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De Ziua Limbii Române  

la ceas aniversar! 
 

 

 

„Trăiască frumoasa şi cumintea limbă română! Fie în veci 
păstrată cu sfinţenie această scumpă Carte-de-boierie a unui 
neam călit la focul atâtor încercări de pierzanie.” Ion Luca 
Caragiale 
De  Ziua Limbii Române, nu putem să nu ne amintim de Titu 
Maiorescu- îndrumător al culturii și literaturii române. Primul 
semn că iubim și respectăm neamul acesta este să îi învățam 
limba, să i-o cultivăm, să nu o siluim! 

Limba română  este o limbă indo-europeană, din 
grupul italic și din subgrupul oriental al limbilor romanice. 
Printre limbile romanice, româna este a cincea după numărul de 
vorbitori, în urma spaniolei, portughezei, francezei și italienei.  
Din motive de diferențiere tipologică, limba română mai este 
numită în lingvistica comparată limba 

dacoromână sau dialectul dacoromân. De asemenea, este înregistrată ca limbă de stat atât 
în România cât și în Republica Moldova, unde circa 75% din populație o consideră limbă 
maternă (inclusiv sub denumirea de „limba moldovenească”). 
Limba română este vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane, dintre care circa 24 
de milioane o au ca limbă maternă. Din numărul total de vorbitori, peste 17 milioane se află 
în România, unde româna (dialectul dacoromân) este limbă oficială și, 
conform recensământului populației din 2011, este limbă maternă pentru peste 90% din 
populație. Limba română este una dintre cele șase limbi oficiale ale Provinciei 
Autonome Voivodina (Serbia). De asemenea este limbă oficială sau administrativă în câteva 
comunități și organizații internaționale, precum Uniunea Latină sau Uniunea Europeană (de 
la 1 ianuarie 2007).1 
„Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o învețe ușor și rusul.” Grigore Vieru 
Titu Maiorescu -  Studiile făcute la Brașov, Viena si Berlin, doctoratul in filozofie si licența in 
drept, la Paris, definesc performanta formarii unei personalități complexe.   Ca rod al discuțiilor 
de la Junimea, se nasc studiile maioresciene, dintre care: “Despre scrierea limbii române”, “O 
cercetare critică asupra poeziei române de la 1867”, “Asupra poeziei noastre populare”, 
“Limba română în jurnalele din Austria”, “În contra direcției de astăzi în cultura română”, 
“Direcția nouă în poezia și proza română”, etc.  
Contribuția lui Titu Maiorescu in domeniul limbii, literaturii și culturii 
Titu Maiorescu  
Titu Maiorescu a fost mentorul Junimii, critic literar, eseist si filozof. Contribuția lui Titu 
Maiorescu este foarte importanta in domeniul limbii, al literaturii, al esteticii si al filozofiei. 
Varietatea preocupărilor sale l-a făcut pe criticul literar Nicolae Manolescu sa afirme, ca 
domeniul de activitate a lui Titu Maiorescu este toata cultura. 

 
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83 

Grafică realizată de 

artistul Mihai Cătrună 
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Prin combaterea mediocrității, a lipsei de talent, Titu Maiorescu a făcut o necesară operă de 
salubrizare și ierarhizare a valorilor. El a desfășurat o activitate de îndrumător al culturii și a 
literaturii românești într-o perioadă când acestea erau amenințate de impostura și noua 
valoare. 
 

 Contribuția lui Titu Maiorescu in domeniul limbii 
-Articole despre scrierea limbii române (1866) - „În 
iunie 1866 am terminat cartea mea Despre scrierea 
limbii române a cărei idee fundamentala (partea I) o 
concepusem si o scrisesem în noaptea de 15-16 
noiembrie 1865. Important pentru mine ca cea dintâi 
lucrare originala si concepută cu iuțeala fulgerului. 
Ultima parte, critica etimologismului, am scris-o în 
nopți în care mica mea Livia zăcea bolnavă de un 
început de holeră, când am văzut cu cea mai adânca 
strângere de inimă resignarea micei creaturi.” 
 -- Limba română în jurnalele din Austria(1868) 
„Susținem dar şi vom încerca să dovedim că jurnaliștii 
români de peste Carpați, nu rareori, pe ici pe colo, din 
scăpare de vedere, ci sistematicește, după 
deprinderea obștească, în fiecare număr publicat de 
dânșii, fac greșeli neiertate în contra limbii române, 
introducând construcțiuni false de cuvinte, stil greoi 
antiromân şi mai întâi de toate o monstruoasă 
germanizare în expresii. Şi când vorbim de jurnaliștii 
români de peste Carpați, nu înțelegem pe cei obscuri, 
ci înțelegem pe cei de frunte şi cei mai recunoscuți, în 

prima linie pe cei de la Gazeta Transilvaniei, Albina, Telegraful român, Federațiunea, Foaia 
Societății din Cernăuți, Transilvania, pe lângă care vom cita numai în 
treacăt Concordia şi Familia. Recunoștința ce se datorește acestor foi pentru serviciile aduse 
cauzei politice a românilor austrieci nu ne poate scuti de datoria unei opozițiuni energice în 
contra formei cu care se prezintă; căci uşor s-ar putea întâmpla ca în rezultatul final câștigul 
dobândit în politică să fie cumpănit prin pierderea suferită în limbă.”2 
 - Beția de cuvinte(1873) este titlul unui articol subintitulat “Studiu de patologie literară”, scris 
de Titu Maiorescu și publicat în 1873 în "Revista Contimporană", în care satirizează fraza 
supraîncărcată și, prin aceasta, confuză, numind boala de care suferă flecarul “lipsă de idei”. 
În „Beția de cuvinte”, Maiorescu stigmatizează excesul de vorbe goale, lipsa de idei și alte 
simptome pe care le enumeră: „o cantitate nepotrivită a vorbelor în comparație cu spiritul 
căruia vor să-i servească de îmbrăcăminte”; „întrebuințarea cuvintelor seci care produc o 
confuzie naivă”; „pierderea oricărui șir logic; contrazicerea gândurilor puse laolaltă”; „violența 
nemotivată a limbajului”. Este vorba în general 
de tautologie, anacolut, pleonasm, barbarisme. Beția de cuvinte la care se referea Titu 
Maiorescu, este o oglindă a dezordinii din mintea vorbitorilor, a lipsei de claritate, de 
limpezime a gândurilor. Beția de cuvinte are ca referință limba cultă românească și, mai strâns, 
cea a jurnaliștilor și scriitorilor. 
  

 
2 https://www.tititudorancea.com/z/titu_maiorescu_limba_romana_in_jurnalele_din_austria.htm 
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-Neologismele (1881)- Într-un număr al Convorbirilor literare de pe la 1874 încercasem cea 
dintâi formulare a unor reguli pentru primirea şi respingerea lor, dar o încercasem numai în 
treacăt şi cu acel ton agresiv şi oarecum fragmentar ce eram pe atunci încă siliți să-l avem în 
contra numeroșilor noștri adversari. Revenind prin articolul de față la aceeași întrebare, ne 
propunem a studia mai de-amănuntul şi a supune la judecarea cititorilor noștri câteva principii 
în privință neologismelor, stăruind mai ales în susținerea acelora care nu ne par încă bine 
înțelese sau cel puţin nu sunt încă primite de mulţi scriitori 
români. Principiile neologismelor le putem despărți în patru reguli, pe care le vom expune în 
paginile următoare şi vom căuta să le întemeiem. 
 
-Oratori, retori, limbuți (1902) –„Atât oratorul, cât și retorul și limbutul au darul vorbirii; dar 
oratorul vorbește pentru a spune ceva,  retorul pentru a se auzi vorbind, limbutul pentru a 
vorbi. Motivul oratorului este precizarea unei situații publice, afirmarea sau combaterea unei 
idei, convingerea unui auditor; mobilul retorului este dorința de a trece de orator sau 
îngâmfarea  erudiției, sau încântarea de sonoritatea propriilor sale cuvinte; pornirea limbutului 
este de a se amesteca și el în vorbă oriunde și oricum. Pe orator îl stăpânește scopul, pe retor 
- deșertăciunea, pe  guraliv - mâncărimea de limbă. de aceea oratorul poate avea o valoare 
permanentă, retorul - numai  una trecătoare, limbutul - nici una.” 
 
Concepția estetică a lui Titu Maiorescu nu este în întregime originală și nici unitară, adică are 
contradicții. Astfel Titu Maiorescu preia idei din: 

• poeticele anticității (Platon, Aristotel) 
• filozofia idealistă germană (Kant, Hegel, Schopenhauer) 
• estetică clasică romantică și realistă 

Titu Maiorescu regândește aceste idei și le nuanțează personal. Meritul lui Titu Maiorescu este 
că a elaborat o concepție estetică spre deosebire de înaintașii săi Alecu Russo, Vasile Alecsandri 
și Mihail Kogălniceanu, care au exprimat păreri despre diferite probleme literare în câteva 
articole. Cel mai important articol în care Titu Maiorescu își exprimă concepția estetică este O 
cercetare critică asupra poeziei noastre (1867). În acest articol Titu Maiorescu pornește de la 
deosebirea fundamentală dintre artă și știință: 

• artă, frumosul, pasiuni, emoții, sentimente exprimate într-o formă frumoasă se 
adresează sufletului 

• știință, adevărul, idei, se adresează rațiunii 
Așa se explică faptul că Titu Maiorescu respinge o poezie manifest-social, că Noi vrem 
pământ de G. Coșbuc, dar apreciază lirică patriotică a lui O. Goga. 
Titu Maiorescu definește condițiunea ideală și materială a poeziei. Condițiunea ideală cuprinde 
totalitatea sentimentelor, emoțiilor, pasiunilor exprimate de poet. Condițiunea materială 
cuprinde cuvintele, expresiile, figurile de stil prin care poetul își exprimă sentimentele. 
„ A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea. De aceea, 
pentru mine, muntele munte se numește, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de 
aceea, pentru mine, izvorul izvorăște, de aceea, pentru mine, viața se trăiește.” Nichita 
Stănescu 
 

Daniela Gumann, președintă ASRA 
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EMINESCU- itinerar vienez 
Autor, Dan Toma Dulciu 

 
Și casele au destinul lor, asemenea cărților! În 

maiestuoasa lor tăcere, trădând o suverană vanitate, 

fiecare așezământ în piatră pare un Sfinx încremenit de 

trecerea timpului, pentru a ne aduce aminte – „Hominem 

te esse”3. Spre dreaptă cumpănire, dar după un algoritm 

de nimeni știut, alte clădiri dispar, una câte una, în iureșul 

demolator al schimbărilor la față ale orașului, ca într-un 

nemilos și implacabil sacrificiu expiator, vrând iarăși să ne 

spună: „Sic transit gloria mundi !” Nepoftind la vrerea 

simplă și facilă a turistului grăbit, dornic să contemple 

monumente, să cerceteze tezaurele chivernisite în muzee 

și să admire locuri ce adăpostesc colosale sipete artistice, în doar câteva ore de plimbare, cu 

ghidul metropolei vieneze fluturând în buzunarul hainei, nemulțumit așadar doar să 

imortalizez cu aparatul fotografic imagini arhicunoscute, pentru a le arăta apoi prietenilor, 

spunându-le triumfal „Et in Arcadia ego ”, ceea ce s-ar traduce prin „am fost și eu pelerin la 

locurile eminesciene sfinte”, am decis în sine-mi să hoinăresc cu metodă pe ulițele înnoite ale 

citadelei culturale vieneze în căutarea semnelor peste timp ale Poetului. Mai întâi, o 

mărturisire frustă: detest maniera secată de adaos de cunoaștere a unor naratori ai biografiei 

eminesciene, cramponați cu prudență, într-un demers steril și contraproductiv, sub 

acoperământul protector al dictonului „magister dixit”, în a tălmăci sau răstălmăci familiare 

întâmplări, portrete și evocări restitutive, răspândite în opuri vechi de aproape un secol, 

decalcând mecanic schițe după cețoase și ambigui amintiri, semnate de I. Slavici, S. Isopescu, 

T. V. Ștefanelli sau alți memorialiști „eiusdem farinae”4 Deși poleite cu vervă și strălucit verb, 

în straie beletristice ademenitoare, ele rămân doar redactări de elevată erudiție literară ori 

exerciții de analiză savantă, absconsă, răsucind în caruselul cu călușei de iarmaroc aceleași 

legende urbane de studenție vieneză, deja cunoscute întâmplări cu caracter anecdotic. 

Recunosc, cu smerenia celui ce își cunoaște limitele propriei necunoașteri, că, în studiile mele, 

nu mă feresc să ating ținte de rang secund, deosebite de cercetările docte și savante, mustind 

de erudiție fecundă, intangibile prin imensitatea surselor și sfidătoare prin curajul 

interpretărilor, accesibile doar maeștrilor neîntrecuți întru reconstituiri de epoci și curente 

literare. În pofida aspectului mărunt și insignifiant al paginilor ce urmează, izvodite mai mult 

din emoția iubirii de Eminescu, sper că efortul meu va deschide curioșilor porți până mai ieri 

ferecate, ducând spre tărâmuri nestrăbătute încă pe cei care s-au încumetat să caute și alte 

ipostaze de viață ale Luceafărului. Prin urmare, propunem cititorilor un exercițiu de răbdare și 

 
3 Ești doar un om ! 
4 Sextil Pușcariu, ‖Călare pe două veacuri. Amintiri din tinerețe (1895-1906)‖, Editura pentru Literatură, 1968; 
Alexandru Vaida Voevod, ‖Memorii‖, vol. II. Prefață, ediție îngrijită, note și comentarii de Alexandru Șerban,  
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994;I.Grămadă, ‖Societatea Academică Social - Culturală „România Jună‖ din Viena  
(1871-1911)‖, Arad, 1912; Gheorghe Moisescu, „Centenarul societății academice – literare „România Jună‖ 
din Viena, 1871-197‖, în ‖Almanahul Patriarhiei Ortodoxe Române din Viena‖, XI, pe anul 1972.  
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înțelegere, de imaginație și luciditate, rugându-i să scruteze cu ochii minții cum arată în zilele 

noastre cartierele, clădirile, străzile, parcurile, podurile peste ape, zidurile vechii cetăți 

Vindobona (nedesenate încă de către arhitecți în planșe de sistematizare), cafenelele și 

restaurantele amintind de Eminescu. Rugăm pe tine, iubite lector, să mă însoțești mai întâi în 

recompunerea universului lumii studențești, găsită aici de Poet, apoi să pătrundem în latura 

concretului și banalului trai cotidian, zugrăvind modul de trai și moda de a se îmbrăca, felul lui 

de a vorbi, dar și felurile de mâncare din cantinele studențești. După aceea, să ne imaginăm 

glasul fermecător al Poetului, interpretândduioase cântece, ce răsunau în sălașurile de 

distracție ale tinerilor, aparent lipsiți de griji. Să încercăm să despletim întortocheatele 

itinerare ale studentului grăbit, în drumul său de acasă spre facultate  

Să cunoaștem orarul de zi sau de noapte al aceluia care, în postura de student instalat 

temporar în pensiune privată, degusta meniuri frugale, apetisante dar insuficiente. Poate, 

astfel, vom desluși bizareriile existenței lui Eminescu din acel timp, integrându-l în peisajul 

vieții studenților români, la Viena, acum un secol și jumătate. Cu alte cuvinte, ne vom strădui 

să povestim șirul viețuirii Luceafărului în capitala acestei împărății, prin mărturii de epocă, 

confruntate cu realități din zilele noastre, reconstituind istoria celor trei ani de prezență a 

geniului eminescian în furnicarul vienez. Având în minte aceste gânduri, vom parcurge străzile 

cu nume evocatoare de vremuri glorioase ale strălucitorului oraș pentru a descoperi locurile, 

dăinuind încă, a căror existență netulburată de trecerea timpului evocă duhul Poetului, 

devenit pentru acest motiv un „genius loci”, dar mai ales pentru a simți pulsul, respirația 

clădirilor ce au fost odinioară martori tăcuți pașilor Luceafărului poeziei noastre românești.5 

Așadar, acest ‖remember‖ nu va avea caracterul redundant al „remake”- urilor literare, 

izvorâte din scenarii zămislite cu un secol în urmă de condeiele inspirate ale unor mari 

eminescologi6 

 
5 Mai recent, aceleași intenții au fost transpuse în pagină tipografică în numeroase lucrări: Gellu Dorian, Emil 
Iordache ‖ Eminescu la Viena. Din cartea Paşii Poetului, ediţia a II-a..‖. (Proiect cultural în cadrul programului 
Ministerului Culturii – „Anul 2000 – Anul Eminescu‖) în „Hyperion – Caiete botoşănene‖, 2000, nr. 1, p. 28-34 
(Eminescu in aeternum); Ion Iliescu, ‖Făt-Frumos al românilor la Viena Timişoara, Mirton, 2000, (Anul 
internaţional M.Eminescu); Emil Manu, ‖Eminescu în timp şi spaţiu. Eseuri şi comentarii‖, Bucureşti, Doina, 
2000; Alexandru Popescu, ‖Viena românească‖, Bucureşti, Fundaţia Culturală Română, 2000; Stelian Vasilescu, 
‖ Eminescu student la Viena. Piesă în opt tablouri‖, Oradea, Iosif Vulcan, 2000, cu ilustr. Versiunea revăzută a 
dramei Eminescu la Viena (1975); Corneliu Crăciun, ‖Societăţi academice române din Viena (1861-1918)‖ 
Oradea, Logos 94, 2001, (Historia); Max Demeter Peyfuss, ‖Eminescu la Viena‖, în „Columna‖, Chişinău, 1993, 
nr.1, p. 24-26 (Eminesciana); Gaby Michăilescu ‖ Neavând testimoniu să-i justifice absolvirea liceului, Eminescu 
nu poate fi înscris decât „auditor‖ la Universitatea din Viena‖, în „Literatorul‖, Buc., 1997, nr. 43- 44, 24 oct.-7 
nov., p. 12, 14 cu portr. Dan Popescu, ‖Eminescu la Viena (1869-1871)‖, în „Eminescu‖, Timişoara, 2002, nr. 8 
(primăvara), p. 2.; Stelian Tăbăraș, ‖Oberdöbling‖, în „Luceafărul‖, Buc., 2004, nr. 27, 14 iul., p. 2 (Nocturne); 
Mircea Papiu, ‖Prezenţe româneşti la Viena‖, în „Familia Română‖, Oradea, 2000, nr. 3-4, dec., p. 23-24. Despre 
prezența lui Eminescu la Viena s-a realizat un film documentar, cu titlul ‖Eminescu la Viena‖ iar în anul jubliar 
2000 s-au prezentat conferințe la ‖Centrul Cultural Viena‖ (ICR), cum ar fi aceea susținută de Prof. Dr. Mircea 
Popa din Cluj, care a susținut studiul ‖Eminescu la Viena, în presa Transilvaniei şi cea românească din Viena‖; 
Dan Toma Dulciu, ‖M. Eminescu, Prezențe vieneze‖, Buc. 2016. 
6 Ieronim Barițiu, ‖Din zbuciumul veacului. Scrieri literare, sociale şi politice‖, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1982, 
(Restituiri); Perpessicius, ‖Eminescu la Viena în ‖Almanahul Parohiei Ortodoxe din Viena‖, 1962, p. 50–54; 
Tudor Arghezi, ‖Eminescu, student‖, idem, 1965, p. 41–42 (‖Însemnări şi amintiri‖);Valeriu Râpeanu, ‖Zile şi mai 
ales nopţi la Viena‖, idem, 1966, p. 55–59 (‖Însemnări şi amintiri‖); Acest Almanah a acordat în mod constant 
atenție prezenței Poetului nostru național la Viena. Astfel, numărul pe anul 1971, publică sub semnătura lui 
Nicole Răduică articolul ‖Tradiţii culturale româneşti la Viena‖, p. 84–90 (‖Mărturii din trecut‖); de asemenea, 
numărul aceluiași almanah pe anul 1974, publică articole referitoare la Mihai Eminescu (Nicolae Hozan, 
‖Amintiri vieneze‖; Vasile Gherasim, ‖Eminescu la Viena‖; Horia Oprescu, ‖Pro Eminescu‖ etc); Gheorghe Pele, 
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Eseul nostru vă sugerează o imagine poliedrală, de autenticitate nedisimulată, modelată din 

relicve de dulce amintire, văzute, desigur, în manieră subiectivă, punând în prim plan 

amprenta culturală și zestrea edilitară, păstrate de oraș din vremea lui Eminescu. Paginile 

monografiei călinesciene, nuanțe tandre dintr-un tablou pastelat, descriind atmosfera 

orașului, în anul sosirii tânărului student în capitala austroungară, ne vor deschide ferestrele 

minții spre acest univers: „Pe Eminescu îl așteptau, așadar, aici, pensiunile materne pentru 

studenți, corecte și îngăduitoare, cafenelele civilizate, refugii de iarnă, cu chelneri generoși 

care fac credit, birturi economice ai căror patroni au slăbiciune pentru junii lor clienți, tinere 

fete de-o facilitate cu totul simplă, o poliție bonomă, care îngăduie cu zâmbete paterne 

studenților să facă și să scrie declarațiuni fulminante, dar mai ales mijloace de a se cultiva, ca 

biblioteci, muzee, teatre, ediții ieftine de clasici și reviste, puse la îndemână de cafenele, ceea 

ce lipsea încă în țară”. Oare, cum se desfășura tumultuoasa tinerețe a acestor studenți ? Cum 

se aclimatizaseră în burgul Vienei feciorii veniți din toate colțurile pământului românesc să se 

hrănească din seva „Almei Mater”? Cum supraviețuiau, înfruntând neajunsurile mai mari sau 

mai mici, unde își găsiseră sălașul, unde „conveniau”, cu ce fel de îndeletniciri își ocupau 

timpul, cum se distrau dar, mai ales, cum reușeau acești juni să se maturizeze, transformându-

se din adolescenți încă imberbi, captivați de amuzamente juvenile, în bărbați capabili, croind 

planuri de propășire a nației ? 

Conspectând documente din perioada petrecută de Luceafăr la Viena, vom descoperi 

amănunte de tot felul, risipite ici și colo, înșirate în mii de rânduri, ce par crestate, uneori cu 

migală, alteori cu suferință, în cuprinsul manuscriselor rostuite la „Academia Română” și 

tipărite în zilele noastre cu multă obidă de către păstrătorii corpusului biografic eminescian.  

 

Fragment din cartea EMINESCU- itinerar vienez 

Autor, Dan Toma Dulciu – Viena, Austria 

  

 
‖Eminescu la Viena‖, în ‖Familia‖, 1968, nr. 2, febr., p. 15; Dimitrie Vatamaniuc, ‖Eminescu şi Slavici la „România 
Jună‖ din Viena. Lupta lor pentru unitate naţională‖. Bucureşti, Edit. Academiei Române, [1967], 12 p. (‖Revista 
de istorie şi teorie literară‖, tomul 16, nr. 1) (Extras); Ion V. Boieriu,‖Eminescu şi epoca vieneză‖, în ‖Tribuna‖, 
Cluj, 1970, nr. 1, 1 ian., p. 2 (Însemnări); Gheorghe Moisescu, ‖Centenarul Societăţii Academice Literare 
România Jună din Viena, 1871–1971. (‖Hundertjahrfeier des Akademisch-Literarischen Vereins România Jună in 
Wien 1871–1971 Viena‖), în ‖Edit. Coloniei Române din Austria, 1971‖, 192 p. cu ilustrații.; Această editură a 
mai publicat, în anul 1964, lucrarea ‖ Prinos întru aducere aminte a poetului Mihai Eminescu la 75 de ani de la 
moartea sa‖. (‖Huldigung in Erinnerung des Dichters Mihai Eminescu zum 75 Todestag‖). Traducere în limba 
germană de E. Bohatyretz, 64 p. Cuprinde, în lb. română şi germană, versuri şi articole de Tudor Arghezi 
(‖Inscripţie pe amfora lui Eminescu şi Eminescu student‖); Nicolae Iorga (‖ Eminescu‖); Gala 
Galaction,(‖Eminescu copil‖); Mihail Sadoveanu, (‖Eminescu‖); G. Călinescu (‖Portretele lui Eminescu‖); Pavel 
Petroman, ‖Eminescu şi Viena‖, în ‖Orizont‖, Timișoara 1989, nr. 24, 16 iun., p. 16; Al. Andriescu, ‖ La Viena, pe 
urmele lui Eminescu‖, în ‖Cronica‖, Iași, 1967, nr. 3, 21 ian., p. 2 (Cronica pe glob), vezi Cap. „Luceafărul la 
Viena‖, „Cartierul preferat‖ şi „Apus la Döbling‖; Geo Șerban, ‖ Viena. Perimetru nostalgic‖, în ‖ 
Secolul XX‖, 1978, nr. 7–9, p. 99–111 cu ilustr. În capitolul dedicat lui Eminescu, intitulat ‖Pe unde a trecut 
Eminescu…‖, autorul precizează locurile, cursurile şi spectacolee la care a luat parte Mihai Eminescu, în 
perioada şederii la Viena. Același scriitor continuă seria de articole privind prezența lui M. Eminescu în capitala 
imperiului austro-ungar: ‖România Pitorească‖, 1983, nr. 23–24, p. 12–13, unde prezintă harta locurilor „pe 
unde a trecut Eminescu…‖; idem,‖Viena, filă de poveste‖, în ‖Contemporanul‖, 1989, nr. 25, 16 iun., p. 15; 
Constantin Radu-Maria, ‖Eminescu la Viena‖, în ‖ Teatrul‖, București, 1979, nr. 5, mai, p. 35; Zaharia 
Sângeorzan, ‖Viena lui Eminescu‖, în ‖Cronica‖, Iași, 1983, nr. 24, iun., p. 10; idem, ‖Itinerar eminescian la 
Viena‖, în ‖ România Literară‖, 1983, nr. 35, 1 sept., p. 24 cu ilustr 
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ANTONELA STOICA – POEZII 
 

 
TE-AȘTEPT ORICÂND 
 
Te-aștept, din când în când, la un pahar 
Afară, pe terasă, ori în cramă, 
Să mai gustăm, cu vin, vreo veche dramă, 
De timp și spațiu să n-avem habar. 
 
Te-aștept oricând, nu te invit formal, 
Nu te-agita să îmi găsești vreo floare... 
Vino doar tu, mânat de nerăbdare, 
Să îmi mai ‘stâmperi Dorul abisal. 
 
Te voi trata cu tot ce am mai bun, 
Te-oi reprimi cu brațele deschise, 
Te-oi dezlega de fericiri promise 
Când ne salvam, iubind, dintr-un taifun. 
 
Vom răscoli prin jar de treze nopți,  
Ne-or fascina fiori, încă nestinși... 
Sorbind taninul vinului, încinși, 
Nu vom distinge că suntem mai “copți”. 
 
Vom depăna povești și amintiri 
Vei spune că-s frumoasă, alintată... 
Voi toarce-n poala ta, hipnotizată, 
Simțind arsura fostei “mari Iubiri”. 
 
Ne-om îmbăta, voit, cu poezii 
Când vinul “vintage”, lent, ne cotropește 
Vom disputa cine, mai mult, iubește... 
Nu văd de ce, din vis, ne-am mai trezi. 

 
Când vinul mi se urcă-ncet la cap, 
Nu mă feresc de buze indiscrete; 
Am să-ți dezvălui mici, pe trup, secrete... 
De data asta nu vreau să-ți mai “scap”. 
 
În punctul de origini ne-om găsi 
Doi foști iubiți, amestecați în versuri, 
Pierduți mereu, în “plot” de Universuri... 
În “veritas” de vin, două sosii. 
* 
Când niciun câine n-ai lăsa afar’ 
Și Iarnă peste suflet ți se-așterne, 
Când mă visezi împrăștiată-n perne, 
Mai vino să “jelim” lâng-un pahar. 
 
 
INFINITUL SECUNDELOR GRAVE 
 
De Pământ când mă rup îmbrac zale de liniști, 
Port în ochi “infinitul secundelor grave”, 
ștanțate pe sfârcuri de gheare concave 
și-n pielea mușcată de gura-ți de lup. 
Cutremurul cărnii ți-l las, mă corupe, 
Îți las diamante țâșnite din crupe 
la ultimul “Derby” al foamei din trup. 
 
Îmi lepăd, de-acum, scutul anti-rachetă, 
să-mi taie-n dantelă baltagu-ți de soc. 
Sfâșie-mi mătasea călită în foc 
la ultimul “striptease” de-o sfântă cochetă, 
Cu talpa-n jăratec croindu-și alt drum 
prin Styx cu parfumu-i de “floare de fum”. 
 
Cotiere de-argint, le păstrez, genunchiere 
și coiful cu pene de Phoenix venal. 
În purpura buzei mă-nvălui, plăcere, 
Mă îmbată Cuvinte,  
transcriptate-s în minte... 
Inhibiții-s ucise cu limbi de tăcere, 
sub lămpi rozacee clipind de sub voal. 
 
Tapetul cu urme de unghii și țipăt, 
Cristalul sfărmat într-o ultimă noapte 
Mă-nghit în himerele Căii de Lapte 
cu zboru-n aval. 
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ROATĂ DE FOC 
 
Ca pe-o roată de foc m-ai iubit, fără rost, 
În sezonul de soc și-al impusului post 
Printre zile curgând mieri și lapte matern, 
Mi te-ai scris ca un rând intricat și etern. 
 
Tu credeai că-i păcat, eu știam că e norm, 
De-ndoieli sfârtecat îmi cauzai să adorm 
Pe creneluri de zid ca un înger bolând... 
Tu, în trupul meu vid și în fiece gând. 
 
Transformată de Dor și de-o Vară de iad, 
Mă rugam să nu mor când din gânduri îți cad, 
Cum petale de maci pe un câmp înroșit, 
Când contempli și taci... frumuseți ce-au 
sfârșit. 
 
Din iubirea-stigmat se vor naște furtuni 
Vei trăi vinovat, voi cânta în genuni, 
Diletanți zburători peste mări de bazalt, 
Risipind în scrisori visul nostru înalt. 
 
Te-am iubit sideral, m-ai iubit echivoc, 
Ca pe-un câmp secerat, ca pe-o roată de foc... 
Vom dansa printre spini, regretând infinit, 
Plânși, prin ochi de delfini, c-am ars tot ce-am 
citit. 
 
 
CA ULTIMĂ DORINȚĂ 
 
Sunt Om, dar de Natură îmi e așa rușine,  
mă îngenunche plânsul de arbori seculari... 
Stâlciți de lăcomia din “zbiri fără ițari”,  
mi-aleargă urși prin suflet, se rătăcesc albine. 
 
Instinctul meu urmându-l, insectele flămânde 
și-au drămuit secunda prin mușchiul din 
taiga; 
Perfid, cu oxigenul, respirul ni-l vor lua, 
fără vreo bătălie, pulsate microunde. 
 
Din mine rup cuvinte reci harpii alogene 
cu trupuri lungi, solzoase și ochii de rubin; 
Transformă pâinea-n piatră și mările-n venin, 
să nu mai scape nimeni măcelului de gene. 
 

În falsitatea vastă ajunsă “viața noastră” 
se plămădesc destine într-un cuptor 
„deștept“; 
Acei ce nu-s “aleșii”, cu mâinile pe piept, 
trimiși sunt către Domnul din tabăra sihastră. 
 
Cu gheare-nsângerate își tăinuiesc sămânța  
într-un căuș de stâncă, sperând că va rodi,  
iar dacă nu, se roagă s-ajungă-n custodii 
la Zeii de Lumină care-au clădit Săpânța. 
 
Le simt oblăduirea mereu, tot mai aproape,  
de-acum ce mai contează e să-nmagazinez 
în Spirit rezistență, să pot să îmi păstrez 
ca ultimă dorință, Pământul tot sub pleoape. 
 

Autoare, Antonela Stoica, Germania 
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MEDIUL SUFOCANT 
Autor, Eugen Oniscu   

 
De mic copil, Iancu Aursulesei învățase să 

supraviețuiască într-o lume plină de duritate. Provenea dintr-
o familie de țigani și de când se știa trăise într-un cartier plin 
de bătăuși, hoți și tot felul de oameni certați cu legea. Tatăl 
lui fusese un jucător înrăit de poker și murise pe când el avea 
doisprezece ani în niște circumstanțe suspecte, într-o 
încăierare ce survenise în urma unui scandal provocat de un 
joc de poker. Rămași doar cu mama lor, el și cele două surori 
ale sale, duseseră o viață destul de grea. Mama sa lucra la 
spații verzi și așa îi crescu pe ei. Trăind în căsuța lor cu aspect 
sărăcăcios din banii pe care mama lor îi aducea în casă. În 

copilăria și adolescența sa, de câte ori era pe punctul să se împrietenească cu anumiți băieți ce 
comiteau felurite infracțiuni, mama sa mereu îl sfătuia să nu își facă astfel de prieteni. Arătându-
i  exemple din cartierul lor a anumitor tineri ce din cauza unor infracțiuni sfârșeau în pușcărie, și 
reveniți în libertate erau mai mereu supravegheați de poliție. 

Datorită sfaturilor sale și a respectului pe care îl avea față de ea pentru că îndotdeauna se 
sacrificase prin muncă pentru ei, Iancu o asculta și nu se unea cu cei certați cu legea pentru a nu 
ajunge la școala de corecție pe când era adolescent, și mai târziu ca tânăr la pușcărie. Tatăl său 
fusese un om pe care nu te puteai bizui, muncea puțin și numai când avea chef și nu aducea bani 
în casă, mai mereu era băgat în probleme până ce acel stil de viață îi fu fatal. Urmând sfaturile 
mamei sale de a nu se băga în probleme, și văzând mai mereu consecințele teribile de care aveau 
parte cei ce se învârteau în lumea furturilor, a drogurilor, se ținu departe, deși trăia în acel cartier 
rău famat. 

Încă din adolescență se înscrise la un club de box, practicând cu plăcere acel sport și 
făcându-se astfel respectat de cei de vârsta lui. Nu apela la violență decât atunci când nu mai 
avea încotr-o și trebuia să se apere sau să vină în ajutorul celor mai slabi. Dar boxul nu îi aduse 
beneficii materiale prea mari, pentrucă deși participă de câteva ori în meciuri importante la nivel 
național, și chiar fu selecționat pentru meciuri cu boxeri din alte țări, nu câștigă prea mulți bani. 
Așa că, pe când avea douăzeci și unu de ani, emigră în Anglia și reuși să lucreze ca bodyguard, 
după care revenind în țară după câțiva ani, își cumpără o garsonieră confort doi, într-o zonă unde 
locuințele erau ieftine datorită faptului că era un cartier rău famat și locuiau acolo mulți oameni 
problematici. Procedă astfel datorită faptului că nu putea să-și cumpere o locuință într-o zonă  
mai bună. 

Timpul trecuse și avea douăzeci și șapte de ani, era înalt, având un corp bine dezvoltat 
datorită sportului pe care îl practicase, îi plăcea să-și poarte părul său negru pieptănat peste cap, 
și oriunde apărea întreaga sa fizionomie făcea o impresie bună pentrucă era un tip simpatic. 
Datorită educației primite de la mama sa, își păstra o bună  igienă corporală și se îmbrăca mai 
mereu curat. Cu timpul își găsi de lucru într-un club unde era un bar și o discotecă, el împreună 
cu alți doi trebuiau să mențină ordinea acolo. Nu câștiga prea mult, dar era mulțumit pentru că 
se putea întreține și astfel nu mai era nevoit cel puțin pentru o vreme să emigreze. 

În acel loc o cunoscu pe Lucica o tânără româncă de douăzeci și patru de ani, care venea 
împreună cu alte fete și băieți pe acolo. De la început fu atras de Lucica datorită faptului că i se 
păru deosebită, nu numai din punct de vedere fizic ci și datorită calităților ei umane. Ea provenea 
dintr-o familie foarte înstărită, părinții ei aveau mari așteptări de la ea, sperau să o vadă 
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căsătorită cu un băiat din lumea lor. Lucica absolvise liceul, și apoi făcuse cursuri de coafeză și 
lucra la o frizerie de lux. Însă la scurt timp după ce îl cunoscu pe Iancu, se mută la el lăsând în 
urma ei tot confortul din casa părintească, îndrăgostită fiind de Iancu care cei drept se purta 
frumos cu ea, dar uneori devenea dur din punct de vedere verbal datorită faptului că  nu îi plăcea 
ca ea să-l contrazică nici măcar în cele mai mici lucruri. Iancu, chiar dacă nu se unise cu cei din 
mediul lui pentru a face anumite fapte urâte, influențele nefaste ale acelui mediu îi răvășiseră și 
lui destul sufletul. Și de aceea apăreau uneori unele ciocniri verbale între ei, însă Iancu niciodată 
nu devenea violent cu Lucica o considera prea deosebită pentru a o lovi. 
După primele luni ale conviețuirii lor, Lucica rămase însărcinată. În tot acest timp, Lucica 
încercase să se reconcilieze cu părinții ei pentru al prezenta pe Iancu, însă nu fu cu putință pentru 
că părinții ei nu aprobau acea relație și se simțeau distruși și înșelați în așteptările pe care le 
avuseseră de la Lucica și nu mai doreau să o recunoască drept fiică a lor, și îi prevesteau că va 
sfârși rău de tot alături de Iancu. Și mai ales nu puteau înțelege cum Lucica având atâțea 
pretendenți din lumea lor, luase un tânăr de teapa lui Iancu, și locuia în acel cartier rău famat în 
care mișunau tot felul de oameni dubioși. 

După ce rămase însărcinată, Lucica îl convinse pe Iancu să se cunune civil și cu sprijinul 
mamei lui Iancu reuși. Mama lui Iancu se numea Rodica, avea cinzeci și șapte de ani, în casa ei 
locuia una din surorile lui Iancu ce avea bărbat și copii. Rodica știa să ofere libertate ginerelui, 
fiicei și nepoților, și știa să-i tempereze atunci când întreceau măsura. Ea își păstrase pentru ea 
ceea mai mică cameră a casei căutând să-i ofere fiicei sale restul casei, după cum se sacrificase 
în tinerețe pentru copii ei continua să se sacrifice pentru nepoți. Cu Lucica se înțelegea destul de 
bine însă căuta să nu se bage în casa băiatului ei, experiența ei de viață îi spunea că nu era prea 
bună acea relație pentru că cei doi, proveneau din lumi diferite. Și că ar fi fost mult mai bine dacă 
Iancu și-ar fi luat o fată din lumea lor, că doar nu toate fetele din cartierul lor erau rele, mai 
existau și fete de treabă și chiar îi recomandase lui Iancu câteva fete, dar la acel capitol Iancu nu 
o ascultase. Așa că Rodica după unirea celor doi tăcu și nu se mai amestecă, decât doar dacă i se 
cerea sfatul, altfel se menținea la distanță convinsă fiind în adâncul ei că acea legătură nu era de 
bun augur. 

În ultimul timp, Iancu observă că Jean unul din colegii săi de muncă introducea droguri 
vânzându-le tinerilor ce veneau la discotecă. Într-o noapte, Jean îl luă de o parte pe Iancu și îi 
spuse că peste ceva timp va primi o cantitate mai mare de droguri și îl întrebă dacă nu vrea să-l 
ajute să vândă acele droguri promițându-i o sumă mare de bani. Iancu rămase surprins de aceea 
ofertă și îi spuse că va colabora. Iar Jean îl asigură că era numai începutul și că vor primi la anumite 
intervale de timp cantități și mai mari și bineînțeles vor câștiga destul de mult. 
 După ce își termină serviciul, în acea noapte în jur de miezul nopții Iancu se îndreptă spre 
casă foarte abătut din cauza faptului că îi dăduse cuvântul lui Jean că va colabora pentru a 
distribui droguri. Își dădea seama că făcuse o greșeală și se abătuse de la regula lui de viață și 
anume, să nu se amestece în prostii și iată ce era pe cale să facă! Fusese determinat să ia acea 
hotărâre pripită și datorită faptului că Lucica îi reproșa că nu se califică într-o meserie pentru a 
lucra ca oamenii și a aduce un salariu decent în casă. Și apoi, odată cu copilul ce trebuia să se 
nască le trebuiau mai multe lucruri, iar banii pe care îi aveau nu erau destui. Se hotărâse să facă 
acel lucru pentru ai demonstra ei că este bărbat și aduce bani în casă, iar ea ca femeie trebuia să 
se supună sub puterea bărbatului ei. Mergând în aceea noapte pe străzile aproape pustii ale 
orașului, Iancu simțea că era pe cale să stingă din sufletul său tot ce era bun și nobil. Avea 
impresia că acea influență sinistră ce îi transforma pe unii din mediul său în adevărați prădători, 
era pe punctul să-l distrugă și pe el. Și toată acea stare interioară de zbucium sufletesc îl întristă 
nespus. 
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După înțelegerea cu Jean totul în viața lui Iancu începu să meargă prost. În primul rând pe 
când era și Lucica acasă Jean îi făcu o vizită inopinată pentru a pune la cale modul în care trebuiau 
să acționeze la club, în ziua când aveau să primească marfa. Lucica află totul și se înfurie la culme, 
izgonindu-l pe Jean și spunându-i lui Iancu: 
- Cum de ai putut să cazi atât de jos, am crezut în tine și uite acum ce îmi faci, te asociezi cu 
oameni de tipul lui Jean și te bagi în afaceri murdare. Dacă nu îți vei schimba comportamentul ne 
despărțim. 

Apoi o ceartă aprigă izbucni între ei. După care Lucica îl părăsi pe Iancu și plecă la o 
prietenă de a ei, pentru a locui un timp fiind profund afectată de tot acel episod tulburător. Peste 
Iancu acea despărțire căzu ca un fulger și avea impresia că înainta pe un drum al pierzării, însă nu 
dorea să se oprească datorită faptului că își dăduse cuvântul. Și mai mult de atât orgoliul său de 
bărbat nu îi dădea voie să cedeze în fața unei femei și să admită că Lucica avea dreptate. 
Într-o zi de luni spre seară, pe când era liber și stătea acasă foarte tulburat datorită faptului că 
Lucica de trei zile nu îi dăduse nici un semn de viață, și se tot întreba pe unde era pentru că o 
căutase și la frizerie și nu dăduse de ea. Iar mai mult de atât îl  neliniștea și faptul  că a doua zi 
trebuia să se implice în acea afacere murdară ce îi dădea dureri de cap. Pe când stătea gânditor 
și plin de zbucium sufletesc, soneria sună prelung și fără a se uita pe vizor crezând că este Lucica 
deschise ușa și rămase surprins pentrucă era mama sa. 
- Cei cu tine mamă... 
- Am venit să te vizitez. 
- Bine intră... 

Garsoniera lor era mobilată sumar, însă totul era aranjat cu gust pentru că Lucica se 
străduise  pentru a da un aspect plăcut modestei lor locuințe. Rodica după ce aruncă o privire 
asupra patului nefăcut, se așeză pe unul din cele două fotolii mici de culoare bej aflate în acea 
încăpere. Iancu se așeză pe pat în fața mamei sale, și privind-o își dădu seama că era mult 
îmbătrânită înainte de vreme datorită muncii, a vieții grele, și a sacrificiilor ce le făcuse pentru ei. 
Îl cuprinse în acele momente un sentiment de milă pentru mama lui, gândind că viața fusese 
nedreaptă cu ea. Glasul mamei sale îi întrerupse gândurile: 
- Lucica m-a sunat și mi-a spus despre toată prostia ce ești pe cale să o faci. M-am mirat mult 
pentru că ai stat tot timpul departe de așa ceva ascultându-mi sfaturile, iar acum să aud că te 
bagi în ceva atât de periculos. Ce se întâmplă cu tine? Ori poate că acum te crezi destul de bărbat 
ca să nu mai ții cont nici de nevasta ta și nici de sfaturile mele. Sau poate că ai ajuns să te crezi și 
deasupra legii? 
- Nu te amesteca mamă în viața mea și în treburi ce nu te privesc. 
Va urma... 

Autor, Eugen Oniscu – Berlin, Germania  
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BRISTENA GEORGIANA MANTU, Masteranda la Institutul de 

Psihosinteza Londra, Poeta & Psihoterapeuta Psihospirituala 

BRISTENA GEORGIANA MANTU  - POEZII 
 
SPAȚIUL DINTRE NOI 
Spațiul dintre noi 
respirând, pulsând  
în timida anticipare 
a unui viitor necunoscut 
a unei dorințe înflăcărate 
 
În acest spațiu mă cobor 
în genunchi, culcându-mi 
fruntea pe pământul 
tăcerii eterne, sacre 
 
Să onorez această tăcere 
s-o dansez cu grație 
s-o hrănesc prin tandrețe 
să nu-i sufoc potența! 
 
Spațiul dintre noi 
vast ca oceanul 
în continuă mișcare 
călătorește departe, capitane 
te aștept tot răbdând, tot sperând  
 
Iubire, oare cumva 
acest spațiu dintre noi 
e infinitul cer de noapte 
unde lumina mea 
totdeauna te va regăsi? 
 
În acest spațiu sufletu-mi 
îndură chinurile, bucuriile 
nuanțele în degrade  
o pânză atotcuprinzătoare 
un secret în miez de noapte 
 
Îi poți distinge șoaptele? 
îți poți înmuia degetele 
în aceste ape schimbătoare? 
îndrăznești să te întinzi 
dezgolit pe podea, lângă mine? 
 
Oh, iubire, de-ai ști numai 
ce forme și texturi 
se nasc din acest spațiu 
ce cuvinte nespuse pot în sfârșit 

să-și găsească un rost în acest vers 
 
În acest spațiu mă mir 

mă joc și prind viață 
la auzul unei pure melodii 
ce-mi mângâie inima 
 
Spațiul dintre noi 
îl întâmpin cu uimire, 
mă adâncesc în misterul 
unei iubiri împlinite 
prin mine și prin tine!  
 
VOCEA SE DESCHIDE 
Vocea se vindecă, vocea se deschide 

vocea-mi străbate puternic acum  
înțepenită, înlemnită de demult 
vocea se deschide grațios acum  
 
Vocea se alină, vocea se ridică 
vocea-mi ajunge departe acum 
în depărtări de neimaginat 
vocea-și dezvăluie secretele 
 
Vocea se adâncește în pământ 
vocea zboară deasupra norilor 
vocea înflorește, vocea curge 
vocea izvorăște proaspăt acum  
 
Vocea, ofranda, esența mea 
cânt divin gâdilit din corzile-mi 
oh, dragule, sună-mi instrumentul 
așa-mi place să-ți cânt binecuvântarea! 
 
Vocea se vindecă, vocea curge 
bariere topite în pură strălucire 
așa fusesem în dezacord, că mă  
tot fâstâceam în melodiile altora! 
 
Vocea e aici, vocea străbate acum 
deschide-ți larg porțile, dragii mei 
și primiți, bucurați-vă, redescoperiți 
gustul vieții, un nou cântec e aici! 
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NEVOIA DE LIDERI 

 
Iuliana Gorea Costin  - Ambasador extraordinar și Plenipotențiar 

 
 
Dincolo de genurile de sport profesionist, care-i fac 
pe fani să-și țină respirația sau să degaje energii 
nebănuite,  animând stadioane supra-pline, 
sportul politic incită, în afara oricăror reguli, 
mulțimi de diverse categorii și genuri, cu 
repercusiuni asupra întregii societăți, iar la 
dimensiunea macro asupra întregii umanități.  
Distanța de la  ”ești cel mai bun!” până la ”ești 
incapabil, ești nesimțit!” uneori este atât de mică, 

iar schimbarea direcției de la „sus cu el!” la 
„jos cu el!” survine deseori atât de 
surprinzător încât nu se mai reușește a 
înțelege care, de ce și dacă a fost vreo dată 
bun cu adevărat.  În această degringoladă, cei 
ajunși a se consideră potentații zilei, 
mediatizați și umflați la greu să devină „feți 
frumoși” sau „ilene cosânzene” peste noapte, 
se erijează  în „viței de aur” suscitând 

supunere și închinare din partea tuturor, fără 
nici o ezitare.  
Toate însă până la un timp și deseori pentru 
foarte scurt timp. Poate de aceea, atât la 
Chișinău cât și la București, în ultimii 30 de ani, 
sunt prea puțini sau n-au prea există politicieni, 
pe care i-a mai luat cineva în seamă ori s-au 
bucurat de respect și după coborârea din șaua 
puterii. 

Și aceasta, cu atât mai mult cu cât, cei declarați 
de factură nouă, urcați pe valul revoltei 
populare, tot prizonierii năravurilor din trecutul 
detestat au rămas. 
Pentru a înțelege sau a ne înțelege se pare, ca  a 
venit timpul să ne întrebăm,  cel puțin retoric: Ibi 
gentis?  Care ne sunt valorile? Ce-am însușit din 
lecțiile istoriei? 
 

https://uzp.org.ro/52483/nevoia-de-lideri/img_4614/
https://uzp.org.ro/52483/nevoia-de-lideri/img_4711/
https://uzp.org.ro/52483/nevoia-de-lideri/img_6535/
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 Poate în loc să măsurăm 
dimensiunea licuricilor a venit timpul 
să urmăm  chemarea spiritelor 
luminate de a scrie în suflete, de a 
înălța conștiințe. 
Or,  manipularea  și PR-ul ieftin, 
incitarea la ură și la răzbunare, 
gâdilitul Ego-ului, antrenat în 
manifestări de înfumurare și mândrie 
de sine, nu duc decât în hău. 
 

 De-a lungul istoriei conștiințele luminate și-
au consacrat viața unor cauze sfinte. 
Exemplul lor ne-a învățat că nu 
compromisurile pentru câștiguri ușoare, ci 
demnitatea  și onestitatea este condiția 
fireasca a Dumnezeirii din fiecare. 
Schimbările majore, care se produc în lume, 
atât în vestul îndepărtat cât și în cel 
apropiat, inclusiv în cadrul Uniunii 
Europene, ne impun să grăbim procesul de 
reîntregire și unitate națională.  Să ne 
cunoaștem și să ne iubim Țara, să semănăm 
lumină prin Cuvânt, să ridicăm prin propriu exemplu semenii din întuneric și umilință. 

 
Școala noului lider ”România mea – ROMÂNIA NOASTRĂ” s-a desfășurat în perioada 28 iulie-1 
august 2021, pentru liderii Partidului Unității Naționale din Chișinău, în treisprezece localități 
emblematice ale României: Piatra Neamț, Mănăstirea Nechit, Cheile Bicazului, Lacul Roșu, Alba 
Iulia, Mănăstirea Prislop, Costești, Sarmizegetusa regia, Târgul Jiu, Munții Bucegi, Mănăstirea 
Peștera, Constanța, Jupiter, Mangalia. 

Recunoștință și mulțumiri Părintelui 
Arhimandrit  Zinovie de la Mănăstirea ”Nechit”, 
doamnei Mariana Stanciu de la Pensiunea 
”Cotiso”, Părintelui Arhimandrit Calinic de la 
Mănăstirea ”Peștera”, dnei Elena Stroe de la 
Hotel ”Cristal”, dlui Mihai Bodișteanu de la 
”Torpedotour” și dlui. dr. Alexei Paluță, 
Președintele Asociației ”Tighina”. 
 
 Să fie de bun augur! Dumnezeu să ne 
binecuvânteze și să ne lumineze calea! 

 
Iuliana Gorea Costin / UZPR, 

inițiatoarea proiectului ”România mea – ROMÂNIA 
  

https://uzp.org.ro/52483/nevoia-de-lideri/img_5064/
https://uzp.org.ro/52483/nevoia-de-lideri/img_6549/
https://uzp.org.ro/52483/nevoia-de-lideri/img_6533/
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Iulian Filip - Sonete
 
134. Sonetul eternei 
maternități 
 
Cad zdrențe de-ntunerec, se 
topesc 
de înălțarea fermă a luminii... 
Deschizi fereastra-n zumzetul 
grădinii, 
citind întinsul câmpului ceresc. 
 
O nouă zi cu deșteptări domoale, 
cu toți ai casei bine, sănătoși... 
Cât îi dezmierzi cu ochii somnoroși, 
i-auzi cum torc dulceți în rotocoale. 
 
Astfel începe orice viețișoară – 
o mamă, înaintea tuturor, 
dă sens luminii, face primăvară, 
 
rădăcinează dragoste și dor, 
să pară totul ca întâia oară, 
o noutate-n vecii vecilor. 

29 aprilie 2020 
 
136.Sonetul  ochilor frumoși 
 
Se dau bani pe ochi 
frumoși? 
Cine are ochi să  vadă,  
nu se teme să se-
ncreadă – 
ochi frumoși spre ochi 
întorși… 
 
Văzători  încrezătorii! 
Cine crede, altfel vede  
frunza crudă, iarba 
verde… 
Ce mai ochi au visătorii! 
 
Ochi spre cer și ochi din cer,  
înăuntru să se-ncline –  
ce să-ntrebe? Adevăr? 
 
Cumpănă ori clipe pline,  

fulgerate de mister? 
Ochi frumoși, tării alpine… 

1 mai 2020, ora 10.44 
146.Sonetul măștilor legale 
 
În teatrul lumii cine știe  
pe jucător să-l recunoască? 
Nu ieși în scenă fără mască… 
Fără de mască-i… tragedie!. 

 
Oglinda sfetnică să-ți spună  
ce machiaj se potrivește 
subiectului care momește  
și-i  tulbură pe mulți, i-adună. 
 
O noutate-ncoronată  
cu spaima veche-a vechii morți 
obligă omenirea toată 
 
la bal mascat – egali toți-toți 
să deslușeacă (prima dată?) 
i-ne-vi-ta-bi-le-le porți. 

18 iulie 2020 
 
156. Sonetul durerii în arta  
cunoașterii 
 
Dintr-o agoră ce-l asmuță,  
pândind răspunsurile-i toate, 
zicea, dintre cei vechi, Socrate:  
– Eu știu că nu știu nimicuță… 
 
Platon e martorul de bine… 
A scris ce-a zis  îndrumătorul  
și ce-a-nțeles ascultătorul 
că-a zis: – Cunoaște-te pe tine! 
 
Întrebi de lumea cea de-afară, 
dar o întrebi din lumea ta, 
imensitate dulce-amară, 
 
necunoscută, vai de ea! 
Abia când prinde să te doară, 
o simți, o simți că-ar… exista. 
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164.Sonetul numărătorii inevitabile 
 
Se domolesc culorile, se sting,  
chiar aurul arțarului e rar… 
Acum citesc și-n ochii tăi mai clar  
numărătoarea-n care nu înving. 
 
În dragoste se numără petale,  
iar frunzele se numără uitat, 
se smulg din pomi sub cerul 
încruntat, 
de parcă-am risipi pe vânt 
parale. 
 
Risipă de aripă și frunzare,  
în cer și pe păduri e tot mai 
pace… 
În ochii tăi citesc o disperare,  
 
că… nu ai cum, că nu mai ai ce-i face – 
petalele nu se întorc în floare 
și frunzele nu recunosc copacii. 
 
 
165. Sonetul calului fără conocar 
 
Când frunza căzută se-așterne  
pe alte aripi ostenite, 
auzi dintre ierbi amorțite 
refrenul plânsorii eterne? 
 
Ce lună se coace-n copaci,  
când frunza e lipsă în ceruri... 
Banale, eterne-adevăruri –  
să știi că și toamna îmi placi. 
 
Un cal, dintr-o nuntă fugar  
prin frunzele nenumărate,  
mânate de vântul hoinar, 
 
întreabă pe căile toate 
și caută-un vechi conocar 
din nunțile-aproape uitate... 
 
 
169.Sonetul regelui c-un singur vis 
 
Un rege se temea s-adoarmă… 

În somn visa același vis,  
un vis urât, de nedescris, 
un vis de groază și de-alarmă. 
 
Un rege se trezea cu groază –  
vedea-n regat câte-a visat 
și aștepta înfrigurat 
s-adoarmă iar, dar la amiază. 
 
O, pui de somn în plină zi! 
O, somn adânc! O somn visat! 
Un rege, pentru a domni  
 
 
176.Sonet cu lună plină la Ciocana 
 
Pe pădure lună plină,  
lună plină la Ciocana – 
ce splendoare panorama... 
Cu-așa lună somn să vină? 
 
O superbă insomnie  
pe pat crâncen de spital 
ce-mi aduce? Un alt val  
de tâmpenii... Poezie? 
 
Cum răzbește? Cum își face  
trecere spre raza ei 
și-o-mpletește, și o toarce, 
 
și o macină-n scântei, 
și o cerne-n semn de pace 
 peste oameni buni și răi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Autor, Iulian Filip – sonete și grafică 

Republica Moldova 
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Liliana Popa -  Parcul Herăstrău 
 
 

A fost construit în 1936 pe malurile Lacului Herăstrău (74 ha). 
Suprafața sa totală este de 187 ha. 
Înainte de 1930, zona pe care se află astăzi parcul era o zonă 
mlăștinoasă care a fost asanată în perioada 1930-1935. Cu această 
ocazie s-a pus și problema amenajării întregii suprafețe rămase 
liberă, ținând cont și de faptul că în zona respectivă exista deja 
Arcul de Triumf. S-au expropriat câteva zeci de locuințe sărace și o 
întreprindere 

industrială, s-
au trasat alei 

pentru a face loc în mai 1939 celui mai întins 
spațiu verde la acea vreme din București. 
Proiectele pentru acest parc au fost realizate 
de arhitecții Ernest Pinard și Rebhun. Fr. 
Rebhun a fost un talentat și prolific arhitect 
peisagist austriac care a contribuit la crearea 
compoziției vegetale (arbori, arbuști, flori), iar 
arhitectul român Octav Dobrescu a proiectat 
aleile. În 1951, parcul a fost extins, 

transformat și reinaugurat în forma sa actuală. 
De-a lungul istoriei sale, parcul s-a numit Parcul 
Național, Parcul Carol al II-lea și Parcul I. V. Stalin. 
Pe când avea această ultimă denumire, la intrarea 
în parc s-a aflat o statuie a lui Stalin, ridicată în 
1951 și demolată în 1962. În 1936, din inițiativa 
profesorului Dimitrie Gusti, s-a înființat Muzeul 
Satului pe malul lacului Herăstrău. Muzeul Satului, 
una dintre cele mai mari instituții de gen din 
Europa, care pune în valoare, prin mijloace 
specifice, toată bogăția etnografică și folclorică a 

populației din diferite regiuni ale României. 
Teatrul de Vară din Herăstrău situat lângă 
Muzeul Satului a fost construit în 1956. 
 
Prin anul 1806, lumea elegantă a 
Bucureștiului ieșea la plimbare pe malurile 
lacului Herăstrău. 
În anul 1920 personalități românești au 
fondat Asociația Sportivă „COUNTRY CLUB”, 
care a devenit mai târziu „Clubul Diplomatic”. 

https://goingoutpedia.files.wordpress.com/2015/06/img_3447.jpg
https://goingoutpedia.files.wordpress.com/2015/06/img_8250.jpg
https://goingoutpedia.files.wordpress.com/2015/06/dsc_04701.jpg
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În Parcul Herăstrău se află o zonă 
rezidențială specială, constituită de Palatul 
Elisabeta construit de către arhitectul 
Corneliu M. Marcu, în prezent fiind 
reședința oficială a Majestății Sale Regelui 
Mihai. Aici, la 30 decembrie 1947, Regele a 
semnat abdicarea forțată și a pornit în exil. 
În 1995 a fost amenajat un loc sportiv 
pentru rolleri, zona purtând denumirea de 
Skate Park iar în 1998 parcul s-a îmbogățit 
cu o Grădină Japoneză, proiect realizat cu 
ajutorul Ambasadei Japoniei în România. 
 

‘Aleea Cariatidelor’, aranjată de Constantin 
Baraschi a lasat uimire pe fețele celor 
prezenți la lansarea ei în cadrul sărbătorii 
„Lunii Bucureștilor” din 1939, simbolizând 
transpunerea unui element clasic grecesc în 
stil românesc. Însă aleea a fost distrusă la un 
moment dat, actualul grup a fost refăcut 
având ca model o copie autorizatăî făcută de 
artist (care se găsește azi în Cimitirul Bellu). 
În prezent, parcul conține zona Expoflora, 
organizată pe 15 hectare (an de an 
realizându-se aici decoruri florare), două 

teatre – unul pentru copii și unul pentru 
adulți, două pavilioane pentru expoziții, 
biblioteci, umbrar dedicat lecturii sau 
șahului, debarcader, terenuri de sport, parc 
de distracții, un trenuleț pentru plimbări, un 
hotel, terase, restaurante și cafenele. 
 
În 2010 a fost inaugurată aleea “Michael 
Jackson”, care plimbă locuitorii către Arcul de 
Triumf și păstrează placa comemorativă MJ 
inaugurată în ziua în care artistul ar fi împlinit 

51 de ani. 
Tot dintr-o perspectivă deosebită se poate admita, pe întreg parcursul verii, splendoarea aleii cu 
trandafiri, care unește două zone ale parcului. În centru aleilor a fost construit un grup statuar 
dedicat Uniunii Europene. Prin parc se mai regăsesc o serie de statui, foarte fin realizate, 
intruchipând animale.-- 
 

Articol trimis de Liliana Popa – Radio România, București fm 
  

https://goingoutpedia.files.wordpress.com/2015/06/mg_5937.jpg
https://goingoutpedia.files.wordpress.com/2015/06/dscf8508.jpg
https://goingoutpedia.files.wordpress.com/2015/06/36960642.jpg
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Mariana Rogoz Stratulat – 

            În nopţile cu maci albaştri 
 

   Caracterul criptic al demersului său liric nu se decontează din 
dialogul autoarei cu lumea, ci cu sine însăși. De fapt, prin tot discursul 
său liric, poeta se caută pe sine, își caută propria sa esență împotmolită 
în aleatoriu, în rudimente, într-o fenomenalitate sublunară 
acaparatoare. 
      O găsește? O intuiește, îi sesizează prezența în sipetul inimii, în 
devălmășia simțămintelor calde, pline de înțelegere, de toleranță, de 
credință nestrămutată într-o altă lume, diferită de cea reală a cercului 
strâmt pe care i-a fost dat s-o străbată, peste voința și opțiunea ei -   într-
o lume ideală și mai bine așezată în scara virtuților creștinești. Nu-și 
propune construcția ei, pentru că există deja, o simte, o percepe ca 

tărâm paradisiac și toată ardoarea sa vizează grabnica comuniune cu ea. Ceea ce vizează 
autoarea, nu este nici lumea, nici omul, ci umbra omului, esența lui – singura realitate pe care 
săgeata lui Platon, deși trece dincolo de ea și  deși n-o atinge, reușește totuși s-o rănească  
      Mariana Rogoz Stratulat cultivă poezia metafizică, poezia cu miez, cu substanță, cu finalitatea 
extrasă din tezaurul învățăturilor evanghelice. O creditez ca pe o voce distinctă în peisajul liricii 
românești contemporane și-o recomand călduros tuturor celor doritori de poezie bună.    
  
  Ionel Necula, Mariana Rogoz Stratulat - Fantezii lirice în nopțile  cu maci albaștri
*** 
 
Voi fi… 
 
Voi veni la izvorul 
cu păsări albe, 
şi voi bea din ulcică 
lumina. 
Voi fi 
Doamna de Ambră 
din Ţara cu maci albaştri, 
şi cu peşti vorbitori. 
 
Azi 
Azi sunt nisipul 
ce-ţi numără ochii 
înfioraţi de tristeţea secundelor… 
Azi sunt vântul 
ce-ţi aruncă în cale 
petale 
smulse de musafirii nepoftiţi 
la Cina cea de taină… 
Azi plec 
să desenez un triunghi 

pe fruntea cerului. 
 
Din dragoste… 
 
Ochii au evadat 
din colivia triunghiulară. 
Acum sunt peste tot: 
în puncte şi cercuri, 
în culoarea albastră a cerului, 
în femeile roşii 
şi bărbaţii verzi, 
în vulpile străvechi şi iepurii de sticlă, 
în tatăl meu ce plânge tăceri 
la căpătâiul toamnei… 
 
Din dragoste de corăbii 
şi oase, 
ochii mi-au nins 
maci peste cuvinte… 
 
Şi ochii căutau... 
Noaptea s-a destrămat 
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în dorul paşilor 
aşteptaţi 
la răspântia dintre moarte şi viaţă... 
 
Bărbatul merge pe cale 
desenând vocale, 
puncte cardinale, 
zale... 
Cârpeşte somnul femeii 
cu ochii albaştri 
ai cailor sălbatici... 
 
Cobor dintr-un ochi... 
 
Cobor dintr-un ochi 
în cerul-fântână 
să urlu la stele, 
să beau nisipul 
din lună… 
 
M-agăţ de cuvânt, 
de-o creangă uscată, 
de-o lacrimă oarbă, 
de-o noapte fardată… 
 
Adâncul mă-nghite 
şi pietrele plâng, 
cocorii în toamnă 
aripile-şi frâng… 
 
În prima dimineaţă... 
De pe curcubeu, 
Soarele coboară 
cu picioarele goale 
să-şi spele lumina 
în prima dimineaţă 
a naşterii mele… 
Petale de lotus 
se aştern 
pe cale… 
Paşii se răsfiră… 
Păsări ard în mine… 
Clipe albe 
răsucesc cuvântul… 
Apele descântă 
pietre speriate, 
peşti uimiţi, 
grote-ntunecate, 

melcul, 
vântul… 
În nopţile cu maci albaştri 
 
Liniştea 
se aşterne 
peste aburul rece 
al secundei. 
Crucile 
de pe mormintele 
din ţintirimul cu tei uscaţi 
se roagă 
pentru visele  celor 
căzuţi 
în prăpastia cerului. 
Locuiesc în umbra ochiului 
de sticlă 
şi număr bolovanii crescuţi 
la căpătâiul 
îngerilor... 
În nopţile cu maci albaştri 
citesc 
vieţile sfinţilor. 
 
O lacrimă 
De vreme mi se face dor… 
Îmi pierd minutele  
în foşnetul din gene… 
O libelulă se strecoară-ncetişor 
în dragostea de mamă, 
în pridvor, 
în omătul din palmă… 
 
Din câmpia cu oase  
mereu înflorinde 
vin 
plâns şi cântec 
de privighetoare bolnavă, 
de iarnă hulpavă… 
 
O lacrimă creşte 
fără tată,  
fără mamă. 
 
Autoare Mariana Rogoz Stratulat - 
Fantezii lirice în nopțile  cu maci 
albaștri 
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„Miron Nicolae, Omul, Soldatul, Viteazul, Luptătorul” 

Autor  - Corin V. Petraru 

Recenzie de prof. Ispas Elena 
 
 

Cartea „Miron Nicolae, 
Omul, Soldatul, Viteazul, 
Luptătorul” a fost scrisă de Corin 
V. Petraru. Scriitorul relatează 
povestea unui simplu soldat care 
a făcut parte din cei 30.000 de 
soldați trimiși de sovietici în 
războiul sovieto-afgan. 
 Mii de soldați ruși au fost 
nevoiți să treacă prin calvarul 
războiului. Sute de moldoveni au 
fost înrolați și trimiși în războiul 
din Afganistan,  război care 
multora li s-a părut  inutil. 
 Miron Nicolae s-a născut pe 
08.08.1960 în  localitatea 
Trușeni, raionul Strășeni din 
Moldova Socialistă Sovietică. A 
fost recrutat pentru războiul din 
Afganistan. 
Războiul a durat nouă ani, iar 
mulți soldați și-au pierdut viața. 
În prezent, Miron Nicolae este 
veteran și trăiește mulțumit 
alături de prietenii săi. Dar are 
mari nedumeriri legate de 
statutul său de om, soldat, viteaz 
și luptător. Deoarece acest război 
controversat are o mulțime de 
fațete, prezentate diferit într-o 

multitudine de rețele de televiziune.   
Afganistan sau țara afganilor este un stat din Asia, care se învecinează cu Pakistan, Tadjikistan, 
Iran, China, Turkmenistan, Uzbekistan. Este o țară montană, fără ieșire la mare. Capitala se află 
la Kabul. 
Afganistanul este împărțit în 34 de provincii, având în total 400 districte provinciale. Afganistanul 
este situat în topul celor mai corupte state din lume. Țara este considerată una dintre cele mai 
puțin dezvoltate țări din lume. Este o țară preponderent agricolă. Se vând fructe (rodii, struguri, 
pepeni), șofran, opiu. 
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Număr de locuitori este de 32,9 milioane (2019). 
Rata actuală de creștere a populației este foarte 
mare, de 2,37%. Femeile și copiii sunt abuzați 
deseori fizic. 
Țesutul covoarelor este o îndeletnicire străveche 
în Afganistan. Și ceramica  este renumită pentru 
originalitate și culorile folosite (turcoaz și verde). 
 Model de covor afgan 
 
Zahir Shah a fost ultimul rege al Afganistanului, 
care a domnit din 1933 până în anul 1973. După 
îndepărtarea regelui,  forma de guvernare 
tradițională, monarhia, a fost înlocuită de o altă 
formă de guvernare și anume republica. Țara a 
devenit stat socialist apoi un protectorat al 
Uniunii Sovietice. Dar rebelii mujahidini s-au opus 
forțelor sovietice și  au dus la declanșarea 

războiului sovieto-afgan (1979-1992).  
 
Sovieticii  au trimis aproape 30.000 de 
soldați. Dar mujahidinii au primit ajutoare 
consistente de la musulmani și diverse țări, 
cum ar fi SUA, Marea Britanie, astfel încât 
are loc retragerea sovieticilor la începutul 
anului 1989. Treptat, Afganistanul este 
cucerit de talibani, un grup fundamentalist 
islamic. Dar și talibanii au fost îndepărtați 
de la putere, după invazia forțelor armate 
din SUA.  
 
Lumea fascinantă a necuvântătoarelor, 
durerile mărunte și tăcute m-au fascinat 
întotdeauna. Treceam pe lângă un șanț cu 
apă. Un mieunat sfâșietor mi-a întrerupt 
drumul. Niște pui de pisică nu se lăsaseră 
înecați. Am vrut să-i scot la mal. Dar glasul 
puternic al stăpânului a curmat orice 
zgomot și mieunat. O tăcere bruscă, fără de 
sfârșit, s-a lăsat. 
 
 
Articol trimis de Corin V. Petraru - 
Germania 
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Daniela Forcoş - Poeme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARIPI FRÂNTE DE DOR  
 
Ca-ntr-un miracol ceresc, 
zorile lăcrimează cristale de rouă. 
 
Peste puțin, răsăritul ascuns pe nu știu 
unde 
va irumpe şi-mi va limpezi gândurile  
și emoțiile unei nopți de nesomn şi 
veghe. 
 
Privesc cu nesaț cerul 
şi caut pe harta sufletului o destinație   
cu aripi de dor, cu ape pure   
care să-mi spele îndoielile   ajunse-n 
răscruce.  
 
Nu! Nu am să-i cer dimineții   
culori nemaivăzute, 
miros de crin şi acorduri de viori. 
 
Vreau doar o şoaptă de izvor 
şi-un colț de cer  
unde să-mi aştern gândurile 
ca să pot să scrie cu cerneala sufletului   
o pagină din viaţa-mi efemeră. 
 
Şi nu-ntrebați de mine unde sunt, 
ce întunericuri profunde -străbătut-am, 
dacă am plâns sau dacă inima mi s-a 
oprit pentru un timp. 
 
Nu! Nu spuneți nimănui   
că m-ați   văzut vreodată... 

Nu-mi răscoliți trecutul de caznă, orb şi 
mut, 
m-ascund de ploaia aceasta ce-mi 
flagelează trupul. 
 
Să nu-ntrebați de mine. 
Doar bunul Dumnezeu mai ştie unde 
sunt  
 
 
Eu nu sunt poetă  
 
Eu nu sunt poetă  
sunt o poveste de iubire  
ascunsă cu grijă de secole  
într-o inimă rebelă ce deapănă 
furtuni şi zile cu sori 
Mi-s foc și cenușă 
înger și demon 
lacrimă nudă pe așternutul de mătase 
al ierbii, 
în nopți ce se-ncheagă-n descântec 
când cerul suspină prefacându-se-n 
cântec. 
Eu nu sunt poetă. 
Sunt o emoție vie 
ce se zbate între agonie și extaz  
ecuație a iubirii, pecetea dintre două 
inimi 
silaba care apasă adânc  
pe tasta delicată a unui sentiment 
Picătura ce umple cupa împlinirii 
muza unui sculptor 
ce dăltuiește în trupu-mi de floare. 
Mi-s zbor de flutur,  
geamăt de frunză 
născută din bocetul primăvăratec al 
ploii. 
Scânteie pe trup  
lavă incandescentă în vene  
când ajungi în sfârșit  
la marginea așteptării unui sărut  
ce-ţi îmbată mintea și gândurile  
când îți curge în suflet 
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dorința de mine. 
Eu nu sunt poetă! 
 
 
În cuşca sufletului 
 
În mine, închisă cum într-o cuşcă, 
ascult susurul tăcerilor ce par a nu 
exista 
în lumea-mi surdă şi oarbă. 
Existenţa mea a fost numai singuratate 
şi întunecate ruine. 
Aş vrea să strig, să vorbesc la nesfârşit 
să sap cu mâini tremurătoare. 
disperant să sap, 
pentru a găsi o dâră de lumină, de 
libertate. 
Înfrunt, încă tulburată, 
noaptea singurătăţii mele în care 
frica, mă asalteaza, mă umple de dubii. 
Suspendat în timp un orologiu, 
îl simt în pereţii sufletului cum bate, 
miezul noptii… 
azi…doar căteva clipe şi timpul, devine 
mâine 
Doar un blestemat de minut mă 
opreşte 
aici…fără să aud vântul 
fără să văd luna cu şiragu-i de stele. 
Rămân nemişcată în cuşca-mi 
unde pot asculta doar tăcerea 
ca pe un respir uitat, în neincrederea 
de a mai fi în întuneric 
şi în timp ce caut lumina, 
sufletu-mi plânge! 
 
 
Printre trandafiri și spini. 
 
Păşesc tăcută, cu gândul pierdut ... 
O vioară-si revarsă tristele 
note din departare, 
De parcă ar vrea cu tot dinadinsul, 
să emoţioneze şi cerul şi marea, 
Acum când inima mi-e frântă, 
când   luptă şi trăieşte 
cu iluzia zilei de mâine. 

Îmbrăcată în dor, cu un fir de curaj, 
păşesc fără noimă, aproape-n tăcere, 
fără s-ating cu privirea pe nimeni, 
În timp ce lacrimi secrete, 
şi grele ca plumbul 
bat în sufletul si în ochii mei, 
ca și cum ar fi fost trimise de cineva  
să-mi anulez zâmbetul. 
"Rezistă, cântă  
 sau striga, de vrei!... 
-îmi susura mintea- 
"Deschide-ți brațele si dăruiește iubire,  
împrăştie petale de flori di preaplinul 
sufletului tău, 
sau daca vrei, renunță!" 
Dar eu nu mă opresc, 
Păşesc cu demnitate printre trandafirii 
cu spini, 
chiar dacă mă rănesc... 
dăruind iubire şi cuvinte dulci 
tuturor celor pe care îi întâlnesc  
în calea mea, 
Sub cerul acesta aproape stins 
şi-aceastei lumi cu clipe scurte, 
misterioasă, goală și rece 
 

Autoare, Daniela Forcoş - Italia 
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MEMORIA LUI FEMIOS  -  

Autor, Sterian VICOL
 

I 
 În nisipurile de pe Dealul Bobocilor, deal înclinat cât două terenuri 
de casă, vara, copiii ascunși prin văioage, scaieți și lumânărica 
domnului, pândeau pe cei mari - flăcăii satului, cum făceau instrucție 
și trăgeau cu arme de tir în perioada premilitară. Rupte și aduse de 
ploile și vânturile toamnei, până târziu in iarnă, nisipurile înaintează și 

azi în grădinile și ogrăzile oamenilor.  
 La marginea zimțuită a satului, în partea de răsărit, peste fostele drumuri de căruțe, 
au curs puhoaiele de ape, adâncindu-le încât acum sunt râpi în toată regula, semănând cu 
degetele răsfirate ale unui uriaș cu mâini nevăzute.  
 Nisipul, pe care moș Mitrea, tatăl lui Terică îl suduia în fiecare vară-toamnă, de câte 
ori năvălea în ogradă" fusese luat în calcul chiar de niște specialiști în cercetarea și studierea 
straturilor geologice ale pământului din părțile acelea, căutând soluții care nu s-au găsit 
niciodată. Mai ales că după ploile care țineau câteodată o săptămână-două, satul fiind ca o 
covată, valuri-valuri, pământul se rupea și aluneca la vale, valea-satului, ducând cu ele și casele 
oamenilor. Ultima comisie care a vizitat satul și dealul a concluzionat, după cum își amintește 
moș Mitrea, că toți sătenii de pe coasta răsăriteană a localității amenințate trebuie să se mute 
cât mai urgent în partea de nord, acolo unde sunt pădurile de salcâm și stejar. Nici unul insă nu 
s-a mutat. Nici Gheban, nici alde Bârdan-Verde, nici moș Mitrea zis țâștar căruia sălciile plantate 
de el în triunghiul celor trei drumuri mustind de izvoare i-au ținut ograda și casa bătrânească ,- 
să nu alunece la vale. Doar beciul și zâmnicul de deasupra s-au înclinat cu tot gardul împletit din 
ramuri de agud și de salcie, antrenând, cum se spune și bucătăria de vară de sub vițele de vie 
nobilă ce o încorona cu umbră și răcoare în zilele lui cuptor. După ploi, când pământul începea să 
vălureze spre sălcii, oamenii băteau cu ciocanele în bucăți de linie ferată agățate de copaci, fiare 
grele și îmbrăcate în rugină, furate, se înțelege, de-a lungul timpului, de pe terasamentul căilor 
ferate dinspre Prut. toți știu și nimeni nu știe, vorbea la gard moș Mitrea cu Meluță vecinul, 
crescătorul de tăurași. Nici vorbă, răspundea, după o felie de tăcere, Meluță care avea două 
bucăți de linie ferată., una ascunsă în șura de paie, cealaltă undeva în fundul grădinii lângă gardul 
ce-l despărțea de frate-su Ștefan poreclit Gheban. 

II 
 Tot în vorbă cu Meluță, și tot la gard, trăgând din țigară răsucită din foiță și tutun, și 
lipită cu limba moș Mitrea, om în toată puterea tăia singur într-o zi două care de salcâmi din 
pădurea moștenită de la tată-su Ștefan. Când avea el 13 anișori, tată-su plecase în război cu 
bulgarii și nu se mai întorsese. Un domn pe care l-a găzduit într-o toamnă ar fi spus că nisipul 
năvălind în sat ar fi cămașa de apoi a sorții, satul fiind blestemat de pe vremea lui Tuțcu, aprod 
al lui Ștefan cel Mare, care a ucis pe fratele său, Hâraie aflat Ia arat. Și se apuca moș Mitrea să-i  
povestească vecinului cum că  printre altele, satul lor e un fel de uriaș de vârstă cosmică, căzut 
pe spate, nemaiputând să se ridice în picioare, find ca o broască țestoasă putrezind cu labele spre 
cer, în propria carapace. Meluță asculta între crengile zarzărului de care se sprijinea și dădea 
numai din cap aruncând silaba ,,da" care confirma astfel, categoric cele spuse de Mitrea. Tuțcu 
s-a așezat în valea unde este satul nostru, Sipu, fratele său, pe coama dealului unde azi e satul 
Sipeni, iar sora lor, pe nume Schinia s-a impământenit mai sus, în partea de răsărit, după dealul 



 
 

 28 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 15  anul IV  Septembrie  2021 

bobocilor, cătunul numindu-se Schineni. Către miezul nopții, când nu mai aveau nici țigări, cei doi 
vecini, privindu-se fără să se vadă, doar conturul 1or, treceau prin saivan mai aruncau un braț de 
iarbă pălită, adusă cu carul sau direct cu sacul pe tăurași, apoi mâncau, nu mâncau și mergeau la 
culcare fiecare pe prispa lui. Terică ascultase și el fără să fie văzut, lungit pe iarba de lângă gura 
fântânii și acum, cș cei doi plecaseră, se furișa în chiler ca o umbră de creangă subțire, legănându-
se în bătaia luceafărului de dimineață...  

III 
 De câteva săpămâni se zvonise în sat că vine caravana cinematografică de undeva, 
de la raion. Întreaga comunitate zumzăia, cum zumzăiau la amaiză albinele lui Bâdica, zburând 
din floare-n floare în cireșii și vișinii din grădinile vecinilor. Și într-adevăr într-o după-amiază, satul 
fu invadat de nori de praf, urlete de motor și claxoane. Copiii și școlarii alergau ca bezmeticii, 
împiedicându-se unii de alții, vrând să prindă caravana galbenă cu șase roți și înaltă cât o 
magazine. S-a oprit exact lângă scările din fața primăriei unde era sala de proiecție și în câteva 
minute difuzoare cu marșuri ostășești îți spărgeau timpanele. Mulți copii aveau ceva bani fiindcă 
furaseră ouăle din cuibar și le-a dus la prăvălie. 

Norișori de fum de la țeava de eșapament a caravanei pluteau deasupra grădinilor, 
caselor, copacilor, ca niște balonașe albastre-verzui, invadând drumul mare și ulițele cu un 
puternic miros de benzină arsă, pentru unii o adevărată tămăduire. Un nor de colb și unul de fum 
navigau către biserica profilată pe coama celuilalt deal, opus celui cu nisipuri groase. E un semn 
spuneau oamenii, mai ales că-l auziseră pe părintele Palaga drăcuind pe cei de la oraș care strică 
tradițiile și armonia satului. În veranda preotului, destul de largă și cu coloane în stil dorian se 
întâlneau câțiva intelectuali ai satului, învățători mai ales, cei mai interesanți dintre ei fiind al lui 
Leu și al lui Vrabie. Mai ales pe seară, făceau un fel de 
schimburi de idei, știri auzite la puținele aparate de radio 
existente... Filmul, care începuse să ruleze de aproape o 
jumătate de oră, aducea pe ecran secvențe de luptă între 
sovietici și restul Europei, caii și tancurile, ostașii, 
căruțele vuind în difuzoare încât ți se făcea pielea ca de 
găină. Ba, mai mult, la o anumită confruntare între 
tancurile germane și sovietice, Lâcă, gornistul satului, cel 
care anunța și bunele și relele, sări de pe banca de lemn 
și strigă, ca un apucat, ieșiți, fraților că ăștia vin iar peste 
noi. Nici nu s-a terminat filmul, la a doua rolă se 
întrerupsese din cauzș cș se rupsese pelicula, că nea Lâcă 
a fost săltat de milițianul cu care, de altfel, mai zilnic 
ciocnea câte un păhărel. în întunecimea de afară, Terică 
trecu puntea de peste râpa din fața primăriei, 
orientându-se după coroanele salcâmilor ce acopereau și 
descopereau cele două maluri abrupte, semănând cu un 
sex uriaș al unei ființe din alte lumi. Sări pe lângă poarta 
închisă, intră în odaia cea mică, știind că părinții dorm, 
findcă dis-de-dimineață, cu încă doi-trei oameni plătiți, 
mergeau la seceratul grâului de la Purcariu. 

Fragment din  capitolul Râpa Zbancului 
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Daniela Gumann – Poeme 
 
Adio 
 
Înțelegând ce e etern, 
Am înțeles pe Dumnezeu. 
Cu gândul mărginit și tern 
este ușor să fii ateu. 
 
Când ceasul ultim va suna 
Un ceas ce sună tot mereu, 
Un fulger mă va fulgera 
Și-un Dumnezeu voi fi și eu. 
 
N-am să devin un Prometeteu 
Sau și mai rău un biet Anteu 
Am să devin încă un zeu. 
Un șef de zei în Empireu. 
 
Când lucrul se va întâmpla, 
Așa zicând instantaneu, 
Alt firmament voi contempla 
Fără potop, și fără curcubeu. 
 
N-am să mai văd acest decor, 
Acest decor  de mucava 
Și nici atâția corbi în cor 
Nici forfota de agora. 
 
N-o să mai știu  de cei ce mor, 
De cei ce uneltesc ceva, 
În al stihiilor sobor 
Voi fi și eu un „cineva”. 
 
N-o să mai știu de rău de dor, 
De ce a fost și-o să mai fie 
De ce e timpul trecător 
De ce e omul pușlama. 
 
Plecând astfel ca voiajor 
Plecarea nu-mi voi motiva 
Că n-a fost cine să-mi dea zor 

Să dau vreo „mită” cuiva. 
 
„Mită” n-am dat, nu m-am plecat, 
Nu mi-a plăcut să mă-nconvoi 
Nu mi-a plăcut.  M-a amuzat 
Al umilințelor convoi. 
 
Dar am tot dat, am dăruit 
Oriunde am văzut nevoi. 
Amarnic dar și gratuit 
Acolo unde n-au fost doi. 
 
De nimeni n-am fost remarcat 
Nici ca incult, nici ca savant, 
Atâta timp cât eu am stat 
Pe-acest tărâm petrecător. 
 
 
Unuia 
 
 
Aduci într-una vorba de Sephora 
Ce-ți trebuie? Ce-ai vrea să-ți facă? 
Nu-ți cade în plictis aceeași placă? 
Să nu adormi, căci vei striga „Ahora”! 
 
Tot scrisul tău apare ca o joacă 
Dar nu-i cumva suspect de paranoia? 
Te vezi desprins din „Casa de Savoia” 
Și nu căzut de la Ulmeni din troacă. 
 
Admiri grozav minunile naturii 
Numidu-le o „Măreție a clipii” 
Dar nu ieși din zona bătăturii 
Și ce-o să-nsemne aia „Fenotipii”? 
Te uită mai atent la cerul gurii 
Și-abține-te, fii bun, de-a te risipi 
Să nu-și iasă din matcă Mississipi! 

 
 
  



 
 

 30 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 15  anul IV  Septembrie  2021 

CENTENARUL  LITERATURII  FEMININE 

 
 În Anul Centenar al Marii Uniri n-au prea apărut, din păcate, prea 
multe  lucrări încadrabile în arealul acestei atât de generoase teme, 
așa cum s-ar fi cuvenit dacă avântul inițial ar fi fost sporit sau măcar 
menținut constant și dacă nu s-ar fi petrecut atâtea perturbări de 
nivel politic pe parcurs. Dar aceste rânduri nu au ca scop analiza 
randamentului cultural pe care ar fi trebuit și ar fi putut să-l aibă, în 
niște circumstanțe favorabile, sau măcar preocupate corect de 
misiunea și oportunitatea acestui fast eveniment. Mobilul acestui 
demers este însă acela de-a releva o realizare - din păcate, aflată într-
o târzie ariergardă a acelui  context - și anume apariția unei lucrări 
de anvergură și bogată substanță ce constituie, cred, o premieră 
absolută, dar și de o stringentă oportunitate și care acoperă un 
adevărat și exclamativ vacuum în cultura română.  

     Este vorba despre o lucrare de cca 1300  de pagini în folio, în două volume, intitulată  O SUTĂ 
DE ANI DE LITERATURĂ  FEMININĂ  ÎN 
ROMÂNIA,  STUDII DE PORTRETE, semnată de Nina Ceranu și apărută la Editura Eubeea din 
Timișoara sub egida Fundației Culturale ”Orient Latin”. Prefața  semnată de prestigiosul critic 
literar, editor, universitar ș.a., Adrian Dinu Rachieru va să lămurească, succint dar și consistent, 
rostul și rodul unei asemenea întreprinderi necesare, avenite și de loc lesnicioase, consemnându-
i scopul de-a realiza ”un survol asupra literaturii feminine, cercetându-i relieful axiologic 
accidentat pe întinderea unui veac…sărbătorind, așadar, cu întârziere, Centenarul”. 
       Aceste studii de portrete conțin, de regulă, câte un expozeu neutru urmat apoi de fragmente 
consistente și reprezentative din scrisul autoarelor în cauză, fie acestea poeme sau proză, ori, 
după caz, și una și alta, dacă apertura creativă o justifică. Nu o dată, toate aceste eșantioane  
sunt cuprinse concluziv sub acolada finală a câte unui consistent studiu avizat, semnat de literați, 
critici și istorici literari precum Irina Petraș, Al. Cistelecan, Doina Cernica, Adriana Babeți, D. R. 
Popescu, Cleopatra Lorințiu, Olimpia Sârb și alții, cu binevenitul scop de a  contura astfel o tușă 
de portret definitoriu al respectivei autoare.  
       Chiar dacă, pare-se că, în chip inerent, ponderea o dețin reprezentantele ținutului gazdă, (cel 
considerat, a fi ”fruncea”!) cartea cuprinde totuși o distribuire geografică relativ echilibrată, 
căreia orice adăugire justificată nu-i va fi nicicând de prisos. Unul dintre meritele acestui op 
impozant îl reprezintă revelarea doctă și lămuritoare, prin acele texte de sinteză ca niște mini-
exegeze doctorale, aparținând unor semnatari avizați, ale scriitoarelor prezentate în paginile sale. 
În acest sens un demers apreciabil îl constituie revelarea figurilor strălucitoare ale primelor 
noastre intelectuale creatoare, îndeobște mai puțin cunoscute, de natură a spulbera energic 
eventuala prejudecată privitoare la statutul lor axiologic.   
     Astfel, se impune dintru început chipul și portretul cultural al Elenei Ghica, supranumită Dora 
d’Istria, autoare poliglotă a unui număr impresionat de scrieri, considerată în Europa una dintre 
cele mai remarcabile voci ale timpului său, fiind, așadar, o ființă-miracol născută pe pământul 
românesc și, din păcate, cu totul insuficient cunoscută și apreciată în prezent.    
       O figură demnă de atenție este, de asemenea, Sofia Nădejde, considerată ”cea mai erudită 
femeie a secolului XIX-a care a avut ocupațiile de scriitoare și redactor”, militantă pentru 
drepturile și nevoia de educație a femeilor. Spre a nu copleși aceste pagini cu exemplele 
demonstrative ale aserțiunii de mai sus, vom mai adăuga doar, sub aceleași arcade admirabile, 
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numele Elenei Văcărescu, al Annei de Noailles, al Hortensiei Papadat Bengescu, al Elenei Farago, 
al  Alicei Voinescu - prima femeie doctor în filozofie din România, al Marthei Bibescu (autoare 
prestigioasă, cea care a dăruit scriitorimii celebrul palat de la  Mogoșoaia!). Fie că e vorba despre 
Otilia Cazimir, Cella Serghi, Elena Farago, Henriette Yvone Stahl, Ioana Postelnicu, Lucia 
Demetrius, Anișoara Odeanu, Magda Isanos ș.a., toate aceste nume și capitole quasi-doctorale, 
semnate fiecare de cunoscători ai profilului lor existențial și creativ, conturează împreună o 
diagramă extrem de interesantă și quasi-inedită a caratelor literaturii feminine  românești și oferă 
lectorilor un construct concentrat și relevant de  informații puțin cunoscute  și, mai ales, prea puțin 
asimilate.  
        Desigur că șirul creației feminine urcă în timp, ilustrând cu aceeași acribie valorile epocii prin 
exemple ilustre precum Zoe Dumitrescu Bușulenga, Nina Cassian, Elisabeta Isanos ș.a., ajungând 
până în actualitate și prin nume precum Ana Blandiana, Irina Petraș, Gabriela Melinescu, Magda 
Ursache, Cristina Ștefan, Catinca Agache, Victoria Milescu, Carmen Veronica Steiciuc, semnatara 
acestor rânduri și încă multe altele, 
toate laolaltă realizând o frescă de 
impunătoare personalitate și 
specificitate a literaturii feminine, 
chiar dacă, firește, în conturele 
acesteia ar fi încăput, pe bună 
dreptate, încă destule alte nume, 
ceea ce rămâne, desigur, ca o 
misiune de viitor. Această împreună 
alăturare a unor figuri feminine din 
diferite epoci reușește să realizeze 
un obiectiv remarcabil: pe de o parte 
să contureze decis profilul și 
valoarea fiecăreia dintre ele - 
amintind parcă de formularea 
eminesciană ”monogramul 
indivizilor” ( recte ”A.D.N.”- ul 
personal al fiecăreia!).  Iar pe de altă 
parte,  de-a configura existența unei 
considerabile substanțialități 
axiologice românești colective.    
     În totului-tot această lucrare este 
o primă și remarcabilă realizare de 
acest fel, o ambițioasă și meritorie 
cronologie – chiar dacă deocamdată 
incompletă - care a înglobat o 
muncă sisifică, și care, acoperind o 
considerabilă lacună, își găsește 
locul meritat în biblioteca 
prezentului. 
 

Dr.Lucia Olaru Nenati - eminescolog  
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Valeriu Valegvi - Poeme

 
 
 
 
 
 
 
 
SĂ NE MOLIPSIM DE LINGOAREA UNEI ZILE DE TOAMNĂ 
Să ne vedem pe sub poduri de nori 
crestându-ne stângăciile cu sânge rece 
să ne auzim de la un strigăt la altul 
țâșnind cu vrerea vântului numai 
în zilele rezervate cunoașterii de sine 
să ne contrazicem cu sete declarându-ne 
cetățeni ai urbei socratice fără nici 
cel mai mic regret cu bucuria revederii 
să ne repezim cu fețele trase de nesomn 
spre buricul locului acesta de unde 
ne vin numai false știri imperativ 
e să fim chiar și-n somn vigilenți 
hai vino să ne regăsim în ritmul ploii 
care arar ne-a răstălmăcit dorințele 
în lipăitul sacadat al tălpilor goale 
să ne molipsim de lingoarea unei zile de toamnă 
 
 
Autor, Valeriu Valegvi  
  

MIRAJUL FINIȘULUI  

De nu te-ar fi luat durerile de cap  
în cel mai promițător moment  
al vieții tale de fericit însingurat  
alături de marile incursiuni interioare  
asemenea macului fredonând crâmpeie de epopee 
pe câmpiile populate de patriarhale toamne  
de nu ar fi rupt durerile de cap  
lungul șir al victoriilor ocazionale  
zău că ai fi crezut mai mult și 
mai mult în șansa melcului  
de a seduce mirajul finișului  
cu o clipă mai devreme  
irepetabilă șansă  
 

MARIA FLORILOR 

Pe Maria florilor  
nu te poți supăra  
îți ia mâinile  
și-ți masează sufletul ușor 
îți rupe lacrima din rădăcini  
de nu te mai vezi 
printre cei suferinzi  
dacă-i spui ceva  
despre casta lăudătorilor  
te afurisește din toată inima 
dar nu ține mult supărare 
ocrotit te simți  
în cuibul ei pântecos 
pe Maria florilor 
nu v-o dau nici pe un leac  
 

SPRE NECUPRINS  

Cum te vei salva frate  
în care lumi vei evada  
cu sufletul culpabilizându-ți ființa  
nepăsătoare la atâtea amănunte  
încât și ursitele s-au crucit  
cum te vei mai suporta frate  
în ce limbi vei cârcoti  
cu agonia eului diagnosticată  
mai- mai să te scufunzi  
în umbra teilor în floare  
și cum vei continua frate 
în câte tonuri să te-împarți 
de zor mării să destăinui  
albul insomniilor cronicizate  
ca un pandantiv spre necuprins 
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Elena Malec  - Olumide –  

 
Numele ei era Aisha, ochii ei străluceau ca jăratecul, pielea ei era 
de abanos. Grațioasă ca o gazelă, tânăra Aisha alerga ușor prin 
savană. Salcâmi în floare sub un cer liliachiu risipeau vise cu 
prințul ei.  Pielea lui era ca spuma mării, ochii lui erau senin de 
cer, numele lui era Ian. În imensa noapte africană gazele însetate 
sărută apele răcoritoare ale lacului. ”O, vino lângă mine, iubitul 
meu soț, lumina ochilor mei; vino la mine prinț bălai.Luna îți 
luminează calea spre brațele mele. Curată și luminoasă este 
dragostea mea pentru tine ca florile baobabilor și doar vârsta 
baobabilor îmi măsoară credința pentru tine. Sunt neagră ca 

noaptea, dar strălucesc de frumusețe ca soarele. Vino la adăpostul baobabului. Scoarța lui ne va 
da îmbrăcăminte, frunzele lui ne vor tămădui, fructul lui ne va da hrană și ne va potoli setea, 
trunchiul lui ne va adăposti.” Tânărul soț aude chemarea de dragoste și dă să o îmbrățișeze. 
”Gazela mea iubită, giuvaer al vieții mele, dorul tău este frate cu al meu. Între noi, oceane de 
dragoste, munți de dorințe, savane de speranțe umplu fiecare clipă a despărțirii. Sărutul tau e mai 
dulce ca inima perei de cactus, îmbrățișarea ta este caldă și dragă mie.” Si sărutări dulci ca para 
de cactus și îmbrășișări calde au urmat. 
Aisha aștepta acum un prunc. 
Într-o seară au chemat animalele care se adunau la marginea lacului. 
”Fiare ale pământului, spuneți-ne învățăturile acestei lumi pentru viitorul nostru fiu.” 
Și timp de nouă luni animalele au spus poveștile lor. 
”Sunt girafa, recunoscută pentru virtuțile ei spirituale. Cu multe secole în urmă, în Africa, strămoșii 
mei au fost încrustați pe piatră de poporul Kifian. Învățătura mea spune că din cele mai vechi 
timpuri și până în ziua de azi oameni au crezut că tot ce există pe acestă lume are un suflet. 
Oameni, plante și animale au viață, dar munții și râurile și pietrele și stelele au un suflet și nu știu 
să existe ceva fără spirit. Mergeți în cele patru zări și veți afla oameni care cred în animism.” Și o 
lună întreagă girafa a venit să se adape în lac și să spună povești cu credințe animiste în multe 
mitologii. 
” Eu sunt chiar mai bătrân ca tine și înțelepciunea mea este legendară” a zis elefantul. ”Sunt de 
asemenea adorat ca zeitate, Ganesha, la hinduși. Printre învățăturile mele se numără, Darma, 
Samsara, Karma, Moksha precum și câteva tipuri de Yoga. Înțelepciunea hindușilor se trage din 
Vedele sacre, care sunt mai vechi decât multe scripturi.” Deci în fiecare noapte, timp de o lună 
maiestuosul elefant a tălmăcit vechi credințe din Rig Veda, Bhaagawada Gita, precum și 
frumoasele povestiri mitologice din Ramayana și Mahabharata. 
Domol venind prin nisipurile Saharei, sosi la întîlnirea animalelor, broasca țestoasă. ”Vin din 
negura timpului când în îndepărtata Chină, străbuna mea, broasca țestoasă sacră era simbol al 
longevității. Primele semne au fost înscrise pe carapacele noastre. Noi am fost martore la 
nașterea lui Tao. Vă pot spune cele trei giuvaeruri ale lui Tao.Compasiune, moderație și umilință 
și respectarea naturii, sănătate și longevitate și principiul wu wei, adica acțiune prin lipsa de 
acțiune.Tao este adevărata învățătură și respectul pentru spiritul strămoșilor și nemuritorilor” a 
mai spus broasca țestoasă. Noapte de noapte ea a depănat din învățăturile, simbolurile și 
ritualurile taoismului. 
Grăbindu-se la întâlnirea animalelor a apărut un câine african de țară. ”Sunt câinele african de la 
țară,” a spus acesta. Strămoșii mei sunt printre primii câini domesticiți de pe pământ. Calitățile și 
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virtuțile noastre au fost venerate de una dintre cele mai vechi religii din lume, Zoroastrismul. Podul 
Chinwad in Paradis se spune în scripturile zoroastre că este păzit de câini. Țăranii iranieni 
zoroastrieni respectă câinele. Deci vă aduc înțelepciunea Avestei, scriptura Zoroastră. 
Zoroastrismul susține că există un singur zeu universal, Ahura Mazda. El este unicul creator al 
lumii care este dominată de două principii, binele și răul. În acest conflict oamenii acționează prin 
fapte bune, ganduri bune, comportare bună.” Și astfel câinele a povestit din viața lui Zoroastru și 
sfintele scripturi ale poporului iranian. 
În a cincea lună a sarcinii Aisha a văzut un porumbel zburând în jurul capului său și poposindu-i 
pe umăr. Animalele au amuțit și vizitatorul s-a prezentat: ”Vin din vremuri îndepărtate, când după 
Potop, Noe a trimis un porumbel să afle dacă este pământ pe aproape și el s-a întors cu o rămurică 
de măslin. Iudaismul povestește despre minunatele calități ale porumbeilor asemuiți cu poporul 
evreu.” ”Ce este iudaimsul ?” a întrebat Ian. ”Iudaismul este legătura dintre poprul evreu și 
Dumnezeu. Evreii cred că ei au fost aleși să ducă vieți exemplare, să reprezinte acel model de viață 
pe care Dumnezeu îl așteaptă de la oameni. Respectând cele 10 porunci devii un bun evreu.” Și 
porumbelul a gungurit timp de 30 de nopți povești despre evrei și religia lor. 
”Vin la voi cu învățăturile domnului Buda” a spus rinocerul. ”In ”Sutra Rinocerului” Buda spune ca 
omul să sălășluiască în singurătate ca un rinocer.”Renunțând la violență împotriva oricărui 
animal, nevătămând nici măcar unul, nu îți dori urmași ori companie, deci umblă singur ca un 
rinocer.” Și rinocerul a continuat cu povestiri din învățăturile lui Buda timp de o lună în timp ce 
animalele îl ascultau cu interes. 
Într-o seară apele lacului s-au tulburat și un pește a țâșnit la suprafață.”Sunt crapul african. Am 
rude pe mai toate continentele. Învățătura mea este foarte veche și Domnul meu este Isus 
Cristos.Cel care a murit pe cruce și a luat asupra sa păcatele acestei lumi. El a trăit în virtute și a 
propovăduit virturtea. Credința, speranța și mila este învățătura morală a creștinismului. Șoptiți 
cu mine cuvintele rugaciunii Domnului meu. 
Tatăl nostrum 
Care ești în ceruri 
Sfințească-se numele Tău 
Vie împărăția Ta 
Facă-se voia Ta 
Precum în cer așa și pre Pământ 
Pâinea noastră cea de toate zilele 
Dă-ne-o nouă astăzi 
Și ne iartă nouă greșalele noastre 
Precum și noi iertăm greșiților noștri 
Și nu ne duce pre noi în ispita 
Ci ne izbăvește de cel rău.” 
Sosi apoi cămila care vorbi de sacrificiu și semnul lui Alah.” Eu propovăduiesc Islamul. Coranul 
spune că Alah este unicul creator a tot ce e viață și Mohamed este profetul lui. Islamul înseamnă 
supunere unui singur Dumnezeu.” 
În luna a noua maimuța a mărturisit : Eu nu am Dumnezeu. Sunt atee.” 
Aisha și Ian au ascultat cu mult respect și au mulțumit tuturor animalelor. 
”Toate învățăturile sunt la fel de bune” au spus cei doi soți într-o suflare. 
Și Aisha a dăruit lui Ian primul lor născut, pe care l-au numit Olumide care înseamnă ”Dumnezeu 
a sosit”. 

Autoare, Elena Malec – Irvine, California. 
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Floare R.Candea  - VERSURI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce frumoasă ești 
 
Ce frumoasă eşti 
Pădurea mea 
din mine nasc aşa 
pe orbite 
copaci 
şederea noastră 
mută 
are în mâini 
crengi 
răsfrânte din 
muribunde plăceri 
carnale 
întind 
braţul 
aş dori să tai 
un cârcel care doare 
la-nceput de poveste cu 
pădurea 
frumoasa mea 
adumbreşti în taină 
citind nu te pot 
traduce 
doar când al treilea 
ochi 
va orbi 
de-atâta 
mărturie 
pe sâni de ochi 
şi 
guri de coapse 
Ce frumoasă eşti.... 
 
 

Pe cerul gurii tale-ți 
scriu 
 
mai ieri eram un 
om 
tot viu 
pe Cerul gurii tale-ţi 
scriu 
mărunte boabe - 
ngenunchiate 
din rest de trup 
înmănunchiate 
pe-o filă 
de bănuţi 
de-argint 
pe stropi de gemete 
fiori 
alint 
mai vino, tu, 
mireasa firii mele 
patima de ascultări 
pe viu să mă salvezi 
din rugul rece 
când mă mai fângi 
să te descriu 
din seara nopţilor 
un duh albastru 
am încheiat 
la butonieră 
ultima 
lucire 
de obosit lucind 
un 
astru 
haide 
să ne povestim acea 
rugare 
din despletita noapte 
de culcare 
 
Monorime cu pretexte 
 
S-a întâmplat 
În sinea mea o noapte 

Și au picurat 
Ades 
Din nori sălbateci 
Lucind în dalba-mi 
lună 
Miresme, ametisturi 
Licăriri de șoapte. 
Degeaba: 
Din strafund de inimi 
Bate arar un ceas. 
Tu să nu pleci și 
Să te pleci 
În taină, un rug aprins 
Străluce pe la capăt 
De poteci 
 
Șansonetă 
 
Din crâng de silabe 
oglinda 
mă răsare 
ca o baladă 
în palma ta de sunete 
iată 
noaptea cucerită 
de 
vorbe fără glas 
cât a mai rămas... 

e liniște pe noroiul din 
pas 
apa are urme de lună 
cu nori apotetici 
numai soarele 

nu doarme 
stau și eu 

culcată 
pe troiene 
poate mă visează 
oracular cineva 
 
În stropi de cascade 
 
În stropi de cascade 
Și-n vise 
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Torente se zbat 
La arcade 
Rămâne adesea 
Nevoia 
Iubite 
Să cat 
În privire 
Spre un Soare Răsare 
Apoi infiniții 
Mă poartă 
Spre cai de zenit 
Înspre aproape 
Nici mal nici zălog 
În ispite 
Nici lacăt pe ochi de 
canate 
 
Antoniană 
 
Tot mai miroase 
Ochiul drept a tine 
Și sânge curge-n vena 
mea 
De trup 
Coboară-mă la braț de 
Tine 
Să pot să zburd 
Să te inund 
Cu seva buzelor 
De rouă 
Încet 
Când ninge 
Luna nouă 
Apoi să mă adulmeci 
La culcare 
În casa cu tămâie 
Ambră 
Soare  

 
Prolog 
 
Mi-e sufletul cerat de 
vată 
Pe caierul de acum 
înfășurat 
În seva ce o sorb îndată 
La capul tău, iubite, 
îngândurat 
Știu, nu e ceasu-acela 
de veghere 
Nici noimă nu mai au 
secunde, clipe 
Mai bine tac c-un ochi 
de am vedere 
Să pot să râd de 
plânsu-mi pe aripe 
Mai vino deci, iubite, 
pas cu pas 
Un nod de la cravată 
semn îți las 
Să te alipui casa e 
acolo unde am mas 
Și din priviri e pata de 
culoare ce a rămas 
 
De ziua ta 
 
De ziua ta-nfloresc 
caișii 
Și puii-și cheamă 
mama lor 
De ziua ta pândesc 
bobocii 
de muguri 
creanga încerată 
coama lor 

De ziua ta răsare luna 
în cuibul de săgeți 
printre pridvor 
De ziua ta 
mai sunt duminici 
în care se răsună 
și se tânguie 
bătrânul cor 
 
S-a întâmplat 
 
S-a întâmplat 
în sinea mea o noapte 
Și au picurat 
Ades 
Din nori sălbateci 
Lucind în dalba-mi 
Lună 
Miresme, ametisturi, 
Licăriri de șoapte 
Degeaba 
Din străfund de inimi 
Bate arar un ceas 
Tu să nu pleci și 
Să te pleci 
În taine un rug aprins 
Străluce pe la capăt 
De poteci 
Apoi 
Ne-om duce la culcare 
Pe o văduvită de Păcate 
Mare 
Cu-n tremur semn în 
mână 
Și 
Pe flutur de batistă 
În colțuri 
Asudate.
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Constantin Gumann – QUO VADIS CONSTANTINE 

 

 
  Camionul turcesc ne aștepta pe dealul Feleac, 
șoferul ne-a salutat și a spus că a fost întrebat 
de mai multe ori de patrula poliției, a motivat că 
așteaptă un coleg cu o piesă de schimb care ar 
trebui înlocuită.  
Am intrat în cabina camionului pentru scurt 
timp. O porțiune de drum, mașina Dacia a lui 
Constantin ne-a însoțit, apoi a dat din mână și a 
luat-o spre București. În drum spre frontieră 
noaptea într-o parcare, șoferul m-a condus în 
ascunzătoare și cât de bine putea românește, 
mi-a spus că, dacă va opri motorul, va fi la 
controlul vamal și la frontieră, eu Nu am voie să 
suflu, deoarece grănicerii au câini care sunt 
dresați să simtă oamenii. Apoi a stropit pudră 
de piper în zona compartimentului secret, 
aveam pungi de plastic pentru nevoi și o sticlă 
de apă.  
Era cam frig, mai ales noaptea, cu toate hainele 
pe care mi le dăduse Dumitriu, tremuram mai 
mult mental de tensiune. Întunericul locului m-
a făcut să pierd noțiunea timpului, după câteva 
ore de funcționare continuă s-a oprit, motorul a 

funcționat puțin și s-a oprit, semn că era la graniță apoi tăcere… eu eram tensionat când am auzit 
câini latrând, dar erau doar porunci umane, arogante. El a continuat, apoi drumul, undeva într-o 
parcare maghiară, probabil că turcul s-a apropiat de peretele despărțitor… "Constantin… 
trăiește?"... "Da, prietene, mi-e frig, continuă."… Am putut vedea când era zi, după lumină. 
Adormeam, mă trezeam nu mai realizam scurgerea timpului. Spre seară, o altă graniță apoi 
controlul, apoi mai departe, apoi descărcare de marfă parțială. Eram în Cehoslovacia și mergeam, 
la câteva ore de mers, motorul s-a oprit, altă graniță, am auzit cehă, apoi germană, am înțeles 
Austria… în cele din urmă țara libertății. După aproximativ alte ore de drum… am auzit manevrele 
cu transpaleta pentru a muta pachetele și… „Constantin, ieși!”  
M-a dus în cabină, am fost copleșit de frig, era noiembrie 1983, cel mai plăcut, căldura din cabina 
încălzită m-a moleșit. În această parcare austriacă a făcut cafea și am luat o masă turcească cu 
salam de oaie și sarmale de miel, turcul avea o bucătărie mică mobilă, un minipat în cabină. Am 
ajuns apoi la Linz, șoferul (dragul meu, salvator) s-a oprit pe centura (Uhrfahr) și și-a luat rămas 
bun, l-am plătit, deși nu voia să primească nimic și a spus că așa ceva nu ar mai face dacă ar fi 
descoperit nu vrea să se gândească la consecințe. Și prietenul său Dumitriu trebuie să fie adus de 
el la următoarea călătorie. 
 I-am spus: „Aș vrea să te menționez pentru a-i mulțumi lui Allah… cum te cheamă?”… „Arkadash”, 
mi-a răspuns calm…. „Mulțumesc din suflet, dragă Arkadash, că mi-ai salvat viața”… Mai târziu 
în Austria am aflat de la un alt turc că Arkadasch înseamnă „prieten” în traducerea din turcă și 
nu este un nume propriu. 
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 Dumnezeu îți dă atunci când ai nevoie de un prieten adevărat. Două zile și două nopți, inclusiv 
opririle de livrare, au făcut întreaga călătorie prin Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Austria. 
După despărțirea de Arkadasch am mers puțin până la un taxi care m-a dus la adresa de pe foaia 
de hârtie unde locuia mătușa Elvira, care a fost bucuroasă să mă recomande soțului ei, Karl, un 
polițist cumsecade. Am schimbat povești, moartea surorii sale, a mamei mele, dar mai ales a 
protestului, arestarea mea la București, tortura cu șocuri electrice în închisoare, i-a impresionat 
și a generat sentimente de ură și dezgust față de comunism. Karl nu era român, nu știa limba, dar 
ne asculta cu compasiune, spunea: „Scheiße Kommunismus”. A fost o noapte grozavă, povești, 
amintiri, fotografii, speranțe, dorințe și simțuri umane. A fost o osmoză în care eram pe aceiași 
lungime de undă. Fericirea este singurul lucru care se dublează atunci când o împărtășești cu altul. 
Dumnezeu sfințește Austria, o țară cu tradiții: Ostarrichi, unde monarhia Austro-Ungară a 
introdus disciplina și umanismul, necesare dezvoltării superioare, unde un refugiat de sub 
teroarea unui dictator, poate găsi libertatea mult dorită. Karl mi-a spus că trebuie să mă prezint 
în lagărul Traiskirchen de lângă Viena în maxim 3 zile pentru a intra în legalitate și pentru a primi 
documentele necesare spre a putea primi azil politic. Acestea sunt reglementările oficiale.  
Am observat jena mătușii Elvira că un ofițer de poliție austriac protejează probabil un refugiat și 
i-am arătat că am la mine 3.000 de dolari și că 
aș vrea să întâlnesc alți români până ajung în 
lagărul de la Traiskirchen. „DA, este un fel de 
loc de întâlnire pentru românii din Linz în 
restaurantul „BUCUREȘTI“ de pe Salzburger 
Strasse. „OK, sună te rog un taxi pentru a 
putea ajunge mai ușor acolo. „Se pare că simți 
când ești 100% dorit undeva… dragoste cu 
forța nu există. 
 Turcul „Arcadasch” a avut multă grijă de 
mine, când mi-a spus, în credința sa, că dacă 
am probleme, să mă adresez familiilor turcești 
căci sunt oameni buni. Poporul ales, enunțat 
biblic, nu este neapărat arian cum credea 
Hitler, sau evreu sau turc, el este poporul 
format din OAMENII BUNI, de orice etnie, sunt 
convins din punct de vedere istoric că poporul 
român este și el BUN, altfel nu ar avea 
conaționali în jur de 2,5 milioane de Rromi din 
Punjab-India ce au migrat în România și au 
găsit adăpost cu 300 ani în urmă. 
Restaurantul, „București”, era de fapt un fel de 
bistro cu 6 mese, era deschis doar după-
amiaza. Am bătut la ușă: „ce vrei?”…. „Am 
venit ilegal din România”. „CE?! CE”!… (era o raritate ca cineva să fugă din România la acea 
vreme)… „Mihai! Vino să vezi o surpriză, ia loc“, îmi spune. Cei doi români, Soțul și soția m-au 
întâmpinat cu mare bucurie, au apărut pe masă sarmale, mititei, țuică de prune, etc. Poveștile au 
continuat până noaptea târziu. " 
Fragment din cartea  QUO VADIS CONSTANTINE,  autor Constantin Gumann – Salzburg, Austria 
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Carina A. Ienășel - VERSURI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
biblioteca soarelui  
 
pe rafturile sufletului meu,  
ca într-o bibliotecă alexandrină,  
ard molcom pagini dobândite greu  
și-mi pare, -acum, că miros a smirnă. 
  
volume-ntregi de timp se risipesc -  
cenușa le va lua tribut pe vină,  
chemând, din patru zări, un vânt 
ceresc, 
să mi le uite-n doruri fără tihnă... 
 
am încercat să iau din raft o carte,  
dar degetele mele de tiran 
au prefăcut-o,-ncet, încet, în moarte 
și,-acuma, plâng, știind că e în van.  
 
pe rafturile sufletului meu,  
ca într-o bibliotecă alexandrină,  
pun soarele, furat de Prometeu,  
să-mi țină de urât și de lumină... 
 
#timp 
 
nu poți să pleci când vrei, nu poți să vii 
– 
în lumea aceasta, toanele-s deșarte,  
cât încă ești, cât încă sunt, să știi:  
timpul, mereu, își cere a sa parte!  
 
iar dacă-ncerci, rascolnic, să-l înfrunți  
și să arunci cu ridurile dalbe  
în fața lui placidă, să nu uiți,  
te vei trezi încătușat în moarte… 

 
mai bine… miră-te că a-nsemnat 
pe axa infinitului plecarea  
și în același punct neimportant  
a mâzgălit cu albastru-ntreagă zarea…  
 
de parc-ar fi totuna pentru el  
dacă se naște cineva sau moare;  
mereu cu veșnicia consecvent,  
nu-i place să trăiască la-ntâmplare.  
 
nu are gust și nu are umor,  
deci nu te mai gândi că ai scăpare:  
în Râsul-Plânsul nu știu cărui dor  
se sfâșie iubirea cel mai tare!  
 
deci… vreme potrivită-i pentru toate,  
în Țara lui Acum intri cu viză, 
dacă te resemnezi că nu se poate  
să nu plătești pe viața ta acciză… 
 
timpul potrivit  
 
toate vin la vremea potrivită 
și se duc la fel, toate la timp; 
de-i durerea-n umeri scrijelită  
nu-ți fă griji, te-nveți să zbori curând –    
 
îți va crește-n rană o aripă  
ca de șoim regal, ce peste munți  
își plutește viața de o clipă  
și vânează, ascuns prin nori cărunți. 
 
și ce dacă doare și ce dacă  
vântul te izbește drept în piept?! 
în întinsul cerului te-ncearcă  
gânduri pline ochi de înțeles! 
 
uită-te plutirii, lasă-n urmă  
zațul zilelor de mai demult,  
astăzi zbori și poți vâna o nurcă,  
s-o așterni odihnei, cu-mprumut. 
 
arămiul aripilor tale  
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se va potrivi perfect pe cer  
cu auriul spițelor solare, 
luminând augustului, discret… 
 

fiindcă toate ni se-ntâmplă când e 
vremea,  
nici prea repede, nici prea târziu, 
să putem simți ce dulce-i mierea  
din pelinul serii, străveziu…

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoare, Carina A. Ienășel

#matematici_1 
 

vine o vreme în care îți dai seama că totul este matematică.  
începi să îți socotești timpul, vezi pe ici, pe colo niște greșeli  
care, la final, știi bine, vor da eroare… 
riști să pierzi jocul 
și arunci încă o dată zarurile: 
cine știe, poate de data aceasta va fi vorba de aritmetică simplă,  
unde te mai descurci cumva, 
dar regulile se schimbă în timpul jocului chiar și în matematici.  
în ecuația ta apar atâtea necunoscute  
cenușii, ca firele de păr pe care te faci că nu le vezi în șuvițele din scoarța 
pământului,  
încât uiți de rezultat  
și te apuci să le personalizezi, colorându-le.  
în curând, pe coala de hârtie apare un x verde absint,  
un y albastru electric, un z… 
un z așa de ciudat încât nu i se potrivesc culorile,  
dar tu nu îl poți lăsa de capul lui. 
îți vine ideea să îl scrii cu alt font,  
poate cu Book Antiqua… 
i-ar plăcea de minune. 
s-ar împăuna în fața lui omega, în fața lui tav,  
considerându-se cel mai important din lume…  
și uite-așa, luându-te cu tot felul de lucruri  
care nu se pot amâna,  
îți curge timpul printre bătăile inimii 
și nu îți mai rămâne decât să rostești repede  
1, ca să ai și tu un răspuns,  
dar chiar în acel moment îți amintești definiția probabilităților  
și pleci cu un surâs amar în colțul sufletului… 
 



 
 

 41 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 15  anul IV  Septembrie  2021 

 

Vera Crăciun - POVESTIRI 
 
 
Pe vremea când copiii umblau cu picioarele goale prin colbul de pe 
uliţele satului, atunci când cu greu se căpăta de la cei cu avere o pereche 
de încălţări, plătite şi acestea  cu ziua, trei copii se ţineau de mână, 
singuri, orfani şi neajutoraţi.  
         Părinţii lor s-au stins fără de veste. S-au stins unul după altul, lăsând 
în urma lor lacrimi încă de lapte, lacrimi încă dulci de copil. Nici acele 
lacrimi şi nici copilăria lor ucisă nu ştiau cum va urma viaţa lor.  
         Nu credeau că, aşa micuţi fiind, nimeni din cei din jur nu le va mai 

întinde o mână, nimeni nu-i va mai alinta, nimeni nu-i va mai mângâia sau chema la masă. 
Zâmbetul lor copilăresc, fără doar şi poate, nu era decât o chemare  adresată celor mari, pentru 
a le călăuzi  paşii. Din zâmbet a rămas doar o grimasă... O stare pe care mulţi nu o cunosc şi bine 
ar fi ca aceasta să stea ascunsă pe veci! 
  Ţinându-se de mână, parcă înlănţuiţi în durerea lor, bat la o uşă, o singură uşă pe care o 
cunoşteau… Veche, căptuşită pe alocuri cu piei de oaie împotriva vântului,  cu lemnul de acum 
mâncat de carii, cu un ivăr prins în câteva cuie ruginite şi scârţâind parcă a jale, uşa se deschide 
cu greu în faţa micuţilor - doi băieţi şi o fetiţă: 12, 8 şi 6 ani. 
  … şi o bătrână micuţă,  îmbrăcată în negru, cu broboada acoperindu-i parcă toată faţa 
duioasă, slabă şi tristă. 
   Era bunica! Bunica din partea tatălui. Singura rudă în viaţă, singura  speranţă, singurul sprijin, 
singura inimă  care mai putea cuprinde viaţa celor trei copii orfani. 
         Degetele lor, timid, dar pline de speranţă, părăsesc încleştarea şi, precum dansul aripilor de 
fluturaşi, ating sfios veşmintele cernite ale bătrânei. 
  Rugă şi milostivire, în acelaşi timp. 
  Rugă necuvântată, ci doar mimată de feţele candide ale copiilor! 
  Rugă şi acea chemare a sângelui, care face minuni, cum de altfel, minuni sunt aceste trăiri pe 
pământ! 
   Bătrâna îşi pleacă trupul  chinuit de muncile de peste zi, sărută obrajii fierbinţi ai micuţilor  şi, ca 
într-o vrajă, se pierde în inima fiecăruia. Şi acolo a rămas multă vreme, de altfel, până când s-a 
transformat într-o strălucitoare steluţă pe cer, mult mai departe de noi. 
   Chiar dacă viaţa lor a fost săracă şi plină, precum uliţa satului, de praf…, de praful sărăciei, nu a 
dorit niciodată să se despartă de cei trei copii micuţi, orfani şi frumoşi! 
         Au rămas copiii ei. 
 
LACRIMĂ DE COPIL 
 
Apăsătoare este liniştea acestei nopţi lungi de vară, cum apăsător este gândul bunicii. Prin 
ochiurile mici de geam, lumina palidă a lunii îşi face simţită prezenţa  în camera mică, curată, 
mirosind a flori de lămâiţă. 
 Doarme Mura! 
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Doarme îngeraşul bunicii!  
Cine a spus că îngerii, în sfinţenia lor, poartă cosiţele mereu aurii?  Cu mâinile împreunate a rugă, 
cu picioruşele ei micuţe îndoite şi aduse până aproape de abdomen,  ochişorii ei negri îşi liniştesc 
anevoios toate frământările. 
 Somnul spală şi curăţă ochii de tot ce nu place privirilor de peste zi,  într-o  uşoară legănare a 
uitării şi a iertării.  Din acest motiv sunt zorile dimineţii atât de curate. Roua, acest strop cristalin 
pe care îl primim în dar,  este ca lacrima nopţii, lacrimă adunată  din ochii celor care dorm şi care-
şi lasă în grija nopţii amarul zilei. O găsim dimineaţa  picurată pe muguri,  pe flori, pe iarbă, pe 
frunze, pentru a  împrumuta  din puritatea acestora, din gingăşia şi din iubirea lor pentru frumos.  
Zorii vestesc aceste trăiri, aceste daruri ale nopţii şi, transformate  în perlele 
dimineţii, acestora  le este oferită strălucirea. Uşor,  ele  se  contopesc cu zarea şi-n zborul lor 
către neştiut, către cer, şoptesc… 
Astăzi  toate lacrimile se duc odată cu roua, se pierd într-o infinită stare de nou,  de bine, într-o 
nouă zi! 
 O nouă zi pentru Mura. 
 Ea ştia că, împreună cu frăţiorii ei, va pleca astăzi la câmp.  Aşa micuţă cum este ea, 
va fi de ajutor, aşa îi spunea mătuşa ei, femeia aceea zgârcită şi rea, care o trimitea mereu să 
aducă apă de la fântână. Locuia lângă casa bunicii. Era una din nurorile ei. Voia bunica uneori să 
o pună la punct în felul ei înţelept, bătrâneşte, dar nu avea cu cine şi era obligată… De ce şi 
cum, Mura a înţeles mult mai târziu. 
Strigă soarele de peste acoperişurile joase şi îndeamnă la drum pe cei care erau pregătiţi pentru 
prăşitul de-al doilea. Răcoarea dimineţii se prindea de paşii încă adormiţi ai copiilor. 
 Cine a trecut prin aşa ceva, ştie ce înseamnă să duci rândurile până la capăt, să ai 
grijă să nu tai decât buruieni. Trebuie să ai multă îndemânare, pricepere, răbdare şi… mâncare. 
Aici am vrut să ajung. Aici a „impresionat” mătuşa Murei şi, poate tocmai de aceea, acest 
amănunt nu a fost uitat,  chiar dacă peste el au trecut  zeci de ani. 
 Unele amintiri nu se şterg,  cu atât mai mult cu cât ele sunt atât de triste. 
 La apusul soarelui, mătuşa, pe care, hai să o numim Ftenia, scoate de sub 
frunzele  abia simţite ale unui copăcel rătăcit prin acele locuri o strachină din aceea de lut, 
frumoasă ce-i drept, dar ce folos? Până la jumătatea ei se zărea,  albă şi triumfătoare, mâncarea, 
de care  auzise toată ziua şi pe care,  chiar o aşteptau fraţii Murei, ea şi un tânăr de prin sat - o 
altă victimă a mătuşii Ftenia. 
 - Haideţi, băieţi! Haideţi,  băieţii mamii, că acuma vă dau şi mâncarea! Haideţi,  că 
doar nu aţi muncit degeaba! Vă  dă acuş  tuşa Ftenia  de mâncare. 
 Și, cum spuneam, pe fundul străchinii, mâncarea albă, dorită de toţi: brânză de oaie! 
 Lângă această „minune”, aşteptată întreaga zi, cât este ea de lungă, uite 
că,   rotundă,  mare,  cu coaja  care se formează şi, având  aproape de mijlocul ei  semnul 
ultimului făcăleţ strecurat – despre care se spune că pe acolo iese aburul din interior sau… şi mai 
mult, sufletul - o frumoasă  mămăligă! 
 Tăiată cu o lamă de cuţit scos la repezeală de mătuşa Ftenia din buzunarul şorţului, 
mămăliguţa strălucea în lumina amurgului,  ca şi brânza, de altfel! 
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Brânză! O, ce bunătate! Şi  Mura care credea că mătuşa sa este o zgârcită! Uite cu ce îi ospătează 
ea pe toţi! Dar, oare  va ajunge brânza,   la câtă foame avea fiecare dintre ei, după atâta prăşit? 
   Se auzea continuu: 
-  Haideţi,  băieţii mamii!... 
Şi, timid, încerca fiecare să întingă cu boţul de mămăligă în minunea oferită de mătuşa Ftenia. 
Degetele lor micuţe şi muncite, aveau un tremur aparte - sfială, nerăbdare, teamă de a nu părea 
prea lacomi. Dar…, uimire! Întingeau şi atât! Brânza  nu voia în niciun chip să se prindă de 
mămăligă!  Oricum, de furculiţe nu putea fi vorba. 
-  Haideţi,  băieţi!  Haideţi,  băieţii mamii, că doar aţi muncit! 
Copiii, erau ei sfioşi, orfani, flămânzi, dar îi ducea mintea să vadă un lucru ruşinos  făcut cu 
largheţe de mătuşa lor. Brânza a fost atât de tare presată în acea strachină de mătuşa Ftenia, 
încât copiii au terminat toată mămăliga, dar  stratul de brânză a rămas acelaşi. Doar gestul de a 
întinge în brânză s-a rărit şi, uşor-uşor, nu s-a mai repetat! 
Copiii au înţeles!  Au înţeles că atât a ştiut mătuşa Ftenia să le ofere la acea masă. Umilinţă! 
 -  Haideţi,  băieţi!  Haideţi,  băieţii mamii, că doar aţi muncit! Haideţi,  băieţi, că doar 
nu aţi muncit pe degeaba! Vă  dau de mâncare, 
iar voi nici brânză nu aţi vrut să mâncaţi… Ei, 
poate mâine  o veţi dori!   
         Şi pune  strachina cu brânza din ea neatinsă, 
cu grijă, într-un coş de nuiele, alături de câteva 
firimituri de mămăligă. 
 - Haideţi, băieţi! Haideţi, băieţii 
mamii,  mergeţi acasă, la bunica voastră,  că doar 
aţi mâncat! 
Mura aştepta somnul, care spală şi curăţă ochii 
de tot ce nu place privirilor de peste zi,  într-
o uşoară legănare a uitării şi a iertării. 
Din acest motiv,  zorile dimineţii sunt atât de 
curate… 
Roua, acest strop cristalin pe care îl primim în 
dar,  este ca lacrima nopţii, lacrimă 
adunată  din ochii celor care dorm şi care-şi lasă 
în grija nopţii amarul zilei. 
 
 
 
 
(Fragmente din cartea dedicată mamei mele – ,,Mura’, Editura ,,Pim’’- 2014)  
 
Vera Crăciun 
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Vasile Mandric - VERSURI
 

 

 

 

 

 

SIMFONIA DESTINULUI  

  

Regretatului poet Nelu Balint decedat în 1976, membru în 

cenaclul Mihail Sadoveanu, Pașcani  

  

Iar e-atât de târziu, voi unde sunteți? muzele-mi dorm 

implantate-n pereți.  

  

Iar e-atât de târziu și cum mai trec gândurile prin unghere de cer 

numai eu merg după umbrele lor negre bezne, câini mirosind urmele 

stelelor, până cad cu steaua mea în apele tulburi de somn și mă-nec.  

  

Iar e-atât de târziu peste tot a-nceput memoria să 

clocească pui de mamut!  

  

De-acum prin toate spațiile dansează Ielele  

muzica sferelor toarsă pe fus, urmașii încep să mă doară că nu-s, 

iar e-atât de târziu străbunii îmi cântă  

prin suflet c-un fluier de os veciile mă ară cu gândul  celor 

dragi pe dinafară Timpul pe ușa din dos mă scoate încet: o, 

prietenilor mei să știți că am când stelele să-mi cadă 

pentru noi cu văzduhul peste gând, peste groapă să-mi 

sape stratul de flori mireasa cu ochii de ape și rochii de ger  

ce mă-ngheață cu fald după fald TIMPUL m-a prins acum  

în fantastice roți, o, moarte, Fată Morgana, doar tu mai 

poți, doar tu mai știi de câte ori te-ai strecurat ca un hoț în 

patul meu cald!  
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SIMFONIA 13  

  

lui Mircea Dinescu  

Punct de referință suntem în baza 13 ne numărăm Trecerea spre a patra dimensiune. De 

undeva 13 planete ne strigă întoarcerea în lucruri.  

Să nu uităm că cei  

treisprezece ochi ce-i avem de împrumut de la 

Mama Natură ne văd înlăuntru și pe dinafară  

Teribilii copii ai Nimicului.  

  

Lasă Timpul s-adoarmă ca un copil pe inima ta și 

învelește-i somnul cu haina poeziei și visele cu 

gând de Dăinuire în alții.  

  

Noi, cei de azi ținem Viitorul în palma memoriei, 

cu Nemurirea ne încălzim sufletul din bruma de 

căldură ce-o mai păstrăm sub spuză.  

În fața nedreptăților lumii  

Cu experiență revoluționară  

Batem din palme Facem pe durii De ură strigăm – 

Uraaa! până ni se înegrește cerul gurii.  

  

Și-ntr-un târziu  

Ce se cheamă Sfârșit  

Scârbiți de atâta  Cunoaștere vom ciocăni cu 

degetul în pântecele naturii rugând-o fiecare 

Primește-mă Mamă-napoi că sunt obosit!  
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Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – 
 o forță în slujba dreptății și adevărului 

 

Precum s-a făcut deja public, 
sub egida Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România 
(UZPR), au avut loc o serie de 
evenimente menite să 
promoveze în mod public pe 
cei ce s-au implicat în 
activitatea jurnalistică în 
spiritul și conștiința neamului 
românesc. 

Seria evenimentelor de 
premiere a început din 16 
iunie cu „Premiile de 
excelență – Cronica Timpului” 
în incinta Academiei Române, 

Aula Ion Heliade Rădulescu, urmate de  „Premiile  -
Ziua Ziaristului Român” la 28 iunie, în studioul ,,Horia 
Bernea’’ din cadrul Muzeului Național al Țăranului 
Român, iar la 08 iulie –  „Gala Premiilor Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România” desfășurate în 
studioul 3 al TVR București. 

După intonarea Imnului jurnalistului ale cărui versuri 
poartă semnătura jurnalistului Miron Manega, într-un 
spirit al prieteniei pe care o consacră crezul și deviza 
UZPR – ,,Împreună scriem istoria clipei’’, au urmat 4 
ore memorabile în deplinul înțeles al cuvântului. 

 

Într-un cadru festiv, au fost decernate 
premii  și trofee „Sens și contrasens în 
mass-media” ca rezultat al unui concurs 
cu același nume, menit să reflecteze 
stadiul adaptării presei românești din 
țară și străinătate  în actul comunicării și 

care au stabilit repere noi în relația dintre mass-media, public și autorități. 
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Premiile au fost împărțite pe 
opt secțiuni, pentru care au 
urcat pe scenă personalități 
marcante prezentând laudațio 
și înmânarea distincțiilor. 
Prima secțiune premiată a fost 
cartea și a fost reprezentată de 
doamna Daniela Zeca-Buzura – 
prozatoare, critic literar, poetă, 
publicistă, realizatoare 
emisiuni radio și TV , urmând 
secțiunea următoare cu 
laudatio prezentat de jurnalista 
Lavinia Șandru,   distinsa 
doamnă Iuliana Gorea Costin – 
ambasador extraordinar și 

plenipotențiar, soprana 
Felicia Filip,  domnul 
Alexandru Mironov – 
scriitor, jurnalist și 
politician român, fost 
ministru al tineretului și 
sportului, urmând și alte 
personalități deosebite pe 
care nu am reușit să le 
rețin din motive de 
emoție și euforia 
atmosferei fabuloase. 

În sală a fost prezentă 
jurnalista Carla Tompea – 
director Programe şi 
director al postului TVR 2 
și marea campioană la 
atletism – Gabriela Szabo 

și multe alte personalități.  Cunoscuta și apreciata interpretă Paula Seling, a deschis 
evenimentul cu piesa Vals – muzica și orchestrația: Eugen Doga, text: Viorica Demici , 
tenorul Alin Stoica, soprana Elina Velica şi Viorel Burlacu. 

Tenorul Alin Stoica și soprana Elina Velica 
Doamna Mariana Pachiş – artistă figurând deja în Cartea Recordurilor pentru picturile în 
nisip realizate, a zugrăvit fiecare portret al premianților pe tot parcursul acestui eveniment. 

Aprecierea de care se bucură astăzi UZPR este rezultatul binemeritat al eforturilor pe care 
membrii jurnaliști și echipa de la conducere le-au depus constant timp de peste un veac 
pentru afirmare pe multiple planuri în lumea jurnalistică din țară și din străinătate. 
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Drumul ascendent în 
planul imaginii, dar mai 
ales în conținutul 
calitativ al știrilor și 
articolelor publicate a 
fost trasat cu sprijinul 
pe care 
personalități  marcante 
ale școlii superioare 
române  de jurnalism l-
au acordat în mod 
constant, dar mai ales 
cu experiența 
managerială a 
domnului președinte 
Doru Dinu Glăvan care 
în momentele cruciale, 
a  împărtășit cu 
generozitate și 

dezinteresat din timpul și înțelepciunea sa, pentru ca astăzi, împreună să aplaudăm 
adevărate modele din slujba presei de bună calitate. 

Profesorul Eugen Ionescu spunea undeva despre el însuşi că este „anormal de normal”. Ar 
putea fi şi o caracterizare a domnului președinte Doru Dinu Glăvan care de multă vreme a 
intrat în zodia marilor realizări pe tărâm jurnalistic, figură emblematică în lumea erudită 
contemporană. 

Cu cei peste 4000 de membri, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este mai 
cuprinzătoare şi mai puternică prin prezența activă și neobosită. Această forță ne va implica 
şi responsabiliza şi mai mult ca jurnaliști în slujba dreptății și adevărului. 

Cuvântul de  încheiere a aparținut domnului Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR, care a 
acordat  Marele Premiu al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi distincţia „Sens şi 
Contrasens în mass-media”, emisiunii „Teleşcoala” și alte două trofee la categoria 
„Televiziune”. 

• Spectacolul-eveniment „Gala Premiilor Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 
România” din studioul 3 al TVR București a fost moderat cu profesionalism de 
Mircea Neacșa și Carmen Târnoveanu. 

Când scriitorii mor, ei devin cărți. Jurnaliștii când pier, ei devin istorie, pentru că 
națiunea de azi are la bază narațiunea de ieri! 

Felicitări întregii echipe UZPR! 
Succes în continuare, domnule președinte Doru Dinu Glăvan! 
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Constanța Abălașei Donosă – 
 ACUARELĂ ȘI SONATE

 
 
Sonată de suflet 
 
Cerul meu privea prin stele, stele mari și 
stele mici. 
Mă privea cu ochii fixi astrul meu Brail 
numit. 
Cerul meu iartă cu ploaia, ploaie repede 
înfrântă- 
Ploaia-mi cântă tot prin stropul muzică 
necunoscută. 
Muntele simțea prin ram, ramuri verzi, 
ramuri uscate... 
Eu vedeam cu ochii minții, muzică șoptită-n 
șoapte.     
 
Sonata ochilor  
 
Iubesc ochii orice culoare ar avea;   
Cei care văd lumea pentru mine 
Și-mi descriu natura românească; 
Cu nume de ținuturi, munți și ape 
De Sfinți și mănăstiri aproape. 
Cu nume de flori și păsări cântătoare 
Cu nume de dansuri și jocuri horitoare. 
Cu nume de câmpii cu maci 
Și ploile de mai cu roade și strai. 
Cu nume de îngheț-dezgheț 
Cu nume românesc, iubesc!  

 
 
Sonata dorului apus 
 
Ploaie mută, ploaie mută, roșu trandafir și 
spin; 
Zi albastră cu-ntuneric, bucurii ce nu mai 
vin. 
Voi rămâne, voi atinge, ploaie mută strop 
ce-aduce   
Al tău chip verde-n privire, vorbe tandre de 
iubire.   
Precum dorul stropilor închiși sub taina 
ploilor. 
Trup în trup tu ploaie mută, rătăcești alene 
Ești aici iar vei atinge trupu mi-l sărută!  
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Sonata anotimpurilor românești 
 
Mi-e dor de primăvara crudă 
Cu verde prins ca la cercel,  
Când totul naște prinde viață 
Mi-e dor de primul ghiocel. 
Mi-e dor de frunza de mesteacăn  
Din verdele-ntins al pădurii, 
De grânele pictate-n aur 
De coronițele cu frunze de laur.  
Mi-e dor de ochii ierbii-n rouă  
Când stropii ploii albăstrui 
Spală tot foșnetul pădurii 
Lăsând boarea mirului! 
Mi-e dor de Dunărea ce-și lasă  
Malurile pictate cu dor,  
De ciocârlia românească 
Ce cântă pe-al Bărăganului ogor. 
 
Mi-e dor când toamna poposește 
Pe tot meleagul românesc, 

Cu frunzele pictate-n codru 
Și holde-n pârguri, cum alții jânduiesc! 
Mi-e dor de cerul iernii sidefii 
Cu-albastru-n zare sau violet smălțat,  
Mi-e dor de fulgii mlădioși ce cad încet 
Pe pământul românesc în ropot cadențat. 
Mi-e dor de focul care arde în vatra 

românească, 
Din casa bunicilor cerul să-l privesc.  
Un ochi, un suflet ce să-și mai dorească? 
Să văd cum ninge afară pe plai românesc!  
 
 
Sonata începutului de vară 
 
Iubesc cerul clopot mut, 
Iubesc luna trădătoare, 
Iubesc plantele ce plâng 
În lumina schimbătoare. 
Iubesc iarba răsărită 
Primăvara în câmpie, 
Iubesc stele strălucind... 
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Chipul tău, ce mi-e drag mie!      
 
 
 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 norilor 
 
Nor albastru cenușiu  
Tu ai năvălit văzduhul,  
Nor de ploaie argintiu  
Ai întunecat pământul. 
 
Nor albastru cenușiu  
Nor văzut de ochii mei,   
Nor în dans pe muzica 
Stropilor cu clopoței.   
 
 
Sonata soarelui  
 
Te-aștept soare să răsari 
Lângă mal privesc natura,  
Liniște cu dulce grai  
Gând pecetluit într-una. 
Soare blând, soare mult 
Soare, arc de curcubeu,  
Soare bând, soare mult 
Rugă peste trupul meu.  
Stăpânit de raze line 
Ale valului în mal, 
Gând pecetluit spre seară  
De-un sălbatec dor total!  
 
 
Sonata ploii mute  
 
Vânt zglobiu și ploaie surdă   
Zgomot straniu, strop pripeag , 
Bați la geamuri să te-audă   
Sterpul dor, al celui drag.  
M-am închis între pereți  
Voia voastră-i mai tăcută,   
Și murim închiși în noi  
Eu, tu vânt și ploaie mută.  
 
Autoare, Constanța Abălașei Donosă 
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Valentina Balaban – Versuri 

 
 
GRAI ROMÂNESC 
 
Grai din dor albastru 
Roşul, viaţă-n astru 
Aurul dospit în lanuri 
Inimi ticăind în ramuri 
Ritual solar din veac 
Omul, sanctuarul dac 
Mame…ram de neam 
Alchimie din Adam. 
Noaptea-n vis roieşte 
Eminescu oglindeşte 
Slove inspirate-n vers 
Crai de grai din univers. 
 
Mamă-Univers 
 
Mamă, pântec în descântec 
Din iubiri spre zămisliri 
Suflu-n inimă conspiri 
Universuri prinse-n cântec. 
Mamă-n misiuni divine, 
Vieţii îi rodeşti prezentul 
Naşti istorii, işti absentul 
Darul cerului prin tine. 
Mamă, prezent unicat 
Din sublim în fii şi fiice 
Creatoare din matrice 
Focul sacru-n lutul dat. 
Mamă, luminând Lumini 

Terra… mama mamelor 
Candelă, nimbul icoanelor 
Untdelemn de mir închini. 
 
Cel numit... 
 
Cel numit respiră-n frunze 
Se-odihneşte-n piatra trează 
Prin diversitate-n muze 
Cel numit prin Om lucrează. 
Cel numit, suflare-n roluri 
În imagini pregândite 
Din memorii, alte doruri... 
Cel numit pe cruci ţintite. 
Cel numit din praf de stele 
Boltă pe podea de lut 
Din pleiade paralele 
Cel numit din neştiut... 
Cel numit, mirele sacru 
Nenuntit, neasfinţit 
Privitor din căi pe astru 
Cel numit desăvârşit. 
Cel numit Lumina Lumii 
Frâul gândului veghează 
Învârtind roata minunii 
Cel numit prin noi visează. 
Cel numit în rugi sihastre 
Univers trezit din clipă 
Porţi deschide-n căi măiastre 
Cel numit în dor, aripă... 
Cel numit e-n cord sincronul 
Croazieră-n timpul dat 
Te ghidează schimbând tonul 
Cel numit în grai titrat. 
Cel numit e arhitectul 
Ce ţâşneşte din abisuri 
Noi îi plagiem portretul 
Cel numit sufleor de visuri. 
Cel numit, cel fără umbră 
Creator şi călăuză 
Sine sfânt în calea sumbră 
Cel numit izvor şi muză... 
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Cel numit din ne-nceputuri 
Facere cu-a Lui sclipire 
Spre deşertăciuni de trupuri 
Cel numit prin mântuire... 
Cel numit, judecătorul 
Dată-n ultima suflare 
Pe tărâm Luminătorul 
Cel numit şi Rupt din Soare... 
Cel numit programatorul 
Cartea-i sfântă, vestitoare 
Printre drame ţese-umorul 
Cel numit spre încântare. 
Cel numit în templul sacru 
Sinele cel dăruit 
Din clepsidră-n amfiteatru 
Cel numit, Cel miruit... 
Cel numit, taina iubirii 
Celulară armonie 
Prins în mrejele simţirii 
Cel numit din hrană vie... 
Cel numit, slavă cerească 
Cod deschizător de gând 
Pe planeta Lui albastră 
Cel numit ne-a prins în rând... 
Cel numit, cerescul Tată 
Alfa şi Omega-n Timp 
Vid pornit pe-o rimă dată 
Cel numit...zeu din Olimp... 
Cel numit, mare regizor 
Roluri răstignind iubirea 
Scene prinse-n rotisor 
Cel numit, nemărginirea... 
Cel numit Botezătorul 
Porumbel...buna vestire 
Apă incantând izvorul 
Cel numit Noua Venire... 
Cel numit, împărtăşire, 
Miel vândut, sacrificat, 
Pâine, vin spre amintire 
Cel numit şi Împărat... 
Cel numit şi Fiu şi Tată 
Unul fără de prihană 
Stă de-a dreapta nepătată 
Cel numit de noi Icoană... 

Cel numit în Trinitate 
Închinare-n roza lină 
Cale spre eternitate 
Cel numit Pura Lumină 
Cel numit şi Ţiitorul 
Univers de El ţesut 
În iluzii ajutorul 
Cel numit iubire, scut... 
Cel numit pescar de lume 
Spre propovăduiri creştine 
Prinşi în marea Lui minune 
Cel numit menind destine... 
Cel numit în alchimie 
Apa structurează-n vin 
Peşti şi pâine în pustie ... 
Cel numit cu har divin. 
Cel numit Învăţătorul 
Pentru suflete-nsetate 
În minuni biruitorul 
Înviind din moarte-n moarte. 
Cel numit fiu de fecioară 
Prin visări transcendentale 
Vieţii un reper comoară 
Cel numit de magi pe cale... 
Cel numit să ia păcatul 
Prin tenebre întrupat 
El a părăsit Înaltul... 
Lumea toată a iertat. 
Cel numit prin Înviere 
Dătător de infinit 
Judecata-i în triere 
Cel numit din răsărit. 
Cel numit, copil din iesle 
Prigonit şi alungat... 
Prevestit pe căi celeste 
Cel numit şi aşteptat... 
Cel numit şi mesagerul 
Curcubeu triumfător 
Punte, arc peste misterul 
Cel numit Biruitor. 
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Tabăra de creație și re-creație „Împreună în 
Bucovina” – Sărbătoarea prieteniei 

 

 
 Ce minunat e să stai la o masă a prieteniei, să râzi, să-i îmbrățișezi pe toți cei prezenți 
cu bucuria revederii ca într-o adevărată familie! Așa se întâmplă la evenimentele organizate sub 
egida Asociației „Universul Prieteniei” iar meritul i se cuvine pe drept, doamnei Rodica Rodean – 
președinta fondatoare care cu tenacitate coordonează numeroase evenimente culturale având 
ca scop promovarea și reabilitarea patrimoniului cultural. Oameni de artă minunați, adunați în 
locul și momentul în care poezia, proza, muzica s-au contopit într-o lume a frumosului și a 
inspirației. 
 Am lăsat ceva timp să treacă, pentru a sedimenta și filtra momentele desfășurate în 
perioada 20-25 iulie 2021- în Tabăra de creație și re-creație - ÎMPREUNĂ ÎN BUCOVINA - proiect 
cultural finanțat de Ministerul Culturii.  
Timp de cinci zile, Pensiunea Lucreția din Vama a fost o  Casă a Cărții întrucât a găzduit o 
manifestare ce s-a dovedit a fi un adevărat eveniment al lumii culturale.  
Nu mai încape nicio îndoială că dincolo de tot regalul literar a stat la bază o adevărată sărbătoare 
a prieteniei care se bazează pe recunoașterea relevanței şi importanței prieteniei ca un sentiment 
nobil şi valoros în viaţa oamenilor de vârste diferite, din zone diferite ale țării, specializări, studii 
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și activități diferite dar care au ca numitor comun dragostea de neam, de cultură și mai ales de 
oameni. 
Programul s-a desfășurat conform afișului, într-o atmosferă relaxantă deși timpul a fost atent 
cronometrat. 

După colocviile din deschiderea evenimentului, lansările de carte, semnale editoriale a 
fost și un moment propus să aducă în conștiința contemporaneității pe reperul absolut și punctul 
cardinal al culturii şi civilizației românești - Mihai Eminescu, printr-o serie de creații și comentarii 
literare. Momentul a depășit limitele unei simple evocări și a creat un moment de meditație 

filosofică și poetică susținut de eminescologul Theodor Codreanu, la sensul lumii și al omului, la 
condiția umană, la trecerea 
inexorabilă a timpului, la 
iubire, viață și moarte. 
Grație creațiilor alese, 
viziunii artistice și talentului 
doamnei Lucia Olaru Nenati 
și a poetului Emilian Marcu, 
momentul a devenit un act 
poetic tulburător, de adâncă 
reflecție şi emoție, care a 
adus în prezent chipul 
marelui nostru geniu literar 
Mihai Eminescu.   
 În cadrul 
acestei tabere, în a treia zi a 
avut loc o excursie la 
Mănăstirea Humorului și 
Mănăstirea Sucevița unde am ascultat cu mare atenție prezentarea unei maici despre lăcașul de 
cult care datează încă de la sfârșitul secolului al XVI-lea, numărându-se pe lista celor mai vechi 
biserici din țara noastră. A fost ridicată de către Gheorghe Movilă, cel mai mare dintre frații 
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Movilă, cu aportul întregului neam al Movileștilor. Tot la Mănăstirea Sucevița după ce maica 
stareță ne-a adresat cuvântul de bun venit cu amabilitatea-i bine-cunoscută ne-a invitat la masa 
de prânz înnobilată la final de niște plăcinte cu brânză proaspăt scoase din cuptor. Excursia a 
continuat cu vizita la Muzeul ouălor încondeiate – Lucia Condrea și s-a încheiat cu o plimbare de 
neuitat cu trenul Mocănița. 
 A urmat, în partea finală a evenimentului, un moment artistic de „Șezătoare în 
Bucovina”, cuprinzând diverse scenete adaptate momentului, anumite datini și tradiții locale iar 
în încheiere  am participat cu toții la cântece și jocuri moldovenești. La masă puteau fi degustate 
vinuri românești în game de roșu și galben, platouri apetisante cu urdă, caș, ceapă verde și roșii 
direct de la producător, colaci și plăcinte moldovenești. 
 Ca la orice sărbătoare, toți cei prezenți – autori de carte, au oferit cadouri simbolice, 
prietenilor de condei, evident câte o carte cu dedicații personalizate, marcând acest eveniment 
pentru totdeauna și în bibliotecile personale ce vor dăinui peste ani și generații.  
Cunoscută ca un extraordinar organizator de evenimente, doamna Rodica Rodean a demonstrat 
că poartă în suflet o mare dragoste pentru oameni și dorința de a fi prietena tuturor. 
A fost, dragi prieteni-cititori-călători, un eveniment trăit la cote înalte. A fost o călătorie 
necenzurată cu oameni deosebiți, pe plaiuri bucovinene. 
Felicitări tuturor participanților și colaboratorilor activi la acest inedit proiect!  
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Lăcrămioara Maricica Niță – Versuri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cioburi 
Prizonierele unei clepsidre 
fire de nisip coboară cadențate 
Un pasaj dificil a unei vieți prea încercate.  
În liniștea nopții, sunetul unei sirene îmi 
scuturâ gândurile.  
Undeva în oraș, o altă clepsidră va fi 
spulberată,  
boabele sale vor prinde aripi dispărând în 
golul din jur.  
Auzul surd la șoapta vântului,  
ochii orbi la strălucirea soarelui din care roua 
nu va mai curge pentru a clăti abundența de 
timp.  
Riduri profunde, cu rădăcini în adâncul inimii 
hrănesc dorința de supraviețuire, agătându-
se de o ultimă respirație. 
 
 

     Primăvara din mine 
 
Mă doare primăvara din mine 
îi simt vârcolirea 
 atingându-mi măruntaiele 
îi aud bocetul 
 jucând șotronul pe corzile inimii 
 
uite cum își întinde rădăcinile 

vrând parcă să-mi străpungă epiderma 
A înflorit în albastrul irisului meu 
împrumutând din lumina ochiului 
își cântă nașterea la umbra inimii mele 
binecuvântând fiecare bătaie de aripă 
a fluturilor poposiți în stomac 
nerăbdători să își ia zborul 
către o nouă primăvară. 
 
 

    Agonie 
Nu, nu am părăsit niciodată pântecele 
mamei.  
simt strânsoarea cordonului ombilical în 
jurul inimii... 
uite, mamă!  încă un fir de păr alb mă apasă 
pe tâmple..  
aud șoapta vântului încâlcindu-se prin părul 
meu ca într-un lan de grâu 
timpul îmi mușcă glezna piciorului drept 
șchioapătă însângerată pe prispa casei tale 
lasă-mă să odihesc capul  în poala ta 
cum făceam de copilă  
iar tu prefăte că îmi măngâi gândurile. 
 
stinge-mi setea de viață cu laptele sânului 
tău neînțărcat 
inima mea se odihnește la umbra inimii tale 
mai naște-mă o dată, nu vreau să 
îmbătrânesc 
 nu auzi cum plânge copilul din mine? 
 

     Scriu despre oameni și îngeri 

 
Târândul anevoios prin neprihănirea 
zăpezii norilor, îmi șterg talpa piciorului 
drept în pridvorul cerului. 
  
 Prin puterea gândului îmi încerc zborul, ruga 
mea întrecându-se în strigarea   
pescărușului. 
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Durerea aripilor mele sângerează, colorând  
 asfințitul până la ultimul petec de cer furat 
imensității. 
 
Pe albul ochilor scriu despre oameni și îngeri, 
orbită de uscăciunea ultimei lacrimi  
 
într-un echilibru precar în colțul ochiului. 
 
 Cuvintelor le strig din urmă iar ele îmi 
răspund săltând printre stele, 
le-am prins jucând șotronul tocmai pe Calea 
Lactee 

 

Talpa condeiului lasă urme adânci prin 
nisipul Timpului! Unicul dușman îmi este 
valul uitării! 
Și atunci, îmi caut odihna la asfințitul vieții, 
abandonându-mă în oaza verde din 
deșertăciunea Cuvântului! 
 

      Cine a ucis poemul? 
 
Pași șovăitori se aud târziu în noapte.O 
bufniță își cântă singurătatea, ecoul  
 
plânsetul ei se izbește de pereții coridorului. 
Perdeaua deasă a nopții se așterne peste 

copacii din grădină, atârnând greu de 
fiecare frunză îngălbenită. 
 
Din când în când, un fulger străpunge 
imensitatea cerului prevestind apropierea 
ploii. O pală de vânt deschide ușa camerei 
izbind-o cu putere de perete, precum o 
palmă pe obrazul uscat de vreme.  
 
Năzdrăvanul spulberă obraznic topul de 
hârtie uitat pe colțul mesei iar foile își iau 
zborul împrăștiindu-se care încotro pe 
covorul din mijlocul camerei, cu franjurii săi 
încâlciți și zdrențuiți pe alocuri. 
 
Un sunet sec completează muzica susurată 
de vântul puternic. Șoaptele foilor se 
transformă într-un oftat. Călimara se  
 
odihnește pe chipul lor alb lăsând în urma 
o pată cu aspect hilar. Forma sa se schimbă 
cu fiecare secundă ce se scurge pe cadranul 
ceasului din perete. Negura sa ascunde 
literele poemului scris cu o oră înainte de 
condeiul ursuz al poetului.  
 
În penumbră, într-o atitudine statuară, 
bătrânul poet urmărește cu privirea 
pierdută zborul lin al manuscrisului. Unde 

să își găsească puterea de a se ridica de pe 
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laviță? Oasele nu mai răspund, le aude 
geamătul la fiecare mișcare. Rotițe ruginite, 
genunchii îi tremură fără stăpânire. Însă cu 
gândul pleacă către masă, mângâie restul 
manuscrisului scăpat de obrăznicia vântului 
într-o atingere aproape senzuală, precum 
atingerea femeii iubite în clipele de amor 
descătușat. 
 
Instinctiv își strânge pumnul într-o încercare 
nesigură de a opri cuvintele ce i se învârteau 
în minte: 
 
"Într-o călimară, plină cu cerneală...ce fel de 
cerneală ai tu în călimara ta?" acel joc al 
copilăriei de mult apuse, melancolia serilor 
de toamnă când se juca dinaintea sobei de 
teracotă, pe țolul de coade țesut împreună 
cu mumă-sa în nopțile geroase de iarnă. 
 
Ce fel de cerneală o fi având în călimara ce 
zace acum pe podea? O cerneală ucigașă de 
cuvinte? Uite cum a distrus fiecare literă 
frumos încondeiată până nu demult! 
 
Cum poate o călimară să fie mamă și asasin? 
Din adâncul ei s-au născut literele. 
 
Șoaptele sufletului său le-a trasformat  
într-o înșiruire de cuvinte. Agățate de peniță 
le-a așezat cuminți în versuri ce își așteaptă 
declamatorii. 
 
Iubiri fierbinți, doruri neîmplinite, ani trecuți 
în zbor lăsând urme pe trupul uscătiv dispar 
acum ca într-o gaură neagră, căldura lor 
estompându-se în praful cosmic. 
 
Un zâmbet melancolic i se agață de colțul 
gurii. Bătăile inimii sale se acordă ticăitului 
ceasului din perete, un cântec sacadat, o 
întoarcere în timp. Scurgerea secundelor 
prin venele îmbătrânite înapoi, până la 
izvorul alb al facerii.  

 
Voise un poem capabil să închidă în el tot 
zbuciumul vieții. Dorea să lase în urmă-i un 
testament al operei sale, acum neterminată. 
 
 
Privirea străpunge întunericul camerei și se 
odihnește pe ultimul cuvânt ce se ivește de 
sub pata de cerneală: Sfârșit! Doar atât a mai 
rămas din toată viața dedicată poeziei: un 
cuvânt mânjit ce își strigă durerea din albul 
murdar al unei foi de hârtie. 
 
Vântul s-a potolit demult. Ploaia plânge 
molcom în geam de parcă ar vrea să șteargă 
cu lacrimile sale urmele de tuș eliberând 
cuvântul din strânsoarea lui. 
 
O lumânare își pâlpâie lumina tremurândă 
într-o ultimă încercare de supraviețuire. 
 
Bufnița și-a reluat cântul prevestind parcă 
moartea poemului. 
 
Autoare Lăcrămioara Maricica Niță – Italia 
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