către biblioteci comportă implicarea școlii, a elevilor, 

pedagogilor,  iar pretextul nuclear al evenimentului e cartea și autorul. De cele mai multe ori 

realizarea lor comportă participarea  scriitorilor. La fiecare întâlnire scriitorul invitat are alături un 

stand cu cărțile sale ajunse la biblioteca ori instituția gazdă, iar dialogul din timpul întâlnirii 

gravitează în jurul cărților, operei invitatului. Proiectele multianuale sunt inspirate de modele 

celebre. America citește o carte, bunăoară, a generat proiecte similare la  Biblioteca Municipală 

B.P.Hasdeu  din Chișinău  ( Chișinăul citește o carte) și la Biblioteca Națională pentru Copii Ion 

Creangă ( Să citim împreună). E relativă și aproximativă cunoașterea cititorilor la asemenea 

întâlniri, deși manifestul Zilei Internaționale a Lecturii Împreună (cu voce tare) aici se realizează 

în mod traditional, înainte de obișnuitele întrebări (de dorit neobișnuite) ale cititorilor și 

răspunsurile scriitorilor. 

Există însă o provocare de sus în jos, lansată  de minister, de direcțiile municipale, raionale de 

învățământ, de cultură, care îi pun în altfel de lumină pe participanții la… provocare. Chișinăul are 

un concurs  municipal anual la limba și literature română pe baza operei unui  sau altui scriitor 

contemporan. Ministerul Educației, Culturii și Cecetării are un concurs republican traditional la 

limba și literature română cu genericul Limba noastră-i o comoară – fiecare ediție pe baza unui 

scriitor contemporan. Există festivaluri tradiționale consacrate lui Eminescu, Creangă, Vieru, 

Matcovschi, Lari... Există inițiative raionale cu formule festivaliere diferite, pretextate de anumiți 

scriitori, de anumiți oameni de creație. 

Am revenit acum de pe Aleea Clasicilor, unde am consemnat, în prima zi de primăvară, 

declanșarea celei de a XI-a ediții a Festivalului Zilele Creangă într-o formula „redactată” de 

pandemie, dar scenariul în fiecare an îl gestionează Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă. 

În mod firesc 1 martie, ziua de naștere a lui Ion Creangă, o întâmpinam la Bojdeucă. Anul acesta 

rămânem fiecare din echipa celor două maluri să „zumzăim” de acasă – din Chișinău, din Orhei, 

din Iași, din Humulești, din Pipirig – în paginile de recetire a înainte mergătorului cărturar. 

Pe Aleea Clasicilor am destăinuit solicitarea Danielei Gumann, președinta Asociației Scriitorilor 

Români din Austria,  să-i expediez, pentru revista pe care o editează, Condeierul diasporei, câteva 

poezii, dar și o relatare despre cum ne ducem crucea zilele acestea. Zile pandemice… La ora 15 

urmează o crengiană on-line cu bibliotecile din Orhei și din Bălți cu genericul Creangă al meu. 

Ediția de anul acesta continuă șirul de prelegeri la Institutul de Filologie B.P.Hasdeu  al Academiei 

de Științe din Chișinău, unde proiectul editorial Biblioteca Ion Creangă  a editurii  Princeps 

Multimedia  din Iași, patronată de academicianul Mihai Cimpoi, furnizează noutăți exegetice, 

conturând un arc voltaic cu evenimentul din fiecare 3 septembrie tot aici, Congresul  

eminescologilor.  Mai revenim la ediția de anul acesta a Festivalului  Zilele Creangă, aici însă e 

de reținut  motivul continuității din alocuțiunea directorului  Bibliotecii Ion Creangă  Eugenia 

Bejan, dar și înțelegerea pioneratului dascălului Ion Creangă cu abecedarul său și cu procedeele 

„delicioase” (cu ce litere coapte îi ademenea spre carte pe copii!), evocate de distinsul dascăl 
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Adrian Ghicov. Scriitorii Claudia Partole și Ianoș Țurcanu au vorbit despre proiectul Să citim 

împreună în care au fost prinși anul trecut cu cărțile lor. Nicolae Rusu a fost inclus cu noua sa carte 

în ediția de anul acesta  a proiectului… Claudia Balaban, directorul de onoare a Bibliotecii Ion 

Creangă a conturat domeniile unde Creangă mai rămâne de valorificat, paginile crengiene unde 

recetirile sunt inerente. 

…În mod firesc, în asemenea zile la Creangă era prezent faimosul povestitor, tatăl lui Guguță, 

personaj din cartea lui celebră, ajuns, prin traduceri, în geografiile cele mai îndepărtate ale lumii. 

Informația recentă ne aduce vestea că scriitorul e în secția de reanimare, la respirație asistată… Să 

ne rugăm de sănătatea suferindului! 

 

P.S. Despre festivalurile mele aș reveni pentru numărul următor al revistei, iar aici  anexez câteva 

poezii, inclusiv cele cu care azi m-am pornit la Creangă. Am citit doar una, cea mai primăvăratică. 

 
 

 
Ghioceii, clopoțeii 
 
De sub frunze vechi afară 
s-a ițit un ghiocel…  
Prima oară-n primăvară  
un glăscior de…  clopoțel. 
 
Singur-singur ghiocelul… 
Nu-i fricos, dar e răcoare. 
Sună-sună clopoțelul,  
să răsară altă floare. 
 
Se trezesc, răsar, armate  
albe-verzi  de frumuseți 
și… se miră: cum se poate 
sta în casă, măi băieți? 
 
Fetele demult visează  
cum un Făt-Frumos vecin 
dintre toată lumea trează 
primul e pe-aici: dzin-dzin! 
 
Sună molcom clopoțeii  
ghioceilor dintâi… 
Parcă-aud venind  și mieii… 
I-auziți și voi, copii? 
    
Țurțurii și mugurii 
 
Miez de iarnă, zi cu soare  
și căldură-amăgitoare… 
Lăcrimează țurțurii:  
pic-pic,  
pic-pic-pic!… 

Se deșteaptă mugurii… 
Păzea!   
Așteptați un pic –  
că mai vine Dochia  
cu zăpezi pe Sofia  
și cu ger pe Drochia… 
Lăcrimeze  țurțurii –   
pic-pic,  
pic-pic-pic! –  
dar… nu-nghețe mugurii. 
Păzea!  
Mai dormiți un pic,  
mai dormiți și mai visați, 
pe crenguțe legănați… 
Mugurilor, nu-nghețați,  
că de unde apoi frunză,  
că de unde apoi  floare, 
că de unde-apoi… cireșe 
și gutuie-aromitoare? 
 
UNDE V-AȚI PIERDUT, ŞTRENGARI? 
 
Toți cireşii stau la pândă – 
musai vreun ştrengar să prindă. 
– Măi copile, bre nepoate, 
lasă-te un pic de carte, 
că cireşele-s răscoapte! 
 
Ce-i cu lumea asta oare? 
Unde s-au pierdut ştrengarii? 
Stau cu nasurile-n cărți, 
nici nu mai privesc în părți... 
– Nu se poate, bre băieți! 
 
Chiar să-i vezi, tot n-ai să crezi! 
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Dac-ar fi cireşe verzi, 
aş mai crede că se poate 
să te pierzi aşa-ntr-o carte. 
Dar cireşele-s răscoapte! 
Unde s-a mai pomenit? 
Unde s-a mai auzit? – 
Pomii singuri au pornit, 
încărcați, pletoşi şi mari, 
la furat... ştrengari! 
 
Buburuză călăuză 
 
Buburuză ruză,  
ruză călăuză,  
călăuză știutoare, 
călăuză zburătoare 
peste lan de grâu și floare 
la o nuntă mare… 

Buburuză ruză,  
ruză călăuză,  
călăuză știutoare,  
călăuză zburătoare, 

încotro vei zbura 
va fi nunta mea, 

nunta mea de grâu și floare, 
mireasa ruptă din soare, 
nunta mea în floare toată, 
mirele dintr-o bucată… 
Buburuză ruză,  
ruză călăuză,  
călăuză știutoare, 
călăuză zburătoare 
la o nuntă mare. 
 
 
.

 

Pe marginea unui festival… 
#inedit #altfel #festivalulculturiiromânești 

 
Carina A. Baba 

 
Se împlinesc cinci ani de când Maria Aiftincăi, fondator de muzeu 

etnografic, rapsod popular și culegător de folclor, a organizat pentru 

prima dată, gândindu-se la Alexandru Ioan Cuza și la un brâu de pe 

vremea lui, al lui, care a ajuns, nu întâmplător, în posesia ei, 

FESTIVALUL CULTURII ROMÂNEȘTI. Unde? La Vladimirescu! Când? În 

preajma zilei de 24 Ianuarie…  

În acest an, festivalul a ajuns la ediția a V-a, Maria Aiftincăi 

desăvârșindu-și proiectele, astfel încât, acum, în cadrul acestui 

eveniment, sunt omagiați și Mihai Eminescu, „suma voievozilor 

noștri” (Petre Țuțea), și Ioan Slavici, prietenul său de-o viață, cunoscut pe vremea studenției, la 

Viena, grație unui student medicinist cu obârșii în Șoimoș-Arad, Ioan Hosan (Husan/Hozan).  

Desigur, primele patru ediții au avut un format clasic, face to face, cum s-ar spune în aceste 

vremi pandemice, aceasta însemnând strălucire, fast, frumusețe pură, fiindcă toți participanții 

îmbrăcau costumul popular. Unii veneau cu el de acasă, alții îl primeau de la Maria Aiftincăi, 

care avea de unde să aleagă, deoarece deține peste 800 de costume populare din toate 

regiunile României.  

2021, fratele mai mic al lui 2020, nu (ne) permite încă să desfășurăm asemenea evenimente 

grandioase, astfel că s-au găsit alte soluții, de compromis, drept e, dar the show must go on, 

întreruperea edițiilor unui festival nefiind de bun augur.  
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Culisele, complicate ițe de război „tehnologic”, ascund nenumărate telefoane, filmări și 

înregistrări, profesionale sau nu, planuri de rezervă, perfecționări, muncă, entuziasm, teamă și 

mult, foarte mult curaj, atât din partea organizatorilor, cât și din cea a participanților, nu puțini. 

Toate acestea au fost duse cu brio la final (spunem noi, cunoscând minusurile, dar insistând pe 

plusuri!), obiectivele fiind îndeplinite: Festivalul Culturii Românești a împlinit cinci ani, oameni 

de seamă ai culturii noastre și-au mărturisit admirația față de munca Mariei Aiftincăi, care duce 

mai departe tradiția românească și îi aduce pe Cuza, pe Eminescu, pe Slavici în sufletele copiilor, 

legând astfel trecutul de viitor, aspect esențial în viața unui popor, căruia îi sunt necesare 

rădăcinile, ca să își poată (re)găsi identitatea, formații celebre, soliști talentați și copii minunați 

au participat la acest eveniment, punând în cântecul și în poezia lor și puțin din suflet, ca să se 

știe că fondul e mai important decât forma.  

Festivalul, concretizat în două filmulețe (youtube.com), primul destinat seniorilor, al doilea 

juniorilor, i-a avut în program pe  următorii/următoarele: 

Partea I  - Seniori   
Alocuțiuni:  
Ioan Godja, Mihai Mag, Cătălina Culipei, Maria Petrescu, Viorica Șandor, Florica R. Cândea, 
Constantin Avădanei, Ioana Nistor  
Muzică:  
Maria Aiftincăi, Nu știu, Doamne, ce gândești 
Maria Aiftincăi și Maria Costache, duet, Fata mamii, dragă fată 
Grupul Vocal Lioara, Cântă cucul, bată-l vina 
Grupul Vocal Lioara, Frați români din lumea-ntreagă 
Formația Rapsodia și Corul Facultății de Teologie 
Ortodoxă, UAV Arad, dirijor pr. lect. univ. dr. Tiberiu 
Ardelean, Treceți, batalioane române, Carpații  
Grupul Crișana, Românie, țara mea 
Daniel Toma, Doamne, ocrotește-i pe români  
Ioan Popa, Noi suntem români  
Anton Alexandru Baniciu, Deșteaptă-te, române 
Bogdan Mureșan, Limba românească 
 
Partea a II-a  - Juniori 
Muzică și recital de poezie                        
Colegiul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad 
-Sorina Lupșa, Răsună un tulnic  
-Leon Cerisha, Pe lângă plopii fără soț 
-Ilinca Sârbu, Sara pe deal  
-Ilinca Sârbu, Cât trăim pe-acest pământ  
Medeea Michnea, Somnoroase păsărele 
Școala Gimnazială Galșa 
-Alin Ciocan (prof. coord)., Anamaria Nicola, Bianca Paven, Maya Toadere, 
 Marisa Pașca, De ce nu-mi vii 
Liceul Teoretic Pâncota 
-Andreea Potre (prof. coord.), Daria Stan, Daiana Badiu, Laura Ionela Moț, Prietenia dintre 
Eminescu și Slavici 
Mara Oprea, Somnoroase păsărele 
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Palatul Copiilor Arad                                                     
-Manuela Codrean (prof. coord.) 
-Lorena Pletea, De câte ori, iubito... 
-Sergiu Varșendan, Ce te legeni?… 
-Andreea Pătcaș, Trecut-au anii…  
-Alex Matei, La steaua 
-Erick Ionescu, Dorința  
-Dalina Cioban, Lacul 
-Maria Solomie, Dor de Eminescu - autor Maria Solomie  
Maria Solomie, Eminescu, melodie înregistrată în studio prof. Dionisie Szabo  
Liceul Special „Sfânta Maria” Arad 
Rareș Ilie, La steaua 
Denis Jula, Și dacă 
Ariana Pero, O, rămâi 
Iasmina Vărvai, Somnoroase păsărele 
Nikolett Kugelman, Peste vârfuri 
 
Giorgiana Popan (actriță, povestitoare), Povestea lui Cuza în Târgul Vasluiului 
Maria Aiftincăi, Hai să-ntindem hora mare 
 
P.S. În partea a doua a festivalului au fost implicați copii de la diverse instituții de învățământ 

arădean, coordonați de profesorii lor, dar Medeea Michnea și Mara Oprea au participat la 

festival singure, ele nefiind eleve la instituțiile notate mai sus, dar asemenea voci îngerești nu 

puteau să lipsească, înmulțind frumusețea și emoția, dând farmec și culoare evenimentului.   

 

Dacă alocuțiunile prietenilor și colaboratorilor Mariei Aiftincăi creionează un portret moral al 

acesteia, evidențiind iubirea și pasiunea pentru ceea ce face și pentru patrimoniul românesc, 

precum și munca neobosită dusă pentru conservarea datinilor, deschiderea față de copii, pe 

care îi învață „să învârtă și fusul, și hora”, ecourile Festivalului Culturii Românești dovedesc că a 

meritat: *„Il Festival della Cultura Romena, la 5° Edizione Organizzatori: Radio Tv Unirea 

Internazionale, Associazione dei Giornalisti Romeni  dal Mondo, Il Patrocinio del Comune 

Vladimirescu, Salon Cultural Gutenberg (…)România este peste tot în lume, pe unde respiră un 

român.” (Daniela Forcoș), * „Un alt inedit al festivalului este legătura dintre soțul doamnei 

Maria Aiftincăi, Gheorghe, și tatăl meu, Ioan Avădanei, care, în anul 1954, l-a avut angajat la 

SMT Spătărești, Moldova. Mă bucur că am cunoscut-o pe doamna Maria și că am făcut parte 

din echipa care a organizat acest festival, fiindcă valorile românești și istoria trebuie 

promovate.” (Constantin Avădanei)  *„Se impune să definim Simplitatea și Atașamentul! 

Mulțumim pentru vizionare, mulțumim tuturor celor care ne-au semnalat ineditul, truda și 

valoarea și au promovat preț de peste două ore și jumătate acest eveniment. Dacă în vremea 

studiilor lui Eminescu la Viena, acesta și Cuza s-au întâlnit ACOLO, la Viena, în fiecare an, cei doi 

se întâlnesc la Arad, la Festivalul Culturii Românești al Mariei Aiftincăi…” (Florica R. Cândea), 

*„Vă mulțumesc tuturor pentru un eveniment cultural de mare valoare! MULȚUMESC FRUMOS 

PENTRU PREZENȚA ÎN FESTIVAL! Și celelalte ediții au fost frumoase: te puteai ÎMBRĂȚIȘA, dar și 

ediția a V-a a fost la înălțime!” (Maria Aiftincăi), *„Multe succese și realizări frumoase și pe mai 

departe, dar în primul rând, din partea mea, multă sănătate, bucurii și tot RESPECTUL” (Maria 
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Popovici), *„Mulțumim Carina și Radiotv Unirea!” (Manuela Codrean), *„Felicitări tuturor: 

organizare, participare!… Minunați! Mulțumim!” (Dorina Sîrbu), *„Felicitări organizatorilor, 

copiilor și profesorilor!” (Ioana Patcaș), *„Sincere felicitări, dragile mele Carina și tanti Maria 

Aiftincăi! Vă mulțumim din suflet!” (Laura Ionela Moț), *„Felicitări! Ați muncit mult! Rezultatul 

este pe măsură! Felicitări copiilor și celor care i-au pregătit! (…) Ați reușit un lucru extraordinar! 

Pandemia nu a reușit să îi îndepărteze pe copii de Eminescu, iar asta se datorează unor oameni 

că tine, care muncesc și fac sacrificii. Va felicit din suflet! Pe toți!” (Camelia Belei), *„Mulțumim! 

Ce momente înălțătoare ne-ați lipit de suflet! Carina și Maria Aiftincăi, felicitări!” (Camelia 

Oprea).  

Desigur, trebuie să dăm Cezarului ce îi aparține: partenerii Mariei Aiftincăi la această ediție 

#altfel a Festivalului Culturii Românești sunt: RadioTV Unirea Internațional - Filiala Arad, AJRP, 

Primăria com. Vladimirescu, Salonul Cultural Gutenberg.  
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Adrian Munteanu – Sonete 
 

 

 

 

 

 

ROTIRI SOLARE, AŞTRII-N AGONIE 
 
Rotiri solare, aştrii-n agonie. 
Necunoscute ceruri sorb neantul, 
Trăiesc şi mor visând tăcut Levantul, 
Din clipa stearpă recompun vecie. 
 
Se roagă-n taina lui hierofantul 
Sporind lumina zilei ce-o să vie, 
Dar zodii reci se sting peste câmpie 
Şi prima rază şi-a vândut talantul. 
 
Un univers şi-o stea clipind fierbinte, 
Un altul şi alt astru decăzut 
Şi peste toate-aceste sacre ţinte 
 
Domneşte, sus, un Soare Absolut. 
Un leagăn e pe vechile morminte 
Şi un mormânt în leagăn de-nceput. 
 
PENTRU ACEL CE SUFERĂ ŞI TACE 
 
Pentru acel ce suferă şi tace 
O desfătare e în miez de zvonuri, 
Să îşi ascundă ochii sub amvonuri 
De lungi dureri, cu râvna lui tenace. 
 
Pentru acela ce-a suit pe tronuri, 
Uitându-şi frica din puteri buimace, 
E-o împlinire ce în tot desface 
Nădejdea lui rescrisă-n mii de tonuri. 
 
Răcoarea tainei ce pe chip răsfaţă 
Dar şi năluca din pulsări ce pier 
În orice clipă tandră-n dimineaţă, 

 
Însingurări în trupul efemer 
Acestea toate mi s-au dat în viaţă 
Ca să-mi ridic privirea şi să sper. 
 
DIN SCORBURĂ ÎŞI PREGĂTEŞTE NADA 
 
Din scorbură îşi pregăteşte nada 
Furtuna ce rânjeşte-n prag de seară. 
Visează cum un brad vânjos doboară, 
Molidul verde, pinul zvelt şi zada. 
 
Să-şi ia avânt, în vale scurt coboară 
Şi-apoi se-nalţă să-şi cuprindă prada. 
Dezbracă nori şi spulberă zăpada, 
Izbeşte crengi ce-n ţipăt se-nfioară. 
 
Încovoiat e ramul plin de ace 
Când săbii lungi în plesnet ies din teci. 
Se frânge trunchiul şi în iarbă zace 
 
Sub ploi de toamnă şi sub zodii reci. 
Ca el mă plec, când biciul clipei tace, 
Dar ce-am pierdut, nu voi uita în veci. 
 
CĂDEAM 
 
Cădeam trăgând cuvinte în furtună. 
Silabe se izbeau de maluri supte 
Şi nu puteau cu valuri mari să lupte, 
Ca să închege tot ce-aveau să spună. 
 
Mă sfâşiau tristeţile abrupte 
Ce nu găseau un vers de pus pe strună 
Şi se scurgeau prin noaptea fără lună 
Dintr-un tain de umbre să se-nfrupte. 
 
Plutiri în gol cu spaimele pe creastă. 
Şi aerul! Ce stavilă în piept! 
Îl sorb căznit, dar a ajuns o pastă 
 
Şi nu-i de-ajuns, e frig şi e nedrept! 
Mă pierd acum în zbaterea nefastă? 
Sunt ce nu sunt, aştept ce nu aştept! 
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Constanța Abălașei Donosă – Grafică și acuarelă  
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Constanța Abălașei Donosă, Brăila 
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Elena Mitru 
 

 
 
 
Ma-bătrână muica Mariţa 
 În perioada de după încheierea ultimului război 
mondial, mai exact prin anii 1948 şi mai mult, începuse a 
se desfăşura „acţiunea roşie” la oraşe cu instrucţiuni 
precise de la „Răsăritul înfocat” (URSS), în speţă 
„Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie”. Ce 
însemna aceasta, de fapt? Însemna însuşirea tuturor 
bunurilor matreriale existente, pe căile noilor legi pe care 
şi le construiseră tovarăşii roşii vigilenţi, comuniştii cei 
învingători, ca o acoperire legală a acţiunilor mişeleşti, de 
la „duşmanii poporului”, adică tocmai de la aceia care se 
implicaseră în lupta de veacuri pentru a aduce România 
spre o viaţă prosperă. Mai existau şi funcţionau (prin 
supravieţuire şi şicanare) o parte dintre acei mici meseriaşi 
(în capitală şi în ţară), care formau „mica producţie” şi 
„micul comerţ”, pe care tovarăşii nu le agreau deloc, 

pentru că se tindea către ceea ce se numea economie centralizată, pusă sub un control riguros. 
Totodată, la sate se ducea lupta pentru colectivizarea agriculturii, adică însuşirea, trecerea de 
bună voie şi nesiliţi de nimeni în patrimoniul statului (adică a celor roşii) a tuturor terenurilor 
agricole, împreună cu atelajele şi utilajele, sărăcind astfel populaţia rurală şi obligând-o să 
muncească pe aceste terenuri, foste ale lor ( vezi şi vol. „Gloria şi decăderea Anei Pauker” de 
Robert Levz, Polirom, Bucureşti, 2002). În felul acesta, cei mai înstăriţi au fost automat trecuţi în 
rândul ruşinos al chiaburilor, ceea ce însemna o a doua deposedare, chiaburii fiind consideraţi 
„duşmani ai poporului” din care făceau parte, au fost lipsiţi de toate drepturile legale pe care le 
aveau cetăţanii români, fiind astfel condamnaţi la dispariţie prin înfometatre împreună cu toată 
familia (şi urmaşii urmaşilor lor). 
 În aceste condiţii vitrege, funcţiona tatăl meu Ion Mitru, mic meseriaş (croitor), având 
atelier în Piaţa Rosetti. Nr.3, în Bucureştiul acelor ani. Nici pentru el lupta cu slugoii roşii nu a fost 
uşoară, aceştia atacându-l prin toate mijloacele comuniste pentru a-l convinge să renunţe la 
atelier şi să se înroleze la noua Fabrică de Confecţii Bucureşti, care nu era alta decât vechea 
APACA, având sediul în cartierul Militari, în Piaţa Leul, naţionalizată, adică furată. Nu l-au convins, 
bineînţeles. A rezistat aşa, până în anul 1989, când prin alte mijloace mai convingătoare, s-a 
angajat fără voia noastră (a familiei) pe ultimul drum, cel fără de întoarcere. În contextul mai sus 
arătat, tatăl meu ajuta numeroasa familie de la Ţigănaşi-Turnu Severin, după puterile lui, ca şi 
aceia să poată supravieţui, fiindcă atunci în România nu se mai putea spune că oamenii  trăiau – 
ei supravieţuiau şi se hrăneau mai mult cu speranţa întoarcerii vremurilor bune trăite şi 
cunoscute, dar furate.  
 Muica Mariţa era bunica mea şi mama tătălui meu. Tata o iubea foarte mult şi o dorea 
lângă el la Bucureşti să mai uite şi ea de necazuri, să-l vadă pe el şi pe nepoţi. Aşa că, din când în 
când, printr-un schimb de scrisori cu nepoţii de la Ţigănaşi (bunica era analfabetă), reuşea să o 
aducă pentru un timp la Bucureşti. Bunicul Tache Mitru, nu dorea să vadă Bucureştiul aşa nitam-
nisam, că el oricum era om umblat, doar fusese în America, unde muncise şi agonisise banii, 
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pentru a face avere acasă, în România. Deci văzuse lumea. Formidabil ce înseamnă viaţa asta, nu 
ştii niciodată cine sunt până la urmă beneficiarii eforturilor.  Aşadar, de obicei, Muica Mariţa, Ma-
bătrână, cum o strigau nepoţii, ca la ei la olteni, venea la Bucureşti în ajunul sărbătorilor pascale, 
că atunci oamenii erau mai liniştiţi, poate mai buni. Dar biata de ea era o femeie firavă, cu o 
construcţie mai delicaă şi aşa de liniştită de parcă nici nu o auzeai lângă tine;o vedeai, doar! Când 
ne vedea tata pe amândouă (eu şi ea) la fel de slăbănoage (dar eu eram copil atunci), nu se simţea 
deloc în largul lui şi ne îndemna să mâncăm mai mult, chiar dacă nu ne era foame.  
 -Mamă, ai mâncat ceva astăzi sau te hrăneşti cu răbdări prăjite? 
 -Ba, Ioane,  mumă, că mâncai, de!                                                                                           
 -Bine, uite, acum mai mănânci odată cu mine. 
 -Ba, Ioane, mumă, că nu mai poci, mă săturai şi p-ormă io ţân postu’ dă Sfintele Paşti, nu 
mănânc dă dulce.  
 Hopaa! Atâta i-a trebuit tăticului meu, că nu ştiu cum a făcut de a spurcat-o pe Ma-bătrână 
cu o bucăţică de carne pe care a pus-o în farfuria ei , peste sosul de zărzăvaturipregătit cu mare 
migală, să nu se amestece cu fro ceva dă spurcat. Cât era Ma-bătrână de liniştită, atunci parcă a 
luat foc. 
 -Fir-al ghiafu tu să fii dă copil, Ioane mumă.  
 -Ce-ai zis mamă, că n-am auzit bine? 
 -Ce auzâş tu că zâsăi io ceva? Nu zâsăi’nica. 
 -Nu, mamă, cred că mi s-a părut, s-a prefăcut tata.  
 -Auz, să mă spurci tu pe mine coleaşa în Sfântu’dă Post! Că mă mai năcăjiş’ alantări când 
venii , că nu te văzui în gară şi-m’ sări inima afară dă frică până te văzui. De! Nu mai şâd la tine , 
să mă duci la Fimuţa mea (Fimuţa era sora lui tata şi măutşa mea). 
 -Lasă mamă, nu te mai supăra aşa, mai stai aici, că acolo e greu, sunt trei copii. 
 -Ba, ce la tine nu sunt tri? Că io nu mănânc mult şi poci să şăd la Fimuţa, ce, ia nu ie fata 
mea? Or’ ce, nu ie nima p-acilea care să mă ducă?Dacă nu, mai bine mă duc acas’la mine , ce , io 
venii acilea să râz tu dă mine? Cum să mă mai părtăşesc io aşa spurcată? 
 -Lasă, mamă, că mergem la biserică şi vorbesc eu cu preotul să-ţi dea dezlegare  şi te 
împărtăşeşte că *tale eşti bătrână şi Dumnezeu te iartă.  
-Olee, mumă, păi, ce, io sunt d-ăle necredincioase? Ba, că nu vreau aşa. Mai bine rămâi io anu* 
acesta aşa, ne*părtăşită şi oi vedea, că mai vine şi postu* Crăciunului şi atuncia poate m-o ierta 
Dumnezău.  
-Lasă, mamă, nu te mai amărî atâta, că Dumnezeu ştie că eşti credincioasă şi bună.  
-Ba, Ioane, că io nu te crescui aşa, da*poate ăştia p-acilea pă la oraş te nărozâră 
-Bine, mamă, uite, mâine mergem la doctor să-ţi faci un control.  
-E, bine, mumă, da* nu costă mult? 
-Lasă mamaă, că-i lucrez un costum şi gata, s-a plătit.  
-Bine,mumă, că tu ştii mai bine.  
 Şi a dus-o tata la doctorul Georgescu, pe strada Vasile Lascăr, unde încă mai funcţiona 
cabinetul particular.  Acesta era doctor mampş (în expresia timpului), adică specialist în 
obstetrică-ginecologie. Dar când s-a văzut biata de ea acolo, Ma-bătrână, ce să vezi? 
 -Ce te doare mamaie, dece ai venit la mine? 
 -Nu mă doare *nica, mumă, da’ Ion băiatu’meu, zâsă că mă adusă la un control.  
 -Bine, coană mare, zice doctorul, du-te după paravanul acela, dezbracă-te şi urcă-te pe 
masa aia pe care o vezi acolo, să te consult.  
 -Olee, mumă, păi cum să mă dăzbrac io, că la noi la Ţigănaş’ doftoru nu ne pune să ne 
dăzbrăcăm.  
 -Da? Şi cum vă consultă? 
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 -Păi ie-te aşa. Punie mâna pi coloşa pă la gât, pă la urechi, ne ascultă cu mosoru’ ăla dă 
are un furtun dă-l bagă în urechi, dăşchidem gura să zâcem „aaa” şi gata, ni-e dă răţeta.  
 -Bine, coană mare, dar el este internist, pe când eu sunt ginecolog.  
 -Da io nu ştiu mumă, cie ie aia. 
 -Doctor mamoş, asta ştii? 
 -Olee, mumă, cum să nu ştiu. Da’ce să cat io acilea, că pie minie nu mă văzu nima goală 
toată viaţa, dăcât Taichie al mieu şi acuşica să mă fac dă râsu’Bucureştiului şi Ţigănaşului? Ba, 
mumă, io asta nu fac.  
Şi iese din cabinet neagră de supărare pe tata, bineînţeles.  
  -Bine, Ioane,mumă, la ce mă adusăşi tu acilea săţ’râz dă mine? Io, femeie bătrână, 
să mă dăzbrac în faţa lu’ doftoru? Să vază doftoru’ hălea-d-ălea la mine şi tu nu zâsăş’ nica’nainte, 
să ştiu şi io? Ba, mumă, stăi tu acilea, că io mă duc acas’ şi să nu te mai auz că mă chemi la 
Bucureştii voştri acilea , că nu mai viu să ştiu dă bine că mor, auziş? 
 Aşa s-a făcut că Ma-bătrână a plecat urgent la casa ei, să scape dă toate năroziile lui Ion 
al ei. Şi de atunci nu a mai venit la Bucureşti decât la înmormântarea lui, în anul 1969, de sfinţii 
Constantin şi Elena. După asta, dusă a fost; a jelit copiii pe care i-a pierdut până s-a prăpădit şi ea 
la ceasu care i-a sunat.         
       Cap. „Ma-bătrână Muica Mariţa” 
     Vol. „Pietoni în timp” Ed. Rawex Coms Buc  
 

Elena Mitru  - USA 
 
 

 

O VEVERIŢĂ LA BAIA DE ABURI 
Fragment 

Autor, Daniel Ernestina 

1. “Să mângâi munţii cu privirea, iar munţii să împrăştie 
frumuseţe pentru privirea ta.” 
Din ochii redactorului şef izvorî o privire vicleană. Dacă nu 
clipea mă îneca în dispreţ. 
Meştere, cu fraze de genul acesta vrei tu să faci meseria de 
jurnalist? O să-ţi îmbolnăveşti cititorii de diabet. Viaţa e 
dură, flăcău! Azi trebuie să particpăm în mod activ la 
dezvoltarea multilaterală a orânduirii socialiste. Să 
depunem eforturi susţinute pentru a ridica necontenit 
nivelul politic şi ideologic al maselor. Să folosim constructiv 
critica, să manifestăm spirit revoluţionar, să combatem cu 

hotărâre lipsurile şi greşelile şi să contribuim la lichidarea lor, să milităm pentru aplicarea şi 
respectarea legilor, să apărăm proprietatea obştească. 
Apropo de proprietatea obştească. Un tovarăş dedicat trup şi suflet cauzei partidului, exemplu 
de dăruire personală, de moralitate cu un foarte ridicat nivel politic şi ideologic, cu o conduita 
impecabilă în familie, dar mai ales cu un dosar de cadre extraordinar, a primit repartiţie pentru o 
casă ce a aparţinut cândva nenorociţilor de exploatatori. 
Neplăcut este faptul că doi bătrâni, două jucării stricate, cum zice Minulescu, dacă tot eşti poet, 
ocupă fără forme legale o parte din imobil, motiv pentru care tovarăşul acesta plin de merite nu 
se poate muta. 
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Cu siguranţă sunt două elemente retrograde, elemente ale vechii burghezii şi n-ar strica să-i 
înfierăm în ziarul de mâine. 
Dacă poţi să nu faci sirop dintr-o ştire ca asta n-ar strica să-i înfierezi într-un articol dur pe 
nemernici. 
 

2.  Şefu’ mi-a dat o adresă, dar nu mi-a spus despre ce este vorba. Mă gândeam, totuşi, 
dacă a fost repartizată unui fruntaş al partidului trebuie să fie o casă ca lumea în care 
doi bătrâni locuiesc fără forme legale.  

Strada pe care am intrat era liniştită, aerisită, doar cu imobile interbelice, marea majoritate 
recondiţionate. Casa pe care o căutam nu era singură în curte, dar domina terenul în mod 
categoric, semn că ceea ce se vedea în spatele ei erau simple anexe. Amprenta la sol, după câte 
mă duce pe mine mintea, era de, aproximativ, o sută de metri pătraţi, dar luând în considerare 
parterul şi cele două etaje, te poţi lăfăi în trei sute de metri pătraţi la care am putea adăuga podul 
de circa optzeci de metri pătraţi ca să îţi poţi aduce şi soacra. 
Faţada, în stil neoromânesc, era decorată cu elemente ale arhitecturii populare: ceramică 
colorată şi smălţuită, coloane din lemn asemănătoare coloanelor clasice şi arce în arcadă frântă. 
Spre marea mea surprindere, cel care mi-a deschis uşa a fost un şmecheraş la vreo treizeci de 
ani. M-a poftit înăuntru şi fără să mă întrebe ceva, a început să turuie ca o moară stricată. 

- Casa a fost recondiţionată, dar s-au păstrat stucaturile tavanelor, mozaicul de la 
intrarea principală, tâmplăria din lemn, uşile vitrate cu cristal şi o singură sobă, dar 
funcţională. Rulourile exterioare s-au recondiţionat putând fi acţionate electric. 

- Frumos, foarte frumos! Dar bătrânii? 
- Bătrânii!?! S-a mirat individul, care, aşa cum am aflat mai târziu, era un funcţionar al 

ICRAL-ului însărcinat cu predarea casei către fruntaşul politic. 
Când a aflat că sunt de la presă i-a căzut un bolovan în stomac. 

- Vedeţi şirul acela de căsuţe din spatele casei? Sunt pentru servitori, dar au fost 
construite ciudat. Prima din stânga, cum privim noi spre ele, are podeaua la nivelul 
solului, apoi podeaua este din ce în ce mai jos, aşa că ultima cămăruţă are, imediat în 
spatele uşii trei trepte pe care trebuie să le cobori ca să ajungi la stratul de argilă care 
ţine loc de podea.  Când plouă, nefericiţii ăia scot apa cu găleata din casă. Mă rog! 
Dacă poţi spune casă la o chestie ca asta. Acolo stau bătrânii de care întrebi. 

 Tovarăşul căruia tocmai i-a fost repartizată casa, vrea să dărâme cămaruţele acelea pentru 
a face o grădină în spatele casei, dar este imposibil să scoată de acolo cele două fantome, care 
nici măcar nu îndeplinesc exigenţele impuse de lege pentru a primi repartiţie într-un alt imobil.  
 M-am enervat pentru că folosise cuvântul “care” de trei ori într-un singur minut aşa că l-
am lăsat vorbind la pereţi. 
 

3.  “Chestia asta” în mod greşit numită casă, avea cam şase metri pătraţi. O parte, la 
jumătate de metru sub nivelul curţii, era un pat din pământ, iar cealaltă parte la încă 
jumătate de metru mai jos era “restul casei”. 

Pe pat bătrânii puseseră o saltea din care umplutura revoltată vroia să iasă afară. Peste saltea, 
încercând să ţină umplutura înăuntru, era o pătură, de asemenea necăjită rău. Lângă pat era un 
scaun de lemn. În colţul din dreapta, faţă în faţă cu uşa era o lampă de gaz, de genul celor pe care 
se gătea între cele două războaie mondiale. Pe lampă fierbea laptele, într-o oală cu margini uşor 
ruginite, iar alături de lampă o oliţă de noapte cu urină proaspătă-n ea. Mi s-a făcut noapte-n 
cap!  
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4.  Nu ştiu dacă vă aduceţi aminte, dar nici o zgripţuroaică din basme nu avea zgripţuroi 
lângă ea. Ei bine! baba asta avea. 

Tenul bătrânei era confecţionat din piele creponată, părul gri părea mort înaintea ei, ochii lăptoşi 
mă priveau cu teamă amestecată cu ură şi dacă nu ar fi vorbit ai fi putut jura că îşi permite luxul 
să umble moartă. 
Nici moşul ei nu era mai chipeş. Nu eram sigur dacă sub piele mai avea ceva în afară de oase şi 
chiar mă întrebam unde am intrat: într-o casă, ori într-un cavou trezindu-i, fără voia mea, din 
somnul de veci?  
Am închis, un pic speriat, ochii şi am văzut un răsărit de soare peste un câmp de maci. Am stat 
aşa preţ de câteva secunde atent la un pian ascuns în văzduh, apoi am revenit în camera-cavou 
cu o turmă de întrebări. Cele două cadavre ambulante erau postate în faţa mea încercând să mă 
împingă înapoi cu privirea. Cred că numai soldaţii de la Mărăşeşti au fost atât de hotărâţi să 
reziste. Atunci peste câmpul cu maci a răsunat replica salvatoare. 

- N-am venit să vă evacuez. Sunt de la presă. Vreau doar să vă ascult povestea. Atât!  
Ochii babei avură o sclipire vicleană. 

- Dacă nu ai venit să ne evacuezi la ce priveşti atât de atent prin casă? 
Spusese “casă”!? Mi-am înăbuşit greu un zâmbet amar. 

- Mă uitam că vă lipseşte un pian în sufragerie.  
- Şi dac-ar fi, ai şti cu ce furculiţă este recomandat să-l mănânci? Te-am văzut de cum ai 

intrat. N-ai salutat deşi ar fi trebuit să o faci pentru că eşti mai tânăr şi pentru că în 
încăpere era o femeie. Apoi, dacă erai un tip cu educaţie, ar fi trebuit să te prezinţi cu 
nume, prenume, calitate şi scopul vizitei, eventual. Abia la urmă, după ce serveam 
ceaiul puteai să mă întrebi şi de pian. Dacă acordorul nostru nu ar fi fost bolnav, aş fi 
putut să-ţi cânt ceva sonate semnate Mozart, sau variaţiuni sau alte piese. Ador 
Mozart! Wolfgang Amadeus, desigur. Vă place Mozart? Sau preferaţi Vivaldi? Ador 
îndrăzneala cu care el a ştiut să respingă structura de concerto grosso a lui Corelli. Dar 
de ce aţi rămas aşa în picioare? Luaţi loc, vă rog, în fotoliu. Fotoliul era, desigur, 
scaunul acela de lemn pe care a trebuit să mă aşez cu frică. 

 
Baba prinsese viaţă. Era cu totul şi cu totul altă persoană decât aceea de care mă speriasem când 
am intrat. Îşi instalase între ridurile feţei un zâmbet binevoitor, ochii prinseseră viaţă şi ei, privirea 
devenise iscoditoare, iar eu am început să mă simt al patrulea în camera aceea. 
Moşul ei, înalt, uscăţiv, bombănea ceva fără noimă, evident speriat şi neîncrezător. Cu siguranţă 
nu credea că sunt de la presă. Nu l-a convins nici legitimaţia mea de ziarist. Ţinea, ca vinovaţii, 
privirea mereu în pământ, frământând ceva nevăzut între degetele uscate şi lungi. 

- Du aia! spuse baba poruncitor, enervată, probabil, de mormăitul lui neinteligibil. 
Moşul se ridică fără grabă, luă oala de noapte, apoi se târâ cu ea afară din “casă”. 

- E casa mea, preciză cu mândrie bătrâna, văzând uimirea din ochii mei. Ştie că în cazul 
în care nu mă ascultă, pleacă. 

Apoi, fără să o rog, a început să-şi depene povestea. Simţea nevoia să o facă. 
 

5. Te uiţi la mine de parc-aş coace pâine pe vatra satului. Pot jura că-n mintea ta nătângă 
de ziarist s-a cuibărit ideea că m-am născut aşa…zgripţuroaică. Ei bine, nu! M-am născut 
pui de om, dar n-aş putea să-ţi dau amănunte, deşi am fost, probabil, de faţă la naşterea 
mea. Dacă prezintă interes, despre mama pot să-ţi spun câteva nimicuri. Pe tata, însă, 
a trebuit să-l inventez ori de câte ori eram nevoită. Odată am povestit că tatăl meu a 
fost explorator. S-a dus la vânătoare în Africa şi l-a mâncat un leu. Altă dată am povestit 
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cum a căzut de pe o stâncă înaltă încercând să salveze viaţa unui prieten. Nici nu mai 
ştiu câte poveşti a trebuit să inventez, dar ştiu că-l omoram de fiecare dată cum puteam 
mai îngrozitor. Poate îţi sună ciudat, dar îl uram pentru că nu exista. Iată că, din 
nefericire, tot a reuşit prin absenţă să strecoare în sufletul meu acest sentiment 
mizerabil: ura. 

Mama s-a străduit, săraca, dar n-a făcut decât atâta cât a putut să facă. Există adânc înfiptă în 
memoria mea o scenă pe care am revăzut-o, cu ochii minţii, de multe, de foarte multe ori de-a 
lungul tumultoasei mele vieţi. Nu cred că împlinisem încă patru ani când am intrat în camera de 
zi pe neaşteptate. Am găsit-o pe mama complet dezbrăcată, culcată pe spate şi învelită cu domnul 
la care lucra. Mintea mea crudă a procesat aiurea imaginea primită, eu m-am speriat şi-am 
început să plâng.  

- Mamă, ce faci acolo? Am reuşit să îngaim. Dar mama mi-a răspuns liniştită ca şi cum 
tocmai hrănea porumbeii. 

- Ce să fac, draga mea? încerc să ţin sărăcia la uşă. 
 
Numai că sărăcia intrase demult peste noi. Casa în care m-am născut era mică, albă şi pierdută 
într-o curte plină de bălării. Era făcută din chirpici, acoperită cu şindrilă, avea două camere 
măricele, dar de trăit, mama cu mine trăiam într-o singură cameră în care iarna băgam purceii 
nou-născuţi, iar cloşca avea cuibarul sub pat. Ferestrele nu se deschideau să nu intre frigul. Pe 
sobă ne uscam încălţămintea. Gunoiul îl ţineam în spatele uşii de unde îl scoteam afară la două-
trei zile. Mobilierul consta din două paturi, trei scaune între care era o măsuţă, iar dacă am uitat 
ceva bănuiesc că n-am uitat mare lucru. 
 
Mai exista în casă, camera de curat în care trona o ladă mare de zestre, patul acoperit cu velinţă 
ţesută de casă pe care erau aşezate perne mari şi mici, masa cu faţa de masă din borangic, scaune 
pentru musafiri. Această cameră se deschidea doar în ajunul Crăciunului pentru preot. La fel de 
Bobotează ori de Paşti. În rest era încuiată. Între camera de zi şi camera de curat era tinda în care 
se găsea vatra pe care se gătea în ceaune de tuci sau oale de pământ. Seara aprindeam lumânări 
din seu de oaie iar pentru încălzit ardeam lemne. Când aveam, binenţeles. 
 
Marile evenimente ale satului erau nunţile, botezurile şi înmormântările, dar mai ales 
înmormântările pentru că, aşa cum spunea mama “săracii trăiesc mai puţin şi mai prost”. Aceste 
vorbe le-am repetat la nesfârşit celor care mă condamnau pentru viaţa pe care am dus-o.  
De jucat mă jucam în curticica plină de bălării cu doi prieteni de care nu mă despărţeam niciodată: 
foamea şi o arătare de cârpă. Despre foame evitam să vorbesc, despre arătarea de cârpă 
spuneam tuturor că este prietena mea veveriţă pentru că aducea cât de cât cu ceea ce văzusem 
eu în pădure. 
 
În schimb, era, negreşit, prietena mea. Plângeam strângând-o la piept când eram supărată. La ea 
alergam fericită cu bucuriile mele. Ei îi destăinuiam secretele mele, îi spuneam tot ce sper, ce 
visez, ce iubesc, ce urăsc … tot ceea ce nu puteam să spun absolut nimănui. 
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MURMUR  DUNĂREAN 
Georgeta   OANĂ-MUSCĂ 

 

Mănunchi de frumueţe pe valuri alintată  
 
 Noul volum de versuri „Murmur dunărean”, semnat de 
poeta Georgeta Oană-Muscă,  tipărit la Editura Beta, 
Bucureşti, 2019, aduce în faţa cititorului un mănunchi de 
frumuseţe murmurată de nostalgia dunăreană, fără de care 
niciun om, care s-a împărtăşit cu sunetul apelor sale nu poate 
trăi rotund, oriunde l-ar purta valurile vieţii. 
Georgeta Oană-Muscă, autoare a cincisprezece volume de 
versuri, dintre care şase titluri cuprind poezie pentru copii, 
unul cu epigrame şi o Antologie de autor, colaboratoare în 
reviste literare de prestigiu, participantă la diferite antologii 
colective din întreaga ţară, deţinătoare a numeroase premii 
şi diplome de excelenţă, este un autor care nu ar mai avea 
nevoie de vreo prezentare, deoarece toate aceste realizări 
ale sale ne dovedesc faptul că avem în faţa noastră o poetă 
cu o imaginaţie bogată, în care jocul metaforelor, distilat în 
amprenta lirică a trăirilor, îmbracă fericit, cu o forţă de 

sugestie reflexivă, proaspătă, toată tematica pe care a abordat-o în versurile sale, ce izvorăsc din 
nesomnul nopţilor zdrenţuite de gânduri, pline de tăceri în care spiritul creativ devine singurul 
stăpân, însetând după stabilitate sufletească într-o interioritate în care s-ar putea afla necesitatea 
desăvârşirii.  
„Mi-am dorit ca aceasta carte sa fie o carte a Iubirii; a iubirii pentru semeni, divinitate, natură, 
dar mai ales a iubirii pentru Dunărea mea dragă!”, astfel îşi motivează apariţia acestui nou volum 
de versuri, intitulat „Murmur dunărean”, poeta cu „suflet de rouă”, aşa cum am numit-o la prima 
întâlnire cu versurile sale pe doamna Georgeta Oană-Muscă.  
Un volum în care sonoritatea poeziilor induce în subconştientul cititorului ideea de curgere, ce 
se degajă din asocierea între starea de spirit a poetei şi sunetul niciodată definit al valurilor, 
împletire din care rezultă sonurile melodioase al versurilor, cu tonul afectiv împodobit de 
sensibilitatea poetei, ton, ce se leagănă în clipocitul apelor la mal de Dunăre călătoare, devenind 
un fel de dublură a eului liric: „Orice-ai spune, sfântă apă, cu-al tău glas trudit de ploi, / Te ascult, 
dar știu că-n lume, / nicăieri nu-i ca la noi!”  (Spune-mi, Dunăre!). Georgeta Oană-Muscă spune 
adesea: „Am senzaţia că am fost doar apă, deoarece apa îmi vorbeşte în graiul său şi eu o înţeleg”. 
Sensibilitatea poetei corespunde perfect cu sufletul unei anumite categorii de cititori, cei care se 
împărtăşesc din aceleaşi trăiri şi cărora reuşeşte să le destăinuiască delicat comoara sufletului 
său încununat de superioritatea optimismului pe care-l degajă versurile sale: „Lasă-mă să scriu 
până când, pe frunza vremii, / voi deveni o poezie însetată de lumină, / până când, scriind în 
tainice culori, / treptat, treptat să devin și eu parfum”...  (Însetată de lumină). 
Georgeta Oană-Muscă dovedeşte un spirit de o fineţe specială şi, aşa cum se întâmplă în creaţia 
oricărui poet cu maturitate creatoare (avem în faţă un astfel de poet!), expresia sa lirică este în 
concordanţă cu starea sufletească pe care, eliberând-o din intimitatea misterioasă, o transmite 
cititorului sub forma unei sugestii, provocându-l şi trezindu-i acestuia percepţia simţului estetic 
sensibil şi sensibilizat: „Din flori de clipe albe mai împletesc un gând, / Îl dăruiesc peniței ce-
așteaptă surâzând.” (Nu am putere să refuz). 
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Ca tematică, versurile volumului ar putea fi oarecum comune şi altor condeieri, deoarece toţi 
poeţii cântă iubirea cu nuanţele ei inconfundabile (dorinţă, intimitate, împlinire, neîmplinire, 
credinţă şi trădare…): „Pe lacrima dimineții / un pescăruș pictează privirea ta / și mă întreb: / „Pe 
care parte a singurătății / va mai răsări soarele?”  (Otrava iubirii). Fără a se evidenţia, poezia de 
dragoste nu păcătuieşte prin abundenţă, deşi nu lipseşte din versurile poetei, aşezând într-o 
cheie existenţialistă forma de exprimare. Era de aşteptat, deoarece fiecare dintre aceste poeme 
este o declaraţie de iubire ca fulguraţiile unui avânt adolescentin, provocat de reîntâlniri mereu 
noi, plăcute şi totuşi surprinzătoare.  
Natura…O altă temă…Toţi condeierii descoperă şi admiră natura cu aceeaşi uimire, descriind 
frumuseţea sa inepuizabilă în versuri elegiace delicate. Însă, ca într-un refugiu hotărât, detaşat 
din complicaţiile vieţii cotidiene, poezia Georgetei Oană-Muscă determină întoarcerea la natură, 
printre valurile Dunării, curgătoare ea însăşi prin valurile vremurilor, în versuri prin care poeta îşi 
desfăşoară fantezia creatoare. Ceea ce rezultă este un tot unitar, cu ritmuri profunde şi sugestive, 
ce izbucnesc din conformaţia sufletească a autoarei şi urmează năvalnic un drum ştiut: „Doar tu, 
bătrâne fluviu, poți să-mi fii / Iar sprijin, s-asculți tot ce-aș avea de spus. //…// Primește-mi, dacă 
vrei, tristețea grea, / Doar valul tău mai poate s-o-mblânzească.” (Pescăruşii dimnineţii). 
Cu toate că poeta se joacă lejer în leagănul prozodiei clasice, pe care nu o trădează de atâta timp, 
alunecând graţios în valsări demne de o Dunăre albastră, la fel de armonios împleteşte 
muzicalitatea versului liber, dovedind un profund talent creator: „Noaptea trecută, în program 
prelungit, / cerul a croit cu migală veşmânt din cristale de gheaţă / pentru orașul de la Dunăre.”  
(Tăcere albă). Iar faptul că poeziile sub formă de Sonet populează din abundenţă paginile acestui 
volum de poezie, aduce cititorului certitudinea faptului că Georgeta Oană-Muscă este un poet de 
cursă lungă, care încearcă şi reuşeşte să adune într-un gând curat tot parfumul vieţii, pentru a-l 
transpune în nestemate pe coala mereu îmbietoare a creaţiei: „Orele treceau domoale, înfășate-
n strai de ger, / Luna se-ascunsese-o vreme într-un buzunar de cer. / Tu dormeai ca pruncul nopții, 
liniștit și surâzând, / Eu topeam parfumul vieții pe o margine de gând.”  (Sonet alb). 
Expresia artistică a poetei poate jongla în orice formă a strofelor, fără ca ideea să cedeze vreo 
nuanţă, fără a ştirbi rotunjimea trăirilor. Exemplificăm prin această terţină, cu monorimă, ce 
împodobeşte sentimentul iubirii cu tot ceea ce poate fi mai frumos: „Iubita mea, fii soare pe 
cărări de sori, / fii ploaie într-un ocean de ninsori, / fii răspuns, iubito, la mii de întrebări! (Cântec 
purpuriu). Şi accentuăm această părere, arătând cum strofa distih poate avea aceeaşi valenţă 
onorantă, susţinând o idee independentă: „Luna tremură în apă, plânge Dunărea molcom, / Pe 
faleza-nmiresmată nu-i ţipenie de om!”  (Seară de vară). 
Rezultă faptul că, în unele poezii, fiecare strofă are o idee proprie ce sălăşluieşte în cuvintele-
rimă, bine alese de către poetă, tocmai pentru a releva un anumit sentiment (de speranţă, 
începuturi, împliniri, etc): „Trec mustangii primăverii ca un zvon de libertate / Și strivesc pe sub 
copite urma iernii zbuciumate. / Ard pe coamele-nsorite mugurii ce dau în floare, / Cu buchetul 
de mireasă vine ziua ca o boare.” (Pe faleza dimineţii).  
Dacă ar fi să urmărim analiza rimelor acestui volum de versuri, am constata o diversitate 
armonioasă între rima albă, rima predominant împerecheată, rima semiîncrucişată (doar 2 cu 4), 
într-un cuvânt, rimă liberă de anumite constrângeri şi care ascultă numai de voinţa poetei. O 
poetă, care îmbogăţeşte imaginaţia cititorului cu figuri de stil (metafore, epitete, etc), cu care 
acesta se va delecta, citind poemele din volum: „…răsfăţ pe retină, ploile nătânge, libertatea 
zborului flămând, licităm felii de lună, colinele mirării, condeiul meu cărunt…” 
Concluzionând, vom spune că ne aflăm în paginile unui nou volum de poezie, „Murmur 
dunărean”, închinat Dunării, fluviul cu ape atât de vechi şi mereu proaspete, ce a înlesnit din 
vremuri neştiute poveşti trecute, prezente şi viitoare: „Spre anii ce-au trecut prin noi / Tu, 
Dunăre, mai știi... demult… / Mă strecuram în trupul tău / Bătaia inimii s-ascult.”  (Murmur 
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dunărean) și încărcat de poveşti lirice cu care poeta, într-o comuniune perfectă cu actul creaţiei: 
“Culoarea adoarme în floarea de nalbă, / Amurgul e cale, eu - pasărea albă.” (Pasărea albă), 
pluteşte în zborul viselor sale imaginative: „Păsări să mă-nvețe zborul, fluturii să ningă-n rime.”, 
pline de metafore, invitând parcă întreaga omenire la sentimente de iubire şi pace, iertare şi 
împăcare, ca într-o istorie lirică scrisă pe un val, ce curge cu tonalităţi duioase, şoptite la mal de 
Dunăre, într-un murmur fără sfârşit pentru poeta care simte că: „În palme mi se zbat cuvinte ce 
se preling în poezie”. Cuvinte generoase ce se preling spre lumina scrisului, a destăinuirii nude pe 
coala albă, izbucnind într-un mănunchi de frumuseţe admirabil exprimată de poeta Georgeta 
Oană-Muscă. 
 
 

DOINA HARNAGEA- 

Poeme 
 

 
 
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.  
 
 Marele  Zeu  
 
Zgomotul lumii a ajuns până la cer. 
Marele Zeu  stă ascuns. 
Drumul cel lung al Galaxiei  
se strânge în jurul Pământului 
ca un şirag  de lumini muribunde. 
 
Nu mă întâlnesc nicăieri cu Marele Zeu, 
Deşi  se spune că ar fi peste tot. 
 
Clădirile, umbre prelungi, susţin cerul. 
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Spiritul lumii se dezlănţuie într-o geometrie 
pură: 
Pereţii-oglinzi  privindu-se în ochii altor 
oglinzi. 
Ferestre închise înghiţind lacom lumina. 
 
De undeva, de sus, 
un copil mânuieşte  cu dibăcie 
sfoara unui zmeu aruncat pe o fereastră. 
Toata fericirea lui este acea hârtie colorată. 
Nimeni nu-l poate opri 
să cuprindă cerul 
în privirea lui. 
 
Prin cabluri, fulgerele  străbat subteranele. 
Numerele  cad, alunecând pe ecrane. 
Tainele se păstreaza în cutii metalice 
şi nimeni nu mai ştie 
 la cine  a rămas cheia. 
 
Uşile se deschid numai spre înăuntru. 
Nu se vede locul pe unde, seara, 
oamenii părăsesc clădirile 
aruncându-se cu totul 
în drumul către casă. 
 
Plecând în grabă, 
florăreasa a scăpat pe trotuar 
o creangă de liliac  înflorit. 
 
Noaptea a înghiţit totul. 
Şi nimic omenesc nu se mai aude. 
Parcă ar fi ceva în depărtare… 
Ceva din noi a fugit, furişându-se  prin  
întuneric. 
Ne oboseşte zădărnicia oricărei căutări. 
Şi păşim în somn, lepădându-ne de noi  
înşine 
ca de o boală grea. 
 
Nu m-am întâlnit nicăieri cu Marele Zeu. 
Şi totuşi parcă l-am zărit undeva astăzi. 
 
 
Oglinda  
 
Pe cei care ne privesc cu drag 
îi transformăm în lumină de cristal 

în care ne vedem aievea 
în toată frumuseţea 
care am vrea să fim. 
 
Ei ne privesc pe noi 
în frumuseţea  care 
ar dori să devenim. 
 
Când cele două frumuseţi 
se întâlnesc într-o singură lumină, 
se naşte o iubire. 
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Marian Malciu - Poeme 

 

Dorita renaştere   

Aştept să vină primăvara   
Să-ţi împletesc cu flori cosiţe   
Şi să te-alerg prin poieniţe   
De dimineaţa până seara.   
  
În răsărit să ne sărute   
Izvorul de lumină fruntea   
Şi-mbrăţişaţi să trecem puntea   
În ciclu nou de zile nenăscute.   
  
La asfinţit să-mi scald privirea   
În ochii-ţi plini de vii dorinţe,   
Cu-a tale multe-ngăduinţe   
Să simt ce este fericirea.   
  
Să fim tot una cu natura,   
Cu păsări să zburăm în cârduri,   
Ca flori să înflorim în gânduri,   
Sărutul să ne umple gura.   
  
  
Rondelul semnelor de primăvară   

  
Sub cânt în graiul păsăresc,   
Ce din văzduh coboară lin,   
Se-ntorc cocori la vechi cămin   
Şi râuri vesel clipocesc.   
  
Un ghiocel discret şi fin   
Salută soarele-ngeresc   
Sub cânt în graiul păsăresc,   
Ce din văzduh coboară lin.   
  
Cu-amenţi de sălcii şi anin,   

Vâlcelele se-mpodobesc   
Şi albăstrele se-mbulzesc   
Să-şi spele chipul cu senin,   
  
Sub cânt în graiul păsăresc.   
  
 
Rondelul primăverii   

  
Şi vioreaua a-nflorit   
Săltând prin brazda din livadă,   
Când ghiocelul te-a vestit   
Iţindu-se de sub zăpadă.   
  
Pământu-ntreg s-a-nveselit,   
Iar fulgi au încetat să cadă   
Şi vioreaua a-nflorit   
Săltând prin brazda din livadă   
  
Venit-au berze-n esplanadă,   
Iar multe flori s-au dezvelit,   
Spre înălţimi s-a sumeţit   
Și ciocârlia din estradă,   
  
Când vioreaua a-nflorit.   
  
 
Sărutul primăverii   

  
Chiar din zori, aşa de-odată, par a-mboboci 
toţi merii,   
Saltă ghiocei sub soare şi nou val de viorele,   
Ce-şi culeg din cer culoare, să dea lumii-
acum şi ele   
Vestea cea mai aşteptată, a sosirii 
primăverii!   
  
Ciripit de păsărele din desişuri se avântă,   
Cucul cuibul îşi clădeşte tot strigându-se pe 
nume,   
Vrăbiuţa ciripeşte, liberă în astă lume,   
Peste vârf de rămurele până-n vale şi ne-
ncântă.   
  
Râul saltă, clocoteşte, topind gheţuri până-n 
vale,   
Apele îşi limpezeşte făcând cerului oglindă,   
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Sălcioara înfloreşte chiar în faldurile sale…   
  
Glastre-nţelegând tot tâlcul par a-nmuguri 
în tindă,   
Iar de sus străbate cântul de cocori din 
lungă cale   
Din ţări calde-aduşi de vântul ce pământul îl 
colindă.   
 
 
Chemarea primăverii 

 
Veniţi, băieţi, cu mic cu mare,   
Să daţi la fete mărţişoare   
În astă zi de sărbătoare,   
Când sparg bobocii şi dau floare!   
  
Nu va mai fi nicio ninsoare   
Şi nici nevoie de fulare,   
Pe cer zâmbeşte mândrul soare   
Şi vesele se-ntrec izvoare.   
  
Natura este în schimbare,   
Nu este ger, dar e răcoare,   
Iar ghiocei şi tămâioare   
Vestesc adâncă transformare.   
  
Amenţii-şi mişcă aripioare   
Pe crengi de-arbuşti şi sălcioare,   
Iar apa scursă prin ponoare   
Tresaltă-n vesele izvoare.   
  
Căldura binefăcătoare   
Trezeşte-albinele să zboare   
Pe viorele zâmbitoare   
Şi pe brânduşe vestitoare.   
  
În poieniţe e splendoare   
De flori şi gâze la plimbare,   
Iar din zăvoi, privighetoare,   
Trimite triluri cu-ncântare.   
  
Veniţi, băieţi, la-mbrăţişare,  
Să daţi la fete sărutare   
Când oferiţi şi mărţişoare,   
Căci e natura-n sărbătoare!   
  
 

 
 
Un ghiocel…   

  
Îţi dăruiesc un ghiocel   
Plăpând, firav, dar frumuşel,   
Ce pare tare voinicel,   
Abia iţit din scutecel!   
  
În floarea sa, gen clopoţel,   
O primăvară poartă-n el   
Şi parcă-ngână cântecel   
Înscris în slove de pastel…   
  
Încântă orice sufleţel,   
Când oferit e-n bucheţel,   
Deşi nu poartă un inel   
  
De pus cu drag pe degeţel   
Şi nici, cumva, în bileţel,   
Mărturisiri de iubiţel…   
  
 
La mărţişor…   

  
Hai, vino! Sunt nerăbdător   
Să îţi ofer un mărţişor,   
Ce poate fi convingător   
Vorbind de doru-mi arzător…   
  
Am pus trifoi îmbietor,   
De bogăţii aducător   
Şi un coşar fermecător,   
Să-ţi dea noroc şi-n viaţă spor…   
  
Legat-am şnur, încetişor,   
Cu roşu pur, seducător,   
Cu alb curat de iubitor   
  
Şi-un ghiocel mirositor,   
Să-ţi prind în piept, cu mare dor,   
Căci sunt al tău admirator!   
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Antonela Stoica  - Poeme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUPUL IUBIREA-MI ÎNVAȚĂ 

Mi s-a împiedicat zborul de dragostea Ta 
Într-o ascensiune de neoprit 
Nu-nțelegeam, dar sufletul meu știa 
Că doar prin Tine pătrundeam în Infinit. 
  
Era albastru-argintiu de jur împrejur, 
Din Slavă se întrupa un curcubeu... 
Sau poate era Cântecul cel mai pur 
Al Luminii din care m-am născut și eu. 
  
Simțeam cum sângele îmi fierbe, îl vrea pe-
al tău, 
Gândurile-mi spre gându-ți să mă poarte 
Prin foc aș fi trecut, ca un psalm prin hău... 
Am înțeles că pentru Noi nu e moarte. 
  
Nu mă tem să iubesc, să versuiesc fantezii, 
Visul ăsta mi-e menire în Viață; 
Îmi dizolv Dorul în lacrimi azurii... 
Tu, Divine, trupul Iubirea-mi învață. 
 

DULCEAȚA-MI DIN VERSURI  

Îmi strâng dimineața cu teamă la piept 
Căci simt cum zăpada te piere 
Semnal de Iubire, dar slab, intercept 
Din munții tăi ninși cu tăcere. 
 
Mi-ești Soare ce zbate în ființă, sub nea 
Te port în celule de-o vreme, 

Iar buzele coapte, spre inima mea 
Azi nu îndrăznesc să te cheme. 
 
Trec lebede-albastre prin gândul fugar 
Își poartă pe aripi surghiunul 
Din trup îmi migrează, cu Dorul hoinar 
Regrete unite, ca unul. 
 
Invoc Primăveri să te-aducă din nou 
Spre brațele mele-nghețate  
Săruturi de foc să se facă ecou,  
În muguri de gheață sculptate. 
 
Uitate, golite de fostul lor hram 
Poeme-ntre foi se destramă 
Dar totuși, cu viață-nflorindă pe ram, 
Datori Înnoirii o dramă,  
Dulceața-mi din versuri te cheamă. 
 

ATLANTIDA SUFLETULUI MEU 

 
Alerg, de câte ori suntem în criză, 
Spre Atlantida sufletului meu; 
Acolo mă-ntâlnesc cu Dumnezeu, 
Cu îngeri albi și sfinți aduși de-o briză. 
 
Te caut cum un emigrant o viză 
Atunci când cred că încă mai sunt Eu, 
În Atlantida sufletului meu, 
Cu visele-ncuiate-ntr-o valiză. 
 
Pe gratis, fără reguli și acciză, 
În Atlantida sufletului meu, 
Te vreau, iar, conectat la trupu-mi, Zeu, 
Tot restul vieții, ca pe-o dializă. 
 
Iubirea ți-o rostesc ca pe-o deviză, 
Te-nvălui strâns, precum un Alizeu 
În Atlantida sufletului meu 
Unde, să-mi fiu doar Om, e-o mare miză. 
 
Iubindu-ne o ultimă repriză 
În Atlantida sufletului meu, 
Ca doi atlanți, cu trupurile-n priză,  
Când Marea se izbește de-o banchiză  
Să înălțăm Speranța ca pe-un zme
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Momente ASRA 
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