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Pandemia umanității 
 

 
 Eu nu știu alții cum sunt, însă eu, când încep să lucrez la revista 
Condeierul diasporei, încep cu revista anterioară, pentru a nu mă 
repeta, sau eventual a continua ce e necesar.  Ei bine, am găsit acolo un 
articol dedicat extraordinarului eveniment „Sens și contrasens în mass-
media” din cadrul UZPR și pe care l-am încheiat astfel: 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!  
Spunea Johann Wolfgang von Goethe că „Omul care moare este 

asemenea unui astru ce asfințește, dar care se înălță mai strălucitor 
în altă emisferă.” 
 Cred că domnul Glăvan avea agenda plină cu proiecte și evenimente 
pentru încă un an în avans. Și noi eram pe agenda lui pentru luna 

octombrie – programasem împreună un eveniment la Galați la Salonul literar cu cărțile pe masă.  
În data de 31.10.2021, după anunțul decesului domnului DORU DINU GLĂVAN, cineva a scris pe 
contul lui de Facebook următoarele: „A vrut să fie președinte pe viață al UZPR, prin forțarea unui 
nou statut, dar moartea i-a pus capăt ambițiilor, el neînțelegând înțelepciunea pildelor biblice: 
bieți muritori, nu stiti ce va asteapta maine!” Prefăcute sau sincere, compasiunea şi întristarea 
sunt reacţia umanităţii din noi, trezirea corzii sensibile care ne face să deosebim între viaţă şi 
moarte, între plăcere şi suferinţă, între bine şi rău. Ceva din fiinţa noastră profundă reacţionează 
spontan, ca un mecanism de apărare şi în acelaşi timp de sprijin pentru celălalt, aflat în doliu, 
căruia întristarea noastră îi transmite că suntem alături de el, că nu e singur în faţa durerii şi 
dispariţiei celui drag. Moartea vine la fiecare când i-a „sunat ceasul”, ne spune vorba înțelepciunii 
populare. Această pandemie a făcut ca  sinistrul orologiu să se audă tot mai des și pentru tot mai 
mulți.   
 Nu de puține ori am auzit indivizi care invocă înțelepciunea pildelor biblice, când vor 
de fapt să ascundă micimea umană din faptele sale, pentru că, nu-i așa? chiar și pe drumul drept, 
șarpele tot numai în serpentină merge.  Ce fel de om poate fi acela care se lamentează când altul 
moare?! De multe ori am auzit : „ A murit. L-a pedepsit Dumnezeu!” Dragi confrați, moartea nu 
este o pedeapsă sau o răsplată, ci o lege structurală a lumii. Chiar Seneca spunea că „Noi murim 
în fiecare zi, căci în fiecare zi se ia o parte a vieții, chiar când creștem, viața descrește.” 
Dacă am avea ca scop curajul de a pune demnitatea pe primul loc, lumea ar deveni un loc mai 
bun. Cine nu poate trăi cu propria singurătate nu știe să profite de toate bucuriile vieții. 
 Am sperat ca această pandemie indusă, condusă ori cum ar fi ea, să ne facă să 
înțelegem cât de mici și neînsemnați suntem cu toții în fața sorții. Egoismul este drogul umanității 
prin care entitățile din alte lumi au controlat și au distrus umanitatea dintotdeauna în întreaga 
ei istorie. O epidemie de indiferenţă este cea mai gravă prăbuşire care se poate întâmpla unei 
societăţi dezorientată, lipsită de repere profesionale şi morale. Dacă ar zăcea pe străzi cadavrele 
celor răpuși de Covid , cred că am trece pe lângă ele cu paşi grăbiți şi ochii în telefon.

Grafică realizată de 

artistul Mihai Cătrună 



 
 

 4 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 16  anul IV  Decembrie  2021 

IAD şi RAI 
(a se citi în şoaptă) 
 
Va mai ieşi un fum 
Din aprigul cuptor 
Când mă voi face scrum 
În deal la cremator. 
 
O pulbere uşoară 
Un praf fin de cărbune 
Ce se înalţă, zboară, 
Şi apoi se depune. 
 
Şi-o urnă cu cenuşă 
Ascunsă într-o nişă 
O mână, o mănuşă 
Pe undeva, în fişă. 
 
Iar sufletul?! S-a dus 
Nu ştie nimeni unde 
În veşnicul compus 
Din fracţii de secunde. 
 
E tot ce te aşteaptă 
Dup-un steril canun, 
O cale scurtă, dreaptă, 
Pe un traseu comun. 
 
Din multa-ţi avuţie 
Ce-ai strâns o viaţă-ntreagă 
Nimic să nu-ţi rămâie? 
Doar praful să se-aleagă? 
 
Cu doar o mângâiere 
Să ai un loc de veci 
Nu cu expropriere 
Din el să nu mai pleci! 
 

Să stai într-o firidă 
Ani mulți, chiar şi o mie 
Precum în piramida 
Lui Keops - o mumie. 
 
Sau poate mai modest, 
Îţi vei clădi cavou 
Foarte de stimă gest, 
Dar cui îl laşi cadou? 
 
În care loc anume 
Ai vrea morțiș să stai 
Să fii în astă lume, 
Din toți cel mai dihai? 
 
Mai bine-n patru vânturi 
Să-nfrunţi vremelnicia 
Decât în patru scânduri 
Să-ascunzi nimicnicia. 
 
Mai bine ars ca mort 
Decât, cumva, de viu, 
Cel mai de groază sport 
Dintr-un trecut deliu. 
 
Pe rug au ars de vii 
(Cu public spectator) 
Martiri sute de mii: 
„Spre mântuirea lor!” 
 
(Prostia omenească 
Mereu vrea victime 
În goană nebunească 
După orori şi crime.) 
 
Trăim noi cât trăim, 
Trăim dar şi greşim; 
Nu ştim să ne ferim, 
Greşim şi iar plătim. 

 
Plătim şi după moarte, 
Plătim abia atunci: 
Văzută-i a ta soarte 
În beznă când te-arunci. 
 
Că nu sunt vorbe goale 
Acelea: iad şi rai; 
Că nu-s degeaba boale, 
Nici vorba „rău”, din grai. 
 
Şi, totuşi, vom trăi 
Pe veci, nelimitat, 
Cât timp ne vom simţi 
Cu sufletul curat. 
 
Trăim în amintire 
Şi vom trăi mereu, 
Nimic nu-i fără ştire 
Nici fără Dumnezeu. 
 
E amintirea bună? 
Vom retrăi prin ea! 
Din nou vom fi-mpreună, 
Ne vom mai revedea? 
 
Prezenta sindrofie 
A luat acum sfârşit. 
Şi pe-alţii îi îmbie 
Cuptorul înroşit. 
 
Acum, în Asfinţit, 
Smerit, la toţi mă-nchin: 
Va fi vreun Răsărit? 
Adio şi... AMIN!  
 
 

 Daniela Gumann, Salzburg  - Austria 
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Eseu despre Dumnezeu și istorie 
 

 
 Atunci când, în iunie 1914, la Sarajevo, tânărul extremist sârb 
bosniac Gavrilo Pincip trăgea focurile de revolver care urmau să-i 
curme viața moștenitorului tronului monarhiei Austro-Ungare, 
arhiducele Franz Ferdinand („împușcătura care s-a auzit în toată 
lumea”), nimeni nu bănuia ce pârjol avea să cuprindă Europa, 
apoi întreaga lume. De fapt, războiul a pornit fără ca cineva să-l 
dorească, în acel moment, apoi, după mobilizarea rusă, toate 
marile puteri au procedat identic, iar lipsa dorinței unui conflcit 
militar s-a transformat în dorința începerii unui război limitat în 
timp și spațiu. Nimeni nu bănuia care vor fi desfășurarea și 
amplitudinea celui dintâi mare război mondial, care vor fi ororile 

sale, câte milioane de persoane aveau să piară, combatanți ori necombatanți, din pricina 
gloanțelor, obuzelor, baionetelor, bolilor, foametei, frigului.  
 Acest cataclism al istoriei a fost botezat „Marele Război” și nimeni, niciodată, nu ar 
fi pariat că el va fi întrecut, cu mult, în jertfe umane și distrugeri materiale, de un alt conflict 
sângeros.  
 La începerea ostilităților, Regatul României, stabil din punct de vedere economic și 
destul de omogen, din perspectivă etnică, a decis, contrar voinței regelui Carol I, starea de 
neutralitate, în ciuda eforturilor bătrânului suveran de a apleca balanța în favoarea Puterilor 
Centrale, de care îl legau nu doar glasul sângelui, ci și tratatul secret defensiv, semnat în anul 
1883. N-a fost să fie așa, regele a murit la scurt timp de la acest eșec personal (dar respectând 
voința clasei politice), iar România a reprezentat, vreme de doi ani, o insulă de stabilitate, într-un 
continent măcinat de furtuni. Zgomot de arme la frontiere, însă afaceri profitabile, Bucureștiul 
vânzând grânele și petrolul tuturor celor implicați în conflict.  
 În august 1916, România va alege să intre în război, mergând pe cartea Antantei. 
Desigur, eram filo-francezi, însă aliatul de la est nu ne inspira, deloc, încredere, având în vedere 
gesturile sale de desconsiderare a unei țări mici, în anul 1878 (răpirea sudului Basarabiei și 
amenințarea că trupele țariste vor ocupa Bucureștiul). Din punct de vedere teritorial, oferta 
Antantei era, fără îndoială, mult mai tentantă: preluarea celei mai mari părți a Bucovinei, răpită 
de austrieci la 1775, a Transilvaniei, Maramureșului, Crișanei și Banatului.  
 De cealaltă parte, oferta Puterilor Centrale era mai puțin atractivă, din perspectivă 
teritorială: Basarabia, la care „se putea adăuga”, ca o dovadă de mărinimie, retrocedarea 
Bucovinei, precum și o mică rectificare de frontieră în Banat. Și, desigur, presiuni, la Budapesta, 
pentru îmbunătățirea situației românilor din partea ungurească a monarhiei.  
 Am intrat în război la 27 august, iar batalioanele române au trecut Carpații, „la arme 
cu frunze și flori”. Au întâmpinat o slabă rezistență, formată din trupe ale rezerviștilor din dubla 
monarhie, însă, după doar două săptămâni de glorie, a urmat tragica înfrângere de la Turtucaia, 
care a pus în pericol flancul sudic și a dus la întreruperea campaniei în Ardeal. Turtucaia a 
reprezentat, dincolo de înfrângerea militară, un mare șoc psihologic pentru o țară care era 
convinsă de superioritatea sa militară și de rolul său de arbitru în Balcani.  
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Divizii germane de pe frontul de vest, de la Verdun, au fost trimise pe frontul de est, iar victoriile 
românești au început să fie de domeniul trecutului. Ne-am retras pas cu pas, îndurerați și aproape 
prăbușiți psihic, dar nu distruși. Începe o lungă pribegie a Casei Regale, a guvernului și 
parlamentului, pe o bucată de Românie, care, însă, își păstrează independența și dorința de 
revanșă. În doar patru luni, roata istoriei se întorsese la 180 de grade.   
 Anul 1917 va fi marcat, mai degrabă, de acalmie, singurele dar adevăratele bătălii în 
care armata română se acoperă de glorie fiind cele de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Defecțiunea 
rusă, declanșată de lovitura de stat a bolșevicilor, la Petrograd, în toamna anului 1917, schimbă 
radical datele problemei. Diviziile rusești se retrag în debandadă și, dintr-odată, România 
descoperă că e singură, pe întreg frontul de est. Și prea mică pentru un război așa de mare. Totul 
părea pierdut. Și totuși… 
 Ce altceva decât voința divină face ca lucrurile să se schimbe radical? La 27 martie 
1918, Basarabia alege, prin votul parlamentarilor săi din Sfatul Țării, să se unească cu România. 
Cu alte cuvinte, din acel moment, România era doar… Moldova Mare. Actul este încurajat, discret, 
de germani, care doreau să mai aline din amarul românilor, generat de semnarea armistițiului de 
la Focșani, în decembrie 1917.  
Pacea de la Buftea-București, din mai 1918, care ne răpea Dobrogea, culmile Carpaților și care 
transforma România într-o colonie economică a Puterilor Centrale părea că a decis, definitiv, 
soarta țării. Din nou, însă, se produce miracolul; germanii și austro-ungarii suferă înfrângeri pe 
fronturi, iar aliații lor, Imperiul Otoman și Bulgaria, ies din război.  
Toamna lui 1918 aduce marile evenimente din istoria contemporană a României: Unirea Bucovinei 
cu Regatul, la 28 noiembrie și Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia, la care peste 100.000 de 
români decid cea mai bună variantă a acelui moment istoric: Unirea cu Țara. În aceeași zi, Regele 
Ferdinand și Regina Maria intrau în Capitala României, părăsită de ocupanți.  Visul României 
Mari devenea realitate, iar Dumnezeu își întorcea, din nou, fața, către poporul nostru. 
      conf. univ. dr.Cătălin Negoiţă, Galați – România 
 
 

PĂMÂNTUL NU TRESARE? -  
 
Şi pământul nu tresare 
Când se spulberă o floare, 
Sau când tună către zare... 
Nu, pământul nu tresare. 
 
Şi pământul nu se frânge 
Când copilul singur plânge 
Cu o lacrimă de sânge... 
Nu, pământul nu se frânge. 
 
Şi pământul nu se teme 
Nici la trecătoare vreme 
În adâncu-i să ne cheme... 

Nu, pământul nu se teme. 
 

Şi pământul nu se schimbă 
Pentru răul ce se plimbă 

Cad imperii şi-a lor limbă... 
Nu, pământul nu se schimbă. 

 
Căci pământul veşnic tace 
Cu speranţa pentru pace. 

În adâncuri doarme, zace, 
Cel sărac şi cel rapace 

Dar pământul veşnic tace. 
Elena Vlase Munteanu, Grumezoaia- 

România
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 Renașterea barocului în pictura Artemisiei Gentileschi 

  
  
 Capodoperele baroce ale Artemisiei Gentileschi au ca subiect femeia. Mai precis, ele 
arată femei în acțiune, afirmând activ supremația feminină și sfidându-i pe bărbații din jur: 
neisprăviți, ucigași și nepăsători care le înconjoară. Chiar și în tablourile lipsite de prezență 
masculină - de exemplu, „Autoportret ca Sfânta Ecaterina din Alexandria” din 1615-17, în care 

găsim artista aratând o roată de tortură 
ruptă în timp ce aruncă spectatorilor o 
privire sfidătoare, exprimând 
revolta contra normelor care 
detronează femeia, înscrise pe țesătura 
creațiilor uimitor de realiste, pro-
feministe ale lui Gentileschi. 
  Nu este de mirare, așadar, că 
Gentileschi s-a bucurat de o reevaluare 
foarte târziu, anul 2018 devenind un 
punct culminant al acestei renașteri a 
secolului XXI.  În iulie, Galeria Națională 
din Londra a achiziționat autoportretul 
cu pricina 4,7 milioane de dolari SUA, 
stabilind un record pentru artistă și 
ridicând colecția minoră de lucrări ale 
femeilor a muzeuluila un total de 21 de 
piese. Conservarea și restaurarea 
pânzei au durat în jur de cinci luni, 

culminând cu un debut public triumfător. Considerat un „cadou de Crăciun pentru națiune”, tabloul 
Gentileschi a generat o mare parte din discuții în jurul arte lui Gentileschi și a autoportretului ei, 
dar și implicațiile asociate pentru reprezentarea femeilor în artă.  Există o parte întunecată a 
achiziției de picturi a Galeriei Naționale:  muzeul a adăugat pictura lao listă de artefacte jefuite de 
naziști în timpul celui de-al doilea război mondial. Procesele-verbale ale ședinței de administrare 
obținute de publicația Artnet relevă îngrijorări cu privire la documentarea provenienței operei în 
anii 1930 și 40. Un francez pe nume Charles Marie Boudeville i-a lăsat portretul fiului său 
adolescent la moartea sa la începutul anilor 1940, dar nu este clar cum a intrat inițial în posesia 
pânzei. De fapt, explică muzeul, decalajul în proveniență datează încă de pe vremea creației 
picturii, ceea ce îngreunează cercetătorii să urmărească călătoria lucrării de la atelierul florentin 
al lui Gentileschi până în Franța secolului XX. Potrivit unui purtător de cuvânt de la National Gallery, 
muzeul are dovezi are sugerează că portretul nu a fost achiziționat de Boudeville - un om cu puține 
mijloace care nu dădea semne de aptitudine pentru artă - ci mai degrabă a fost moștenit înainte 
de 1933, când jefuirea nazistă a început să fie serios aplicată. 
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  Judith Beheading Holofernes  
 
 
Artemisia Gentileschi (1593 - 
1653) a fost o pictoriță italiană 
aparținând curentului baroc 
timpuriu, în zilele noastre fiind 
considerată una dintre 
pictorițele cele mai valoroase 
din generația următoare lui 
Caravaggio. Într-o epocă în care 
pictorițele nu erau acceptate 
ușor de către comunitatea 
artistică sau de patroni, ea a 
fost prima femeie care a devenit 
membră a Accademiei "di Arte 
del Disegno" din 
Florența.  Considerată astăzi că 

fiind printre primii pictori ai stilului baroc, s-a impus 
prin arta să într-o epocă când femeile pictor erau o 
raritate. Este, de asemenea, prima femeie care a 
pictat teme istorice și religioase într-o epocă când 
acestea subiecte erau socotite fiind străine spiritului 
feminin. 
 
          Suzanna și bătrânii   
  Era cunoscută pentru reprezentarea 
naturală  pe pânză a corpului feminin, cât și 
priceperea în exprimarea prin culori a dimensiunii și 
dramei.  Prefera scenele cu femei-eroine și 
personaje mitologice sau biblice feminine. Cele mai 
faimoase tablouri ale sale sunt Suzanna și bătrânii, 
Judith ucigându-l pe Holofern (un subiect baroc 
medieval bine cunoscut în artă, care arată 
decapitarea lui Holofern, o scenă de luptă 
înfiorătoare și sângeroasă) și Judith și servitoarea 
ei. Criticul Jonathan Jones, descrie pictura ca o 
„înregistrare fascinantă a durerii și a curajului lui 
Gentileschi”. 
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   Judith și servitoarea ei (1625) 
 
Jones scrie că pânza pare să acționeze că o 
„aluzie directă” la infamul proces al violului din 
1612 al artistei. Tatăl tinerei de 18 ani, Orazio 
Gentileschi, l-a acuzat pe profesorul de artă al 
fiicei sale, Agostino Tassi, de agresiune sexuală a 
elevei. (După cum explică Artnet News, femeilor 
le era interzis să facă acuzații de viol în acea 
epocă, așa că Orazio a acționat în numele 
Artemisei, detaliind declinul „valorii de troc” 
cauzat de pierderea virginității ei .Pe parcursul 
procesului de șapte luni, Gentileschi a oferit o 
mărturie înfricoșătoare a calvarului ei, suferind 
chiar torturi brutale pentru a dovedi fiabilitatea 
relatării sale. Jones descrie această travestire a 
sălii de judecată într-un articol publicat de 
Guardian, scriind că judecătorul a aprobat 
„utilizarea moderată a sibilei”, sau inele 

metalice strânse în jurul degetelor. În ciuda acestor 
torturi, artista a declarat în repetate rânduri: „Este 
adevărat, este adevărat, este adevărat, este 
adevărat.” Faptul că a fost pictoriță în secolul al 
XVII-lea, că a fost violată și a participat la urmărirea 
penală a violatorului, a umbrit mult timp realizările 
sale ca artist plastic.  Timp de mulți ani, ea a fost 
privită ca o curiozitate.   
În zilele noastre, este considerată ca fiind una dintre 
cele mai progresiste și expresioniste pictorițe din 
generația sa. 
 
(Toate fotografiile: Internet-public domain) 
 

Adrian Grauenfels, Rișon Le-Țion - Israel 
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Valentina Balaban - Poezii 

 
 
Haz de necaz 
 
Simt veșnicia-n țara mea… 
Dușmanii mușcă, viața-i grea, 
Românul intră în extaz 
La greu,face haz de necaz. 
 
Pun talpa toți și-o vor a lor 
Cu bogății și cu decor, 
Se dau “prieteni”, Sfinxu-i treaz, 
Totemul…hazul de necaz. 
 
Identitatea vor să șteargă, 
Dezbină și în zări ne-aleargă 
Și graiul plânge pe islaz. 
Salvarea-i…hazul de necaz. 
 
Dar Lupul-Alb și singuratic 
Își urlă-n lună, dor noptatic, 
Invocă Dacul sfânt, viteaz 
Trezit prin hazul de necaz. 
 
Visul Tău… 
 
Visul Tău...magia noastră 
Pe planeta verde-albastră 
Din eroi de vis…coşmare 
Decăzuţi din Carul Mare 
Vis-fereastră din Măiastră 
Povesteşti candela noastră 

Pe altar de sacrificii 
Printre visuri, artificii 
Univers creând regii 
Timpul dat în gânduri mii 
Viaţa prinde-n contemplare 
Noi poveşti în ascultare 
Nopţile prin Lună cheamă 
Pe furiş ne intră-n geană 
În tăceri filme rulează 
Prevestind din noua fază. 
Irişi…lasere albastre 
Fulgere în căi sihastre 
Clipocind iubirile 
Lăsând amintirile 
Decodezi uitările 
Alungi depărtările 
Tată, Fiu şi Duh în vis 
Energie-n rai promis 
Să-nvârtim Lumină 
Să ieşim din vină 
Să-anulăm coşmarele 
Potolind amnarele. 
Limpezi vise-n feerie 
Toţi treziţi spre bucurie 
Pacea din frecvenţa Ta 
Să cuprindă inima… 
 
Chiar dacă... 
 
Chiar dacă-s din focar, văpaie 
Desprinsă-n haita firilor, 
Lupoaică prin hătiş şi ploaie 
Scrutând cerul stihiilor 
În strop de fee, Gee, tracă... 
Chiar dacă... 
 
Chiar dacă timpul mă rodeşte 
În mistuiri prelinse-n dor 
Urlet spre lună şlefuieşte 
Tărâm de dac, tărâm izvor, 
Strămoşii-n cer făcut-au clacă 
Chiar dacă... 

 
Chiar dacă babele sunt stană 
Iar Sfinx-ul stă ca o icoană, 
O jertfă-n spiritul de mamă 
A cerului sfântă coloană 
Sunt trecător prin valea seacă 
Chiar dacă... 
 
De ce? 
Fac cruce-n icoană 
Spre cer, dor de mamă, 
Doar Geea și cerul 
Dețin tot misterul. 
 
Îmi înnod amintirea 
Și sper că-i trezirea, 
Dar suntem pierduți 
Prea răii-s prea mulți. 
 
Nădejdea-i la Tine... 
Permiți și nu-i bine! 
Barabas învinge, 
Iar mielu-i pe cruce. 
 
De ce Sfântă-Ți carte 
E-o moarte pre moarte, 
Deșartă-n visare 
De ce visul doare? 
 
Tu ești doar Iubire 
Și noi, doar pieire... 
Doar răul învinge? 
Lumina se stinge? 
 
Nu ierți, nu Te doare 
Că-i rău-n turbare 
Și virușii, moartea, 
Îți termină cartea? 
 
Valentina Balaban – Brăila – 
România 
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CONSTANTIN AVĂDANEI-OM AL CETĂȚII 
Florica R. CÂNDEA 

 
 

 
 
  De ce am ales să(mai) scriu despre viața 
unui om renarcabil? Am făcut la fel și despre 
Memoriile pe care le-a coordonat, lăsate de tatăl 
său. Când citim viața unui om, experiențele prin 
care a trecut, ne imaginăm că e aici, aievea. Așa a 
fost și cu domnul colonel(r) dr.ing.Constantin 
Avădanei până la un moment dat. Gândirile, 
viziunile și valorile în care am crezut, au mers 
împreună, ceva vreme. O piedică a făcut să devin 
editor. 
  Scriu despre modelul arhetipal care și-a 
asumat absolut totul să-i rămână perseverent 
vieții pe care a început-o de jos. S-a remarcat (la 
Arad) prin povești demne de urmat din care 
răzbătea  refuzul de a accepta sau urma unele 
norme sau plăceri nevinovate. Așa se face că a 
avut vreme să se bucure cu sufletul de realități, ce-
i drept, cam un an jumate, pe care în alte cetăți le-
ar fi început timid. De aceea nu s-a lăsat prins în 
ademenitoare teorii, a fost sincer și ferm când a 
decis să-și urmeze (și) voința de a scrie și de a veni, 
cu riscul de a ne repeta, cu vrafuri de documente 

și portofolii, albume, insigne, decorații,înscrisuri ș.a. Cu toate acestea, într-o zi, viața și timpul, i-au 
limitat puterile și multele voinți. Dar, i-au rămas capacitățile și ideile grămădite ca un bulgăre de 
zăpadă pe solul patriei sale Dispus să lupte până în ultima clipă, nu a cerut niciodată nimic.  
 A dorit doar complementaritate. Acest nou volum ne va introduce în lumea sa. 
Nemonotonă și plină de fapte uman-culturale (parcă ar duce înspre un Brand personal) plecând de la 
ideea de oțelit militar și până la ideea de a-și face asociați sau  a lua unele decizii radical-incomode. 
"Comandantul trebuie să aibe alături caracter cât și inteligență "(Napoleon Bonaparte). Nu știm dacă 
și domnul colonel (r)Constantin Avădanei a schimbat (puțin) istoria dar; cu siguranță, prin puterea sa 
mentală, a conturat, în juru-i, momente iar condițiile existenței sale modeste de care vorbește în carte, 
sunt elemente configurative în  favoarea sa. 
 Cartea pe care a ales să o publice tot la Gutenberg, Arad (încă din iulie 2020)are în sumar 
șase capitole, fiecare cu alte subcapitole adiacente. 
 S-a vrut o carte simplă dar completă din punct de vedere al vieții și formării cu tot ce s-a 
putut desprinde, concis, din vaste informații. 
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 Alte adnotări și însemnări inedite, întregesc, în loc de anexe, parcursul unei vieți de om, 
militar și cetățean. Facem mențiunea că a doua parte a cărții a fost întocmită cu știrea familiei și cu 
materiale puse la dispoziție de aceasta. Celelalte materiale din prima parte au fost adunate, selectate 
și scrise din voința expresă a  autorului.  
 În carte se regăsesc peste patru sute de fotografii și multe documente care îi conturează 
autorului pecetea unei taine grele- biografia.  
 Cartea va deveni sursă de inspirație și motivație cu tot cu filtrul subiectivismului care 
inundă o carte cu o astfel de scriere mărturisitoare. Se știe că fiecare om are un vis. Visul de a scrie l-
a împlinit pe colonel cu  toate trăirile la maximum. O voce interioară se pleacă la picioarele unui 
echilibru sau la caracterul în trei culori asortat de eșarfa cu a  patriei cinstire. 
Cartea a treia de autor este o biografie intelectuală necesară și binevenită. 
 

BIOGRAFIE INTELECTUALĂ. DE LA VIAȚĂ, ȘCOALĂ ȘI CARIERĂ LA OM AL CETĂȚII- 
O CARTE „SCRISĂ” DIN DOUĂ LUMI 

Carina A. Baba 
 „Biografie intelectuală. De la viață, școală și carieră la Om al Cetății”, autor col (r) lect. 
dr. ing. Constantin Avădanei – Editura Gutenberg, Arad, 2021, ediție îngrijită de Florica R. Cândea. Un 
volum de peste 350 de pagini, dedicat Elenei-Bianca Avădanei și Mariei-Costina Avădanei, fiicele 
autorului.  
 Volumul de față este cu atât mai prețios cu cât prezintă atât perspectiva lui Constantin 
Avădanei despre destinului lui în această lume, cât și perspectiva prietenilor și a cunoscuților lui despre 
viața plină de provocări, pe care a trăit-o la superlativ Avădanei.  
 Volumul de față este cu atât mai prețios cu cât reprezintă strigătul de lebădă al unui 
mare patriot, o persoană care și-a cinstit și onorat țara cu vorba și fapta, în înțelesul cel vechi și bun 
al cuvântului.  
 …Un curriculum vitae, un parcurs al vieții este această biografie, pornind de la începuturi, 
fiindcă, e bine știut, familia reprezintă piatra de temelie al oricărui destin memorabil. „Cum ți-l crești, 
așa îl ai” spune o vorbă din popor. Constantin Avădanei a fost crescut să știe și să manifeste 
demnitate, onestitate, frumusețe a caracterului, respect față de oamenii din trecut și față de cei din 
prezent. Pe toate acestea le vom observa, dacă parcurgem rândurile primului capitol din acest 
fascinant CV, „Familia, viața și școala ca formare inițiatică”. Urmează, firesc, „Cugir – tărâm de 
afirmare”, pentru ca de la pagina 137 să îl privim pe Constantin Avădanei ca „Om al Cetății”, să pășim 
alături de el în „Geografii culturale”, să îi ascultăm, apoi, pe prietenii lui. Fiecare dintre aceștia l-au 
prezentat pe Constantin Avădanei prin prisma sufletului lor îndoliat, creionându-i un „portret peste 
timp”. Cuvintele au fost completate de imagini, în capitolul „Fotografia ca stare de spirit”.  
 Așadar, recomandăm Biografia intelectuală a lui Constantin Avădanei, considerând-o o 
carte de suflet, pentru suflet, dar, mai ales, o dovadă că în secolul nostru atât de ciudat, iubirea de 
țară nu a dispărut, ci doar se strecoară discret printre noi, uneori surâzând, alteori cu lacrimi în ochi. 
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Iulian Filip - Sonete 
 
 
Sonetul lumilor rotunde 
În vechi istorii împrospătătoare  
doi tineri, doi iubiți se 
prăpădeau, 
când cerul și pământul se 
roteau 
în jurul unui singur pui de 
floare. 
 
Ce clară și rotundă lumea lor! 
O lume toată-i într-un pui de floare,  
mocnind Big Bang-ul lumii viitoare, 
un șir de lumi și-n miezuri dorul-dor. 
 
De viață-i dorul, de… mai mult ca viața  
în tineri ani de doruri și de floare… 
Ce nerăbdare-n toată dimineața 
 
din vechi istorii împrospătătoare,  
în care doar  de dragoste se moare  
în lumi rotunde și atât de clare. 
 
Sonetul ispitirilor ștrengare 
Nimic și nici odată, și niciunde  
oricâte se întâmplă nu opresc 
miracolul a câte se trezesc 
și cresc și se-mplinesc cvasirotunde. 
 
Din măr în măr și până la cireașă  
uimirea recitește rotunjimi 
și te surprinzi că lupți ca să suprimi 
privirea  ispitită sub cămașă… 
 
Bluzițe, ii, veșminte străvezii  
ascund,  dar nu de tot, ce se-mplinește… 
O, mere, mere! Cum să nu le știi? 
 
Privirea, ispitită ștrengărește,  

ajută, șlefuiește armonii… 
Miracolul – nimic nu-l stăvilește. 

Sonet pentru altul 
Felicită-mă: am dormit ucis –  

m-am prăbușit în minele din mine, 
în golurile șanselor divine, 

din care ieși, când te trezești, c-un vis. 
 

Felicită-mă: n-am visat nimic… 
Se-așterne ziua ca o foaie albă,  
ca o cărare șerpunid prin nalbă 

și tare-ași vrea să mai trăiesc un pic. 
 

Durerile-s din anii ce-i trăiesc… 
Am ore când nu simt nici o durere… 

Dintre plăceri? Citesc, mai pescuiesc,  
 

mai rătăcesc pe internet prin ere,  
dar cel mai mult cu mine trăncănesc 
și nu mă satur – simt că-s altul, vere.   

 
Sonetul cetitorului de sine 

Strădanie deșartă – pe o viață? –  
cuiva să-i pari că ești precum visezi,  

când ce contează e tu cum te vezi 
în fiecare bună dimineață. 

 
Nu în oglindă să te-ntrebi cum ești… 

Să te citești cum ai citi o carte  
și să-ți urmezi cetitul hăt departe 

până-ntr-o zi, când simți că te… trezești 
 

și te-ngrozești de ce citești în carte… 
Dar s-o închizi?  Nesăbuită treabă,  
când ultimele pagini nu-s departe, 

 
iar câte una-i goală și te-ntreabă 

de zilele strădaniei deșarte, 
când ce-ai trait a fost în mare grabă. 

 
Iulian Filip, Chișinău – Rep. Moldova 
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IUBIREA CA UN DIAMANT PE PARTITURA 

TIMPULUI 
Mara Popescu-Vasilca, Nora, În căutarea identității, roman, ediția a II-a revăzută și adăugată, Editura 
Globart Universum, Montreal  
 

 În galeria personajelor feminine care au constituit subiectele a 
șase cărți de dragoste, sub genericul ”Dragostea, arză-o-ar focul”, 
fiecare volum având altă protagonistă, alte întâmplări și personaje, se 
înscrie și personajul romanului de față, Nora, după spusele autoarei, 
o femeie ”În căutarea identității”. Toate aceste personaje feminine au 
caracteristici asemănătoare: sunt voluntare, de o feminitate evidentă, 
elegante, sensibile, visătoare, excesiv de senzuale, dornice să atingă 
anumite standarde în societate. Desigur, cu unele amendamente și 
note de specificitate. Și Nora se înscrie perfect în marea pleiadă a 
femeilor interesante și deosebit de atractive. O recunoaște ea însăși, 

simțindu-se privită și admirată, pe oriunde trece, impresionând, nu numai cercul de prieteni, dar și 
privirile necunoscuților. Dorințe adolescentine o fac să viseze în fața unui magazin cu pantofi de lux, 
pe care i-a dorit încă din copilărie. Dar, iată că visul i se împlinește, acum poate intra în orice magazin 
să-și îndeplinească dorințele tainice. De ce plac atât, personajele Marei Popescu-Vasilca? Ele atrag 
cititorii, care se regăsesc în ele. Aceasta e magia, secretul. Pentru firescul trăirilor acestora, pentru că 
nu se mistifică pentru a da bine în ochii cârcotașilor ci, se prezintă, așa cum sunt: cu defecte și calități, 
cu întreg bagajul sentimental pe care-l poartă cu ele, ca pe o armură, dar și ca o bijuterie purtată pe 
dinăuntru. E lesne de înțeles, așadar, de ce provoacă simpatie, înțelegere, îngăduință și chiar stimă. 
Ele sunt luptătoare, răzbătătoare și, în cele din urmă, învingătoare în lupta cu viața și cu provocările 
ei. Nora trăiește prima ei experiență de tânără femeie care merge într-un magazin să-și cumpere o 
pereche de pantofi cu toc. Emoțiile sunt pe măsură. Simte că a 
depășit un prag, că a intrat cu acest prilej, în altă categorie, cea a 
femeilor cu experiență, stăpâne pe ele însele, care-și pot îndeplini 
orice dorință, fără să apeleze la cineva. O dată cu această 
experiență, vin și curajul și încrederea în sine. E un bun prilej pentru 
Nora de a rememora amintirile din copilărie, sub forma unor flash-
uri care îi apar dinaintea privirii. Revede scene legate de primii fiori 
adolescentini, jocul de-a v-ați ascunselea și primul sărut furat de un 
băiat mai mare. Amintirile se succed cu repeziciune și cei doi, 
Valentin și Nora se întâlnesc după câțiva ani, continuând jocul din 
copilărie. Ca o modalitate mai puțin practicată de autori, Mara 
Popescu-Vasilca folosește schimbarea bruscă a naratorului. 
Amintirile celor doi se întretaie, fiecare relatând întâmplările din 
punctul lui de vedere. Emoțiile se îngemănează. Iar cel care 
relatează scenele de dragoste cu Nora, este Valentin. Stilul său 
narativ este interactiv, interpelând cititorul cu fraze de genul: ”Cum 
spuneam...”  Sau: ” Na, să văd acum ce o să fac?” 
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În plus, Nora are un fel pitoresc de a se exprima, în cuvinte ușor argotice, dar care nu supără, sunt 
considerate amuzante, fac parte din identitatea personajului. Ba uneori, e nostimă, drăgălașă, dincolo 
de plăcerile și poftele ei vinovate. Îi ierți așa-zisa vulgaritate. 
Când relatează scenele, Valentin trece brusc la timpul prezent, retrăiește pe viu amintirile. El 
reproduce și replicile celorlalți, ca un veritabil actor, jucând toate scenele. Alternanța vocilor eroilor 
face farmecul cărții, în loc de același povestitor, în ritmul lent și monoton al singularității epice. 
Alternanța prezent-trecut, amintirile ei-amintirile lui, având drept centru de greutate iubirea lor, 
atracția unuia pentru celălalt, concretizată în primul sărut, fac destul de emoționantă povestea. ”Ne 
așezăm pe banca de lângă noi. Suntem obosiți de atâta mirare, de cum poate să fie primul sărut. 
Epuizați, bulversați, nu știm încotro să mergem și nici ce să facem. Stăm nemișcați. Suntem într-o stare 
emoțională nouă, e pentru prima dată, nu știm încotro să o luăm. Stăm de mână, nemișcați, fiecare 
cu gândurile lui. Căutăm răspuns. Răspuns la o întrebare la care nu puteam să explicăm cum de 
întâmplarea poate să te pună față-n față cu destinul?” 
 Mara Popescu-Vasilca este adepta detaliului. Cu minuțiozitate, descrie orice scenă în cel 
mai mic amănunt, până la nuanță de culoare. Nimic nu lasă pradă neglijenței. Fantezia tinerilor 
îndrăgostiți este prodigioasă, dar și procesele de conștiință sunt pe măsură. Zeci de întrebări 
neverosimile pun stavilă dorinței și sentimentelor incipiente. 
 Se remarcă faptul că autoarea, în acest roman, a schimbat tactica narativă, ca un reflex 
al masculinității, sau a egalității juridice a drepturilor atât ale femeilor, cât și ale bărbatului, îl pune 
pe bărbat să relateze principalele momente din relația cu femeia frumoasă, interesantă, senzuală, 
atrăgătoare. În acest cuplu, el deține frâiele, exprimându-se lejer, sincer, cu mult mai detașat decât 
ar fi făcut-o Nora, mult mai implicată afectiv. De altfel, el este psihologul. Și când nu știe răspunsurile 
la propriile frământări, apelează la Dumnezeu, întrebându-L pe El. 
 În Capitolul II, Nora este cea care conduce firul narațiunii. Ne luăm după ea să vedem ce 
urmează. Ușor narcisistă, enigmatică, incitantă, e pe deplin conștientă de fascinația pe care o are 
asupra tuturor. Și are și spirit ludic, parcă se joacă permanent cu toți ceilalți. Se alintă, se admiră, 
cochetează. Femeia, în căutare de senzațional, eterna temă a infidelității. A ei sau a lui, nici nu are 
importanță. Femeia care se îndrăgostește subit de mâinile unui bărbat, pentru ca apoi să-i cucerească 
tot trupul. Mâinile care țin arcușul pe corzi, mișcările delicate și notele care umplu spațiul cu sunete 
de excepție și care creează un farmec aparte lucrării interpretate pe instrumentul realizat de lutieri ce 
au o lungă istorie în spate ca Stradivarius, au ajuns la sufletul Norei. Se-ntâmplă un fenomen ciudat, 
în scena cu artistul care cucerește cu măiestria interpretativă și se creează un fel de empatie, în timp 
ce Nora îl studiază, dorindu-l, pe virtuozul viorii, acesta este fascinat de femeia din primul rând, 
spectatoarea, admiratoarea, ce-l privește insistent din primele rânduri ale sălii de concert a 
Filarmonicii de Stat. E butonul care declanșează scânteia dintre cei doi. Și atunci, nu mai țin cont de 
nimic, de conveniențe, de moralitate ori de alte piedici. Cei doi, artist și spectatoare își consumă idila 
în chip virtual, fascinați deopotrivă. Dacă cineva ar încerca să-i trezească la realitate, cei doi ar fi 
nespus de uimiți. Toate experiențele acestea sunt chipuri ale iubirii, ale dorinței. Și în toate, fantezia 
este la rang înalt, dezvăluind ”jocurile minții” și mai puțin ale inimii. Există astfel de persoane, ghidate 
ori mânate de patimi, de dorințe arzătoare care îi subjugă și nu contenesc până nu le faci voia. 
Rațiunea nu mai are nici un cuvânt de spus. Primează instinctul de specie, cel al posesiei totale. Există 
și persoane care suscită o astfel de fascinație, încât, lași totul și le urmezi. Cartea aceasta, ca și 
celelalte din aceeași serie, se înscrie în acel gen de cărți de dragoste pasională, a celor care socotesc 
iubirea în acea scurtă sintagmă: ori tot, ori nimic. 
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 În afara acestei pasiuni care trebuie numaidecât consumată, nu mai există nimic, nici măcar bruma 
de conveniențe. Diversele situații voite sau nevoite sunt oglinda vieții care e alcătuită și din astfel de 
provocări și eroii ei sunt oameni și atât, cu slăbiciuni și nevoințe proprii. Și ca să-și învingă pornirile e 
nevoie de multă voință și înfrânare. Pe tot parcursul cărții, este prezentă poezia, un lirism în proză 
demn de marii poeți care au ales acest mod de a se exprima. Fel de fel de personaje se perindă prin 
viața Norei, care mai de care mai interesante: un medic, un violonist, un gigolo, un consul - Emil, un 
primar, Mircea Mironescu, Muller, ”un fel de Viking amestecat cu Alfredo, curtezanul Violetei din 
Traviata”, Dan Dumitrescu, care mai de care mai seducător, dar și mai pus pe seducții. O notă de 
specificitate: autoarea nu termină poveștile brusc, lasă un soi de suspans să plutească și cititorul să 
aibă timp să mediteze asupra personajului, apoi, după un timp, reia povestirea, o continuă până 
ajunge la punctul culminant, după care, îl pierde în ceață până apare altul, pe neașteptate, mai 
tentant, mai interesant. Nu lipsesc nici plăcerille rafinate la restaurantele de prima clasă, cu meniuri 
sofisticate care o cuceresc pe Nora, proaspăt îndrăgostită de Emil, un necunoscut, care s-a insinuat 
brusc în viața ei. Vizita la mama ei, constituie pentru Nora un bun prilej de a ascuta evocările ei din 
tinerețe și primele iubiri. Dar mama ei, Gabriela o împovărează cu un secret despre despre nașterea 
sa, care a fost rodul unui viol săvârșit de tatăl Norei. Dar puterea de a ierta este mai mare decât fapta 
detestabilă. Și, adunați în consiliul familiei, Nora cu Valentin și părinții ei, au parte de o adevărată 
minune: cea a iertării tatălui, a împăcării, a ușurării sufletelor, pecetluită cu un sărut al părinților. Este 
cel mai frumos dar. 
 Este și momentul când Valentin află de existența celorlalți bărbați în viața Norei, pusă 
din punct de vedere psihologic, pe seama căutării propriei identități. Dar, în loc să se supere, Valentin 
aparent, o iartă și-i găsește motivații plauzibile. Pentru Nora este și o invitație de a continua căutarea 
în exteriorul căsătoriei, a unor noi senzații. Interesant de remarcat, replicile autoironice ale Norei, 
atunci când e pe cale să facă o nouă cucerire, ca o mică ștrengărie. Expresii de felul: ”dracul gol”, ”na 
beleaua”, ”mă, da’ deșteaptă mai sunt”, ”Na, că să te înveți minte, Nora”, etc. 
 Cât de surprinsă și indignată însă, e Nora, când îi e dat să afle ”gustul amar al trădării”, 
surprinzându-l pe Valentin cu o tânără studentă la Belle Arte! 
 În afara inerentelor escapade familiale, cartea conține suspansuri, surprize, evenimente 
neașteptate, trădări, regrete, iertări, împăcări, situații implacabile, lovituri de teatru, intrigi, urmăriri, 
flagrant-delicte, și chiar o încercare de otrăvire, învierea morților, vedenii, scene supranaturale, ca o 
veritabilă carte polițistă. Toate ingredientele care fac atractivă o carte. 
 Scena de la spital, scena așa-zisei, morți a lui Valentin este demnă de filmele americane, 
de un dramatism sfâșietor, care însă, se termină cu bine, fiind vorba de o confuzie. Unele capitole sunt 
extrem de dense, cu sentimente adânci ori inexplicabile, pe măsura evenimentelor. Autoarea a 
construit bine intriga și ne lasă nouă, oportunitatea de a trage învățămintele. Concluzia este că justiția 
divină e implacabilă și nimeni nu scapă de ea. 
 În cele din urmă, căutările Norei iau sfârșit și ea își găsește împlinirea  chiar alături de 
Emil, care-i oferă inelul de logodnă într-un mod romantic. Femeia care își căutase până la 30 de ani 
identitatea, în cele din urmă, a găsit-o, alături de omul iubit. 
 

CEZARINA ADAMESCU, Galați - România 
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Constanța Abălașei Donosă - Sonate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonata izvorului 
 
Apă pastel, val înspumat  
Cu alge și ploi peste malul încrustat,  
Încrustat cu pietre rare, românismului cărare. 
Cărare spre mănăstiri pictate cu har divin! 
Cer ceruleum cu nor răsfățat,  
Vreau să-ți prind norii de-albastru regat. 
Raze de soare, raze săgeți 
Lungi mângâietoare pe umeri cădeți.      
Să-mi pictați iia cu flori, alese în trei culori 
Culorile românului din țara dacului, 
Burebista, nume sfânt care-a fost pe-acest 
pământ!  
 
Sonata unui greier 
 
Greier mic ce-mi cânți suav   
Vii în fiecare seară,  
Ne-nțeles și-nlăcrimat  
Ești compozitor de-o vară. 
Plângi în cântu ne-nțeles;   
Ce-a fost ieri, ce-o fi mâine? 
Ești ca mine rău mâhnit   
Greier mic neliniștit,  
Ce spaimă te-a înfrânt?    
 
Sonată de toamnă târzie   
 
Strugurii vineții, raze azurii  
Frunze coapte-n nuc, 

Citron galben de pe camp. 
Stropi albaștri de pe ram  
Voi ați adormit pădurea, 
Păsările-ați amorțit 
Vântule ce plângi într-una! 
Fructe pârguite, nori violacei, 
Voi veniți cu ploaia-n mană  
Peste grădinile din toamnă.  
Vreascuri putrede-n pădure  
Cad din crengile uscate,  
Iarna-ncepe să murmure 
Pe cărări să se arate! 
 
 
Orașul cu amintiri  
 
În centrul vechi cu ceasul arhicunoscut, 
Abia au înflorit platanii. 
Platani din secolul trecut, au înflorit; 
Cu sferele lor brune prinse de crengile ce curg, 
Au înflorit în românescul meu amurg! 
Dar ceasul vechi abia că se aude… 
Spălat și el de ploi și dragi vechi amintiri, 
Pe care mi le-a spus Istrati, Dragomir 
Băncilă și Aslan, prin harul lor de mir! 
E întristat în soare de doruri neștiute, 
Când uneori mai trec cu priviri tăcute. 
La ceasul vechi și cunoscut, 
Era popasul nostru de întâlniri dorite…  
Cu amăgiri și întristări, ori vagi reproșuri mute!  
Dar ceasul vechi și arhicunoscut 
Pentru noi, uita măsura timpului: 
De era prezent, de-ar fi fost trecut  
Ucis de stele ce apar și pier,  
A rămas în același loc, albastru efemer 
În cuvintele înainașilor și straniu, 
Ca în tablourile lui Dali. 
 
Constanța Abălașei Donosă, Brăila – România 
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Moștenitorii de „meserie” 

 
 

   Îmbătrânim. Medicina de ultimă oră ne mărește enorm 
speranța de viață. Dar nimeni nu vorbește despre dezavantajul 
întunecat: pe măsură ce viețile noastre sunt prelungite, la fel și faza 
de lipsă de apărare. Corpul rămâne robust, dar declinul mental este 
de neoprit. Prin urmare, OMS se așteaptă ca numărul persoanelor cu 
demență să crească cu 40% până în 2030! 
 Moștenirea este practica legală și socială de transmitere a 
proprietăților, titlurilor, datoriilor, drepturilor și obligațiilor unei 
persoane defuncte către moștenitorii săi legali sau testamentari. 
Din ce în ce mai mulți oameni aflați în nevoie devin victime profitabile 
pentru moștenirile secrete. Pentru că niciodată până acum nu s-au 
moștenit atât de multe. De exemplu, este vorba despre îngrijitori, 

ajutor domestic sau „cunoștințe drăguțe” care determină un bătrân aflat la bilanțul vieții să-și 
schimbe testamentul. Mă confrunt în studiul meu de caz, cu o creștere a acestor manifestări umane! 
Făptuitorii folosesc presiunea, viclenia și minciuna pentru a-i determina pe bătrâni să-i  numească ca 
unici moștenitori. Ei profită de slăbiciunile intelectului lor, uneori demența ce crește odată cu vârsta, 
de slaba voință a victimelor lor. Din ce în ce mai multe testamente sunt întocmite în circumstanțe 
dubioase. Din ce în ce mai multe rude sunt jefuite de moștenirea lor - de multe ori nu rămân  decât cu 
un album foto, ca amintire a celui dispărut. 
 Procedura este tipică: autorii își izolează victimele. Apelanții telefonici sau pedeștri sunt 
respinși. Făptuitorul devine singurul îngrijitor. Victima devine dependentă, extorsionabilă și docilă. 
Pentru că îi este frică să nu-și piardă singurul îngrijitor - făptuitorul. Victima este gata să „plătească”, 
cu tot ce mai are. 
 Ceea ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise este greu de reconstruit mai târziu. Și acolo 
stă problema: nu făptuitorii, ci rudele trebuie să dovedească în instanță că testamentul este nul. 
Pentru aceasta aveți nevoie de martori, experți și o mulțime de documente medicale, ce nu mai sunt 
de găsit prin grija făptuitorului. 
 Cazurile de însușire nedreaptă a moștenirii a  dreptului de moștenire, au devenit tot mai 
frecvente preocupând tribunalele, avocații și desigur jurnaliștii,  aproape în fiecare zi. Viața a 
demonstrat în nenumărate situații că banii rămân pentru mulți semeni, chiar în sânul propriei familii, 
"ochiul diavolului", mai ales dacă la mijloc sunt persoane care cred că o minciună bine ticluită rezolvă 
chiar și probleme legate de moștenire. 
 Pentru a-i scoate pe mincinoși din ecuația procedurii de moștenire, legiuitorul a stabilit 
câteva prevederi speciale pentru asemenea situații. Potrivit notarului, dacă termenul de acceptare a 
moștenirii este de șase luni de la data decesului sau de la data aflării despre deces, instanța îl poate 
repune în termenul de acceptare pe cel care nu a fost informat despre deces. În plus, referitor la 
dezbaterea propriu-zisă a succesiunii, aceasta se poate face oricând și, lucru extrem de important, 
este imprescriptibilă, deci poate fi dezbătută oricând hotărăsc descendenții defunctului. 
Până unde merge ingeniozitatea falșilor moștenitori ne relatează „Cotidianul.ro“ 12.06.2017, cum 
cetățenii satului Nadăș- Arad au luptat 10 ani în justiție cu moștenitori falși ce au câștigat în primă 
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instanță; întreg satul, cu cimitir, cu biserică, cu casele oamenilor, cu sălașuri și pădurea satului de 
4.000 de ha. Avocata doamna Vasilica Croitoru ce a condus această bătălie pro bono explică, că 
această suprafață de 8.746 de hectare a fost intabulată cu 12 lei !? și cere instituțiilor statului, 
magistraților, ce pronunță dispozitivul hotărârii: „În numele legii, hotărăște“, să hotărască în numele 
legii, al adevărului, al dreptății și al legalității. 
    Imposibil de crezut că într-o țară democratică, România, după trecerea pauperă a 45 
de ani de comunism, să existe moștenitori ai unei întregi localități (8746 Ha), dar povestea nu s-a oprit 
aici, perseverenții moștenitori falși au repus din nou dosarul pe rol și judecătoarea din Ineu, Floriță 
Boloș le-a dat câștig de cauză falșilor moștenitori contra unei mite substanțiale, fapt ce de data 
aceasta a dus la condamnarea fostei președinte a tribunalului Ineu, Boloș, la 7 ani închisoare cu 
executare. Dar căile de reeducare a unor magistrați fiind ciudate, deținuta Boloș a fost eliberată 
condiționat la scurt timp, lăsând tuturor un gust amar despre dreptate și legalitate. 
 Avem nevoie de reformă judiciară: interdicții testamentare, inversarea sarcinii probei și 
prevederi penale mai stricte! Dar cea mai bună protecție este aceasta  Precauție: Ar trebui să privim 
în continuare înainte. Evoluția  demenței la persoanele vârstnice trebuie evaluată medical, iar când 
se prevede o înrăutățire mai mare de 30% să se facă un testament notarial în cunoștiință de cauză și 
efect, pentru a nu lăsa loc moștenitorilor de „meserie“. 
 O îngrijitoare care a îngrijit prin contract contra unui honorar, nu poate moșteni acel 
pacient, conform legilor din Austria. În Codul civil Român actualizat 2021, Art 964;  clasa a patra: 
colateralii ordinari, sau clasa doua; colateralii privilegiaţi. 
 

Constantin Gumann, Salzburg - Austria 
 

 

 

NUNZIO de Spiro Scimone la ARCUB  

în regia Alina Hiristea 

 
  Un rol de compoziție, de mare anvergură realizează Mircea 
Andreescu, Nunzioun personaj cehovian parcă ce are marea forță a 
compasiunii, un bătrân încercat de viață dar care nu și-a pierdut copilăria, 
exprimată într-un mod neo-cehovian, un nou Cehov de care teatrul actual 
are atâta nevoie.  
 Doi bărbaţi cu existențe aparent banale, două singurătăţi care 
convieţuiesc intens la o margine de lume, la marginea vieţii. Într-un 
subsol oarecare, din care cu greu privesc lumea de afară pentru că 
geamul este undeva sus, încît sînt nevoiți să urce pe scaune pentru a 

vedea ce se întîmplă afară, par suspendați între cer și pămînt. Se întrezărește în timp disperarea de 
care sînt cuprinși cei doi.Pe măsură ce acțiunea se desfășoară spațiul devine ireal, evident în viziunea 
regizoarei Alina Hiristea. 
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 Par rupți de realitate în mica lor lume, în micul și unicul unicul lor univers în care se unul 
se ascunde de sine, de lume - tînărul Pino - iar bătrînul Nunzio realizează că zilele îi sînt numărate și 
retrăiește cu fervoare momente din viața sa... 
 Cei doi incapabili să-şi hotărască singuri destinul, Pino este mereu pe drumuri pentru a 
îndeplini misterioase sarcini , poate în calitate de killer, nevoit să respecte ordinele unui mandatar, 
Nunzio găsindu-şi sprijin în pastile şi în lumina candelei aprinse în faţa icoanei, refuzând să recunoască 
existenţa bolii care-l ucide. 
Nunzio, o piesă într-un act, în dialect messinez, cu un dialog alert făcut mai ales din schimburi de 
întrebări şi răspunsuri, un dialog obsesiv prin caracterul său repetitiv. Repetiţia circulară devine 
măsură şi oglindă fidelă a unei situaţii fără ieşire. 

Ideea morţii, care nu este niciodată numită, este punctul ideal de întîlnire al singurătăţii celor doi 
protagonişti. Cea a lui Pino datorată meseriei, cea a lui Nunzio din cauza otrăvii din fabrică, din cauza 
prafului inhalat la locul de muncă, împotriva căreia prea puţin pot lupta pastilele oferite cu 
generozitate de patron.  
 În Nunzio nu există însă riscul de a cădea în patetisme. Dimpotrivă, cheia privilegiată este 
mai degrabă o comicitate severă şi neatentă, construită pe trupurile interpreţilor, clowni lipsiţi de 
context şi înclinaţi spre o aparentă imobilitate, de fapt o reţea subtilă de acţiuni şi reacţii care se 
recrează în fiecare seară. Şi în acele trupuri, mereu conştiente că se află pe o scenă, în intimitatea 
limbii lor, în complicitatea gesturilor lor, descoperim o voinţă de rezistenţă umană. 
În montarea de la ARCUB, în regia Alinei Hiristea, Nunzio pune accent pe tragi-comicul situaţiilor prin 
tuşe tragice contracarate de pusee de ludic, care apar precum plantele prin crăpăturile din asfalt, cu 
o vitalitate uimitoare, la ambele personaje. 
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Piesa multipremiată de teatru contemporan Nunzio este cea mai nouă montare pe scena ARCUB a 
fost prezentată publicului bucureştean, în premieră, pe 15 şi 16 octombrie, la Sala Mare ARCUB din 
Strada Lipscani 84-90. 
Pus în scenă de regizoarea Alina Hiristea, în interpretarea actorilor Mircea Andreescu şi Ion Grosu, 
spectacolul Nunzio este o poveste contemporană ce explorează un subiect de actualitate, cel al 
empatiei şi al solidarităţii umane, cu trimitere la realitatea esenţială, la ceea ce este dincolo de 
percepţiile lumești.  
 Un spectacol tonic despre un ucigaş plătit, un hit-man (Ion Grosu) îmblânzit și vindecat 
de frustrare și ură de către un bătrân naiv până la tragi-comic, un homeless (Mircea Andreescu), 
Nunzio exprimă puterea noastră de a-i vindeca pe ceilalți, prin propriul exemplu, prin candoare, 
discreție și acel senzor tainic de umanitate ce poate fi activat în fiecare dintre noi.  
Prima piesă scrisă de actorul şi autorul italian Spiro Scimone, Nunzio a fost distinsă cu titlul „Autori 
Noi” în anul 1994 şi cu Medalia de Aur pentru dramaturgie în 1995, din partea Institutului Italian de 
Dramă (I.D.I.). Scrisă în dialectul messinez, Nunzio introduce un nou limbaj teatral şi cucereşte publicul 
şi critica din lumea întreagă.  
 „Solidaritatea umană încă există. Omul rătăcit, tulburat, traumatizat, care ajunge să fie 
agresiv, ca reacție la răul lumii, poate fi ajutat să se întoarcă la umanitatea pierdută, la acel tânăr 
curat, care își dorea să trăiască frumos. Este un cutremur interior și o renaștere, o reconstrucție 
interioară, din temeliile ființei. […] Omul simplu are resorturi interioare nebănuite,” declara regizoarea 
Alina Hiristea despre ideea spectacolului Nunzio. 
Alina Hiristea a studiat regie teatru cu Cătălina Buzoianu la Universitatea de Artă Teatrală şi 
Cinematografică „I. L. Caragiale” şi a regizat peste 50 de spectacole de teatru. Din repertoriul 
regizoarei de teatru fac parte titluri precum „Bună seara, domnule Wilde” după Oscar Wilde, „Inima 
Reginei Maria”, dar şi spectacolele shaspeariene „Hamlet”, montat la Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” din Craiova, şi „Furtuna”, la Teatrul Gong din Sibiu – producţii pentru care a primit Trofeul 
Festivalului Internaţional Shakespeare Craiova în 2010, respectiv 2016.  
 Printre cele mai recente proiecte ale sale, în calitate de coordonator artistic al 
programului Teatrului Poesis, distins recent cu Premiul special UNITER, se numără „Călătoria lui 
Dante”, o montare după „Divina Comedie” de Dante Alighieri, în interpretarea actorului Emil 
Boroghină, care marchează 700 de ani de la moartea lui Dante. Printre teatrele cu care a colaborat 
se numără Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, Teatrul de Stat Oradea, Teatrul Sică 
Alexandrescu din Braşov şi Teatrul Nottara 
 Spiro Scimone, actor şi scriitor, s-a născut la Messina la 27 aprilie 1967. În 1990, alături 
de actorul Francesco Sframelli a fondat compania Scimone Sframelli şi a pus în scenă texte de Mrozek, 
Havel, Beckett. În 1994 a scris prima sa piesă, Nunzio, pusă în scenă în interpretarea sa şi a lui 
Francesco Sframelli, în regia lui Carlo Cecchi, cu care Scimone a şi început o colaborare. Datorită 
introducerii unui nou limbaj teatral, în care pauzele lungi cadenţează sonoritatea dialectului messinez, 
Scimone cucereşte atât publicul cât şi critica: în 1994 câştigă Premiul Idi pentru „Autori noi”, în 1995 
Medalia de aur Idi dedicată noilor dramaturgi, iar în 1997 Premiul Ubu pentru debut.  
Doi ani mai târziu, în 1999, scrie La festa, pus în scenă la prestigioasa Comédie-Française din Paris. 
 

Liliana Popa, Radio România Bucuresti FM 
27 noiembrie 2021 

  



 
 

 22 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 16  anul IV  Decembrie  2021 

Vicol Sterian – Versuri 
 

 
DISCURS despre măr 
Poetul si viermele muşcăm dintr-un măr, 
Furat chiar de mine din cimitir, oh, mărul 
Bătând cu roșu-i în geamul bisericii, făr’ 
Să ştie părintele satului, adevărul! 
Eu pe el, el pe mine, trădam, cine ştie, 
De ne cunoaştem doar din nişte cărţi, 
Eu pe el, sigur, şi-l mai duc şi-n poezie 
Cum el sapă labirintu-n alte părţi… 
Şi-atunci când poetul muşcă, muşcă şi 
Sfera mărului, e-ntr-o mai mare tăcere, 
El, viermele, -i viu ca mărul, că-şi 
poartă inelele cu sunet întru-înviere… 
Nici El, nici Eu, nici mărul măcar, 
Lângă salcâmul japonez, numit sophora, 
Nu ne ţin gardul casei cum în calendar 
Sfinţii ţin ziua şi numele, şi ora! 
Şi viermele, şi Poetul muşcă, flămânzi 
Din carnea albă, morţi de foame şi 
Mărul cade-n altar, printre îngerii blânzi, 
Scriind cu aer de viaţă şi moarte, și 
vameşi! 
  
Nimeni 
Nimeni nu ştie cine a prins primul 
Plânsetul meu de copil, în noaptea de 
mai, 
Cine a auzit către ziuă, plânsetul meu 
Ca o rugăciune anume, spusă Domnului? 
A cui a fost mâna cu clepsidra pe masă, 
Că nisipul acela demult nu mai este, 
Nimeni nu ştie cine a prins primul 
Plânsetul meu, ca o crenguţă înflorită în 
mai? 
  
Cărări anonime 
Cărări anonime, printre morminte 
anonime, 
cine-a zis că şi crucile s-or întoarce 

într-o zi, în păduri, e cel din curcubeu 
luminând stejarul şi fereastra casei – 

Din pământul reavăn, din dreptul 
bisericii, 

creanga uscată, bună de foc mai târziu, 
poate să scrie/rescrie cărarea pe care, 

iarna, se strecoară lupi către sat – 
Cărări anonime, printre anume 

morminte, 
Doar foşnetul pădurii vă ţin minte! 

  
Ca Ieri 

Dnei Virginia Chiriac 
Ca ieri, îmi treceam fiul, râpa, în spinare, 

Râpa Zbancului c-o apă de iaz stins, 
Din sac mă striga ca un miel, fiul că n-are 

Destul aer, să poată cânta dinadins – 
Astăzi, Doamne, mă mir, Însuşi fiul mă 

trece 
Tot in spinare, pe-unde-a fost râpa odată, 

La malul invizibil, numai fântâna cea 
rece, 

Scrie cu cumpăna pe cer, cărarea 
dezgropată! 

  
Ca Virginia 

Cum să citeşti literele de pe o spadă 
dacă oţelul ei, până la mâner, 

e-ngropat în nisipul aruncat de mare 
ale cărei valuri au dus Corabia 

Cu Potirul Sf. Graal pe insula rotitoare?… 
La marginea sunetului, numai al lui, 

literele dansează pe rand, aruncându-se 
în muzica nisipului, precum Virginia 

s-a aruncat în râul sortit, cu pietre în 
buzunar 

Sterian Vicol, Galați – România 
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ASTORIA 
  

 
 Un cartier frumos din Queens, situat foarte aproape de marele 
Manhattan. Aici, în urmă cu mai bine de douăzeci de ani, pr.prof. Univ. 
dr. Theodor Damian, deschidea Biserica Ortodoxă Română „Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel”,un locaș minunat în care oamenii și-au găsit și 
își găsesc de atâtea ori liniștea, pacea sufletească. Aici, preotul nostru, 
prin harul cu care Dumnezeu l-a înzestrat, a adunat și ținut lângă el, 
mulțime de români. A făcut așa cum numai el a știut, să ajute pe 
fiecare, să se apropie de fiecare. A format astfel, „Familia de 
Duminică”. După frumoasele slujbe pe care le oficiază în fiecare 
duminică și în fiecare sărbătoare religioasă după calendarul Ortodox, 
se retrage împreună cu enoriașii în Sala Socială. Românii harnici și 

inventivi nu s-au dezmințit nici pe pământuri îndepărtate. Ei au diferite activități în cadrul astfel 
organizat al bisericii, activități pe care preotul bostru le susține și le încurajează. Sunt multe persoane 
care dintr-o întâmplare sau alta, au rămas singure. Unii plecați de bătrânețe, fiindcă li s-a sfârșit 
drumul printre noi, alții mutați din motive numai de ei știute și alte și alte situații care au determinat 
singurătatea celor rămași.  
  Aici, la „Familia de Duminică”, preotul Theodor Damian a reușit să îmbine utilul cu 
frumsul. Aici, li se descoperă copiilor tainele Bibliei la Școala Duminicală, ce este condusă cu atâta 
dăruire sufletească de minunata profesoară de teologie, doamna Irina Anițului. Aici, copiii învață 
tradiționalele dansuri populare românești, sub conducerea doamnei Orza, sau cum să picteze icoane 
pe sticlă sub îndrumarea artistei plastice, doamna Viorica Colpaci. Tot aici, sunt inițiați în secretele 
croșetatului și împletitului, așa cum făceau odinioară părinții și bunicii.  
  Printre toate acestea, tot aici găsim scriitori și poeți, care lansează noi volume și 
prezintă periodic din operele lor, cu ocazia anumitor sărbători. Peste evenimentele religioase, 
parastase, pomeniri, nunți, botezuri,pe care oamenii le respectă cu strictețe și recunoștință față de 
Creator, se desfășoară și câte un eveniment personal-ca în familie- sărbătorirea zilelor de naștere a 
enoriașilor, fie ei copii sau vârstnici, ca un motiv în plus de apropiere și bucurie. Se primesc vizite ale 
altor preoți împreună cu care preotul paroh Theodor Damian oficiază slujbe, cât și ale unor 
personalități de seamă, oameni de știință și cultură. Vreau să menționez aici, prezența domnului 
protoiereu Marcel Miron de la Huși, în luna iunie 2015, care a oficiat slujbe și a participat la Cenaclul 
literar„ Mihai Eminescu”, lansând noul volum de poezii, intitulat „Versuri albastre și aurii”. Toate 
acestea și multe altele au și scopul de a transmite generațiilor tinere care s-au născut pe acest 
pământ, „dulcele grai românesc”, cum spunea poetul. Să poarte cu ei pretutindeni frumoasa și 
melodioasa limbă română și să o transmită la rândul lor mai departe. Am devenit americani, dar am 
rămas români! Te întorci acasă cu un bagaj de cunoștințe acumulate și cu o stare de spirit ce-ți dă 
puterea pentru un timp să mergi înainte. Cu câtă plăcere și bucurie în glas  părintele paroh Theodor 
Damian anunță întrunirile oriunde ar fi ele, la biserică, la slujbă, la Cenaclu, la simpozioane, etc. Mai 
ales că mergând acolo, îl găsim alături de minunata lui soție, doamna preoteasă Claudia Damian, cât 
și de tânărul, prietenosul și inteligentul lor fiu, Andrei Damian. Pentru mine, doamna preoteasă 
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Claudia este un exemplu extraordinar de comportament. Nu mi-au trebuit sfaturi sau îndrumări 
verbale. Este de ajuns să o privești cu atenție cum se mișcă și cum vorbește cu oamenii și ai învățat 
deja o lecție de respect, de bine și frumos. Mă consider norocoasă că am avut prilejul să o cunosc și 
să pot sta alături de domnia sa.  
  Și peste toate acestea, avem o mare bucurie, ca în luna martie 2016, să primim 
minunata veste că preotul nostru Theodor Damian a fost răsplătit cu cea mai mare distincție „Doctor 
Honoris Causa”. Personal, mă simt încă odată onorată pentru că mă aflu în preajma unei asemenea 
personalități; l-am felicitat și i-am urat sănătate, prosperitate și multe alte împliniri pe măsura 
sufletului său bun și generos.  
  Iată-mă ajunsă la întrunirea de Cenaclu, în seara de 17 oct. 2014, când am călcat 

pentru prima dată în casa în care locuiesc acești 
oameni minunați, familia Damian. Aveam în brațe 
câteva cărți și o mulțime de emoții și speranțe, iar pe 
deasupra, simțeam că am nevoie de o încurajare. Cum 
oi fi fost eu atunci și ce o fi văzut preotul Damian la 
mine, că m-a invitat să iau loc și imediat, fără cuvinte 
am simțit cum mi-a spus:  
  -Iată încurajarea de care ai nevoie, ia-o și 
ține-o bine, este ceea ce îți dorești acum.  
  Am luat-o cu brațele deschise și om port cu 
mine mereu. Este numai a mea. Pot spune că acolo, în 
acea casă primitoare, a fost locul nașterii mele în 
literatură. Și am pornit pe drumul care mi se 
deschisese la ceastă vârstă, pentru că acum a fost 
timpul lui, a acestui drum pentru mine. Sunt deosebit 
de impresionată că pot să mă aflu în preajma ununi 
astfel de om.  
  El transmite un echilibru sufletesc ce-ți 
readuce dorința de a trăi, dorința care uneori ne mai 
scapă și mai cred că aceasta nu a fost ceva 
întâmplător în viața mea. În jurul domniei sale, 
atmosfera este caldă, primitoare, de liniște 
sufletească și de speranțe mari către mai bine. 
Mulțumesc, preot Theodor Damian! 
 

    Elena Mitru, Connecticut - SUA 
   Vol. „Strugurii sunt acri”- 

 Cap. „Astoria”-Ed. Rawex Coms-București- 2016 
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BRISTENA GEORGIANA MANTU - POEZII 
 

 
FLUX ȘI REFLUX ÎN SPAȚIUL SACRU 
 
Acest spațiu 
acest spațiu sacru al tăcerii 
îmi aparține mie, și numai mie 
spațiul în care mă scufund  
din care-mi domolesc setea de infinit 
din care mă aprovizionez cu hrană 
 
Una cu pântecul firii eu devin 
câteodată, supusă dictării ideoritmice 
a creșterii și a descreșterii feminității 
lunare  
 
Să onorez acest spațiu și acest timp 
să îmi reamintesc într-adevăr cum că 
tot ceea ce pleacă, înapoi mereu va reveni 
 
Astfel că în jurul propriei axe voi gravita 
câteodată foarte aproape, neasemuit de 
aproape 
altă dată atât de departe, că parcă mă 
pierd  
dar întotdeauna voi reveni aici și acum  
 
Aici, solidă, ancorată, goală, receptivă 
toate influențele străine date la o parte  
mă regăsesc pe mine însămi, însă 
numai la timpul potrivit, iar asta 
numai timpul poate să o spună 
 
Odihnește-te aici și acum  
în acest vid fertil și întunecos 
te ademenește în totală predare 
te hrănește cu propria-ți esență 
 

Să nu uiți niciodată de unde provii 
din substanța sfântă a creației 
totdeauna reînnoindu-se,  
tot transformându-se 
din întuneric în lumină  
și din lumină în întuneric 
 
Stai aici, încă puțin, draga mea  
și cunoaște-ți vâna nenăscută 
amintește-ți că ești punte 
iar prin fluxul și refluxul tău 
devino una cu natura ta fluidă  
niciodată să nu-i reziști  
chiar de n-are pic de sens - 
îmbrățișează-ți spațiul sacru!  
 
Îți va dezvălui mult mai multe 
decât ai fi putut vreodată să știi, 
împrieteniți-vă și vei fi încoronată 
prin gloria a ceea ce mereu ai frământat 
 
Acest spațiu sacru, al tăcerii, numai al tău 
al tău să te bucuri, al tău să-l protejezi 
al tău prin care să te renaști continuu 
al tău prin care să descifrezi misterele vieții  
onorează-i chemarea, în continuă curgere 
 
Fii femeia care ești menită să fii 
cea făcută din praf de stele și lut 
din foc și din apă, toate fierbând 
și amestecând și sângerând prin tine  
 
Stai nemișcată, stai aici 
până ești gata să ieși din nou  
la lumină  
 
POVESTE DE DRAGOSTE 
 
Să scriem cea mai grozavă poveste de 
dragoste  
ce vreodată va fi scrisă, căci va fi a noastră 
noi putem fi autorii, dar și personajele 
noi putem fi paginile goale asupra cărora 
literele pot țopăi sau lăcrima 
pot cânta sau face dragoste! 
 
 



 
 

 26 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 16  anul IV  Decembrie  2021 

Să filmăm o epopee cu multe episoade 
să alegem locația potrivită pentru montaj 
hainele și luminile și peisajele ideale 
putem chiar alege ce scenarii să jucăm 
ba chiar putem schimba rolurile 
câteodată! 
 
Să pictăm o nemaivăzută pictură abstractă 
să fim muză și inspirație unul celuilalt 

culori scurgând, țâșnind nedomolite 
chiar din inimile noastre sălbatic de tandre 
să ne murdărim și să ne dezlănțuim! 
 
Viață în arta inimii!... 
 
BRISTENA GEORGIANA MANTU, Londra – 
Anglia

 

O mică nebunie 
Em Sava  - Toronto - Canada 

 
 
Iarnă românească, vis al emigrantului ce-și mijește ochii 
sufletului în dor de „Viflaime, Viflaime!” și al părinților cu palmele 
ce ard a mângâiere. 
Ani în Canada, cu viață în Canada, cu job și responsabilități în 
Canada și două, trei săptămâni furate la fiecare doi ani, ca să te-
mbrățișezi cu ai tăi pe românește. Pune-te masă și ridică-te masă. 
Că mama ți-ar face pane luna de pe cer dacă ai cere. Iar tu ești în 
turneu acasă, că așa zice fratele tău. Că te vede printre picături: 
când la Cluj, când la Sibiu, când în Brașov, ba o fugă scurtă în 
Italia ori Franța, oprire și pe la București. Dar punctul central 

acasă și nici nu știi când decolează avionul înapoi spre Toronto. 
Și vine altă iarnă cu dor și doruri. Brusc decideți să mergeți la colindat acasă. Sunt zile libere 
de Crăciun și Anul nou. Mai rotunjiți cu vreo câteva să puneți de două săptămâni și, fără să 
spuneți nimănui, luați bilete. Piper de scumpe. Las’ că renunțați la cadouri de moș Crăciun 
pentru voi în următorii j’ de ani (yes, right!!!). 
Vorbești la telefon de câteva ori pe zi cu mama. O păcălești că ai nu știu ce, ca să chiulești ziua 
aia, când ești pe avion. Cam greu se lasă păcălită, că te pufnește râsul și te cunoaște și are ea 
un talent de a-ți vedea vocea… Dar îți muști limba și nu zici nimic. Aterizați în Ajun. Ți-e inima 
mică, ciorchine de bucurie în gât. Miroase românește zăpada și oamenii sunt atât de frumoși 
la Cluj. 
Opriți în holul mic al casei, colindați cuminți cu toții, căci fratele tău te-a ajutat, la complot. 
Mama aprinde lumina să vadă colindătorii și se zăpăcește când vă vede și stinge lumina la loc, 
să nu spulbere visul. Și „Ce vedere minunată” are cele mai dulci și mai sărate versuri, pentru că 
lacrimile, nu știu de ce, udă obrajii. Ninge și e cald și bucurie-n lacrimi. Și pomul de Crăciun 
clipește complice, cu aceleași instalații pe care le știi dintotdeauna, cu globuri de sticlă vechi și 
noi, de când erați voi mici și până acum. Și Blackie latră-n curte. Și-n casă miroase a sarmale și 
a cozonac și a dragoste. 
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Angela Stoian Mihai - Poezii 
 
 

 
Sunt ochiul deschis 
 
Sunt ochiul deschis  
spre o lume în derivă  
mi-alunecă gândul 
într-o destrămare de nori 
pătimași  
ce pictează pânza oceanului  
Sunt pe cale a desluși  
o încâlceală de minți 
anihilate  
din mers  
în cercul care se restrânge  
și se desfășoară apoi  
în linie dreaptă. 
 
Ar fi capăt de lume  
dacă n-aș căuta soluție  
în tremuratul de aripi  
și în vârfurile cele mai înalte,  
greu de prins. 
Sunt pe o pantă  
ce poartă în inimă  
goluri ce se vor umplute  
cu aer nerespirat încă de 
nimeni. 
 
Oare se poate trece prin zid 
cu umerii în derâdere  
plecați în direcția urechilor 
lipsă? 
 
Am putea lăuda  
cu cuvintele noastre  
izbânda venită pe furiș  

să se ospăteze  
tam-nesam  
din buna noastră cuviință? 
 
Ne este așteptarea  
ca o plecare iluzorie,  
inimile nu mai pulsează  
decât sângele verde  
din iarba crescută  
pe fruntea speranței  
lipsită de contur și 
relevanță. 
 
Moartea cât un fir de iarbă 
 
Mă zbat în cerc anevoie  
alergând pe o pantă  
mai dedesubt, 
mi se termină visul  
pe un colț de masă  
în formă de arbore, 
nu știu de unde vine  
de se lungește  
cât șina pe care se plimbă 
inima. 
Mută-i durerea  
din oasele celor  
care trec dincolo, fără voie. 
Între timp  
mă curtează un fir de iarbă  
ce se simte singur 
îi dau mâna 
să poată înverzi  
pe malul ochiului indecis 
ușor alunecat,(visul) 
îmi taie calea  
din partea dreaptă a inimii  
ce se învecinează câteodată  
cu aerul din plămâni  
inspirat  
cu rare întreruperi  
și abrevieri. 
dacă mă îndepărtez  
verdele,  
nu mai este verde,  
devine pământiu,  

aerul nu se mai respiră 
și doare,  
visul se ascunde 
sub tălpile mele  
de lut 
mă trezesc 
cu fire de iarbă  
în palmele-mi strânse la 
piept. 
 
Rugă 
 
O Doamne,  
în genunchi slăvim 
iubirea, 
înțelepciunea  
și trecerea timpului 
cât de mult ne-am rugat Ție  
sau cât de puțin… 
ne trec amiezile în asfințire. 
pașii făcuți înspre Tine  
ni-s grei 
ne stingem pe rând 
cu ochii spre cer. 
cenușa din mâini  
ni-i arșița  
din mutele zaceri. 
Ție, ne vom pleca 
a Ta împărăție vom iubi 
pe umeri ne stau psalmii  
întru iertare. 
cu sfeșnicul veșniciei în 
mâini  
Tu ne-ntâmpini 
iar noi, 
cu iubirea din flori, din 
primăvară 
Te chemăm rugători,  
să-Ți fim ascultare. 
 
Mi-e toamnă 
 
Mi-e toamnă 
pe frunze, 
pe inimă, 
pe gânduri 
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Mi-e dor sau mi-e vară 
Mi-au ruginit firele 
speranței 
Închise  
în cufărul amintirilor 
 
Mi-e teamă 
de surparea culorilor verii 
indulgent amestecate 
combinate 
cu galben-verdele pădurii 
așternut ordonat 
peste octombrie.... 

 
Întristați 
copacii lasă frunzele 
în voia sorții 
să-și urmeze calea 
înghețându-și durerea 
înspre albul iernii. 
 
Triste,  
frunzele mele cad la 
pământ, 
stau pe genunchi 
se ridică spre cer 

plutind..... 
Mâine, 
la indigoul cerului 
altele 
vor deveni solii, 
în cântec verde 
de primăvară. 
 
Angela Stoian Mihai, Iași - 
România 
 

   
 
 

Aforisme, definiții, paradoxuri, reflecții 
 

Încredere 

❖ Dacă nu ai încredere în tine, eşti nevoit să ai încredere în medic, fiind deseori dezamăgit.  

❖ Încrederea şi convingerea reprezintă aurul educaţiei.  

❖ Prin încredere, alţii încolţesc şi trăiesc în noi.  

❖ Dacă păşim spre noi, pe calea încrederii de sine, vom găsi şi 

alte oferte atrăgătoare: stăpânire de sine, echilibru, optimism, 

curaj, rezistenţă şi chiar intuiţie. Merită!  

❖ Încrederea cea mai mare şi mai rapidă îţi poate aduce 

dezamăgirea cea mai mare.  

❖ Încrederea este paşaportul prin care se transferă adevărul 

fiecăruia de la unul la altul.  

❖ Frumuseţea incredibilului este că, uneori, este adevărat.  

❖ Încrederea este capitolul de comunicare prin sinceritate.  

❖ Din ce în ce mai des, încrederea se cumpără ca să fie vândută.  

❖ Încrederea este un paşaport cu care se circulă între OAMENI.  

ȘTEFAN MÎRZAC, Iași, România 
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Profilul unui autor 
PETRARU V. CORIN 

                                                                              de Ispas Elena 
 
Un autor prolific, care are câteva cărți scrise până acum. Volume 
cu diverse subiecte: romane, eseuri, memorii, reportaj, reviste. 
Scriu despre prozatorul Petraru V. Corin, care s-a născut în județul 
Sibiu, comuna Alma pe 8 mai 1954. Încă de tânăr a lucrat ca  
sudor, lăcătuș mecanic, maistru. Seara se prezenta la cursuri, 

deoarece era  și elev al Liceului Economic din Brașov. Noaptea, citea cu aviditate, cărți luate din 
biblioteca părinților: Balzac, Zola, Dickens, Dumas, Shakespeare, Coșbuc, Eminescu, Kant și Iorga.  
Printre picături,  tânărul  Petraru Corin reușește să frecventeze Academia de Arte plastice. Fiind 
un adevărat autodidact, ideea de a crea ceva autentic a fost un  important scop. 
Domnul Petraru V. Corin a debutat cu romanul „Iubire ascunsă”.  Romanul ne dezvăluie o iubire 
nepermisă de legile societății, dragostea dintre un mirean și o călugăriță.  
 Romanul are un pronunțat caracter realist deoarece s-a apelat la multe detalii autobiografice. 
Povestea de dragoste este tulburătoare și vedem cum această iubire ascunsă șlefuiește 
caracterele celor doi protagoniști, care vor învinge toate obstacolele și vor rămâne împreună. 
Iubirea lor va rodi, prin apariția unui copil. 
Al doilea roman, „Aroma iubirii” reflectă nevoia de a crea și a lăsa ceva în urmă. Eterna iubire 
devine un fundament suprem al creației. 
A treia lucrare se numește „Hoinar Bătrân” în care  povestea Sfântului  Serafim de Sarov este 
prezentată laolaltă cu învățăturile sale. Acest sfânt este venerat atât în  Biserica ortodoxă, cât și 
în Biserica catolică, deoarece a trăit ca pustnic în pădurea care înconjoară Sarovul. Toată ziua 
postea, se ruga și citea cărți sfinte. Oferea celor  necăjiți  pomeni, mângâieri și povețe.  Serafim a 
încercat astfel să dobândească Duhul Sfânt.  
„Așezări îngenunchiate” este un reportaj dramatic despre condiția jalnică în care se află casele și 
bunurile sașilor din Transilvania. Acest patrimoniu trebuie recuperat și restaurat. Fotografiile care 
însoțesc volumul oferă imagini relevante din satele părăsite. 
„Pentru cine trebuia să-mi dau viața” înfățișează câteva mărturii amare despre revoluția din 
1989.  Durerea de a fi un simplu pion într-o asemenea  complexă mișcare socială este asociată 
inevitabil cu sintagma „carne de tun”. 
Romanul „Brigitte, simbolul iubirii mele” redă moartea unei frumoase femei, care nu găsește în 
ea resursele necesare pentru a răspunde unei iubiri salvatoare. Mutilată într-un accident de schi, 
părăsită de soț, cedează fără puteri, în fața  unui destin norocos, înconjurată de oameni dornici 
să o ajute. 
Închei cu volumul „Mica spovedanie”, un mic pliant în care Petraru V. Corin își arată toate 
lucrările. Sunt oferite succint informații atât despre operele literare, cât și despre creațiile plastice. 
 Lucrarea „Epopeea lui Ghilgameș” reprezintă un trecător dintr-o lume în altă lume, sub semnul 
gigantic al unei păsări aflate în zbor. 
Ghilgameș, în permanentă căutare a nemuririi, a deslușit că cealaltă viață este foarte tristă, unde 
iubirea  și alte sentimente se transformă în pulbere.  
De aceea, Petraru V. Corin încearcă, în această lume, să transforme, printr-o trudnică alchimie, 
iubirea în adevărate povești nemuritoare. 
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Antonela Stoica - Poezii 

 
 
CÂNT DE BUCIUM  
  
Se-aude-un cânt de bucium din vremuri 
viforoase,  
Cernând prima zăpadă lângă strămoșii mei;  
În frig ce mă izbește, intrându-mi până-n 
oase, 
 Azi m-am trezit Acasă, pe-un pat de ghiocei.  
  
Descântul de „deochiuri” mi-e-n grinda cea 
bătrână, 
 Când m-adormea cântându-mi, Bunica 
despletită, 
 Cu vocea-i hotărâtă și chipul sfânt de Zână...  
Cât m-aș mai vrea copilă, în preajma-i, o 
clipită!  
  
Trei coacăzi parfumează, în Soare grădinița, 
 Mărgăritarii-s vise, cireșul s-a uscat...  
Ea-n labirintul Vieții mi-e Crezul, luminița,  
În căutări de „Mine” când lumi am colindat.  
  
Gutuiul încă este, bătrân dar totuși falnic,  
Nu-mi mai umbrește chioșcul, demult l-au 
pus pe foc;  
Iar via grea își rupe urcușul ei năvalnic… 
Nu mai avem cișmeaua, nici loc să mă mai 
joc.  
  
Nu-mi mai agăț bluzița în cuie ruginite,  
Pornită-n aventură Oceanul să îl trec.  
Mi-e dor să-mping deoparte ulucile-nvechite,  

Cu „ieri-ul” dintr-un „mâine” prin Timp să mă 
petrec.  
 
Ce pace-n satul rece cu sfinții din troițe  
Și mușchiul ce-nflorește în balama, la porți! 
 Să îmi salut Străbunii-n Muscele cu oițe,  
Mai fac câte-o oprire la cimitir de Sorți.   
 
Din veșnica-mi Lumină le-aprind o lumânare, 
 La ruine în genunchi, mă plec, mlădiță 
ruptă...  
Aud în cânt de bucium, prin vânt, ca o 
chemare  
Doar urlete de Lupi și strigăte de luptă.  
 
MIROASE-A IARNĂ-N ȚARA MEA  
  
Miroase-a Iarnă-n Țara mea, a fum și-a 
streșini îngropate, 
 A zori, zăpezi imaculate, a ger, gutui și a 
peltea.  
  
Miroase-a îngeri pe șosea, miroase-a frig și 
lapoviță,  
Castane coapte și halviță, a Jieni cu urs și-a 
om de nea.  
  
Miroase-a focuri și-a Colind… pe deal a ruine 
de castele,  
A sănii, steag la giurgiuvele, a vis cu flori de 
tamarind.  
  
Miroase-a Dor plecat la schi, pe plită-a coji 
de portocală,  
A papanași, a scorțișoară, a veselie și-a 
rachii.  
  
Miroase-a nuci și-a cozonac, a Rai de pâine 
aburindă...  
A ursitori, vise-n oglindă, a vrăbii care nu mai 
tac.  
  
Miroase-a brad împodobit, a-ndrăgostiți 
plonjând de mână,  
A întâlniri care se-amână, a vinul fiert ce s-a 
răcit.  
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Miroase-a gând înzăpezit, miroase-a ger de-o 
săptămână,  
A case vechi, dormind pe-o rână, a Floarea 
Vieții-n lemn cioplit.  
  
Miros poveștile-a Bunici, miroase-a clopoței, 
a sănii,  
A cimitire și mătănii, a Sorcovă și-a 
„măcinici.”.  
 
Miroase brazda a eroi, a sorți pulsând cu 
aritmie,  
Patriotism țâșnind din glie, Lumina lacrimii 
din noi.  
  
Miroase a război în cer, a panici printre zei 
bolânzi,  
A pace printre Lupi flămânzi, a Plugușor și-a 
Lerui Ler.  
  
Miroase-a tihnă Satul meu, din Crucea 
Caraiman cresc ghețuri;  
La Sarmizegetusa-n cețuri zâmbește-a Iarnă 
Dumnezeu.  
  
AM SĂ-ȚI VIN  CU COLINDATUL  
  
Ne mai ninge înc-o iarnă, Dorul prin ninsori 
să cearnă... Fiindcă-mi eşti aşa departe, ger 
în gânduri ne desparte.  
  
Nici să mai petrec, nu-mi vine, Sărbătoare, 
fără tine... 
 Iarna-n Tropic m-a găsit, mi-eşti în suflet 
troienit.  
  
Dacă-ți vin cu colindatul, ne-află taina întreg 
satul,  
După urmele-n zăpadă lumea toată-o să ne 
vadă.  
  
Am să-ți vin de dimineață, să ne umplem iar 
de viață;  
Să m-aștepți, îndrăgostit, cu-n brăduț 
împodobit.  
  

Am să vin pe la Chindie, Nimenea să nu ne 
ştie, 
Să m-aştepți cu nerăbdare şi săruturi cu 
ardoare. 
  
Am să-ți vin pe înserat când mi-e Dorul 
degerat, 
                           Să m-aştepți lângă fântână 
cu-n buchet de stele-n mână.  
  
Am să vin târziu în noapte să-ți colind, duios, 
în şoapte, Să m-aştepți cu foc aprins, să mă 
porți pe brațe-n vis.  
  
 RĂDĂCINI SOLARE 
 
Născută-n Muscel, jerbă de Lumină, 
Cu toată vasta mea singurătate, 
Doar de-un foton suflarea mi se-anină 
În Universul încă-n Libertate. 
 
Sunt un copil cu rădăcini Solare, 
Acolo mi se-ntoarce mâine Eul, 
Doar în prezența Ta, liniștitoare, 
O rază-mi activează ADNul. 
 
În Raiul cu bariere compromise 
Azi, îngerii se-adună în armate 
Și-mi poposesc, cu aripi larg deschise, 
În suflet, cu puteri nemăsurate. 
 
La granița Pământului cu Cerul 
Se luptă heruvimii cu-ndârjire 
Intruși de fier ne pângăresc Eterul 
Ghidați de asasinii de Iubire. 
 
Vor complota roboți, din întuneric, 
Memoria c-o undă să ne-o șteargă 
Iar “Omul nou”, teleghidat și sferic, 
Pe jar învață primii pași să-i meargă. 
 
Pe mine mă ghidează Infinitul, 
Căci Dumnezeu nu lasă la-ntâmplare... 
Când EL mi-e Viața, nu accept “sfârșitul”, 
Sunt Musceleancă-am rădăcini solare. 
 
Antonela Stoica, Germania 
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Ana – 
Fragment din romanul scris  de Em Sava 

 
Nu era urât Voinicu și juca bine la horă. Bine legat, iute la 
lucru și aprig la sfadă, scotea scântei din ochii căprui și, când 
vreo pricină îl călca pe bătătură, sărea ca stupușul de la 
oiagă. Flăcăii îl respectau și îi știau de frică, pentru că avea 
palma grea și prima dată plesnea, abia apoi asculta de 
vorbă bună. Fetele își dădeau coate când venea la șezătoare 
și nu una și-ar fi dorit să ajungă noră lelii Nastasie. Mai ales 
Florica din capu’ satului ar fi făcut orice să pună mâna pe el. 
Ai ei aveau bivoli și pământ bun, la cotitură. Ţanţoș pășea 
la horă fata și nu rămânea nejucată, dar lui Voinicu nu-i 
păsa de pământul și de bivolii ei. Știa Maria toate astea și le 
auzea pe fete râzând și încercând care mai de care să-i intre 
pe sub piele. Însă ei nu-i mișcase inima. Nici el, nici alţii. 
Cine îi plăcea ei nu putea spune la nimeni. Sándor îi plăcea. 
O făcea să râdă și simţea cum o furnică atunci când i se uita 
în ochi. Dar Sándor era ungur. I-ar tăia limba tatica dacă ar 
ști. Și-apoi, nici Sándor nu și-ar spurca neamul luându-și 

româncă. 
 Frumos era Sándor și bogat. Os de nobil. Avea pământuri multe și bune și era singur 
băiat la părinţi. Pământurile de pe Botău și din jurul Imbuzului erau toate ale lor. Greu l-a adus 
pe lume Erzsike néni, după două fete și după mult post și rugăciune. A rămas stearpă după aia. 
Dar ce mai conta? Dumnezeu alduitu’ îi dăduse flăcău după sufletul ei și n-avea să le piară numele. 
Se uita la el mă-sa ca la cerul înstelat. Și cum nu? Avea feciorul ei ochi albaștri și adânci ce băgau 
boala în fete și o mustaţă ca pana corbului, pe care și-o răsucea în sus. Și zâmbea Sándor pe sub 
mustață cu niște dinți albi, de uita Maria cum o cheamă. 
 Dar astea-s gânduri prostești. Și le alunga iute din cap, dar reveneau încăpăţânate. 
Atunci când ţesea la război parcă-l vedea desenat în urzeală și seara-nainte de culcare iar veneau 
păcătoasele. Însă ea era fată cuminte, cu frică de Dumnezeu și respect de părinţi și n-ar fi îndrăznit 
nici să-și șoptească oful, darămite să spună cuiva. Așa că duminică, la horă, a luat cu-minte 
năfrămuţa lui Voinicu și s-a văzut logodită. A simţit o strângere în stomac când materialul i-a atins 
palma și s-a înroșit ca un porodic, că toţi ochii erau pe ei. Fetele chicoteau pe margine, unele 
bucuroase de norocul ei, altele cam verde, că ar fi mâncat-o de ciudă. Ori că le era gândul la 
Voinicu, ori că erau sătule de când stăteau la coadă la măritiș, iar când una mai tinerică le-o lua 
înainte, se simțeau furate. Că fata mică trebuie să stea sub covată până se mărită aia mare. 
 Părinţii, de faţă și ei, erau mândri, nevoie mare, că-n ziua asta sfântă, copiii lor fac 
un asemenea binecuvântat pas. Taţii vorbeau, plini de importanţă, cu zâmbet ascuns la coada 
ochiului, în grupul de bărbaţi, fără să-și dea de gol bucuria. Doar mamele își ștergeau ochii cu 
colţul năframelor, lăcrămând fericite. 
De-amu’ tot satul știa că cele două familii se încuscresc. Că așa mergeau lucrurile: băiatul punea 
ochii pe fată și-i dădea năfrămuța de faţă cu toată lumea aflată la joc. Dacă fata o primea, se 
chema că cei doi sunt logodiţi. Sigur că se înţelegeau dinainte și treburile erau hotărâte în familiile 
celor doi. Așa afla toată suflarea de bucuria lor, că era lucru serios datul batistei.  
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După asta se duceau la popa, la biserică și, din acel moment, fata nu mai juca cu alt băiat. Era, 
cum ar veni, luată. 
 Maria și Voinicu nu apucaseră să schimbe prea multe vorbe împreună, dar flăcăul 
era fericit de puteai prinde muște cu el. Nu-i venea să creadă că Maria lu’ badea Todor îi era 
făgădită. Maria avea șaptesprezece ani. Altele se măritau și mai crude. Cât să mai stea? Până la 
douăzeci? Ca Ana lu’ Monţi? La aia nu se mai uita nimeni. Era fată bătrână. A tot așteptat. A ales 
pân’ a cules. 
Hotărâseră să facă nunta după seceriș. În mintea ei de copilă, Maria era pe undeva bucuroasă că 
va fi mireasă, dar se gândea la asta ca la un soi de joc în care va fi îmbrăcată frumos și va juca 
rolul principal. Un joc scurt, după care avea să se întoarcă acasă. O durea, însă, stomacul când se 
gândea la Voinicu. Știa că e cuminte să-l ia de bărbat, chiar dacă sufletul ei ofta de alte doruri. 
„Mi-a fi drag după nuntă, când l-oi cunoaște mai bine”, încerca ea să-și potolească bătăile inimii, 
care tropăiau a neliniște și se chinuia să-și mute gândul. Părinţii erau mulţumiţi de încuscreală, 
lelea Nastasie deja îi zicea „norucă” și satul întreg se pregătea, ca de sărbătoare. Mama spălase 
toate lucrușoarele strânse cu drag în lada de zestre și pusese în grădină, sub pruni, la aer, la 
împrospătat perinile din puf de gâscă, plapuma umplută cu lână și toate lipideauăle pregătite ca 
zestre pentru fata ei.  
 Câte ierni nu petrecuse să le ţeasă? Că doar iarna aveau vreme femeile să-și întindă 
în mijlocul caselor războaiele de ţesut și să-și înflorească imaginaţia în dansul fusului și-n cântecul 
nerăbdător al suveicii trecută printre firele urzelii. Nu mai aveau lucrul hotarului, zilele erau scurte 
și nopţile lungi și atunci torceau și ţeseau tot ce puneau pe ei, ori în casă, ori nelcoșagurile de 
așezat în lăzile de zestre ale fetelor. Și, cu cât era mai vrednică femeia, cu atât mai meșteșugit și 
mai dichisit înflorite erau lipideauăle ori tindeauăle albe, la care adăugau cipcă. 
Într-o seară, după apusul soarelui, Maria, venind din Imbuz, auzi o fluierătură. Noaptea curgea 
blândă peste sat, învelindu-i forfota într-o catifea întunecată. Stele palide și o felie de lună 
somnoroasă alungeau umbrele negre ale pomilor de la marginea drumului. Fata nu încetini, deși 
auzi pași grăbiţi în urma ei, încercând să o ajungă. Se opri abia când simţi o mână atingându-i 
umărul. Se cutremură ușor, știind, dinainte să se întoarcă, cine e. 
– Unde te grăbești, Marie? 
– Acasă… răspunse fata încet. 
– Unde te grăbești, Marie? repetă Sándor întrebarea. Am auzit că te măriți. 
Fata nu-i răspunse. Îl privi cu noaptea ţâșnindu-i din ochi și își continuă drumul, dar fără să se mai 
grăbească. Merseră așa o vreme alături, fără niciun cuvânt. Când au ajuns pe Botău, băiatul n-o 
luă către casă. O însoţi în liniște. În faţa porţii se opriră amândoi fără să zică nimic, apoi, după un 
timp, băiatul spuse aproape în șoaptă: 
– Să fie într-un ceas bun, Marie! 
 Întunericul le zugrăvea trist chipurile. Maria nu răspunse. Își înghiţi tăcută lacrimile, 
se răsuci pe călcâie și intră încet pe portiţă în ogradă, preluând, fără să vrea, licărul acela stins 
din ochii ungurului. Avea o pâlpâire în suflet și un dor la care nu îndrăznea să se gândească, dar 
care-i strângea în menghină inima și o făcea să respire greu. Și, dintr-odată, toată bucuria 
măritișului i se păru degeaba și o podidi plânsul și frica. Mai ales frica. Cum să plece de acasă? 
Cum să-i zică mică lelii Nastasie și să i se supună lui Voinicu de acum și câte zile va avea?  
Și Sándor? 

Em Sava  - Toronto - Canada 
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Badea-Cârstea Liliana - Poezii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se-adună ceasu-n veacuri 
 
Mi-e sufletul oglindă în noaptea fără sunet, 
Mi-e gândul zvon de aripi în tumult de 
furtună.  
Mă-ntorc către lumină și zbaterea de pleoape 
Adună mii de raze ce se întorc în noapte. 
 
Mi-adună norul negru întreaga răsuflare 
În fulgerul din ‘nalturi ce mă aruncă-n vis. 
E tot mai rece clipa ce vine-n depărtare 
Şi tot mai depărtată e viaţa ce s-a scris. 
 
Se scurge fără sunet și fără milă-n cale, 
Acoperă cu ceaţă și vrere, dorinţi noi, 
Se-adună ceasu-n veacuri, secunda se dilată  
Pe-un petec de ţărână pe care-l spală ploi. 
 
Cei ce nu aud 
 
Îmi voi desena vorbele 
să le poată vedea cel ce nu aude,  
cei ce nu aud... 
Să le poată înţelege 
şi cei ce nu vor să asculte tăcând, 
cei ce se ascultă în gând. 
 
Îmi voi colora gândurile 
să le aştern în pânză şi-n lut, 
să le poată simţi şi cuprinde 
cel ce nu poate auzi şi vedea,  
refuzând. 
 
Îmi voi întoarce privirile 
de la toţi cei ce nu văd şi nu aud 

decât vorbele lor  
şi gândurile pe care le macină  
şi le transformă  
în scrum și în nor. 
 
Visam 
 
Visam, trecând pe căi necunoscute, 
Cu gândul către tine, către noi, 
Visam la frunzele căzute 
Pe drumuri de-ntuneric și de ploi. 
 
Visam, și visul fără sunet 
S-a spart în cioburi de culori, 
Plutind pe cerul de tăcere 
În toamna rece, fără flori.  
 
Mi-e frig și-n visul meu albastru 
De ceață, apă și de nori, 
Mă tem că frunza sus uitată 
Pe ramul gol, dispare-n zori. 
 
 
Sunet de pian 
 
Muzica, visul sunt ale inimii căi 
De-a readuce dorul, iubirea, înapoi. 
Ş-atunci când ani se-adună şi amintirea piere 
Şi-n sufletul de toamnă e seară şi-i durere, 
 
O armonie lină de sunet de pian 
Aduce amintirea, un chip uitat, un an 
Lăsat de mult în urmă, uitat ca o părere 
Ce-apare şi deodată reînvie cu putere. 
 
Şi ştii că-i doar o umbră care-ţi apare iar 
Şi-ţi răscoleşte viaţa şi ţi-ai dori în dar 
Să mai rămână-o clipă, să nu se stingă încă, 
Să mai trăiască-n tine doar un acord, adâncă, 
 
Doar un acord, măcar. 
 

Badea-Cârstea Liliana, Târgoviște – 
România 
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Arta folosirii imaginilor cu valoare de simbol 
Nora în căutarea identității   Mara Popescu-Vasilca 

 
 Romanul ''Nora în căutarea identității'' este un roman 
profund, despre viață și fericire, despre căutări, speranțe și vise, 
despre destin și dorința de libertate și de autodescoperire, muncit 
cu multă pasiune și clădit în detaliu cu mult talent narativ de către 
scriitoarea Mara Popescu-Vasilca 
 Autoarea construiește un întreg spectacol cu un scenariu 
demn de pelicula unui film cu o bogată distribuție și care o are în 
rolul principal pe Nora, de profesie farmacistă, o femeie 
deosebită și foarte interesantă care nu trece neobservată în niciun 
episod, folosindu-se de toată priceperea regizorală și artistică de 
care dispune cu scopul de a ține cititorul ancorat în firul poveștii 
până la sfârșit, ceea ce și reușește din plin. 
 Fără a dori să dezvălui prea mult din subiectul acestui roman 
deosebit de incitant cu scene de puternică trăire, secrete, situații 

neprevăzute, lacrimi, zâmbete, scene de iubire pasională și multe altele, voi face câteva precizări 
care mi s-au părut deosebit de interesante și care fac parte din arsenalul de mijloace vizual-
artistice și reflexiv-meditative pe care le folosește cu succes scriitoarea.   
Întoarcerea în copilărie se derulează în amintiri apărute ca niște luminițe ce îi bucură și animează 
memoria, reamintindu-și și de primele sentimente și de primul sărut plin de farmec și îmbrăcat în 
emoții puternice. 
 Pe parcursul romanului microfonul celui ce povestește este schimbat de către 
autoare și pus în mâna personajelor, care în acest fel își exprimă direct simțămintele, apropiindu-
se mai mult de cititor. Scriitoarea prezintă în detaliu fiecare secvență asigurându-se că cititorul 
va putea păși direct pe scena imaginară a romanului simțind emoțiile cu personajele și 
analizându-le apoi meditativ până la identificare. 
Cu măiestria unui artist ce-și pictează opera și apoi se îndrăgostește de ea, Mara Popescu -Vasilca 
dezvoltă fantezii în culori, jocuri ale minții, subtilități imaginativ-cognitive care alunecă fin, se 
infiltrează și ating acel simț artistic deosebit de creativ cotropitor-contemplativ al seducției care 
se contopește cu voința, într-o subjugare fără cusur de dorință și pasiune. Imaginile și scenele 
poveștii astfel create nu lasă loc judecăților pentru că există frământări și reflexii proprii ale 
personajelor bine construite psihologic care fac acest lucru într-un dialog interior cu eul 
meditativ.   
 Romantismul se împletește cu poezia dar și cu suspansul, cu secrete și povești care 
te țin acolo, te fac să te gândești, să dezlegi firele țesute cu atâta pricepere și migală de autoare 
și bineînțeles te fac să participi și să fii interesat să continui lectura. Sentimente de tot felul vor 
inunda cartea, rând pe rând, de la iubire, dragoste, trădare, iertare și împăcare, până la intrigi   și 
tot felul de evenimente neașteptate care captivează. 
 Detaliile narative cu valoare vizual artistică sunt puternic prezente în romanul ''Nora 
în căutarea identității” prin câteva elemente interesante cărora le dă valoare de simbol. Voi 
exemplifica doar două pentru că doresc să las cititorii să le descopere singuri neretezându-le 
această plăcere a descoperirii personale care face parte din roman. 
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Primul exemplu:   pantofii cu toc pe 
care Nora îi visase în fața unei vitrine încă de 
copilă, o dorință arzătoare, una vis care a 
devenit realitate și care semnifică 
feminitatea, maturizarea și conștientizarea 
forței de seducție, semnifică eleganța, bunul 
gust, rafinamentul dar și independența și 
libertatea femeii de a-și oferi bucurie și 
puterea de-a alege. Un simbol atent ales și 
prezentat de autoarea Mara Popescu-Vasilca, 
care dorește să sublinieze astfel și încrederea 
în forțele proprii a femeii, puterea și hotărârea 
de a căuta fericirea, de a-și alege propriul 
destin, dorința de a se afla în înalta societate, 
dorința de a fi admirată, de a fi frumoasă, de 
a fi iubită și dorită pentru întregul pe care îl 
reprezintă ea, ¡femeia adevărată! 
  Al doilea exemplu:  vioara care 
reprezintă  sensibilitate,  vibrații de înaltă 
trăire, muzicalitatea sufletului, 
dans  elegant   între arcuș și vioară, dragoste 
și iubire de artă, de frumos, de 
eleganță  un   adevărat simbol  al dăruirii și 
creației  pe altarul virtuoșilor.În același 
timp  vioara și arcușul împreună semnifică 
dragostea  și contopirea  prin atingerea firavă 

și  mișcarea lentă, tandră ca un joc al seducției,reprezentând  simțire și pasiune, un dans al 
inimilor pe portativul pasiunii și al dependenței  unul de altul. 
 Folosind cu tenacitate aceste simboluri dar și alte mijloace artistice precum versul, 
visul, reflecția, descrieri vizual-olfactiv-gustative, descrierea sentimentelor, a trăirilor, a emoțiilor, 
fac din romanul scriitoarei Mara Popescu -Vasilca un roman de succes. 
Deoarece am citit și alte romane ale scriitoarei aș dori să mai precizez un aspect deosebit de 
important și anume că scriitoarea și-a creat un stil, o semnătură proprie prin lecțiile de viață pe 
care le strecoară subtil între coperțile romanului, relația cu divinitatea însoțind toate personajele 
principale ale romanelor sale. 

Fie că este vorba de o scenă pasională de dragoste, o scenă de un dramatism sfâșietor sau 
o răsturnare de situație ca-n filme, toate poartă amprenta talentatei scriitoare Mara Popescu- 
Vasilca, amprentă ce răspândește miresme de speranță, ¡pozitivism și final fericit! 

Mihaela CD , Canada 
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Florica R. Cândea - Versuri 
 

Luceferi 
 
Dimineața aceasta 
E roșietic cerul 
De parcă 
Mi-aș vedea luceafărul 
păzindu-mi 
Moartea 
Într-un bol de cafea 
De ce să nu fiu fericită 
Când 
Știu că nu va fi ultimul 
Poem 
Scris pe mărgele de 
cafea cu luceferi 
Când 
La mine 
În drum nu e nimeni 
 
Luceferi 
 
În ultima vreme 
Mă cam plecasem din 
tine 
Iubite 
Mă spălăm în iarba 
De rouă a timpului 
Și mă înstelam 
De miros 
De orhidee 
Să mă vindec de 
amarcord 
O boală care nu se trece 
La stetoscop 
Nu se rostesc argumente 
Ci se așteaptă să bată 
inima 

Cum bate soarele pe 
geam 
Apoi liniștea ta 
Iubite 
Îmi va paraliza spațiul 
Ce ne desparte 
Iarba va încolți 
Râsul tău îmi va 
deschide 
Un rai 
Doar al meu 
 
Luceferi 
 
Iubite 
Mă tot întreb 
Așa 
Mai ades 
Ades, Ades 
Din câte săruturi se 
leagă viața 
Că 
Mă tem să nu devenim 
Când buchet de lavandă 
Când plăcuță de pom 
Când ceară încălzită 
Când tufă de paie 
Dacă 
Nu ne ardem 
Ardem 
Ardem 
La termen cu săruturi 
 
Luceferi 
 
Ar trebui 
Să mă trezesc 
Să te astept 
Cuvânt al meu scris 
Pe molecula brațului 
Suntem între două vieți 
Timpul e gol imens 
În dimineața aceasta 
Sunt orfană de scripturi 
Iubirea are propriile 

Tipare 
Frumusețea mea e dusă 
la culcare 
În dansul meu 
Întunericul îmi cântă la 
gramofon 
Un ultim ton 
Ton 
Ton 
Într un canonic calm 
 
Luceferi 
 
Iubite, 
Haide să 
Ne iertam pacea 
De care se șubrezesc 
pomii 
Când ne ascundem 
Atâta arboret adunăm 
Când stăm picior peste 
picior 
De ne cheamă turmele 
Să le oprim valurile din 
Calea Lor 
Când 
Ne-am căsătorit 
După un love story 
Eu 
Musca blondă 
Tu 
Mustață dată cu creion 
dermatograf 
Nucii înfloreau ochi de 
migdale 
Buzele se înecau în 
Foame 
De șampanii 
Albastre 
Iar tortul era 
Emigrarea mea 
De ecranul inflamat 
De atâta așteptare 
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Despre dreptul la spectacolul final 
Lucia OLARU NENATI,  

 
 
Vor fi fost, desigur, vremuri și mai grele și mai zbuciumate, doar 
că aparțineau unor etape declarat potrivnice, beligerante ș.a., pe 
când acum ne așteptam de ceva timp să se aștearnă bunăstarea 
promisă de toți cei ce se perindară, optimiști, pe la coarnele 
timonelor. Dar precum știm, trăim și suportăm deja de multă 
vreme, noi, cei ce încă mai suntem pe aici – ca să nu  scriu „pe 
cocioc” din simplul motiv că nu știu ce înseamnă această vocabulă 
misterios semnificantă, lucrurile stau cu totul altfel! Dacă luăm 
distanță și ne raportăm la alte etape frământate, trebuie să 
recunoaștem că trăim o vreme foarte densă în necazuri, primejdii 
și amenințări, în care securitatea elementară este total nesigură 
și nici nu se vede vreo instanță care să ne dea asigurări că ne poate 

apăra. Nu că n-ar ști toți, ci doar din rațiuni de echilibru al expozeului, reamintesc – dacă cineva 
nu știe despre ce-i vorba, că trăim deja de multă vreme o perioadă încă nedefinită în care flagelul 
nevăzut nu pare a se fi speriat de măștile noastre, de izolări, ori chiar de mult promovatul și 
trâmbițatul vaccin și face mereu noi sacrificări nejustificate, încât ni se pare că locuim în timpurile 
biblice când, din motive și rațiuni punitive, adesea fără legătură cu păcatele sau culpele clare, 
unele persoane erau supuse la „arderi de tot”, cum suna sintagma cutremurătoare din Vechiul 
Testament. În fiecare zi tot aflăm – și încă nu s-a curmat de tot flagelul, că un număr nedefinit de 
persoane au pierdut lupta cu misteriosul și ocultul dușman. 
Mă gândesc de fiecare dată cine vor fi fost acei oameni care au suferit fizic și psihic, sperând cu 
ardoare și rugându-se până în ultima clipă, să fie salvați. Pentru destui dintre aceștia sperata 
salvare nu a sosit și ei s-au strămutat într-o altă lume (nici nu știm dacă mai bună sau mai rea!) 
și nimeni nu mai poate spune ce au gândit și ce au lăsat ca misiune, limbă de moarte  și rămas 
bun celor dragi fiecăruia. Iar ceremonialul despărțirii, trist dar festiv odinioară, s-a constrâns și s-
a rezumat de tot, în timp ce „ambalajul”, altădată ceremonios și cât mai frumos, adecvat tristei 
împrejurări, s-a restrâns doar la negrul sac de plastic care uneori nu-și mai găsea loc și e nevoit a 
se suprapune pe etaje în cotruțele spitalelor lipsite de asemenea spații predestinate. 
 
Cumplit de degradantă e această lipsă de ceremonie a despărțirii la care se credea odinioară că 
are dreptul fiecare individ. Acestea de acum amintesc cutremurător de peisajele câmpurilor de 
luptă ori, chiar mai rău, de „plajele” lagărelor de exterminare. Oare ce vor fi gândit în ultimele 
clipe vii bieții muribunzi, unii uciși prin biblice „arderi de tot”? Și, mai ales, în zilele  următoare, 
lumea afla doar o cifră, nici măcar niște nume și niște succinte prezentări ale acelor condamnați 
la moarte prin foc. Mi se pare că ar fi fost un demers elementar de bun rămas a se publica, 
oarecum oficial, numele lor și succinta prezentare, în chip de bun rămas și ca dovadă că societății, 
celor rămași în viață, nu le este de tot indiferentă această sacrificare – ca niște vietăți – a unor 
semeni de ai noștri cu nimic vinovați. 
Desigur, au fost și excepții, ca, de pildă, despărțirea de cântărețul Mîțu Stoian, despre care s-a 
povestit îndelung pe toate canalele; i s-au transmis alocuțiuni, cântece, imagini ambientale din 
timpul vieții, a fost urmat de o mare de oameni, de coroane, de preoți, toate aceste pe deplin 
meritate și bine venite. 
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Da, dar nedreptatea tot persistă, în raport cu atâția oameni necunoscuți, cei care au constituit 
aproape „recolta” fiecărei nopți, plecați în saci negri ca soarta lor și fără ca lumea să știe măcar 
câte ceva despre ei. Dea Domnul ca aceste nenorociri să se sfârșească și oamenii să trăiască cât 
au de trăit și să moară pașnic și civilizat, urmați de cei ce i-au cunoscut sau iubit, pe un ultim drum 
în care, de fapt, fiecare are dreptul să fie „vedeta” acestui ultim spectacol al vieții lor. 
 

Lucia Olaru Nenati, Botoșani - România 
https://www.monitorulbt.ro/editorial/2021/11/17/despre-dreptul-la-spectacolul-final-lucia-
olaru-nenati-scriitor/ 
 
 

Petra Ana Mirică Bobiţ - Versuri 
 
 
Textul suport se citeşte de jos în sus 
 
MELANCOLIE 
 
Şi acum... 10,10,10,12 
Spre nimic. 
Dar uite că zorii au apus 
Că nu sunt sufletul pe care ţi-l doreşti 
 Nu ştiu dacă îmi pare rău  
Şi după, să-mi spăl mâinile de mirosul tău. 
Doar ca să văd dacă mi-a rămas simţul 
Să- mi fie dor de un parfum numai al tău 
Când spun că iubesc,  
Să spun că e posibil, 
Sau să te confund cu alţii. 
Să te văd cum vreau eu, 
Ce e mai greu? 
Şi mă întreb 
De pragul căreia  îşi târăşte inima tălpile 
Să-mi văd singură uşa din tâmple 
Nu mai ştiu dacă e bine,  
În timp ce scriu de jos în sus. 
Iar eu îmi flutur gândurile pe hârtie 
De la o vreme, toată lumea moare 
Căci, 
Am decis să plec foarte departe în timp, 
Din capul meu greu de atâtea amintiri. 
Cu aceleaşi fraze pe care le-am uitat 
Cum am început, aşa terminăm, 

Nu mai avem despre ce să vorbim... 
Milioane de secunde de tăcere în telefon 
Marginea binelui se apropie, 
Pe farfurie sunt presentimente. 12 
Călcâiul sângerează sub masă,    10 
La masa de seară e tăcere,     10  
Umbrele pe hârtie sunt violet,   
 
ÎNGERI DE NUCI 
 
Mi se-anină toamna-n frunzele uscate 
care-mi umplu sufletul și  inima. 
Sunt pom de-o vreme, un nuc cu seva amară, 
poate, 
Și îmi caut urmele...poate o să mă întâlnesc. 
 
Îmi bate  în gând ceasul dintre livezi, 
căci am în vene ore, iar pe buze am sorbit nori. 
În privire mi-au crescut aripi care să mai 
creadă 
Că și pomii zboară zboruri de cocori. 
 
Noaptea beau din stele, 
Ziua beau din mine urme de izvoare, să mai 
pot  înflori, 
Îmi suflă vânt de toamnă când mi-e dor de tine 
Și mă spăl cu îngeri ca să nu mă rătăcesc. 
 
 
 

DESPĂRŢIRE 
 
e aşa ciudat 
că e întuneric 

afară. 
deja 
visez la pereţi,  
care poate au 

https://www.monitorulbt.ro/editorial/2021/11/17/despre-dreptul-la-spectacolul-final-lucia-olaru-nenati-scriitor/
https://www.monitorulbt.ro/editorial/2021/11/17/despre-dreptul-la-spectacolul-final-lucia-olaru-nenati-scriitor/
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căzut până 
acum, 
ce mă ţin în captivitate... 
gândurile mele pe un şerveţel. 
uşa 
s-a auzit cel mai tare  
acum. 
dar 
nu credeam 
că o voi mai auzi 
vreodată. 
mi-aş fi dorit 
să te chem 
mai devreme  
dar 
mâna de aur 
a mândriei 
mi-a acoperit 
gura. 
dar  
acum ştiu. 
iubirea 
nu moare 
aşa. 
 
EU, POETUL 
 
Poeţii scriu pentru rai. 
Poetul meu scrie pentru o mare negură, 
Căci eu şi poetul  
Nu mai suntem aceeaşi persoană. 
Am fost poet înainte de a fi om 
Iar din filolog am devenit o anomalie, 
Căci pentru mine  
Iubirea este un egoism acceptabil, 
Iar eu,  
O mătase în vânt la altarul lunii. 
Sunt cea mai egoistă fiinţă 
Ţinându-mi mintea în propriile palme, 
Observând spaţiul cum se îneacă în timp. 
Acum, 
Să văd cum iţi dau marginile eternităţii mele, 
Să văd distanţa între noi în ani, 
Căci pământul mi-a interzis numele 

Dar ca un martor mut  
Îţi voi cânta în mirajul nopţii 
Sperând ca şoaptele mele să ajungă la cer 
dimineaţa 
Iar lumina să facă un alt dans pe faţa ta, 
Un alt ocean să se zbată în capul tău 

De fiecare dată, departe de apă. 
 Dispărut în soare 
Am fost şi fantoma din colţul unui labirint de 
oglinzi. 
Privesc 
Dincolo de steaua mea fără aer, 
În apa întunecată 
Şi zăresc 
Alte cuvinte decât cele spuse de mine. 
A rămas în ochii poetului 
Un verde stins 
Adus la nevorbire.  

Ajunşi în preajma necuvântului, 
Omul şi geniul, deodată, 
Se aşază într-o pereche de ochi întunecaţi. 
 
CREDE-MĂ 
 
Când pleci, să iei cu tine timpul, 
să-l tai în bucățele mici   
pe care să le spulbere înserarea 
în mii de fluturi albaștri de tăcere. 
 
Să iei și pașii de pe străzile noastre 
pavate atunci doar pentru tu și eu, 
și zâmbetele ia-le și gândurile, 
și iarba și cerul și tot văzul. 
 
Eu am să rămân cu ploaia-n palmă 
și am să tac vorbind de noi 
cu apa neagră fără vuiet, 
cu frunzele goale de pe maluri. 
 
Să nu mă crezi când spun că-i parcă 
prea multă îngândurare plecarea ta 
și n-am în suflet nicio lacrimă. 
Sau doar crede-mă de poți și rămâi... 
 

 Petra Ana Mirică Bobiţ, Galați - România 
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„România, trezeşte-te!” -  „Deşteaptă-te, române!” 
 

 
 În 22 decembrie 1989, în timpul revoluţiei anticomuniste, 
acest imn, s-a înălţat pe străzi, risipind frica de moarte şi unind 
întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Începând 
din 1848, „Deşteaptă-te, române!” a fost un cântec foarte drag 
românilor, insuflându-le curaj în momentele cruciale ale istoriei. 
Pe lângă acest imn, românii mai au Hora Unirii, pe versurile scrise 
în 1855 de poetul Vasile Alecsandri - este un vechi ritual, 
simbolizând comunitatea spirituală, egalitatea. Citiți cu atenție, 
vă rog, versurile acestor imnuri care ne-au rămas de la străbunii 
noștri, și vedeți ce simțiți?   
 Se spune că țara și mama nu ți le alegi. De ceva vreme, mă 
uit la ce se întâmplă cu țara mea și cum am fost nevoită să o 

părăsesc. Numai vrajbă, dezbinare, exil şi ură ne-a adus democraţia pentru care am scandat 
alături de mulți alții în decembrie 1989. Încerci o vreme să te lupți cu morile de vânt, cu 
ireversibilul, îți dai seama că n-are sens, și renunți. Dezamăgită, înșelată, mânioasă, îndurerată, 
și cu toate acestea nu ți-e usor s-o lași. În clasa politică din România au ajuns să fie trădători de 
neam şi ţară sau să ignore interesul național românesc, pentru că se simt puternici prin stat, 
administraţie sau diverse instituţii intangibile până și în fața justiției. Stăteam de vorbă cu cineva 
care tot povestea cu dispreț de tot ce se întâmplă în România datorită corupției la nivel înalt, și 
lipsei de respect față de valori, și la finalul discuției îmi spune că se gândește tot mai mult să 
părăsească România.  
 Mulți dintre cei care au plecat din țară continuă să facă ceva pentru România, fiecare 
cum poate - trimițând bani către cei de acasă, sau prin oferte de locuri de muncă în străinătate 
pentru români (așa cum facem noi prin firma D&C Gumann). Nu cred însă că a rămâne în țară e 
în sine un merit, sau că cei rămași contribuie automat la progresul societății românești. Câți dintre 
cei rămași se informează politic și încearcă pe cât se poate să schimbe ceva ? Câți dintre cei care 
locuiesc în România, în loc de a sta pe loc și a aștepta de la altcineva soluții simple, își asumă riscul 
de a schimba ceva de care se plânge că-l deranjează? 
 Nemulțumit fiind, omul caută mereu mai mult. Da. Caută o casă mai mare, un salariu 
mai mare, o mașină mai mare, păr mai lung, gene mai mari, buze mai pline, sâni mai mari... Dacă 
merg în oraș să cumpere o pizza, pornesc în căutare după care e mai mare și costă mai puțin. 
Mereu căutăm ceva. Mereu suntem în căutare. Căutăm liniște, și când o găsim vrem haos. Când 
în viața noastră este haos ne dorim din tot sufletul să avem liniște. Căutăm mereu orice altceva 
decât avem, și când găsim ce cautăm ne dăm seama că era mai bine înainte, sau nu ni se 
potrivește. Căutăm mereu mai mult. Mereu altceva. Ne irosim, ne pierdem, puțin câte puțin.  
 Acest fenomen de "mai mult", mă duce cu gândul la o fabulă care am învățat-o în 
clasele primare, era vorba despre un câine cu un os în gură. Un câine care avea în gură un os, 
ajunse pe malul unui râu. Când își văzu chipul în apă, crezu că acolo era un alt câine care are un 
os mai mare decât al lui. A vrut să inhațe osul din apă, dar îl scapă pe cel din gura lui. Și așa a 
rămas câinele cu burta goală! Morala acestei fabule: Tot fugind după mai mult, se poate întâmpla 
să rămâi și fără ce ai deja. 
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 Azi omul caută banul cu toate puterile sale, convins de faptul că acesta îi poate 
deschide și garanta accesul peste tot în lume. 
De ceva vreme, asist cum totul se dărâmă în jurul nostru, cum lumea devine nebună, cum prin 
rădăcini ura și răul. Violența și crima fac parte din banalul cotidian. O lume întoarsă pe dos care 
nu are nevoie decât de o scânteie pentru a exploda. Dar poate că, totuși, nebunia este singura 
armă de supraviețuire într-o lume aflată în derivă. 
 Omul își caută fericirea în exterior, în lucruri care într-un final îl vor plictisi și mereu 
va dori mai mult, pentru că realizarea materială nu se sfârșește niciodată…  întotdeauna va dori 
mai mult… şi mai mult… şi niciodată nu va fi împlinit. 
”Amintiți-vă că, atunci când părăsiți acest pământ, nu puteți lua cu voi nimic din ceea ce ați primit 
– doar ceea ce le-ați dat: o inimă plină, îmbogățit printr-un serviciu cinstit, dragoste, sacrificiu și 
curaj”!. – Sfântul Francisc de Assisi 
 
Mă tot întrebam de ce a ajuns în halul acesta clasa politică, și iată la ce concluzie am ajuns: sunt 
dezamăgită de ceea ce trăim și asta în primul rând din cauza noastră!  
Din cauza noastră - cei din diaspora, care scârbiți de sistemul corupt, am preferat să plecăm 
departe!  
 Din cauza noastră, că am tolerat prea multe în decursul anilor, sperând că va apare 
o minune și va veni de undeva o schimbare...  
 Din cauza noastră, pentru că am preferat să ne vedem liniștiți și cuminți de studiile 
noastre, de cariera noastră, de afacerile noastre. Unii chiar nu mai urmăresc știrile, nu mai citesc 
ziare, nu mai caută informații în domeniul politic spunând  resemnați că - "TOȚI SUNT O APĂ ȘI 
UN PĂMÂNT"- Eu nu cred asta. Eu sunt sigură că prin acea mare masă politică mai sunt și oameni 
integri și cinstiți care știu și pot să-și facă bine treaba. 
 Din cauza noastră, pentru că unii cetățeni din România, dintr-o indolență fără 
margini nu se deranjează să iasă la vot, pentru că se simt obosiți, n-au dispoziție, n-au cu cine 
lăsa copilul, duminică e ziua lor liberă și oricum n-au cu cine vota. Dacă nu ați avut cu cine vota, 
nu-i nimic, ați primit din oficiu. În timp ce voi stați și vă uitați la telenuvele și emisiuni cancan, 
acești politicieni trag sfori și pregătesc legi în interesele lor personale. 
„Dacă suferi, e din cauza ta. dacă eşti fericit, tot din cauza ta. Nimeni altcineva nu este 
responsabil - tu şi numai tu. Tu eşti iadul tău, dar şi raiul tău.” – spunea Osho 
 Lăsând la o parte gustul putrezit al acestei stări de fapt, subliniază încă o dată starea 
de faliment etic, profesional și instituțional în care suntem în acest moment. Să sperăm că ne vom 
trezi până nu e prea târziu! 
Îmi este rușine pentru sistemul politic corupt în care se scaldă România, pentru specimenele 
politice care conduc România, pentru faptele unor români din țară sau din diaspora și pentru jalea 
în care a ajuns o ţară cu un potenţial extraordinar, dar niciodată nu îmi va fi rușine că sunt ROMÂN 
si voi iubi, să reprezint în lume România! 

Daniela Gumann, Salzburg Austria 
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Marola Victor - Poezii
UN GÂND HOINAR 
 
 Tu vii când seara cade în genunchi, 
și din povara zilei se oprește, 
când simt cum intră dorul în rărunchi 
și valul țărmul mării îl lovește. 
 
Cobori în taină, în cugetul înfrânt 
 de zbateri și de zilele toride, 
 vrei să-l alungi și trupul este frânt 
  de lucrul greu din lunile aride. 
 
Sunt gânduri născocite din lumesc, 
 din spaima ce alungă tinerețea, 
când eu cu sinele mereu glumesc, 
confund și binele cu frumusețea. 
 
Gândul i-un avion de cursă lungă, 
iar mintea mea e un aeroport, 
în cugetu-mi doar pacea să-ajungă 
și tot ce e curat în el să port. 
 
Cu gândul dus la voi, prieteni dragi, 
pe coala minții scriu dorințe multe, 
 să colindăm printre colinele cu fragi 
și taina noastră bradul s-o asculte. 
 
Un gând de seară calea luminează 
 și sufletu-mi din ceața lumii înviază. 
 
TE-AM CĂUTAT 
 
Din viul vieții apărut de-o șchioapă, 
din lutul ars, ades stropit de ploi, 
și scos din încercări, ades din apă, 
m-am bucurat să fiu și eu cu voi. 
 
Rămas pe-un mal de fluviu, singuratic, 
te-am căutat privind senin spre cer, 
în suflet am rămas primăvăratic, 
dar zăbovesc prin ceață și prin ger. 
 
În taină te-am gândit în seri cu lună, 
prin necuvinte eu te-am căutat, 
un suflet mi-ai lăsat ca o arvună 

și eu de-atunci în taină te-am purtat. 
 

Te-am căutat în câmp cu iarbă deasă 
 și în adânc de taină, în amurg, 

în clipa lumii astăzi, ne-
nțeleasă, 

când prin saloane lacrimile 
curg. 

 
Te-am căutat în chipul de copil, 

în taina dimineților de mai, 
prin anii vieții eu devin umil, 

mai văd și-aici câte un colț de 
rai. 

 
Te simt în vântul verii ce adie, 

în ploaia ce-o doresc în miezul verii, 
cu ea și câmpul parcă-nvie 

și psalmul tău în ceasurile serii... 
 

DOAR MUZICA MĂRII 
 
Ovidiu la Tomis părea exilat 
în culorile toamnei pictate târziu, 
de lume poetul fusese uitat 
 pe țărmul cu scoici de un alb sidefiu.. 
 
Privește spre zare, oprește o clipă, 
în Latium se vede Ovidiu la mare, 
 poetul nostalgic de dor se-nfiripă, 
e gândul la Roma - divină chemare ! 
 
Când cerul pe boltă seninul pictează, 
un mire se-oprește privind spre talaz, 
pășește pe țărm în clipe de-amiază 
spre marea albastră cu iz de turcoaz. 
 
Cuvintele mării revarsă pe maluri, 
în sufletul ei - neliniște multă, 
se-așează un pic pescărușii pe valuri, 
poetu-i aproape și-n taină ascultă. 
 
Doar muzica mării aude pe seară 
și-n taină-i Ovidiu cu versul lui iară. 
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LÂNGĂ IZVOR 
 
Frunză verde flori de mure, 
vine dorul să mă fure, 
și mă duce în pădure. 
 
Frunză verde foi de viță, 
badea are-o aluniță 
și în ochi o luminiță. 
 
Frunză lungă, foaie lată, 
mai privește-mă o dată 
 că și eu sunt mândră fată. 
 
Du-te dor la bade-al meu, 
să-l aducă Dumnezeu, 
că te port în piept mereu. 
 
Ploaia cade, frunza-i verde, 
dorul meu cine l-o crede, 
plânsul meu cine îl vede? 
 
Doar o mierlă în grădină 
cântă biata zi-lumină, 
și ea dorul mi-l alină. 
 
M-aș duce și eu în crâng, 
crinul meu la piept să-l 
strâng 
și de drag cu el să plâng. 
 
Frunză verde foi de dor, 
inimă, nu vreau să mor, 
ci să cânt lângă izvor. 
 
 
NATURĂ  VIE 
 
Frunzuliță de trifoi, 
greu e drumul pe la noi, 
încărcat cu praf din luncă... 
 păsările mi le-alungă. 

 
Stropi de ploaie eu aștept, 
calea mea să o îndrept, 
și să plâng în lin de seară, 
pacea-n lume să nu piară. 
 
Frunză verde foi de măr, 
adu-mi apă din ciubăr, 
să astâmpăr dorul greu 
că sunt om și cad și eu. 
 
Ploaia, binecuvântare, 
o aștept din depărtare, 
apă bună și curată, 
cum erau ploile-odată. 
   
Foaie verde, busuioc, 
m-aș încinge la mijloc 
să culeg din nou la vie, 
să găsesc și iasomie. 
 
Soarele înseninează, 
câmpul parcă înviază, 
norii albi și ei se-arată, 
roua, lacrimă curată. 
 
Frunză verde, iarbă mare, 
spune, bade, o cântare, 
de necaz vom uita noi, 
de-ncercări și de nevoi. 
 
Cântă, ceteraș, cu foc 
când te-ascult, aș vrea să joc 
 
 
TANDREȚE 
 
Mai ține-mă la umbra ta, 
platan cu frunza mare, 
să pot zâmbi, să pot cânta, 
când inima mă doare. 
 

Te simt, o, vară, pe sfârșit, 
dar eu mai cred în tine, 
și te întreb: cu ce-am greșit, 
de vrei să fugi de mine? 
 
Mai stai cu mine să privim 
 alene-n depărtare, 
cuvinte dragi să potrivim 
pe țărmu-ntins la mare. 
 
Mă pierd în ochii tăi zglobii, 
frumoasă, mândră zână, 
eu evadam din reci robii, 
când mă țineai de mână. 
 
Mai lasă-mi rozele-n alei, 
cu păsări mici în ram, 
nu vreau nici ger și nici 
polei, 
 nici flori de gheață-n geam. 
 
Te văd în rochie de bal, 
valsând la malul mării, 
sau tristă uneori la mal, 
în farmecu-nserării. 
 
În părul tău i-un spic de grău 
și-n chipul tău bujori, 
te-admiram și eu la rău, 
topit de-atâtea ori... 
 
Amurg eu văd în ochii tăi, 
când toamna e la ușă, 
mai las-mi fete și flăcăi, 
și pasărea ghidușă. 
 
Chiar dacă fugi mereu de 
mine, 
 tăcut, eu cred în tine. 
 
Marola Victor, București - 
România 
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EMINESCU- itinerar vienez 
 Autor, Dan Toma Dulciu 

Continuarea fragmentului din numărul anterior 
 

Devenind un bun public național, ele sunt menite să 
dezvăluie o istorie tumultoasă, plină de întâmplări 
amestecate, reconstituită din frânturi de corespondență 
disparată dar și disperată, adresată familiei rămase în țară, 
cereri ultimative de trimitere degrabă, fără sincope, de 
stipendii necesare traiului, ori sub chipul unor versuri 
frivole, a unor izvoade, aparent fără noimă, de ordin 
administrativ sau financiar, altele însoțind gânduri 
dedicate unor tinere amabile, oficiind cu tandrețe în 
cafenele, restaurante sau locante, ieșite în cale dinadins 
pentru bugete studențești rezonabile, pagini cu nume de 
hoteluri sau pensiuni nemțești, liste de datorii către colegi, 

proiecte literare inspirate de burgul adoptiv, iată doar o mică parte, latura concretă, de 
netăgăduit, a biografiei vieneze a Poetului nepereche.  
Citind filele manuscriselor îngălbenite de vreme, parcurgând paginile gazetelor de epocă, 
descoperim cu nedumerire o altă proiecție a celui ce este cunoscut îndeobște drept imaginea 
romantică a geniului însingurat.   
Vi l-ați fi închipuit pe Eminescu, dominat de spirit pragmatic, cutreierând prin prăvăliile Vienei 
pentru cumpărarea unei mașinării de ‖faradizațiune‖ (für nervenlȁhmung), adică pentru 
repararea ‖paraliziei nervilor‖ ?  
Poetul, bântuit de viziuni filosofice, găsește resurse nebănuite pentru altfel de preocupări, 
înștiințându-și fratele, medicul Șerban Eminovici, spre sfârșitul lunii decembrie 1871, că prețul 
modernei ustensile medicale este 24 de florini, fără tarife de transport.1 
Ori, poate doriți să găsiți în persoana studentului Eminescu un tânăr cu porniri de revoluționar, 
semnând în mod curajos apelul junelui Dem. Magdu, contribuind la o colectă publică în folosul 
țăranilor expulzați din Tofăleni2 (4/16 Decembrie 1869) ?  
Sau, în sfârșit, cum ar fi să vă imaginați un Eminescu boem, visând la astre în atelierul unui zugrav 
de subțire bucovinean, Dionisie Epaminonda Bucevschi3 zăbovind zile și zile în studioul acestuia, 

 
1 Dan Toma Dulciu, ‖Mihai Eminescu Prezențe vieneze‖, București, 2016, p. 100. Este vorba de un aparat, utilizând 
impulsuri de curent în electrodiagnostic sau electroterapie. Aparatul este folosit în examinarea nervilor și a 
mușchilor paralizați, știindu-se că, în anumite maladii, excitabilitatea mușchilor se poate detecta și trata mai bine 
cu curent alternativ, decât cu un curent continuu. Anterior, la 16 decembrie 1871, Eminescu îi scrise doctorului 
Șerban că are mare nevoie de bani, având datorii la chirie, ‖la birt, la cafenea, în fine, pretutindenea‖. 
2 În toamna anului 1869, protopopul sibian Zaharia Boiu iniția o colectă bănească în favoarea țăranilor alungați de 
către moșierul din Tofăleni (Tófalva), iar ecoul a avut un ecou imens, ajuns până la Viena. Aici, comercianții B.G. 
Popovici și Ioachim Mureșianu se alătură inițiativei pornite din țară și continuate de studentul D. Magdu. Acesta 
adună câte un florin de la studenți și doctoranzi, printre ei Michaiu Eminescu, filosof, Ieronim Bariț, student la 
Filosofie, I. Anca, student la Medicinã și I. Hosanu, student la Medicinã. (‖Telegraful Român‖, Sibiu, 1869, nr. 96, 
4/16 decembrie, p. 405). Cf. Eugen Gluck, Nicolae Roșuț, ‖Aradul în perioada Războiului de Independenţă‖, Arad, 
1977, XII, ‖Universitatea Cultural- Ştiinţifică‖, Arad, p.100 
3 Epaminonda Bucevschi (1843-1891) a studiat teologia la Cernăuți și pictura la Viena. A participat, împreună cu 
Eminescu, la Serbările de la Putna. 
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numai pentru a-și domoli dorul de „romantica, rustica și voievodala Bucovină”4 , dat lipsă, din 
motive fără nici o noimă, de la întâlnirile studențești, tulburând colegii cu îngrijorări repetate ?  
De la aceste exerciții de imaginație nu este decât un pas până în a-l metamorfoza pe angelicul 
Eminescu în manechin de studiu, într-un atelier vienez de pictură. Potrivit unei legende 
contemporane, tatăl sculptorului Joseph Mülner ar fi lăsat moștenire fiului schițele studentului 
român cu chip de Hyperion, astfel zămislindu-se controversata operă de artă, zăvorâtă într-un 
sarcofag de sticlă, în curtea cu arcade a Universității Viena - supranumită ‖Capul lui Sigfried‖ ( 
Siegfriedskopf). 
Frunzărind alături de dumneavoastră, dragi cititori, vetuste pagini de dulci suvenire, consemnate 
de tovarășii săi de studenție, haideți să ne imaginăm în continuare icoana laică a unui Eminescu, 
‖om de lume‖, participând cu decență bine chibzuită la chefuri juvenile, la baluri și revelioane, 
încheiate la crăpatul zorilor, la agape desfășurate în diverse berării sau cafenele, la sindrofii ținute 
în restaurante cu nume de legendă5, la evadări ticluite în natură, la hoinăreli și hârjoane în 
împrejurimile pline de verdeață ale orașului6. 
În gazete vechi de un veac și jumătate, tipărite la Viena sau Pesta, găsim tabloul fără retuș al 
petrecerilor studențești, purtate cu ighemonicon în ospelurile de lux ale capitalei vieneze, în 
saloane alese și frumos împodobite,  cu prilejul Ajunului Anului Nou ori, cum am spune astăzi, al 
Revelioanelor, de la care Mihai Eminescu era nelipsit. Accedând la învățătură înaltă, de rang 
universitar, tinerii descopereau cu surprindere un cult nemaiîntâlnit, căruia i-au devenit părtași 
sinceri7, desfășurat după un ritual bine întemeiat, constând în reuniuni cotidiene, în spațiul 
îmbietor al „cafeehaus”-ul vienez, tărâm devenit, pe zi ce trece, un al doilea lor cămin studențesc. 
Pe lângă faimoasa cafenea „Troidl”, devenită loc comun, prin redundantă trecere de prag, 
studenții descopereau alte adăposturi de întâlnire, unde witz-ul era prezent8  Desigur, cei cu dare 
de mână intrau la „Café de l'Opera„, unde, peste ani și ani, profesorul Teclu dobândi măiastra 
deprindere a jocului de biliard, petrecută după un orar cotidian riguros, între orele 14-15, sau la 
„Café Central„ din Herrengasse, amplasată la parterul „Palatului Ferstel„, primul sediu al „Bursei 
Vieneze‖, în care clienții puteau răsfoi în tihnă numeroase periodice europene, prefigurând avant 
la lettre un rudimentar „Café -Internet„, respectiv o „bibliotecă pentru toți„, oferită de generosul 
patron de local. Într-un spirit de frățesc echilibru, oamenii cetății, jurnaliștii, politicienii, artiștii, 
studenții sau simplii orășeni zăboveau cu tact în jurul meselor, sfidând rangurile și canoanele 
protocolare, fiind echitabil ademeniți de mrejele aromelo r de Orient: Mozart, Beethoven, Strauss 
(tatăl și fiul)9 
Se putea gusta o licoare aducătoare de inspirație și la „Café Imperial10”, situată în Kärntner Ring, 
lăcaș citadin al muzelor, unde compozitorul Gustav Mahler obișnuia să petreacă ore bune, pierdut 
în dulci reverii, sau la ‖Cafeneaua Hofburg‖, din Palatul Imperial, unde trebuie să aștepți răbdător 
minute bune, la rând, în fața intrării, pentru a prinde un loc la masă.  

 
4 Leca Morariu, ‖La semicentenarul morţii lui Epaminonda Bucevschi‖, în ‖Glasul Bucovinei‖, 1941, nr. 5, 20 febr., p. 
[1]; vezi și Paul Leu, ‖Ciprian Porumbescu‖, Suceava, 1972, 279 p. cu ilustr. şi note, cuprinzând amănunte despre 
prietenia lui Mihai Eminescu cu Epaminonda Bucevschi, p. 78; Sosirea lui M.E. la Viena, oct. 1869, p. 84. etc 
5 9„Der liebe Augustin” (Griechengasse), bodega „Radetzky”, (Riemergasse), berăria „Curtea Imperială”, 
restaurantul „Obermayer” etc. 
6 I. Slavici, „Amintiri”, București, 1924. 
7 Din 2011, cultura cafenelei tradiționale vieneze face parte din patrimoniul cultural imaterial al UNESCO 
8 12‖Meissner‖(Alleegasse), ‖Café Höller‖, (Wiednerhauptstrasse), ‖Vindobona‖ iar mai târziu ‖Arkadencaffee‖ din 
apropierea Bisericii Votive, ‖Café Schlössel‖, vis- a-vis de ‖Marele Spital‖ (Alserstrasse). 
9 Începând cu anul 1840, în cafenelele vienze pătrunde muzica. Un pian sau un cvartet de coarde, mici concerte, 
iată atracția acestor cafenele, actuală și în zilele noastre. 
10 Numele acesta îmi amintește de Cafeneaua bucureșteană Kübler, situată la parterul Hotelului Imperial, loc de 
întâlnire pentru scriitori și artiști, la începutul secolului XX. 
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„Café Central”, cititori de ziare și reviste. 
 
Ce-i drept, studenții români poposeau mai rar însă la cafeneaua „Casa Piccola”, din 
Mariahilferstrasse, sau la Cafeneaua ‖Gabesam‖, căreia i se dusese buhul de a fi prima casă a 
cafelei (kahvehane), deschisă în vremea asediului turcesc asupra orașului, la 1683.  
Dintre cele 600 de cafenele din vremea studenției eminesciene, multe dăinuie și în zilele noastre. 
Aroma de cafea, îndeplinind funcția perversă de narcotic al spiritului, amestecată cu serenitatea 
atmosferei blânde din interior, aduna aici personalități dintre cele mai diverse, așa cum stupul 
primitor își primește roiul albinelor aducătoare de nectar: „Café Mozart”, datând din anul 1794, 
așezată neîntâmplător lângă „Muzeul Albertina”, și „Café Museum”11, pe Operngasse, unde își  

„Café Mozart” 
(Foto Studio Schuster) 

 
11 „Café Museum” era localul preferat al poetului Lucian Blaga 
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adăstau cu calm filtrul sau șvarțul artiștii cei mari ai culorii, Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar 
Kokoschka, scriitorii Karl Kraus și Elias Canetti, ori arhitecții Otto Wagner sau Adolf Loos. 
 Câteva repere marcau aceste tolerate locuri ale pierzaniei de timp, recognoscibile 
doar simțurilor fine și estete, precum picturile abstracte: unul uman - casierița - singura femeie 
admisă în interiorul acestui lăcaș al bărbaților de spirit, precum și câteva simboluri iconice, tipice: 
oglinda mare, agățată ostentativ pe pereții cafenelei dar cu virtuți plăcute privirii, cu rol decorativ, 
mesele mici, pătrate sau rotunde, cu blat de marmură, pașnice locuri de reunire dar și de 
confruntare a ideilor dar, mai ales, nelipsitul scaun al odihnei creatoare, inventat de Michael 
Thonet, în 185912, un obiect de mobilier extrem de popular, până și în zilele noastre. Realizat din 
lemn de fag, în forme curbate, născând fior artistic neașteptat, în pofida stilului minimalist, 
scaunul Thonet este ușor și rezistent, putând fi lesne transportat de la atelier la cafenea.  
 Trecând în eternitate, celebritatea acestui artist al scaunelor de bistrou a augmentat 
valoarea obiectelor inventate de el, pictori renumiți ai epocii inspirându-se din creațiile sale. 
August Renoir schița în 1883 un balansoar Thonet, iar Toulouse-Lautrec surprinde aceste 
grațioase balansoare în postura insolită de obiecte de decor, mai degrabă personaje tăcute ale 
acestor tablouri. Cu nimic mai prejos de admiratorii celebri enumerați mai sus, Pablo Picasso 
păstra, de asemenea, în atelierul său un scaun cu marcă artistică, dintre cele purtând cu mândrie 
numele inventatorului.  
Un artist al pietrei, Constantin Brâncuși, șezând imperial pe un chaise-longue Thonet, confecționat 
din material ușor, cu forme încovoiate savant, pozează liniștit în fața aparatului fotografic (după 
cum ni-l prezintă câteva dintre fotografiile ce s-au păstrat).  
 Dorind să cunoască tainele meseriei de tâmplar, călătorind de la Hobița la Viena, în 
vacanța de vară a anului 1897, tânărul viitor titan al pietrei cioplite se angajează la secția de 
finisare artistică a unei fabrici de mobilă. Într-o recentă lucrare a criticului de artă Paul Rezeanu13 
aflăm misterul prezenței lui Brâncuși în acest sanctuar al lemnăriei meșteșugit îmbinate. Autorul 
precizează faptul că, în apropierea „Școlii de Meserii” de la Craiova, pe aceeași stradă, se găsea 
„Consulatul Austriac”. „Presupunem, precizează autorul, că încă înainte de a deveni elev la Școala 
de Meserii, ca băiat de prăvălie, sau mai știm noi când și cum, Brâncuși să fi intrat în contact cu 
vorbitorii de limbă germană…”, aici, în Bănie, numeroși meseriași austrieci și germani muncind 
cot la cot cu meșteșugarii localnici.  
 De asemenea, aproape toți dascălii săi de la „Școala de Meserii” erau austrieci, cu 
excepția directorului școlii, care, cum se întâmplă nu doar în școlile de tâmplărie, era român. Este 
posibil ca unul dintre acești sobri și calculați magiștri să-l fi sfătuit pe Brâncuși să plece la Viena, 
recomandându-l patronului unui atelier de prelucrare a lemnului: „Herr Roth‖. Acesta, edificat de 
putința înăscută a tânărului de a face comode și scaune, după numai două luni de ucenicie, îi 
conferă lui Brîncuși un binemeritat și deschizător de drumuri în viață „Certificat de Capacitate”.  
În 1903-1904, Brâncuși revine cu speranțe înmiite în orașul ce i-a conferit atestatul de tâmplar, se 
angajează la un atelier, în minunatul post de decorator de mobilă, apoi pleacă, atunci când îi veni 
sorocul, spre München14.  

Fragment din cartea EMINESCU- itinerar vienez  
Autor, Dan Toma Dulciu – Viena, Austria 

  

 
12 Cunoscut drept scaunul Model nr. 14, sau ‖scaunul tip bistro‖, acest model de mobilier curbat s-a fabricat în 
peste 40 milioane de exemplare, până în anul 1939. Micahel Thonet a murit în anul 1871, dar firma sa (‖Frații 
Thonet‖) și-a continuat activitatea, deschizând filiale în multe țări din lume, inclusiv la București 
13 Paul Rezeanu, „Brâncuși. Ultimul dac”, Editura Autograf, MJM, Craiova, 2015 
14 V.G. Paleologu, „Tinerețea lui Brâncuși”, Scrisul Românesc, Craiova, 2004 
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Carina A. Ienășel  

 
masa tăcerii 
 
ce de-anotimpuri au trecut prin noi, 
de când ne-am așezat, tăcuți, la masă –  
nici nu mai știm ce-nseamn-acele ploi 
ce ne-au adus potopul peste viață… 
 
ni se păreau plimbările prin urbe  
atâta de firesc țesute-n zi,  
dar ne mai știm, azi, numai după nume  
și după schijele din suflet, vii… 
 
în toamna asta dulce-amăruie, 
cu mere coapte-n vatra unei veri,  
să-ndrepți privirea ta așa căpruie  
spre cerul nostru bine ascuns în ieri 
 
și, cine știe?!, poate-o să se-ndure  
Cel ce cunoaște cel mai bine grija  
și-o să prefacă urbea în pădure,  
să ne spălăm în galben toată vina, 
 
ca, dup-aceea, să putem surâde, 
știind că împărțim aceeași taină  
și că în lumea fără de cuvinte  
noi stăm la masă prefăcuți în toamnă… 
 
rendez-vous 
 
haide să ne întâlnim într-o joi  
într-o cafenea cu nume italic; 
vom ajunge la timp, amândoi 
fascinați de un soare metalic.  
 
cu privirea ținti-vom-nainte  

către suflet, de parc-am dori  
să iscăm în tăcerea cuminte  
avalanșe de cer și feerii. 
 
ne-om aduce aminte de toate  
și, mirați că-n albastrul intens  
se-ntrevăd încă gesturi și fapte,  
vom ajunge din nou la consens. 
 
e vădit, fără noi nu se poate  
să își treacă acest anotimp  
magma plină cu vis și cu noapte  
spre un roșu atât de aprins.  
 
așadar, te aștept după șapte,  
când răsare soarele-n Vest, 
poate prindem un spectacol aparte… 
poate-ți spun cât de mult te iubesc…  
 
camuflaj  
 
revin la vechile metehne de parcă aș păși, 
tăcut, 
printr-o pădure care-și cerne aurul cărnii, 
desfăcut  
din crengile de-acum bolnave de nostalgii 
fără sfârșit, 
din frunzele mult prea firave, ce sub călcâi 
mi-au adormit… 
 
mă-ngrop în galbenul ninsorii cu irizări 
cărămizii, 
eu, verdele dedat vigorii și tinereței, zi de zi… 
îmi simt șuvițele-ncărcate de brumă rece și 
de vânt  
și-n palme-mi sunt amestecate bucăți de-
amar și de pământ.  
 
încep să fiu om al pădurii cu rădăcini atât de-
adânci  
c-ajung până în miezul lumii și o prefac, pe 
loc, în stânci… 
ca să se-nvețe cu răbdarea, cum eu o să mă-
nvăț, de-acum, 
să port pe umeri toată ploaia și să mă 
învelesc în fum…  
Carina A. Ienășel , Arad - România 
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Lina CODREANU -  Un sunet de vioară  
 

 
 Plăsmuit în chip de om, dintr-un vis aurit, prins într-o 
scânteiere de har de tinerii părinţi cuibăriţi pe Valea Macului, 
copilul blond ca soarele, în deceniul copilăriei, a fost adesea 
vitregit de prezenţa tatălui, luat în concentrări, pe front ori în 
dus lagăre de concentrare.  
În absenţa tatălui, tătăica Dumitru Boca (fost primar şi bunic 
prin alianţă) şi nanu Gheorghe Cojocaru (unchi şi învăţător) i-au 
fost tutorii de la care a sorbit învăţămintele de bază şi multe din 
tainele vieţii. E vorba despre Gheorghe Ionică (6 oct. 1940 - 11 
august 2004), profesorul de română din Mândrești - Galați.  
 La Cudalbi, a urmat şcoala gimnazială, apoi Şcoala 

Pedagogică bârlădeană, pe care a absolvit-o ca şef de promoţie în 1959. Mare izbândă pentru un 
copil „de la ţară”, pe a cărui tânără mamă colegii o considerau sora lui! Stagiul militar nu l-a atras 
nicicum, însă i-a plăcut să-şi depăşească statutul de învăţător. Pentru aceea a urmat cursurile 
Facultăţii de Filologie (specializarea română-italiană) la Universitatea din Bucureşti, alături de 
prietenul-prozator Apostol Gurău din Galaţi. 
  Rădăcinile adânc înfipte în fiinţa Mândreştiului nu i-au dat libertatea să meargă pe 
căi înguste, fie de carieră, fie de dragoste, ci pe potecile nevăzute dintre neamuri, pe uliţele 
urcânde ale satului ori prin pădurile ozonate dimprejurul satului. Chiar dacă l-au sâcâit itinerarii 
încâlcite în prădalnice visuri de junețe, toate ieşirile-i se întorcea bumerang înspre obârșie, familie 
şi învăţăcei. Gândurile i-au ars incandescent şi constant pentru vatra strămoşească a satului, unde 
s-a întors să lumineze viitorimea comunității de baștină şi unde a rămas toată viaţa. Rostul omului 
pe pământ e să lase şi dovezi concrete ale trecerii sale prin lume: o casă, o podişte, o fântână, 
nişte pomi… Din urma fratelui Gheorghe au rămas, în plan material și spiritual, însemnele vieţuirii: 
o casă „la șosea”, o şcoală în Mândreşti, o troiţă, o strană în biserică, o frumoasă familie cu 
urmaşi, zeci de generații de elevi pe care i-a educat și instruit cu har și dăruire profesorală… 
  Îi datorez mult fratelui mai mare cu zece ani decât mine, fiindcă a lăsat semne în 
formarea și orientarea mea către literatură și cariera didactică. Mi-a fost frate, prieten, diriguitor, 
confesor, magistru... Înţelesesem asta din copilărie când, într-o sfântă linişte, împietrea orice 
murmur şi mişcare casnică, fiindcă se înălţa subţire şi sublim firul baladei lui Ciprian Porumbescu 
ori al rapsodiei enesciene, interpretate la vioară de fratele nostru mai mare. Îmi țineam respirația, 
în timp ce ochii mamei lăcrimau de bucurie. Unul din semnele încrustate în suflet constă în 
iniţierea în taina basmelor, armonia poeziei ori logica teoriei literare.  
 Avea darul narației, fie moștenit de la unchiul învățător (nanu Gheorghe) ori de la 
tata Panaite, fie dobândit în practica didactico-pedagogică. Povestind, lungea vocalele, înălţa 
tonul sau îi dădea gravitatea cerută de situaţia naraţiei, îmi încorda aşteptarea pentru punctul 
culminant, încât „vedeam” cu ochii minții toate întâmplările neimaginabile.  
 Îi plăcea să asculte și să înregistreze variante lingvistice specifice graiului local, 
întreprindere migăloasă care l-a ajutat în elaborarea lucrării de gradul I în învățământ. 
 Cerceta faptele vechi impresionante și variantele legendare despre zonă păstrate în memoria 
colectivă a bătrânilor.  
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Era pasionat de electrotehnică și nu era străin de nicio născocire tehnologică de utilitate casnică. 
Însă moştenirea strălucitului dascăl – profesorul Gheorghe Ionică din Mândrești – care se vede cu 
ochiul interior şi nu dispare curând, s-a înrădăcinat ca învăţătură fundamentală transmisă în 
mintea învăţăceilor vreme de peste patruzeci de ani. Tot omenetul care a trecut prin şcoala satului 
s-a înfruptat din ştiinţa sa de carte, din poveţele, din umorul și chiar din ironiile sale de deşteptare 
şi îndreptare, din preţuirea tradiţiilor locale şi, de multe ori, din morala fermecătoarelor născociri 
proprii… Insistând asupra importanței obiceiurilor și tradițiilor, le mărturisise elevilor că ar dori ca 
pe ultimul său drum să fie dus într-un car cu boi, ca pe vremuri...  
 Nici nu ştiu ce uimire să încerc mai întâi. Oricum, e o mare mâhnire că o boală 
necruţătoare i-a curmat viaţa, sfârşindu-i arderea la nici 64 de ani. Mai avea multe de dăruit. 
Poate că acestea se vor pierde în uitare, însă, în mod cert, va rămâne lumina din volumul care-şi 
reazemă razele în istoria satului: Comuna Valea Mărului. Studiu monografic complex – Puţeni şi 
Mândreşti (Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003), corealizat de Nicolae Edroiu (coordonator), 
Mariana Pintilie, Dorin Pintilie, Gheorghe P. Ionică). În cercetarea monografică, informațiile ce țin 
de partea etnografică și folclorică, în special, precum și de evenimentele și istoria „vie” a 
Mândreștiului lui îi aparțin. 
  În amintirea mea au rămas vibrația delicată a sunetului de vioară, vocea caldă, 
culoarea schimbătoarea a ochilor lui bătând în albastru în zile însorite și în verde când ploaia 
împăinjenea cerul. Și altele, și altele... 
  În centrul satului Mândreşti, pe o plăcuţă de stradă în culoarea peticului de cer, 
pâlpâie ca o steluţă călăuzitoare un nume: Gheorghe Ionică. Întreba-se-vor urmaşii satului cine 
va fi fost purtătorul acestui nume? 
 

Articolul a fost publicat în Revista Liter-Club Anul VI, nr. 4(23), oct.-dec. 2021 
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DINCOLO DE TĂCERE - DOINA HARNAGEA 
 

Prefaţă scrisă de Ion Gheorghe Pricop 
 

      Sfiala, teama de un eşec, mierea gustoasă a amânării, 
candoarea, o strategie riscantă a ascunderii sau, pur şi simplu, 
naivitatea, nu ştiu care din aceste cauze pot sta la baza faptului 
că unii artişti ai cuvântului, chiar şi din cei convinşi că au talent, 
ies destul de târziu cu producţiile lor în public. Este şi cazul 
Doamnei Doina Harnagea, profesor de filosofie, care, după 
mărturisirile proprii, şi-a găsit, în sfârşit, răgazul să se ia în 
serios ca autoare de texte literare şi să scoată la lumină ceea 
ce „a migălit o viaţă “în dulcea limbă strămoşească: poezie, 
proză, eseu.  
      După cum ne-o prezintă un-CV destul de bogat, viaţa 
Doinei Harnagea a fost şi este una tumultuoasă, aglomerată, 
plină de evenimente, cu suişurile şi inerentele coborâşuri, cu 
întâmplări de multe ori tulburătoare, dar care au trecut pe râul 

vieţii nu ca frunza pe apă, ci valorificate cu întreaga lor semnificaţie şi învăţătură morală. Şi-
aceasta, în beneficiul unui eu personal însetat de cunoaştere, şi nu în ultima instanţă, întru 
fundamentarea unui statut artistic de viitor, temeinic, bazat pe trăiri autentice şi pe experienţe 
inedite de existenţă. Toate, frumos însumate în comoara de spirit a vârstei deplinei maturităţi, 
din care, de data asta în ipostaza de poetesă sau prozatoare, încearcă să valorifice sentimente, 
trăiri, gânduri şi idei, pe calea creaţiei literare. 
      Şi oricare ar fi cititorul adevărat de poezie, va trebui să recunoască faptul evident că 
doamna Doina Harnagea reuşeşte în demersul său poetic, prezentând, la debutul ei editorial, 
poeme curate, artistice, sincere şi cu o mână sigură lucrate. Surpriza acestuia ar fi să constate că 
cele treizeci şi trei de texte, cât cuprinde lucrarea, la o primă lectură, dau impresia că autoarea 
este cel puţin la a patra sau a cincea carte de poeme. 
      Aşa cum este şi firesc, începutul unei cariere poetice coincide cu marea sete de 
autoidentificare, de formare a conştiinţei de sine, ca individ, ca entitate fiinţială, iar în această 
perioadă eul liric este identic cu eul personal. Disimularea, ascunderea vocii poetice în cineva, în 
ceva este apanajul vârstei poematice târzii, când poezia se detaşează de trăirea dramatică a 
vieţii, devenind „joc secund “sau joc cu măşti, al limbajului şi-al realităţii. În cazul Doinei 
Harnagea, puternica personalizare a vocii poetice creionează şi universul liric propice unei evoluţii 
spirituale ascendente, acesta concretizându-se în sfera sentimentelor, a gândurilor, ideilor şi 
stărilor trăite nemijlocit în contact cu realităţile lumii, ale vieţii, în timpul şi spaţiul consfinţite 
destinului creator. 
      Poemele plachetei de debut sunt centrate în general pe sentimentul de iubire. O 
iubire ancorată în timpul trecut, nefericită prin caracterul ei lipsit de finalizare, născătoare, la 
rându-i, de alte sentimente din aceaşi gamă a suferinţei. Poeziile pe această temă au sens 
memorialistic, rolul lucrativ al gândului şi amintirii fiind, evident, principalul instrument prin care 
o realitate afectivă deja dispărută, apusă ca o stea necunoscută, este readusă la viaţă şi retrăită. 
Dragostea neîmplinită şi efemeră, setea de iubire lasă urme adânci în structura sufletesc-
emoţională a celei supuse introspecţiei. Simte lumea altfel, natura îi şopteşte, iar divinitatea 
rămâne o opţiune în faţa singurătăţii: „Când îşi simte sfârşitul/ ea (lebăda) cântă/ un cântec 
foarte frumos. // Poate că iubirea pentru tine/ şi această neîngăduită fericire/ mă vor ucide 
“(Cântec de lebădă). Universul spiritual, spaţiul şi timpul se modifică în funcţie de intensitatea 
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sentimentului trăit: „Smuls din rădăcinile lui/ spaţiul se deşiră ca o/ ceaţă neputincioasă/ în 
lumina strigătului meu. “(Clipa mea cu tine). Tonul poemelor evoluează de la uşoara nelinişte în 
faţa zădărniciei mărturisirii cuvintelor de dor, la dramatism: „Şi aş muri în fiecare clipă/ până la 
capătul timpului, / fără să ştiu/ ce gândeşte Dumnezeu/ despre noi. “(Dacă s-ar întâmpla).  
Dorinţa dispariţiei în neant este un sentiment firesc pentru cea căreia aşteptarea împlinirii prin 
dragoste se dovedeşte a fi zadarnică: „Vor rămâne în urma mea glasul tău şi zâmbetul ca/ o rază 
de soare/ şi privirea ta/ de care mă prindeam/ ca să nu mă ucidă /gândul că vei pleca. 
“(Dispariţie). Forma cea mai concretă a trăirilor în aşteptarea înaltei iubiri este dorul: „Nu pot să-
mi adun lacrimile/ ce se revarsă printre suspinele/ inimii încleştate în dorul cel crunt// Ca de o 
moarte / se lasă cuprinsă simţirea/ ce împietreşte încet/ prin cămările tainice/ ale sufletului 
“(Dor). Nevoia de dragoste este, de fapt, nevoia de autoidentificare, de regăsire a eului personal 
prin iubire. Impresia de chip concret al iubitului dispare încet, lăsând locul stării de graţie a 
sentimentului divin al dragostei prin care omul reuşeşte să-şi asume viaţa şi lumea în care trăieşte: 
„În fiecare noapte/ cobor la marginea pustiului/ şi aştept pe Cineva/ pe care nu-L cunoaşte 
nimeni, / pe care nu L-a văzut nimeni niciodată/ şi care să-mi răspundă / la toate întrebările. 
“(Trecând prin deşert).  
      Încrederea în dragoste, în puterea ei tămăduitoare nu se topeşte, în ciuda timpului 
şi spaţiului care îi stau în cale: „Pe Ulise nu l-au ajutat/ să ajungă acasă/ nici faima lui de viteaz,/ 
nici corăbiile cu aurul/ jefuit la Troia…/ Pe Ulise l-au adus acasă / mult îndurata aşteptare/ şi 
iubirea Penelopei.“ (Ulise – Aşteptarea); Despărţire  şi  Cerşetorul sunt poeme care definesc 
întreaga structură a unui astfel de discurs liric: dragostea neîmplinită, retrăită în spaţiul amintirii 
şi reverii. O redăm în întregime pe cea de a doua: „Ca un cerşetor înfometat/ ţi-aş căuta privirea/ 
Ca un însetat venit din pustiu/ ţi-aş asculta cuvintele// Înfrigurată în aşteptare, / aş culege câteva 
boabe de nisip/ peste care paşii tăi au trecut. // Acum îl înţeleg prea bine/ pe cel care şi-a vândut 
sufletul/ pentru o clipă de iubire// Cu sufletul mut/ rămân împietrită ca o stâncă / în calea vântului 
de iarnă/ care îmi va îngheţa inima/ ca să te pot uita de tot. “  
      Evadând din suferinţa iubirii, eul liric se lasă mângâiat de binefacerile naturii. Ar fi o 
recompensare pentru o iubire neîmplinită. Astfel, Doina Harnagea se dovedeşte o bună creatoare 
de pastel pur, cum ar fi Toamna, în care descoperim o puternică paletă umanizatoare a 
elementelor naturii, decorul fiind pastelizat în culorile vii ale acuarelei: „Copacii părăsiţi/ îşi 
ascund în scorburi/ amintirile verii./ Plopii îşi ridică-n rugăciune/ Umbra tremurândă a braţelor/ 
Către noaptea cerului albastru.“ Este prezentă şi tendinţa convertirii spiritului naturii la stările 
sufleteşti ale omului, în aşa-numitul pastel-pretext, care este, de fapt, un veritabil poem de 
dragoste. Aşa stau lucrurile în Misterele toamnei: „Suspine de paltini/ murmură lin/ în cântecul 
cel trist al toamnei// În depărtări, pe orizont, / tremurând printre crengile copacilor, / soarele îşi 
mai culege încă/ razele fugare din amurg. // Printre aceste tainice frumuseţi/ singura certitudine/ 
este absenţa ta. “  
      Paleta tematică se completează cu poeme care abordează timpul, filosofia 
existenţei, soarta omului: „În căderea lui, / omul strigă-n sus/ o durere mare/ cât un cer închis. // 
Îi rămân adânc, îngânate-n piept/ lacrima de sânge, tânguirea - nceată, / vorba nerostită şi 
privirea-i goală/ şi speranţa vie, care-i moare-ncet. “(Omul singur). 
     Obosit de căutări, eul liric găseşte speranţă şi izbăvire în credinţă. Dumnezeu este 
definit în funcţie de starea relaţiilor dintre oamnenii: „Dumnezeu se-arată/ prin oamenii care/ ne 
iubesc mereu. “(Dumnezeu).      
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Destul de bine stăpâneşte poetesa mijloacele de expresie specifice genului liric. Foloseşte cu 
eficienţă invocaţia imaginilor dragi, pierdute, epitetul, personificarea, comparaţia, metafora. 
Arta construcţiei poemului pare o lecţie de mult învăţată de autoare, ceea ce demonstrează că 
doamna Doina Harnagea a scris poezie întreaga ei viaţă, chiar dacă abia acum îndrăzneşte să-şi 
divulge veleităţile creatoare.  

 Impresionează plăcut rotunjimea 
textelor, concentrarea maximă a ideii, 
economisirea stringentă a limbajului şi 
imagisticii lirice: „M-am năruit/ şi am 
revenit la viaţă/ pentru fiecare clipă/ în 
care m-am gândit la tine. / Ai fost lumina 
fiecărei dimineţi/ şi singurătatea oricărei 
înserări. “(Gândul captiv). Câteva cuvinte-
simbol apar mai frecvent, creionând în 
mare un univers liric temeinic aşezat pe 
temelia gândului bine strunit, a trăirilor 
intense şi dureroase, a unor idei lucind de 
spirit şi a stărilor sentimentale, 
copleşitoare prin inerţia lor. Dintre 
acestea, amintim: lumina, deşertul, 
steaua ascunsă, depărtări, stânci, uitare… 
  O distribuire a timpurilor verbale 
reflectă plasarea oarecum cronologică a 
momentelor lirice. Poeziile doamnei 
Harnagea au mult timp trecut, puţin 
prezent şi mult mai puţin viitor. Mai 
frecvent ar fi prezumtivul, potrivit 
exprimării disponibilităţii şi potenţialităţii 
afective a creatoarei. În absenţa celui 
(celei) cu ardoare căutat(ă), iubitul-
iubirea, se declanşează imagistica 
poetică: spicuim câteva elemente din 

poema Niciodată: „viata mea pustiită, ca o corabie în derivă “, „noaptea cea ascunsă a 
singurătăţii “, „un ţărm pustiu de mare “, „o lungă şi obositoare căutare “, „Numele meu şoptit 
de tine mă va readuce la viaţă/. Aşa voi şti că numai tu puteai să mă găseşti. “ 
      I s-ar recomanda poetesei, aflată la început de drum editorial, o diversificare 
tematică şi-o aprofundare a realităţii şi a visului în direcţia cotelor misterului existenţial. În nici 
un caz să nu renunţe la sinceritatea şi simplitatea confesiunii lirice, note de marcă ce dau specific 
şi originalitate acestui gen de poezie.  
      Aşteptăm cu mare interes următorii paşi lirici ai noii poetese din Huşi, România şi 
avem toate motivele să credem că aceştia vor fi făcuţi numai în direcţia sănătoasă a unei poezii 
valoroase prin structura şi originalitatea ei.                                    
 

Ion Gheorghe Pricop 
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Gabriela Răucă -  Poezii
 

 
 
Iarna 
 
A fost să vină-n vis, ca dulce reverie, 
Purtând în plete diademă de cristale, 
Cu sânii albi, pe sub mătasea străvezie 
Și rochia-i lungă, mângâind gleznele goale. 
 
Cu pas ușor, ca într-un vals, încet, plutește, 
Parcă i-ar fi bolta albastră, sub picioare, 
Vântul hoinar, când suflă, păru-i unduiește 
Și tandru, o alintă cu a lui candoare. 
 
Ea își aruncă, în neștire, peste dealuri, 
Voalul gingaș, cu diafană strălucire, 
Iar din mătasea ce se lasă, valuri, valuri, 
Se iscă albă avalanșă de sclipire. 
 
Bat clopote, sunând, prelung, a sărbătoare, 
La mânăstiri, pe creasta muntelui, căruntă, 
Iar norii albi, ca niște sănii plutitoare, 
Petrec, de sus, din cer, toți oaspeții, la nuntă. 
 
Și-apare iarna, ca o tânără mireasă, 
Până mai ieri, minunăție de fecioară, 
Plecăm din vis și ne trezim, din nou, acasă, 
Iar prin fereastră admirăm cum ninge-afară. 
 
 
 
 
 
 

Reflecții de iarnă 
 
Crăciunu-i aproape și iarna la fel, 
În inimi simțim bunătate, 
E timpul luminii cu vraja în el, 
Ce-aduce în noi puritate. 
 
E timp de colinde și-obraji purpurii, 
Cu ochi oglindind bucurie, 
De cânturi gingașe, la ore târzii 
De seară, și-a ei feerie. 
 
Credința-i în inimi, intrată profund, 
Trezind sentimente curate, 
Speranțele vieții, în ochi ne pătrund, 
Trăind în a lor claritate. 
 
E vremea zăpezii, crescând în troian, 
Sclipind în a ei strălucire, 
E ceea ce-avem, doar o dată pe an: 
Răceală, dar și fericire. 
 
În casele calde se simt sărbători, 
Miresme intens vanilate, 
Pe geamuri atârnă noian de culori 
Și stele, de ger înghețate. 
 
E rău ca răceala să intre în noi 
Și-n inimi troiene să cearnă, 
Mai bine, căldură să dăm înapoi, 
Chiar dacă afară e iarnă. 
 
Și-așa să rămână în fiece zi, 
A anului nou care vine: 
Oferă o parte din ce vei primi, 
Rupând o fărâmă din tine 
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De sărbători  
 
Sunt zile vii de sărbătoare, 
De pace și de bunătate, 

Colinde înduioșătoare,  
Se-aud la geamuri luminate. 
 
Cei mici străbat neaua pufoasă, 
De râsul lor strada e plină 
Și-apoi, când se întorc acasă, 
Așteaptă Moșul, ca să vină. 
 
Miresme dulci de scorțișoară, 
De prăjituri și mere coapte, 
Plutesc în aerul de seară 
Și se împrăștie în noapte. 
 
Copiii plini de veselie 
Și cu privire zâmbitoare, 
Adună din bucătărie, 
Mici bunătăți, prin buzunare. 
 
În brad, steluțe luminate, 
Printre crenguțe se răsfață, 
Privind în globuri colorate, 
Să-și oglindească a lor față. 
 
Pe masă-ncep ca să apară, 
Platouri multe cu bucate, 
Din când în când se-aud pe-afară, 
Colindele întârziate. 
 
Iar oaspeții pe rând se-adună, 
În mândra casă-mpodobită, 
Ca să petreacă împreună, 
O seară sfântă, liniștită. 
 
Dar bucuria e deplină, 
Când o împarți cu bunătate 
Și-o dăruiești, ca să devină, 
Pentru mai mulți, realitate. 
 
Și dacă sufletul ți-i mare, 
Poți să oferi cu-ngăduință, 
Momente dulci de sărbătoare, 
Oricând, oricui, de ai credință 

 
Gabriela Răucă, Viena - Austria 

 
De Crăciun 
 
E veselie-n multe case 
Și se aud copii râzând, 

Steluțe vesele, frumoase,  
Apar pe geamuri, strălucind. 
 
Colindele sunt pregătite 
Sau, încă se mai pregătesc, 
Se-nvață versuri potrivite, 
Pentru Crăciunul Creștinesc. 
 
E o căldură vanilată, 
Ce vine din bucătării, 
Cu urme dulci, de ciocolată, 
Zâmbesc gurițe de copii. 
 
Se pregătesc bucate fine, 
Ce-apoi, pe mese-or aștepta, 
Un moș bătrân, ce-a spus că vine, 
Gonind cu sania, prin nea. 
 
Se simte-n aer veselie 
Și bunătate și credință, 
Dar bine-ar fi, să nu mai fie, 
În lume-atâta suferință. 
 
Că nu-i nimic mai rău în viață, 
Decât să vezi plângând copii, 
Fără de zâmbete pe față 
Și-n ochi, lipsiți de bucurii. 
 
Și e mai trist, dacă durerea, 
Le-o poți citi pe obrăjori 
Și nu le poți da mângâierea, 
Măcar acum, de sărbători. 
 
Dar să încerci, cu dăruire, 
Ca să oferi, dacă se poate, 
Crâmpeie dulci, de fericire, 
Din inimă, cu bunătate! 
 
Și când stele strălucitoare, 
În bradul tău vei atârna, 
Să dai prilej de sărbătoare, 
Acum și-n casa altcuiva 
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O realitate bucureşteană: Muzeul Satului 
  
 S-a deschis Muzeul Satului Românesc ! 
Acest important eveniment a avut loc în luna mai a anului 1936 în prezenţa regelui Carol al II-lea 
al României precum şi a numeroase oficialităţi ale vremii. Au fost necesari 10 ani de cercetări 
(1925 – 1935), efectuate în numeroase localităţi rurale, de pe teritoriul românesc, de către echipe 
de specialişti şi studenţi, sub atenta coordonare a marelui sociolog român Dimitrie Gusti (1880 – 
1955) – părintele Şcolii Sociologice de la Bucureşti şi al Muzeului Satului. 
 Amenajat în numai două luni, în primăvara anului 1936, muzeul este unul dintre 
primele de acest gen din Europa. Pe măsura trecerii timpului muzeul a cunoscut perioade nefaste, 
uneori fiind pusă sub semnul întrebării însăşi existenţa sa. Din fericire muzeul a supravieţuit, iar 
începând cu anul 1948, după numirea marelui etnolog Gheorghe Focşa (1903 – 1995) în funcţia 
de director, instituţia de cultură intră pe o pantă ascendentă având loc o serie de transformări, 
reamenajări, noi achiziţii pentru patrimoniul muzeal, conturându-se astfel noile căi de dezvoltare 
ale muzeului, având la bază, desigur, cercetarea ştiinţifică. Numărul vizitatorilor Muzeului 
Naţional al Satului « Dimitrie Gusti » (denumire purtată astăzi) a crescut de la an la an situându-
se acum printre primele trei din ţară, din acest punct de vedere. 
 De-a lungul timpului, Muzeul Naţional al Satului « Dimitrie Gusti » a generat diverşi 
termeni de comparaţie ; printre aceştia amintim :  « un templu al înţelepciunii », « un dialog cu 
civilizaţiile şi culturile altor neamuri », « un eşantion de convieţuire paşnică etnică şi interetnică”, 
„un stup în care s-a adunat toată mierea recoltată din milioane de bobiţe de polen pe care le-au 
strâns cu sârg, fără ostentaţie, atâţia şi atâţia oameni făcători de bine şi fără cerinţă de răsplată”, 
„o carte de poveşti, cu trecute vremi şi trecute întâmplări de la bunica şi bunicul”, „o sămânţă de 
speranţă şi o doză de optimism”, „un loc de refugiu din cotidianul uniformizat, standardizat şi 
adesea sufocant” (Dr. Georgeta Stoica, Dr. Ioan Godea, Muzeul Satului, Bucureşti 1993, p.5) şi 
mulţi alţi termeni. Tuturor acestor comparaţii, pline de bunăvoinţă dar şi veridice am adăuga şi o 
părere personală: expoziţia permanentă în aer liber a muzeului este spaţiul potrivit pentru o 
plimbare culturală printre monumentele de arhitectură vernaculară, adunate de prin toate 
colţurile ţării, este locul adecvat în care persoanele vârstnice îşi pot găsi liniştea sufletească, acea 
linişte „asortată” cu diverse amintiri de odinioară, este spaţiul în care tinerii îşi pot face în tihnă 
planuri de viitor, este aria în care cei nervoşi devin calmi, cei răi se îmbunează, cei bolnavi au 
senzaţia de vindecare, individualismul se poate transforma în generozitate iar pesimiştii 
realizează că binele poate învinge răul. 
 Alături de casele şi gospodăriile tradiţionale ale muzeului, vizitatorul poate admira 
diversitatea plantelor ornamentale, aflate la tot pasul, mici grădini de legume, păsări de casă, 
câteva pisici foarte prietenoase iar cei mai norocoşi au şansa de a-şi intersecta privirea cu salturile 
spectaculoase şi precise ale câte unei veveriţe rătăcite printre ramurile copacilor tăcuţi dar 
maiestuoşi, aflaţi din abundenţă pe toată suprafaţa vizitabilă. În muzeu, fiecare anotimp are 
atracţia lui specifică, de la pomii înfloriţi ai primăverii şi mirosul de neînlocuit al ierbii proaspăt 
cosite, până la diversitatea cromatică a toamnei şi, de ce nu, până la mantia albă, strălucitoare 
în mângâierea razelor solare, aşternută uniform peste casele şi gospodăriile tradiţionale ale 
acestui sat-muzeu, frântură a milenarei civilizaţii româneşti. 
 Odată intrat în muzeu, vizitatorul pătrunde în lumea satului de altădată chiar dacă 
nu este atenţionat fonic de lătratul vreunui câine, de behăitul vreunei oi sau de nechezatul vreunui 
armăsar. Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” este vizibil, în primul rând, datorită expoziţiei 
sale permanente în aer liber: gospodării şi case tradiţionale aduse de pe tot cuprinsul ţării, locaşuri 
sfinte, instalaţii tehnice ţărăneşti (mori de vânt şi apă, teascuri pentru struguri, oloiniţe, vâltori 
etc.). Monumentele pot fi vizitate atât la exterior (în totalitate) cât şi la interior (parţial), publicul 
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având astfel ocazia de a-şi creiona o imagine a lumii rurale româneşti caracteristică ultimelor trei 
secole. 
 Expoziţia permanentă în aer liber prezintă publicului larg o gamă variată de 
construcţii rurale, de la cuştile pentru câini, coteţele pentru păsări, fântâni, împrejmuiri realizate 
din nuiele împletite, lemn sau piatră până la locuinţele de suprafaţă sau cele semiîngropate, 
anexe gospodăreşti, mai mici sau mai voluminoase (grajduri, pătule, bucătării de vară), biserici 
dotate cu picturi interioare şi exterioare şi, 
de asemenea, o varietate atractivă de obiecte de uz casnic şi gospodăresc, unelte agricole, 
meşteşugăreşti, piese de port popular etc., unele dintre ele purtând denumiri regionale 
(etnotermeni) precum „iabă”, „mângălău”, „hârzob”, „mezdrea”, „ţapină”, „horog”, „ilău”, 
„cioflângă”, „traşcă”, „oblamnic” şi altele. 
 Tendinţa ţăranului român de a estetiza propriul habitat sau de a reliefa statutul 
social căruia îi aparţine, a dus, în multe cazuri, la apariţia unor componente gospodăreşti 
ornamentate cu gust, cum ar fi porţile de acces, ramele din lemn ale uşilor sau ferestrelor, stâlpii 
sau arcadele prispelor, coamele acoperişurilor şi altele; aceeaşi preocupare pentru frumos se 
constată atât la decorarea interioarelor locuinţe-lor cât şi la unele obiecte de uz casnic sau 
gospodăresc înzestrate cu admirabile motive ornamentale: furci de tors, sărăriţe, linguri, tarniţe, 
piese de mobilier etc. 
 Ştiind că repartizarea obiectivelor muzeale pe suprafaţa muzeului a fost realizată pe 
zone istorice (Transilvania, Valahia, Dobrogea, Moldova), ordinea firească a vizitării lor (în cazul 
în care accesul se face pe la intrarea principală – şos. Kiseleff nr.28) este aceea în care paşii 
vizitatorilor sunt îndrumaţi către zona Transilvaniei, apoi către câteva locuinţe tradiţionale din 
Muntenia, urmând a ajunge în zona centrală a expoziţiei permanente, la o intersecţie de „uliţe”, 
de unde se pot vedea trei dintre cele mai atractive obiective muzeale, toate din Oltenia: o biserică 
şi două locuinţe semiîngropate. 
 Continuând vizita către partea nordică a muzeului, vizitatorul trece prin faţa unui 
han tradiţional construit în secolul al XIX-lea, loc în care cei obosiţi pot face un popas, cei însetaţi 
îşi pot potoli setea iar cei ce doresc să guste din preparatele culinare puse la dispoziţie de către 
„hangiu”, aici au ocazia. Urmând direcţia mai sus menţiona-tă, zărim prima dintre cele două 
gospodării dobrogene; până acolo însă, pe partea stângă vedem o frumoasă poiană în care 
verdele predominant al ierbii este ornamentat cu câteva tufe înflorite  (în special 
primăvara)  şi  variat  colorate  iar  în partea dreaptă 
privirile oaspeţilor se intersectează cu şiragul de instalaţii tehnice ţărăneşti amplasate de-a lungul 
malului lacului Herăstrău. 
 Trecând de cele două gospodării dobrogene situate în partea stângă a sensului de 
deplasare şi de două mori de vânt (pe partea dreaptă) se ajunge la o răscruce de drumuri aflată 
la marginea ultimului sector vizitabil: Moldova. 
 Urmând firul aceleiaşi alei aflăm că Vrancea şi Vasluiul au reprezentare în muzeu, 
apoi admirăm cea mai veche locuinţă din Muzeul Satului, cea din Zăpodeni – Vaslui. După un 
urcuş uşor, de circa 20-30 metri, grupurile de vizitatori ajung în faţa unei biserici vechi, din lemn, 
construită la 1773 şi purtând hramul „Sfinţii Voievozi”; picturile interioare (restaurate în perioada 
2008 – 2009), dominate de culori precum alb, verde, roşu, albastru şi brun, scot în evidenţă 
talentul şi priceperea meşterilor zugravi, direcţionând gândurile şi imaginaţia vizitatorilor, cel 
puţin pentru o clipă, către vremurile demult apuse. 
 Părăsind biserica, vedem la o distanţă de aproximativ 30 metri o casă tradiţiona-lă, 
construită printr-o tehnică deosebită, transferată din judeţul Suceava, apoi, schimbând direcţia 
deplasării către sud, trecem pe lângă patru obiective muzeale, toate transferate din judeţul 
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Neamţ în perioada 1957 – 1958, de pe suprafaţa pe care astăzi se află apele lacului de acumulare 
Bicaz.  
 Următoarea este zona Bucovinei, reprezentată în muzeu cu ajutorul a două 
ansambluri arhitecturale (gospodării), o locuinţă şi o fierărie ce dispune de un inventar complet. 
 Continuându-se traseul muzeal către poarta principală avem posibilitatea de a 
admira alte trei locuinţe olteneşti (din Dolj, Gorj şi Vâlcea) urmate de „casa cu legătu-ră” din 
partea nord-vestică a Munteniei. Tot de aici se pot observa siluetele a două case tradiţionale din 
Banat. 
 Odată ajunşi în faţa gospodăriei din Drăguş (jud. Braşov) reintrăm în zona 
transilvană, periplul nostru printre monumentele de arhitectură vernaculară apropiindu-se de 
sfârşit. În partea dreaptă se găsesc două gospodării (din judeţele Hunedoara şi Alba) iar înaintea 
finalizării traseului, trecând pe lângă o troiţă din Răşinari (simbol creştin având conotaţii 
apotropaice), aflăm o frumoasă casă din sudul Transilvaniei, construită la 1847 şi achiziţionată 
de către muzeu din zona etnografică numită „Mărginimea Sibiului”. 
 Înainte de ieşire orice vizitator are posibilitatea de a-şi alege un suvenir din incinta 
magazinului bine aprovizionat cu o diversitate de obiecte realizate de către meşterii populari. 
 Faptul că fiecare dintre monumentele de arhitectură vernaculară are particulari-
tatea lui, şi implicit atracţia lui, nu mai este un secret pentru nimeni dar, vorbind despre sugestii 
şi recomandări (în special pentru vizitatorii care nu au suficient timp la dispoziţie), am putea 
preciza câteva dintre obiectivele asupra cărora privirile grupurilor de turiști sau vizitatori sunt mai 
insistente iar întrebările mai numeroase; astfel parcurgând sectorul rezervat Transilvaniei este 
indicat a nu se ocoli gospodării precum Berbeşti sau Câmpu lui Neag şi nici frumoasa biserică 
maramureşană. 
 Aria rezervată Munteniei are şi ea câteva locuinţe reprezentative pentru civilizaţia 
materială a poporului nostru, prezent în acest areal în ultimele secole; aici se pot aminti obiective 
muzeale precum cele din Chiojdu Mic sau Şuici, interesante atât la exterior cât şi la interior. 
 Oltenia, indiscutabil prezintă câteva puncte forte: bordeiele din zona etnografică a 
Câmpiei Romanaţilor, biserica Timişeni şi casa din Curtişoara (Gorj), aceasta din urmă ilustrând 
cu fidelitate tendinţa ţăranului român de a imita acele locuinţe boiereşti, fortificate, numite 
„cule”. 
 În zona rezervată Dobrogei, cu siguranţă iese în evidenţă gospodăria lipovenească 
cu cele două curţi ale sale (interioară şi exterioară) la care se adaugă cherhanaua şi adăpostul 
pentru lotci. 
 Sectorul destinat arealului moldovenesc şi bucovinean este bine reprezentat în 
incinta expoziţiei permanente, după cum s-a precizat deja, totuşi o clipă de zăbavă în plus ar fi 
recomandabilă în faţa ansamblului arhitectonic din satul Mastacăn (Neamţ) a cărei locuinţă, de 
mici dimensiuni dar bine proporţionată, aminteşte de celebra „bojde-ucă” a lui Creangă. 
 Concomitent cu patrimoniul mobil şi imobil, de o incontestabilă valoare, muzeul are 
porţile deschise pentru toţi cei interesaţi de multitudinea de activităţi organizate pe tot cuprinsul 
anului: târguri, expoziţii temporare, manifestări artistice (dansuri populare, cântece, artă 
populară), mâncăruri tradiţionale, spectacole şi ateliere pentru copii etc., toate desprinse din 
tradiţia, cultura şi civilizaţia românească şi nu numai. 
 S-ar putea afirma, fără teama de a greşi, că dezideratul către care tindea Dimitrie 
Gusti, la înfiinţarea muzeului, „o şcoală de cunoaştere şi de iubire a satului şi ţăranului nostru”, 
astăzi reprezintă o realitate bucureşteană şi, mai ales, românească. 

 Petre Terescenco - muzeograf 
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