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Femeile puternice nu au atitudini, 

au standarde înalte! 
 

  
 
Primul număr al revistei Condeierul diasporei al acestui an 2022, apare ca 
de obicei la începutul lunii martie întâmpinând primăvara cu poezie, visare 
și atitudine prin creație. Este o ocazie perfectă de a-ti îndrepta atenția 
asupra tuturor femeilor din viața ta, trimițând unul dintre aceste mesaje 
pentru mama, mătușa, sora, profesoara, colega, iubita, soție si multe altele. 
Desigur că Feminismul a urmărit în mod explicit independența femeii faţă 
de bărbat din punct de vedere economic, legal, instituțional, cultural, social, 

biologic şi chiar familial (Olteanu și alții, 2003: 26). Astfel, odată dobândite, atât libertatea de 
exprimare, cât şi independența femeii, au adus o mulțime de beneficii, precum: evoluția şi 
îmbogățirea culturii; creșterea gradului de civilizație al societății; evoluția în plan personal şi familial; 
intrarea masivă a femeii pe piaţa muncii şi accesul acesteia la funcții cât mai înalte; intrarea femeii în 
sfera politică şi atragerea de capital politic nou; implicarea femeii în societate şi mass-media ş.a.m.d. 
Desigur că pe tot parcursul procesului de emancipare a femeii s-au înregistrat o mulțime de 
argumente şi poziții pro şi contra, însă întregul  demers a fost mai mult decât necesar la nivel 
microsocial, cât şi macrosocial. 
Emanciparea femeii constituie baza unei societăți avansate în domeniul cultural, educațional, politic 
şi familial (Berindei, 1998: 26). Primul Război Mondial (1914– 1918) aduce femeia în situația de a 
prelua munca prestată de bărbați, precum şi multitudinea responsabilităților acestora în cadrul 
societății. Astfel, practicând meseriile bărbaților, femeile se dovedesc a fi puternice şi vrednice de a-
şi câştiga dreptul la vot (Rotariu, 2010; Felson 2002). Emanciparea femeilor s-a manifestat şi în plan 
intelectual.  
În timpul perioadei interbelice, a prins contur emanciparea femeii, aceasta trecând de la „femeia de 
casă” la statutul de „doamnă în societate”. În perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale, 
femeia a reușit să câştige mai multe drepturi, precum: a purta pantaloni; putea avea părul tuns; putea 
face sport împreună cu soţul său; se putea plimba cu bicicleta; ş.a.m.d. În mediul rural se poate spune 
că emanciparea femeii a întârziat să îşi facă simțită prezența. În mediul urban, femeile erau 
preocupate de educaţie şi de tot ce însemna aceasta. Ipoteza conform căreia: „Dacă educi un bărbat, 
atunci educi un om; dacă educi o femeie, atunci educi o familie întreagă”, s-a dovedit a fi adevărată. 
Astfel, ca o primă concluzie, emanciparea femeii a încurajat şi a susţinut accesul acesteia la educație, 
s-a dezvoltat foarte mult zona publicațiilor destinate femeilor şi preocupărilor acestora. Astfel, presa 
feminină românească cunoaste o popularitate din ce în ce mai mare. Într-un articol al Sarinei Cassvan, 
o feministă angajată social şi politic, era expusă teza superiorității morale a femeilor. Problema 
moralității era abordată şi de Sophia Trestian în articolul Cruciada împotriva imoralității. În privinţa 
maternității, Raluca Cernea semna un articol satiric numit Legenda maternității, în care condamna 
lipsa de interes a mamelor faţă de propriul copil după naştere.  
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Alte categorii de subiecte abordate în paginile ziarului priveau desfășurarea acţiunilor asociaţiilor 
feministe, inițiativele societăților de asistență socială, manifestări culturale şi artistice, precum şi 
evocarea unor figuri emblematice ale culturii româneşti. Printre personalitățile evocate, care se 
făcuseră remarcate în spaţiul public se numărau Martha Bibescu, Ella Negruzzi, artista Enriqueta 
Rodrigo Athanasiu, primadona Florica Cristoforeanu, scriitoarea Henriette Yvonne Stahl sau 
aviatoarea Smaranda Brăescu. Ca şi în cazul Gazetei Femeii, evocarea acestor personalităţi avea 
scopul de a lansa modele feminine, de a oferi exemple de femei de succes şi de sparge monopolul 
masculin instituit la această rubrică. 
Se remarcă, astfel, personalități feminine ale României, precum Hortensia Papadat Bengescu (1876–
1955, o mare prozatoare, romancieră şi nuvelistă din perioada interbelică). În anul 1938, noua 
Constituţie a României legifera dreptul tuturor femeilor de a vota.  
Adela Xenopol (1861–1939), scriitoare, prozatoare și autoare dramatică română,, susținând cu 
vehemență independența femeii, scria în Revista „Dochia” următoarele: ,,Femeia nu este inferioară 
bărbatului, ci femeile române sunt pe aceeași treaptă morală ca şi bărbații”; în altă ordine de idei, 
femeia are aceeași capacitate şi este capabilă de aceleași activități ca şi bărbatul. 
Scriitoare Ana Blandiana, pe numele ei real Otilia Valeria Coman, s-a născut la  25 martie 1942, 
Timișoara. Este o scriitoare și luptătoare pentru libertate civică în România. Înainte de revoluția din 
1989, faimoasă disidentă și apărătoare a drepturilor omului, a avut curajul să-l înfrunte direct pe 
dictatorul Nicolae Ceaușescu prin declarații sale publice.  
Elena Farago s-a născut la 29 martie 1878, Bârlad. A fost o poetă română care a compus poezie pentru 
copii. Creații cunoscute sunt „Cățelușul șchiop”, „Gândăcelul”, „Cloșca”, „Sfatul degetelor” și 
„Motanul pedepsit”. 
În străinătate remarcăm faptul că Israelul a avut o „doamnă de fier”, iar numele ei a fost Golda Meir, 
care a devenit premier pe 17 martie 1969. 
Scriitoarea Virginia Woolf a fost o deschizătoare de drumuri în literatura modernistă și în scrierile 
feministe de la începutul secolului XX. Adeptă a narațiunii de tip fluxul conștiinței, Woolf a adus 
literaturii contemporane numeroase inovații stilistice. 
O femeie irascibilă și cu standarde înalte, Margaret Thatcher a fost numită pe bună dreptate Doamna 
de Fier a Marii Britanii. Licențiată în chimie și drept, avocat, mamă a doi copii, avea mari ambiții 
politice, pe care le-a dus încă și mai departe, ajungând în 1979 prima femeie prim ministru din istoria 
țării. A ocupat această funcție timp de 11 ani, în trei mandate consecutive, și a avut un rol esențial în 
schimbarea politicii economice din Marea Britanie. 
Ca soție a lui Franlkin D. Roosevelt, cel de-al 32-lea președinte american, Eleanor Roosevelt a 
schimbat radical imaginea și rolul Primei Doamne în societatea americană. A fost mult mai prezentă 
pe scena publică decât predecesoarele sale: participa frecvent la transmisiuni radio, ținea conferințe 
săptămânale dedicate exclusiv femeilor, iar în același timp și-a asumat și rolul de consilier neoficial al 
soțului ei, militând pentru drepturile săracilor, ale minorităților și femeilor.  
Cred că este un omagiu mult mai frumos adus femeii decât să vorbeşti despre cât de misterioasă şi 
de neînțeles este Femeia. 
 

 Daniela Gumann, Salzburg  - Austria 
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Iulian Filip - Sonete 
 
Sonetul colăceilor și cailor de 
lut 
 
Minuni copilăria ne-nvăța… 
Cât vaca-mi permitea, pascând 
în pace,  
din glod, din luturi modelam ce-
mi place… 
Creația ca la-nceput era,  
 
doar că aveam deja multă lumină  
de noapte despărțită, și uscatul… 
Știam cum crește mama aluatul… 
Ce colăcei mai înălțam din tină! 
 
…Pe undeva, de soare părjoliți,  
căluții mei de lut mai zac sub iarbă 
ori tulbură arheologi pripiți 
 
să mi-i declare-n foarte mare grabă 
din ere depărtate despletiți  
și rătăciți de herghelia oarbă. 
 
 Sonetul visului nud 
 
Mă paște-n orice noapte-același vis… 
Ca-n paradisul lumii de-nceput,  
trec gol-goluț precum am fost făcut 
și nimeni să se mire de dichis. 
 
Dar brusc te bag în seamă, nuditate,  
de parcă am mușcat ce mi-au întins 
femeia, șarpele și m-au învins 
și m-au sortit să văd în alt fel toate. 
 
Un vis în două părți mereu mă paste –  
să înțeleg odată paradisul?  
ori  să ajung pe mine-a mă cunoaște? 
 
Că haina mea la lume este scrisul  

și mă expun în ea nu doar la Paște… 
Mă chinuie un vis și-n vis… dichisul. 

 
Sonetul laptelui amar 

      istorie basarabeană 
 

Scăpam vaca în pelin,  
în amarul cel cărunt, 

în amarul mult și mut, 
în amarul dens și plin. 

 
Și pornită să adune,  

intra vaca în pelin, 
că pelin era din plin, 

și păștea amarul lumii. 
 

Seara beam laptele-amar,  
prefăcându-ne că-i dulce. 

Mama-l bea prelung și rar,  
 

tata-n grabă – să se culce… 
La icoană, ca-n altar, 

se-ntrebau de greul crucii. 
 

Sonetul frunzelor din toamnă 
 

Sunt toamna zile cu lumină caldă, 
sunt toamna zile fără vânt în pom  

și, uite,  în grădină-un pui de om 
în frunze moi picioarele își scaldă. 

 
În altă vârstă mor de bucurie,  

simțind în frunze nucile ascunse… 
Alese clipe, nici acum pătrunse… 

Le-ai dus, le-ai depărtat, copilărie… 
 

Dar… tot îl văd pe tata  cum  pornește 
un foc  domol de frunze scăpătate, 

din care mai întâi un fum mustește, 
 

un firicel de fum care împarte  
în două vârste viața-mi ce râvnește 
întregul și-ncă… tot, dacă se poate. 
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Sonetul obosiților 
 
– Am ajuns ca două păpădii… 
E refrenul neschimbat al doamnei  
când se-anunță cernerile toamnei 
peste oameni și peste câmpii. 
 
– Trecem iarna și scăpăm la iarbă… 
E refrenul neschimbat al lui,  
când pornește la cules gutui 
dintr-o piață-n alta, fără grabă. 
 
De lumina lor e plină casa  
și de ierburi la răceală bune, 
și de-o așteptare curioasă: 
 
zică lumea, spună ce ar spune,  
după toate, când la mal să iasă, 
viața-i, totuși, între cele bune. 
 
Sonetul crângului de inemi 

Ma nel cuore 
nessuna croce manca… 

Giuseppe Ungaretti 
 
Loc de mormânt aici nu cere nimeni –  
în inimă cei morți nu se-mbulzesc. 
Constați, în timp, cum cruci se îndesesc  
și inima-ți  devine crâng de inemi. 
 
Cei dragi îți populează cardiac  
interiorul, unde gol nu este. 
Când mor, nu mor – se duc într-o poveste, 
unde, treptat, și crucile îți plac. 
 
Durerile-s un preț pentru favoare –  
să fii înconjurat de lume dragă… 
Dar careva din lumea dragă moare… 
 
Durerile le porți prin lumea largă,  
un cimitir întreg în legănare, 
ca lumea largă să rămână-ntreagă. 

11. Sonetul însinguratului 
 
Într-un fel de scâncete se pierde  
și nu-i nici un martor să-l audă 
cum cosește iarba cea mai crudă 
și, de plans, nu vede brazda verde. 
 
O cărare taie-n iarba deasă  
până nici o lacrimă nu are… 
Când se-ntoarce-acasă pe cărare, 
se-ngrozește de ce e acasă – 
 
fragi și maci au înecat cărarea  
de la prag până la poarta grea, 
să-și citească clar însingurarea 
 
și să se întrebe: unde-i cea 
care îmblânzea iarba și floarea, 
ca să-i crească unde ea zicea? 
 
 Sonetul  grâului pentru semănat 

 
Pâinea noastră cea de ziua asta,  
pâinea noastră cea i-me-di-a-tă, 
firea noastră-acum  înfometată!... 
Cam pe-aici ni-i crâncenă năpasta: 
 
când, orbiți și rătăciți de foame,  
grâul bun de semănat îl fierbem, 
cea de toate zilele o pierdem,  
iar pe urmă... Doamne, ajută, Doamne!!! 
 
Tatăl nostru, care ești în toate,  
dă-ne nouă ochi pentru vedere, 
dă-ne nouă sănătate-n carte 
 
și speranță pentru mângâiere, 
iar atunci când pâinea se împarte, 
dă-ni-o, Doamne, mai fără durere. 

 
Iulian Filip, Chișinău – Rep. Moldova 
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Constanța Abălașei Donosă – Versuri și acuarelă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascult timpul  
Ascult timpul care vine, pașii, îi încetinesc 
Să-l opresc pe cel ce pleacă, 
Fiindcă altul nu găsesc. 
Nu pleca timp ne înflorit  
Lasă-te de vrei arar, 
Lângă mine de-ai venit 
Rămâi să-mi fii fidel scutar!  
Rămâi precum mireasma-n pârg 
Ușa inimi-i deschisă,  
După tine mereu plâng 
Printr-o lacrimă tot strânsă. 
Vreau să-mi fii de ziua mea 
Prins în păr, atins de gene, 
Fără mult dulce amar, dorul Luminii eterne ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Privesc luna 

 
Luna paște nevăzută 
Printre norii ca de lut 

Dragostea prea mult cerșită, 
De la tine n-am avut. 

Duru-mi crește mai sălbatec 
Și te-aș strânge lângă mine; 

Sufletu-i tot singuratec 
L-ai îndepărtat de tine ! 
Numai gândul mi-i știut 

Cuvintelor prefăcute; 
Te-am dorit. Mi-ai dăruit, 

Albul lacrimei tăcute 
   



 
 

 8 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 17  anul IV  Martie  2022 

 
 
Albastru  
 
Albastră-mi este steaua, de sus ce gândul leagă 
Pământul și el este albastru, îl știu de-o viață 
întreagă. 
Albastru-mi este cerul, ochiul cuibărit sub 
pleoape 
Păsările sunt albastre, când zările le țin în spate! 
Albastre îmi sunt apele, cu valurile lor șuvoi, 
Întunericul e tot albastru, dezlegat de noi în doi. 
Albastră-mi e visarea rămasă-nlăcrimată 
Albastră-mi e iubirea ce pasul tău îl cată.” 
 
 

La umbra amurgului 
la umbra amurgului sub poteci de ramuri 
Adoarme în muzică, Dunărea prin valuri. 
Limpezi sau întunecate, dăruind descântecul 
Sălciilor aplecate odată cu asfinţitul. 
Dimineaţa-i ne-născută şi caută vicleană, 
Frumuseţea ne-ascunsă dorul Dunării sub geană. 
Liniştea-i ivită-n noapte cu o dragoste jertfită 
Dimineaţa ochii-şi lasă într-o luntre vălurită. 
Ziua, cuibărită-n trestii sub a şoaptelor de vânt, 
lasă păsări doar pierdute într-un cântec domolit!  
 
 

 
Constanța Abălașei Donosă, Brăila – România 
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Definirea- șlefuirea conceptului de feminitate 
 
 

   
     Rețelele de socializare, fotografiile și reclamele sugerează  femeia-
model  care devine normă pentru multe femei. Acest lucru se poate 
aplica oricui, dar nu și pentru femeia ALPHA – care este cu adevărat 
femeia model prin geneză, autodefinită, sigură pe sine, o figurină de 
galion.  De fapt, ca toate femeile alfa, nu suportă stereotipurile 
banale pe care le evidențiază ca exemple negative. Totul despre 
frumusețe precum reclamele cosmetice și puțin despre conținut, 
este o atitudine de suprafață ce nu reprezintă omul cerebral.  Sigur, 
ai grijă de tine și de corpul tău, dar nu ai nevoie de un model de 
feminitate de sus în jos de urmat: frumusețea și substanța merg 
mână în mână după bunul plac. Tu decizi dacă porți sau nu machiaj, 

dacă porți tocuri sau dacă vrei să porți un anumit tip de îmbrăcăminte. Pentru o femeie alfa, 
feminitatea este un concept fluid pe care fiecare femeie îl alege pentru ea însăși fără a asculta dictatul 
altcuiva. Femeia ALPHA este în primul rând o PERSONALITATE. Este decizia ta  mai ales cu ocazia 
primăverii să adopți acest look spiritual. Tot înainte ! 
    Femeia ALPHA, este personificarea figurinei de Galion, ea își conducea atât familia cât și tribul de 
prietene, care veneau ca și teleghidate la țuicafeuri organizate. Întâlnirile de după amiază la ora trei 
erau mici cenacluri, sau convorbiri de grup intim, căci prietenii se găsesc totdeauna când au 
preocupări asemănătoare. Și ce este mai frumos decât să-ți comunici celorlalți cu sagacitate esența 
convorbirilor interioare concentrate în versuri, sau în proză, sau oratoric.  A recita unei asistențe 
elevate creația ta poetică este un moment de împlinire, este un moment de fericire, pe care 
împărțindul cu ceilalți îl înmulțești. Se crează acea atmosferă de efuziune în care muzele însumate 
debordează opere de artă poetică. Normal că locul întâlnirilor va deveni  „CASA CONDEIULUI“ o 
adevărată casă de cultură, unde desigur timid vor veni și bărbați-poeți sau scriitori de proză ce vor 
condimenta cu comentarii specifice atmosfera. Țuicafeurile gândite pentru două-trei ore pentru a nu 
fi obositoare, se vor prelungi de ce nu ? până seara dacă atmosfera creată o cere.  
     În deschiderile cenaclului adesea va spune femeia ALPHA; „Trăiește-ți ființa ca femeie în cel mai 
bun și mai nobil mod posibil. Nu-ți fie frică de bătrânețe, de trecerea anilor, pentru că ai un stil de 
viață activ și bine întreținut, să ai un bioritm echilibrat, să ai o alimentație echilibrată, fără excese. 
Îngrijește-ți corpul căci el este suportul sufletului tău creator, să îi poți da șansa de a lăsa ceva valoros 
în urma ta. Șlefuiește versul și imaginea până devin strălucitoare  și incisive ca un diamant.“ 
    Femeia ALPHA știa foarte bine că nu poate mulțumi pe toată lumea, dar nici măcar nu încerca, știi 
că poți schimba ceva în OM, dacă pui ceva din tine acolo, ca să facă pui de inteligență. Filosofia de 
viață este „Trăiește și lasă și pe celălalt să trăiască, dar tu, să fii mereu tu însuți, fără compromisuri.” 
   Compromisurile sunt jumătăți de măsură ce pot eventual rezolva ceva momentan. Dar numai 
rezolvările radicale rămân în istorie atât fizic cât și spiritual. Nu crede în zodii, femeia ALPHA  spune 
tuturor că este vedeta pozitivă în toate zodiile și nu este superstițioasă. Zodiile ca și superstițiile se 
aseamănă, ele neputând fi argumentate științific sau logic. 
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    Când crezi așa de puternic în tine, mai ai voie să crezi și în Dumnezeu, el este simbolul binelui, așa 
cum Satana este simbolul răului. Tu știi că nu este bine să te lepezi de simbolul binelui. 
   O femeie ALPHA nu are nevoie de nimic sau de nimeni în afară de bunul simț și instinctul ei. Nu se 
bazează pe norme și nu este niciodată definită de terți. Ea merge pe drumul ei, își cunoaște 
obiectivele și știe ce este bine pentru ea și ce nu. Și Biblia scrie în Geneza;  

10. Uscatul, l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o, mări. Şi a văzut 
Dumnezeu că este bine. 

        Sună grozav, nu-i așa? Este. Dar acolo unde este multă lumină, există și multă umbră - femeile 
independente, puternice nu sunt tocmai norocoase când vine vorba de dragoste. Nu, pentru că sunt 
deosebit de pretențioase, ci pentru că mulți bărbați - să spunem realitatea - au teamă de o parteneră 
prea puternică, care le va umbri poate personalitatea. Bărbatul o  va admira pe frumoasa femeie alfa, 
dar nu va intemeia o familie cu ea. Deși maxima populară românească spune că;  „bărbatul este capul 
familiei, iar femeia este gâtul care învârte capul”. 
     Sex? Desigur, dragoste, nu prea, majoritatea bărbaților preferă să aibă o parteneră  drăgălașă, 
simplă, ușor de dus cu vorba. Aceștia fac parte din categoria; pigmei  programați în distribuirea 
spermei, în câte mai multe utere. Totuși: Femeia modernă,  ambițioasă, încrezătoare în sine,  nu 
trebuie să lase ștacheta mai jos, pentru a avea noroc în dragoste. Dimpotrivă: numai cea care rămâne 
fidelă principiilor, are șanse realiste de a-și găsi omul vieții, iar el peronalitatea-pereche nu va întârzia 
să apară.  
     Când există comunicarea echilibrată la toate cele patru niveluri; verbal, vizual, tactil și cultural, 
perechea ideală începe să se contureze. Poezia îi apropie cel mai mult pe candidații la perechea 
ideală, deci cultura; un bagaj indispensabil pentru o viață spirituală, NU numai fizică.  Adoptă 
principiile elevate de viață: 
1- Eliberează-ți sufletul de ură. 
2.- Eliberează-ți mintea de griji. 
3.- Trăiește simplu. 
4.- Dăruiește cât mai mult. 
5.- Așteaptă cât mai puțin. 
 
    Cu toții am citit în biblie despre poporul ales, unii lideri au interpretat că cei aleși sunt arienii, sau 
că sunt evreii sau proletarii, după interese. Greșit ! în interpretarea bibliei să observăm că Dumnezeu, 
care vrea desigur binele oamenilor, subînțelege că oamenii buni formează poporul ales-cel bun, iar 
cei răi, aparțin Satanei. Deci dumneavoastră femeile, ce dați naștere vieții, aveți sarcina biblică de a 
influența și restul oamenilor să aparțină poporului ales. Nu este nevoie de legi-corsete, este nevoie 
de cultura sufletului uman până la cele mai înalte culmi, folosiți poezia, exemplul propriu, dăruiți ca 
să primiți. Să fiți femeia ALPHA. La mulți ani de ziua femeii ! 
Cultura și lectura-mi este-n cuget ca natura 
Fără lectură nu poate fi nicicând cultură 
Natura este infinită, cultura este definită 
Când cultură nu mai este, NIMIC NU MAI ESTE. 
 

Constantin Gumann, Salzburg - Austria 
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VACANȚELE MELE LA BUNICI 

 
  

   Acum, pe drumurile vieții mele, am ajuns departe, așa 
cam vreme de șaptezeci și doi de ani.  Am trecut prin ei, sau au trecut 
ei peste mine cu o viteză cum a fost ea, nu am                  ales-o. 
Evenimentele au fost multe și diferite. Pe unele le-am trăit intens și le-
am simțit, pe altele nici nu le-am „văzut”. Viața mea a fost ca o 
competiție cu mine însămi și cu alții, luați cu toții de valul ei.  Mă întreb 
așa mereu în sinea mea: ce este viața? Cum s-o definesc acum, după 
ce a trecut așaaa...parcă nu știu cum!  Să zic așa că ar fi zi după zi pe 
care o aștept spunând mereu un mâine. Niciodată nu știu ce este acest 

„mâine” dar când „mâine” se transformă în „ieri”, deja știu că asta a fost un pic din viața mea.  Mă 
revăd cum am trăit acest „mâine – ieri”, știu ce nu a fost bine și frumos și-mi propun ca de acum în 
colo, să schimb ceva.  
  Mai pot să zic tot așa, că viața este ca un vis. Orice vis îl simți numai atunci când îl dormi 
și el durează atâta timp cât dormi- nu știi nimic altceva și nu mai simți lângă tine decât acel vis, mai 
frumos sau mai puțin frumos, după cum a fost momentul lui. Din nou pot să zic ce este viața și atunci 
când ai un altfel de vis- un vis cu ochii deschiși. Atunci visezi, visezi și te lași purtat pe aripile acestui 
vis real, îl simți, îl cunoști fiindcă ai ochii deschiși și-l modelezi așa cum îl dorești. De acum, pas cu pas, 
începi adevăratul drum, începi să-ți „construiești” viața ta și vrând-nevrând intri în competiția ei. 
Aceste vise cu ochii deschiși, au și ele perioadele lor.  
  Așadar, mai întâi au visat pentru mine, cei ce m-au dorit, adică minunații mei părinți 
cărora le-am făcut marea bucurie de a mă naște, căci bunul Dumnezeu mi-a dat steaua mea la 18 
Octombrie 1943. Locul nașterii mele, a fost Bucureștiul, capitala României a anilor războiului-celui de 
Al doilea război mondial – capitala europeană ce purta numele „Micul Paris”.  Acolo am petrecut anii 
copilăriei mele, adolescenței, maturității și chiar o parte din penultimul drum al vieții. Îmi amintesc 
deseori de anii copilăriei mele cam zbuciumată, după cum au fost timpurile, vremurile. O copilărie 
care a început înainte de a se încheia cumplitul război mondial printre bombe și raidurile avioanelor 
amenințătoare.  Eram foarte mică pe atunci și din povestirile bunicilor, știu că mă speriau zgomotele 
lor, iar bunicii bieții de ei, îngrijorați de viața mea, mă ascundeau sub pat cu legănușul meu cu tot, 
până treceau „păsările de fier”.  
  Bunicii mei erau provinciali și ca majoritatea oamenilor din zona –Oltenia, patriarhalul 
oraș Slatina- credeau că războiul nu va ajunge până la ei. În mintea lor, războiul, era undeva departe, 
unde se luptau armatele, pe front, ce să caute el războiul, aici, unde oamenii trăiesc și muncesc, să le 
strice așezările și rostul vieții lor? Așa a fost atunci! 
  De multe ori stau de vorbă cu bunicii mei. Ce dacă ei nu mai sunt aici lângă mine? Ei 
sunt cu mine. Au rămas în inima și sufletul meu și-i port ca pe o comoară-pe bunici și pe părinți. Zic 
așa, mai întâi pe bunici, fiindcă pe ei îi simt mai aproape. La bunici oricum eram în siguranță. Acolo, 
la ei viața mea de copil avea un farmec pe care nu l-am mai întâlnit niciodată, nicunde – în alt loc, sau 
în alt timp.  
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  Mama mea, a fost o femeie grozav de curajoasă, deșteaptă și frumoasă. M-a adus de 
la București la bunici sub amenințarea avioanelor. Socotea mama, că la bunici mă voi afla într-un loc 
mai sigur, mai bun decât în capitala expusă mereu la bombardamente, cum a fost acela din cumplita 
zi de 4 aprilie 1944. Atunci a fost dispărută și sora mamei mele, mătușa Florica (Fete) și sigur mulți 
alți necunoscuți. Cam așa a început viața mea. Timpul a trecut, iar eu încet- încet am crescut, m-am 
mărit –nu m-am grăbit. Am stat și am tot stat pe la bunici.  
  Bunicii mei locuiau pe Șoseaua Molotov la numărul 102. Această șosea, nu era alta 
decât cea care făcea ieșirea din orașul Slatina și se întindea până departe spre Pitești-București. Cu 
numele acesta fusese botezată după război, căci românii aflându-se sub ocupația „fraților de la 
Răsărit”, cei ce ne aduseseră „libertatea” nedorită- îi schimbaseră denumirea din Șoseaua Pitești, în 
Molotov, așa ca poporul român să înțeleagă bine „frăția” cu care l-a blagoslovit. Șoseaua asta era, ca 
mai toate șoselele din România acelor ani. Un drum mai lat pe care circulau mașini- câte erau atunci 
în țară. Mai erau căruțe trase de boi sau cai, trăsuri și câte o bicicletă de cine știe unde! De două ori 
pe zi, dimineața și seara, treceau turmele de vite către păscut sau întoarse de la păscut. Altfel, toată 
ziua cât era ea de mare, se lăfăiau pe șosea, tot felul de orătănii scăpate de prin curțile oamenilor, în 
special după ploi. Le plăcea să se bălăcească în băltoacele care se adunau și stăteau ceva timp până 
soarele le seca din căldura lui caniculară.  După niște ani, începuseră să circule și tractoarele de pe la 
Gospodăriile Agricole Colective și Stațiunile de Mașini și Tractoare înființate prin grija marelui Partid 
Roșu poposit peste români.  Șoseaua așa cum arăta, era îngrijită de „Cantonieri”. Oamenii aceștia, 
apăreau uneori cu lopata în mână și împrăștiau nisipul și pietrișul  depozitat din loc în loc, peste 
gropile care se adânceau tot mai  mult în timp. Din aceste grămezi de pietriș, noi copiii ne găseam și 
selectam cele mai frumoase pietricele rotunde, pentru jocul „bobârnaci” adică cinci pietre mici. Cel 
mai greu de suprotat, era timpul în care tot ce circula pe șosea, dezvolta un nor de praf care se ridica 
și după ce se lăsa înapoi, albea totul, totul în jur. Priveam frunzele pomilor de dud- erau numeroși- 
de pe marginea șoselei sau din curți, care deveneau albe, percă niciodată nu fuseseră verzi. Le mai 
scutura vântul și le mai spălau ploile. Toate astea, până au mai trecut niște ani și au apărut așa 
deodată, o armată de militari în frunte cu un tovarăș „inginer și familia” care au început lucrări de 
reconstrucție a șoselei. Astfel, făcuseră românii din zona asta, un prim pas mic și anemic, către 
civilizație.  
  Gospodăria bunicilor mei, era frumoasă și bogată. Zilele de vară pline de căldura 
înăbușitoare, mi se păreau lungi, lungi.  
  -Vino la Maica Mare încoace să ședem sub salcâmul ăsta că acileai mai adie vântu 
dinspre răsărit.  Mă duceam!  
  - Auzi tu cum cotcodăcește o găină în cuibar? 
  -Da, bunico.  
  -Știi ce zice ea? 
  -Da, zice cotcodac.  
  -Da, zice cotcodac, ouă-ți fac! Și am râs, am râs.  
  Avea acolo în capul viei, un pat din scânduri făcut special pentru zilele de vară. Îl 
acoperea cu o pătură subțire și punea două perne umplute cu paie. Fețele lor erau țesute în „război” 
din fire groase fiindcă peste iarnă acestea erau pernele ce decorau paturile din casa mare. Îmi plăceau 
și în vară, fiind răcoroase.  Stăteam așa amândouă și ne gândeam fiecare la ale ei- eu la joacă și la 
mama, că mă apuca dorul, ea probabil la muncă și la Florica fata dispărută la bombardament. Deodată 
o auzeam că adormise fiindcă respira adânc. Nu mă „frichineam” –cum îmi zicea mama- ca să nu o 
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deranjez. Era și ea obosită de toate muncile de peste zi! Îngrijea singură o gospodărie așa de mare și 
se descurca de minune. Eram bucuroasă când stătea pe acasă, pentru că vara, mai mult ca în oricare 
anotimp, muncea la câmp, la arat, la semănat, la săpat, la cules, ș.a.m.d. Pleca la câmp de cu zori. Îmi 
spunea de seara unde îmi lăsa mâncarea și mă încuraja să dorm mult să cresc odată mare că așa se 
poartă copiii cuminți, dorm mult și mănâncă mult! 
  -Da, Bunico, așa am să fac! Promisiune, bineînțeles! 
  Sigur că toată noaptea mai mult nu dormeam. Așteptam să aud cocoșii cântând- ceasul 
natural al lumii provinciale. Știam că atunci bunica se scoală.  
  -Bunico, ia-mă și pe mine că vreau să văd și eu cum e acolo la câmp.  
  -Olee, maică, tu ești fată dă oraș, fată dă București, ce să cați tu la câmp? Ne râde 
lumea! 
  -Uite, ți-l dau pe Mihai (pisoiul) să stai cu el și să te joci până mă întorc eu. Și păn urmă 
mai ai cărți dă citit că o să te întrebe mamă-ta de ele cînd te-oi duce înapoi. Ai grijă!  
  Mihai era singurul pisoi pe care îl aveau și pe care eu îl iubeam foarte mult. Bunica știa, 
știa multe bunica mea-că dacă era vorba de Mihai, m-a cucerit.  

Vol. „Zăpada proletară”-Cap. „Vacanțele mele la bunici”-fragment.(1) 
    Elena Mitru, Connecticut - SUA 

    

Valentina Balaban - Versuri 
 
În ascultare... 
Sub dicteu, în ascultare 
Căi vibrante-n aşteptare 
Ludic gândul conectează 
Animând pagini pe-o rază 
Contemplând ideea-n rimă 
Pe-un arcuş în pantomimă. 
Deschid cerul şi pământul 
Intră-n horă-n zbor cuvântul 
Meditând... se-nalţă-n pană 
Nimicul... deschide-o geană 
Ciorne scrise-n ascultare 
Rime curg prin calendare. 
 
Şi renasc… 
 
Cercetez scorbura sufletului 
din axa cerului, aprind rugul crucii 
cu imnul iubirii prin inima ţărânii 
echipată cu suflare şi puls 

din impuls divin temporal, 
rezonez cu întregul prin diversitatea 

sincronizată clipelor… 
Prin călăuza Luminii extind imaginaţia, 

anulez limitele rutinei 
şi renasc… 

 
Candela Cerului 

 
Îmbrăţişez Zidul Plângerii, 

ochii îmi plouă iertările 
prin tăcerile ruinelor, 
pansamentul căinţei 

sărută genunchii  
iertând… 

Pe altar, reclădesc rugile 
în revelaţia porumbelului 
de-a dreapta gândului… 

Torţa iubirii, aprinde 
Candela Cerului. 
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BRISTENA GEORGIANA MANTU - POEZII 
 
 
IUBIREA-I ÎNLĂUNTRU 
 
A fost un sentiment 
plăcut 
să regăsesc iubirea ce 
tot s-a pierdut  
chiar în înlăuntrul meu 
aici, acasă 
 
Prezența celuilalt 
iubindu-mă 
a chemat-o din peștera uitării  
timidă, a ieșit zâmbind la iveală  
 
Prezența iubirii sălășluiește în mine acum 
strălucește ca soarele pe ceruri nesfârșite 
mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață! 
ca să pot încerca, încă o dată și încă o dată 
să devin iubirea ce mi-a fost la naștere 
dată! 
 
 
O MIE DE STELE 
 
Mă pătrunde lumina a mii de stele 
când mă privești ca și cum 
aș fi un miracol ce apare 
doar o dată la o mie de ani 
 
Chiar îți pasă, chiar te implici 
astfel că mă înalț spre ceruri 
împodobită de o mie de petale 
din floarea divinului 
 
Fără suflare rămân în picioare 
în fața acestei întâmplări rare 
e doar o visare? sau realitate? 
trecutul nu prea-mi dă dreptate 
 
Ție, existenței, mă închin 
prin ochii iubitului te revăd 

în îmbrățișarea lui îți simt 
adevărata bunăvoință 
 
Mă pătrunde lumina a mii de stele 
căci ție chiar îți pasă 
mirându-mă întâmplării rare 
ție, existenței, mă închin  
 
 
VENUS 
 
Mă scufundai în grote fără margini 
mă smintii în înălțimi năucitoare 

mă rătăcii în sălbaticii de gânduri 
 
Siluete sinistre se strecurau  
gata să mă atace pe la spate 
tocmai când îmi luam avântul 
 
Cicatrici demult ascunse 
mă apasă spre pământ, 
cât de departe aș putea zbura 
de-aș cunoaște dezlegarea? 
 
Pierduți în labirint subteran 
ochii caută cu disperare 
licărirea speranței, când 
deodată privesc în sus - 
îmbiată și dezmierdată 
de razele pâlpâind ale lui Venus 
oh, zeița - mă topesc  
în recunoașterea Sinelui 
 
Trezindu-mă  
la propria reflexie 
uitată și reamintită 
de atâtea și atâtea ori - 
veșnicia invincibilă 
din miezul a ceea ce 
înseamnă a fi om! 
 
BRISTENA GEORGIANA MANTU, Londra – 
Anglia
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Em Sava  -  
Engleza noastră cea de toate zilele 

 
 
În școală n-am făcut engleză. Deloc. S-a lipit o brumă de mine din 
filme. Înainte să vin, munceam ca o apucată. Profă de română. 
Cine lucrează la liceu și predă o materie care se cere la bac’ și la 
facultate știe despre ce vorbesc. 
Nici nu credeam eu prea tare în venitul aici. În sufletul meu am 
sperat până-n ultima clipă să nu primim viză. Mă fascinau Canada 
și toate poveștile care ajungeau la mine, dar nu voiam să plec. 
Însă nici n-aveam curajul să spun NU unei eventuale Țări a 
Făgăduinței. Toți voiau să plece la ora respectivă, iar sita era 
deasă, extrem de deasă, și foarte puțini aveau acest privilegiu. 

Cum puteam să refuz așa ceva? Cum să nu încerc măcar un pic gustul unei alte lumi? Nu era 
dorință, ci ispită. Și apoi, avioanele zboară în ambele direcții, îmi spuneam. 
N-am făcut niciun curs de engleză. Nu aveam când. Școală și meditații din greu, chiar și în 
weekend-uri. Până la urmă oi da eu cumva de capăt și limbii engleze, îmi ziceam. Predasem 
franceză în primul an de profesorat, iar în facultate făcusem și italiană, așa că, mă gândeam, 
nu va fi mare filosofie să învăț o altă limbă. Începusem printre picături, singură, pe calculator 
și-mi amintesc că mi-am prins rău urechile într-un cuvânt: neighbourhood. Mă uitam la el 
precum curca-n lemne și nu-mi ieșea sub nicio formă. Mi se părea imposibil de pronunțat. 
Și uite așa, am ajuns în țara frunzei de arțar știutoare de engleză zero. Mă rog, nu era chiar 
zero, după părerea canadienilor care m-au testat să mă repartizeze în clasa de ESL (English 
Second Language), ci patru (din opt). Adică se putea și mai rău, mult mai rău. M-am pus eu cu 
burta pe carte și, într-adevăr, înveți cel mai bine o limbă când nu ai încotro, când o mănânci 
pe pâine, că nu se poate altfel. 
Prima capcană lingvistică a fost la un magazin, când am încercat să-mi cumpăr singură un 
costum de baie. Vânzătoarea vorbea repede, o engleză dubioasă, cu accent foarte puternic. 
Nu am priceput nimic. Nimic! Așa că m-am întors acasă fără costum de baie și bocită toată, cu 
convingerea că în viața mea nu voi putea comunica în engleză. Întâmplarea m-a răpus, pentru 
că la ora respectivă mă simțeam oarecum stăpână pe cunoștințele mele lingvistice. 
Să înveți o limbă străină la maturitate e cam același proces ca învățatul înotului. La un punct 
trebuie să te arunci în apă. Să ai curajul să deschizi gura, să articulezi cuvinte, să le pui în 
propoziții și fraze, să pricepi ce vrea interlocutorul și să nu te temi de penibil. 
Norocul cel mare aici e că de partea cealaltă sunt canadieni și nu români. Nu există oameni 
mai politicoși și înțelegători decât canadienii. Ar ploua cu bancuri despre emigranți și gafele 
lor, s-ar râde până la leșin de prăpăstiile verbale ale noilor vorbitori, dacă genul acesta de 
experiențe ar fi trecut prin filtrul mioritic. 
Eu, la început, n-aș fi zis nici să mă pici cu ceară cuvinte ca plajă-beach și foaie-sheet, de frica 
accentului buclucaș, care mi-ar fi putut colora limbajul altfel decât aș fi vrut.  
Aveam un coleg care făcea antrenamente de fotbal cu copiii. Vară, zi toridă. I se face omului 
sete și încearcă: I’m Thursday (Sunt joi) – priviri mirate. I’m Tuesday (Sunt marți) – priviri 
mirate. Când, disperat, folosește gesturile, se face lumină: Ah! You’re thirsty! (Ah! Ți-e sete!) 
Un prieten ajunge la serviciu mai târziu, din cauza ceții, și spune colegilor că a întârziat din 
cauză de big frog (broască mare). Lumea dă înțelegător din cap. Nimeni nu râde. Se prinde 
singur mai târziu (ceață: fog). 
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Eu. povesteam cu o pereche foarte simpatică despre o parte dintr-o pădure unde urmau să se 
facă construcții. Eram extrem de dezamăgită că va fi distrusă zona verde ca să se construiască 
condoms (prezervative). Și vorbeam și vorbeam și condoms și condoms. Canadienii îmi 
răspundeau serioși, fără să schițeze nici măcar un zâmbet, în timp ce la câțiva metri de mine, 
într-o cameră vecină, soțul meu plângea de râs pe muțește. (Se construiau condos 
(condominiums) – aparta-mente). 
Datorită limbii engleze am luat primul job. Am aplicat, ca tot omul, și am fost chemată la 
interviu. Eu, convinsă că nu am nicio șansă (că nu aveam), m-am dus fără pic de emoție. 
Mergeam doar să îmi verific cunoștințele de limbă. Emoții am avut după ce m-au sunat și 
anunțat că am luat interviul, când am citit în fișa postului ce trebuie să fac.  
Dacă greșelile sunt inerente mai ales la început, ghiveciul româno-englez, așa numita 
romgleză, nu-mi place deloc. În primele luni aici, mă pufnea râsul când auzeam că X s-a dus 
să-și spele… carul. Că imaginația mea zburdalnică vedea un car cu boi a la Grigorescu în 
spălătoria auto. 
(Am ordorat la farmă ouă./ Am seivuit o sută de dolari./ Mi-a tăuit mașina./ Am fost la 
ceainiz./ Am cancelat ordărul la…/ Am clinuit carul./ Mă duc la bas. etc.) 
Fiecare emigrant e o carte de povești cu două volume, exact ca dubla cetățenie pe care o 
poartă. 

Zacusca ei de viață 

 
Mă uitam cu un zâmbet verde la farfuria din fața mea. Da, că eu știu să zâmbesc toate culorile, 
v-ați prins. Ăsta era verde rău și necopt, că A. îmi făcuse un portret al mamei, respectiv al 
viitoarei mele soacre, care-mi dădea frisoane. Un soi de scorpie cu personalitate puternică. 
Voiam cu disperare să-i fac impresie bună și, dacă acasă îmi permiteam să fac mofturi la 
mâncare, cum puteam să strâmb din nas tocmai aici? 
Ajunsesem cu o seară înainte, trăsnind a miros de țuică. Nu. Nu beau. Deloc nu beau. Dar, pe 
autobuzul care ne adusese în B., unuia i se pusese pata pe noi să ne cinstească cu țuică. Eu că 
nu. El că da. Și, când mi-am întors brusc capul, s-a hurducat din temelii și autobuzul, trecând 
peste o groapă din șosea și jumătate din sticlă s-a vărsat pe mine. Mi-au dat lacrimile de nervi. 
Am intrat într-un WC public să-mi schimb bluza, dar mirosul era impregnat în fularul de la gât 
și gulerul de puf de pinguin. Apoi, deși mă rugasem din tot sufletul de A. să nu cumva să fim 
așteptați cu sarmale, primul lucru pe care l-am simțit, intrând în holul casei lor, a fost un miros 
prietenos și strident-generos de varză, însoțit de cântecul pisălog și ironic al sarmalelor, ce 
fierbeau în bucătărie. Mi-au dat lacrimile de nervi și frustrare, dar m-am uitat în tavan, că 
singurul lucru care-mi mai lipsea era ceva rimel scurs pe față. 
Afară șiroiau omături ude și gri, iar felinarele clipeau cu subînțeles: „Ți-am spus. Soacră, 
soacră, poamă (varză) acră. Vezi?” 
Dar mama lui A. nu era acasă, lucra în tură de după-amiază și ajungea seara târziu. Tatăl lui 
mi-a aruncat o privire ca un buchet de viorele, veselă și părintească, făcându-mă să mă simt 
în largul meu din primul moment, așa că m-am relaxat imediat. 
– A făcut mama sarmale? a întrebat A. cu uimire, pentru că știa oroarea mea față de 
antipaticele arătări de carne tocată și orez, înfășate-n foi de varză. Păi, am rugat-o clar să nu 
facă, pentru că… Au!!!  
L-am călcat puternic pe vârful piciorului, înainte să mă deconspire. 
– Păi, tu o știi pe mămică-ta, a răspuns omul calm, cu un zâmbet stânjenit, care zicea că șeful, 
adică nevasta, are totdeauna dreptate, tu știi că face întotdeauna cum vrea ea. A zis că treaba 



 
 

 17 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 17  anul IV  Martie  2022 

ta dacă nu vrei să mănânci, dar pe D. vrea să o aștepte cum știe ea mai bine. Și i-a făcut ceva 
deosebit. 
Și deosebit îmi făcuse. M-am scuzat că nu mi-e foame, am fugit la duș și, atunci când mama 
lui a ajuns acasă, momentul sarmale părea depășit. Am scăpat ca prin urechile acului. 
Dar acum era dimineață și, așezată la masă, alături de toată familia, soră, cumnat, nepoată, 
unchi, mătușă, văr și vară, mă uitam verde la porția de zacuscă, special servită mie de viitoare 
mea soacră: 
– Servește, dragă ! Nimeni nu face zacuscă cum fac eu. O să te convingi. Am eu secretele mele 
care, și privindu-mă șmecherește printre gene, trebuie să rămână în familie. 
Doar că zacusca era pe lista marilor mele antipatii culinare. O vedeam ca pe un fel de vomă a 
zarzavaturilor și nu puteam să o înghit nici bătută. 
Zâmbetul verde mi s-a transformat în unul galben lămâie, gândind că, dacă pun limba pe așa 
ceva, sigur dau în hepatită. Însă am luat cuminte o felie de pâine din coșul de nuiele de pe 
masă și, cu mișcările cele mai ardelenești posibile, ca să amân, cât de mult se putea, 
nenorocirea, am întins încet zacusca pe felia de pâine. Viitoarea mea soacră mă privea ca pe 
un fin degustător, așteptând verdictul ce va veni din gura mea. Gura mea pe care trebuia să o 
spurc cu zacuscă. A. se uita la mine cu emoție, dând din umeri neputincios, iar restul familiei 
îmi făcea un fel de galerie. 
Ca la un examen de care depindea viitorul meu, am deschis încet gura și, ca un condamnat la 
moarte ce trebuie să bea cucută, am mușcat delicat moliciunea pâinii, murdărită de grămada 
dezgustătoare de legume schingiuite, asasinate și exilate în borcane. 
M-am autosugestionat în secunda aceea că mănânc tort de ciocolată. Mi-am trimis papilele 
gustative în Grecia, la portocale proaspăt culese, dulci și parfumate și am visat în același timp 
gust curat de zăpadă albă și inodoră. 
Am privit ochii negri și frumoși ai femeii din fața mea, am înghițit amestecătura și am tras 
prima mare minciună din cariera mea de viitoare noră și soție, făcând în același timp și primul 
compromis uriaș. Apoi, am zâmbit roz și dulce și am spus atât de convingător și nevinovat, că 
până și eu am fost uimită: 
– Este minunată! Are un gust interesant, pe care nu-l pot defini. Delicioasă! și am zâmbit 
albastru-cerneală viitorului meu soț, să priceapă clar, pe românește și cu majuscule, sacrificiul 
imens pus pe altarul dragostei noastre. 
Mi-a zâmbit și el, cald aprobator că da, pricepe mesajul și e dator vândut, iar mama lui s-a 
relaxat și în ochii ei am citit că, proba-zacuscă fiind trecută, mă calificasem cu brio pentru 
poziția de noră în casă. 
Sigur că-n mintea mea am auzit felicitări și aplauze pentru reușită. M-am uitat superior, cu 
antipatie și zâmbet violet, la borcanul care stătea spășit în fața mea, gândind amar că viața și 
fericirea mea se aflaseră, pentru un moment, în borcanul de zacuscă și am spus în gând, 
filosofic, doar pentru mine: 

„Zacusca ei de viață!” 

Em Sava  - Toronto - Canada 
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Sterian Vicol 

 
 

 17 februarie 2022 ora 14.00 librăria 
Cartea Românească Educațional din Iași 
lansare de carte 
1. O sută și una de poezii-Sterian Vicol 
2. Impresii de călătorie din Israel, 
Iordania și Palestina -George Coca Lob 
 

Tot vicolind, tot vicolind prin 
poezia Domnului profesor Vicol Sterian 
am încercat să aflu câte zboruri sunt în 
mierea de albine, tot unduind și unduind 
ca șarpele cu sânge de om am încercat să 
aflu de ce șarpele are mai multe guri și 
mai multe inele și tot zig-zagând am aflat 
că profesorul Sterian Vicol este poetul 
care aleargă pe vârfuri de plopi, pentru 
care cucuta este o domnișoară iar din 
colierul femeii iubite rana nu cade 
niciodată cum nici cântecul îngerilor nu 
cade din corul bisericii. 

Ne aflăm posibil în preajma unui 
confict armat, sodați americani, francezi 
sunt dislocați în România, o țară în care 
totul este externalizat inclusiv apărarea 
țării. Soldații poetului elogiat astăzi aici 
nu trag cu cartușe, ci ei trag cu flori dar 
nu în plan orizontal ca să ucidă (și cu flori 
un bărbat poate ucide o femeie!) ci în 
plan vertical, trag cu flori în cerul înalt, 
unde nu pot ucide pe nimeni. 

Poetul nostru scrie până noaptea îl dă afară. 
Râpa Zbancului, este mama râpelor, chiar dacă tatăl său aduce din râpă o piatră uriașă de moară, 
iar pentru a scrie un poem genial, mai genial decât Râpa Zbancului trebuie săpată o altă râpă 
subțire în Râpa Zbancului. 
Fără această râpă, satul Țuțcani, unde s-a născut poetul poate fi orice altceva, numai sat nu! 
Când persoana iubită nu mai vine (probabil a pățit și dânsul ca poetul nepereche care trecea pe 
lângă plopii fără soț...) poetul se crede vândut chiar versului pe care îl scria, vers în care iubita va 
rămâne fie că vrea sau nu. 

Se otrăvește singur cu poezia sa, pe care o pregătește și de care rămâne dependent ca de 
un drog. Poetul se droghează cu poezie. Din fericire chiar dacă este un drog de mare risc el nu 
este interzis. Poetul este recunoscător marilor poeți români cărora le dedică o parte din poezii. 
Este vorba despre Eugen Simion, coordonatorul lucrării de licență, Nicolae Dabija, Mihai Ursachi, 
Cezar Ivănescu, Dan Laurențiu, Nicolae Manolescu (Discurs despre măr), Nicolae Breban (Înger 
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de codru.)  Pentru poet stejarul este o statuie vie care leagă cerul cu pământul, vine din cer nu 
leagă pământul cu cerul. 

Există pentru poet și un neam vicolesc căruia îi dedică poezia Numele meu în acrostih. 
În poezia sa sunt vehiculate teme cum ar fi stejarul, cucuta, vinul, dansatoarea, corabia, 
privighetoarea. Când se așează la masa de scris poezii se teme de hârtia din fața sa pentru că ea 
poate să trădeze ca femeia. 

Există o simbioză între poet și vin. Când este în preajma poetului vinul nu rămâne 
niciodată nebăut. Este vorba despre vorba vinului. 
Și dumneavoastră, scriitorilor din filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România vă dedică Poemul 
meu ultim dar pare puțin cam egoist deoarece îl dedică și sie însăși. 
Roua din iarba Țuțcanilor ce îi uda picioarele goale dimineața nu este altceva  decât sudoarea 
privighetorilor ce se străduiau și se osteneau să cânte toată noaptea. Și dacă în poezia Sentința 
poetul așteaptă o sentință încerc să o dau și să o motivez așa ca pe o hotărâre judecătorească 
definitivă.  

Poezia profesorului Sterian Vicol este definitivă pentru veșnicie! 
 

Elena Vlase Munteanu - Versuri 

 
 
ÎN LUMEA PROLETARĂ 
 
În lumea proletară se țipă și se-njură 
Cu suflet furios de ciudă și de ură 
În lumea proletară îți pipăi buzunarul, 
Să simți acolo restul și urmărești cântarul. 
 
Să nu te-nșele viața cu un gram 
Căci lăcomia și hoția sunt moștenire-n neam. 
Înfrigurat îți numeri zilnic banul 
S-ajungă-n fiecare zi câte puțin tot anul. 
 
Elimini de pe lista cam ce te-ar bucura 
Și cumperi necesarul ...se poate și așa... 
Se poate cu puțin, se poate doar cu-atât 

Dar nodul se înțepenește rău în gât. 
 
Și fiice proletare se rătăcesc pe scenă 
Câștigă banul zilnic pe tonele de jenă... 
Ori se expun penibil spre meșter fotograf 
Și banul câștigat e-al demnității epitaf . 
 
Ori rătăciți prin lume , feciorii proletari 
Pe puncte cardinale, mizând pe sume mari. 
Își pierd din echilibru, se rătăcesc pe drum 
Și calea de întoarcere e-n flacără și fum. 
 
Iar banul necesar trimis în țară, 
Îți lasă gura apă salcie și amară 
Se vor parcurge spații pentru un ban în plus 
Și când se-ntorc la vatră , ai lor , cei dragi s-au 
dus . 
 
Oferă creștinește tămâie și lumină 
Iar banu-n oboseală plătește și suspină. 
Bogata sărăcie e tot acasă-n țară 
Să slefuiască jalea de lume proletară. 
 

Autor, Elena Vlase Munteanu – 
Grumezoaia/Vaslui 
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PETRARU V. CORIN 
 

 
BRIGITTE -SIMBOLUL IUBIRII MELE 

 
  Nu o să caut metafore, sau teme de abordat cu subiecte 
incitante, ca apoi să cer concluzii, păreri ale terțelor persoane, 
depinzând de ele, iar la final să caut scuze bune de învelit cu ele, 
pentru a nu simți fiori reci pe șira spinării în cazul în care vreo 
„Țepoasă” obraznică, care probabil mă va întreba cândva, atunci 
când o să mă aștept cel mai puțin: „Vai ce greșeli și gafe multe ai 
făcut! Cum, nu ți-a fost niciodată rușine de ele?”, iar eu, sărind 
peste impertinență, apt, capabil, o să-i răspund: „Nu, Cucoană!”. 

   Vezuviu, atunci când se zvârcolea în adâncuri gata să erupă, nu a întrebat-o și nici nu i-a cerut 
părerea verișoară-si Etna, dacă vor să bufnească împreună sau fiecare separat. Spre ziuă, 
neprimind nici un răspuns, supărat, a ieșit singur nervos și a umplut Pompeiul cu de toate, chiar 
și cu aliaje de aur topit, imortalizându-i pe toți, încât noi acum să ne tocim dălțile depietrificându-
i, scoțându-le la lumină puțin câte puțin un chip, un caracter, dar mai ales o poveste. 
 KAISER BRIGITTE. Acest nume lipit de prenume, care de-a lungul vremii, chiar de 
când copilăria s-a vestejit căzându-i petalele, făcând loc adolescenței grăbite, gata să intre pe o 
fereastră mare invadată de lumină, cu raze de soare, așteptând zvâcnirea de după dealurile 
dimineții, apoi să se îngâne contopită cu prima tinerețe, a fost și a rămas un frumos substantiv 
propriu. 
 Acum voi dori să-l transform într-un alt substantiv, tăvălit metaforic prin ou, cu puțin 
pesmet de la o pâine uscată, lăsat la dospit într-un bol al bucătăriei, să-i dau culoare și aromă, iar 
când va fi pus la cuptorul bucătarului matinal, reglându-i temperatura, să poată transpira toate 
domnițele pline de frumusețe și aproape toate luate dintre stihurile lui Eminescu, în afară de 
Veronica Micle, nu de alta, dar nu doresc să fac „Geniul pustiu”, gelos. Eventual, vreo doamnă ce 
poartă ochelari și predă tot ce ține de Limba Română modernă, se va umple de emoții și se va 
încurca la conjugarea verbului „A iubi”, repetându-l în somn neîncetat, promițându-și că va 
aborda doar bărbații plini de merite până ce moartea o va despărți de restul Adamilor. 
 În acest punct în care mă aflu cu scrisul, nu sunt sigur de cele ce vor ieși dintr-un 
conținut tumultos, deoarece s-a cam stafidit și s-a uscat odată cu acest nume de-a lungul 
timpului, ceva undeva acolo sus, pe cerul câteodată fără nori al memoriei mele nestafidite. 
   Prin glasul pe care mi-l va da Cel de Sus, cred că până la urmă mă voi descurca și voi scoate-o 
cumva la capăt. 
Să fiu explicit în această primă concluzie scurtă, numai pentru acest nume scris caligrafic și un 
pupic semi oficial în fața porții mari a copilăriei, am scris această carte ! 
 
 

PETRARU V. CORIN - Germania
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Antonela Stoica - Poezii 

 
 
 
MARTIE, ACASĂ 
 
Martie, Acasă, mă sărbătorește  
Vis cu funde albe împărțind bomboane 
Înflorirea-n zâmbet Ceru-mi primeneşte, 
Prime flori, în suflet, luminând cotloane. 
 
Prima nuțuvară, sacrul din albină, 
Meri, cireşi şi zarzări, cetini tremurate, 
Echinocțiu-i ritul din mine, grădină, 
Clorofila-i sevă-n gânduri vii, rimate. 
 
În bulbi îngropată se dospeşte Viața, 
Chemă Primăvara o rază de Soare, 
Gâze dezghețate-şi cântă Dimineața, 
Vestesc Înnoirea, dansând, ursitoare. 
 
Împletesc măiastre-n ramuri tinerețe, 
Pe câmpii, sub Iarnă, zboru-şi creşte-un 
“mâine,” 
Din semințe coapte, muguri cresc tandrețe, 
Păsări, maci, cicoare-mi stau de strajă-n 
pâine. 
 
Pe Pisc, în pădure țarina mustește  
În smaraldul ierbii se vor naşte mieii, 
Cu zăpezi albastre Doru-mi se topește;  
Din tâmplele Mamei răsar ghioceii. 
MIROASE-A IARNĂ-N ȚARA MEA  
  
 

FAC VRĂJI DE TINE SĂ AM PARTE 
 
Ne-am cunoscut când crengile uimite 
Ne înfloreau în suflet Primăvară… 
Azi Raiul pe Pământ ne împresoară 
Cu Dragoste și gânduri tăinuite. 
 
În Iarnă-au dezertat visele mele, 
Cu ele-și ninge Cerul feeria… 
Când te gândesc, începe nebunia, 
În nopți de Dor sunt una dintre Iele. 
 
Atunci fac vrăji de tine să am parte, 
În frigul dintre păsări alungate, 
Cu triluri de solfegii destrămate, 
Cu resturi de pomeni și vase sparte. 
 
În sufletul luptând cu-ncrâncenarea 
De mugure-arestat în minți ciobite, 
Iubirilor de ape înghițite 
Sunt ramul de măslin vestind salvarea. 
 
Pe buze-arzând mi-ar îngheța sărutul 
Ca Aerul, un drog pentru ‘nălțare 
Al unei nopți în Rai, fără urmare, 
Când mi te-ai revelat ca Începutul 
 
Din bulbul ce-nflorește după moarte, 
De ghiocel plăpând rupând asfaltul, 
Cu aripi de lumini cartând Înaltul 
Din inima ce Dorul ni-l desparte, 
 
Te chem, te vreau… pe Tine, nu pe altul! 
  
 
MĂ UCIDE PRIMĂVARA 
 
Mă ucide Primăvara, biciuindu-mă cu Viață 
Aruncându-mi flori în față și topindu-mă ca 
ceara. 
 
Ochii dor de-atâta verde, florile mă 
împresoară, 
Frumuseți ce mă omoară, într-un Rai vor a 
mă pierde. 
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Mă sufocă albi mesteceni, mâțișorii plâng 
întruna, 
Ploaia face pe nebuna... să mă potolești, mă 
legeni. 
 
Cu polen lipit de gene, mă tot lupt cu alergii 
Primăvară, vreau să vii, dar vreau leacuri 
indigene! 
 
În sezonul estival, babele descântătoare 
Îmi fac vrăji cu suc de floare și cu săruri din 
Nepal. 
 
Din pocal otrav-aș bea, gând la  tine prea mă 
doare, 
Îmi perturbi din concentrare, încontinuu aș 
ofta... 
 
Ca în menghină mă strânge dragostea-ți 
necruțătoare 
Frumusețea ta mă doare când îmi curgi cu 
verde-n sânge. 
  
 
DULCEAȚA-MI DIN VERSURI  
 
Îmi strâng dimineața cu teamă la piept 
Căci simt cum zăpada te piere 
Semnal de Iubire, dar slab, intercept 
Din munții tăi ninși cu tăcere. 
 
Mi-ești Soare ce zbate în ființă, sub nea 
Te port în celule de-o vreme, 
Iar buzele coapte, spre inima mea 
Azi nu îndrăznesc să te cheme. 
 
Trec lebede-albastre prin gândul fugar 
Își poartă pe aripi surghiunul 
Din trup îmi migrează, cu Dorul hoinar 
Regrete unite, ca unul. 
 
Invoc Primăveri să te-aducă din nou 
Spre brațele mele-nghețate  
Săruturi de foc să se facă ecou,  
În muguri de gheață sculptate. 
 
Uitate, golite de fostul lor hram 

Poeme-ntre foi se destramă 
Dar totuși, cu viață-nflorindă pe ram, 
Datori Înnoirii o dramă,  
Dulceața-mi din versuri te cheamă. 
 
 
 CÂND OAMENII ÎNVING 
 
Cad picuri de tăcere absolută 
Din streșinile “marilor Iubiri” 
Uitarea se extinde rezolută, 
Poeme se hrănesc cu amintiri. 
 
De tot ce-i Viață, Dorul mă-mpresoară, 
Mi-e Sufletul gingaș și apatrid 
În Iarna care-n toate se strecoară, 
Iubirea dezmembrează-un plan perfid. 
 
Să-mpartă Lumea, astăzi dau cu banul 
Mutanți cu spirit progresist-ateu… 
E doar o cale să orbești dușmanul: 
În tine să-l păstrezi pe Dumnezeu. 
 
Își lasă nebuniile să zburde, 
Țelu-i “final, plauzibil și curat”; 
Când ne-am supus agendei lor absurde 
La Armagheddon, miei, ne-am înrolat. 
 
Doar păsări monogame mai rezistă 
Asaltului la Ființă și Cuvânt; 
Când pui măresc procesiunea tristă, 
Eu, neînsemnata, mi-amintesc că Sunt. 
 
Nimic nu mă atinge cât în mine 
Port Sfânta Trinitate și mă lupt 
Doar Unu’ mi-e “stăpân peste destine,” 
Doar Una, Mama de la care-am supt. 
 
În zbor mi-au pus Credință și Iubire 
Și Sacrul Foc, să nu pot să mă sting, 
Pe Tine mi te-au dat ca izbăvire, 
Să te găsesc... când Oamenii înving. 
 
 
Antonela Stoica, Germania 
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Ovidiu Cornilă –  
Capitolul al optulea - Convulsii 

fragment din romanul autobiografic în lucru 
 
 
      La Madrid, Dinu se simțea aproape ca acasă. După aventura 
ceapă, gara Atocha, care cu numai câteva luni în urmă deborda de 
străinism și de altă lume, era acum un fel de acasă. Aducea aminte 
a vremurile când, sătul de mocirlele și de încurcăturile zilnice ale 
satelor pe unde predase, cu convulsiile și cu bucuriile lor efemere, 
atunci când se urca în autobuz sau în vreo mașină de ocazie să 
plece spre casa lui natală pentru câteva zile, o găsea ca pe un lucru 
mântuitor, ca pe un tampon care se interpunea între lumea străină 

și privilegiul de a simți comfortul intim, cunoscut. Și atunci uita tot ce îl zvârcolea. Oricine își 
creează astfel de luxuri personale, dacă se pot numi așa. Mental, cu toții avem nevoie de mici 
bucurii, de un loc, fie el și imaginar, unde să te așezi cu gândul, să închizi ochii, acolo, înăuntrul 
lui și să spui: Ce bine este aici! 
      Atocha nu se schimbase. Nu plecase de mult, însă avea impresia că o făcuse de ani de zile. 
Trenurile mergeau fiecare în direcția lui, oamenii se grăbeau la fel, barurile și chioșcurile miroseau 
a cafea proaspătă și a croissante, Îi fusese dor de acest univers aparent al realității improvizate 
ca fiind a lui. Dincolo de asta, Spania avea ceva primitor, oamenii te ajutau atunci când întrebai 
ceva ori nu știai să ajungi într-un anume loc, mergeau cu tine și îți explicau de parcă îți datorau 
timpul acela. La noi ți s-ar fi răspuns scurt: Nu știu, dom’le, nu sunt de pe aici, ori mă scuzați, mă 
grăbesc. Întrebați pe doamna din stația de autobuz. Numai să scape de tine. Normal, era pe 
grabă. Toți se grăbesc... 
 
La gazdă, nimic deosebit. Îl întrebară cum fusese toată afacerea, de ce se întorsese atât de 
repede. 
      -Nu ți-au făcut acte?  
      -Câți bani ai făcut? 
      -De ce nu ai mai stat? 
Dinu le răspunse tuturor că lucrurile se stricaseră și că treaba cu actele fusese doar o țeapă (în 
gândul lui, una monumentală). Cam atât. Pe urmă, îl lăsară în pace. 
 
Eeeeei, dar acu’ e acu’. Bănuții se cam împuținaseră, iar iarna venea cu pași înceți, dar siguri. În 
anotimpul ploios nu prea era de muncă prin construcții. Nu rămânea altceva de făcut decât să se 
înființeze din nou în parcul românilor din Coslada. Pe de o parte, Dinu era curios ce se mai 
întâmplase. Pierduse noțiunea timpului și trăia cu impresia că multe se întâmplaseră acolo în lipsa 
lui. În realitate, erau doar câteva zile. A doua zi, luni, urma să își facă apariția, cu coada între 
picioare, printre vechii lui ortaci de suferință, să se intereseze de vreun pont, să intre din nou în 
PCR-ul local (pile, cunoștințe, relații)... 
Ce mai rămase din ziua de duminică era dreptul lui la a se odihni, la a face un duș, ca toată lumea 
civilizată, la a sta relaxat, cu ochii în sus, țintuiți pe tavan și la a nu se gândi la nimic. După-amiază, 
după masa de prânz, Dinu închise ațipi. Un somn greu, apăsător îl cuprinse. Dintr-o dată, tresări 
înspăimântat. Deschise ochii. Afară era întuneric deja, se înnoptase. Hainele îi erau ude de 
transpirație. Nu văzuse în fața ochilor decât lanuri verrzi de porumb care strigau după ajutor. 



 
 

 24 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 17  anul IV  Martie  2022 

Cerul bătea într-un roșu cărămiziu, iar un vânt turbat ridica pământl prin aer, Rafale de nisip 
șfichiuiau fețele celor de pe plantație. Nu se puteau apăra, doar stăteau ghemuiți, cu capul pe 
genunchi, cu palmele acoperindu-și urechile. Vântul urla, iar roșul acela înnebunitor urla și el. Ca 
un descreierat, dement, delirant. Un piesaj de sfârșit de lume îl învăluise în brațele lui scrijelitoare 
și reci și îl încleștaseră în visul din care parcă nu putea ieși. Îl țineau acolo, în iadul acela din mintea 
al cărui prizonier era... 
Era doar un vis. Dinu își puse papucii de casă în picioare și plecă spre bucătărie, să bea un pahar 
de apă. Capul îi vâjâia. Nu aprinse lumina, să nu îi trezească pe ceilalți din casă. În întunericul de 
sfârșit de octombrie, mobilele păreau niște demoni amenințători, gata să sară asupra lui și să îl 
sfâșie pe îndelete. În umbrele lor alungite și iluminate câteva momente de trecerea vreunei 
mașini de pe stradă, obiectele din casa aceea străină îl amenințau prin simpla lor existență acolo, 
în acel moment, în acel loc. Parcă veneau ca o continuare a coșmarului din care tocmai se smulse.  
      Cu un zâmbet ironic, Dinu deschise ușa de la terasă. Scoase capul să ia câteva înghițituri de 
aer proaspăt de noapte. În fața lui, la blocul de vizavi, un vecin tocmai ieșise să fumeze o țigară. 
Cât era oare ceasul? După răcoarea de afară, mirosea a trei sau patru dimineața. Bun, asta era 
bine. Se întoarse în cameră în vârful degetelor, își schimbă hainele și se așeză din nou în pat, cu 
fața în sus. Se calmase. Asta era viața. Avu norocul sau nenorocul să vadă o mică parte din lume. 
Ce se i se întâmplase era cu un scop. Precis. Acum nu mai conta. În imperiul creierului și al 
sufletului i se formase un spațiu, asemeni unei mici închisori unde se adăposteau încă fierbinți 
întâmplările unei perioade de neuitat din viață. Adormi cu ochii în sus, ațintiți pe un tavan alb și 
nepăsător, ca o zi de luni, parcă în căutarea unei rugi mute pentru un Dumnezeu îndepărtat... 
 
În timpul ăsta, la o margine de lume, pe un vârf de munte, Mister V fuma liniștit o țigară și medita. 
Rotocoalele alburii se ridicau încet, se lărgeau, după care se împrăștiau. Privea de acolo, de sus, 
înspre viața care i se întindea la picioare. Totul era împietrit, nemișcat. Noaptea își întindea 
mantia ei neagră peste tot cuprinsul pământului. O făcea dintotdeauna. Oare pe alte plaente 
există noapte? Și munți? De ce nu mișună lumea și vietățile noaptea? De ce par că sunt morți cu 
toții? Mișcarea face bine pentru că ea înseamnă viață, lumină... Starea aceasta de liniște nu îmi 
convine, își spuse. Nu o înțeleg, mă scoate din minți. Nu pot citi gândurile oamenilor, nu pot trăi, 
nu pot fi eu, sau eul din umbră. Trăiesc în umbră, dar nu o suport. Sunt un Sisif al propriei mele 
existențe. Învârt bolovanul la deal, pentru ca apoi să cad strivit sub greutatea lui. Fac munca asta 
blestemată de mii de ani. Iau soarele și îl rostogolesc, îl prind în pumni, îl strâng și îi las fotonii să 
îmi pătrundă în suflet... Bulgări de lumină mi se strecoară printre degete. Când lumina încălzește, 
cuvintele amuțesc. Dispar, intră în inexistența din care au fost create. Cuvintele sunt copiii minții, 
la fel cum simțirea este focul sufletului. Eu vorbesc și sunt înțeles doar de cel căruia aparțin. Acum 
stau pe stânca asta și aștept dimineața, să mă pot vorbi. Să pot ajunge la arborele din care exist 
și eu. Am stat destul fără să apar. Am hălăduit milenii întregi de tăcere, am călătorit prin priviri, 
vise și gânduri. M-am hrănit cu silabe de dimineți și am pășit ceruri de primăvară cu umbre de 
nori pe umeri. Am înțeles culorile zâmbetelor, am dansat în ploaie și am rătăcit deșerturi de 
liniște. Mi-am călcat așteptarea în picioare atunci când nimic și nimeni nu știau de mine. Am 
orbecăit pe lumină și am râs în întuneric. Am înotat prin galaxii ale mirării, ale semnelor de 
întrebare pure, fără sens și m-am jucat cu propriile planete, Eu sunt demiurgul orei mele târzii... 
Dincolo de tot, departe, în noapte, o umbră își zbura gândurile în așteptarea dimineții. O nouă zi 
începea să se nască... 
 
Și Sándor? 

Ovidiu Cornilă  - Madrid - Spania 
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Elena Agapi - FEMME 
 

 
. 
        E sezonul mimozelor, floarea frumuseții, gingășiei și puterii, 
simbolul perfect al celei care dă naștere iubirii pe pământ, 
FEMEIA. E sezonul în care întreaga natură începe să mișune, să 
germineze viața botanică așa cum femeia dă naștere vieții 
umane. Da, e primăvară și deloc întâmplător faptul că acum se 
omagiază mai mult ca oricând acest mister creat de Dumnezeu, 
femeia - bunătatea, lumina, "liniștea dincolo de liniște" și 
totodată grănicerul de vază între hotarele nevăzute ale vieții de 
duh și tărâmul terestru al evenimentelor fericite și nefericite 

pentru care se cere măestria puterii și priceperii femeii. 
        Prin crearea femeii - altarul fiecărui cămin - Ziditorul face legendă pentru că fără influența 
morală și benefică a ei, fără stăruința și rugăciunea pe care o deține, nimeni nu ar ieși din cetate, 
din rutină, să urce pe muntele cel sfânt. 
        Dacă privim în interiorul nostru, fiecare dintre noi, femeile, vom afla simultan pe Vrâncioaia, 
Vittoria Lipan, Fefeleaga, regina Maria, Ecaterina Teodoroiu, simbolurile femeii românce.  
         Și dacă tot pomenesc de femeia româncă de azi, al mileniului doi, dau prioritate acelor Ane 
zidite undeva departe de țărmul natal - femeile emigrate pe inima cărora stau scrise în graffiti 
cicatrizate poveștile iubirilor jertfelnice, iubiri profunde instinctual-materne și nu în ultimul rând 
conjugale. Sunt femeile-diamante pălite de încercări și tristeți, cărora vreau să le transmit căldura 
mea sufletească și să le asigur că pentru toate sacrificiile lor - nenumărate șlefuiri dureroase - 
Dumnezeu le vor încununa.  
 
La mulți ani tuturor femeilor!  

IUBEȘTE-ȚI APROAPELE! 
. 
,,Sunt un locuitor al acestui mapamond, trăiesc undeva și de fapt peste tot" mi-a spus ieri Bruno, 
unul din bătrâneii bolnavi de la secția de Geriatrie a spitalului A.Gemelli din Roma unde merg ca 
voluntar. Fiind în perfuzii și oarecum din cauza bolii imobilizat, mă oprisem la patul acestuia să-l 
ajut să mănânce, timp în care încercam să și conversez. "...undeva și peste tot, îl citez eu...adică 
unde locuiți, la Roma sau în alt oraș?" În privirea sa îi citeam blândețe și din trăsături o bunătate 
caldă. Avea parcă o aură care îi lumina și fața, o seninătate ce deconspira iubire de viață, iubire 
de semeni, iubire de Forța Divină. O persoană calmă, un orator perfect, cult și cu o înțelepciune 
ușor vicleană (în sensul bun) Bruno mi-a făcut impresia că se îndepărta fără să-și dea seama de 
subiect, deoarece, cu o voce aproape șoptită, vorbea, vorbea și iar vorbea... Convinsă că i-a fugit 
din atenție întrebarea "unde locuiește?" la un moment dat o repet și abia atunci mi-am dat seama 
căci cu delicatețe, Bruno refuza intenționat să răspundă, schimbând ușor discuția spre lucruri 
plăcute de auzit, cu care te fura pur și simplu... ba chiar începeam să cred că mă supune el pe 
mine unei ghicitori în legătură cu curiozitatea mea. 
Își primea îmbucăturile cu multă atenție să nu se murdărească iar în mâna fără perfuzie frământa 
continuu un șervețel pe care i-l dădusem, însă fără putere să-l îndrepte spre gură. De fapt i-l 
dădusem doar ca să-i ocup mâna și nici nu era nevoie să-l folosească pentru că eu eram acolo să-
l ajut iar el cu manieră fină, dădea mare atenție la cum lua din lingură... Și vorbea și vorbea dând 
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povețe de viață, de cugetare și reflecție: "Nu-mi plac oamenii triști fapt pentru care nici nu am 
vrut să interacționez cu aceștia, zicea. Tristețea vine de la lipsa iubirii, de la necunoașterea ei. 
Iubește ca să fii iubită, îmi zicea, altfel nu vei găsi niciodată cu adevărat iubirea care de fapt e 
binecuvîntarea vieții! Am cunoscut o maree de oameni din popoare diverse și așa am învățat 
valoarea umană De când m-am născut mi-a plăcut să călătoresc...." "A, îl întrerup, dar unde v-ați 
născut?", "Tot în această lume ca și tine, tu unde te-ai născut?", "Eu, în România m-am născut", 
"Ah, voi cei din Bucarest sunteți un popor energic și inteligent", "Bruno, v-am întrebat mai 
devreme în ce oraș locuiți, înțeleg că nu-mi spuneți dar măcar unde v-ați născut se poate afla, 
nu?" Constatarea mea zisă direct și totodată întrebarea despre locul nașterii l-a făcut să mărească 
ochii, să zâmbească și să cânte parcă, spre distracția tuturor din salon, un singur vers: "Nu ți-iiil 
zi-iiiic!", se juca, între o lingură și-o înghițitură găsea clipa de joacă în dialog, gândind și cântărind 
bine tot ce spunea. Proaspăt bărbierit, am cerut relații despre persoana care i-a făcut barba, 
interesată pentru familia de alături ce stătea la căpătâiul unui al bătrân, în comă și mă întrebase 
pe mine dacă aș putea eu, dar eu nu reușesc să o fac. Bruno, foarte amabil a zis că imediat a doua 
zi o va ruga pe fiica lui să lase numărul bărbierului. "A, aveți o fiică!" prinzând din zbor acest 
detaliu despre el (in sfârșit!). "Da, am 13 fiice!" și iar zâmbește. "Cum 13 fiice?" întreabă soția 
bolnavului de alături. "Uite așa...sunt și ele fiicele pământului, din dragostea lui Dumnezeu...și o 
am pe Mimma, pe Nisha, Alevia..." nume de persoane care păreau ale altor popoare... "Bruno, 
vă place să fiți misterios" zic în timp ce îi serveam mouse-ul de mere, un desert "bun dar prea 
rece" repeta el, așa amânând un pic răspunsul... "Știi, nu am fost niciodată misterios, mi-a plăcut 
mereu sinceritatea, am iubit foarte mult simplitatea la persoane și pacea între ele. Să te 
îndepărtezi mereu de persoanele negative, fii activă mereu și dornică să înveți zilnic lucruri noi!", 
"Bruno, să fiți oare dumneavoastră noul meu sfătuitor?", "Nu, eu îți pot povesti toată experiența 
mea de o viață, care nu e de ieri de azi, dar ție nu-ți servec pentru că fiecare învață din 
experiențele proprii. Apoi tu (și m-a fixat cu privirea) nu ai nevoie de asta, pentru că tu ești iubită 
de Dumnezeu, se vede că ai o aură de bunătate și un suflet minunat, se simte că Dumnezeu te-a 
binecuvântat să ai frumusețe și energie ce dă liniște și relaxare in sufletele celor cu care vorbești 
iar tu nu eziți să le oferi acest dar...Azi mi-ai transmis mult...", "Mulțumesc Bruno, dar să nu 
exagerăm, este doar bucuria dumneavoastră interioară și iubire de tot ce vă înconjoară, eu nu 
sunt așa... continuând în gând, că dânsul este cel cu...", "Ba ești! Fiecare vede în celălalt ceea ce 
este el însuși...! Mă prinseseră frisoanele, Bruno, căruia îi văzusem și simțisem eu la el toate 
aceste haruri, acum, sub mirarea mea, mi le zicea el mie de parcă le scrisesem undeva și acum le 
repeta, mi le zicea mie ca fiind ale mele...Să îmi fi citit în gânduri? Nu știu nimic de Bruno, și-a 
păstrat necunoscutul și misterul, zicându-mi din fugă că locuiește într-o barcă, dar cum să crezi? 
Însă m-a făcut să gândesc, nu știu de ce, că acele "fiice" nominate or fi măicuțe sore ce-l îngrijesc. 
O fi Bruno un slujitor al Domnului, un filozof, un clarvăzător sau un om al nimănui decât al lui 
Dumnezeu? Nu știu și nici nu voi afla căci eu merg doar o dată pe săptămână la spital și timpul 
nu-mi permite să-i descopăr secretele pentru care de fapt nici nu sunt curioasă. Ideea e că acel 
bătrânel a lăsat un semn bun asupra mea și o amintire plăcută în misiunea mea de voluntar și 
cert este că e un iubitor al binelui... Nu eu lui ci el mi-a oferit mie confort, pace și calm și poate 
cum zic eu, a fost acel moment în care bumerangul iubirii de semeni își făcea mișcarea giratorie 
fără oprire în jurul nostru și Dumnezeu sau măcar îngerii săi într-adevăr erau prezenți acolo... 
Brusc îmi venise un gând, că "Hristos este în mijlocul nostru! Este și va fi!"... Am plecat auzindu-l 
încă de departe cum mă binecuvânta, am plecat convinsă că îl voi reîntâlni, am plecat că se făcuse 
târziu, noapte și încă mai trebuia să trec pe la o persoană dintr-o altă secție,un tânăr căruia îi 
promisesem (neavând scăpare) că accept jumătate din pătrățelul său de pizza pe care nu o putea 
dovedi și care peste noapte, fără frigider, s-ar fi stricat. O altă persoană cu o liniște interioară 
dumnezeiască ce se reflectă pe chipul său, G. un tânăr român venit la Roma doar pentru 
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investigații și operație. O persoană simpatică și sociabilă care aici in spital, zice el, "nu a găsit un 
colectiv de cadre medicale, ci o familie frumoasă de cadre medicale", o metaforă zisă din tot 
sufletul, atribuită colectivului sanitar de la Neurologie în mijlocul căruia se află de două luni și mai 
are de stat pentru o bucată de vreme. Dumnezeu să-l însănătoșească repede căci soția sa îl 
așteaptă nerăbdătoare! Dumnezeu să-i fie aproape și lui Bruno și tuturor bolnavilor pe care îi 
întâlnesc și pentru care, de fiecare dată, intru într-una din capelele spitalului, una micuță tare și 
mă rog pentru ei... 

Cu drag și iubire de voi, Elena Agapi – Italia 
 

Valeriu Valegvi - Versuri 

CHIP DESĂVÂRȘIT 
Solitudinea clipei  
zvâcnetul corolei aripa  
trosnind de șoapte aceste  
fragmente de răsărit în  
ghiocul palmei să întârzie  
cât o adunare de ape  
într-o amiază fosforescentă  
cu femeia visată  
într-o îmbrățișare sufocantă  
în pas alert spre 
marea cea mare cu chip  
desăvârșit precum duda  
pe cărări mereu prăfuite  
 
CÂT DE MULT TE-AM CĂUTAT  
Cât de mult te-am căutat  
printre erezii de ultimă oră  
nopți și zile m-am gândit  
la profilul tău oglindit în oranj orizont  
la fel ca mârțoaga din poveste 
fost-am credinciosul tău înviorat de fiecare 
ceas 
cât de mult ne-am înstrăinat 
două scoici pe un țărm ars  
dintr-o epopee a măiestrului căutător de 
nestemate  
ay cu mâinile mele să-ți împletesc  
ninsori-n a părului regat 
ca o floare-n facerile toamnei  
să-ți fiu fidelul însoțitor  
care nicicând nu te-a confundat  
cu vreo divă de modă veche  
 
 

IMAGINEA DEBORDÂND 
Doar vârful mustăților 

la unele pisici atingi 
voios cu gândul la marile 

dezghețuri și-atunci ce-i mână 
pe silitorii melci în eroica 

lor mărșăluire dar pe autenticii 
atleți să-și sporească pașii 

pe danubiene plaiuri dar pe 
singurii visători rămași în viață 

ce-i inspiră de-și dau sufletul 
la schimb cu ultimii negustori 

ai urbei? mai înțelept ar fi 
să‐ți surghiunești pașii 

în imaginea debordând de verde crud 
 

PLEDOARIE 
Despre plăcerile vinovate  
ce să-ți spun? 
ne scufundam  
în amiezile-n clocot 
cu speranța că limanul  
l-am atins în mintea nărăvașă  
ecourile picăturilor de ploaie  
ne-nviorau sufletele  
bătăile de aripi ale vulturului  
dintr-un peisaj revolut  
le număram discret pe cord  
dar lucrurile nu erau așa cum visasem 
ne surprindeau de fiecare dată 
într-un ritm de melc  
da plăcerilor înainte de cădere  
nu ispitelor c-un pas în urmă  
ne-ntrețin apetitul pentru stranietate  
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Dragostea nu are vârstă 
Paula, Împlinire târzie- Mara Popescu-Vasilca 

 
 Romanul Paula, împlinire târzie face parte din colecția de șase 

romane cu titlul ‘'Dragostea arzâ-o-ar focul''ce aparțin bine cunoscutei 

scriitoare canadiene de origine română Mara Popescu-Vasilca, care 

sunt toate niște extraordinare povești de viață ce oferă cititorului lecții 

de viață din cele mai interesante. 

Parcurgând romanul 
‘'Paula, împlinire târzie'' 
cititorul se va întâlni cu 
marca de calitate 
scriitoricească a Marei 

Popescu- Vasilca simțind imediat prezența aceluiași 
microb contagios al curiozității ca și în celelalte 
romane ale sale și va fi cuprins de febra poveștii 
încât nu va putea să abandoneze lectura acestuia 
parcurgându-l până la final. 
De la început trebuie precizat faptul că pe lângă 
toate ingredientele de succes ce fac parte din 
structura celorlalte romane acest roman are ceva 
specific și anume desfășurarea poveștii acoperă și 
parcurge o perioadă de timp de aproximativ cinci 
decenii, o viață de om, de la majorat și până în ziua 
de azi, ani trăiți pe două continente în trei țări 
diferite.  
 Această fantastică amplitudine 
temporal geografică dată romanului implică din 
partea scriitoarei Mara Popescu- Vasilca o foarte bună cunoaștere și descriere a vremilor și 
regimurilor trăite de personaje precum și o cunoaștere geografică a țărilor și locurilor unde se 
desfășoară acțiunea romanului. În cartea Paula împlinire târzie ne este prezentată viața Paulei 
Petrescu, o femeie frumoasă, isteață, cu foarte mult spirit creativ, spontană, veselă și cu mult 
drag de viață care îi oferă cititorului o stare de pozitivism și bună dispoziție încă de la început 
când aceasta avea doar 18 ani. 
 Și acest roman ne dă bucuria și șansa descoperirii mai multor personaje cu tipologii 
de viață diferite, cu caractere diferite iar din povestea lui nu lipsesc nici amintirile din copilărie, 
scene pasionale de dragoste, gândurile, visele, introspecțiile și analizele filozofice precum și 
descrierile vizual olfactive care dau o savoare în plus romanului. 
Scriitoarea face referire și la prietena Paulei, Catia pe care o prezintă ca fiind cea mai 
bună prietenă a ei, de aceeași vârstă crescând în același cartier cu aceleași vise și idealuri dar pe 
care viața le va duce pe fiecare pe drumul său și care va deveni apoi personaj principal într-un alt 
roman plin de mister și neprevăzut al autoarei: ''Catia gustul amar al trădării'' 
Paula îl întâlnește pe Claudiu exact în ziua în care împlinește 18 ani. Ei trăiesc o frumoasă poveste 
de dragoste și la scurtă vreme se și căsătoresc și au un copil. Autoarea prezintă foarte bine și 
detaliat o sumedenie de diferențe între cei doi soți dar care în văpăile dragostei înflăcărate ei nici 
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nu le observă dar care devin tot mai evidente pe parcurs și care o fac mai apoi pe Paula să sufere 
pentru că el, omul iubit cu care se căsătorise din dragoste curată devenise alt om.   
Pe parcursul cărții autoarea revine în copilăria Paulei prin intermediul unor inserții de fragmente 
cu amintiri. Fiecare personaj este descris cu măiestrie atât fizic cât și intelectual prin prisma 
felului în care acționează, prin personificarea gândurilor și reflecțiilor sale cât și prin dialog. 
Viața Paulei trece asemeni unei șosele ce străbate munți și văi, prin bune și rele prin greutăți și 
bucurii prin dragoste pasională și însingurare, de la un pol la altul așa cum vin înșirate pe firul 
vieții.  
Scriitura de excepție a autoarei ne explică cum caracterul bătăios al Paulei, educația de acasă cât 
și susținerea familiei și a prietenilor o ajută să treacă prin toate încercările vieții și să răzbată de 
una singură cu un copil și fără ajutorul fostului său soț. 
Foarte frumoasă narațiunea autoarei care ne-o prezintă pe eroina principală, Paula, care aflată 
în floarea vieții se îndrăgostește sincer și își dăruiește iubirea unor bărbați frumoși, eleganți, 
manierați   și interesanți, dar care nu îi asigură o stabilitate emoțională pe termen lung și fiecare 
nouă încercare se soldează cu o altă despărțire. 
Apoi scriitoarea ne ține foarte implicați povestind cum Paula cunoaște după câțiva ani de 
singurătate un navigator cu care trăiește o frumoasă poveste de iubire, dar ea caută și vrea mai 
mult decât atât. Paula caută împlinirea prin dragoste, visează să fie iubită profund și își dorește 
să aibă un bărbat care să o completeze și cu care să își întemeieze o familie fericită. 
 Episoadele pasionale sunt prezentate cu mare delicatețe și finețe de autoarea Mara Popescu-
Vasilca care prin descrieri elegante și pline de emoție dau parfum de intensă trăire și romantism 
scenelor de amor.   
Tristețea și singurătatea o fac să accepte ușor propunerea unui nepot aflat în Italia de a cunoaște 
un bărbat italian, pe Giovanni care pleacă în România ca să o întâlnească.   
În anii de singurătate Paula își 
formează în gând și în minte o 
tipologie a bărbatului ideal pe care îl 
visează și îl dorește și speră și îl 
așteaptă să apară. 
Italianul Giovanni îi dă senzația 
stabilității deși nu este întru totul 
tipul de bărbat visat de ea, acesta 
este respectuos și manierat și îi va 
schimba definitiv traiectoria vieții. 
Legătura cu Dumnezeu este în 
permanență acolo, eroina se roagă, îl 
invocă pe Dumnezeu și chiar unele 
coincidențe și întâmplări apărute pe 
parcursul vieții par a fi miracole vrute 
și făcute de EL. 
Plecând cu Giovanni în Italia eroina se 
adaptează treptat unei alte vieți, unui 
alt stil de viață, învățând să se bucure 
și să aprecieze fiecare zi, fiecare rază 
de soare și binefacerile ei. 
În Italia ne sunt descrise locuri 
pitorești, obiective turistice și opere 
de artă pe care autoarea cu un vădit talent și har livresc ni le servește precum un desert delicios. 
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Scriitoarea ne încântă cu un alt desert, tot în Italia unde Paula, eroina noastră gustă și trăiește în 
toată splendoarea o poveste de dragoste cu Massimo, poveste ce avea să o marcheze pentru 
multă vreme dar care din capul locului nu e sortită izbânzii și în acest fel deși o 
întristează despărțirea de el, o ia ca atare și o acceptă resemnată. 
Paula își continuă conviețuirea cu Giovanni   încă trei   ani în Italia și apoi pleacă în Canada unde 
se căsătoresc. Scriitoarea Mara Popescu-Vasilca explică cu multă înțelepciune cum sentimentele 
lor s-au transformat încet-încet din prietenie și respect în atașament, iubire și respect, cum ei și-
au crescut o iubire a lor, unică, din două inimi rănite și au clădit pas cu pas o căsnicie trainică și 
lungă. Însă așa cum scriitoarea ne-a obișnuit cu situații nemaintâlnite și surprize fel de fel în 
celelalte romane, iată că nici povestea Paulei nu se sfârșește aici pentru că adevărata lecție este 
abia la sfârșitul romanului. Paula își pierde soțul răpus de o boală nemiloasă și rămâne văduvă și 
singură! Dumnezeu i-a mai dat o încercare într-o țară străină unde nu are decât câțiva prieteni și 
familia italiană a soțului decedat. 
 Văzându-se singură, trăiește cu visele și cu amintirile ei, suferă și începe să scrie, mai 
întâi o poezie apoi un roman. Deși îi este greu și se simte deja obosită și învinsă de soartă ea nu 
depune armele și la propunerea nașei sale acceptă să îl cunoască pe Thomas un american educat, 
respectuos, elegant și manierat care se confirmă mai târziu a fie exact bărbatul pe care îl visase 
și îl așteptase o viață întreagă. 
 Prin scrierile acestor întâmplări inspirate din viața reală, scriitoarea Mara Popescu-
Vasilca ne arată că iubirea există dacă noi vrem să o primim, că dragostea nu are vârstă și 
Dumnezeu ți-o dă mai devreme sau mai târziu dacă tu o ceri cu adevărat, din suflet. 
 Cât adevăr și câtă profunzime se află în rândurile acestei cărți! O adevărată lecție 
de viață pe care trebuie să o crezi și să o înțelegi ca să o poți aplica. Nu contează ce vârstă ai, 

iubirea nu este o 
garnitură a tinereții, ea 
aparține sufletelor 
tinere și libere care vor 
și pot să o primească! 
Nu contează dacă ai 
părul cărunt sau dacă 
ai nepoții mari, viața ta 
este numai una, 
trăiește-o 
cititorule!  Trăiește-o 
frumos cu iubire și 
demnitate! 
 Felicitări scriitoarei 
Mara Popescu-Vasilca 
pentru încă o lecție de 
viață pe care ne-o dă 
cu succes! Le așteptăm 
cu mare interes pe 
următoarele. 

 
picturi în acrilic pe pânză, artist Mihaela CD (citadela, aglomerație terestra , fereastra spre viata, înviere boreala) 

Mihaela CD, Canada 
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Florica R. Cândea - Versuri 
 

Luceferi 

Iubite...  
 
Iubite... 
Nu ai vrea să-ți fiu 
Contesa palatului tău  
Trup  
cu ploi și nori 
care irup 
se duc 
se duc... 
 
Iubite... 
Nu ai vrea pe sân de ochi și-
altare de cuvinte 
să-ți fiu Contesa care vinde 
flori la miez de noapte și 
înzorite zori... 
să te-nfiez  în limonade 
și alte inserări ca de 
tornade... 
 
Iubite... 
Nu te doare geana  
de cravate când din cuvinte 
nasc balade...  
e undeva un nimb de ac 
o stea de mare 
ce surpă malul nostru  
la izvoare... 
 
Iubite... 
Nu ai vrea să-ți fiu 
Contesa ce-asteaptă 

când pe arături sau secerate 
miriști să-nmoaie 
tălpile-ți de mușuroaie 
să coase din povesti dantele 
în șiroaie  
pe sâmbure de jad, de nuri, 
de chiparoși... 
de-nduioșate mâini... 
 
Iubite... 
Nu ai vrea să-ți fiu Contesa 
în patul de cuvinte care mor 
și când Literaturi însingulare 
de plural se dor 
ori ne ating genunchii de 
plăcere cu dalbe mângâieri 
de floare de cireș în 
butonieră  să-mi fii tu, cheia 
cea de molimi de la... cor... 
 
Iubite... 
Nu ai vrea sa-ți fiu Contesa 
unui învins umil și însetat 
servil 
surâzatoare să îți scald 
cămașa  
din firav trup 
Tiptil 
Tiptil... 
Iubite... 
Haide să găsim odaia cu 
ferestre de Contesă 
să invităm la nunta noastră 
călugări care vând în 
întunerec 
al nostru fericit din turn de 
deal un somn 
comun ... 
 
 
Ce frumoasă ești... 
Ucisa mea,  

umbră de cleștar, 
din potir cu licori... pudori... 
sensuri  
Cadențe 
 
Ce frumoasă ești... 
ca un stigmat 
purtat pe post de verighetă 
mulată 
 
Ce frumoasă ești...  
mai vino să cimentăm 
stenograme 
Să ne audă alunul 
ori fruntea 
peste care zac 
algebre de astrizi 
Ori ruga psalmilor nerugați 
La cișmea de lacrimi 
 
Ce frumoasă ești... 
Sufletul l-am pus la distilat 
să nu mă doară plecarea ta 
să nu mă doară cealaltă 
urmă 
de păcat 
mi-e somn în tine 
Apoi mă despletesc 
de ultima zestre și mă 
predau 
petalelor zburate 
 
Ce frumoasă ești... 
mai vino 
să-mpletim nisip de  
mărgele pe trupuri 
afrodisiace de săpun 
apoi să dezvelim 
miresme de cătușe-n drum 
 
Florica R. Cândea – Arad, 

România  
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MIASMA 
Lucia OLARU NENATI, 

 
 Am văzut mai demult la televizor, pe canalul National Geographic, 
un film documentar despre canalizarea oraşului Londra care, cu 
multă  vreme în urmă,  era foarte precară şi din cauza apelor reziduale 
produse de cei 2 milioane de locuitori ai oraşului, deasupra lui se ridica 
o ceaţă groaznic de urât mirositoare pe care ei o numeau Miasma  şi 
care otrăvea respiraţia şi-i făcea să creadă că de aceea se declanşau 
epidemiile de holeră şi foarte multe boli mortale. Pentru rezolvarea 
situaţiei oameni de ştiinţă au muncit ani lungi şi au făcut proiecte 
găsind rezolvări ingenioase ale canalizării care au îndepărtat 

şi Miasma. Inginerul Joseph Bazalgette a conceput şi supravegheat construirea a 2100 km de 
tuneluri şi ţevi sub oraş care urmau să colecteze apele reziduale şi să asigure alimentarea cu apă 
potabilă. După ce sistemul de canalizare al Londrei a fost terminat şi pus în funcţiune numărul 
deceselor a scăzut foarte mult, iar epidemiile au fost eliminate. 
 Acest lucru mi-a produs o comparaţie ce mi s-a părut foarte potrivită. Pornind, 
desigur, de la experienţa personală dar şi de la multe alte exemple, suficiente ca să poată conferi 
un grad de generalitate aserţiunii,  m-am gândit la atâţia oameni care  au făcut  şi fac 
mereu  lucruri de valoare, fapte lăudabile, de calitate,  cu eficienţă, cu folos  pentru ceilalţi şi 
adesea încununate de  succes, uneori atât de multe  încât nici  ei înşişi nu le pot ţine minte sau 
chiar nu-i interesează să le adune ca pe dovezi de virtute identitară. Nu o dată aceste fapte le-au 
cerut  mult efort şi consum de energie  pentru care ar merita ca ei să fie  foarte preţuiţi, sprijiniţi, 
răsplătiţi după merit, în orice caz ar trebui să dobândească o situaţie prosperă, bine pusă la 
adăpost de orice cumpănă sau lipsă. Dar nu o dată asemenea oameni trăiesc cu un  venit modest 
în timp ce succesorii sau beneficiarii faptelor lor  primesc sume astronomice pentru performanţe 
mediocre sau chiar în lipsa totală a meritelor şi performanţelor. Cum se explică aşa ceva? 
Sau alt exemplu: există  oameni  care se manifestă prin ceva remarcabil, vorbesc, de pildă,  în 
public despre subiecte majore cu acea însufleţire şi charismă care aminteşte de acele „limbi de 
foc ale Sfântului duh al Cinzecimii” la care se referă cartea sfântă şi care înseamnă transmiterea 
unei energii spirituale deosebite, inspirate parcă de sus de către o putere supraomenească şi 
astfel au  darul de-a convinge şi de-a atrage auditoriul din jur de a-l înălţa spiritual pe scala unei 
vibraţii superioare. Sau fac orice altceva deosebit: recită, cântă, scriu, dansează, pictează, joacă 
teatru, realizează ceva meritoriu etc., adică fac ceva  pentru care cei care-i  cunosc îi răsplătesc la 
început cu aprecierea şi cu admiraţia lor, îi aplaudă,  le spun cuvinte frumoase  şi pline de emoţie 
benefică, nu o dată, elogioase, îi invită generoşi să vină şi la ei, să facă acel lucru frumos în faţa 
unui alt public, sau spun altora ceva pozitiv ori chiar exprimă în  scris  această puternică, sinceră 
şi îndreptăţită impresie. 
 Dar apoi, după un timp, când acest lucru se află, cel în cauză poate constata cum 
respectivii admiratori de până atunci  „dau înapoi”, îşi diminuează creditul pe care îl acordaseră 
la început spontan, sincer şi fără nici o rezervă şi, mai ales, fără nici un  interes pragmatic. Se 
retrag, se repliază cu un fel de jenă căci nu spun ce s-a întâmplat nici să-i pici cu ceară. Dar cel în 
cauză ştie ce s-a întâmplat. Au fost atacaţi de către defăimătorii săi, cei ce îl urmăresc cu o invidie 
malefică, dementă, patologică, obsesivă, longevivă, de când  au constatat acţiunea lui benefică 
asupra publicului, puterea lui de-a „încălzi” şi înălţa sufletele oamenilor, i-au observat 
performanţele şi i-au văzut meritele, au citit sau au auzit laudele ce i s-au adus, i-au aflat HARUL 
pe care ei nu-l au, nu-l pot avea, oricât s-ar strădui. Şi de atunci s-au îmbolnăvit, pur şi simplu, de 
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invidie, de ură viscerală, diavolească, la adresa lui, drept care au căutat să-l defăimeze 
constant  oriunde, cu orice chip, fără argumente, căci acestea nu se lasă uşor descoperite şi aduse 
la bară ori doar inventate. Ei doar transmit neobosit starea de ură, de adversitate, cu aerul că 
motivele nu contează, ori că ele sunt atât de mari şi multe şi de la sine înţelese încât nici nu mai 
trebuie expuse. Important e să transmită oricui din jurul lor starea de adversitate la adresa celui 
purtător de har în aşa fel încât  cel ce aude defăimarea să se impregneze, ca de un miros sau de 
un lichid vâscos, să se contamineze  de această stare fără s-o ştie măcar, fără să-şi dea seama, 
fără să conştientizeze, adică, ce i se întâmplă, dar să devină capabil să transmită această stare, 
să  o difuzeze mai departe, la rândul lui, în chip automat. Iar dacă e întrebat de cineva din ce 
cauză a dobândit  o asemenea părere proastă despre un om admirabil şi admirat până atunci, 
ridică din umeri încurcat şi spune că aşa a aflat-o de la multe persoane din anturajul lui şi că, 
desigur,  dacă există  aşa de mulţi trebuie să fie ceva adevărat adică omul acela trebuie să fi în 
fond  foarte rău, un monstru care a distrus cu puterea lui vieţile oamenilor cu care a intrat în 
contact ori care ascunde cine ştie ce altă vinovăţie malefică. Aici se ridică un foarte mare semn 
de atenţie şi exclamare cu privire la pricipiile democraţiei numerice care nu se aplică în această 
speţă căci oricât de mulţi ar fi cei contaminaţi de starea de adversitate contra unuia singur nu se 
cheamă că ei au dreptate! 
 Când li se arată şi li se demonstrează limpede că,  dimpotrivă, acela nu a atins pe 
nimeni nici cu un pai, că nu numai că nu a făcut rău cuiva, dar că a ajutat  dezinteresat atâta lume 
de nici nu mai ţine minte, privesc încurcaţi şi nu prea se lasă convinşi căci prea e mare 
înverşunarea, prea puternică starea de adversitate pe care au inhalat-o fără să ştie cum şi de ce, 
şi fiindcă, în orice caz, fenomenul nu are nici o legătură cu raţiunea, cu logica, ci doar cu 
psihologia. Dacă  află cumva că cei ce au provocat, dezvoltat şi degajat şi transmis această stare 
au în plus  mari interese pragmatice să-l demoleze pe acela, să-i ia locul în orice domeniu unde  ar 
merita să fie, pentru că vor să câştige ei banii, profiturile morale şi materiale, stabilitatea, 
prestigiul, stima, admiraţia, imaginea,  poziţia, statutul ş.a, ce i se cuvine pe drept cuvânt celui 
înzestrat, sunt foarte contrariaţi, dar tind, mai degrabă, să nu  acorde prea mare importanţă 
argumentelor căci acestea vin aposteriori, după ce contaminarea s-a produs deja şi, vai, nu mai 
poate fi anulată. 
 Uimitor este faptul că în această capcană  pot să cadă chiar oameni inteligenţi, 
superiori, chiar faimoşi prin capacitatea lor critică, personalităţi de top,  dar care nu realizează 
că sunt manipulaţi ca nişte inocenţi copii de grădiniţă, că li se inoculează trăiri, impresii, 
adversităţi, stări, interese ale altora, străine de fiinţa lor şi de capacitatea lor de apreciere a 
faptelor, aşa încât atunci când au a decide în vreun conclav asupra vreunei hotărâri în care e 
vorba despre persoana în cauză, ei manifestă o atitudine totalmente subiectivă, nefondată, de 
adversitate viscerală, în care vestita, celebra lor raţiune nu are nici un amestec provocându-i 
aceluia un rău capital cu totală inconştienenţă, convinşi fiind că procedează corect şi moralmente 
justificat. Asta pentru că, chiar dacă s-ar strădui sau ar fi convinşi să încerce, ei nu-l mai pot vedea 
pe acel om aşa cum este el în chip real şi deci nu-l pot judeca şi aprecia ei înşişi în chip nemijlocit, 
punându-şi în funcţiune celebra lor capacitate de evaluare şi apreciere critică pentru care şi-au 
căpătat statutul de notorietate şi prestigiu, nu o dată unul social de mare altitudine şi influenţă, 
ci văd obsesiv doar imaginea lui deformată grotesc, monstruos, hidos, malefic, aceea care le-a 
fost transmisă, indusă mental de propagatori  ai acelei cumplite epidemii asemănătoare  holerei 
londoneze de odinioară de la care am pornit discuţia de faţă. 
 Aşa că fenomenul continuă şi se petrece mereu,  cu câte un nou exemplu de 
persoană inocentă care la început vine  senină şi se arată entuziasmată de prima impresie asupra 
vreunei calităţi, performanţe  ale unui om cu har, plănuieşte vreo dezvoltare a acestei relaţii, vreo 
difuzare fericită a acestei impresii către alţii şi chiar face ceva de acest gen până când este 
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depistată şi  atinsă invariabil, înconjurată şi  pătrunsă de MIASMĂ, de acea stare de 
adversitate, străină şi iraţională, patologică, de acea substanţă difuză provocată şi propagată de 
acei inşi diabolici în jurul său şi care pluteşte peste acel loc şi se întinde tot mai mult peste  o lume 
unde acţioneză influenţa acestor factori distrugători. Poate  exemple de acest fel ale unor 
asemenea fenomene, atemporale, la urma urmei,  vor fi gestat în mentalul colectiv creind 
reprezentarea cumplită a iadului din  imagistica plină de spaime a omenirii. 
Iată cum se poate susţine comparaţia cu acea miasmă londoneză ce aducea holera. Oare când şi 
cum va veni vreun  asemenea inginer salutar care să sistematizeze radical şi benefic 
canalizarea  morală a acestor locuri ca să dispară această Miasmă otrăvitoare  care spurcă 
relaţiile fireşti dintre oameni, desparte prieteni de o viaţa, strică raportul corect dintre faptă şi 
răsplată;  care împrăştie nori de ură dementă şi înverşunată, adesea de nimic nejustificată, ci doar 
produsă şi răspândită de spirite malefice, demonice care nu poat trăi şi respira decât în  acest 
mediu toxic, precum peştii în apă, iar din cauza lor, încet, încet, vedem cum societatea tinde tot 
mai mult să se îmbolnăvească de o gravă epidemie, mai dăunătoare decât holera londoneză de 
odinioară. 
 

Lucia Olaru Nenati, Botoșani - România 
 
 
 

Carina A. Ienășel - Versuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cântec de(spre) florile mărului…  
 
 
primăvara, cu ninsorile ei delicate, 
mă ispitește să respir 
așa cum nu am mai respirat de vreo două 
veacuri. 
mărul copt se simte în mugur, în dalbul florii, 
în coaja trunchiului; 
e pretutindeni, de parcă ar fi trecut hotarele 
grădinii raiului,  
pulverizând peste tot, ca printr-o supapă 
spartă a destinului,  
cunoașterea binelui, cunoașterea răului. 
pașii mei repezi, egali, aduc a mărșăluire 

și înșiși bocancii, ascunzându-mi cumva acel 
veșnic călcâi ahilean,  
îmi amintesc că războaiele nu se termină 
niciodată, 
iar armistițiile sunt doar o părere,  
de vreme ce până și privirile pot să devină 
arme de foc,  
ca să nu mai vorbim de tăceri, revolvere de 
mare calibru… 
în cetate, petalele florilor de măr plutesc pe 
deasupra mea,  
iar când ostenesc de atâta zare 
mi se lasă ușor peste umeri, făcându-mă să 
cred  
că îmi încolțesc aripi.  
 
ce risipă de frumusețe pentru mine, Doamne!  
cea care știu 1111 nuanțe de cenușiu,  
de prin Siberiile vieții… 
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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… 
 
 
tribut  
 
căi de aer, căi de ape – 
calc-nainte ca prin noapte… 
stelele și-aprind lumina, 
să îmi ardă toată vina. 
 
căi de toamnă, căi de frunze – 
prind culorile confuze… 
dulce-amar să-mi fie gândul 
când mi-aștept la moarte rândul.  
 
căi de viață, neumblate, 
zboruri veșnic amânate, 
aripi prinse în capcane, 
ironii, toane, șicane. 

 
căi de vreme,-ntortocheate, 
simpla mea infinitate – 
dor de vară, dor de buze, 
n-au decât să mă acuze…  
 
căi de astăzi și de mâine, 
să îmi fii apă și pâine… 
as de suflet și sărut,  
dorul meu ți-l dau tribut!... 
 
 
cântec de toamnă  
 
aripile mele – linii frânte  
peste albastrul oțelit  de vânt… 
 
le-ndulcesc căderea prin cuvinte 
ce-s sortite mustului curând.  
 
aripile mele – schije stranii 
din grenada unei toamne vechi… 
 
le-oblojesc și penele, și anii  
cu povești rostite în perechi. 
 
aripile mele ca navaja  
răscolesc în jurul lor strânsori…  
 
poate voi scăpa și-n toamna asta –  
pun deja prietenii prinsori.  
 
aripile acestea prinse-n mreje  
mi le-or coase îngerii cu foc…  
 
am s-arunc pe el numai găteje,  
s-ardă miezul lunii-n ritm de rock. 
 
aripile mele de minune  
știu plutirea peste purpuriu…  
 
plouă mocănește peste lume – 
oamenii-s în doliu arămiu.  
 

 Carina A. Ienășel , Arad - România  
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INIMA STRĂINULUI   - autor, Eugen Oniscu 
Recenzie 

 Viața, acest dar divin, cel mai de preț lucru primit de la Dumnezeu, 

adeseori este nedreaptă, injustă devenind prin prisma încercărilor la 

care suntem supuși, un calvar, o cruce mult prea grea de suportat și de 

purtat. 

    Nuvela ''Inima străinului '' vine să ne arate cât suntem de fragili sub 
povara crucii mai cu seamă atunci când, din motive mai mult sau mai 
puțin întemeiate refuzăm să căutăm ajutor celest lipsindu-ne 
convingerea că am putea găsi sprijin în divinitate. 
    Scriitorul Eugen Oniscu abordează acest subiect în nuvela sa într-un 
context extrem de actual, invocând două realități de notorietate ale 

prezentului: exodul românilor spre occident și pandemia de care întreaga omenire este 
zdruncinată. 
Derularea poveștii are ca si debut cronologic evenimente petrecute în urmă cu un deceniu atunci 
când personajul principal, tânărul Eusebiu decide să părăsească România, motivat fiind de o 
decepție în dragoste, secondată de mirajul occidentului. 
    Foarte interesantă și de reținut descrierea plecării romanilor din țară, acest vis al vestului, ce 
ademenea oferind un trai și o viață mai prosperă cel puțin din punct de vedere material dar nu și 
al impactului social și emoțional adesea neglijat sau minimalizat. 
    Revenit în patria natală după zece ani, pentru o scurtă vacanță în frumosul oraș de pe malul 
Dunării unde își petrecuse anii tinereții, descoperă cu un gust amar că lucrurile au cam stagnat și 
totul i se părea neschimbat. Timpul tânărului fiind limitat, se impune luarea unei decizii iar acesta 
se vede pus în fața unei dileme: ¿să se întoarce în frumosul Berlin sau să rămână în țară alături 
de familie? 
    Scoțând la rampă în lumina reflectoarelor subiectul dezrădăcinării românilor, atât de arzător și 
de febril al zilelor noastre, acest ''trend'' al emigrării ce distruge familii întregi și lasă părinții 
îndurerați, face din scriitorul Eugen Oniscu un mesager al adevărului, al realității contemporane.   
    Eusebiu decide totuși să meargă înapoi în Germania pentru calitatea vieții occidentale fiind 
adaptat el un mod de viață net superior versus meleagurile natale. Deasemenea îl ajută în luarea 
deciziei existența unui alt motiv, o tentativă sentimentală eșuată, cu Elena. Aceasta trecea printr-
o perioadă dificilă cu fiica sa ce necesita o intervenție chirurgicală pe cord deschis dar neavând 
suma necesară operației se afla sub presiunea stării de urgență și îl abordează cu răceală și 
dezinteres de aceea pentru el reîntoarcerea părea chiar o scăpare. 
    După reîntoarcerea la Berlin tânărul se lovește de un alt insucces sentimental, cu Flavia, care 
era animată de puternice idealuri creștine pe care le susținea cu tărie, făcându-și din acestea un 
adevărat sens al vieții ei, dar în care Eusebiu nu se regăsea și care în mod evident duc la 
despărțire.  
    Conexiunile interumane și mai ales cele sentimentale joacă un rol important în viața fiecăruia 
dintre noi, modelându-ne și schimbându-ne traseul vieții iar autorul Eugen Oniscu prin nuvela 
''Inima străinului '' ajunge la inima cititorului oferindu-i șansa să se regăsească în întâmplările și 
personajele din povestire. 
    Analizând parcursul vieții proprii Eusebiu ajunge la concluzia că a avut o serie de dificultăți în 
viață, mai ales pe plan sentimental a avut de suferit negăsind formula magică în a lega o prietenie 
trainică, de viitor.  



 
 

 37 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 17  anul IV  Martie  2022 

    El devine obsedat de acest aspect al sorții și încearcă să găsească  comuniunea cu divinitatea , 
dar cum nebănuite  sunt căile Domnului iată că, în anturajul unor amici aflați și ei în Berlin dar 
mai cu seamă cu ajutorul lui Marcu găsește răspunsurile pentru problemele ce-l frământau pe 
plan spiritual și afectiv și redobândește calea sufletului către Dumnezeu.În acest context au loc 
întălniri spirituale cu cei câțiva prieteni mai vechi sau mai recenți,  printre ei aflându-se și sora lui 
Marcu, tânăra și frumoasa  Sefora , care ii cucerește aproape instantaneu inima lui Eusebiu și în 
mai puțin de două luni devin un cuplu fericit unit prin jurământul căsătoriei. 
    Însă destinul joacă o carte extrem de dură, viața Seforei fiind brutal curmată in urma vaccinarii 
anticovid, o decizie luată individual de Sefora, in condițiile date de pandemie. 
    Autorul Eugen Oniscu descrie detaliat un episod cumplit din viața lui Eusebiu care intră într-o 
cruntă depresie în care se adâncise după pierderea ființei iubite. Moartea partenerei declanșează 
în el un sentiment ce duce la distrugerea totală în relația cu divinul neputând admite tragedia ce 
i-a fost destinată într-un moment al vieții în care-și găsise fericirea alături de Sefora. Totul s-a 
năruit în universul tânărului rămas văduv fără preaviz. În opinia lui, Dumnezeu era vinovat, pentru 
că lăsase o asemenea tragedie să aibă loc. 
    Ajuns într-o stare deplorabilă la limita disperării provocată de drama ce o traversa, găsește 
pentru a doua oară sprijin psihologic în Marcu fratele Seforei un om credincios cu ample 
cunoștințe religioase. Cu tactul unui învățător experimentat și înțelept și cu ajutorul lui Fabian, 
un bătrânel renegat de familie pentru convingerile sale despre pandemie, cei doi reușesc să-i 
arate prin nenumărate discuții și exemple bine argumentate că singura soluție viabilă ca să iasă 
din starea în care se afla este credința în Dumnezeu.  
    Autorul ne prezintă cum astfel Eusebiu face pace cu divinul, îl reprimește pe Dumnezeu în 
suflet și încet recâștigă credința de care s-a lepădat după trauma psihică suferită și decide să se 
întoarcă în România după doi ani de la ultima vizită. 
    Maturizat de tragedia trăită și întărit în credință, în puterea și existența divină oferă și el ajutor 
celor din anturajul lui îndemnând pe cei în nevoie la împăcarea cu Dumnezeu. 
    O regăsește pe Elena total schimbată, devenită o persoană mult mai caldă și prietenoasă, după 
perioada dificilă prin care trecuse cu fiica ei, acum restabilită în totalitate și între cei doi se 
produce o scânteie ce va declanșa o flamă a iubirii unindu-și destinele în fața lui Dumnezeu în 
anul următor.  
    Eugen Oniscu, cu o vădită măiestrie scriitoricească, aduce în fața cititorului, o serie de 
evenimente, care clădesc această nuvelă bine structurată și ne surprinde cu realități ale 
momentului, cu adevăruri nespuse, cu bucurii tristeți si drame ale sufletului prin care trecem și 
pe care le trăim cu toții.  
    Intr-o perioadă în care valorile ne sunt răsturnate si în care moralitatea devine o bijuterie de 
lux ce nu se prea poartă iată că  Eugen Oniscu  prin scriitura sa,  pune un accent deosebit pe latura 
spirituală a ființei umane îndrumând spre credintă cu exemplificări și pasage biblice și încercând 
parcă prin aceasta  o  reîntoarcere a cititorului  la divinitate, la credință, la valorile creștine reale, 
la  familie, căsătorie, prietenie, adevăr si speranță.    
    Felicit autorul pentru această lucrare remarcabilă, cu descrierea perioadei dificile, fără 
precedent, cu un impact răsunător, în care ne aflăm, de care întreaga omenire este terorizată și 
adusă la marginea disperării fără a se întrevedea un final. 
    Salut apariția nuvelei ''Inima străinului'' pe care o recomand călduros cititorilor si transmit 
aprecieri scriitorului   îndeosebi pentru curajul și flerul de a pune degetul pe rana sângerândă a 
întregii omeniri. 

Johnny Ciatlos Deak, Canada 
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Vera Crăciun - Poezii

 
 
Farmecul iernii 
 
Cât de alb este întinsul și copacii cât alb 
poartă! 
Printre ramurile goale flori de gheață se arată 
Și în liniștea deplină, sub privirea mea mirată, 
Văd că iarna-i veșnicie și că totul este artă. 
 
Mă afund, intru năvalnic prin zăpada 
argintată. 
Toată zarea-i veselie, chipul zâmbetul îmi 
poartă, 
Soarele, de sus, șăgalnic, raze mii ar vrea să-
mpartă 
Și natura, dintr-o dată, doar de alb e-
nconjurată. 
 
Ce e mai frumos ca iarna, când lași grijile 
deoparte, 
Când lași albul să te prindă și un chiot să îți 
scape? 
În al iernii, fulg-cetate, lacrimi, doruri sunt 
departe… 
 
Ce e mai frumos ca iarna, când simți cerul mai 
aproape, 
Când uiți vorbele mărunte și iubirile deșarte 
Și simți fulg ușor pe buze ori sărutul său pe 
pleoape? 
 
 
 
 
 
 

Trei albe flori de trandafir  
 
Trei albe flori de trandafir  
Dansează-nlănțuite-n fir,  
Ele zâmbesc, fragede azi,  
Sub umbra ochilor tăi calzi.  
Sosesc, ușor, cununi regale,  
Împodobite cu petale  
Și se rotesc, în plin zefir,  
Trei albe flori de trandafir!  
Se-nalță, se opresc, surprind,  
Cu-al lor parfum te și cuprind  
Și te invită,-n plin zefir,  
Trei albe flori de trandafir!  
E vis? Aievea este jocul,  
O spune înflorind bobocul  
Și-mbrățișezi, în plin zefir,  
Zeci albe flori de trandafir! 
 

 
 
 
  



 
 

 39 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 17  anul IV  Martie  2022 

Interpretare - Mitul Peșterii lui Platon  
 
În peștera lui Platon zărit-am multe chipuri 
Care credeau în flăcări, în umbre și în mituri, 
Dar am zărit și-un rege, iar veșnica lumină  
El a dorit s-o-mpartă, spărgând vechea rutină.  
 
Uimit a fost bătrânul, uimită sunt și eu,  
Cum lanțul nu se rupe, chiar de e greu, ce 
greu!  
Și-n întuneric, semeni ignoră noul, firul,  
Pe care înțeleptul și-a dat iubirea, girul!  
 
-Trăiască-n întuneric, doar umbra ei o știu, 
Spunea bătrînul rege, rugându-se-n pustiu,  
Iar Platon ne privește prin aforismul lui,  
Iubind de sus Lumina și spusa Cerului! 
 
Noapte de iarnă  
Înveşmântată în amurg  
Seara se pierde lină,  
Pe firul stelelor ce curg  
Şi-albastru cer le-anină.  
 
Trezită-i noaptea de nori gri  
Peste zăpezi se-aşterne  
Şi va privi, până la zi,  
Cum iarna doarme-alene.  
 
Se-apleacă luna, tresărind,  
Ca albul să-l sărute,  
Cer şi zăpezi, din nou, se prind  
În jocuri nevăzute! 
 
Suspin de toamnă 
 
Așază-mi-te, frunză, pe fruntea-mi obosită 
Și lasă-mi bucuria ca eu să te petrec, 
Să mă rotesc sub cerul, sub raza-abia ivită 
Și să învăț cu tine cum clipele se trec! 
 
Și dacă ramuri goale, acum, pe rând se-ntrec 
Să-ți mângâie căderea ușoară,-abia simțită, 
Așază-mi-te, frunză, pe fruntea-mi obosită 
Și lasă-mi bucuria ca eu să te petrec! 

 
Azi vântul îți răspunde cu-n strigăt rece, sec, 
Copacul te privește; o creangă-i părăsită, 
În timp ce eu, ascunsă, suspinul mi-l înec 
Într-un surâs șăgalnic; e toamnă, ce ursită!   
 
Așază-mi-te, frunză, pe fruntea-mi obosită! 
 
Ziduri 
Am bătut cu degetele-mi tremurânde 
În zidul ce ne desparte. 
Îmi doream să ascult ecoul regăsirii 
Încă îl mai aștept.... 
În timp ce inima, precum palmele, îmi este 
însângerată 
De neiubire....  
Atunci, i-am spus Anei   
Să nu mai plângă. 
Lacrimile altor femei 
Au eliberat-o  
Din ziduri.... 
 
Amintirea pietrei 
Zidi-voi o cetate 
a copilăriei!  
 
Piatră lângă piatră, 
cuvânt lângă cuvânt, 
ani lângă ani  
se vor legăna  
într-o aducere aminte. 
 
Jilțul regal va triumfa, 
în timp ce laurii vor fi purtați de oaspeții 
cetății.  
Piatra se va undui și va tresări la fiecare voce. 
  
Cine spune că piatra-i piatră, 
cu inimă de piatră se înșală. 
 
A fost la rândul ei pietricică, 
Are și ea amintiri. 
 

Vera Crăciun, Galați -România
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Din înțelepciunea eminesciană 
 Autor, Dan Toma Dulciu 

 
Am selectat în paginile următoare doar câteva dintre 
nestematele gândirii eminesciene, culese din publicistica sa de 
la ”Timpul”.  Ele demonstrează tristețea amară a părerilor sale 
politice, etern valabile, de o incontestabilă justețe dar și de o 
profunzime a analizei, în egală măsură etalând o rece luciditate. 
Cine va citi aceste reflecții va rămâne impresionat de 
vizionarismul și caracterul profetic al acestor judecăți de 
valoare, cu putere de axiome, ce dau consistență și contur 
politologiei eminesciene. 
       În bună parte, opiniile sale creionează un tablou sumbru al 
societății românești nu numai a timpului său, ci și al timpurilor 

noastre. Pesimismul paginilor eminesciene, de o exactă și imparțială analiză politică nu reprezintă 
o exagerare specifică unui condei acid ci, mai degrabă un tablou veridic al societății noastre. 
      Deși sunt scrise în urmă cu 14 decenii, citindu-le azi vei fi surprins cât de actuale sunt. Nu am 
găsit necesar să adăugăm nici un fel de comentarii, cititorul putând să decodifice situații și 
realități contemporane. 

Dan Toma Dulciu - Viena 
 
Imoraliatatea în politică 
„Faţă c-o asemenea privelişte, în care virtutea se consideră, de unii, ca o nerozie, se taxează, de 
alţii, ca o crimă, în care inteligenţa şi ştiinţa, privite ca lucruri de prisos, sunt expuse invidiei 
nulităţilor şi batjocurii caracterelor uşoare, în care cuminţie se numeşte arta de-a parveni sau de-
a trăi, fără compensaţie, din munca altora, spiritul cel mai onest ajunge la momentul fatal, de 
cumpănă, în care înclină a crede că, în asemenea vreme şi-n aşa generaţie, însuşirile rele ale 
oamenilor sunt titluri de recomandaţie” (Dacă polemica noastră…, Timpul, 21 decembrie 1880, 
în Opere, vol. XI, pag. 451) 
Confuzia valorilor 
Astfel, „trădătorul numindu-se geniu, plagiatorul erou, pungaşul mare financiar, panglicarul om 
politic, cămătarul negustor, speculantul de idei om cu principii şi speculanta de sineşi femeie 
onestă, judecata poporului nostru s-a falsificat din ce în ce şi, la formarea sferelor sale ideale, el 
a pierdut pretutindenea punctul de plecare sănătos” (Dacă vorbim de adunătura…, Timpul, 26 
mai 1883, în Opere, vol. XIII, pag. 304) 
 
Falsele valori creează aparența progresului 
”Progresul în ramurile speciale e aparent. A face dintr-o Carada om de stat nu va să zică a-i da 
cuprinsul necesar unui om de stat; a face din bulgarii facultăţii de medicină profesori de 
universitate nu va să zică a le infiltra ştiinţa necesară catedrelor lor. Numai când fondul ar 
corespunde etichetei, când în Carada ar fi în adevăr om de stat şi-n bulgari profesori de 
universitate, progresul ar fi real. Pân-atunci e o etichetă scump plătită, care nu corespunde cu 
ceea ce se zice c-ar fi sub ea; e câlţi în loc de mătase, plumb în loc de aur, e o prăvălie de marfă 
falsă”. (Cată să spunem…, Timpul, 2 septembrie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 319) 
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Spiritul speculei, al vânătorii după avere fără muncă şi după plăceri materiale a omorât 
sufletele 
„Odinioară o Biserică plină de oameni, toţi având frica lui Dumnezeu, toţi sperând de la El 
mântuire şi îndreptându-şi vieţile după învăţăturile Lui; azi acea Biserică stă pustiită prin 
necredinţă şi nevoi. Spiritul speculei, al vânătorii după avere fără muncă şi după plăceri materiale 
a omorât sufletele. Odinioară o clasă dominantă puţin numeroasă, incoruptibilă şi păstrătoare a 
tradiţiilor ţării; azi dasupra oameni îmbogăţiţi prin camete, prin specule, prin ruina altora. 
Odinioară o organizaţie a muncii putând rezista străinilor; astăzi acea muncă discompusă breaslă 
cu breaslă, sterilizată prin năvălirile negoţului străin. Odinioară legi răsărite din însuşi datinile şi 
deprinderile poporului, azi codici întregi traduşi din franţuzeşte. Odinioară o dreaptă cumpănire 
între mijloace şi trebuinţe, azi deprinderea a mii de trebuinţe străine, în disproporţie cu puterea 
de producere a ţării. Odinioară populaţia creştea şi se înavuţea; azi se înavuţesc străinii, iar 
populaţia străveche se stinge pe zi ce merge. Din oasele ei măcinate de greutăţile impuse de aceşti 
feneanţi răsar şi se hrănesc Caradalele, Costineştii, Pherikyzii şi cum i-o mai fi chemând” (N-a 
trecut mult…, Timpul, 29 septembrie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 346) 
Teoria conspirației 
 „Între aceste mii de oameni cari n-au nimic, n-au învăţat nimic, nu muncesc nimic şi cari cu toate 
acestea vor să trăiască bine şi de-a gata s-a stabilit o adevărată conspiraţie pentru a zădărnici 
orice progres real al poporului. O conspiraţie tăcută, dar puternică şi solidară”(Foile române din 
Ardeal…, Timpul, 13 februarie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 70). 
  Iar pentru a exploata Statul român, „tagmele de «patrioţi» îşi vor da pururea mâna cu străinii” 
(Sentinţa Tribunalului…, Timpul, 14 februarie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 70) 
Decăderea morală a poporului roman nu este decât trecătoare 
„Românimea e îmbolnăvită de acest virus de malonestitate şi pehlivănie, băgat în trupul ei prin 
introducerea acestor oameni în afacerile publice, şi numai învingerea caracterului şi rasei 
naţionale poate să ne scoată din ameţeala intelectuală şi decăderea morală în care am căzut” 
(Manuscrisul Omenia omenie cere şi cinstea cinste!, în Opere, vol. X, pag. 677) 
Sărăcia este izvorul tuturor relelor 
 „Sărăcia e izvorul a aproape tuturor relelor din lume: boala, darul beţiei, furtişagul, zavistuirea 
bunurilor altuia, traiul rău în familie, lipsa de credinţă, răutatea, aproape toate sunt câştigate sau 
prin sărăcie proprie sau, atavistic, prin sărăcia strămoşilor. Sărăcia trebuie luată în înţelesul ei 
adevărat. Sărac e cel ce se simte sărac, căruia îi trebuie neapărat mai mult decât are. Că este 
aşa ne e dovadă suma de cuvinte cari însemnează relele morale prin cuvinte împrumutate sărăciei 
şi boalei. Mişel, altă dată însemna sărac, azi înseamnă lipsă de calităţi morale. Tot astfel, 
«misérable» francez şi «elend» german. Odată voievozii româneşti dăruiau prin hrisoave pe 
«mişei» în înţelesul lor, astăzi mişeii în înţelesul nostru stăpânesc toată ţara de la un capăt la 
altul”(Frază şi adevăr, Timpul, 23 decembrie 1877, în Opere, vol. X, pag. 30). 
 
 
Buna guvernare și situația ei în România 
„Favoarea şi interesul electoral singure prezidează la alegerea amploaiaţilor statului, cu toate că 
cine nu ştie că, integritatea, capacitatea, experienţa, şi probitatea factorilor însărcinaţi de-a 
aplica legile şi regulamentele sunt condiţiuni esenţiale ale mersului regulat al unei bune 
administraţii, a garanţiei drepturilor şi apărării intereselor fiecăruia , şi, prin urmare, a bunului 
trai şi liniştei publice?  
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Viața publică și indiferența românului 
Şi-aceasta, în timp ce „patru din cinci părţi ale poporului nostru, nu iau parte la viaţa publică, ale 
cărei sarcini le poartă, însă, mai greu decât oricine altul” (În numărul său de azi…, Timpul, 20 
februarie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 75) 
 
Intoleranța politică 
„În cursul întregii istorii a românilor putem vedea, la ivirea unor pericole mari, înveninându-se, şi 
mai mult, urile de partid, netoleranţa politică” (Ambasadele turceşti…, Curierul de Iaşi, 1 mai 
1877, în Opere, vol. IX, pag. 372) 
Teoria conspirației universale 
„O serioasă turburare socialistă ameninţă Europa. Cetăţenii «liberi, independenţi şi înfrăţiţi» ai 
republicei universale, care sunt reprezentaţi prin liberalism, încearcă a răsturna toate 
formaţiunile pozitive de stat. Atentate, scene deuliţă, turburări, încep a-şi arunca umbrele de pe 
acum. Cercul de oameni într-adevăr culţi e foarte mic. Împrejurul acestui cerc e unul mai mare, al 
publicului cult, care poate să priceapă şi să aprecieze cultura învăţaţilor, fără însă de-a produce 
ceva pe acest teren. Masa e sau incultă sau pe jumătate cultă, lesne crezătoare, vanitoasă şi lesne 
de amăgit. Oamenii cu cunoştinţe jumătăţite, semidocţi sau inculţi cu totul, caută a o asmuţi  
asupra claselor superioare, a căror superioritate constă în naştere, avere sau ştiinţă. Cultura 
omenirii, adică grămădirea unui capital intelectual şi moral, nu seamănă cu grămădirea 
capitalurilor în bani. Victoria principiilor liberale-socialiste însemnează moartea oricărei culturi şi 
recăderea în vechea barbarie. Cultura oricărei naţii e- mpresurată de-o mulţime oarbă, gata de-
a recădea, în orice moment în barbarie”. 
 (Din Petersburg ne soseşte ştirea…, Timpul, 6 august 1878, în Opere, vol. X, pag. 91) 
Greșelile în politică 
„Greşalele în politică sunt crime; căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se-
mpiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se-mpiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei” 
(Parturiunt montes…, Timpul, 13 februarie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 54) 
Greșelile în politică 
”Greşelele unui om public se traduc în nenorociri asupra a milioane de oameni nevinovaţi; mai 
mult încă: d-sa trebuia să greşească şi să greşească pururea.  
 
Sinceritatea în politică 
„Suntem liberali în toată puterea cuvântului, dar nu înţelegem ca cineva, exploatând ideile 
liberale, amăgind mulţimea, promiţându-i munţi de aur şi râuri de lapte fără muncă, să ajungă în 
fine a exploata acea mulţime chiar şi a o conduce din rău în mai rău”. (Credem că destul am 
vorbit…, Timpul, 9 ianuarie 1879, în Opere, vol. X, pag. 168) 
„Neputinţa de-a spune minciuni, de-a face promisiuni deşerte, deşi prin ele mulţimea se 
amăgeşte, e o virtute care- ngreuiază calea în loc de-a o netezi, căci poporul crede lesne celor ce-
l amăgesc, e lesne de măgulit de linguşirile demagogilor şi se lasă dezbrăcat de cel ce-i aruncă o 
frază frumoasă şi-l numeşte la tot momentul suveran, generos, mare, neîntrecut, unic pe faţa 
Pământului” (Credem că destul am vorbit…, Timpul, 9 ianuarie 1879, în Opere, vol. X, pag. 168) 
 
  

Autor, Dan Toma Dulciu – Viena, Austria 
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Simona Prilogan, Visările dintre castani 

 
 

 
Deși copilăria am trăit-o sub aripile cenușii ale comunismului, cu frica de 
securitate în piept, cu urcatul scărilor în beznă până la cel de al 10-lea 
etaj al blocului, trăind în condiții precare, mă consider totuși un copil 
răsfățat al Hunedoarei, urbea aducându-mi atât de multă mângâiere și 
blândețe. De la castanii drept încolonați de-a lungul trotuarelor, sub care 
am găsit portite spre magia basmelor, până la sălile de clasă, unde 
profesori desprinși parcă din lumi celeste, ne-au dăruit cu multă pasiune 
și devotament o parte din cunoștiințele lumii și ne-au îmbrățișat sufletele 
cu multă dragoste, ne-au învățat regulile esențiale ale umanității. Nu 
doar ca un act de curaj, dar ca o trăsătură de bun simț al omului frumos. 

 
Cu poezia am cochetat de mică, timp în care am cântat, am dansat, am jucat teatru. Toate astea 
s-au înfiripat în școala generală nr 1 din Hunedoara, unde grației profesorilor am descoperit 
bucuria artei. 
 
Legat de poezie îmi amintesc cu multă emoție și nostalgie de evenimentele culturale, destul de 
dese, ce aveau loc în municipalitate, de regulă în incinta Casei de Cultură ori la Castelul Huniazilor. 
Se interacționa fabulos prin tot felul de provocări artistice, scriind uneori pe teme stabilite ad 
hoc. Am câștigat chiar și câteva premii, lucru ce m-a încurajat să îmi continui jocul creației.  Ehehe, 
am chiar și o poveste hazlie. Eram cred în clasa a 5-a. Profesoara de limbă și literatura română, 
dna Maria Prejban, m-a înștiințat cu vreo două zile înainte că urmează să mergem amândouă la 
un eveniment în care trebuia să înscriem un poem dedicat "conducătorului iubit" Nicolae 
Ceaușescu. Copil fiind, am încropit câteva versuri despre ceea ce am înțeles eu la vârsta mea că 
ar trebui să fie un conductor model, jucându-mă în inocența mea cu rimele și ritmul. Tot în 
inocența mea am spus tovarășei profesoare că poezia nu are inclus numele conducătorului iubit 
deoarece nu am vrut să o "stric", iar în cazul în care la următoarele alegeri un alt președinte va fi 
ales, poezia mea rămâne valabilă. (!) Și acum mă minunez de inocența Copilăriei, dar, de 
asemenea, îi sunt recunoscătoare doamnei profesoare pentru maturitatea și discreția de care a 
dat dovadă. Mi-a explicat blând că trebuie să așezăm între rânduri și numele cu pricina.  
 
Despre orașul cu castani aș povesti la nesfârșit, ca despre o icoană a Copilăriei în care toți copiii 
fost-au fericiți. Din rădăcina lui mi-am înălțat cuminte ramurile către senin, însuflețindu-mi 
gândurile cu delicatețe, frumusețe și îndrăzneală precum inflorescența acestuia.  (Simona 
Prilogan, Visările dintre castani) 
 
„Există 3 categorii de poezii. Poezii care doar stăpânesc arta tehnică a formelor stilistice, poezii 
care doar transmit emoții autentice fară recurs la o artă tehnică sofisticată, și, în fine, poezii care 
reușesc să folosească o tehnică poetică elaborată pentru a exprima cele mai profunde emoții și 
a medita asupra condiției umane. Poeziile Simonei Prilogan fac, fară îndoială, parte din ultima 
categorie.” (Cosmin Vraciu, doctorand în Filosofie și științe politice la University College London) 
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„Pe Simona o știu de ani de zile, este una din vocile lirice contemporane extrem de muzicale. 
Trăiește în Anglia, scrie bilingv și își simte apartenența la mai multe zone geografice, care vin la 
pachet, fiecare cu cultura proprie. E de o sensibilitate cristalină și transmite emoția atât de clar, 
ca printr-o linie telefonică performantă ce nu deformează trăirile ei intense. De multe ori îți dă 
senzația că se transferă în propria-i poezie și vibrează ca și cum ar cânta la chitară, indiferent de 
subiectul abordat, indiferent că suferă, că iubește, că e fericită, că e meditativă, că e vocea întâi 
sau se transformă într-un observator de situații, trăiri colective ori fenomene sociale. 
Schimbă valențele geometrice: „Te văd din unghiul primăverii mele/ Aşa cum poate nici n-
ai fost vreodată…”, se joacă cu gramatica, cu sintaxa propoziției, cu fonetica și, când are nevoie 
se servește din alte limbi: „Subito am dat un giro printre mințile expate/ Să-nțeleg de ce Cuvântul 
e știrbit de realitate”. 
Ori, cu aceeași nonșalanță, scoate bisturiul ironiei „de mă focusez mai bine peste web-ul avansat/ 
Pot găsi și râsu-plansu’ în oglindă răsturnat. / Stă pitit și plin de teamă un foot în engleza școlii/ 
Că i-a pus gând rău o mamă și-l vrea șters din portofolii.” 
Poeta nu-și construiește propriul Univers, pentru că îl are la îndemână, e ca propria-i mănușă 
unde își lasă trăirile să se dezlănțuie, fără măști, fără tabuu-ri ori interdicții. Se transformă în omul 
de la meteo „– La știri au anunțat iar ploi/ Sub dealul gândurilor noastre, / Stropi reci pe amintiri 
albastre/ Lăsa-vor poate șoapte noi/ Pe nostalgii dărăpănate, / Rostogolindu-si prin noroi…”. 
Anotimpurile simonice își 
schimbă esența și morfologia, 
substituindu-se trăirilor: „Auzi 
cum se plimbă tăcerea, / 
Troiene adânci lasă-n urmă…/ 
Pe ochiuri de dor stă mirarea. 
/E toamnă. Pustiul o curmă…” 
Poeta se oprește din cotidianul 
ei liric (nu poate fi altfel 
cotidianul ei) și se adresează 
unor personaje, cum este 
Miseriosul domn Z(et) ori 
găsește leacuri și soluții la 
orice, poțiuni magice 
vindecătoare. Până și la dorul 
dorurilor noastre, pe care toți 
îl cultivăm în suflete: „Se ia 
dorul încet, să nu-l doară…”. 
(Em Sava, Cafea cu castane). 
 
“Zilele acestea mi-am delectat 
sufletul cu poezia măiestru 
construită a Simonei Prilogan, 
citind volumul său, Visările 
dintre castani.  
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Îmi este tare greu să vorbesc despre poezia sa, pentru că am impresia că se trăiește, iar cuvintele 
sunt prea sărace pentru a cuprinde în esența lor întreaga profunzime și complexitate a versului 
său. Nu este debutantă în această artă și se simte din plin, căci lirica sa are substanță, are formă, 
are trăire intensă, sensibilitate, stil. Autoarea are o tehnică minuțios lucrată, care reușește să 
exprime în cel mai frumos și acurat mod cu putință emoții puternice și frânturi de viață.  
Poezia ei este una dintre acela mai frumoase și mai pline de har pe care le-am citit de la clasici 
încoace, o adevărată feerie pentru minte și suflet. Te pătrunde până în cele mai fragile locuri din 
tine, o simți cu întreaga ta ființă și reușește să te facă să simți durerile sale ca om, nostalgiile 
pentru locurile copilăriei sale, pentru castanii atât de dragi, dragostea de viață și de om, toate 
dorurile, credința. Poemele sale au o muzicalitate aparte și un ritm suav, blând, ca o boare de 
vânt.” (Nica Oana-Alexandra, Crâmpeie de suflet). 
 
„Visările dintre castani” este un volum plin de conținut, ca un curcubeu plin de culori intense, 
redate într-o vibrare unică, suavă dar și răvășitoare. Totul în carte e viu, fiecare imagine din poezie 
îți joacă în fața ochilor provocând o developare a stărilor, a sentimentelor în forma lor cea mai 
pură. Ziua se ia de mână cu noaptea pentru a întipări senzațiile ce se adâncesc în suflet la lumina 
zilei și încolțesc în visarea nopții care ne produce o aură a cunoașterii, a limpezirii.  
Fiecare poezie așternută pe hârtie surprinde un zbucium care provoacă emoții de mare 
intensitate. (Apostol Cristina, Vorbe pentru suflet). 
 
“Visările dintre castani” este o lume imaginară deosebită, plină de culori și arome. O lume ferită 
de ochii lumii în care gândurile și visurile îți permit imaginației să plutești pe valurile cuvintelor 
frumos creionate. O lume în care emoții sunt multe și diverse, ca un curcubeu sentimental.  
O lume în care cu iubire sunt descrise visele și speranța, durerea și dragostea.  
O lume în care călătorești cu gândul și cu sufletul. O lume a visărilor și a realizărilor. O lume plină 
de dragoste – dragoste pentru tot. (Naty Budu-Grati, La o „ceașcă” de carte cu Naty Budu-Grati). 
 
,,Visările dintre castani” de Simona Prilogan nu este un simplu volum de poezii, ci un album de 
file inundate din plin cu sensibilitate, freamăt, durere, visare, speranță, dar mai ales iubire. 
Simona Prilogan a creat un univers plin de culoare și arome, invitându-l pe cititor să călătorească 
cu gândul, sufletul și imaginația. (Puiu Mirela, Delicatese Literare).  
 
Visările dintre castani a aparut la Editura Siono, Ianuarie 2021 
 
https://www.sionoeditura.com/product/visarile-dintre-castani-simona-prilogan/ 
 

Simona Prilogan, Londra 
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Nicoleta Beraru -  Portret de autor  
 

 
 Nicoleta Beraru (n. 1972), prozatoare şi publicistă, este 

absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea « Alexandru Ioan 

Cuza » din Iaşi. Trăieşte în Belgia de aproape 20 de ani, unde 

lucrează ca profesoară (Centrul de Limbi Moderne al Univ. 

KULeuven şi Agenţia de Integrare a Guvernului Flamand) şi ca 

trăducătoare autorizată la Ministerul Justiţiei. În calitate de 

traducătoare, a realizat şi subtitrări pentru posturile de 

televiziune neerlandofone VRT şi VTM.  

A colaborat cu diverse publicaţii româneşti şi belgiene: Newsweek România, Ziare.com, Catchy 
like a woman, revista literară Itaca Dublin, revista belgiană/flamandă a organizaţiei ADR 
Vlaanderen şi revista flamandă Bună, OPTmotive.  
Debutează în 2018 cu un volum de proză scurtă – Ardei iuţi. Povestiri la imperfect (Libris Editorial), 
pentru care a obţinut locul III la concursul Cartea Anului al Organizaţiei Itaca Dublin, revistă de 
cultură a scriitorilor de limbă română, stabiliţi în afara graniţelor României. În 2019 a publicat 
romanul Luluţa şi Petrişor sau povestea cuiburilor părăsite, roman dedicat copiilor lăsaţi acasă de 
părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Romanul a fost nominalizat la Festivalul Primului Roman 
de la Chambéry (Franţa) şi a primit locul II la concursul Cartea Anului al Organizaţiei Itaca Dublin.  
Din 2020 este editor (fondator) al Revistei Timpul Belgia.      
  

*** 
 
Romanul Regăsirea este o carte despre iertare, o interpretare din perspectivă personală a pildei 
fiului risipitor din Evanghelia după Luca din Noul Testament. Poveştile celor două protagoniste 
ale cărţii – Veronica şi Liana, prietene din copilărie – se întind pe o perioadă de mai bine de 30 de 
ani şi cuprind câteva evenimente ce au marcat societatea românească şi, la nivel individual, şi pe 
ele însele.   
Flashback-urile şi prezentul se succed în funcţie de emoţiile Lianei. Evocarea copilăriei, a 
adolescenţei, a tinereţii şi apoi regăsirea la maturitate a celor două femei sunt organizate în 
planuri narative cu poveşti care nasc alte poveşti, asemenea păpuşilor Matrioska. P 
Pe lângă prezentarea societăţii româneşti, în ansamblu, în timpul comunismului şi în zorii 
democraţiei, există pagini care surprind o comunitate mică de romi din Vaşca, un orăşel fictiv de 
provincie, cu istoria, obiceiurile şi felul său de trai, căci Veronica se îndrăgosteşte de un ţigan 
chipeş, îmbogăţit peste noapte din afaceri imobiliare care merg ca unse în cadrul legal ambiguu 
de la începutul anilor '90.                
Cartea începe în punctul în care Liana şi Veronica se întâlnesc întâmplător într-un parking din 
preajma Lyonului, ambele fiind în trecere pe acolo, în vacanţă. Emoţiile şi bucuria întâlnirii, după 
aproape douăzeci şi opt de ani, sunt dublate de remuşcare şi vinovăţie, în ceea ce o priveşte pe 
Liana, căci ea este cea care a înlesnit desfacerea legăturii lor. Când, după întâlnirea fugară de la 
Lyon,  printr-un SMS, Veronica o înştiinţează pe Liana că are cancer, lumea acesteia din urmă se 
clatină. Ceea ce i se păruse firesc până atunci e pus sub semnul întrebării. Frământările sufleteşti 
o conduc spre ideea că trebuie să repare ce a stricat. 
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Ce a stat la baza rupturii prieteniei lor? În copilărie şi adolescenţă, Liana şi Veronica au fost doi 
oameni diferiţi, legaţi însă de o prietenie puternică. Îşi împart toate secretele, izbânzile, eşecurile, 
trăirile, până când deosebirile dintre ele le împing pe căi diferite.   
Regăsirea povesteşte despre cele două prietene ce se regăsesc după un timp îndelungat, dar, în 
egală măsură, şi despre regăsirea sinelui, a credinţei şi a sensului vieţii. Iar la baza tuturor 
acestora stă iertarea.  
 
Pe 12 februarie 2022, a avut lansarea romanului la Bruxelles. Cartea a fost primită foarte bine în 
Belgia de comunitatea românească. Câteva impresii despre acest eveniment au fost consemnate 
în RomBel, publicaţia românilor din Belgia de preşedinta organizaţiei, Carmen Solomie: 
„Fapt e că la un moment dat m-am trezit despuiată de emoţii şi m-am abandonat în discuţii care 
din  formale au devenit din ce în ce mai informale şi suficient de animate încât să ţină trează o 
sală plină ochi de oameni. Nu mi s-a întâmplat până acum să nu-mi ajungă cărţile pentru toată 
lumea, nici să constat că nu au ajuns scaunele pentru toată lumea.” (Nicoleta Beraru, autoarea 
romanului Regăsirea)  
 
 “Vă recomand această carte pentru că debutează cu un citat din Luca 15, Pilda fiului risipitor, 
pentru că este un roman despre prietenie: cum ajunge să se destrame ea și, totuși, cât de 
puternice sunt legăturile din copilărie, pentru că este o carte despre cum ajungem la regăsirea de 
sine prin regăsirea celuilalt și pentru că acest roman atinge un punct nevralgic, al nostru, al 
tuturor: când noi nu mai suntem capabili să întreprindem nimic, hazardul sau viață însăşi ne 
aranjează existența.” (Mirela Niţă Sandu, vice-preşedinte EuropaNova Bruxelles, cu ocazia 
lansării cărţii).  
 
Consideraţii despre roman: 
 
 „Un roman tulburator, introspectiv, pendulând între orăşelul romanesc provincial, cuib vetust al 
devenirii celor două, şi prezentul cosmopolit. Hazardul, manifestat prin întâlnirea lor 
întâmplătoare dintr-o parcare (a celor două protagoniste), le pune     faţă-n faţă. Trecutul iese din 
matcă copleşitor - panaceu pentru sufletele celor două femei, şi pare a rezolva ecuaţia căutărilor 
şi neliniştilor.” (Em Sava, scriitoare) 
 
 „...am citit-o într-o seară, lăsând nescrise fise și referate și alte chestii pentru cabinet. Şi, aşa cum     
ţi-am spus, mi s-a lipit de suflet. M-ai purtat în vremurile alea cu cozile de plase de la lapte și ce 
mai era, cu lipsuri pe care, mai întâi părinții mei și pe urmă şi eu pentru copiii mei, încercam să le 
ascundem cât se putea. (...) Ai conturat în cuvinte simple două caractere incredibile (...) pentru că 
sunt atât de reale - cu intransigența uneia și greşelile celeilalte (...)” (în corespondeţa cu autoarea 
Cristina Cristea, poetă) 
 
„O carte magistral scrisă, în care balanța perfectă dintre trecut și prezent va purta cititorii în lumi 
pe care nu se vor mai sătura să le exploreze.” (Geanina Soare pe blogul de recenzii Pe aripi de 
carte)  
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"Prima comparație care mi-a trecut prin minte în momentul în care am ajuns la ultima pagină din 
‚Regăsirea’ a fost că aceasta carte este ca un cutremur. Mai întâi te zguduie bine, purtându-te 
prin tot felul de emoții, apoi îți dă starea aceea de liniște, când poți să îți aduni gândurile și să-ți 
rearanjezi prioritățile.” (Maia Bertoldo Stocheci, scriitoare) 
 
Fragment din Regăsirea: 
 „Îşi promiseseră în zile voioase de vară, cu lumină neprihănită, sub cireşul bătrân ce făcea cireşe 
albe, din mijlocul grădinii de porumb a mamaiei şi tataiei Lianei, prin ţărâitul obstinent al cosaşilor 
şi cântatul răguşit şi temerar al cocoşilor, că nu se vor uita niciodată, că vor rămâne prietene 
toată viaţa. Dar ce ştiau ele atunci ce e viaţa? Pentru ele viaţa era un cuvânt şi atât. Îl întâlniseră 
în Legendele sau Basmele românilor – ,Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte’. Ori o 
auzeau pe mamaia Catrina zicând de zeci de ori pe zi vai de viaţa mea! Aşa că viaţa desemna ceva 
fără formă şi culoare ori o bucată de cârpă însăilată şi peticită, aşa, ca o traistă uzată, în care 
mamaia, tataia, mamele şi taţii lor îşi înghesuiau greutăţile. Că prea zicea şi mamă-sa uneori cu 
năduf: of, viaţă, viaţă, legată cu aţă!” 
 

Nicoleta Beraru , Belgia 
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Daniel Ernestina - Versuri 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IUBITEI CU DOUĂ FEȚE 
 
Iubita mea cu două fețe, 
Din care una foarte dură 
Ce schimbă dragostea în ură 
Prin iarmarocuri și prin piețe, 
M-ai părăsit în ziua-ncare 
Ai înțeles că te iubesc 
Și că iubirea e cea care 
Îți face chipul omenesc. 
 
Revino-n casa din câmpie 
Ceru-nstelat să ne răsfețe, 
Iubita mea cu două fețe 
Din care una-i poezie. 
 
NOSTALGIE 
 
Iubito, mergem spre apus? 
Sau vine-apusul către noi? 
Ne-am luat cu vorba amândoi 
Și nu știu timpul cum s-a dus. 
 
Mă prinde-așa… un fel de teamă, 
Dar mă prefac că-mi beau cafeaua. 
Iubito, vreau să tragi perdeaua 
Și să mă bagi puțin în seamă. 
 
Să dăm o raită înapoi, 
Să ne rugăm la Cel de Sus… 
Iubito, mergem spre apus, 
Sau vine-apusul peste noi? 
 
 
 

PORTRET DE FEMEIE 
 
Din trupul tău, frumoaso, 
Ce fericire picuri!  
Din sânul stâng curg fleacuri 
Din sânul drept nimicuri, 
Din ochi sclipiri viclene, 
Din gură mici minciuni 
Și-n jurul tău, în flăcări, 
O droaie de nebuni. 
 
IUBITEI PE CARE O CAUT 
 
Te-am căutat în gânduri 
Și te-am găsit departe 
Ca sensul printre rânduri 
În pagina de carte. 
 
Te-am căutat în vise 
Și, încă mai erai 
În turnurile-nchise 
O zână fără grai. 
 
Am încercat și poarta 
Cu sfinți decorativi, 
Dar te-am găsit pe harta 
Vulcanilor activi. 
 
JOC DE  ADOLESCENT 
 
Am o iubită care are 
Capul mic și gura mare 
Gura parcă pregătită 
Gata, gata să mă-nghită, 
Deci i-am spus,  
De la-nceput 
Că mi-e teamă 
S-o sărut. 
 
Dar aici începe drama: 
Ea știa că-mi trece teama 
Și atunci n-o să mai vrea 
Până nu mă roagă ea. 
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RONDEL PENTRU IUBITA DIN VIS 
 
Iubito, dacă uit de mine 
te știu pe tine-n urma mea 
și ca în zațul de cafea 
ghicești ce stea îmi aparține. 
 
Iubito, știu că lumea-i rea 
și dacă lumea dă în mine 
știu că mă pot baza pe tine  
să mă ridici de la podea. 
 
Iubito! Dacă uit de mine 
de tine n-am să pot uita. 
 
 
 
 

 
 

 
RĂZGÂIATA 
 
Stă iubita mea și plânge… 
I-au găsit globule-n sânge 
Și-o să moară 
fără  bani 
la o sutăzece ani, 
părăsită de iubit, 
care nici nu s-a trezit 
să îi facă o cafea… 
că tot n-are chef 
s-o bea. 
 
IUBITEI DIN BAR 
Iubita mea, cu ochi ca peruzeaua, 
În clipa-n care noi ne-am întâlnit 
Se pare, adorato, c-am găsit 
Suprema fericire și beleaua. 
 
Din farmecul privirilor dintâi, 
Pe care le-am schimbat la întâmplare, 
S-a-nfiripat un cântec oarecare 
Ce te-a-ndemnat, probabil, să rămâi. 
 
Și melodia, ne-ndoielnic, sfântă, 
Ce ne-a cuprins ca apa din Iordan, 
O vom cânta în stil american, 
Asasinând pe cei care o cântă. 
 
IUBITEI DIN ALTĂ GALAXIE 
Iubita mea din altă galaxie 
Doar am clipit și totul a trecut 
Eu te-am iubit atât cât am putut 
Tu m-ai iubit o scurtă veșnicie. 
 
Și ți-am strigat că-i vorba de-o greșeală 
La fel ca-n visul fostelor iubite, 
A nins doar cu zăpadă-artificială 
Dar tu veneai cu schiuri pregătite. 
 
A fost o vâlvătaie trecătoare 
Care s-a stins, dar nu face nimic: 
Iubirea-i foarte, foarte mare 
Iar Universul foarte, foarte mic. 

Daniel Ernestina, București 
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Melania Rusu Caragioiu-  Poezii
 

 
 
DOR DE ŢARĂ 
 
Dor de ţară, cin’ te ştie? 
Cine plânge cătinel 
Asfinţitul din câmpie? 
 
Domolit, vorbeşti cu fală, 
Graiul tău, să nu îl pierzi; 
Când pronunţi, te înfioară, 
 
Vise stinse, pajişti verzi. 
Peste lume, azi, plecat-ai; 
Uneori o vezi de sus, 
 
Ca o pasăre măiastră; 
Tu, destin, unde m-ai dus? 
Răsfoiesc slovele clare 
 
Căutând să văd, anume, 
Ce se-ntâmplă-n depărtare, 
Locului meu sfânt, pe lume.. 
 
Dor de ţară, cin’ te ştie 
Simte căpătâiul greu, 
Şi duios strecoară-n suflet, 
Gând sfios: ,,Tu, plai, al meu’’… 
 
PLAI ȘI GRAI CÂNTAT DIN LEAGĂN 
 
Când doineşti tu, mamă, puiul 
Scrii pe văile albastre, 

Peste creste-nzăpezite 
Gândul tău de înălţare, 
Către culmi ce n-au mai fost... 
 
Mamă harnică şi bună 
Ţi-ai brodat pe ie-altiță 
Şi luceferi porţi în păr; 
În cununa de cozi grele 
Strângi a spicelor şoptire. 
Iar pe umeri porţi copiii; 
Glie, scumpă moştenire. 
 
Te cinstesc cu preţul vieţii 
 
Leagăn al fiinţei noastre 
Până-n vremuri legendare. 
 
Glia de aur 
Scris-ai pe azur imagini 
De titani duraţi din stânci, 
Şi-ai turnat din caldu-ţi sânge 
Rădăcini în glii adânci. 
 
Peste secole te-nalţă 
Vechi milenii ce-au trecut 
Românie, plai de glorii 
Calm din vifor renăscut! 
 
 
POEM LIMBII ROMÂNE 
 
Aș scrie un poem limbii române 
În care dragostea nu e o farsă 
Și sentimentul nu-I o pâlpâire, 
Nici frunza ce-a ieșit din vară, arsă… 
 
Aș scrie un poem limbii române, 
Mistuitor, pătruns de nostalgie 
Și printr-o diafană melodie 
De sentimentul meu aș da de știre… 
 
Aș scrie un poem limbii române, 
Să plăsmuiesc în el doar flori și fluturi, 
Dansând sub soare-n raze de săruturi. 
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Aș scrie un poem limbii române 

Cum n-a mai scris decât un Eminescu. 
O limbă care vine dinspre doine 
Și-n infinit va înflori și… mâine! 
 
DACIA FELIX 
 
Poem închinat de mine revirimentului 
„Dacia” de la ,,Clubul de aur”, Montreal, 
Canada 
 
Printre dealuri, printre stânci 
Cântă-n văile adânci 
Doina visurilor dragi: 
Cântecel în foi de fagi... 
 
De sub cetină răsare 
Cuib de vulturi - aşezare, 
Adăpost de apărare, 
Pentru dacul cel viteaz, 
Luptător - străbun de cneaz. 
 
Focul pâlpâie în vreascuri, 
Vinul şiroieşte-n teascuri, 
Mierea-n coşniţe se face, 
Azimi, daca mândră coace. 
 
Suie aburul din văi 
Steagul de lup, în văpăi; 
Suliţele stau să-nţepe 
Hoardele ce vin din stepe. 
 
Coase daca alte straie; 
Velniţele dorm în claie; 
Lânuri, aur şi sumane 
Se strâng zestre la codane. 
 
Curge doar lapte şi miere; 
Furul le ia - nu le cere! 
Dacii sar ca dintr-un arc, 
Ca dulăii-n jur de ţarc, 
Pe cai iuţi, cu frâu de funii: 
- ,,Săriţi! Hoardele şi hunii!” 
 

Toţi călcară peste Tracii 
Gustând miere-n sânul ,,Dacii”! 
 
Ne-au rămas izvoarele, 
Brăţări - căprioarele, 
Izvoadele-n slove sure, 
Fetele cu ochi de mure, 
Cloşca fără pui de aur 
Şi sufletul dac - tezaur! 
 
Mândră Dacie străbună, 
Dodoloaţă, plină lună, 
Astăzi suflet de român: 
Ape trec, pietre rămân! 
 
ÎNFIORĂRI 
 
Din oseminte plânse sub țărână 
Și lui Zamolxis, ca ofrandă, arse, 
Se întrupează doina cea bătrână 
Din inimi mari și mari istorii toarse... 
Grai dulce alcătuit din roua dimineții, 
De latinească gintă, cum ți-au cântat poeții... 
 
În vorba străbună a neamului dac 
Romani din columnă-au rămas, 
Când daci și romani, dârz, popor nou prefac 
Și limbii române dau glas... 

 
Limbajul cărunt, îndrăgit, din 
bătrâni 
Născut –a-n durere valențe 
sublime: 
Ideal târziu, foc lăuntric 
mocnit 
Și slove spre timpul ce vine... 

 
 

Melania Rusu Caragioiu - 
Montréal 
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Angela Burtea 
  

Mitică 
 
O bancă acoperită cu zăpadă și multe alte bănci, copaci 
împodobiți cu ghirlande albe, cărări mușcate de pașii grei ai 
bocancilor de tot felul, mașini de toate neamurile.  
Emi stă de câteva minute în așteptarea unei cunoștințe, 
simte cum degetele mâinilor și picioarelor încep să-i 
amorțească, nasul să i se înroșească ca un ardei iute, clipele 
să-i pară ore, nerăbdarea să-i ajungă la limită. Privește 
precipitat în depărtare și trage o-njurătură din toată puterea 
ființei sale simțindu-i plinătatea prin toate mădularele de-
atâta frumusețe birjărească. Îi place! Începe să se răcorească, 
numără până la zece înainte și-napoi, imploră divinitatea să-

i mărească doza de răbdare continuând să aștepte. Ciudat, nu se recunoaște! 
Gata, ajunge! Face stânga-mprejur hotărâtă să plece. Ups! Se pomenește în brațele unui bărbat 
înalt, îmbrăcat într-un cojoc cafeniu, cu părul cărunt, cu nasul coroiat și ochi verzi. Se 
îndepărtează ca arsă și-și cere scuze.  
-Scuzați, n-am vrut! rostește fugitiv.  
-Nici eu, dar îmi place! răspunse el apropiind-o și mai mult de trupul său. Pe mine m-așteptai? 
-Nuuuu!  
Contrar așteptărilor, femeia nu ripostează ci se lasă acoperită nu numai de blana cojocului 
deschis, dar și de brațele primitoare.  
-Ce faci, Mitică? se auzi în clipa următoare o voce sugrumată. 
 La doi pași, Emi zări o femeie măruntă și grăsunică. Purta pe cap o căciulă mare de blană, ce nu-
i dădea voie să vadă mai departe de câțiva centimetri, îmbrăcată cu o scurtă groasă confecționată 
dintr-un material impermeabil, pregătită parcă să plece departe de casă, în creierul munților. 
-N-ai auzit, Mitică, ce faci, aici trebuia să ne-ntâlnim? Cine-i femeiușca asta, nu te-ai lecuit nici 
acum? continua femeia care nu părea să fie nici prea nervoasă, dar nici indiferentă.  
Emi dădu să se desprindă din îmbrățișarea cojocului de blană călduros și plăcut mirositor, dar 
corpu-i rămâne inert, blocat de brațele vânjoase ale necunoscutului. Ridică privirea spre 
înălțimea sa și-l privi nedumerită. Zâmbind, îl auzi șoptindu-i la ureche: Ssstt! Nu te mișca! Rămâi 
pe loc, nu te îngrijora! 
 Și nu numai că nu s-a mișcat, dar s-a lipit și mai tare privind senină spre cea care avea o problemă 
de lămurit. 
- E nevastă-mea, Maricico! Nevastă-mea, cine ar putea fi, dacă nu ea? răspunse bărbatul care nu 
părea deloc surprins de-ntrebare. 
-Și eu cine sunt, Mitică, dacă ea e nevastă-ta? insistă femeia. 
-Nevastă-mea, Maricico, nevastă-mea, continuă bărbatul ca-n scheciurile de odinioară. 
-Nevastă-ta! Dar câte neveste ai tu, Mitică?  
- Una, Maricico, și aceea ești tu: frumoasă, deșteptă și pricepută. 
- Și gospodină, Mitică, gospodină, că nimeni nu face fasole cu ciolan mai bună, iar coliva... e 
prăjitură fină, spumă, nu alta. Pun grâul la foc, Mitică? 
- Arpacaș, Maricico, fierbe mai ușor! zise el scoțând din buzunarul de la piept o bancnotă. 
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Femeia întinde mâna, ia banul, îl trece ca lăutarii pe la bărbie în semn de mulțumire, apoi 
întreabă: 
- Când te întorci, Mitică?  
- Mâine, să aibă timp să se răcească coliva! 
Femeia plecă liniștită, iar Emi continua să stea aproape, cât mai aproape. 
- Cine ești tu, Mitică? întrebă nedumerită. 
De, trecuse ceva timp de când se tot cuibărea la pieptul acelui necunoscut. 
- Mitică! răspunse el. 
- Și eu, eu cine sunt? continuă ea. 
- Nevastă-mea! 
- Și ea, ea cine este? 
- Tot nevastă-mea! 
- Dar câte neveste ai tu, Mitică? 
- Una și aceea ești tu! 
- Dar eu nu știu să fac nici fasole cu ciolan și nici colivă! 
- Nu-ți face griji, mă ocup eu! 
- Dar eu nu vreau să mor, Mitică! a strigat slăbindu-se din strânsoare. 
- Îți mulțumesc! Ai jucat perfect, rolul ți s-a potrivit mănușă! Sunt Cornel Vasiliade, propietarul 
ceainăriei din colț. 
-Vasiliade? Nu se poate! Tu ești Valiliade de la vestita ceainărie care face furori prin târg? Și nu 
mă cunoști, Vasiliade? 
- Ar trebui? întrebă bărbatul uluit. 
- Păi nu ți-am trimis eu atâția clienți pentru pomeni și parastase? Nu ți-am îngroșat eu bugetul, 
Vasiliade? 
- Emi! Tu ești Emi, de la Compania “eMilos”!  
- Pompe funebre, Vasiliade! Ei cu mortul, eu confortul, tu fasole si cârnați! Ai văzut ce mică-i 
lumea? 
Cu zâmbetul pe buze, cei doi au plecat spre ceainărie. Pica tocmai bine un ceai cald într-un loc 
frumos amenajat, pe o vreme rece greu de suportat. 
 Cum a ajuns ea în brațele acelui bărbat, e lesne de-nțeles. Tot pentru niște probleme legate de 
jobul său, trebuia să se întâlnească cu o persoană care îi facilita o trebușoară amânată de ceva 
vreme. Cum locul întâlnirii fusese greșit înțeles de-amândoi, iar telefonul ei stătea cuminte acasă 
dintr-un obicei anevoie de corectat, comunicarea era imposibil de reluat. Și poate că nu s-ar fi 
cuibărit atât de ușor la pieptul lui Vasiliade, dacă un om al străzii, recunoscut pentru 
comportamentul său imprevizibil, nu i-ar fi dat târcoale în timpul așteptării.  
Cine era Maricica? 
-Te-ai speriat puțin văzând-o pe Maricica, nu? 
-Recunosc, moale nu mi-a fost ținând seama că nu știam cine ești tu în primul rând, dar văzându-
te destul de protector, mi-am revenit. Chiar, cine e femeia? 
-Maricica e o fostă angajată care, în urma unei probleme de familie, a rămas puțin dereglată 
psihic. E forma ei de manifestare atunci când scapă din casă. Primul drum îl face spre ceainărie, 
locul în care a muncit pe vremuri. Nu-i periculoasă, însă acesta e dialogul folosit frecvent, iar 
bărbații o cunosc deja și n-o agresează, unii chiar se distrează pe seama ei, dar rău nu-i fac. Răul 
vieții ei s-a produs acum un an, iar cel care a adu-o în starea asta a fost chiar soțul ei, mort într-
un cumplit accident de circulație dimpreună cu amanta. Ai văzut cum a plecat, dacă i-am dat bani 
pentru colivă? Asta știa să facă cel mai bine: colivă! 
-Ai uitat! Și fasole cu ciolan!  
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- Exact! Și fasole cu ciolan! Să știi că era foarte pricepută, bine organizată și credincioasă meseriei. 
A fost o mare pierdere pentru mine, nu-i ușor să găsești oameni potriviți pentru astfel de servicii!  
-Cunosc, greu de găsit, greu de format! 
 -Să știi că nu arăți deloc rău pentru afacerea ta! continuă Vasiliade. Mă așteptam să descopăr o 
femeie obosită și plictisită de viață. 
-Cu mai multă vechime în buletin, nu?  
-Cam așa ceva, deși… experiența se câștigă… 
După cele întâmplate, ziua n-a fost deloc urâtă. Pe cât înghețase Emi, atât de bine s-a dezghețat 
în compania lui Vasiliade, bărbat șarmant, cu abilități apreciabile în a fi un bun conducător, 
potrivit pentru afacerea pe care o avea. De-atunci, au rămas buni amici, s-au completat în afaceri 
și ori de câte ori voiau să iasă din cotidian ceainăria bărbatului era locul miraculos unde găseau 
de fiecare dată un alt ceai, o altă aromă, un alt tip de discuție, dar la fel de plăcută, fiindcă 
Vasiliade avea tot ceea ce-i trebuie unui bărbat agreabil, de care nu te plictiseai niciodată. Cât 
despre ea, o femeie elegantă, tonică, pusă pe șotii, dar și pe câte-o înjurătură de zile mari! 
* 
Oamenii care apar în viața noastră sunt lecții de viață; dacă ignorăm prezența acestora înseamnă 
că n-am învățat nimic! 
 

 Angela Burtea, Brăila 
 

Adâncul setei de iubire in romanul Marei Popescu-Vasilca 
–  

„Bianca, printre castele de nisip” 
 

 Nu este nimic pe lumea asta mai absorbit cu sete 
decât iubirea.  Ne-am nãscut din iubire și suntem însetați de 
iubire. Ea este sublima lege a existenței noastre pe acest 
pãmânt stãruind a fi o temã inepuizabilã pentru toate artele. 
Poeziile și romanele relatând povestea veche, veșnic nouã a 
îndrãgostiților, au fost dintotdeauna apreciate pretutindeni, 
mai ales în rândul femeilor. 
  Nu de puține ori emoția pe care acest gen de cãrți o 
transmite e de-a dreptul rãvãșitoare. Pe un astfel de teren a 
pãșit cu succes romanciera româno-canadianã din frumosul 
Montreal, Mara Popescu Vasilca. Domnia Sa ne prezintã o 

incitantã magie a iubirii capabilã sã ne rãscoleascã viața.  
 Scriitoare cu vocație, cu un izvor nesecat de noi valențe, s-a dedicat acestei teme cu 
câțiva ani în urmã. Stãpânitã de o adevãratã debordare a energiilor literare, ne mãrturisește cã 
acestea sunt „romanele pe care le scriu cu mult drag și pasiune” și cã a plâns și s-a bucurat 
împreunã cu personajele sale. Aceastã efervescențã a creației sale a dat viațã unei colecții, 
„Dragostea, arzã-o-ar focul”, care include șase romane inedite publicate – „Vanda, între dorințã 
și rațiune”, „Catia, gustul amar al trãdãrii” „Nora, în cãutarea identitãții”, „Paula, împlinire târzie” 
și la care se adaugã și „Bianca, printre castele de nisip”.  
 Despre aceste romane în care autoarea plaseazã feminismul în centrul atenției, 
subliniazã în „Cuvânt cãtre cititor”: „Când am început sã public toate aceste romane ale cãror 
titluri sunt cu nume de femei, am vrut sã fie un omagiu pentru mame, surori, soții și, de ce nu, și 
pentru amante. Orice femeie se poate regãsi citind cu interes cum au reușit sau nu sã-și trãiascã 



 
 

 56 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 17  anul IV  Martie  2022 

parte din viațã”. În același timp, trebuie remarcat cã autoarea pune în valoare abilitatea femeii 
de a lua decizii care contribuie la succesul ei în viațã. 
  Deși iubirea e atemporalã și omniprezentã, autoarea o aduce în zilele noastre 
desfãșurându-se, în mare parte, pe tãrâmul țãrii noastre în condițiile specifice acestor timpuri, 
oferind astfel mai mult interes.  
Deși marile probleme ale iubirii sunt aceleași dintotdeauna, autoarea îmbogãțește aceastã temã, 
cãci Iubirea poate fi privitã din infinite unghiuri de vedere, amintindu-ne cã întâmplãrile și trãirile 
sunt tot atâtea câte ființe omenești sunt pe pãmânt, ba chiar sunt și multe trimiteri la dragostea 
și devotamentul necondiționat al unor animale.  
 Unele persoane considerã romanele de iubire cã sunt siropoase, încãrcate de 
dulcegãrii, deși se știe cã în iubire nu existã liniște. Romanele de dragoste au o arie mai largã de 
desfãșurare a acțiunii decât cea a iubirii. Ele ne pot oferi o largã panoplie a tipologiilor umane, au 
capacitatea de a adânci înțelegerea despre oameni și a relațiilor interumane. Poveștile de 
dragoste cuprind toate tainele lumii. Gãsim pagini de meditație adâncã, din care desprindem 
lecții de învãțat cu privire la cei din jur, comunicarea cu ei și întãrirea relațiilor interumane.  
 Toate aceste trãsãturi le gãsim și în romanele scriitoarei Mara Popescu Vasilca. 
Aceste romane ne oferã o cãlãtorie cu mai multe povești de dragoste pe care le putem privi cu 
ochii mai multor personaje, din care putem trage învãțãminte de viațã.  
Unii autori sunt considerați demni de a fi citiți pentru cã storc lacrimi, dar avem nevoie și de 
romane care trezesc sentimente de bucurie, de speranțã, și care dau naștere ideii de a gândi 
pozitiv. Bianca este o ilustrare a acestei idei. Dupã ce și-a construit castele de nisip, sinele sãu se 
reconstruiește și, în final, își vede visul împlinit.  
Ca și în celelalte romane din colecția „Dragostea, arzã-o-ar focul”, și în romanul „Bianca, printre 
castele de nisip” autoarea a creat personaje bine conturate, înzestrate cu experiențele lor de 
viațã, cu împliniri și eșecuri în care cititorul ar putea sã se regãseascã și sã construiascã propriile 
sale idei despre iubire. 
  În acest roman, autoarea ne prezintã viața și trãirile personajului principal, Bianca, 
din timpul copilãriei petrecute în grele suferințe provocate de familia ei dezorganizatã și de o 
societate lipsitã de interes pentru buna creștere și educație a copiilor. Din anii cei mai fragezi, o 
vedem pe Bianca nevoitã sã înfrunte drasticul și nedreptul sãu destin. Acest început al vieții și-a 
pus amprenta și mai târziu pe viața ei. Lumea zilelor noastre i-a creat grele probleme împingând-
o spre moravuri ușoare și spre decãderea umanã acceptând compromisul fațã de societate și, 
mai ales, fațã de propria persoanã. Pentru ambiții materiale s-a implicat în situații condamnabile.  
 Vorbind despre sine, Bianca spune cã ea a fost „o femeie care nu a știut cã în viațã 
se poate trãi frumos, sincer și cu frica lui Dumnezeu...”. Cu toate abaterile ei de la moralitate, pe 
Bianca o poți înțelege pânã la un punct. Este o femeie sensibilã, trãind intens tumultul vieții, dând 
dovadã cã e o femeie puternicã și perseverentã în cãutarea unui partener ideal. Așa cum a fost 
creatã, Bianca va stãrui mai mult timp în memoria cititorilor. La aceasta contribuie și autoarea 
care nu judecã și nu condamnã, lasã cititorul sã-și facã singur pãrerea.  
 În necuprinderea oceanului de vise, frumoasa Bianca aspirã la împlinirea vieții ei prin 
mãreția iubirii, prin trãirea fiorul ei adânc și cosmic. Ea trãiește, pe rând, câte o iubire care dã de 
pãmânt toate visurile și spontaneitãțile sale, o viațã trãitã cã-ntr-un vortex. Dornicã de absolut în 
iubire, privind spre înãlțimi, de fiecare datã îi iese în cale un moment al prãbușirii asemenea 
castelelor de nisip. În aceste momente dramatice, arzând în focul durerilor, a gãsit puterea sã se 
replieze și sã vadã lumina speranței care nu se stinge niciodatã. A luptat sã gãseascã puteri de a 
se ridica și trãiri capabile sã o purifice. Și astfel, dincolo de țãrmurile așteptãrii, Bianca a depãșit 
diguri, valuri, a cãzut, s-a ridicat și-a șters repede o lacrimã și a mers înainte.  
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 O înțelegem pe Bianca, fiindcã iubirea e un tãrâm necunoscut și fiecare luptãm 
singuri sã ieșim cu bine din hãțișurile ei, altfel spus, din aceastã nebunie dulce-amarã, numitã 
iubire. În final, pentru Bianca se întrezãrește împlinirea dragostei când reușește sã priveascã 
iubirea cu ochii omului obișnuit, o iubire cu rãdãcinile în firescul existenței omenești. Ajungând 
cu lectura la un asemenea moment, te bucuri pentru a gusta din farmecul unei povești cu un final 
fericit.  
Romanul are la bazã destãinuirea. Narațiunea este relatatã de Bianca, la persoana întâi. E o 
prezentare plinã de farmec prin sinceritatea și deschiderea care te atrag și te conving. Limbajul 
ei este unul elevat, ea este o inteligentã avocatã și jurnalistã. E cuceritoare ideea autoarei de a 
promova expunerea liberã despre iubire. Acest procedeu face ca romanul sã devinã ușor de citit 
și de pãtruns în universul interior al personajelor.  
Bianca a înțeles cã, în esențã, dragostea este o cãutare mergând în ritmul unei schimbãri continue 
spre un orizont mereu vãzut și mereu îndepãrtat. „Dragostea noastrã are un temperament tonic, 
nervos, consumator de energie fizicã și psihicã pânã când începem jocul dragostei, dar numai 
dupã ce suntem pierduți, și rãtãcim prin noi, cãutãm ceva, știm cã nu o sã gãsim, cã nu are formã, 
dar cãutãm”.  
În timpul lecturii am simțit cum autoarea Mara Popescu Vasilca se strecoarã printre rânduri cu 
un suflet delicat și sensibil, împrumutând personajelor principale toate aceste trãsãturi. I-am 
simțit preocuparea mai ales pentru trãsãturile interioare ale personajelor sale. Terminând lectura 
romanului, „Bianca, printre castele de nisip”, cu greu m-am despãrțit de el. Se știe cã atunci când 
ne cade în mânã o carte bunã, se pun în mișcare resorturi interioare pe care le-am trãit și asupra 
cãrora gândurile au stãruit multã vreme.  
Nu ne vine sã închidem coperțile acestui izvor rãscolitor al adâncurilor noastre. 
 Romanul conține ceva profund uman care îi prelungește durata in timp. 
 Autoarea poate avea satisfacția împlinirii dorinței cu care a scris pe aceastã temã, fiind 
întemeiatã speranța unui drum luminos al romanelor sale.  

Elena Buicã-Toronto-Canada 

Portret de autor 
Elena Buică - scriitoare - îşi semnează scrierile adăugând pseudonimul Buni. S-a născut în 3 
ianuarie 1933, în comuna Ţigăneşti, judeţul Teleorman. Din anul 1964 este absolventă a Facultăţii 
de limba şi literatura română a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost profesoară de 
limba şi literatura română la mai multe şcoli şi licee din Bihor, Cluj şi Bucureşti. S-a pensionat în 
anul 1988. Din anul 1998 locuieşte în Toronto, Canada. Debutul literar a avut loc în anul 2003, în 
publicaţia „Observatorul” din Toronto, la care semnează o rubrică permanentă „Intre doua lumi”. 
A publicat în nenumărate reviste răspândite în mai multe țări, printre care și în revista „Gândacul 
de Colorado”. A primit multe premii și diplome din care amintesc: Diplomă acordată de Prim-
ministrul Canadei, Stephan Harper şi Diplomă acordată de Prim-ministrul provinciei Ontario, 
Dalton McGuinty, ambele in anul 2013, la împlinirea vârstei de 80 de ani; Premiul "Tempus", 
Academia Dacoromână pentru promovarea valorilor dacoromâneşti; Diplomă şi Medalia 
"Virtutea Literară", acordate de Liga Scriitorilor din România, 2014; Diplomă de felicitare pentru 
aniversarea vârstei de 85 de ani, semnată de doamna Priministru al provinciei Ontario, Kathleen 
Wynne, 3 ianuarie, 2018 A publicat proză scurtă, eseuri, evocări, portrete literare, recenzii, poveşti 
pentru copii, memorialistică şi note de călătorie adunate în 18 volume și următorul în pregătire. 
A scris prefeţele a 20 de volume de opere literare ale scriitorilor români și câteva zeci de note 
critice despre diverse cărți apărute. A colaborat la mai multe antologii. 
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 Crime în numele iubirii 

FRAGMENT Silvia Katz Ianasi 

    Am adormit mângâiată de cuvinte lui și am visat că eram o 
pasăre care zbura și se rotea peste o lume în care toții copiii și 
bătrânii zâmbeau, în care copacii îmi șopteau tainic că sub ei 
tinerii se iubeau, că toată lumea iubea și era fericită. M-am  
trezit și am văzut că noaptea se ascundea printre faldurile zilei, 
ale cărei raze se topeau încetul cu încetul. Târziu, când umbra 
nopții acoperise pământul,  ridic ochii spre cer și privesc tăcuta 
lună care îmi mângâie fruntea cu razele ei albe. Întind brațele și 
doresc să zbor sus, cât mai sus, până la stele, dar simt că 
pământul mă ține și nu mă lasă.  Plec spre casă cu el lipit de 
tălpile mele  și cu iubirea în suflet. Sunt fericită! 

Am intrat pe poarta închisorii cu o strângere de inimă, deoarece era prima oară când vedeam un 
asemenea loc periculos.  Înțelesesem că era o închisoare de maximă siguranță  unde se aflau hoții 
și criminalii periculoși. Am trecut prin mai multe sisteme de siguranță și am ajuns în biroul lui 
Vlad, unde ne așteptau un procuror și mai mulți polițiști.  Mi-au spus că întâlnirea mea cu 
deținutul va avea loc într-o încăpere alăturată și să nu mă tem, deoarece acesta va fi legat cu 
lanțuri la mâni și la picioare și va vorbi cu mine despărțit de un fel de paravan în cazul în care nu 
doresc ca el să mă vadă. Vlad a apăsat pe un buton și a apărut în fața mea un geam prin care am 
văzut încăperea respectivă.  Aveam impresia că joc într-un fim și le-am spus zâmbind:  
        -Aș dori să-l văd înainte de a merge acolo și să-mi fac o părere despre felul cum arată. Am 
foarte mari emoții și nu este ușor pentru mine așa că încerc să mă pregătesc psihic.  
Au fost de acord și după câteva minute bărbatul a fost adus în încăpere și așezat pe un scaun 
lângă o masă.  Cred că se știa privit și a zâmbit, făcând cu ochiul. Se vedea pe fața lui că era 
bucuros de întâlnirea cu mine, iar eu am rămas surprinsă de înfățișarea lui.  Era slab și nu prea 
înalt. Fața lui palidă era luminată de doi ochi de un albastru intens cum nu mai văzusem niciodată. 
Ras în cap, nu arăta ca un ocnaș, ci mai degrabă ca un om normal, de care nu-mi era absolut de 
loc teamă.     
       I-am spus lui lui Vlad că nu pare periculos și el mi-a spus că  acesta își petrece mai tot timpul 
în bibliotecă și s-a schimbat mult în ultimii ani de detenție doar că este foarte tăcut și nu discută 
prea mult. Nu am de ce mă teme, deoarece el îl cunoaște destul de bine și vede că este bucuros 
de întâlnirea cu mine.  
M-am gândit câteva clipe și le-am spus celor de față:  
        - Accept să discut cu el, dar cu o condiție.  Întâlnirea să aibă loc în bibliotecă  și dacă se poate 
să nu fie legat.  Mă pricep la oameni și sunt sigură că nu-mi va face niciun rău. Dacă se poate să 
rămân cu el împreună cu Vlad, ar fi perfect, oricum am înțeles că veți inregistra toată convorbirea 
noastră.   
 Procurorul nu a fost de acord la început, dar Vlad a încercat să-l convingă, așa că până la urmă a 
fost cum am dorit eu, dar cu o mică excepție. Să fie legat cu lanțuri doar de scaun. După ce l-au 
dus acolo, am intrat însoțită de Vlad, ceilalți rămânând să vadă totul prin geamul respectiv. 
Bărbatu, am aflat că se numea Ivan,  m-a salutat înclinând capul și mi-a spus cu un glas răgușit 
,,sarut-mâna”, iar eu m-am așezat, privindu-l atentă.  Nu știu de ce, dar aveam impresia că parcă 
îl mai văzusem undeva, deși știam că era imposibil. M-a impresionat  felul în care arăta și nu-mi 
venea să cred.   
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Nu era fioros  cum îmi imaginasem și părea un bărbat timid, cu fața luminată de un zâmbet blând. 
După ce  mi-a mulțumit că am venit,  eu l-am întrebat:    
        - Aș dori ca Vlad să rămână de față și cred că ești de acord. 
        - Sigur, dânsul este un om la care țin foarte mult, eu nu mă pot lăuda că am avut în viață 
asemenea sentimente pentru un semen de al meu. Apreciez faptul că nu vă este teamă de mine 
și vă asigur de tot respectul meu. M-am întors spre Vlad, care stătea în dreapta mea și l-am rugat 
să putem servi câte o cafea și în câteva clipe s-a rezolvat.  
Deținutul a gustat din cafea, apoi a continuat să mă privească. Eu i-am susținut privirea, deși mă 
simțeam intimidată de ochii aceia de un albastru intens cum nu mai văzusem decât în filme.  De 
fapt,  mă simțeam ca și cum jucam într-un film, așa că am așteptat ca el să înceapă discuția. M-
am înfiorat când mi-a spus cu glas răgușit:  
       - Am citit cărțile dumneavoastră și cu toate că nu cred în sentimentul iubirii sau al 
generozității,  am fost fascinat de felul cum descrieți ura care zace în mintea multora.  Dintre ei 
am fost și eu și poate de aceea m-am regăsit în mare parte printre rânduri. Pot să vă spun că  am 
fost un copil inocent, născut din ură și din batjocura altora. Încă  din copilărie, ura cu întunecimea 
ei a fost cea care a mușcat din inima mea și care pănă la urmă și-a pus pe fruntea mea pecetea 
de criminal. Germenul ei a înflorit în ființa mea și din cauza slăbiciunii mele, mi s-a furișat în minte 
până am devenit ceea ce sunt astăzi. Un criminal. Nu am luptat niciodată să-mi schimb destinul 
și  am trăit toată viața doar cu aceste sentimente,  hrănindu-mă cu ele până când am ajuns aici, 
în această bibliotecă și am început  să  citesc. Datorită  cărților, mi-a spus el plimbându-și privirea 
peste rafturile din încăpere, am avut șansa să devenit alt om și m-am gândit că povestea mea 
poate fi un exemplu pentru cei care cred că nu există o altă alternativă atunci când urăști pe 
cineva, decât să-i iei ,,Dreptul la viață”,. 
L-am privit suspicioasă și i-am spus ironic:  
         - Nu ai învățat la grădiniță sau la școală că în viață trebuie să faci fapte bune și că este un 
păcat de moarte să iei viața semenilor? Ce fel de educație ai primit de la părinții tăi? Un om nu 
poate trăi toată viața ca un prizonier al urii care îl macină. Trebuia să ceri ajutor.  Din ură nu răsare 
niciodată iubire.  

(Cartea se poate comanda pe www.aius.ro) 
 Silvia Katz Ianasi  -Acre - ISRAEL- 
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Diana Trandafir - Poeme 

Pragul inimii 

primele litere se caligrafiază pripit 
celelalte taie liniștea-n două 
imediat ce pescărușul sare din lesă 
Cu privirea serioasă 
lași să ți se închege respirația 
în jurul tâmplelor gata de strigăt 
Peste întâmplări se-nchid ochii 
numai pe om îl descoperi  
carte-poveste în care se poate rătăci 
un proiect neterminat  
peste care așternutul se întinde cleios 
 

Dublă evadare 

noaptea  
pe când ceilalți dorm 
se declanșează câte o furtună ce rupe  
acoperișul  
și desface cărămida din zid 
eu profit și mă strecor înafară 
merg ușor pe o frânghie până ce întâlnesc 
clovni în costume caraghioase 
care pe deasupra se mai și scălâmbăie 
râzând ei de mine 
nu știu dacă e chiar o tornadă 
însă eu simt un fel de hău în care  
de mii de ori poți să cazi 
așa-i în vis 
cerurile nu au oră de somn 
 
Capricii 

despărțirile  
pot fi vulcanice sau liniștite 
însă durerile sunt într-o mie de feluri 
unele sunt ca un cui ce se înfige în pântece 
altele precum un burghiu 
ce sapă mult mai adânc 
dezvelind respirația  
ce joacă șotron în pieptul cămășii 
altele se pot erija în simple amintiri  
te zgândăresc ca un prieten bun  
care te-a trădat 
și pe care nu poți să-l uiți 

dacă ți-l îndepărtezi 
nu vei mai ști cine se află în tine 

există și dureri superficiale 
cam cum fură vântul frunzele 

toamna 
sau precum un cap de femeie 

frumoasă 
după care nu vrei să privești 

înapoi 
altele 

adevărate lagăre ale zâmbetului 
câmpuri minate 

acoperite cu un fard gros de moarte 
trebuie ținute 

cât mai departe 
 

Prizonier 

m-am însingurat până-n măruntaie 
gălbenuș  
ferecat în mantia albușului moale 
nerăbdarea mea e o copie  
dură  
dezamăgitoare tăioasă ca lama  
sau ca deschiderea acestei dimineți de 
ianuarie 
plină de algoritmi  
cum e câinele vecinului plin de pureci 
canarul nu-l bagă niciodată în seamă 
pe tavanul coliviei  
indecise dungi de lumină cos cerul  
scos de curând 
dintr-un iaz 
 
Mâine 

vor arde ministere sau alte clădiri importante 
vor lua foc trecerile de pietoni 
visul smartphone-ului  
se va mistui în dimineața târzie 
dar focul  
nu se va oglindi defel în baletul  
ochilor mei 
 
în arșița ce-mi va mistui alveolele 
dogoarea murdară a morții 
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nu mă atinge  
 
Mai bine spune tu 
 
ziua bine începută 
se surpă precum o căpiță de fân 
din care se hrănesc doi-trei mânji 
Chiar și balonul  
în care se plimba Dumnezeu  
și-a pierdut destinația 
cu jumătate de trup merg vertical 
Pentru cealaltă caut un sprijin 
sunt copilul înghețat cu mâinile pe un lacăt 

pe care nu-l va deschide  
nimeni nicicând  
Dar poate că pământul rece  
se va dezmorți  
și va lăsa să răsară în creierul meu 
câmpul de margarete și maci 
pe care nu mi l-ai promis niciodată 
 
dacă tu vei găsi vreo cărare 
adoarme-mă 
și-mi voi descălța privirea 
în mâinil 

 

Diana Trandafir – Câmpina, România 

ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR ??!! 
  Azi, când am ieșit din casă toată lumea cu care m-am întâlnit, mă 

întreba ce-am făcut de Ziua Îndrăgostiților. Eu credeam că îndrăgostiții 

au ziua lor în fiecare zi dar, după cum se vede, lucrurile se mai schimbă.  

Nu mă sculasem îndrăgostită ieri dar nu se știe niciodată.  

Am plecat la piață să iau o salată, câteva ridichi și ceva ceapă verde.  

În timp ce luam “pulsul pieții” cum spune o prietenă, un domn cam de 

vârsta mea, avea în mâna un frumos coș, ce ar fi trebuit să fie plin cu 

flori, mă gândeam eu deoarece, părea coș de florărie, plin cu salată, 

ridichi și….ați ghicit, ceapă verde. Mă salută politicos, răspund și eu la 

fel și mă întreabă dacă nu aș vrea să petrec împreună cu el Ziua 

Îndrăgostiților  adică, să merg la el acasă, să facă o salată cu ce are în 

coș și așa să petrecem împreună. Nu-mi venea a crede că mi se întâmplă mie!  

Procesez repede toate datele “problemei” și ii propun să mergem la mine ( mă simțeam mai în 

siguranță la mine acasă). Zice da și plecăm spre casă mea. Face salata, așa se oferise, mâncăm, 

stăm de vorba, fac și eu o cafea, “întâlnirea” se termină și pleacă. Încă mă gândeam la acea 

“întâlnire” neobișnuită, dau drumul la televizor și….ce văd? Anul acesta de Ziua Îndrăgostiților, 

cineva s-a gândit să schimbe obiceiul și în loc de flori, domnii să ofere doamnelor un coș cu 

legume, probabil după zicala: “dragostea trece prin burtă” sau cum spunea un coleg, în tinerețe, 

că de ce să ofere flori soției că doar nu țin de foame. Ei, fiecare cu sticleții lui! Domnul din 

povestea mea, nu numai că mi-a oferit coșul cu legume ci a și pregătit salata.  

Uau, ce se schimbă lucrurile! M-a bufnit râsul și uite așa se spune că am petrecut și eu Ziua 

Îndrăgostiților.  

Asta fiindcă m-a tot întrebat lumea! Să va spun un secret dar, să nu mă audă nimeni: nu-

mi place schimbarea asta și data viitoare când mai văd in piață un domn care vrea să-mi ofere un 

coș cu legume, o să-i spun foarte clar că eu sunt………carnivoră. 

Catrinel Lenga – Ploiești, România 
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