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Cireșar promițător 

 
 

Calendaristic începem vara cu ziua copilului, despre care în momentul când 
scriu, nu-mi pot dezlipi gândul de vremurile când la școală eram mereu 
îndemnați să desenăm despre pace, să învățăm să scriem pace în cât mai 
multe limbi, sau să cântăm, să recităm poezii despre pace. În tot acest timp, 
regimul comunist săvârșea cele mai odioase atitudini care erau departe de 
ce însemna pacea.  
 Astăzi, când intrăm în luna iunie, o lume întreagă așteaptă o veste de 
pace care întârzie să apară, dar poate că totuși va veni această veste în luna 
iunie, căci din întâmplare, de-a lungul premii această lună a adus multe 
argumente de pace. 
 

 În această lună iunie s-au încheiat multe tratate de pace. După câteva runde de 
negocieri, Tratatul cu Germania a fost semnat în 28 iunie 1919, la Versailles. După 28 iunie 1919, 
Aliaţii au continuat să pregătească şi celelalte tratate de pace sub conducerea Consiliului Şefilor de 
Delegaţii, din care au rezultat: (a) Tratatul cu Austria (10 septembrie 1919, semnat la Saint-Germain) 
şi (b) Tratatul cu Bulgaria (27 noiembrie 1919, semnat la Neuilly-sur-Seine). 
Între timp, a fost semnat Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920) şi a devenit clar şi pentru elita politică 
şi culturală a maghiarilor din România că trebuie să se acomodeze cu noua situaţie politică. Dar partea 
conservatoare a acestei elite, cei care proveneau din elita politică a Monarhiei Austro-Ungare, încă 
nu era decisă să abandoneze pasivismul politic, dar mai ales formarea unui partid politic al 
maghiarilor din România. 
 Interesant este că și asasinarea arhiducelui austriac Franz Ferdinand, a avut loc tot în 
luna iunie, anul 1914 la Sarajevo. Așteptăm și noi știri mai bune, de la jurnaliștii profesioniști și cu 
drag pentru meseria lor, care sunt mereu la locul faptei, neobosiți și bine informați.  
Și pentru că am ajuns la jurnaliști și mai suntem și în luna iunie, nu putem să nu menționăm despre 
jurnalistul numărul 1 – Mihai Eminescu, mereu actual, care și-a aflat ceasul morții la data de 15 iunie 
1889. 
 George Călinescu afirma, referindu-se la vocaţia de gazetar a lui Eminescu, că „este 
poate cel dintâi gânditor politic român care să-şi sprijine doctrina pe economie“.  
„Eminescu a marcat în mod indiscutabil istoria presei româneşti, este unul din marii gazetari pe care 
i-a avut România. Publicistica lui ar trebui predată în şcolile de jurnalism pentru că tinerii ar avea ce 
învăţa“, spunea criticul literar şi academicianul Eugen Simion.  
La data de 28 iunie 1883, ora 19.00, Mihai Eminescu era pus în cămaşă de forţă şi internat abuziv la 
Spitalul „Caritatea” al dr. Alexandru Şuţu. Cel care aranjase totul încă din dimineaţa acelei zile a fost 
Titu Maiorescu, prezentat de istoricii literaturii române ca fiind „prietenul” marelui nostru poet. 
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În acea dimineaţă, la ora 6, Ecaterina Szöke Magyarosy, prima soție a lui Ioan Slavici -scriitor, jurnalist 
și pedagog român, unde stătea în gazdă Mihai Eminescu, îi aduce acasă lui Titu Maiorescu un bileţel 
scris pe o carte de vizită, al cărui conţinut este cutremurător: „Domnu Eminescu a înnebunit. Vă rog 
faceţi ceva să mă scap de el, că foarte reu”! Atît şi nimic mai mult. Episodul este redat chiar de către 
Titu Maiorescu în ale sale „Însemnări zilnice”.  La operațiunea de internare forțată a lui Eminescu la 
Spitalul de nebuni a contribuit și P.P. Carp care  îi scrisese doar cu câteva zile înainte lui Maiorescu: 
„Mai potoliţi-l pe Eminescu!”  
 
Ziua de 28 iunie 1883 este un moment dureros care ar trebui încă să ne cutremure, căci victima lui 
este tocmai simbolul eternității noastre și din acest motiv ar trebui să devină Ziua Jurnalistului din 
România.   
Jurnalistul se identifică prin amprenta personală a profesionistului, prin stilul abordării 
evenimentului, prin perspectiva creativă propusă în tratarea subiectului sau prin exprimare fără 
șabloane. Descrierea exactă a faptelor, oricât de concisă, nu exclude nuanţarea - în sensul diversităţii, 
a aspectelor faptului relatat, pentru a asigura astfel o relatare exactă, uşor de înţeles şi cuprinzătoare. 
Îmi amintesc ori de câte ori scriu un articol, de vorbele profesorului meu de presă, scriitorul și 
publicistul conferențiar doctor Coriolan Păunescu, referitor la munca, responsabilitatea și implicarea 
jurnalistului. Jurnalistul ideal trebuie să aibă curaj. Curajul de a pune întrebări dificile,curajul de a 
publica ceva în detrimentul anumitor persoane influente sauanumitor grupuri de interese , curajul de 
a spune adevărul, curajul de a-şi susţine relatarea indiferent de situaţie, curajul de a relata de la faţa 
locului,curajul de a nu ceda în faţa presiunilor, curajul de a-şi menţine statutul de jurnalist. 
Ei, și dacă tot vorbim de curajul jurnalistului, iată că și eu am curajul să vă aduc în atenție un aspect 
cu această ocazie, desi este de ceva vreme consumat. 
Privesc tot mai analitic modul de abordare a unor jurnaliști prezenți tot mai des la posturile de 
televiziune principale, și care din dorință de a fi acceptați, se lasă conduși în turmă și se exprimă 
conform cu aceasta. În tot acest timp, apreciez în mod deosebit pe cei care, în ciuda curentului impus 
de situația actuală referitoare la războiul dintre Putin și Zelenski și nu dintre Rusia și Ukraina, își 
exprimă punctul de vedere din prisma lor de vedere și a analizelor imparțiale. Nu voi intra în 
profunzimea subiectului, pentru că această revistă nu are orientare politică, așa cum nici eu personal 
nu sunt membră în niciun partid politic. Este foarte important să ai curajul și nu tupeul, să spui cum 
consideri personal și nu cum ți se dictează, deoarece, acele voci care-ți impun să spui într-un anume 
fel, la un moment dat își pot schimba orientarea în funcție de interesele personale, de cele mai multe 
ori, iar cel care le difuza mai departe să rămână singur cu răspunderea de a da socoteală. De la o zi la 
alta lucrurile se pot schimba, dar adevărul va rămâne mereu valabil. 
Un jurnalist ideal ar trebui să informeze corect asupra faptelor, să fie obiectiv şi echidistant. Obiectiv 
prin relatarea evenimentelor departe de propriile convingeri sau preferinţe politice. Echidistanţa în 
relatare se poateobţine tratând subiectul dintr-o poziţie care nu permite înclinarea balanţei înspre o 
opinie sau alta. Dacă jurnalistul posedă aceste două calitati el oobţine şi pe o a treia, independenţa. 
„Care este diferența dintre literatură și jurnalism? …Ziarele sunt de necitit, iar literatura nu se 
citește.” (Oscar Wilde) 

Daniela Gumann, Salzburg  - Austria 
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Iulian Filip - Sonete 
 
Sonetul hotelului vechi 
 
Hotelul vechi mă recunoaște,  
dar nu admite melodrame… 
În noile moderne rame  
schimbarea iminent mă paste. 
 
Clienți mai tineri furnizează  
cutremurări contabile… 
Cu gesturi  caritabile  
recepția mă… consemnează: 
 
–Pe câte zile pe la noi? 
–Pe trei, ca altă dată… 
Hoteluri vechi în zile noi,  
 
clienții vechi pe-aceiași roată… 
Itinerare mai de soi? 
O cărărușă… pelin toată. 
 
 
 Sonetul mortului 
 
Eu nu am vrut să mor în altă parte  
decât pe-aici pe unde-am viețuit 
când mai zburdalnic, când mai potolit, 
deși am colindat pe mai departe. 
 
Eu nu am vrut în genere să mor,  
dar pricepeam cu orice lumânare 
aprinsă-stinsă la aniversare 
că cea din urmă arde mai ușor.    
 
Eu am murit întâia oară-n viață,  
dar am știut din timp cum o să fie 
și-a fost exact – domol, spre dimineață, 
 
când am simțit că-ndată va să vie, 
n-am mai cercat să leg firul de ață, 
doar lumânare i-am cerut soției. 

. 
Sonetul înspăimântaților 

 
Întâia oară când a fost să vin,  

afară era secetă și ură, 
iar mama-și tot ducea mâna la gură 

să-năbușe un bocet și-un suspin. 
 

Întâia oară când a fost s-ajung 
întrebător la Sofia în gară, 
Siberia înspăimânta o țară 

cu drumul ei înzăpezit și lung. 
 

Întâia oară când a fost să știu  
de seceta din Sofia, de foame, 

nu am crezut să pot să vreau să scriu 
 

de crucea și de bocetele mamei 
cu două fiice, cu un singur fiu, 

și tata în hățișurile spaimei.. 
 
 

Sonetul ruinelor 
 
Eu am văzut cum te-ai uitat la mine  
și m-a durut să văd ce ai văzut. 
Deși nici o oglindă n-ai ținut, 
m-ai arătat – ruină-ntre ruine.  
 
Pietrele vechi își șlefuiesc absența  
și recele solemn – pentru turiști… 
Pentru nepoți buneii nu sunt triști,  
atât doar că-i îndeasă… somnolența. 
 
Se-ntrec la somn, da-i cearcă insomnia  
în orele când toată lumea doarme... 
Nici într-un fel n-ajută poezia   
 
ori filozofi eterni cu a lor arme, 
când o oglindă-și freamătă pustia 
și nu se declanșează-n cer  alarme... 

. 
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Sonetul scării de brazi 
 
Binecuvântată săptămâna –  
să te întâlnesc din nou pe tine 
și să înțeleg că-ți pare bine, 
și că-mi place cum îmi cauți mâna. 
 
Săptămână binecuvântată –  
să mă duci de-un deget unde-ți place, 
crâng de stele, unde luna-ți face 
o oglindă, care mi te-arată. 
 
Binecuvântată zi de azi –  
m-ai adus din ceruri aripată… 
Mult mi-i dragă scara ta de brazi, 
 
de pământ și de iubiri legată, 
care nu-ți îngăduie să cazi 
când în ceruri ploaia nu-i curată. 
. 
 
Sonet cu două cărări și-un drum 
 
Cărarea mea cu-a ta s-au întâlnit  
și-au împletit un singur drum, o cale… 
Îmi place întâmplarea vieții tale,  
în  care viața mea s-a împlinit. 
 
Viața ta, viața  mea – doi stâlpi de casă,  
două-ntrebări și singurul răspuns… 
Până aici cu drumul am ajuns,  
din pragul nostru lumea e frumoasă. 
 
Două cărări, două-ntrebări, o cale… 
O casă doar și un răspuns la doi… 
Îmi place dealul care dă la vale,  
 
îmi place mult ce s-a-ntâmplat cu noi, 
povestea clară a cărării tale  
ce s-a-ntâlnit cu-a mea… Tot noi și-apoi! 
 
 
 
 

Sonetul omului și peștelui de pradă 
 
Limpede și harnic clipocesc  
apele din munții Făgăraș… 
Verde malul râului Arpaș… 
Stau la  pândă, păstrăvi pescuiesc. 
 
Săgetează apa străvezie  
răpitorii liniștilor mele, 
încrustați cu stele-floricele, 
sclipitori în libera stihie. 
 
Rar de tot se nimeresc să-mi cadă  
în cârligul ascuțit, ascuns  
în mereu nepotrivita nadă, 
 
și mereu ce-mi cade nu-i de-ajuns… 
Om de pradă, peștele de pradă… 
Care întrebare? Ce răspuns? 
 
 
 Sonet cu lună plină și cu urs 
 
În nopțile cu lună plină,  
când somnul mi-i cam problematic, 
mi-i greu să cred că e sălbatic 
același urs care-o să vină 
 
să-și ia tainul lui de pește 
și câte-or mai lăsa pescarii 
la locul cunoscut, de care 
mai toată Albota vorbește. 
 
Un urs pe lună plină vine  
și de crai nou pe-aceiași punte 
coboară din păduri virgine, 
 
coboară permanent  din munte – 
testează dacă jos e bine 
și omul să nu se încrunte. 

 
Iulian Filip, Chișinău – Rep. Moldova 
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Bristena Georgiana Mantu,  

„Chemări Lăuntrice-jurnalul unui pelerin/Inner Callings-apilgrin's diary” 
 

      Despre poeta Bristena Georgiana Mantu, aflăm dintr-un superb poem 

autoreferențial „23” că este la vârsta incandescentă a tinereții, la cei 23 de 

ani ai săi, pe care și-i poate număra încă „pe degete”, în plus, din varii surse 

externe, avem cunoștință că talentul Domniei sale este o prețioasă 

moștenire de familie, dacă ne gândim că bunicul matern este marele poet, 

Sterian Vicol.   

Abia desprinsă din adolescență, Bristena Georgiana Mantu, 

autoarea  volumului de poeme, „Chemări Lăuntrice-jurnalul unui 

pelerin/Inner Callings-apilgrin's diary”(ediție româno-engleză),Editura 

Timpul, Iași, 2022, ni se prezintă ca o persoană cultivată, cu ample lecturi de mare profunzime, care 

respiră în finețea și eleganța textelor sale poetice. La acestă vârstă, preocuparea majoră a poetei 

constă în descoperirea identității sinelui, iar autocunoașterea se realizează printr-o autoscopie  la 

rece, care dezvăluie o conștiință uluitor de lucidă la această vârstă. Prin urmare, asistăm la o frecventă 

focalizare a perspectivei lirice către universul propriei interiorități, precepute ca un registru versatil 

de  stări, senzații, trăiri, pe care tânăra le analizează cu minuțiozitate. Autoanaliza se integrează 

procesului mai larg de cunoaștere poetică, ce urmează gradual receptarea realității obiective din 

perspectiva înțelegerii în profunzime a tuturor mecanismelor intrinseci individualității Eului creator, 

perceput ca un receptacol subtil al suflului lumii exterioare. Poeta este conștientă că orice creație de 

valoare implică eforturi colosale, iar calea către esența înțelepciunii supreme străbate anevoios  „ 

straturi ciclice/excavând tot mai profund/înălțând spre noi orizonturi/cu fiecare rană vindecată,/cu 

fiecare judecată iertată/topind inima cea înghețată/asta-i povestea tuturor/și drumul 

fiecăruia.”(„Regăsirea dulce”) 

Limbajul de o claritate exemplară se mulează perfect pe sinceritatea și puritatea trăirilor 

adolescentine, marcate de naivități, indecizii și tribulații sentimentale. Spre surprinderea noastră, 

Bristena Georgiana Mantu se prezintă în fața cititorului cu aplombul și siguranța unui poet încercat, 

cu abilități incontestabile în mânuirea  mijloacelor de expresivitate artistică. Cele mai multe dintre 

poemele acestui volum vorbesc despre parcursul unui drum spinos al zbaterilor interioare  pentru 

aflarea propriei identități artistice, detașate de modelele și tiparele literaturii de duzină: „Ușor, ușor, 

ușor/nu-i nicăieri de mers/nimic de făcut, doar a fi//eliberând densități/îmbrățișând 

simplități/observând tipare/râmânând la esențiale/ancorat în inimă/nimic nu se dărâmă/predă-te 

curgerii/destăinuie-te luminii/dacă nu te va eleva/eliberează-te de ea//Ușor, ușor, ușor/nu-i nicăieri 

de mers/nimic de făcut, doar a fi”. 

        Observăm că fundamentală în ansamblul volumului este tema dedicată creatorului de literatură, 

a cărui genialitate poate deschide punți nebănuite către desăvârșire. În poeme vibrând de emoție, 

poeta dezvăluie o viziune personală privind cunoașterea adevărului de dincolo de limitările 
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orizontului apropiat. Zămislit cu harul creației, poetul 

trăiește experiențe demiurgice extraordinare, care îl 

plasează în circuitul etern al timpului mitic, abstras 

duratei existenței profane: „Cu aripi zburlite și 

umile/mă închin unui nou adevăr/ cu gheare 

îndărătnice zgârii/suprafața unui egou 

zdruncinat/murmurând un cânt de jale/unei 

conștientizări dureroase//Mă regăsesc/ într-o căutare 

nesfârșită/într-o alchimie continuă/o fascinație 

pentru renaștere/în nenumărate deșteptări// Zboară 

acum cu mine /mai presus de limite, te rog/ deasupra 

vârfurilor de conflict/printre norii de gânduri 

necruțătoare/ mai departe de peisajul existenței//Să 

pecetluim /ochiul conștientizării/ în inima 

iluminării.”(„Ochiul conștientizării”) 

       Bristena Georgiana Mantu are curajul să-și afirme 

originalitatea, printr-o distanțare certă de principiile 

generațiilor precedente, cantonate într-un sistem de 

gândire anacronic și anchilozant. Asumându-și rolul 

deschizătorului de drumuri temerar, cu o insurgență 

specifică elanului tineresc, poeta trăiește drama 

exploratorului solitar, iar  sacrificiile sale capătă 

uneori conotațiile jerfei cristice:„lăcrimez îngenunchind/ la altarul adevărului/Dumnezeu mi-e 

martor/ și aliat, azi mă predau/în totalitate luminii//„Se oprește cu mine!”/acest tipar toxic, 

ancestral/o fărădelege, o minciună/care mi-a prins părinții/și alte generații din urma lor/în capcane 

destructive//„Se oprește cu mine!”/decid să mânuiesc sabia/adevărului, să mă eliberez definitiv/ să 

sângerez la propria-mi înțelegere/ a unei alegeri cu adevărat libere//„Se oprește cu mine!”/misiunea 

mi-e să-i ușurez pe copiii mei/și pe copiii lor/de acestă povară ancestrală/transmisă inconștient.”(„Mă 

predau luminii”) 

      Bristena Georgiana Mantu debutează în literatură cu fermitatea și convingerea poetului conștient 

de menirea harului său creator de a dărui întregii lumi lumina cunoașterii autentice. În fiecare cuvânt 

al rostirii sale poetice transpar irizările de flacără vie ale arderilor interioare, care mistuie sufletul 

neliniștit al acestei adolescente atinse de aripa genialității. 

 

VIRGINIA DIMOFTE-CHIRIAC - Focșani, România 
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Mioara Baciu  – Versuri 
 
ȘI, IATĂ, AZI, MĂ-NTORC LA TINE, MAMĂ 
 
Cu ochii umezi, ca o căprioară  
Cu umeri garboviți de soartă 
Suspini pe prispa de la țară  
Că nu auzi bătând la poartă ... 
 
Iar nu-i vezi chipul fiicei tale 
Nici fiii tăi n-au mai trecut  
Să-ți toarne viață în pocale 
Și să-ți aline dorul mut 
 
Pustiu de vise stau să cadă 
Și se-ntrupează în tăceri  
Ți-i sufletul o toamnă caldă 
Ce-și plânge frunza nicăieri 
 
Nu îndrăznești să-ți spui durerea 
Nici ajutor n-aștepți, de fel 
Accepti să se-mplineasca vrerea 
Destinului, cât o mai fi, din el 
 
Cu-obrazul cald, lipit de geamuri 
Privirea lungă, dusă-n alte vremi 
Mai speri, prin sinuoase gânduri 
Copiii să îți mai alunge din temeri 
 
Să-i știi că sunt pe drumu-ăl drept 
Că-n existența lor sunt toate bune 
Că toată viața și-au trăit-o ințelept  
Și că azi, demni, se-ntorc la tine 
 
Deschizi timid zăvorul de la porți 
Faci drumuri, pe ulița fără nume 
Pui streașină privirii, de mai poți 
Și-astepti, sperând, intr-o minune 
 
Și, iată, azi mă-ntorc din nou la tine 
Să te cuprind, zâmbind, de subsuori 
Să-ți mângâi visele, s-alung suspine 
Și iar să-ți bucur sufletul până la nori 

 
Să-ți mulțumesc frumoasa mea 

Că fără tine-n viață, soare nu ar fi 
Cortina nopții peste mine ar cădea 
Noian de vise, întunericul ar nimici 

 
Tu ești minunea care-mi umple viața 
Ești vie flacără, ce- mi intreține visul 
Copii mei îti vor urma mereu povața 

De a-și trăi cu demnitate necuprinsul. 
 
 

           SĂ NU MĂ LASI 
 

Mă caută prin troienite gânduri, 
Găseste-mă pe ţărmul unui vis, 
Inviorează-ncercănate rânduri 

Și fă-mi din iarna clipei, paradis. 
 
De-o fi să mă - ntâlnesti, în stele, 
Să nu îmi lași lumina să se stingă, 
Să-mi scuturi ramul visurilor mele 
Prin anii care se zoresc să ningă. 
 
Să-mi lași mirarea-ţi ce coboară 
Când vers ţi-anin în inimă în dar 
Pe  prispa sorţii care mă-nfioară 
Doar tu, poţi fi, marele meu har. 
 
Ador dojana care-ţi creste-n buze 
Și stiu că, fără ea, nu pot să zbor 
Străine-mi sunt evanescente muze 
Când cerul frânge pleoapa unui nor. 
 
Să nu mă lași de-o fi să nu mai fie 
Dovadă-n legamânt de curcubeu 
Prin punteace clădim, spre vesnicie 
Torent de versuri, curgă tot mereu. 
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DE VINE-O ZI 
 
(Sub influența poeziei lui Marin Sorescu: "Dacă-
ntr-o zi îți vine să plângi") 
 
De vine-o zi, în care-o să mă chemi 
S-opresc izvorul ce-ți țâșnește în privire 
De voi putea, vei ști ce mult insemni 
Atunci când numele-ți rostesc, iubire... 
 
De vine-o zi, când vei voi să taci 
Te-oi înveli-n veșminte de tăceri 
Și liniștea voi coborî printre copaci 
Să-ți fie scut al clipelor de ieri.... 
 
De vine-o zi, când vei voi să pleci 
Din lumea asta plină de suspin 
Te rog, la poarta inimii să-mi treci 
Să-ți scot din halta vieții, alt destin... 
 
De vine-o zi, când n-o să mă mai vezi 
Si lacrimă-ți voi fi, demult, prin minte 
Vei ști că ți-a rămas doar să oftezi 
Mă vei găsi, plecată-n necuvinte....  
 
DACĂ 
 
Dacă mi-e inima o stâncă 
Aștern pe frunze, bolovani de gând 
Mă înconjor de stihuri care îmi cuvântă 
Prin rafturi de cunoaștere, flămând. 
 
Când iarna-mi suflă prin zăbrele 
Pustiu de țurțuri in priviri 
Mă-nchid în carapacea minții mele 
În mantia geroaselor dezamăgiri 
 
Și-mi torc tăcerile pe fir de-argint 
În nopți în care stelele își plâng 
Duminicile-n care norii-și mint 
Fuior de vise ce se sting plăpând. 
 
Dar, dacă inima mi-i soare 
Ce curcubeie-mi picură prin vene 

Răstorn cutii ale Pandorei peste mare 
Și-agăț glob de sperante-n gene  
 
Îmbrac in roz orice uliță  
A sufletului care zburdă de iubire 
Și las deschisă-n versuri o portiță 
Să-mi ducă pașii spre Dumnezeire... 
 
ȘTIU, MAMĂ 
 
Noiane de ghiocei își ning 
splendoarea 
pe străzile,  
și așa argintate de dor,  
ale tâmplelor tale 
dar zâmbetul ți-e încă viu  
în dosul ochilor blânzi 
ce-mi luminează necuvintele  
aninate în copacul tăcerii, 
din depărtate labirinturi .... 
Știu, mamă 
că eu ți-am sădit ghiocei 
pe brațul destinului  
dar, de la polul nord al 
trupului meu 
îi ud cu lacrimi de gând 
și-i mângâi cu raza inimii... 
Știu, mamă, 
că te-ai mulțumit mereu 
cu infinit de puțină lumină 
de teamă, ca s-ar putea face 
intuneric 
pe cărările mele ...  
Știu, mamă, 
tot ce ți-ai fi dorit vreodată  
să-mi spui 
și n-ai facut-o de teamă  
că ghimpii timpului  
m-ar putea răni.... 
Știu, mamă,  
că ți-ai așternut viața 
pe altar de lacrimi, de 
iubire, de speranță... 
De aceea, MAMĂ 
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îmi esti unicul univers 
în care vreau să-mi  
ocrotesc și eu vlăstarele 
de negura vremurilor  
și să le las moștenire 

cea mai prețioasă dintre 
iubiri: 
IUBIREA DE MAMĂ. 
 
Autor: Mioara BACIU – Galați, România
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Corespondență 
 

STIMATĂ DOAMNĂ REDACTOR ȘEF , STIMAȚI COLEGI 
UN MIRACOL ÎN ISTORIA LITERATURII ROMÂNE 

 
 Stimată dooamnă Redactor Șef am la dumneavoastră 
rugămintea să publicați în revista pe care o conduceți această 
Scrisoare! Vă mulțumesc, cu recunoștință Ștefan Dumitrescu 
CRISTOS A ÎNVIAT, fie ca Domnul să ne inspire și să ne 
ocrotească ! Felicitări pentru revista valoroasă pe care o 
conduceți, pentru contribuția revistei la dezvoltarea culturii 
române. Faceți un lucru cu adevărat extraordinar pentru cultura 
română și pentru țară ! 
 
Vestea aceasta pe care v-o dau SPER să vă bucure.. 
 În luna mai anul acesta se împlinesc 42 de ani de la 
asasinarea marelui Scriitor Marin Preda. O singură publicația 
după știința noastră și-a amintit de Scriitorul Marin Preda, 

asasinat pentru că a scris romanul „Delirul, vol I”. Dar mai ales pentru a nu scrie „Delirul, vol II”, 
continuare la „Delirul, vol I”. Asasinându-l pe Marin Preda (care ajunsese cu scrierea „Delirului 
II”, la pagina 17, coli A 4) asasinii lui l-au împiedicat să ducă la bun sfârșit scrierea romanului 
„Delirul„, vol II”. 
 Iată însă că s-a întâmplat un Miracol în literatura română, în istoria literaturii 
române. Aceasta este veste bună pe care v-o aduc. Romanul „Delirul, vol II”, continuare la 
romanul „Delirul, vol I” pentru care a fost asasinat Marin Preda, s-a scris la sfârșitul anului 1992 
și începutul anului 1993, și de atunci el există în literatura română. Subsemnatul este autorul lui, 
dar mărturisesc că el a fost inspirat din cealaltă dimensiune de spiritul lui Marin Preda. 
 Sunt scriitorul Ștefan Dumitrescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor 
a peste 30 de cărți de literatură (poezie, povestiri, romane, teatru, eseuri) și din mila Domnului 
scriitor român propus pentru Premiul Nobel de mai mulți ani. Scrierea romanului„Delirul, vol II” 
s-a datorat aparent unei întâmplări, dar cum la Dumnezeu nimic nu este întâmplător, este 
limpede că el s-a scris din voința Domnului. 
 Iată care a fost întâmplarea-neîntâmplătoare care a dus la scrierea romanului 
„Delirul, vol II”: la începutul anul 1992 Ion Cristoiu, redactor șef al Revistei Expres Magazin 
împreună cu familia lui Marin Preda, (Elena Preda) lansează Concursul literar „Cine scrie romanul 
„Delirul, vol II”, continuare la  romanul „Delirul, vol I”, de Marin Preda, așa cum l-ar fi scris Marin 
Preda.  
 Concursul a avut două etape: în prima etapă trebuia să scrii o Schiță a viitorului 
roman ”Delirul Vol II”, și dacă treceai de această etapă trebuia să scrii „Delirul, vol II” pe care 
trebuie să îl trimiți la redacție în două exemplare, bătute la mașină la două rânduri, până la 30 
aprilie 1993. M-am înscris la Concurs, am trimis Schița viitorului roman…  
Mai mulți scriitori, și dintre cei consacrați, au trimis Schița romanului „Delirul, vol II”, la redacție. 
Așa cum era și firesc au fost puțini cei care au trecut de prima etapă, șapte sau opt, dacă îmi aduc 
aminte. 
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Pentru că documentarea (epoca, atmosfera, personajele celui de al Doilea război mondial, 
cunoașterea până în cele mai mici detalii a vieții Mareșalului, principalele etape și operațiuni pe 
front ale Armatei Române, cunoașterea cercului de prieteni ai Regelui Mihai, intrarea în stilul și 
în mintea lui Marin Preda etc) mi-a luat foarte mult timp m-am apucat târziu de scrierea 
romanului.  

Abia pe 27 decembrie 1992, de ziua mea, Sf Ștefan. Pentru că am scris un timp de mână, 
și nu am găsit dactilografă, m-am apucat eu să învăț să bat la mașină.  

Astfel că prin ianuarie târziu am început să bat romanul la mașină. L-am scris dintr-o 
răsuflare. Trebuia să merg la liceu, astfel că scriam numai după ce veneam de la școală, până la 
12 noaptea sau mai târziu... 

 Romanul a fost scris într-o stare de oboseală profundă și de transă. De câte ori nu știam 
cum să conduc acțiunea romanului noaptea îl visam pe  Preda.   

L-am visat de multe ori în timpul scrierii romanului.  
De câte ori îl visam a doua zi vedeam acțiunea 
romanului cât se poate de limpede.  

Am terminat romanul de 500 de pagini 
fără să îl recitesc. Iar când l-am corectat am 
rămas uimit că manuscrisul nu avea greșeli 
absolut deloc. 
  
În timpul scrierii „Delirului, vol II” am avut tot 
timpul impresia că spiritul lui Marin Preda este 
cu mine. Când ieșeam din bloc să merg la 
Colegiu îi simțeam sufletul deasupra umărului 
meu stâng cum merge o dată cu mine uitându-
se la mine.  
Pentru că ori de câte ori l-am visat pe Preda am 
văzut foarte limpede cum să conduc acțiunea 
romanului (deși mai înainte nu știm cum să 
conduc acțiunea), pentru că i-am simțit sufletul 
că este tot timpul cu mine, pentru că un roman 
atât de întins a fost scris în nici trei luni, mai 
mult în stare de transă, concluzia mea este că 
romanul a fost inspirat de Marin Preda din 
cealaltă dimensiune.  
Am simțit foarte concret lucrul acesta !  
El a fost cel care m-a ajutat să scriu romanul !  

Că acest roman, tocmai pentru că fusese început de Marin Preda, trebuia să fie scris, trebuia să 
fie terminat, să existe. Și el a fost, iată, inspirat de Marin Preda, din cealaltă dimensiune. 
 
 Romanul a fost trimis cu două săptămâni înainte de data precizată în Anunțul 
Concursului din revista Expres Magazin, în două exemplare, bătute la două rânduri, la redacție. 
În Anunțul Concursului se preciza că  romanul câștigător va fi tipărit și că Autorul romanului 
câștigător va primi un Milion de lei, acesta era Premiul Concursului.  
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Romanele trimise la Concurs au fost jurizate, iar romanul subsemnatului a luat Premiul I. Am fost 
sunat din redacție acasă și mi s-a comunicat că romanul meu a luat Premiul I, și că trebuie să dau 
de băut. Am promis că dau de băut.  
 Acum după ce Juriul a STABILIT CĂ ROMANUL MEU A LUAT PREMIUL I ROMANUL 
TREBUIA TIPĂRIT. Din păcate ticălosul de Cristoiu n-a mai publicat romanul și nu mi-a mai dat nici 
milionul. Scriitorul Ion Zubașcu, redactor al revistei în acea perioadă și membru al juriului care a 
jurizat  „Delirul, vol II” mi-a spus că Ion Cristoiu s-a temut, i-a fost frică să publice romanul, și ca 
să nu-l publice a fost plătit. Așadar Cristoiu nu s-a ținut de cuvânt, de ce spunea în Anunțul 
Concursului publicat multe săptămâni în revista Expres Magazin în anul 1992. De aceea aș dori să 
îl dau în judecată pe Ion Cristoiu având ca Argument Anunțul din revista Expres Magazin și 
existența romanului „Delirul, vol II, mai valoros decât „Delirul I”. 
 Toate acestea le descriu în  cartea „Povestea scrierii romanului „Delirul, vol 
II”.  Pentru că nu avem voie să-l uităm pe Marin Preda, pentru că trebuie să ne aducem aminte 
de el și de Romanul„Delirul” cu recunoștință am la dumneavoastră rugămintea să publicați 
această Scrisoare, ca să știe cât mai mulți români că romanul „Delirul, vol II”, pentru care a fost 
asasinat Marin Preda, s-a scris în istoria literaturii române. Că el există. Că visul lui Marin Preda, 
Proiectul lui de a scrie „Delirul, vol II” a fost dus la capăt cu ajutorul Domnului. Că este un roman 
de mare valoare, și pe care dacă-l citești nu-l mai lași din mână și juri că este scris de Marin Preda. 
Că astfel i s-a făcut în cultura și în istoria literaturii române dreptate unuia din marii scriitori ai 
noștri ASASINAT ÎNTR-UN MOD RUȘINOS. E vorba de Marin Preda. Că acum literatura română 
este mai bogată cu romanul „Delirul, vol II”. Nu pot să nu exclam : ce rușine, stimată Critică 
literară, stimați critici literari că ați făcut pe voi de frică să scrieți despre romanul „Delirul, vol II”. 
De asemenea îi spun lui Ion Cristoiu, ce rușine, dragă Cristoiu, că ți-ai bătut joc de Marin Preda ! 
Că ai cenzurat visul și Proiectul lui Marin Preda, acela de a scrie  romanul „Delirul, vol II, care 
întregea romanul „Delirul, vol I”. Publicarea și  citirea, comentarea bine intenționată a romanului 
„Delirul vol II” este un omagiu adus marelui scriitor Marin Preda pe care îl reînviem cu fiecare 
lectură.  
 V-aș fi recunoscător dacă ați publica fragmente din  romanul „Delirul, vol II” și din 
„Povestea și istoria scrierii romanului „Delirul, vol II”, pe care vi le trimit cu atașament. De 
asemenea m-aș bucura dacă ar exista o Editură (poate chiar dumneavoastră, Certitudinea, pentru 
că sunteți patrioți) care ar publica a doua Ediție a romanului. Precizez că Prima ediție a romanului 
„Delirul , vol II” a fost tipărită abia în anul 2004, de un editor foarte curajos, dl Emil Catrinoiu, la 
editura dumnealui „Fortuna”. Până la admirabilul editor care este dl Emil Catrinoiu mai multor 
editori din București le-a fost frică să publice romanul.  
 Mai spun că de asemenea romanul „Delirul, vol II” se găsește publicat pe Amazon. 
Cum mai mulți cititori, admiratori ai lui Marin Preda și ai mareșalului Ion Antonescu, și iubitori de 
literatură (sunt întrebat de fiecare dată când public romanul „Delirul, vol II”) și-au manifestat 
dorința de a cumpăra romanul, eu cred că tipărite împreună, „Delirul, vol I” și ”Delirul, vol II” s-
ar vinde foarte bine. Ar fi un eveniment în cultura română după ce existența lor a fost mai întâi 
un miracol. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne inspire și să fie cu noi tot timpul ! Fie ca Domnul să 
binecuvânteze ambele romane „Delirul, vol I și vol II” și sufletul lui Marin Preda în cealaltă 
dimensiune.  
Scrisoarea aceasta este un Omagiu adus marelui scriitor Marin Preda.  
Mulțumim, Doamne pentru toate. Amin ! 

Cu prețuire, al dumneavoastră Ștefan Dumitrescu  
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Florica R. Cândea - Versuri 
 

LILIACHIU 
 
Umeri de ceară 
Zbor de cocor 
Seara 
Aripi 
Presară 
Mușchi de copac 
Lut 
De nămoluri 
Eresuri 
De stoluri 
Nuci și podoabe 
Seva 
Zăloage 
Cântec de zgură 
Zăgaz panaceu 
Cioburi de gură 
 
*** 
 
Iată chipul 
Din oglinda sclipirilor 
Iubite 
Era așa 
Ca un vrej 
Abandonat la cutia cu 
bijuterii 
Uitată acolo 
La Casa dintre ierburi 
Puse la scrobit 
Pentru 
Somnul altor nopți 
Deschise de perna suflului 
tău 
Cu puls aromat 

Vine ceasul când doctorul de 
timp 
Îți va măsura secundele 
părăsite 
De vreme 
 
*** 
 
Să te rogi 
Soarelui 
Oare cum ar fi 
Poate ar semăna cu un 
deșertat vis 
Pe aripi de vultur 
Știi 
Iubite 
Nu-mi ești veioza obscurului 
Dar îmi poți fi 
Armonic potir 
În palma cu inel de safir 
Schițat la tuse 
Violet pe gât 
Suntem așa între două 
treceri 
Salbe macerate pe coapse 
 
*** 
 
Ești ca un pumnal 
Iubite 
Care ucide 
Viruși puși la tocat 
Să te facă fericit 
La umbra mea 
Ucisă 
În seri cu luna plină 
Sus pe cerul 
Răsucit în părăsiri 
Du-te 
Vino 
Un rătăcitor 
De jur împrejur 
Vom fi ceara din tămâie 
Și umbra din alt Mâine 

 
*** 
 
Știi iubite 
Îngheața 
Epistola sihastrului din noi 
Te uită cum plătim 
Îmblânzirea destinelor 
E agonie în fumul 
Dintre părăsite vii 
Dar drumul meu 
Cu tine 
Epistola târzie 
Sparge urma cenușiilor 
Mâini 
Pe care le încătușai 
Vom fi simfonie la par 
Cu zămislite 
Pofte 
 
*** 
 
Să nu te întârzii în 
Pacea ta 
E aproape suflul unui înger  
Reqviem 
De curcubeie 
Cântă prin potoape 
Spinii se predau furcilor 
Țintuite 
La porți 
Cu povești 
Ne vom preda trupului 
Cu tot cu basmul pe care am 
încercat 
Să ni-l vindem 
*** 
Mă gândesc cum 
Am să presar cenușa viilor 
Peste infuzii 
De mătăsuri 
Și minți cu fulgere și 
respirații 
Cu aer de nutriri 
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Să am curaj 
Să mestec 
Somnul 
Tipic al căutării sinelui 
Printre prada cuvintelor 
Apoi să călătorim 
Sa apucăm un tren 
Surpat de întrebări 
Ne vom deghiza în 
personaje pustii 
Să nu ne cunoască actorii 
vietăților 
 
*** 
Stau de vorbă 
Cu Pacea vorbelor aduse de 
canapea 
E ca și cum 
La Punctele cardinale 
Se va Măsura 
Un clipocit de zgură 
Mă întreb când se va coace 
Mierea din frunze 
Va fi oare 
Alt anotimp 
Sau vin turme cu miei 
Cuibăriți 
La zăvod de iarbă înroșită 
Pe rugul  
Murilor de catifea 
 
*** 
 
Acum ascult 
Glas de descântec 
Din pojar de pântec 
Și-mi lepăd șoseta 
Pusă la drum 
Sa cunoască pașii 
Apoi 
Caut să leg de șireturi 
Ascultările de patefon 
Când se ia 
Ca un microb 
Casca din sonor 
De ton 

Voi înțelege cum 
Sar crengi de pom 
Pe trepte de scări 
Și voci mute 
De om 
CUNUNII METAFORICE 
(1) 
 
Cerul azi 
smerit de atâta pavoazare 
îmi ruginește umbra 
în jugul gâtului tău. 
Ai grijă... 
e inima mea 
ca o umbră groasă... 
 
(2) 
 
Am cumpărat de la chioșcul 
din colț 
o floare ca de stâncă 
era așa 
cât o felină 
ce trezea 
somnorosul vânt a plecare, 
dar 
creanga rătăcită pe glastra 
din zori 
mă ferea de vântul 
ce bătea  
din lanțuri... 
 
PANDOREENE 
 
*** 
 
Mai vino azi 
Mai vino 
Mâine 
Când sori răsar la mal de 
șoapte 
Mai vino și atunci 
Când 
Ochiul 
Cam insomnit 
Se zbate 

Mai vino 
Și acum 
Când fumul se plimbă ca un 
domn 
În părul despletitelor 
Domnițe 
Iar din grădina curge zeama 
Cununilor felii de spice  
Mai cade câte o pară, două 
Să te tot plimbi 
Printre suvițe 
Sunt umbre 
Umbre în șirag 
Iubite 
De puncte cardinale 
Și pudoare 
Căci uneori 
Eu sunt și farul 
Nămolului 
Umbrit de o altă 
Zare 
Mai vino 
Azi 
Sau lasă pe mâine 
Când am s-alung și șalul 
Papușilor 
De zâne 
 
*** 
 
Mă tem că vine 
Ceasul 
Când Spinul trandafirului 
Moare la vederea cupolei 
De-nsorite cărări 
Mă tem că undeva 
La o ceașcă de ceai verde 
Inelul 
Mâna ta 
Iubite 
Va-ncleșta 
Pecetea serilor cu soț... 
 
Florica R. Cândea – Arad, 

România  
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GEORGE COCA-LOB 
 

25 martie 2021 Barza lui Barna1 între z și n. Sediul materiei2: ORDIN nr. 
500 din 23 martie 2021 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză 

(Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Balş3 
 

 Înainte de 1989, primăvara, la noi în sat venea o barză care își făcea 
cuibul pe un stâlp mare de telegraf de pe marginea drumului. Noi copiii 
eram foarte bucuroși.  
Barza stătea toată primăvara și vara cocoțată în vârful stâlpului de 
telegraf, unde își construise un cuib din care din când în când zbura de 
acolo pentru a aduce hrană puișorilor ei.  
Devenise o locatară a satului, iar noi copiii o iubeam foarte mult.  
Toamna pleca în zbor cu puișorii ei, care aveau deja aripi, spre țările 
calde ale Uniunii Europene, unde era traiul mai bun.  
După ce am plecat la liceul militar rar mai vedeam barza în vacanța de 
vară.  

Nimeni nu îndrăznea să o deranjeze.  
Deunăzi, pentru că se apropie primăvara, în România, o barză a plecat din țările răcoroase ale 
Uniunii Europene în care suntem integrați definitiv și irevocabil (să mai vedem!) unde traiul este 
mult mai bun și s-a cazat pe un stâlp de telegraf, chiar în vârful lui, în localitatea Balș, unul dintre 
orașele noastre. S-a orientat pentru că putea să ajungă într-o comună fără apă caldă, fără 
încălzire, fără străzi asfaltate, fără semafoare, fără săli de sport, fără treceri de pietoni, dar cu 
noroiul până la genunchi, cu șanțurile colmatate, cu toaleta în spatele curții și cu gunoiul aruncat 
la marginea satului.  
Barza a întârziat puțin pentru că altfel sărbătoarea împreună cu cei din Balș Ziua Olteniei.  
După 1989, au apărut o serie de instituții pentru protecția animalelor, au chiar și poliția păsărilor, 
mediului și multe altele.  
Barza din satul meu natal murdărea zilnic poteca lângă care se afla stâlpul de telegraf, dar niciun 
sătean sau reprezentant al primăriei, nici măcar șeful de post, nea Costache milițianul, nu erau 
deranjați de acest lucru.  
După 1989, românii s-au emancipat și nu mai suportă găinațul de barză. Astfel, o localnică din 
Balș a reclamat barza pentru că îi murdărește acoperișul casei, precum și tot ce scotea prin curte.  

 
1 Ministrul Mediului (n.a.) 
2 Sediul materiei? Ce o fi ăla? Cadrele didactice care publică cursuri, tratate etc., folosesc des această sintagmă. Eu 
am auzit-o prima dată de la domnul colonel de justiție militară Babonea de la Brașov, iar toții cei nou veniți la 
Direcția Juridică ne uitam cu mare mirare la domnia sa. Eram în trenul regelui Mihai și călătoream către o 
garnizoană unde urma să aibă loc timp de trei zile întâlnirea anuală cu toți consilierii juridici din armată. (n.a.) 
3 Având în vedere Referatul de aprobare nr. DB/196.779 din 15.03.2021 al Direcţiei biodiversitate, ţinând seama de 
Avizul Academiei Române nr. 19/CJ din 18.02.2021, luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din 
Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin 
Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, în temeiul 
art. 38 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) 
din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:................................ 
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De multe ori, la noi la țară ne murdărea și rufele puse la uscat dar nu ne supăram pe barză. Inițial 
a vrut să introducă o acțiune civilă având ca obiect răspundere civilă delictuală, dar un avocat 
imberb din baroul Olt i-a spus că nu se poate pentru că barza nu are calitate procesuală pasivă.  
Avocatul a consiliat-o și a îndrumat-o să formuleze o petiție/ sesizare către primărie în temeiul 
Legii nr. 233 din 2002 de aprobare a Ordonanței 27 din 2002 cu rezolvarea petițiilor, sesizărilor și 
reclamațiilor.  
Primarul nu avea în organigramă serviciul juridic și a fost nevoit să sune la prefectură. Acolo în 
organigramă exista o direcție juridică. Mulți dintre consilierii juridici fiind odraslele sau neamurile 
mai marilor din fruntea bucatelor politice.  
S-au cerut opinii legale privind relocarea cuibului. Au fost și opinii separate. După îndelungi studii 
de documentare privind legislația europeană ce urma să se aplice la Balș, prefectul a înaintat 
lucrarea spre legală soluționare ministrului Mediului care era membru în același partid ca și pre-
fectul.  
Ministrul Mediului, care și el avea în organigramă o Direcție Juridică cu un birou juridic care se 
ocupa chiar cu berzele. Unii dintre consilierii juridici urmaseră cursuri la Bruxelles cu tema 
„Protecția juridică a berzei arc peste timp”.  
A doua zi era ședință de guvern, iar Ministrul Mediului, la punctul „Diverse” de pe ordinea de zi, 
l-a informat pe prim-ministru despre situația disperată a berzei de la Balș care nu prea dorea să 
fie relocată pentru că lucrase mult timp la cuibul ei, iar puișorii se simțeau foarte bine.  
Prim-ministrul avea și el în organigramă o Direcție Juridică și mai stufoasă, de asemenea cu juriști 
specializați în drepturile fundamentale ale berzei. Au avizat pozitiv avizul juriștilor specialiști de 
la Ministerul Mediului, după ce au sunat la Direcția Juridică a Berzei de la Uniunea Europeană.  
După apariția ordinului în Monitorul Oficial, barza a fost relocată. La această misiune de 
importanță națională au participat: Direcția Biodiversitate, Academia Română, Ministrul 
mediului, apelor și pădurilor, Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, RENEL OLT, 
Agenția pentru Protecția Mediului Olt, personal împuternicit din cadrul subunităților teritoriale 
de specialitate ale autorităților publice centrale care răspund de protecția mediului, mass-media, 
posturile de televizune din Olt.  
Filmul relocării a fost transmis în timp real către reprezentații Uniunii Europene care au urmărit 
cu inima la gură întreaga operațiune de relocare.  
Procedura a fost una ca la urmărirea penală. S-a întocmit un raport detaliat asupra acțiunii 
derulate privind:  
• Specia pentru care s-a acordat derogarea  
• Numărul exemplarelor  
• Stadiul de dezvoltare  
• Starea exemplarelor înainte de prelevare  
• Starea exemplarelor după prelevare  
• Locul de prelevare  
• Data prelevării  
• Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere  
• Stocarea şi destinaţia specimenelor  
• Motivul recoltării/derogării  
Potrivit art. (1)Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 
migraţia de primăvară a berzelor, dar nu mai târziu de 25 martie 2021.  
Astăzi, pe la ora 10:00, sună telefonul de pe un număr privat. De regulă, când sună numere 
private ori sunt sunat de un deținut din penitenciar, ori de la arhivele instanțelor sau instituțiile 
publice.  
— Alo, da!  
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La celălalt capăt al firului telefonului, cine credeți că era? Cum care fir, păi nu v-am spus că barza 
era pe un stâlp de telefonie, ea nu avea telefon mobil.  
— Bună ziua, domnul avocat Bârzoiu?  
— Da!  
— Sunt Ciconia ciconia, barza de la Balș, aș dori o consultație juridică telefonică pentru că nu pot 
părăsi cuibul în vederea relocării.  
— Sigur, spuneți vă rog!  
— Doresc să introduceți de urgență o ordonanță președințială și în același timp o acțiune în 
contencios administrativ pentru că sunt vătămată într-un interes legitim și mi se creează un 
prejudiciu cu ocazia relocării.  
— În regulă, dar trebuie să încheiem un contract de asistență juridică, să îmi semnați o 
împuternicire și să stabilim un onorariu.  
— Care ar fi onorariul?  
De multe ori, când nu cunoști clientul, este greu să stabilești telefonic onorariul. Mă risc și cer un 
onorariu mare mizând pe faptul că barza venise din Uniunea Europeană unde salariile sunt mari 
și se trăiește bine.  
— Aoleo! Așa de mult? De unde să am eu domnule avocat atâția bani, când ăștia mi-au dărâmat 
și cuibul? Nu se poate o altă modalitate de plată?  
— Cum adică?  
— Păi, după cum știți, eu aduc pe lume copii. Aveți nepoți? 
— Nu am.  
— Dacă dumneavoastră câștigați procesul, eu vă aduc un nepot.  
— Sigur?  
— Precis!  
— În regulă, zic eu.  

Oameni buni, cu această ocazie cartea mea se termină. 
Trebuie să mă ocup de cazul berzei. Vreau să câștig 
procesul și să îmi pun în executare prin executorul 
judecătoresc contractul de asistență juridică pentru că 
este titlu executoriu. Încă de la fond pentru că sentințele 
din contencios administrativ sunt executorii, o să oblig 
barza să îmi aducă nepotul. 
 
 

Conf. univ. dr. George COCA, București – România 
 
Notă:  
Cartea poate fi achiziționată direct de la Editura 
Neverland accesând linkul de mai jos: 
 
https://www.neverland.ro/carte/reflectii-cu-lectii-de-la-
mihai-bravu-la-babadag/ 
 

 
 

https://www.neverland.ro/carte/reflectii-cu-lectii-de-la-mihai-bravu-la-babadag/
https://www.neverland.ro/carte/reflectii-cu-lectii-de-la-mihai-bravu-la-babadag/
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Carina A. Ienășel - Versuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inscripție pe o creangă de gorun 
 
mi-e somnul dus departe-n lumi de piatră  
şi gândul prins pe drumuri ce nu sunt;  
cu ochii-nchişi ascult cum mă mai ceartă  
o voce caldă,-uitată-n visul crunt!... 
 
adânc ascuns în cute gri de suflet  
a adăstat un dor pierdut de Vreme:  
în colțul gurii-i văd mereu un zâmbet  
şi-adoarme des în cântec de pricesne... 
 
prin munții suri ai amintirii curg  
strămoşii - prefăcuți în stropi de rouă  
şi frunze-amare zboară în amurg  
şoptind povestea lor a mia oară... 
 
mi-e somnul adormit sub un gorun:  
respiră umbre reci de amintire;  
o toacă bate iar (ca la-nceput!)  
să ştie lupii unde să se-adune!... 
 
poem 
 
ascult, spre seară, voci atât de calde  
cântând despre dureri și de război   
și înțeleg că-n lume (încă) arde  
alt foc mai mare decât cel de-apoi; 
 
e suferință peste tot în viață –  
cutuma, însă, spune să uităm,   
că bine-ar fi să devenim paiațe  
și apatia-n suflet s-o purtăm… 
 
rascolinc sunt și sânger pentru toate  
și lacrima mi-o șterg cu-n colț de cer,  

trecutul îl invoc, sperând că, poate,  
la porți de dor ajunge grănicer! 
 
„sunt zorile, acuma, liniștite”:  
azi, cavalcada e în gândul meu…  
iubirea îmi vorbește pe șoptite   
şi parc-o rugă aud în vis - mereu... 
 
*** 
miroase-a sare-n părul tău. și-a mare.  
miroase-a val și-a cântec de sirenă:  
amăgitor și tainic îmi e drumul  
țesut în dor de muzică selenă! 
 
dantela albă-i împletită-n valuri  
și plase așteaptă-n grabă să le vină  
din peștii mării cel mai mare pește  
purtându-te, profetic, în derivă... 
 
delfinii-n joc neîncetat își strigă  
dorința de a fi ce n-au mai fost  
și albatroși pierduți în larg visează  
fatalului poem un singur rost – 
 
miroase-a sare-n părul tău. și-a mare.  
prefac în praf atâtea mii de scoici  
ce mi-au șoptit cu vocea mării calde  
că ești aici, deși nicicând n-ai fost... 
 
*** 
iubirea mea, îmi eşti întreg o rană  
de parcă-mi vii dintr-un ciudat război;  
îți curg fosforic gândurile-n toamnă  
şi sufletul ți-l văd visând la noi... 
 
iubirea mea, mă prinzi în ochi cu ciudă  
şi nu-mi dai drumul din strânsori de văz  
de parcă bătălia cea mai cruntă  
o porți cu teama că ai să mă pierzi; 
 
iubirea mea, se lasă iarna-n lume:  
ninsorile ne vin potop din nou,  
te-adăpostesc de gerul vieții-n sânge  
şi-ți dau să bei din vinul cel mai nou! 
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iubirea mea, îmi ții dragostea-n palme  
fără să-ți pese că îți arde-n mâini,  
numai când ziua se desface-n noapte  
o modelezi în glob fără de vini – 
 
iubirea mea, vreau globul din lumină,  
în care ai ascuns din tine-un strop,  
ca să îl port în inima mea plină  
cu întuneric, drept caleidoscop... 
 
*** 
după cum ştii şi tu atât de bine  
mi-am pus în gând să construiesc un pod –  
o punte simplă, rustică,-nspre tine,  
din scândură de cedru şi năvod; 
 
va mirosi ca la-nceput de lume  
şi tot atât de trainic îmi va fi;  
va curge pe sub el un râu de munte  
cu păstrăvi ce-n secret se vor iubi! 
 
mă va-ntrista văzându-l în tangaj  
ca pe un braț rămas cumva în aer,  
care menit era să-mi stea sub cap  
când obosită-mi fac din visuri caier... 
 
dar, sub priviri-năsprite de vreo toamnă,  
ai să apari pe podul meu din lemn  
şi temerar ai să îl treci, de parcă  
vei fi simțit că este un însemn... 
 
atunci... o să adulmec bucuria  
cu patima de jucător ce-ar vrea  
quinta royală până la ivirea  
întâii dimineți în viața sa.... 
 
inscripție pe dor 
 
iubirea mea, sunt arhitect de visuri:  
știu proiecta, de vreau, păduri de pin  
sub mările din Nord, să le priască   
prefacerea în chihlimbarul fin 
 
cu care își vor face, după poftă,  
sirenele... coliere și brățări,  
să-și asorteze lumea lor anostă  
cu accesorii pline de mister; 
 

ce va rămâne... o s-adaug urbei  
pe care-o construiesc lâng-un coral:  
să poată luna să își spargă-n urlet  
întregul dor, în felu-i magistral! 
 
va fi cetatea tainei, neștiută   
decât de tine, fiindc-a ta va fi –  
ți-o dăruiesc, când soarele își uită  
căldura verii-n valuri argintii; 
 
va fi un loc cu iz slavon, știi bine,  
și nereide, care ți-or cânta,  
și, de vei vrea, poți să te-mbeți cu mine:  
sunt cel mai tare alcool din viața ta! 
 
iubirea mea, să ne botezi cetatea  
cu nume potrivit, poate-ntr-o zi   
o să ne ceară-impozit însăși marea,  
c-am atentat la valurile-i vii... 
 
inscripție pe o rază de soare 
 
discret, soarele mi se prelinge-n palmă –  
simt cum îmi arde sângele încet  
și din albastrul înghețat îmi pare  
cărămiziu că-ncepe a curge-ntreg...  
 
n-a bănuit o singură secundă  
că raza lui fierbinte ar putea  
să îmi aducă-n brațe atâta trudă  
cât nu-i în stare omul a purta... 
 
că-i vinovat de vânturile verii,  
ce-mi amintesc de-o plajă din metal,  
și că m-așteaptă încă briza mării  
să-mi învelească trupul în cristal; 
 
că părul îmi e îmbibat în sare  
și focul lui domol din asfințit  
iscă în trup incendii-atât de rare  
cum e posibil numai la sfârșit...  
 
mi se prelinge soarele-n șuvițe –  
firesc, ca un detaliu cotidian,  
și îmi împarte sufletul în ițe,  
ironic împletind un nod gordian... 
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inscripție pe un apus de soare 
 
crepuscul de citrin adevărat  
am contemplat, deunăzi, în cetate:  
mocnea în soare un dor așa ciudat  
că am putut în ochi să-l simt cum doare... 
 
și macii, prinși în părul meu amar  
ca nucii-nveșniciți în pârguire,  
i-am agățat de ceru-nvolburat –  
amprentă vie a dragostei din mine!   
 
în gândul meu, incendiam imperii,  
ca să ajung în vis să te prefac  
și mă simțeam intrusă printre merii  
care-ți ningeau cu aur și cu alb... 
 
albastru-violet era pretextul  
de a-ți transmite, telepatic: zbor!...  
și-n plin complot mă aflu cu Universul,  
vrând să te știu la noapte pe de rost... 
Duminică  
 
ruptă din timp această după-amiază –  
stau clipele încremenite-n zid...  
ochite de-undeva de la distanță,  
s-au prefăcut în piatră de mormânt...  
 
așa că pot să hoinăresc prin lume 
de parcă aș fi singur pe pământ  
și agitația, ca să nu conturbe,  
e dată la volumul cel mai mic.  
 
să se audă ca un dor aparte 
ori ca un cântec de prin alte vremi, 
departele ce știe să mă poarte  
pe undele poveștilor de ieri.  
 
ruptă din cer această după-amiază – 
stau îngerii de pândă și-un lutier  
pe corzile viorii vrea să-mi țeasă  
o rugăciune ori, poate, un poem, 
 

să nu mai știu că-s prinsă la hotare... 
să nu-mi mai pară soarele suspect... 
și dacă softul vieții dă eroare,  
să-l resetez până va fi perfect. 
 
new microsoft word document 
 
cândva... degetele mele erau pătate cu 
cerneală: 
literele se legau elegant pe foaia cu miros de 
albastru, iar stiloul era o bijuterie de preț;  
se spunea că am scris caligrafic;  
se spunea că scrisul meu este o prelungire din 
mine, un fel de fire dincolo de trupul din carne 
și oase. 
cândva... scriam cu grijă, fiindcă litera, silaba, 
cuvântul  
nu se mai puteau șterge…  
rămâneau captive după gratiile albe ale 
hârtiei 
preț de o viață. 
acum... degetele mele apasă pe tastele 
laptopului 
cu teamă moștenită de la orele de 
stenografie,  
când învățaseră să scrie prescurtat, repede, cu 
viteza gândului, cum ar veni… 
când învățaseră, ca un bonus, că fiecărui 
deget îi e dedicată o tastă, o literă;  
câte răni le-au rămas în memoria celor 54 de 
oase ale mâinilor,  
în memoria celor 10 amprente… 
au învățat totuși că fiecărui deget îi 
corespunde o tastă și nu e loc de greșeală.  
ce dacă există backspace, delete, 
autocorect?... 
degetele mele simt încă, până în vârful 
unghiilor, usturimea loviturii… își amintesc 
încă tunetele din sala de stenografie: „fiecărui 
deget îi corespunde o tastă…”, ca acum să 
deschidă, chiar dacă poartă cu ele nostalgia 
stiloului, un nou fișier word… 
 

 Carina A. Ienășel , Arad - România  
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Căutând copilul din noi 
 

ADAGIETTO - Aurelia Rînjea 
cronică literară 

 Volumul de poezii ADAGIETTO al poetei Aurelia Rînjea este editat 

în limba română și limba franceză, publicat de Editura LUCVAL&KEN în 

anul 2022 și reprezintă un cadou de suflet pe care distinsa autoare îl face 

nepoatei Alexia, căreia îl dedică. 

Înainte de a trece la cartea ADAGIETTO, aș dori să fac o scurtă 

prezentare a celei care o semnează, considerând că ar fi binevenit și de 

asemenea important ca cititorul să cunoască câte ceva despre cea care 

a mânuit pana fermecată, dând naștere acestui excepțional volum de 

versuri, în dulcele grai românesc și tradus în limba lui Moliѐre. 

Stimata doamnă scriitoare Aurelia Rînjea este o personalitate binecunoscută lumii literare 

și cititorilor de pretutindeni, fiind prezentă activ în viața literară încă din anul 2001, când a 

publicat prima sa carte „Oglinzile 

nopții”, editura Asta Nova, 

Brașov și având un foarte bogat 

palmares publicistic, publicând 

până în prezent peste 40 de cărți 

proprii, la diverse edituri. 

Deasemenea a publicat în peste 

20 de antologii și volume 

colective cât și în nenumărate 

reviste literare din țară și 

străinătate, fiind membru al 

World Poets Association 

România și al Uniunii Scriitorilor 

de Limba Română și obținând 

nenumărate diplome și premii 

literare. Despre scrierile sale de 

succes, s-au scris numeroase 

cronici literare, precum și 

menționări în diverse cărți, 

reviste și ziare. 

Deși, fiind fizician la bază, 

domnia sa a știut să găsească 

echilibrul între știință și artă, 

căutând misterul interior și 

îmbinând printr-o punte 

imaginară fizica cu poezia și 

pictura. Albert Einstein spunea: 
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„Cea mai frumoasă experiență pe care o putem avea este misteriosul – emoția fundamentală care 

este la originea adevăratei arte și adevăratei științe”. 

Simțirea și vibrația prin care trăiește poezia, scriind-o și recitând-o, fac din scriitoarea Aurelia 

Rînjea un exponent de seamă al literaturii române contemporane, pe care o îmbogățește printr-

un stil unic, cald, subtil și plin de emoție și de iubire. 

Este foarte important ca scriitorul de azi să fie responsabil și să lase în scrierile sale învățături, 

pilde, îndemnuri, făgașuri de urmat, cărări bătătorite pe care să calce viitorimea, iar scriitoarea 

Aurelia Rînjea face acest lucru ca o datorie sacră pe care o simte, poate și prin prisma meseriei 

de profesor aflat la catedră  mulți ani, dar și prin prisma datoriei artistului care simte să lase și să 

transmită valori curate și nealterate celor ce vor veni, ca pe un giuvaer ce trebuie păstrat cu 

sfințenie și apoi predat din generație în generație. 

Volumul ADAGIETTO scoate în evidență necesitatea căutării copilului din noi, pentru că așa cum 

spunea Pablo Picasso: „Fiecare copil este un artist. Problema este să rămâi un artist când crești”.  

Creația presupune curățenie, presupune ceva magic, ceva aproape de divin, o simbioză între 

existență și închipuire, un transfer de energie prin sentimente și emoții între pământesc și celest. 

De aceea copiii sunt considerați îngerași, pentru că sunt puri, adevărați și sinceri, ei iubesc curat, 

pentru că încă nu cunosc răutatea lumii. 

În această părticică a inimii noastre, ce rămâne mereu aparținând copilului din noi, ne invită 

autoarea Aurelia Rînjea să ne regăsim și să ne căutăm acele valori curate și nealterate. Întreg 

volumul ADAGIETTO este un periplu printre amintiri încărcate de subtil, de emoție, de imagini 

care te invită să vizualizezi, dar lăsându-ți loc să visezi și să te transpui în propriile amintiri. 

Dorul de copilărie, de locurile natale, de „copaia bunicii” de „căluțul alb”, de „vârful dealului”, 

de „șirurile de oi”, de „guguștiucii de la geam”, de „crângul cu păpădii”, de „cântecul pădurii”, de 

„dansul licuricilor”, de  „concertul broaștelor”, de „avioanele de hârtie”, de „păpușile din aluat”, 

de „coșurile cu flori cusute pe iie”,  de „merele roșii ale grădinii”, de „vie cu pruni si gutui”  sunt 

omniprezente în volum și lasă să transpară o tristețe, că a trecut prea repede acea copilărie 

frumoasă, în care au fost prezenți și mama și tata și bunica și bunicul. 

Bucuria și împlinirea cea mai mare a autoarei este „Povestea de a scrie / De a fi român și poet” 

(Păpușa mea). Poezia pentru autoare este un alint, o alinare a singurătății, o regăsire a eului, o 

privire în interior, dar și o „Floare de aur ce cânți” ce „Alini durerile românului” și „O luntre între 

cer și pământ”. 

Harul pe care autoarea cărții ADAGIETTO l-a primit de la bunul Dumnezeu îl descrie ca fiind o 

casă pe care a construit-o din zăpada iernii când s-a născut poeta, casa în care trăiesc personajele 

copilăriei sale, părinții și bunicii și unde există acel foc viu și acea sfințenie, emoția și bucuria ce 

se află în inima unui copil. 

Legătura dintre divinitate și puritatea sufletului de copil, nu este întâmplătoare, pentru că fiecare 

copil care este născut, se naște din voia lui Dumnezeu, care îi dă spirit din Duhul Sfânt. Poezia 

reprezintă în fapt o percepție mult mai adâncă decât niște simple versuri, ele vin de undeva de 

departe, prin muza trimisă de Creator, pentru că așa cum spunea Gustave Flaubert „Arta scrisului 

înseamnă arta de a descoperi ceea ce crezi”. 
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Făcând legătura între faptul că distinsa scriitoare Aurelia Rînjea este de asemenea și artist plastic, 

am să-l citez pe Horatius care spunea: „Pictura este o poezie fără cuvinte”, iar eu voi adăuga aici 

ceea ce am observat personal despre poeziile domniei sale, că ele întruchipează scene pictate, 

pentru că sunt vizuale, imaginative, poți să le vezi cu ochii minții și să creezi o poveste pe 

marginea lor. 

În poeziile scriitoarei Aurelia Rînjea observăm iubirea de oameni, o iubire solară, deschisă și 

cuprinzătoare, în care include oameni și locuri, amintiri și emoții, din care răzbate un sentiment 

de bunătate și credință. Nu o dată autoarea face referire la Dumnezeu, în care crede, iar cel care 

crede în Dumnezeu, crede în bunătatea și în forța binelui, însăși faptul că Dumnezeu a înzestrat-

o cu haruri artistice semnifică faptul că domnia sa este un mesager prin care lucrează Cel de 

Sus. Charles Baudelaire spunea: „Răul se comite fără niciun efort, natural, fatal, bunătatea în 

schimb este întotdeauna produsul unei anumite arte”. Acesta este și cazul distinsei doamne 

Aurelia Rînjea, poet, artist, cronicar și profesor. 

Și dacă e să mai dau un citat, voi opta pentru Émile Zola, care spunea așa: „Dacă mă întrebi de ce 

am venit pe această lume eu, ca artist, ți-aș răspunde: sunt aici pentru a trăi zgomotos”. Ei bine, 

autoarea Aurelia Rînjea 

ne dezvăluie prin volumul domniei sale de poezii ADAGIETTO, care este rolul și scopul venirii sale 

pe lume, acela de a dărui plenar iubire. 

Recomand cu toată căldura această minunată carte și invit cititorii să o descopere între coperțile 

acestui volum pe distinsa și talentata scriitoare, care  

nu a încetat să hrănească copilul din interior, cu sufletul cald și bun, pe însăși poeta Aurelia Rînjea. 

Johnny Ciatlos Deak, Canada 
membru al Uniunii Jurnaliștilor Independenți din România 

Senior Editor Globart Universum Publishing House, Canada 
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Nicoleta Beraru 
-Curăţire 

 
 
 Ţigara se sfârşea singură, sprijinită de buza unei scumiere 

de ceramică ce luase culoarea scrumului. Fumul se ridica 

cuminte spre tavan ca un gând ce-şi urmează nestingherit 

drumul. Pe măsuţa joasă din lemn de stejar, o cană de cafea, cu 

zaţul uscat pe fund, lenevea părăsită lângă scrumieră. Un 

saxofon răguşit umplea tăcerea voluptuoasă a livingului cu 

tânguielile de jazz ale lui Charlie Parker. După-amiaza de august 

târziu, cu culoare de miere de mană, filtra o lumina prăfuită 

prin perdeaua fină de nylon. Cadrul ferestrei lăsa să se vadă 

crăcile unui cireş ale cărui verde umbrea camera. Câteva viespi zădărau un măr stricat, căzut pe 

jos. Se izbeau zălude unele în altele, asmuţite de carnea siropoasă a fructului. 

Voinţa i se vlăguise, moleşeala puse stăpânire pe ea, iar lista de cumpărături pe care încerca s-o 

încropească abia înainta. Lidia privea parchetul ceruit din casa cu cerdac de la poalele muntelui, 

casa moştenită de ai ei de la bunici – fie-le ţărâna uşoara şi să-i ierte Dumnezeu ! – cu o privire 

stinsă. Apă minerală, o sticlă de ulei, o pâine, … O luă de la capăt de câteva ori fără a putea să 

treacă de pâine. Parcă se termină lumea la pâine !, îşi zise prinzându-şi deznădăjduită capul cu 

plete blonde între mâini. 

  Zilele de concediu erau pe sfâşite. Sperase ca în casa aceasta răcoroasă, pe care mai 

că stătea să cadă muntele, pe care parinţii ei o renovaseră, transformând-o în casă de vacanţă, 

în casa asta care cândva răsunase de râsetele lor, ale familiei Diciu, de glasurile vioaie şi lipsite de 

griji ale copiilor, de glasul ei – fetiţă vesela – de doinele bunicii Mariţa, femeie vrednică odinioară, 

acum odihnindu-se la umbra răcoroasă a dudului din ţântirimul satului de munte lânga Petruţ al 

ei, în casa asta, Lidia sperase să-şi regăsească liniştea. Venise aici vlăguită după un an de muncă 

acerbă ce o pusese la pamânt. Cu cearcane întinzându-i-se sub ochi ca două bălticele vâscoase, 

stoarsă de puteri. Pusese pe picioare un proiect greu în întreprinderea în care lucra. Muncise cu 

atâta dăruire, cu atâta angajament –  şi ultima secundă o investise în munca aceea titanică ! Se 

voise importantă, devenise importantă. Şeful nu se putea lipsi de ea. Ar fi trebuit să fie fericită, 

căci asta căutase – glorie şi, mai presus de toate, aprecierea şefului. E drept că ceea ce realizase 

nu era de trecut cu vederea, dar în naivitatea ei crezuse că va avea parte de admiraţia colegilor, 

de respectul lor, de bucuria prietenilor alături de ea. Vrusese, bineînţeles, să pună umărul la 

prosperitatea şi evlouţia întreprinderii, să facă lucruri împietrite de zeci de ani să se mişte. Şi uite 

că reuşise ! Da, ea, femeia aceasta sprintenă la minte şi înfiptă, realizase lucruri măreţe. Lucruri 

pe care nici inginerul Şerban nu le putuse urni, ea le făcuse să avanseze – cu greu, cramponându-

se de neîncredere, cinism şi persiflare. Nu-i scăpaseră glumele şi cuvintele periate dinadins: « Hai, 

şefa, care e următorul pas ? » - această validare prea evidentă.  
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De preţuirea directorului nu ducea însă lipsă. Recunoscători îi erau toţi superiorii, însă dacă ea 

visase la o lume sclipitoare, în care să apară ca în lumina reflectoarelor unui show, iată că 

realitatea reuşise să o descumpănească. Amăgitor fusese gândul că îşi va cuceri prietenii cu 

succesul ei. Prietenii – cei mai buni – îi rămăseseră aproape, însă nu pentru că făcuse ea gaură-n 

cer cu realizările ei. Cristina, prietena ei din copilărie şi fostă colegă de bancă în cei opt ani de 

şcoală până la liceu, abia reţinea vreun detaliu din măreaţa sa realizare. Nu că nu o interesa, dar 

prietenia lor, zicea ea, nu putea deveni mai puternică datorită unui succes profesional, ci era acolo 

în sufletele lor, clădită din bucurii mici, din jocuri, din întâmplări fără importanţă, din biscuiţi şi 

gume de mestecat împărţite, din ajutor, din primul ciclu de care s-au temut împreună şi pe care 

şi l-au împărtăşit în secret, din iubiri şi plânsete adolescentine, din necazuri împarţite pe din două. 

Ce se ţesuse între ele stătea deasupra succesului sau insuccesului – ca într-o familie. Nu oferă 

părinţii mai multă afecţiune copilului bolnav ? Cristina e Cristina, reflectă Lidia.   

Se pierdu în gânduri, urmărind traiectoria succesului a cărui victimă devenise. Se simţea bolnavă. 

Nopţile nedormite în care contabiliza eforul depus şi răsplata primită la schimb, ochii batjocuritori 

care o urmareau până şi-n somn – auzi, cică şi-a reuşit cariera pentru că s-a culcat cu şeful mare! 

- zilele pustii, de parcă intraseră în pamânt deodată toţi bunii ei prieteni, toţi apropiaţii, colegii, 

gândurile încărcate de izbânda profesionala şi ce ar fi trebuit ea să-i aducă, o reduseseră la o 

creatură ce trăia printre agonii. Unde era victoria sclipicioasă la care visase? De ce se căsca haul 

acesta în ea, când, de fapt, ar fi trebuit să fie toată o divă radiind de fericire?  

Aşa .. şi lapte, adaugă ea pe listă. Şi deodată îşi aduse aminte de cuvintele lui tataie Petruţ, căruia 

i se dusese buhul de înţelept ce fusese. Şi acum sătenii din Vicov care-l cunoscuseră, când o vedeau 

trecând pe uliţele satului, îşi dădeau coate şi-şi şuşoteau: Asta-i nepoata lu’ Petruţ. O vezi pe ochi 

cât e de deşteaptă. Ca bunic’-su, să-l ierte şi să-l odihnească Dumnezeu!  

... că viaţa nu-i scăldată-n lapte dulce,  îi zisese tataie Petruţ odată mamei sale, Cornelia. Aşa-i 

venise lui atunci să-i zică, când i se plângea Cornelia, amarâtă cum era, după divorţ. Ce le povestea 

mamă-sa părinţilor ei nu-şi mai amintea Lidia acum, însă vorbele astea îi rămaseră de atunci 

înfipte-n minte şi nu le mai uita. Mda.. viaţa nu-i scăldată-n lapte dulce!, repetă Lidia, părând că 

trece pe lângă idee ca pe lângă un şlagăr fredonat în delir. De fapt, cu ochii pe lista ce nu mai 

reuşea s-o termine, încerca să sfredelească cu mintea înţelesul vorbelor acelora. Dar în loc să 

poată pricepe ce e cu viaţa şi cu laptele dulce, ca o obsesie, biroul şi holurile întreprinderii îi veneau 

în minte ca nişte lungi şi întortocheate culoare ale unei galerii întunecoase. Asta vedea ea, în locul 

pomilor umbroşi din livadă, când privirea îi aluneca prin geam. Asta şi chipuri zeflemitoare, 

dulcegării şi politeţuri poleite cu ipocrizie, râsetele bărbaţilor pe la spatele ei, invidia din ochii 

colegelor. Şi-şi amintea că avusese parte doar ici-colo de câte un om care s-o trateze în chip firesc, 

aşa cum făcuse Loredana, o colegă a cărei existenţă nu o interesase niciodată, pe care abia de o 

băgase în seamă înainte de a deveni ea vedetă.  Ştia şi ea că aşa era de când lumea şi pământul 

– că succesul mai mult te izolează decât îţi aduce  oameni buni în viaţă. Că vorbăria de lemn din 

şedinţe, aplauzele şi zâmbetele aprobatoare erau menite să ramâna acolo, în sălile acelea sterile. 

Cum le trecea pragul spre lumea largă, Lidia simţea singurătatea în toate fibrele fiinţei ei. Iar 

acum i se părea că singurătatea se cuibărise pentru totdeauna, obsesiv, în ea. Din vreme-n vreme, 

aceasta ieşea ca un strigoi în lume şi-şi înfigea unghiile încovoiate ale mâinilor uscate şi 

descărnate în sărbezimea vieţii din afară, ca apoi să se întoarcă în ea, s-o locuiască şi s-o devoreze 

până la epuizare.  
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De când n-am sunat-o pe Cristina?, se întrebă Lidia. Îşi aduse aminte că ultima dată când 

vorbiseră, Cristina o invitase la masa de Crăciun. O refuzase din cauza unei agende, bineînţeles, 

prea încărcate. De anul trecut., îşi dădu singură răspunsul şi ciuda împotriva ei înseşi puse deodată 

stăpânire pe ea. Cristina – cât era ea de bună! Fetiţa cuminte şi ordonată de altădată se 

strămutase acum într-un trup adult de femeie la fel de cuminte şi de înţeleaptă. Viaţa Cristinei o 

invidiase dintotdeauna. Şi asta i-o spusese în faţă nu o singură dată. II spusese de multe ori că-i e 

dragă familia ei, că cei doi baieţi frumoşi pe care-i făcuse cu Tudor îi erau dragi ca propriii ei copii. 

De altfel, pe Victoraş ea îl şi botezase. Toate acestea i le spunea râzând Cristinei. Ea, Lidia, era o 

carieristă. Cristina nu avea de  ce-şi face griji. De barbaţi Lidia nu dusese niciodată lipsă. Sărise 

din bărbat în bărbat ca de pe o trampolină pe alta şi apoi pe alta şi tot aşa. În cele din urmă se 

plictisise. La treizeci şi ceva de ani, fără a fi batrână, se simţea obosită: de bărbaţi, de întâlniri, de 

aventuri.  

Lapte... viaţa nu-i scăldată în lapte dulce. Şi de ce n-ar fi, mă rog? Apartamentul proprietate 

personală în care locuia, deşi nu era foarte mare, era cochet mobilat după ultimele tendinţe în 

materie de modă. Job-ul pe care-l avea îi asigura o viaţă mai mult decât confortabilă. Şi-atunci de 

ce casa Cristinei, brăduţul ei de Crăciun îi lăsau gura apă? De ce casa ei plină de colinde la Crăciun, 

în care se lăfăiau pofticioase sarmale şi tochitură de porc, cozonac şi vin fiert cu scorţisoară o 

bântuiau ca o nălucă dragă? Cristina nu călătorea ca ea în toată lumea. Era profesoară, iar 

plimbările pe care le făcea cu Tudor şi copiii nu depaşeau graniţele ţării. Cu toate acestea, nu o 

auzise niciodată dorindu-şi mai mult. Nici elegantă ca ea nu era. Nu avea nici genţi Gucci, nici 

pantofi Prada. Dar era mereu proaspătă şi mulţumită. 

 Şi cu cât ai, cu atât ai vrea să ai mai multe şi mai scumpe!, gândi mai departe Lidia. De ce o râcâia 

pe ea invidia? Situaţiile nu se puteau compara. Eu sunt o femeie modernă!, îşi repeta neostenit 

Lidia. Nu era de-ajuns? Nu avea ea traiul pe care şi-l dorise şi pe care îl râvneau multe din colegele 

şi prietenele ei? Nu era ea râvnită de mulţi bărbaţi? Poate şi Tudor se gândise mai pe la 

începuturile căsniciei lui la ea, dar el era bărbatul Cristinei şi Lidia respecta această frontieră cu 

sfinţenie.  Ce gând ticălos! Parcă m-a părăsit Dumnezeu! Care Dumnezeu? Şi oare cine pe cine a 

părăsit?  

Îşi aduse aminte de icoanele pe care bunică-sa le avea în fiecare odaie. Se uită în jur, pe pereţi: 

erau la locurile lor, curate şi răcoroase ca mirosul de busuioc şi mentă din copilărie, doar că ea 

nici nu le băgase în seamă. De rugat nu se mai ruga de mult. Trăia într-o realitate de carton, într-

un perpetuu zbucium foiletonistic în care astrologia, ezoteria, credinţele în zodii, amestecurile de 

tot felul, părerile tuturor despre toate ocupau cel mai de fală loc. O epocă a susului în jos, medită 

Lidia pierdută complet în gânduri, cu lista de cumpărături pe genunchi. Nici preoţii nu mai sunt 

ce-au fost, îşi zise amintindu-şi de preotul bătrân al satului, Constantin. O mai fi trăind?  

Când vorbea parcă-i ieşeau porumbei albi din gură. Toată suflarea satului amuţea emoţionată de 

blândeţea şi înţelepciunea sa duhovnicească. „Dumnezeu e în noi. Nu trebuie să-l căutăm în scrieri 

fără cusur.” L-o fi citit pe Hesse, reflectă femeia fără voie. Acum câţiva ani, încercă din nou să se 

apropie de credinţa ortodoxă, de care se îndepărtase, dar nu mai regăsi în biserica la care alesese 

să meargă frumuseţea şi curăţenia de altădată, deprinse de la preotul Constantin, de la mamaie 

Mariţa şi tataie Petruţ. Fără să vrea îşi făcu o cruce ca atunci când mamaie-sa o ducea duminica 

la lăcaşul sfânt din sat îmbrăcată în cea mai frumoasă rochiţă, ca să facă cinste Domnului. Mirosul 

de crini din dimineţile acelea de duminică îi inundă inima. O cuprinse o stare de tare bine şi o 
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prospeţime neaşteptată îi scăldă mintea. Sufletul începu a-i tresălta la atingerea unei senzaţii 

vechi, cunoscute şi binefăcătoare.  

Aruncă scrumiera cu chiştoacele de ţigară înnegrite, îşi puse un alt CD cu muzică baroc – Handel 

– şi închise ochii, topindu-se în sublim, în tihna zilei de august pe sfârşite. Duhoarea ambiţiei 

dispărea uşor-uşor şi o lăsa netedă şi curată. Se făcu un gol îngăduitor în ea şi zbârnâiala 

gălăgioasă, impertinenţa zilelor foiletoniste începură a se subţia. O lumină  blajină le luă locul. 

Chipurile Cristinei, al tataiei Petruţ, al bătrânului preot cu păr alb şi figură de apostol începură a-

i umple golul acela. Că viaţa nu era scăldată-n lapte dulce, înţelegea ea acum bine. Dar nici cu 

gustul acela greu, amar, cu mirosul pestilenţial de făţărnicie şi neruşinare, cu hărmălaia 

nonsensului nu se mai putea împăca.  

Îşi termină lista de cumpărături, ieşi în sat primenită şi înseninată şi-şi puse apoi încă alte treburi 

în ordine. După acestea hotărî că a venit momentul să o sune pe Cristina. Un alt chip al 

înţelepciunii este şi aducerea aminte a prieteniei., îl auzi din alte vremuri pe tataie Petruţ. Când 

se întoarse acasă i se păru ca Maica Domnului îi zâmbeşte din icoană. Şi-atunci Lidia gândi: 

Mai este încă loc pentru Dumnezeire.  

Nicoleta Beraru , Belgia 
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Daniel Ernestina - Versuri 
 
ROMANȚĂ 
 

Tâlhar lipsit de cutezanță 
De ziua Sfântului Anton, 
Stau pironit pe un peron 
Și-mi flutur ultima speranță 
 
Amân visatul meu viraj 
Și simt cum fiece plecare 
Încarcă înc-o remușcare 
În prea-ncărcatul meu bagaj 
 
Pe gânduri visele-mi înșir 
Și-ascult cum tânguie fanfara 
Pentru  că-n târgul nostru gara 
E vis-a-vis de cimitir 
 
Când triste notele se-aștern 
Pe piatra rece și murdară 
Provizoratul de la gară 
Mi s-a părut a fi etern. 
 
Căci n-am văzut în târg batiste 
Nu văd plângând iubite-n gări 
Și totuși suferim plecări 
Ireparabile și triste. 
 
PAGINĂ DINTR-O CARTE DE IMOBIL 
 
Din camera de la parter, 
în care sta un cavaler 
și garsoniera superioară 
în care stă o domnișoară, 
s-aud ades’ oftaturi, 
care, 
îmi taie pofta de mâncare 
și mă frământă nopți în șir 
în care-ncerc să mă inspir 
și-ncerc s-ncheg povestea lor 
(un răsuflat roman de-amor 
dintr-o broșură de scandal 
care-i privește personal). 
 
Dar fiind imobilul bizar 
în care eu sunt proprietar, 

 
iar ei trăind fiindcă vreau eu 
și fiind stupizi de dragul meu, 

e într-un fel și treaba mea 
și-ar trebui să fac ceva: 

să-ncerc s-o sinucid pe ea, 
să fac din el un salvator 

și să transform povestea lor 
(care-i, de fapt, o refulare) 

într-un succes de piață, 
care, 

va întâlni un cavaler 
ce locuiește la parter 

într-o-ncăpere foarte rece 
și-o domnișoară care trece 

prin fața ușii lui închise 
cu ochii încărcați de vise. 

 
CRONICA UNEI CIUDĂȚENII 
 
În fiecare zi, în zori, 
găsesc în fața casei flori. 
Flori albe, 
pline de lumină, 
dar nu am loc pentru grădină 
și pe asfaltu-ncins de soare 
se ofilește orice floare. 
Aș sparge-asfaltul 
dar mi-e dat 
să fiu un tip civilizat. 
Și fiindcă soaței mele-i place 
nespus de mult ca să șofeze 
chiar eu am insistat cu cereri 
pe la primar 
să asfalteze. 
Apoi, se pare că mi-e dat 
să fiu un tip prea ocupat 
și-am încercat de multe ori 
dar nu am vreme pentru flori. 
 
Doar seara, 
când închis în mine 
ca într-o stranie chilie 
trăiesc având câteva clipe 
din fosta mea copilărie, 
mă simt atâta de aprins 
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c-aș vrea să sparg asfaltu-ncins 
iar dimineața, chiar în zori, 
găsesc în fața casei flori.  
 
JOC DE CUVINTE 
 
Prieteni, 
Am aflat: precis! 
Verbul a fi s-a sinucis 
și am rămas ca o belea 
numai cu verbul a avea. 
Dar cel puțin acuma știm 
O să avem fără să fim. 
 
CÂNTEC DE LEAGĂN PENTRU MATURI 
 
Chiar dacă n-am vocația luminii, 
mi-e incomodă noaptea 
și în somn, 
mă învelesc cu mantia de domn 
plecat în recunoașterea grădinii. 
 
În visul meu cu maci 
și iarbă-naltă 
cu cer albastru, 
viu 
și fără nori, 
persistă totuși 
teama mea de zori 
în care, iarăși, 
nu știu ce ne-așteaptă. 
 
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. 
 
RAPORT CĂTRE CEL DE SUS 
 
Stau călare 
Pe trecut. 
Ce-am avut! 
Și ce-am pierdut? 
Și mă uit în viitor 
Unde scrie c-o să mor. 
Lateral 
îi pot vedea 
pe toți cei de teapa mea, 
care fac și ei ce pot. 
Plictiseală 
Peste tot! 
 
 

BALADA LUI PIERROT 
 

Trecea Pierrot cu trena-i largă 
mergând spre locuri interzise 

așa cum știe el să meargă 
din stând pe gânduri, salt pe vise. 

 
Pierrot e trist, dar pe figură 

s-a-ncrâncenat un zâmbet straniu 
ce-ascunde bubele de ură 
și uraganele din craniu. 

 
Cu trup firav, adus de spate, 

Mânjit cu stele și noroi, 
În locu-aripilor tăiate 

Au prins a-i crește aripi noi. 
 

și se topește-n depărtare 
într-o lumină optimistă 

și-n urma lui râd toți cei care 
au demonstrat că nu există. 

 
 

Daniel Ernestina, București
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Mihaela CD 
  

Firul vieții încâlcit de spinii lașității 
Floare de câmp de Aurelia Oancă 

 
 Viața ne-a fost dată ca un dar de la Dumnezeu însă trăirea ei poate 
deveni o luptă pentru supraviețuire. Drumul fiecăruia dintre noi este 
diferit, născuți în timpuri diferite, mai norocoși sau mai puțin norocoși, 
toți avem până la urmă de dus o luptă cu viața, uneori având de 
înfruntat chiar propriul destin. 
Scriitoarea Aurelia Oancă ne invită într-o poveste absolut fascinantă, 
trăită prin ochii unei femei care în ciuda vicisitudinilor vieții nu se lasă 
doborâtă și luptă cu toate necazurile apărute în cale. 
Autoarea face o radiografie atentă vieții unei femei frumoase cu 
numele de Kati care este personajul principal, pornind chiar din 
copilărie și ajungând până la moarte, condensând cu deosebită 

măiestrie întreg conținutul acestei vieți între coperți de carte.  
Povestea romanului ''Floare de câmp'' impresionează până la lacrimi, fiind povestită cursiv și real, 
autoarea așezându-se în pielea personajului principal și transmițând în acest fel cititorului în mod 
direct toate sentimentele, emoțiile și trăirile sale. 
 Acțiunea romanului se întinde pe o perioadă de aproximativ 8 decenii, cuprinzând și 
o parte din perioada războiului, iar ca și situare geografică, acțiunea se desfășoară în Ungaria și 
România, personajul principal fiind o femeie din Ungaria care se mută mai apoi și trăiește în 
România. 
Printr-o deosebită abilitate de a fluidifica și a înlesni urmărirea firului poveștii, scriitoarea ne 
poartă printr-un evantai de trăiri, sentimente, emoții și zbuciumări care o fac pe eroina principală 
să plângă, să iubească, să se necăjească, să se bucure și mai ales să sufere. 
Povestea romanului stă în umbra suferinței pe care o are Kati și fratele său Victor încă din 
copilărie rămânând orfani de ambii părinți. Destinul vieții lor a fost pecetluit nemaiavând  grija și 
protecția părintească și aflându-se în calitate de slugi în casa unui unchi. 
 Din punct de vedere moral  cartea prezintă  niște repere foarte sănătoase și anume 
să muncești și să îți câștigi pâinea,  să fii harnic, ascultător, respectuos. Munca înnobilează omul 
și drept dovadă, autoarea ni-i descrie pe cei doi orfani cu caractere sănătoase, harnici, buni, 
demni, drepți, umani și respectuoși. 
Evenimentele se succed cu repeziciune și tot odată  cu neprevăzut. Atunci când raze de fericire 
vin să le împodobească  cerul lor atât de lipsit de iubirea părintească, nori negri  vin să umbrească, 
lăsând-o pe Kati  într-o  imensă dezamăgire sufletească fiind trădată de omul pe care-l iubea și 
care o ceruse de soție. 
 Rănile sufletești  se vindecă mult mai greu decât rănile trupești,  după ani de 
zile  rămân cicatrici care  nu dispar  și care se pot redeschide când te aștepți mai puțin. Autoarea 
pune un accent deosebit pe partea sufletească și pe trăirile  și suferințele  personajului 
principal  care rămânând însărcinată este  trimisă de  rude să nască în altă parte  pentru 
a  diminua bârfa și rușinea.  
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 Acesta este un alt aspect important pe care-l evidențiază doamna  Aurelia Oancă: 
''gura lumii'', pentru că valorile morale  ale  societății  sunt clădite pe diferențe de clase sociale, 
pe percepția publică și preconcepția celor din jur.Astfel eroina principală  nu numai că trăiește o 
tragedie, după alta  dar are și de înfruntat ''gura lumii''ceea ce în definitiv nu face decât să o 
întărească  devenind mai puternică și mai luptătoare. 
 Calitățile materne ale personajului principal sunt scoase în evidență prin 
descrieri  ale sacrificiilor pe care le face Kati pentru a fi alături de copiii săi, suferința pe care o 
îndură,  umilința  și  efortul fizic prin munca pe care o depune  pentru  ei. Deși în carte apar 
episoade în care nu-i este ușor, Kati refuză să-și lase fetița departe,  la unchiul și mătușa sa, iar 
mai apoi când are 6 copii și soțul său Mihai, îi propune să dea din ei la orfelinat  ea refuză 

categoric.  
 Unul dintre adevărurile vieții pe care 
ni le reliefează cartea ''Floare de câmp''este 
că bunătatea sufletească nu are 
legătură  cu  averea, din contră  avuțiile par 
să  aparțină celor mai  fără  scrupule, fără 
de suflet  și chiar fără  de milă cum e cazul 
soacrei care o asuprea pe Kati, nelăsând-
o  nici să mănânce. 
Dureri  sufletești din cele mai cumplite 
au  însoțit-o pe această femeie pe parcursul 
vieții  și parcă fiecare personaj pe care îl 
cunoștea și  de care se atașa era 
sortit  să dispară din viața sa, ca și doamna 
Agnes sau familia Kovacs  care o iubeau ca 
pe copilul lor. 
Spaima bombardamentelor precum  și frica 
produsă de insecuritate, foame, lipsa 
banilor, toate neajunsurile războiului  au 
pus amprente  și pe viața  personajului 
principal  care a reușit să 
scape  adăpostindu-se într-un beci 
împreună cu doamna Kovacs  și cu fetița sa, 
dar la ieșirea din  adăpost  și-a văzut căsuța 
făcută  scrum. 

 Deși cel de-al doilea bărbat din viața ei, Mihai, pare a fi  un om responsabil, fiind un 
sergent care o ajută  și o salvează împreună cu fiica  sa,  totuși la sfârșitul războiului  se dovedește 
că  și acesta este  atins de valul  lașității  trăind  în umbra mamei sale, o femeie  foarte posesivă, 
răutăcioasă și avară. Kati  însă  fiind iar însărcinată nu va lăsa ca lucrurile să rămână  la fel ca în 
primul caz și  hotărăște să lupte  pentru  omul iubit și  pleacă în căutarea lui Mihai .  
Totuși  făcând o comparație între caracterul celor doi bărbați care o lăsaseră însărcinată și apoi 
au renunțat la a o mai căuta, primul, Elek, părea mai laș decât al doilea, cel de-al doilea 
Mihai  având măcar curajul  să recunoască în fața mamei sale că sunt copiii lui și că este soția 
lui,  chiar dacă ei încă nu erau nici căsătoriți.În acest fel  au fost lăsați să intre-n casă  și încep 
să  conviețuiască  cu  socrii timp de zece ani suportând umilința  și munca silnică.  
Cu toate acestea reușește să își convingă soțul până la urmă ca să plece  să locuiască separat. 
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 Micile bucurii pe care le trăiește personajul principal la reîntâlnirea cu rudele,  cu 
fratele Victor sau cu verișorii  sunt  repede acoperite de norii de tristețe  care urmează, de 
greutățile cu care se confruntă pe tot parcursul vieții. 
 Episoadele în care Kati se întâlnește cu sora ei Loli care trăiește în Ungaria și care are 
o situație materială foarte bună  dar care nu  dă doi bani pe relația dintre ele, umilind-o de fiecare 
dată,  scot în evidență  o realitate pe care cititorii o vor întâlni în viața  reală pentru că doi frați 
biologici, din aceeași părinți, pot avea caractere, comportamente și conduite diferite nefiind 
compatibili din punct de vedere sufletesc/moral/social chiar dacă sunt din același sânge.  
Nu întotdeauna  glasul sângelui este și glasul iubirii! 
 Autoarea Aurelia Oancă  este creștină și crede în Dumnezeu, iar în această carte pe 
lângă lecția responsabilității faptelor tale mai există și lecția moralei creștine, căci Dumnezeu ne 
plătește fiecăruia  după faptele noastre, credem că vom fi mai fericiți cu cât agonisim mai mult și 
alergăm după bunuri materiale însă în realitate fericirea sufletească este tot ce contează cu 
adevărat.Suferința pe care o provocăm altora  se va întoarce în suferința, lașitatea pe care o 
manifestăm în tinerețe, va fi plătită cu imense goluri sufletești și cu schimbarea cursului vieții, cu 
nefericire și singurătate. 
 Acest roman, care se citește dintr-o suflare,  cu o ușurință  extraordinară, fiindcă se 
adresează cititorului universal,  într-un limbaj clar și pe înțelesul tuturor, cu o ordonare logică 
exemplară, vine să întregească tezaurul valoric al literaturii române cu învățăminte și lecții  de 
viață care trebuiesc citite și însușite, ca să fim buni demni, onești și responsabili. 
Citind romanul ‘'Floare de câmp'' al scriitoarei Aurelia Oancă nu poți să nu te gândești cât ești de 
norocos în comparație cu personajul acestei cărți care a trăit o viață plină de greutăți, neliniști și 
tristeți. Astfel vom învăța o altă lecție importantă, să știm să apreciem ceea ce avem!   
 Romanul ''Floare de câmp''al autoarei Aurelia Oancă a fost scris cu pana fermecată 
a sufletului său, dorind să lase moștenire valori morale curate pe care le transmite generațiilor 
viitoare. Cunoscând activitatea literară a autoarei Aurelia Oancă  atât ca și scriitor de romane  cât 
și ca și redactor de revistă, poet și scriitor pentru copii, pot să afirm că  această ''doamnă a 
metaforei''  așa cum o denumește scriitorul și editorul Ioan Romeo Roșiianu, este o scriitoare cu 
bogăție spirituală imensă, cu o putere de muncă și o tenacitate de invidiat care-și merită pe 
deplin  acest titlu fiindcă  este unul dintre scriitorii  responsabili  care prin fiecare creație literară 
caută să lumineze  și să educe cititorul transmițând învățături și valori de urmat.Acesta fiind unul 
dintre rolurile primordiale ale scriitorului, dar care din păcate nu este aplicat și  înțeles de toată 
lumea. 
  Scriitoarea Aurelia Oancă își asumă cu responsabilitate rolul său de adevărat scriitor 
ce luminează, trezește și învață pe alții, fapt pentru care toate scrierile sale, pietre nestemate ale 
literaturii românești vor dăinui peste orice timp. 
Recomand cu deosebită căldură tuturor cititorilor să pătrundă în tainele romanului ''Floare de 
câmp'' pentru că citind această carte se vor simți  fericiți și bogați! 
                                                  

Mihaela CD 
membru al Uniunii Scriitorilor din Canada, TWUC 

Președinte World Poets Association Canada 
membru  LSR -Liga Scriitorilor Români 
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Mihai MERTICARU  Versuri– 
 

 

         
           
SINGURA AVERE 
 
.....Ai tresărit puțin 
     când ți-am intrat neinvitat  în vis 
      în timp ce tu, gânditoare, te dezbrăcai  
     de mituri. 
 
     într-un târziu, puțin afectată, 
     mi-ai prezis 
     că mă voi împletici prin asfințituri, 
     că mă voi trezi ascuns 
     între două cuvinte fermecate, 
     spărgând cu fruntea ziduri  
      și zigurate, 
     zigzagând printre colivii și ape tulburate. 
 
     misterele, cum vezi, sunt temelia casei  
     noastre 
     cu acoperișul de nesomn și himere, 
     protectoare sigură de pagube și 
     dezastre, 
      visul fiindu-ne singura avere... 
 
             VISEZ 
 
Visez să adorm la umbră de stindard, 
     așa, ca într-o joacă, într-o doară, 
     în inimă de fată, în veci, să ard 
     și să mă aciuez în tot ce zboară. 
 
     aș mai vrea,Părinte, să mă prefaci 
     în gingașa floare crizantemă, 

     în nesfârșită câmpie de maci, 
     pe fruntea iubitei, diademă. 
 
     și, dacă nu te superi, Doamne, mai vreau 
     să mă prefaci în cristalin izvor, 
     din care însumi nesățios să beau 
     și să răcoresc frunțile tuturor 
 
     iubitelor ce vor plânge după mine, 
     de lacrimi, să le spăl obrăjorii, 
    deasupră-mi, o salcie să se încline, 
     în juru-mi, să s-adune cititorii. 
 
         SCRISOARE MAMEI 
 
Pășind pe pajiști de flori înmiresmate, 
     înmiresmate, 
     grăbită să prinzi un colț de eternitate, 
     de eternitate, 
     ți-ai croit unicul și nesfârșitul tău drum, 
     străjuit de plopi înalți de fum, 
     de fum, 
     și ai plecat departe, departe 
     și-o lume întreagă ne desparte, ne 
desparte, 
     doar visul mai poate să te încapă, 
     să te îcapă 
     când te zăresc dincolo de-o apă, de-o apă, 
     apa curge tot devale, tot devale,  
     clipa-mi curge spre matale, 
     spre matale... 
 
      NOSTOMANIE 
 
Bețești , 
     satul tău de vis, 
          satul paradis, 
     își flutură zdrențele tristeții. 
      
     primul plop răsărit în cale 
     te strigă după poreclă, 
     nemaiștiindu-ți numele format din  
     mai multe vocale. 
 
     înfiptă într-un spin, 
     plânge o inimă însângerată, 
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     dintre flori, umbra mamei ți se arată. 
 
     corbii croncănesc pe stâlpul porții deschise, 
     ascultând ecoul pașilor tăi pierduți 
     în lumi necuprinse. 
     copilărie, poveste, 
     jumătate murmurată, jumătate visată, 
     nu mai știi dacă a fost sau n-a fost 
niciodată. 
 
     poteca întortocheată se varsă într-un 
labirint, 
     la capăt, presupusă luminiță, un mărgărint. 
 
     pe ulițele satului răscolite de vârcolaci, 
     te întâmpină doar umbre mustrătoare de 
baci. 
 
     o moară macină continuu 
     absențe și pustiuri, 
     orizonturile-s umbrite de văluri de griuri. 
 
     s-a făcut așa de târziu ori ți se pare 
     că nu mai e nici timp, nici de la cine 
     să-ți ceri iertare. 
 
          
      MODOVĂ, GRĂDINĂ SUSPIN-DATĂ 
 
Moldovă, grădină suspin-dată, 
     de oribile pofte parcelată, 
     pași-ți sunt uituci și-n gol se afundă 
     într-o ceață deasă și imundă. 
 
     Moldovă, candelă cu lacrimi amare, 
     nu mai sta-n genunchi, ridică-te-n picioare! 
     cine te-a aruncat așa departe 
     și te-a-ngrădit cu vorbe deșarte? 
 
     Moldovă, grădină suspin-dată, 
     rană supurândă, nevindecată, 
     ajuns-ai sobor de slugi, 
     de ce rabzi, de ce nu fugi? 
 
     nu ți-e dor de frații tăi, 
     de ce stai tot printre răi? 
     dărâmă zidul, repară podul, 
     taie-i captivității nodul! 

 
        NOAPTE BUNĂ, TATĂ 
 
Noapte bună, tată, noapte bună, 
     ai plecat și-s singur în furtună, 
     dormi adânc, n-auzi cum tună 
     și-ai uitat să fim iar împreună! 
 
     noapte bună, tată, bună noapte, 
     te-ai culcat pe un morman de fapte, 
     n-auzi strigături, n-auzi nici șoapte, 
     ne mistuie pe ruguri doruri coapte! 
 
     noapte bună, noapte bună, tată, 
     câinii nu mai contenesc să bată, 
     floarea din livezi e scuturată, 
     satul nu mai e ce-a fost odată! 
 
    
     noapte bună, noapte bună, tată, 
     o dată-n viață ai făcut-o lată, 
     de mână c-o absență nimbată, 
     te-ai rătăcit în zarea bifurcată! 
 
     bună noapte bună, bunule tată, 
     satul e trist cum n-a fost niciodată! 
 

Mihai merticaru – Piatra Neamț  
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ELENA  - fata de ghiaur 

FRAGMENT Elena Mantu 

 
 
  Am avut o viață, de când m-am născut, plină de 
coșmaruri. Iar din momentul când Bekir a murit, eu cu 
copiii mei am luat viața, din nou, de la început. Cu toate 
greutățile pe care le-am avut, și înainte, și după 
moartea lui, bunul Dumnezeu m-a ajutat să le fac față. 
Sunt, iată, opt ani de când el nu mai este și în tot acest 
timp familia și prietenii lui au încercat să mă 
terfelească. Mi-au scos tot felul de vorbe crezând că eu 
o să plec, că o să iau banii și o să las copiii în Turcia. Dar 
ei nu știau cât de mult îmi iubesc eu florile mele 
drăgălașe, copiii mei, pe care, pentru nimic în lume nu 
i-aș fi lăsat în gura lupilor. 

 M-am deșteptat și mi-am spus că în viață, în afara de ei, nu trebuie să mă mai 
gândesc la nimic. Să le dau fericirea pe care eu nu au avut-o, să fiu și mamă și tată pentru ei. Și 
fac tot posibilul să le dau tot ce își doresc, cu vrerea Domnului. Lângă ei nu este nimeni în afară 
de mine și băiatul cel mic al cumnatului, care este de fapt unchiul lor. Acești oameni nu sunt 
oameni, ci niște animale, cred eu. Se dau că sunt foarte credincioși și că le este frică de Dumnezeu, 
însă știu bine că Domnul cel mare o să ne aducă față în față pe lumea cealaltă, unde fiecare o să-
și ia răsplata. 
Chiar și sora mea, deși este lângă mine, nu mă „iubește” decât pentru bani: dacă îi dau sunt cea 
mai bună, iar dacă nu sunt cea mai rea. Nu am ce-i face: nu s-a schimbat până acum, nu se va mai 
schimba nici de acum încolo.  
 Nu am avut o viață bună nici în țara mea, nici aici, în țara asta, după căsătorie. 
Singura rază de lumină au fost copiii, care, în momentul când s-au născut, au dat sens existenței 
mele.  Poate m-aș fi întors de la început în România, dar cum eu am crescut fără mamă și iubire 
de tată, am fost obligată să mă căsătoresc cu unul mai mare ca mine cu 26 de ani, suportând 
batjocurile și răutatea lor, deși încercam totul să-l mulțumesc pe Bekir și familia lui. Nu am vrut 
să-mi las fata și băiatul singuri, fără milă de mamă. 
Pe de altă parte, copiii erau născuți și crescuți aici, în Turcia. Și așa cum eu m-am născut și am 
spus primul cuvânt de mamă și tată, românește, n-am vrut să-i despart pe ei de țara în care s-au 
născut. Cum mama lor era româncă și tatăl lor era turc, trebuia să țin cont de tradiția lor care 
spune că, dacă tatăl este turc, și copilul este turc. Cu ideile lor primitive, copiii mei nu au avut 
certificate de naștere până când a murit tatăl lor, deoarece, așa cum am spus, a vrut sa mă țină 
departe de țara mea. Dar nu numai pe mine, ci și pe copii. Și când acasă făceam mâncare 
românească, pentru că copiilor le plăcea mai mult mâncarea mea, tatăl lor vedea și mă întreba 
imediat: „Iar ai făcut mâncare de ghiauri, măi fată?”. Iar soacra mea, când era la mine și vedea 
cum mâncau copiii, se strâmba de parcă ar fi văzut un rahat, nu mâncare. 
După moartea lui Bekir, când am venit cu fetița pentru prima oară în România, ea mi-a spus, 
ținându-mă de mână: 

- Mama mea, nu numai că avem și sânge de români, eu și fratele meu, dar și faptul că tu numai 
pentru noi ai rămas să rămâi lângă noi, chiar și după moartea tatei, și noi suntem lângă tine aici. 
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Știu că poate mulți m-ar întreba, așa cum mă întrebau și acolo, de ce nu m-am întors în țara mea. 
Răspunsul meu este acesta: Nu este greu să aduci pe lume un suflet, dar este foarte greu să fii 
lângă el tot timpul, la bine și la greu. Știu foarte bine ce înseamnă un copil cu mama lui de mână 
sau să poți împărtăși ceva ce ai pe suflet cu ființa cea mai dragă.  
 Nu știu dacă mulți dintre dumneavoastră care o să citiți această carte ați înțelege ce 
înseamnă să nu rostești niciodată în viață, din suflet, cuvântul mamă, să fiți nevoiți să spuneți 
altora, care sunt parșivi, acest cuvânt minunat. Ei, bine, eu am fost nevoită să fac asta, ca să pot 
să-mi continui viața, să fiu doar o slugă care muncea, poate numai pentru un dumicat de pâine și 
o mâncare caldă. De aceea, nu numai că nu am plecat și nu mi-am lăsat copiii, dar nici nu m-am 
gândit măcar la asta. Vreau să le transmit tuturor femeilor următorul mesaj: oricât de mari ar fi 
greutățile, niciodată să nu se gândească să-și ia zilele ca să scape de toate, ci să se gândească la 
ce vor lăsa în urma lor. 

Am scris în această 
carte numai ce pot ști 
și copiii mei; dacă aș 
fi scris totul, ei ar 
suferi foarte mult, 
deoarece persoanele 
între care am trăit au 
fost mult mai rele de 
cum v-am povestit. 
Iar tatăl lor a făcut și 
el mult mai multe 
decât am scris.  
Dar, în același timp, 
când mă uitam în 
ochii îngerașilor mei, 
simțeam cum toate 
problemele se 
spulberă. 
Tare greu este să 
trăiești printre 
ticăloși și imbecili 
dar, din momentul în 
care devii mamă, 
trebuie să renunți la 
viața ta, trebuie să o 
uiți. Trebuie să te 
gândești numai la 
viața fiinţei pe care ai 
adus-o pe lume.  
Aici putem lua 
exemplu de la 
animale, care 
niciodată nu-și lasă 

puii, până nu ajung pe picioarele lor. 
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După moartea soțului, a trebuit să mă confrunt și cu familia lui. Dar eu am decis așa, cum se 
spune la noi: „Câinii latră, ursul merge”. Am vrut să le arăt, deși ei spun că acum sunt turcoaică 
de-a lor, că eu româncă m-am născut și româncă voi rămâne până la moarte. Căci noi, românii, 
suntem crescuți și educați altfel. 
 Deși, cum am spus, nu toți turcii gândesc și simt la fel. Eu am întâlnit, după moartea 
lui Bekir, și oameni de caracter. Dar oricum s-ar purta ei cu tine, pentru ei ești tot străin și mai 
ales ești român, ești ghiaur. Așa cum am spus la începutul cărții, zilele însorite din viața mea le 
am împreună cu copiii, căci ei s-au mărit.  
România este țara mea și o iubesc. Ca mine am întâlnit fete care se află aici și, în momentul când 
au auzit că scriu o carte despre viața mea din Turcia, ele, cu lacrimi în ochi, mi-au mulțumit și mi-
au urat succes. 
 Să nu creadă românii de acasă că, dacă noi suntem în străinătate, totul este roz aici, 
chiar dacă așa se vede de la distanță. Sub masca zâmbetului nostru se ascund multe lacrimi. 
Iar eu le spun fetelor care au ajuns aici de nevoie, să aibă încredere în Cel de Sus.  
Într-o zi, oricât ar părea situația lor fără ieșire, o să le ajute. Dar să aibă încredere și răbdare. Cel 
mai bun exemplu sunt eu, care în viață nu am avut niciun ajutor, doar pe Dumnezeu. Iar El, într-
un târziu, după mintea mea, dar la momentul care a trebuit, după judecata Sa, mi l-a adus în cale 
pe vărul meu despre care am spus că era în străinătate. El m-a ajutat și mă ajută în continuare. A 
făcut pentru mine ceea ce nici tatăl meu, și nici altcineva nu a făcut. „Îți mulțumesc, nenicul meu. 
Pentru mine și copii ești viața noastră!”. 
Dacă el nu era, copiii mei poate că nici acum nu aveau cetățenia română cu care se mândresc. 
După moartea soțului, cum am spus, a început o altă viață, a mea poate cu greutăți mai multe. 
Dar despre asta vreau să povestesc într-o altă ediție, mai lungă și mai detaliată, care s-ar putea 
numi „Cu doi copii printre străini”.  
Vă mulțumesc că mi-ați citit povestea pe care eu, relatând-o, m-am simțit mai ușurată pe suflet 
de greu-tățile pe care le-am întâmpinat în viață.  
Poate că nu ajung nici patru cărți să povestești totul, dar cel puțin în mare, cred că am reușit să 
conving că nu e deloc ușor prin țări străine, mai ales ca fată. 
Vă rog din suflet, indiferent ce poate fi și ce fel de viață aveți, nu vă lăsați copiii singuri pe lume. 
Doar luptând, cu ei împreună, puteți învinge totul, cu voia și cu ajutorul Domnului. În cel mai greu 
ceas, să nu uitați să aveți încredere în El. Într-o zi, când nu vă așteptați, vă va ajuta.  
 

 Elena Mantu -Istanbul - TURCIA- 
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Nicolae Nicoară Horia - Poeme 

APUSENII... 

În noaptea asta m-am visat 
cu ei, 
Cu Munţii mei, aceia de 
Acasă, 
Erau mâhniţi puţin, tăcuţi şi 
grei 
De Aurul şi-argintul ce-i 
apasă... 
 
Şi-Acolo sus, pe vârfurile lor 
Trecea un cal durut, fără stăpân, 
Galopul lui era aşa uşor 
Şi-amirosea prin Visul meu a fân... 
 
Dar unde-i Călăreţul şi ce face? 
E sub Gorun, sărmanul şi nu doarme- 
Cine, Doamne, nu mi-l lasă-n pace 
De-i tulbură suspinul cu sudalme?! 
 
Iar Celălalt, pe-un Deal de furci anume 
Stă dezbrăcatul, pironit pe frig, 
Şi Roata lui se-nvârte peste lume, 
Prin Somnul meu am început să strig... 
.............................................................. 
În noaptea asta am vorbit cu ei, 
Cu Munţii mei, rămaşi mereu Acasă, 
Erau mâhniţi puţin, de gânduri grei 
Din Ţara mea de piatră, preafrumoasă! 
 
MĂ STRIGĂ IARBA... 
 
Mă strigă iarba să mă duc la coasă, 
Cum mergeam cu tata în pruncie, 
E-atât de multă şi aşa de deasă 
Pe Dealul meu, uitat în Poezie... 
 
E iulie, de-acum acolo ştiu 
Se coc cireşele- ce Sărbătore! 
De prea departe şi de prea târziu 
Nu pot să vin şi zarea lor mă doare... 
 
Doar pe furiş mă poartă câteodată 
Acelaşi gând, el, cel mai de-cu-zori 
Îmi bate coasa, n-a uitat s-o bată 

Şi la auzul ei mă prind fiori... 
 
Tata coseşte-acum în veşnicie- 
Mă strigă iarba să mă duc la coasă, 
Pe Dealul meu durut din Poezie 
E-atât de multă, Doamne şi de arsă!... 
 

ŞTIAM... 
 

Ştiam că mă-ntrebaţi: „Ce vorbe-s 
astea 

Pe care le tot spui pe la răscruci? 
Tot mai tăcută-i şi puţină oastea 
În bătălii pierdute când te duci...” 
 
Nici eu nu ştiu, aşa îmi vin în minte 
Cuvintele acestea, rând pe rând, 
Lumina lor e-atâta de fierbinte, 
Se va răci şi ea, cât de curând... 
 
Odată m-am gândit să tac frumos, 
Să mi le înfăşor ca pe-o mumie, 
Aşa precum am scris- la ce folos 
Atâta Vânt şi-atâta Poezie... 
 
Dar mi-a venit de undeva Răspunsul 
Şi de atunci tot curg ca un pârâu, 
Nici eu nu-i ştiu prin lumea asta cursul, 
Atâta doar, că nu mai are frâu... 
 
ROUA APUSENILOR... 
 
Mi-e dor de Roua de la Sohodol, 
De-o sete sfântă gura mea e arsă! 
Mă fură gândul, ce sublim obol, 
Spre Apusenii cei rămaşi Acasă... 
 
Când sorb din ea lumina cu nesaţ 
Aud cum curge-n mine o poveste, 
Prin Munţii mei cu tulnicul la braţ 
Mă văd copchilul Moţilor pe creste... 
 
Şi-acolo, într-o peşteră cu nume 
Ce mi-a fost dat să-mi fie de mireasă, 
O să-mi ascund tăcerile din lume 
Şi Dorul din Poemul ce m-apasă... 
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E-atâta arşiţă acum când scriu! 
Prin tot ce sunt mă susură fiorul- 
Aşa mi-a fost şi mie dat să fiu, 
Să curg nestăvilit precum izvorul... 
 
Mă duce Gândul, cel cu pas domol, 
Spre Satul unde m-am născut dintâi, 
Mi-e Dor de Roua de la Sohodol, 
Curat ca ea, sufletul meu, rămâi... 
 
COPCHILUL FLĂMÂND... 
 
Mi-e gândul acum obosit de Câmpie, 
Nici nu mai ştiu dacă tu mă asculţi, 
Din Poemul acesta care mă scrie 
Sufletul meu e acolo în Munţi... 
 
Ce Rugă înaltă, fierbinte mă leagă 
De toate altarele neamului meu- 
Ardealul, Muntenia, Moldova întreagă, 
De tot ce-a lăsat aici Dumnezeu! 
 
Ce-i oare, Doamne, vraja nebună 
De nu mai am linişte? Oriunde mă sunt 
Pământul naşterii mele mi-adună 
Tăcerile Dorului arse-n cuvânt! 
 
Cu paşii desculţi înspre Casa-Lumină 
Rămasă pe Dealul cu nume rotund, 
Seară de seară se-ntoarce la cină 
Poetul din lume, Copchilul flămând... 
 
ADUMBRIRE… 
 
Iubirea mea, de mai târziu, 
Iubirea mea, de mai devreme, 
Să te-adumbrească-n orice vreme 
Acest Poem pe care-l scriu; 
 
Poemul tău şi-al orişicui, 
În el de-a pururea să crezi, 
Iubirea mea cu ochii verzi, 
 
Cu ochi albaştri sau căprui... 

Femeie, care porţi sub pleoape 
Dumnezeirea din cuvânt, 
Tu vino, să te am aproape, 
Poemul meu în care sunt… 
 
De ce nu vii, de ce nu vrei? 
Iubirea mea şi-a tuturor, 
Mi-e dor de tine, cum i-e dor 
Fântânii de izvorul ei… 
 
ATUNCI CÂND SCRIU... 
 
Atunci când scriu parcă mi-aduc aminte, 
Aud cum plânge lira lui Orfeu 
Şi lacrimile picură- cuvinte, 
Prinos pe coala sufletului meu... 
 
Cum stai şi mă priveşti ca o icoană 
În ochii tăi văd Raiul nesfârşit- 
Poem neterminat, minune, rană 
Şi eu Adamul veşnic pedepsit... 
 
Să ne-odihnim îmi spui, în versul meu, 
Ca meşterii la capăt de lucrare- 
Atunci când scriu mă rog la Dumnezeu 
Aici să-mi fie ultima suflare!... 
 
CE LINIŞTE-I AICI... 
 
Cine eşti, de unde-mi vii mereu, 
Nu poate Gândul meu să te-nţeleagă, 
Mă uit la chipul tău de Dumnezeu, 
Făptura ta atâta mi-i de dragă! 
 
Genele tale murmură prelungi 
Când mă ascund sub adumbrirea lor 
Şi-atât de fericit mă simt atunci 
Şi odihnit ca pasărea în zbor... 
 
Frumoasă eşti! Se mistuie-n văpăi 
Clipa aceasta, ce mi-ai dat-o mie, 
Ce linişte-i aici în ochii tăi! 
Lumina lor se-aude cum mă scrie..

 

Nicolae Nicoară - Baden-Württemberg, Germania 
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Em Sava  - Scrieri 

 
Tu știi că fiecare țară are cerul ei? La ai mei, cerul e ca o portocală 
ce se deschide printre copacii din parc și miroase a vanilie. Chiar și 
când plouă, un zâmbet oranj îmi face cu ochiul dintre crengile 
dese. Și mi-e liniște, o liniște atemporală cu gust de copilărie. Un 
a fost odată ca niciodată...  
Când ninge, se proptește de acoperișul din vecini, iar vara se 
strecoară printre mușcatele puse de mama la geamuri, ca niște 
steluțe roșii, ce clipesc complice.  
În Toronto cerul e jos, aproape de pământ, ca și cum Divinitatea 
ar trage cu urechea la toate gândurile noastre. Îi cad norii din 
barbă, se rostogolesc buline mici de păpădii, rotunde și pufoase, 
ce își iau zborul când le atingi. Ai încercat vreodată să păstrezi o 

păpădie?  
În Canada cerul e jos, aproape de pământ. Dumnezeu ne ascultă și mintea, și inima. Și ne privește 
ochii. Stă în preajmă când e dorul dor și greul greu și ne astupă cu soare ferestrele. Ne croiește 
platoșe moi, să nu ne atingă prea rău necazul. Să nu cădem. Să nu ne răpună telefonul acela, care 
vine într-o zi și aduce veștile proaste. Pentru că suntem oricum venetici, suntem oricum străini… 
Și-atunci stă cu noi așa, ca un părinte lângă copilul mai slab…   
Ne vede rădăcinile natante cum caută sol bun, cum sapă după omenie, cum e flămând de adevăr. 
Și aprinde lumina.  
Cerul canadian a fost odată sus, ca toate cerurile. Dar l-am luat din cui și-a coborât câte puțin 
odată cu noi, deodată cu avionul cu care am emigrat, ducând în două valize și-o geantă de mână 
tot trecutul. Am înghesuit copilăria și tinerețea, și plușurile copilului, și un litru și jumătate de 
țuică, ca o poțiune a nepăsării, un semn tricolor de 40 de grade, o îndrăzneală de prune sau de 
pere. Apă de foc…  
Din când în când, câte un nor își pune cotul pe pervaz. Și-atunci mă simt acasă. Geografia renunță 
la încăpățânare, devine doar un detaliu, iar cei opt mii de kilometri se dizolvă în propriile zerouri. 
Zero e nimic. Matematica se anulează. Doar poezia amintirii își spune duios povestea, având o 
singură certitudine: peste tot sunt oameni, peste tot e Dumnezeu. Peste tot e iubire.  
Conjugăm flori vara și zăpadă iarna, dar mai ales privim cerul cu poveștile lui butaforice de nori 
arcuiți în îmbrățișări divine. Căci omul e călător, își face cuib ca păsările, amestecă dragostea cu 
credința și dorul, și-apoi își pune capul pe pernă și visează.    
Mic se vrea mare, bătrân se vrea tânăr. Înțelepciunea senectuții vine ca un sandwich când ți-e 
stomacul plin. Ce să mai faci cu el? Ai adunat un ghem pe care l-ai depănat cu anii tăi, cu iubirile 
și prieteniile trăite, cu durerile și speranțele tale, cu drame și reușite, cu lacrimi și zâmbete, cu uși 
pe care te-ai avântat grăbit ori, dimpotrivă, ai ezitat să le deschizi.   
Dar, mai ales, ai adunat tu, românule-canadian, o grămadă de despărțiri! O întreagă colecție de 
lacrimi. Unele ți-au sărat obrajii, altele ți-au înghețat, pentru că fiecare bilet de avion, pe lângă 
rută, zbor, escală, preț, te-a costat și o despărțire.   
Incandescente despărțiri, duioase întâlniri, toate având drept martor cerul.  
Ce-a coborât atât de aproape că își ține norii în palmă. De dragul tău.   

**** 
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Eram îmbrăcată într-o rochiță roșie cu buline. Aveam un guleraș alb, mătăsos și două cozi 

împletite strâns de mama, cozi pe care le antipatizam din tot sufletul. Abia așteptam să cresc 

mare să le harșt – tai.  

Dar mama îmi repartiza în fiecare dimineață părul în două părți simetrice și bine determinate 

printr-o cărare clară, apoi fiecare la rândul ei în trei șuvițe egale pe care le împletea strâns, extrem 

de strâns, ca nu cumva vreun fir de păr să aibă cel mai mic gând de evadare. Eu n-aveam niciodată 

răbdare să aștept ca operațiunea să ajungă la bun sfârșit și, de obicei, calculând greșit timpul, mă 

smuceam să plec. Durerea îmi amintea că părul meu e încă mâinile mamei care nu avea de gând 

să îi dea drumul decât atunci când își termina epopeea, punând punct fiecărei cozi cu un elastic 

foarte bine strâns. 

Nu aveam gânduri de prințesită, să-mi pun părul nu știu cum, sau să fac nu știu ce. Nu. Părul era 

acolo pe cap, așa cum îl avea toată lumea și singurele mele probleme cu el erau că nu aveam timp 

să stau la împletit zilnic și că mă durea când mă trăgea mama de el.  

Deși sărăcuța era și eficientă și grijulie. Însă la ora aceea toleranța mea la durere se afla cam pe 

la zero, iar eu eram extrem de neastâmpărată. 

Mama e un om foarte talentat și cu bun gust și îmi cosea niște minuni de rochițe, una mai 

frumoasă decât alta. Chinul lumii era însă pentru amândouă să stau la probă, că ori voiam să 

merg la baie, ori mă mânca pielea exact atunci când materialul era firav prins în ace pe mine și, 

nu doar că mă înțepam, dar mai primeam și câte o scuturătură, pentru a da câteva minute de 

pace mâinilor harnice ale mamei. 

În ziua aceea m-am proțăpit în fața oglinzii și am început foarte atentă să mă studiez.  

Mi-am inventariat cu foarte multă seriozitate trăsăturile, încercând să ajung la mine cea de azi. 

Ardeam de curiozitate și trebuia să știu atunci, exact în acel moment, cum voi fi eu când voi fi 

mare. Nu îmi amintesc exact ce treabă avem cu mine mare, ori dacă intenția mea era să schimb 

ceva în caz că întâlnirea cu mine m-ar fi dezamăgit în vreun fel. Îmi amintesc doar că eram sigură 

că pot, că era doar o chestie de timp și de gândit. Saltul în viitor, unde nu aveam nici o intenție să 

rămân de tot, era ceva perfect realizabil, cu puțin efort din partea mea. Eram ok să fiu 

deocamdată mică, pentru o listă de motive la care nu aș fi renunțat, însă, așa, cinci minute, aveam 

să trec iute pe la mine mare, pentru că îmi amintisem că într-o zi voi fi mare. Apoi aveam să revin 

la ale mele. 

Și am avut dreptate. Am făcut pasul acela de-atunci, pentru că ziua când mi-am amintit de mine 

mâine a ajuns la mine nealterată. Poza fetiței în rochiță cu buline e clară și completă, mai fidelă 

decât orice selfie extrem de studiat pe care mi l-aș face acum. Pulsează stins ora de după-amiază, 

în soare ce se scurge moale prin jaluzele. Aud lătratul jucăuș al lui Grivei în curte și vocea mamei 

undeva în bucătărie. Camera miroase a vară și a noi și a acasă.  

Văd în oglindă porii materialului roșu cu buline albe, genunchiul drept zdrelit și ochii. Privirea mea 

curată, curioasă și căprui. 

Toate au ajuns la mine conservate perfect, pentru că m-am concentrat tare tare să țin minte acel 

moment.  
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Și imaginea aceea s-a tatuat ieri într-un mâine ce e azi. 

 

Vreau ca cei mari să crească mici 

Mi-e dor să simt îmbrățișarea, 

să-ți pup obrazul, frate om! 

să îți dau mâna, să-ți văd fața 

Să nu trăiesc numai pe Chrome!!! 

Mă doare lacrima ce curge 

Pe fața ta, frate lovit! 

Și nu contează cum te cheamă, 

Nici limba-n care plângi rănit. 

Mă doare chipul fiicei tale, 

Care-a plecat fără să-și ia 

Păpușile și maimuțoii. 

Într-un cuvânt, tot ce iubea. 

Mă doare chipul tău, băiete! 

Cu mama ai venit de mână 

Privești uimit: atâtea fețe! 

Și-auzi vorbind limba română. 

Vreau pace și vreau sănătate, 

Vreau ca cei mari să crească mici 

Să înțeleagă viața noastră 

De manevrabile furnici. 

Nori plumburii deasupra noastră 

Chiar dacă soarele-i pe cer 

război în noi și în afară!!! 

boală, vești negre în eter! 

Nu lacătele, ci minciuna 

Ne leagă mâinile la spate. 

Un om de paie pe ecrane 

sfidează lumea: Nu se poate! 

Em Sava – Toronto, Canada 

**** 
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Ovidiu Cornilă - Convulsii 

Fragment din Capitolul opt- 

 

                                                                      * 

      -Ce drecu’, ia uitați-vă cine a veniiit! exclamă Ilie, cu gura toată 
un zâmbet. De pe unde apăruși, coane? 
      -Salutare, băieți, spuse Dinu grupului de tovarăși din parc. Uite, 
m-am întors de la cepele și usturoii din Albacete. Nu mai repet 
experiența nici să îmi dea toate cetățeniile pământului la un loc.  
La ora opt, era cam târzior să ajungi în parc, la dat binețe, la găsit 
câte ceva de muncă. Însă Dinu dorea să ia lucrurile ușor.  
Ușor și bine. 
      -Of, Dinule, nici aici nu plouă cu cârnați, se văită un negricios 

slab și înalt, Matei pe nume, pe care Dinu îl cunoscuse la magazinul de pâine al pocăiților, de peste 
drum. Trebuie să transpiri ca să prinzi un post mai ca lumea. 
      -Lasă-l, bă, că știe. Are ceva vreme și el aici. Se prinde el omu’ de poantă, interveni Ilie.  
      -Nu sfătuiesc pe nimeni să își piardă timpul prin tarlalele lor, dă-i naibii, continuă Dinu. Poate 
că prind ceva pe aici, mai ies câteva zile de muncă, o mai târâim o săptămână, două. Partea 
proastă e că nu mi-am plătit decât o parte din datorii. Îmi stau pe cap.  
      -Fă-te frate cu dracu, să treci puntea, spuse pe un ton înțelept Gicu, un puștan de douăzeci și 
cinci de ani care lucrase la un bar de când venise în Spania. Noroc, ai nevoie de mult noroc, cât 
caru’. 
      -E ușor de zis, Gicule, și greu de făcut. Am îndurat și nu am făcut altceva decât să pierd timpul. 
E o rețea de mafioți cum nu vă imaginați. Și își bat joc de bieții oameni, îi amăgesc și îi fură pe 
față. Nimeni nu vede, pentru că știu să apese cu degetul pe rană. Fac promisiuni, iar oamenii cred 
în continuare. Nu reușesc să înțeleg. 
      -Așa e peste tot, ce drecu’, scoase Ilie. Și lumea e proastă, bre... 
      -Degeaba spui tu Ilie, nu peste tot e la fel. Mai sunt oameni care respectă, care nu își bat joc. 
Pe mine m-au tratat mai bine spaniolii unde am lucrat decât românii. 
      -Așa e, Dinule. Poți să o mai spui o dată, întări Gicu. 
      -Faceți cum vreți, eu doar v-am atenționat, zise Ilie. Uite, și scoase o foaie mototolită din 
buzunar, ăsta e un număr de telefon al unui tip căruia i-au ieșit actele la măsline, în Jaen. Lucrează 
acolo de vreo doui ani și spune că a pus bani serioși deoparte. Ovidiu îl cheamă. Care vrea, să își 
scrie numărul sau să și-l bage direct în memoria telefonului. Nu se știe niciodată. Trăim vremuri 
grele... Își notară cu toții, că de, Ilie era cam tartor prin parc și avea destule contacte. Putea avea 
dreptate.  
      -Noi am plecat, că îndată se face amiază, spuseră ceilalți. 
      -Tu ce faci, Dinule? întrebă Ilie. Vii să bem o bere? Fac cinste. Să mai vorbim de-ale noastre. 
Hai mă, că nu e beleaua cât capra. Întotdeauna ai de ales. 
      -Păi nu prea am de făcut nimic, după cum observi. Vin, cum să nu, mai povestim, răspunse 
Dinu bucuros. Omul ăsta, deși vorbea de multe ori ca un escroc, avea sufletul bun, milos. Îi plăcea 
să se simtă cocoș, dar numai gura era de el. Câteodată, nu mereu. Însă, în linii mari, era băiat 
bun. 
Se opriră la o tavernă de lângă podul de cale ferată, își comandară câte o bere și rămaseră la 
povești până aproape de prânz. Dinu îi istorisi tot ce i se întâmplase la Albacete. Numai când 
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termină, îl văzu pe Ilie cu privirea pierdută în depărtare, tăcut. Rămaseră așa o bună bucată de 
vreme. Într-un târz\iu, tot Dinu rupse tăcerea. 
      -Și Fifi ce mai face? Și, fără a auzi întrebarea lui Dinu, răspunse mecanic: 
      -Băi, nu am crezut că asemenea lucruri se pot întâmpla cuiva, spuse, tot cu gândul la cele 
ascultate. Asta e viața, da. Or veni ele și timpuri mai bune, dreacu... 
Se salutară și porniră fiecare pe la ale lui. 
 
În drum spre gazdă, Dinu își zise: poate mai încolo mai dau o fugă prin parc, mai pe seară, când 
se întorc ăștia de la muncă, sigur mai e câte unu care vinde ponturi.  
După-amiaza zbură asemeni unui fum. Pe la cinci, o luă înapoi spre parc. Chiar la intrarea pe 
strada principală care ducea spre parc, avu norocul să îl întâlnească pe unul dintre băieții cu care 
lucrase în august, în construcții. Auzise că îi ieșiseră actele și se făcu autonom.  
      -Ohohooo, ce mai faci, Dinule? Nu te-am mai văzut la față de câteva luni bune, din august, 
paremi-se, nu? 
      -Salut, prietene Tudor, mă bucur să te văd. Cred că da, uite cum a trecut timpul... Cum îți 
merge, e totul bine? îl iscodi. 
      -Nu mă pot plânge, am afacerile mele acum. Lucrez cu câțiva băieți, care mă ajută, știi. Eu fac 
rost de lucrări, iar pe ei îi las să facă treaba. Nu am cum să mă împart. Destul mi-am rupt oasele. 
      -Da, înțeleg, aprobă Dinu. Și nu mai ai nevoie de unu în echipă? Am tot fost plecat ba la 
struguri, ba la ceapă, nu prea mi-am găsit un loc, se plânse. 
      -Să văd, să fac și eu socotelile, am un băiat care spune că vrea să se întorcă în țară și nu știe 
exact când. Dă-mi numărul tău de telefon, îți dau un bip și mă treci în agendă. Te anunț imediat 
ce știu ceva. 
      -Mulțumesc mult, Tudore, cum să nu. Uite, și scoase rapid telefonul din buzunar, îi dictă 
numărul, după care primi imediat apel de confirmare. Așa da, tot să mai vii de acasă. Ești singura 
veste bună de vreo câteva săptămâni. Să fii iubit! Îi ură Dinu entuziasmat. 
      -Oamenii buni se ajută. Mâine pot avea eu nevoie de ceva, veni răspunsul. Bun, rămânem în 
contact, că trebuie să ajung la o întâlnire în Madrid și mă cam grăbesc. Vorbim, eu cum aflu ceva, 
te sun. Ciao! 
      -La revedere, Tudore! Toate bune, făcu Dinu din mână. 
 
Nah, că nu l-am întrebat de bani, gândi. Cum o plăti oare? Da mai contează acum, își dădu 
răspunsul singur. Trebuie să strâng bani, altfel o încurc. La cum îl cunosc, e băiat bun. A trecut și 
el prin furcile caudine ale străinătății, are aproape trei ani pe aici... Apoi schimbă gândul în altă 
parte, scâtbit și rușinat de bănuielile prostești. Lumea te face să nu ai încredere. Nu toți sunt la 
fel. Neîncrederea e ca un virus, mușcă parșiv pe la spate, ca o hienă. Sau ca un șarpe. Vru să 
continuie, dar se opri. Ceva nefiresc îi puse o mână peste ochii minții. Continua să nu aibă 
încredere, deși făcea eforturi să simtă invers. Întrebarea și dacă îi dizolva creierul înacidul 
propriului lichid în care zăcea. Până la proba contrarie, nu se știe... 
 
Ziua trecu repede. Nimic important. Mai trecură câteva zile. Dinu își mai adăugă în agenda 
telefonului câteva contacte, însă continua să nu se întâmple nimic. În așteptare mocnea ceva bun. 
Avea o presimțire. Ceva-ceva trebuie să vină. Și, într-adevăr, la sfârșit de săptămână, Tudor îl 
sună. Avea nevoie de el. Băiatul despre care vorbea, cel cu plecarea în România nu mai lucra de 
câteva zile la el. Rămăsese, așadar, un loc vacant. Și altă veste bună, obținuse o lucrare imensă, 
o reformă integrală a unui apartament chiar în centrul Madridului. A doua zi, luni, urma să fie 
prezent la adresa pe care i-o dădu Tudor. 
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Cu câteva luni în urmă, nu putea concepe să poată pune mâna pe un ciocan, sau pe sapă.  
Acum era bucuros să o facă. Ce înseamnă viața asta, se miră Dinu.Și ce întorsături poate lua.  
De unde și până unde să las eu catedra și să plec într-un incognito în care să fiu nevoit să ă 
obișnuiesc cu lucruri și stări la care nici nu visam. Obișnuința, da, este una dintre cheile 
supraviețuirii.  
Nu te conformezi, clachezi. Calcă ceilalți peste tine ca pe o bucată de ziar, ca pe un nimic. 
O casă a ta poate costa bani pe care ai tăi sau tu să îi poți plăti, sau poții plăti cu ani și cu sufletul 
prădat ca să o poți face. Întrebarea este: de ce unii care nu merită nimic au totul și cei care merită 
totul trebuie să lupte pentru a avea ce ar trebui să fie normal? Întrebare retorică.  
Nimeni nu poate răspunde. Până la urmă, este o întrebare de baraj. Viața are felul ei de a ne lăsa 
stupefacți în fața unor acțiuni care ar trebui să decurgă normal, fără niciun efort. Lu-o-ar dracu 
de viață cu toată încrengătura asta nenorocită de zbateri! Viața lui a fost una convulsivă în 
ultimele luni, nu, în ultimii ani. Nu era ce visase, nu făcea ce se pregătise și învățase atâția ani.  
Ce însemna toată pauza asta? Putea fi considerată o pauză? Venirea în Spania avea să fie doar o 
perioadă determinată? Sau toată viața? Cine ar fi răspuns convingător la această întrebare ar fi 
primit premiul cel mare... 
Acum nu mai conta. Avea doar dreptul la zbateri. E și ăsta un drept. Tudor nu îi spuse nimic de cât 
avea să lucreze, ce avea să facă. Asta însemna că fiecare zi lucrată era o bătălie câștigată. 
 
A doua zi, Dinu primi instrucțiunile necesare. Pentru că bâiguia spaniola cât de cât, Tudor îl 
însărcină să vorbească protarul, în caz de ceva și cu proprietara casei, o spanioloaică bogată, la 
care Tudor mai lucrase. Avea cu el un peon, un nepot de-al lui, tânăr tare, probabil că nu terminase 
nici liceul. 
      -Spargeți zidul despărțitor de la bucătărie cu baia, duceți molozul la contenedor, jos. Și faceți 
și ... iar lista continuă câteva minute Aveți grijă că nu am permis de lucrare, îi sfătui.  
Lucrați cu grijă, fără să bocăniți prea tare. Au ăștia aici niște vecini tare pretențioși. Mare grijă, 
da? 
      -Fii fără grijă, Tudore, facem totul ca la carte. Toți avem interesul să fie bine, să ne luăm 
bănuții, îl liniști Dinu. Cam cât e de muncă aici? 
      -Ok, am intuit, răspunse Tudor, îți dau șase mii de pesetas pe zi, e bine? Programul de lucru e 
de la nouă la șapte, restul vă organizați voi. Ca să îți spun un termen, cam o lună. Știi să 
zugrăvești?  
      -Da, am făcut pintură de câteva ori, mă descurc, minți Dinu.  
      -Bine, bine, hai spor la muncă băieți. Mă grăbesc. Mai am și altele. După care plecă. 
 
Nu era chiar rău. Scule aveau, Tudor le lăsă tot ce le trebuia, așa că începură să se apuce de lucru. 
Era o zi morocănoasă de luni, Cerul era acoperit de niște nori gri, din care curgea o ploaie fină, ca 
o burniță. Părea că treburile luaseră o întorsătură favorabilă. 
Părea... 

Ovidiu Cornilă – Madrid, Spania 
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Lidia Popa - Poeme 

Izvoare în lut 
 

O triadă ori un sipet - 
mirajul verbum_landia 

pentru cvartet. 
 

Când moare un poet 
o sută își potolesc setea 

cu un menuet. 
* 
Armindeni 
 
Timpul îți va fi magică 
istorie, Suflete 
și omul care se pierde în 
neguri 
fără acoperiș 
peste țărâna reavănă de sudoare. 
 
Lut tămăduitor peste trup rece 
zidit, zidit cu o chemare, 
atunci când nu vei avea locul tău  
pe pământ, ci sub pământ. 
 
În ultima chemare 
cea a sângelui neprihănit, 
unde curgerea nu mai doare, 
unde spațiul este de ajuns. 
 
Ca un schimnic vei trece, 
respirație rece prin codri de aramă, 
atât doar, ca o scuturare de frunze 
vei umbri tot ce ai fost. 
 
Strajă de gânduri, sunet, lumină lumii 
un suflet ce a pătimit setea, 
ramură de salcie īnfrunzitä 
totem de descântare. 
* 
Roua din lacrimă  
 
Rouă din cerneală, o picătură de lacrimă  
sărută cuvântul chipului pios cu o rimă. 
Dincolo de paralela_pici nu mai îndrăznește, 
mângâie obrazul oricărei virtuți, omenește. 
 

Inima bate sincer mai mult decât a unui pui 
când pudoarea o înfierbântă: uite-o, nu-i. 

Nu poate spune "nu" când chiamă 
sărmanul om, 
cu mici și mari e cloșca mamă - ea, doar 
un Om. 
 
O copilă ce sare coarda uneori și-n cipici 
distrează vecinii la ceaiul de la ora cinci. 
Rădăcini din bătrâni a strâns pe la porți, 
un tezaur de vorbe dăruiește la toți. 
* 
Pe căile poeziei 
 
Oamenii nu dau atenție cuvintelor 

în fața unei imagini frumoase. 
Aceasta micșorează valoarea gândului 
în fața frumuseții chipului care îi dă naștere. 
Cuvintele devin schiță în bătaie de joc 
și în loc de lumină devine din ce în ce 
întuneric. 
 
Nu-mi place când trebuie să apar printre 
oameni 
care nu ascultă, dar au grijă zmeelor de 
carton. 
în mijlocul poienii, în cer sau în papuci. 
Este violentă o apreciere goală de sens 
ce sacrifică sensul doar pentru aparență. 
Sună precum clopotele unei turme de oi! 
 
Triumfă veselia sistemului peste moarte! 
** 

Oamenilor le plac frunzele 
 
Unii oameni au darul 
unei haine care este mereu la modă, 
eleganța lor rămâne spontană. 
Ceilalți orice ar purta 
rămân mereu goi. 
 
Unii oameni sunt slabi 
ca niște cuvinte intense și pline 
de sens pentru a fi savurate încet. 
Ceilalți au un gust atât de neted 
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care anulează orice dorință de tangibilitate. 
 
Fiecare persoană este la fel de efemeră ca o 
frunză. 
Astăzi există. Mâine, cine știe? 
* 
 
Viața - o uitare prea scumpă 
 
Înșelătoria timpului nostru cel mai bun, 
singurătatea înflorește în camere, 
îmbobocită din suferință. 
 
Prietenii s-au vaporizat în nori, 
contextele subiective se ofilesc - 
foile îngălbenite ale cărților din biblioteci. 
 
Niciun apel nu sună, 
învățătura a devenit pedeapsă 
pentru iepuri cu ascunzători deghizate. 
 
Verdele se călește sub cer, 
dar nu mai este perna iubitorilor 
cuvintelor păzite de sincer. 
* 
 
Prietenul fals 
 
El ridicase corneta unui telefon, 
a format numărul pentru ați spune  
stop și a-și lua avânt pe repede înainte. 
 
Tu ai știut, i-ai dat dreptate și ai tăcut. 
Nu era primul conpulsiv nici ultimul  
cu fard pentru prietenie și sinceritate. 
 
Eu am surâs cu toată panoplia sufletului, 
ca un arlechin versat la circul literaturii. 
Ei au aplaudat ieșirea din scenă ritmat. 
 
Eram pe o tablă de șah mat  
ca un pion sincronizat. 
Nudă - dar nu credulă. 
 

 
Când iubirea merge la mare 
 
O fetiță cu pletele strălucitoare 
Scrie pe nisip cuvântul iubire. 
-Ce e iubirea? Ionel pune o întrebare  
-Ai auzit doar bătăile inimii sincere 
De ce inima bate atât de tare 
când pianul cântă în sala mare? 
Spune fata in timp ce palmele unește 
-Inima trăiește până când iubește. 
Iubirea fortifică cu o îmbrățișare  
și dă omului tandră sensibilizare. 
* 
 
Privind zilnicul altfel 
 
Fără îndoială, universul comparat 
într-o continuă devenire tridimensională 
se topește în sentimentul de timp 
în posibilitatea existenței și realitate. 
 
Sunete vii și vibrante în atmosferă 
acalmie a limbajului de creativitate - 
aprofundarea pentru face impresie 
de logoree agresivă căutând răspunsuri. 
 
În banalitatea expresiei - 
viața de zi cu zi a suficienței, 
dar în adâncul sufletului ea cuibăreşte 
nemulțumirea față de o viziune holografică. 
 
Fundamentele de evacuare ale existenței din 
substrat, 
unicitatea experienței sugerează un răsărit 
de soare: 
dragostea, durerea, pierderile refulate, 
percepțiile 
din viața care se alege să nu se trăiască, 
eliberându-se. 
 

Lidia Popa – Roma, Italia 
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Lucia Patrascu - Recenzie 

SINCOPA DESTINULUI - Valentina BALABAN 

 

Acest volum de versuri „Sincopa destinului”, semnat de poeta 

Valentina Balaban, publicat la Editura Pim, sub egida Universul 

Prieteniei, Iaşi, 2018, este cel de al 9-lea vlăstar liric al poetei, ce 

înfloreşte având un număr de 62 de poezii, prezentate în Prefaţa 

semnată de scriitorul Emilian Marcu.  

Ca de fiecare dată, intenţionez să fac o analiză de carte, nu de 

autor, fapt ce m-ar fi îndrituit la o prezentare comparativă într-un 

paralelism cu alţi condeieri, ori chiar cu propriile volume deja 

publicate de autoare.  

Desigur că, dacă ar fi vorba despre această variantă, scriitura 

poetei poate fi comparată mai ales cu ea însăşi, deoarece în toate volumele sale autoarea 

păstrează o alternanţă consecventă între prozodia tradiţională şi îndrăzneala modernistă în care 

insolitul ideilor pare să facă legea în aşezarea cuvintelor, convingând-o să nu se abată de la 

tentaţia de a atinge cât mai multe teme posibile. 

De cele mai multe ori întâlnim graţia feminină:  

„Visătorul îmi înveleşte / în şoapte privirile/ cuibărite prin raze profunde / infuzate de dor”  

(La hotarele irişilor), cu care poeta cucereşte închipuirea cititorului, fără teama că ar putea fi 

înţeleasă greşit. Faptul că versurile sale izvorâte dintr-un lirism străbătut adesea de nelinişte, 

incertitudine, îndoială:  

„Din arestul fricilor / am evadat spre... / regatul coperţilor.” 

(Totul), dezvăluind o încărcătură sentimentală proprie eliberată prin evadarea în scris îndeamnă 

cititorul să nu rămână la prima lecturare, ceea ce ar putea conduce la ideea că are în faţă o poezie 

a absurdului.  

Dacă la început, în primele volume publicate de autoare, cititorii puteau considera că poeta a 

aruncat în căciula moşului toate cuvintele şi apoi, ca într-un joc de noroc, scoţându-le unul câte 

unul, le-a aşezat în versuri doar de ea îngăduite, urmărindu-le cu încredere devenirea, iată că pe 

parcurs exprimările sale lirice capătă înţelesuri noi.  

De parcă puişorii gălbiori grăbiţi să cunoască lumea, cu timpul, începând să zboare s-ar putea 

transforma în paseri măiastre pornite să cucerească orizontul înţelegerii cititorului.  

Pentru că şi în acest nou volum întâlnim o poezie scrisă pe un fond confesiv, aşa cum sunt scrise 

astăzi majoritatea poeziilor, în primul rând ca o necesitate stringentă de exteriorizare.  

 

Genul de poezie-cugetare-eseu în care poeta foloseşte sinestezii cu aceeaşi rimă (sentimente 

franjurate, praguri amprentate, reflexii decriptate, uşi timbrate,), sinecdote (capsulaţi in ţarina, 

intrigaţi prin spaţii incantante) sau metonimii (rătăcirile ce tocmesc cale nouă, tandemul iubirii 

îmbobocite pe o clipă) dovedeşte strădania autoarei de a da o formă mereu nouă, specială, 

versurilor sale care prin impresia voit tandră să conducă la o atitudine reflexivă a cititorului.  

Mai mult decât atât, versurile sale debordează de optimism şi de o vigoare prin care poeta pare 

a-şi defini o personalitate aparte, ce se autodescoperă mereu. Deoarece, aşa cum spunea Carl 
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Jung: „Cine priveşte spre afară, visează; cine se priveşte înăuntru, se trezeşte”. De aceea, autoarea 

pare a intenţiona să comunice autenticitatea trăirilor sale şi atât!  

Evitând forma de a impune frust o anumită idee, lasă cititorului consecvent latitudinea ca, prin 

recitirea textului, să descopere substratul ideatic „regresie unicelulară privegheată pe omerta 

divină” (Scurt-circuit), pe care-l sugerează versurile Valentinei Balaban. 

Alteori îşi asumă nonşalant, agresiv chiar, în nume personal, hotărârea de a da lecţii de 

bunăcuviinţă civică celor ce „sfidând firescul...uită de măsură” (Sfidând firescul) şi încearcă să 

arate adevărata stare de lucruri în „Ceremonia elitelor în coaliţii / incomode, subjugate fricii” 

(Trăsăturile spinilor), fără jena că ceva i-ar putea sta în cale: „ocolesc trovantul” (Trist).  

Teme interesante, pe care lângă altele (întoarcerea la cele Sfinte, rapturile istorice alături de 

interpretarea semnelor heraldice „...acvila şi bourul braconizat”, stima pentru înaintaşi, 

Eminescu...), cititorul fidel le va găsi în paginile acestui volum.  

Cum apuneam, ca şi formă stilistică a scrierii 

versurilor, de fapt, poeta Valentina Balaban nu este 

subjugată de regulile prozodiei tradiţionale, decât 

atunci când o face intenţionat.  

Altminteri, poeta zburdă prin versificaţie în felul 

său, folosind o punctuaţie proprie, rime jucăuşe 

aşezate la mijlocul unui vers, nu la sfârşitul lui, 

asocieri neaşteptate de cuvinte (şantajul 

pleoapelor, zâmbet descătuşat, sine-lui...patrulat 

profetic, atela lacrimii, frisoanele zărilor, 

premoniţie nomadă, zgura dispreţului, azilul 

păcatelor), care uneori croiesc o hlamidă 

metaforică, iar alteori îmbracă doar o nuanţă 

ciudată, neaşteptată.  

Însă tocmai în acest mod se lasă descoperită 

originalitatea poeziei sale, care tinde să se adauge 

unui anumit grup de scriituri semnate de unii autori 

de astăzi (vezi Florina Zaharia, Iulian Grigoriu, 

Andrei Velea). 

Conchidem spunând că poemele din noul volum de 

versuri „Sincopa destinului”, semnat de Valentina 

Balaban, o carte de traseu, pentru că nu este una 

de debut, dar sigur nu va fi nici una de final (anul şi cartea! este motto-ul autoarei, după cum 

singură mărturiseşte), ar putea fi considerate strict personale, generate de „darul” şi conştiinţa 

literară cu care se înveşmântează autoarea pentru a-şi ascunde subtilitatea emoţiei şi pentru a 

rămâne racordată la trăirea interioară pe care i-o dăruieşte clipa scrisului. 

Lucia Pătraşcu -  Brăila, România 
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Constantin Gumann – Perechea  alfa 

Fragment din capitolul 
Când cultură nu mai este - viața-ți va fi o jalnică poveste. 

 
 

CULTURA reprezintă armata invizibilă a unei țări. Nu numai 
cultura organizațională ci cultura în totalitatea aspectelor. 
După ce au reușit să-și plimbe limba prin palatul gurii cu aromele de 
cremeșnit, la cofetăria Schatz, Eugenia și Constantin, au continuat 

lista obiectivelor de vizitat; Palatul episcopal Hellbrunn, există un  
autobuz direct de la podul lacătelor (un pod cu laturile pline de lăcățele 

puse de iubiții superstițioși, că pasămite un lacăt acolo, le aduce noroc 
în iubire.  Crede și nu cerceta ! 

Parcul Hellbrunn cu copaci seculari are și câteva bazine mari cu o 
apă verzulie, în care înoată pești diferiți și probabil ca să nu se 

combată între ei sunt separați pe specii; Crapi, Păstrăvi, Sturioni, roșii japonezi. Castelul este 
interesant, specific proreligios, dar atracția principală sunt jocurile cu apă (Wasserspiele). Este o 
zonă cu construcții pentru plimbare, treci printre coloane, poduri, arcade, se începe cu, masa 
invitaților.   
Când toate locurile la masă s-au ocupat țâșneșc brusc jeturi de apă din scaune, adică sub partea 
dorsală, după ce cu râsete, țipete de surprindere, invitații se risipesc, cam peste tot pe unde se 
duc sunt jeturi ascunse de apă, ce apar și dispar scurt, colorând atmosfera cu chiote tinerești. La 
ieșirea din rețeaua de jeturi înviorătoare, se poate vizita o orangerie cu plante exotice și păsări 
rare sau alte animale mici, broaște țestoase ce se coc la lumina unor lămpi infraroșii.  
La întoarcerea în hotel, au fost informați la recepție că domnul Glanzer directorul, îi invită după 
dineu la un drink, digestivo dopo pranzo, spuse făcând cu ochiul doamna de la pupitru.  
Se simțea o oarecare sărăcie de oaspeți, apoi Eugenia și Constantin, s-au recomandat profesori- 
scriitori, mai ales că vorbeau germana și engleza, erau interesanți. Poate era și faptul că modul 
lor de a fi îmbrăcați mereu elegant-asortat, dacă el purta un sacou pèpite, ea purta o fustă din 
acelaș material, au plecat de acasă cu concursul desigur al familiei, asortați și la încălțăminte și 
la costume. Era o armonie în culori și design, în vorbire și în limba corpului.  
Întorși în cameră s-au refrișat puțin, imediat telefonul a sunat că sunt așteptați în biroul personal 
al directorului. Cum au ieșit din cameră portarul cu joben îi aștepta pe hol și le-a dirijat drumul pe 
scările de marmoră, șlefuite de 1200 de ani de tălpile trecătorilor, clădirea fiind declarată 
monument de artă, nu erau permise modificări de structură, în consecință nu avea lift, dar pereții 
scării erau tapetați cu tablouri, o plăcere să urci sau să cobori vizionând asemenea opere de artă, 
mai  toate din epoca renașterii-baroc, în ulei cu crăpăturile specifice vechimii și rame late înflorite, aurite. 
Chiar dacă erau copii ale lui Antoon van Dyck, Fragonard sau Caravaggio, s-au oprit puțin în fața 
„declarației de dragoste“ a lui Fragonard.  

Domnul Glanzer, vizibil un cavaler de modă veche, în costum național Salzburghez, (k.und.k. 
Monarchie), sărută mâna Eugeniei, ceea ce noua modă nazistă eliminase deja din etichetă. 
Salonul mobilat stil Louis al 15-lea, impozant biroul-masă de scris cu picioare-Cariatide de alamă 
aurii și intarsii duble. Deasupra biroului trona un tablou „Cina cea de taină“, desigur o copie în 
ulei a lui Leonardo da Vinci, în care Iuda a vărsat sarea, simbol al ghinionului, iar la dreapta lui 
Isus este o femeie, probabil Maria Magdalena. Lângă birou un tabernaclu Ampire, lucrat în furnir 
de trandafir, cu multe sertare și picioarele din alamă în formă de labe de leu. 
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Discutând despre activitățile culturale ale cuplului ALPHA, Glanzer un nazist în devenire, era curios 
și de orientarea politică, dar Constantin a evitat spunând că ei sunt apolitici, deși tocmai 
cumpărase cartea Mein Kampf- crezul lui Hitler. S-au testat reciproc și constatând nu sunt multe 
tangențe, s-a stabilit că mai stau 3 zile și au făcut rezervare la Orient Expres. „Eu v-am pregătit o 
invitație cu bilete la cetatea de sus (Hohensalzburg), o fortăreață-castel dintre cele mai vechi din 
Europa“, spuse ceremonios directorul. Au primit cu plăcere biletele, oricum acest castel era pe 
lista lor de obiective de vizitat.  
Another Day, Another Dollar 4, cântă atrăgător americanul, Wynn Stewart, o nouă zi un nou 
proiect de vizitat, în cazul perechii ALPHA, posedată de setea cunoașterii. Tot ce era construit de 
generațiile anterioare era mai trainic, mai conservativ, dar practic, ca și în Roma. Ceea ce nu se 
putea spune despre noii politicieni naziști despre care tocmai au citit în presă, că au dispus să se 
dea foc  în public cărților, ca o propagandă anticulturală, a ceea ce nu place naziștilor. 
Deci după acelaș, mic/mare dejun, cuplul a plecat per pedes, căci stația de plecare a tramvaiului 
pe cablu ce duce la cetate, era doar la 5-minute  distanță de hotel.    
Ajungând în piața Domului, deja vederea de jos a cetății este impresionantă, se poate ajunge și 
pe jos, durează cca. 40-minute pe serpentina de acces. Urcând în vagonul tramvaiului-cabletrain 
te gândești oare ce motor puternic are să urce  cei 500 metri?. Relativ simplu construit, sunt două 
vagoane în timp ce unul urcă, celălalt coboară, motorul ce învârte cabestanui trăgător al cablului 
de tracțiune stabilește doar echilibrul dintre cele două greutăți-vagoane. Ajunși sus, priveliștea 
orașului de jos, ți se desfășoară în perspectivă până la munții ce înconjoară Salzburgul din trei părți, de 
aceea are o climă mai dulce iarna, căci fiind în „găleată“ nu este în bătaia vântului.  Cetatea înconjurată 
de un zid lat de poate circula pe el o trăsurică cu cal, are o istorie originală; de ce sunt Salzburghezii 
renumiți ca spălători de tauri?.  

Pe vremea războaielor țărănești, orașul Salzburg era înconjurat de ziduri puternice de apărare, și 
a fost asediat. Din cauza zidurilor, asediatorii nu au putut cuceri orașul. Așa că au vrut să 
înfometeze populația orașului până când ar fi dispusă să se predea de la sine, și  au blocat militar,  
Salzburgul, astfel încât nicio provizie de hrană nu a putut ajunge în oraș. 
Salzburghezii au înțeles intențiile inamicului și desigur, s-au gândit cum să evite această 
catastrofă. Pentru a preveni o posibilă foamete, comandantul orașului a prescris un post-
alimentar strict. În cele din urmă a venit ziua în care a rămas doar un taur care nu fusese încă 
sacrificat. Era de culoare maro cu pete și bine hrănit. 
Atunci comandantul orașului a venit cu o idee: a doua zi dimineața devreme, taurul a fost urcat 
pe zidul lat al cetății și de acolo arătat inamicului, strigând „astăzi vom mânca acest taur“.  În 
noaptea următoare, locuitorii din Salzburg au vopsit  taurul în alb și l-au arătat din nou 
asediatorilor în dimineața următoare, strigând; „astăzi îl vom mânca pe acesta“. În a treia 
dimineață,  taurul a devenit  negru ca o beznă pe zidul cetății. 
Asediatorii au tras concluzia că întregul asediu nu adusese nimic și că Salzburgul avea încă 
suficiente rezerve de hrană. Și în noaptea următoare  soldații străini s-au retras în secret.  A fost 
o mare bucurie în oraș. Cetăţenii au condus taurul supraviețuitor în râul  Salzach şi l-au spălat 
până a devenit din nou maro, culoarea originală. De atunci  locuitorii din Salzburg au fost numiți 
„spălători de tauri ”. Adesea te gândești; viața bate filmul, cât de inventiv este Homo Sapiens. 
După ce au luat o cafea la restaurantul castelului, perechea ALPHA a început prospectarea pas cu 
pas. Sus în piațeta cetății a cărei construcție a început în 1077, este o fântână mare care are o 
adâncime de multe sute de metri până la apa freatică, deci dacă ai apă, poți să plimbi un taur pe 
zidul cetății câteva zeci de zile să convingi atacatorii să plece că nu au șanse de a obține predarea 
apărătorilor.  

 
4https://www.youtube.com/watch?v=ZeG1e7nsNIg   

https://www.youtube.com/watch?v=ZeG1e7nsNIg
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Începând cu anul 1861 castelul-cetate5 a fost transformat din cazarmă în centru turistic ce a 
devenit un magnet internațional. Tunurile și mortierele rămase, cu piramide de bile de piatră  
(proiectile) alături, au devenit obiecte de muzeu în aer liber.  
Programul ultimei zi era vizita la salina Hallein6, urmată de vizitarea satului Celtic existent la 
suprafață., semn că de 3.500 de ani această salină a fost exploatată de Celți. Intrarea se face într-
un spațiu cu cabine unde vizitatorii se îmbracă cu un costum alb al minerilor din subteran. După 
ce au coborât, se alunecă încălecat pe un tobogan lustruit, de 64 de metri în subteran. Deși este 
organizată turistic salina aparține Salzburg AG7 și este exploatată în continuare. Galeria 
principală trece granița subterană în Germania unde este de asemeni în exploatare, prin 
localitatea Berchtesgaden.  
Linia ferată subterană îngustă cu locomotive electrice, face transportul turiștilor și al produselor. 
Circuitul turistic parcurge un traseu care permite evidenţierea unor elemente spaţiale de interes 
turistic în structura internă a masivului de sare, reprezentate prin cute cu dezvoltare pe zeci de 
metri, marcate prin alternanţe de benzi divers colorate, cu nuanţe de gri şi alb, diverse 
caracteristici mineralogice, și urmate de un film reprezentativ într-o enclavă ca un salon în filonul 
de sare, al exploatării salinei de către Celți cu circa 3.500 ani în urmă. La ieșirea din Salină, satul 
celtic era prezentat și practic (case, bordeie, iesle de vite) și în film, la care Constantin adaugă; 
„Viața este ca o piesă de teatru: nu contează cât de mult durează, ci cum se 

desfășoară, această excursie turistică și mai ales 
culturală ne înnobilează cunoștințele“.  
Plecarea de la Salzburg a lăsat o nostalgie, 
exteriorizată verbal de Eugenia; 

Cu fiecare despărțire murim câte puțin 
Te simți mai singur, mai străin. 

 
     La care Constantin strecoară inspirat;  miroase 
a Apollinaire, eu aș adăuga; 

Cine nu poate uita, 
Își face viața tot mai grea. 

 
Minulescu: că și uitarea e scrisă-n legile-
omenești. 
Replicile versificate le plăceau, ca un joc intelectual 
și un exercițiu spontan. Se completau, se 
înlănțuiau, curgea pârâul dragostei, între ei, 
cușeta Orient Expres era ticsită de cantitatea de 
sentimente iubitoare, ochii străluceau, în inimă 
clocoteau, buzele șopteau, sufletul toropeau, 
trupurile se încolăceau, cu dragoste se-aveau, 
nicicând nu încetau, limba dragostei vorbeau.   
 

Ing. Constantin Gumann – Salzburg, Austria 

  

 
5 https://www.salzburg-burgen.at/de/festung-hohensalzburg/  
6 https://www.salzburg.info/de/sehenswertes/ausflugsziele/salzwelten-salzburg  
7 https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrrnberg  

https://www.salzburg-burgen.at/de/festung-hohensalzburg/
https://www.salzburg.info/de/sehenswertes/ausflugsziele/salzwelten-salzburg
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrrnberg
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Liliana Popa 

Mihai Cătruna un pictor ce se supune cu detașare formei raționalizate 

neurmărind cu orice preț realismul 

 

Mihai Catrună este și un ilustrator ce creează cu mintea, cu sufletul, căruia nu-i lipsește 
spontaneitatea, dorința continuă de a se juca, de a modifica, de a interveni.... 
L-am cunoscut pe artistul vizual Mihai Cătruna în urmă cu 4 ani la o serată literară. 
Un excelent grafician, de un relevant dinamism constructiv, un pictor ce se supune cu detașare 
formei raționalizate neurmărind cu orice preț realismul. Mihai Catruna este și un ilustrator ce 
creează cu mintea, cu sufletul, căruia nu-i lipsește spontaneitatea, dorința continuă de a se juca, 
de a modifica, de a interveni....M-a cucerit de îndată ce i-am răsfoit albumele descoperindu-i 
universul pictural. Dar mai întâi de toate are vocație de portretist. 
 

De la simple crochiuri, la schițe, la grafică și pictură se simte mîna sigură și fină de desenator 
înnăscut. Lucrările sale, în cărbune sau creion, laviuri sau ulei pe pânză, au reușit să prindă 
sclipirea din ochii personajului, atitudinea, contextul. 
Linear, colorist, se joacă între academism, tradiționalism și modernism, obținînd uneori sinteze. 
 
Pare preocupat de oamenii din jurul său, de personajul pe care dorește să-l redea în acea clipă. 
Știe să surprindă din cîteva linii fizionomia unui personaj și să creeze una veridică sau iluzionară, 
dar și să redea atmosfera din jurul acestuia. 
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Adevărul uman surprins în diverse ipostaze se dezvăluie în lucrările sale. Unele portrete sunt 
academiste, ca pe vremea lui Aman și Grigorescu, altele amintesc de lucrările pictorilor Jean 
Alexandru Steriadi, Nicolae Dărăscu, Marius Bunescu, Gheorghe Petrașcu ,sau chiar Pallady. 
Altele sunt realiste, realizate fără sau după model. 
 
Mă întreb care ar fi preferatul pictor al lui Mihai Cătruna ? 
 
Portrete de aparat, capete de expresie, portrete de societate.... 
Uneori portretistul transcende imaginea indivudului particular pentru că portretul înseamnă și 
mesaj, și forță de impact. Portretele mondene au avut și vor continua să aibă o mare importanță 
în creația fiecărui pictor. Portretul monden are și la Mihai Cătruna caracterul cosmopolit al 
clientelei dar reprezentarea, conceperea este de multe ori între realitate și ideeal. 
Am fost plăcut surprinsă când în astfel de "mondene" am regăsit aranjarea părului desenată în 
stilui lui Leonardo de Vinci, mă refer la desenele în care Leonardo folosea drept model turbionul 
de apă, la firele de iarbă răsucite... 
Asemănarea cu "personajul model" e învăluită într-un mister.... 
Și totuși rămâne un surrealist. E un surarealism tîrziu, nu ca la Dalli, eu îl așez aproape de Bălașa. 
Sorin Bălașa devenise clasic înainte de a împlini 40 de ani și a rămas înfășurat în mitul său propriu 
până la sfârșit ! 

Mihai 

Cătruna se joacă cum vrea, trece de la portretul clasic cu tușe sigure la un ușor pointilism, la genul 
poupe. A realizat lucrări ce se repetă la nesfârșit în oglindă, torsuri de femei, fie sub un menhir, 
fie sub un portic, pe malul mării, sau la răsărit de soare, creează chiar și un templu al cariatidelor... 
cele 4 cariatide aducînd anotimpurile, fascinînd ca în jocul de șah, pe tabla căruia personaje joacă 
propriul joc, al vieții lor, al întîmplării, jocul vieții... 
Preferat mea este "Enescu stelar" din care răzbate geniul... 
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Teme recurente în creația unui artist. 
Unele decodate, altele nu... "Floare albastră", în care pe 
chipul lui Eminescu popsește chiar o floare albastră ce 
pare să zboare mai apoi mai departe... "Geniu pustiu"," 
Mortua est", "La mormântul lui Aaron Pumnul", primele 
poezii scrise Eminescu sunt ilustrate ușor abstract, dar 
bine interpretat. În "Copacul cunoașterii" se joacă, 
precum Arcimboldo, și creează chipuri...din copaci și 
păsări. 
Dovadă că stăpânește desenul este faptul că s-a 
încumetat să folosească metoda "fai leiner" (un fel de 
rotring) unde greutatea constă în faptul că o linie o dată 
trasată nu o mai poți șterge. 
Stăpânește și cunoașterea paradisiacă dar și pe cea 
luciferică, dar modernismul domniei sale stă sub semnul 
expresionismului, deci a exacerbării ideilor. 
E un expresionism conștient. 

Grafician, pictor, ilustrator. Aşa se recomandă Mihai Cătrună pe pagina sa personală, şi oricare 
privitor va fi de acord cu mine că este un artist plastic desăvârşit, cu un ochi bine format în ceea 
ce priveşte detaliile şi cu o mână la fel de bine formată, indiferent că lucrul asupra căruia se 
apleacă este grafică de carte sau de revistă sau pictură modernă/suprarealistă în ulei. Iar la 
imaginaţia şi talentul său se adaugă seriozitatea şi profesionalismul cu care tratează fiecare 
aspect în parte al lucrărilor pe care le realizează în mod impecabil. 
Ceea ce nu scrie în mod direct în prezentarea acestuia, dar poate fi citit în fiecare dintre lucrările 
sale, este că e îndrăgostit în mod iremediabil de poezie şi mai ales de Eminescu, pe care l-a şi 
reprezentat grafic în diferite ipostaze în creaţia sa, tot acestuia dedicându-i şi numele uneia dintre 
revistele pe care le coordonează – “Eminesciana“, cea de-a doua revistă căreia îi poartă de grijă 
numindu-se “Pro Art”. 
Că e îndrăgostit de poezie e un lucru ce nu poate fi pus la îndoială, mai ales dacă stai să îi priveşti 
lucrările – fiecare dintre acestea poartă, în fineţea liniilor, un vers ascuns, o rimă rafinată şi subtilă 
a sensibilităţii sale creatoare. Pentru Mihai grafica a căpătat şi capătă în permanenţă noi valenţe 
ale imaginii de dincolo de imagine, ale mesajului de dincolo de linie. 
 
*** 
Grafician, pictor, ilustrator. Aşa se recomandă Mihai Cătrună pe pagina  şi oricare privitor va fi 
de acord cu mine că este un artist plastic desăvârşit, cu un ochi bine format în ceea ce priveşte 
detaliile şi cu o mână la fel de bine formată, indiferent că lucrul asupra căruia se apleacă este 
grafică de carte sau de revistă sau pictură modernă/suprarealistă în ulei. Iar la imaginaţia şi 
talentul său se adaugă seriozitatea şi profesionalismul cu care tratează fiecare aspect în parte 
al lucrărilor pe care le realizează în mod impecabil. 
Ceea ce nu scrie în mod direct în prezentarea acestuia, dar poate fi citit în fiecare dintre lucrările 
sale, este că e îndrăgostit în mod iremediabil de poezie şi mai ales de Eminescu, pe care l-a şi 
reprezentat grafic în diferite ipostaze în creaţia sa, tot acestuia dedicându-i şi numele uneia 
dintre revistele pe care le coordonează – “Eminesciana“, cea de-a doua revistă căreia îi poartă 
de grijă numindu-se “Pro Art”. 
 

Liliana Popa, istoric de artă – Radio România, BucurestiFM  
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Constanța Abălalei-Donosă 

Reîntâlnire de suflet 
       Era în dimineața zilei de 10 mai 1994. Împreună cu 
mătușa Maria și moș Toader, fratele tatălui meu, plecam de 
la gazda noastră primitoare o familie de profesori la care 
fusesem invitați. Pe drumul cel străbăteam somnoroasă, 
călcam anevoios peste pietrele mărunte și gropile lui, unde 
plouase toată noaptea. Mergeam atât de atentă cu ochii mai 
mult în pământ, să nu calc în băltoacele de apă care se arătau 
din belșug pe întinsul lui. Călcând atentă pe drum să nu 
alunec cumva, mi-am adus aminte zâmbind, de ce-mi zicea 
bădia Mihai, un alt frate de-al tatălui, când i-am găsit 
dormind la ora 8 de dimineață, eu, fiind abia sosită de la 

drum lung de sute de kilometri, făcut toată noaptea cu trenul! Surprinși de mirarea mea, atunci 
ei mi-au spus că se scoală din pat, tocmai când răsare soarele! Curioasă de vorbele spuse, i-am 
înterbat din nou; și aici când răsare soarele, la ora 9 sau 10? Așa am aflat că ei se scoală la ora 8. 
La noi, dincoace de Vatra Dornei, îmi repetă cu mult calm moș Toader, soarele răsare după ce 
urcă vârful dealului și al muntelui din fața casei; adică în jurul orei 8! Zâmbind cu râsetul pe buze 
de cele ce îmi aduceam aminte, cu ochii țintă la drumul plin de apă, îmi zisei; așa viață să tot duci! 
Când atentă la drumul pe care-l aveam de străbătut, când cu ochii să admir întreaga frumusețe a 
munților acoperiți cu immense păduri în tonuri de verde, priveam la toate acestea, ca și cum 
Dumnezeu le-a așezat cu mâna. Priveam admirativ de parcă peste ele ar fi fost turnate tone de 
albastru prusac în care s-au adăugat tușe de carmin și roșu venețian, ocru amestecat cu verde 
crom. Îmi spuneam: Doamne Dumnezeule, cât de genial ai putut fi în această imensă pictură 
lăsata pe pământ! Dintr-o dată privirile mele uimite 
s-au oprit asupra brazilor albicioși, mestecenii argintii 
și arțarii falnici, ca și cum ei erau fardați de toate 
culorile flamande ale lui Rubens! Întregul peisaj unde 
s-au oprit privirile mele oferea sufletului o imagine 
rară. Priveam peisajele ce se perpetuau pe rând în 
fața ochilor și totul mi se părea straniu, poate, și din 
pricina cerului mohărât prin care abia se zăreau 
razele de soare. Nici nu parcursesem o distanță prea 
mare, că pantofii mei pentru drum lung și anevoios, 
adică teniși, se bucurau pe dinăuntrul lor de răcoarea 
apei adunată în ei când nu reușeam să calc numai pe 
pietrișul care era foarte rar. Mă opresc. Arunc o 
privire în urmă și plină de recunoștință, spre casa 
primitoare care ne-a găzduit două zile. Uimită, 
remarc cu bucurie că și ea este rămasă cu mult în 
urmă. Abia că o puteam distinge din acel peisaj cu 
case presărate  peste tot dealul.  
Prompt, am realizat în mintea mea că suntem lipsiți 
pentru moment, de ceea ce a realizat civilizația în 
domeniul mijloacelor de transport.  
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Mașini care prin felul lor de a circula pe drumurile anevoiaoase de munte, te stresează ori 
nevrozează peste măsură. Încep să-i mărturisesc lui moș Toader toate gândurile, iarăși el, pe un 
ton și mai hazliu îmi răspunde; acestei lumi stresante, i-am închis porțile de multă vreme! Aici, 
suntem pe alt tărâm unde ne bazăm pe propiile noastre forțe de deplasare. Mersul pe jos, face 
mult mai bine sănătății, decât cel cu mașina! Și după cum observi, ne reglăm viteza de mers după 
pofta inimii noastre! Auzind ce-mi spune, am râs cât m-au ținut plămânii de răsuna tot codrul! 
Îndată vom ajunge, adaugă el din nou. Singuri pe acel drum de munte; moș Toader, eu și mătușa 
Maria, urcam pășind parcă într-o lume ce cândva, aceasta, a fost a dacilor liberi.  
 

Oamenii care trăiau acum aici, 
credeau în nemurirea sufletului 
iar poluarea naturii și în special a 
spiritului uman, nu a atins încă 
această parte strămoșească a 
meleagurilor dacice. Priveam cu 
o încântare fără repere la tot ce 
vedeam în jurul meu. Priveam la 
frumusețea aspră a stâncilor de 
piatră de un gri cenușiu, pădurile 
îmbrăcate în verde de luna mai 
iar adâncimea cerului mi se părea  
că are nuanța apei Dunării, 
înainte de ploaie. Urcam acel 
drum atât de anevoios pentru 
mine, care mi se părea că acesta 
nu este tocmai pentru oameni, 
eu, nefiind învățată cu asemenea 
urcușuri și coborâșuri. Tot 
vorbind și râzând de răsuna 
pădurea, mergeam mai bine de 
două ore pe acel drum, iarăși noi, 
nu am întâlnit picior de om. 
Dintr-o dată mărturisesc lui moș 
Toader că stomacul meu trebuie 
alimentat că astfel nu mai pot 

merge! Începu să râdă cu gura până la urechi. Zărind un bolovan de piatră la margine de drum, 
mătușa Maria i-a zis pe un ton impunător să ne așezăm pentru câteva momente, că n-a fi foc!  
       În geanta pe care o căra moș Toader în spate, se găsea doar un colac împletit cât  roata 
carului, un borcan cu colivă, o sticlă cu vin de la parastasul la care fusese el cu o zi înainte și o 
sticlă cu apă de băut în caz de ni se făcea sete de mult drum de mers pe jos. Cele existente în 
geantă aveau o menire cu totul specială, însă neavând altceva de mâncat, ne-am înfruptat din 
colac. În timp ce ne pregăteam de plecare după micul nostru popas, zărim un om coborând 
drumul. Moș Toader îl salută prietenește, apoi îl întreabă puțin mirat, dacă acest drum are numai 
urcuș și dacă mai este mult până în sat? Uimit de vorbă și întrebare, omul îi răspunde scurt fără 
prea multe amănunte: sunt vreo trei kilometri de mers! Acest drum când urcă, când este oblu! 
După plecarea lui, i-am spus lui moș Toader râzând cu gura până la urechi: te-a lămurit buștean! 
După micul popas am plecat la drum mai plini de nădejde. Trecusem drumul pădurii fiind acum 
în zona celui cu case. Treceam pe lângă ele, însă, constatam cu uimire că între așezarea lor ca loc, 
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este o mare distanță. Puținii oameni pe care i-am întâlnit în calea noastră, se uitau la noi ca la 
niște extratereștri. Îl întreb din nou pe moș Toader ce au acești oameni de sunt suspicioși? Îmi 
răspunde cu iuțeala minții lui: semn că prin aceste locuri se arată puțini vizitatori. Doamne Iisuse, 
exclam eu, cum așa ceva! Ceasul arăta trecut de ora 9 ale dimineții! Cu bucurie în suflet i-am spus 
lui Moș Toader; am ajuns, se vede turla bisericii pe deal! Oprindu-se în loc, ca și cum ar fi vrut să 
se odihnească un pic, îmi spune: 
cred că ai dreptate! Privind cu inima 
veselă spre biserică, aceasta îmi lăsa 
impresia că spintecă cerul cu turla ei 
deși este construită din lemn. Ca să 
ajungem la ea, trebuia să urcăm în 
serpentine. Așa am și făcut la 
îndemnul lui moș Toader. Eram prea 
departe când am zărit un preot ce 
urca pieptiș panta abruptă a 
muntelui. Era atât de grăbit să 
ajungă cât mai repede la biserică. 
Ne-am oprit să întrebăm. O femeie 
ieșită la poartă ne-a zis că este 
Părintele Rafail, este nou venit aici, 
și se grăbește să fie la slujba care 
începe fix la ora 10! Uimiți de cele 
auzite, mă întrebam mirată, oare ce 
forță a aranjat totul încât acest drum 
atât de anevoios pe care noi l-am 
străbătut cu atâta râvnă și vrednicie, 
să fie tocmai la intrarea în biserică 
unde slujea omul pe care-l căuta 
moș Toader? Greu de înțeles și de 
explicat pentru mine! Mi-am zis: 
poate că numai Cel de Sus, văzând 
prin câte am trecut eu cu pantofii 
plini de apă, ori simțind frigul, însetați de oboseala drumului anevoios, s-a îndurat de noi: de mine 
în special, neînvățată cu asemenea drumuri de munte. Așa am constatat că eforul meu depus de-
a ajunge aici, cum îmi mărturisea moș Toader înainte de a pleca de la familia din Cisnădie cu 
câteva zile în urmă, nu a însemnat nimic, în raport cu cele auzite și la ce părinte venim! Această 
bucurie îmi deveni și mai grea de fi tălmăcită în cuvinte. Am început să-i mărturisesc despre ziua 
de 10 iunie din 1993, când Părintele Rafail a venit în orașul Brăila, însoțindu-l pe Î. P. S. Părinte 
Dr. Casian Crăciun ( pe atunci vicar la Episcopia Dunării de Jos ), onorând prin prezența Sfințiilor 
Lor, pe fostul meu profesor de pictură Vespasian Lungu, la expoziția Domniei Sale, numită simplu 
„ Șoapta acuarelei ”, deschisă la Galeriile de Artă din Brăila. Povestind lui moș Toader, parcă-l și 
vedeam pe Părintele Rafail, cu câtă sfială și bucurie admira portretele tatălui său Constantin 
Noica, pictate cu pasiune și migală de Vespasian Lungu! Niciodată nu m-am gândit că mi se poate 
oferi această șansă, să-l reîntâlnesc!  
       Am intrat în biserică. Totul era pregătit de începerea Sfintei Liturghii! Icoanele pe sticlă, nu 
prea multe la număr, maramele și ștergarele specifice locului, confereau bisericii, sobrietatea 
impunătoare a unui schit mănăstiresc. Slujba săvârșită de Părintele Rafail ajutat de câțiva 
călugări, a durat aproape două ore. După cele două ore de rugăciune care-mi persistă în minte și 
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acum, când mă gândesc deși sunt mulți ani de atunci, aud vocea Părintelui Rafail într-o curată 
limbă românescă.  
La terminarea Sfintei Liturghii, în fața Sfântului Altar, Părintele Rafail Noica, cu o voce plină de 
emoție a spus: „ Ziua de astăzi 10 mai, are o semnificație specială pentru mine. S-a împlinit un an 
de când eu am revenit în țară. Am fost primit cu multă căldură și multă dragoste de către cei care 
i-am întâlnit aici! În acest areal, mă simt ca acasă! ”  

Fiind singurii musafiri de departe 
printre credincioșii din împrejurimi, 
Părintele Rafail, ne-a invitat la masă, 
la trapeza unde servesc dânșii masa 
și unde fac diferite pomeniri. Moș 
Toader, unul din frații cei mici ai 
tatălui meu, om cu carte și evlavie 
religioasă, l-a cunoscut pe tatăl 
părintelui Rafail, filozoful Constantin 
Noica, cu mulți ani în urmă, în 
stațiunea Slănic-Moldova de unde s-
au și împrietenit. Au rămas buni 
prieteni, până când acesta a plecat 
dintre noi la ceruri! Ofranda, adusă 
de moș Toader părintelui Rafail, era 
colacul din care ne înfruptasem pe 
drum când ni se făcuse foame, 
borcanul cu colivă și sticla cu vin. 
Toate erau de la parastasul tatălui 
său, care avusese loc la Păltiniș unde 
participase ca invitat. Văzând 
această surpriză; colacul, coliva și 
sticla cu vin, mult s-a bucurat 
Părintele Rafail! A luat câte puțin din 
toate și a împărțit frățește 
mesenimlor care nu erau prea mulți 
la număr, dar și unor credincioși 

prezenți la sfânta slujbă. Ne-a mărturisit cu tristețe că nu a fost la parastasul tatălui său, fiindcă 
nu participă la parastase oficiale. Atmosfera de sărbătoare datorită părintelui Rafail cât și masa 
destul de  îmbelșugată cu preparate din ciuperci și pește, salate din păpădie și alte ierburi verzi, 
fructe uscate și plăcintă de fructe, au determinat pe mulți dintre cei prezenți aici, să pună unele 
întrebări. Răspunsurile părintelui Rafail, curgeau limpede prin vocea sa.Cei prezenți l-am ascultat 
cu mare atenție. Așa am aflat cu toții lucruri nicicum știute de careva. Mi-am dat seama că pentru 
Sfințiia Sa, cultura și credința în Dumnezeu formează esența vieții. Cei prezenți ca și noi, l-am fi 
ascultat la nesfârșit deși oboseala i se putea citi pe chip. Numai zâmbetul din priviri îi era ager, 
așa cum l-am văzut prima oară la Brăila. După ce am servit masa, profitând de faptul că toți 
călugării au plecat la ascultările lor, am ieșit cu mătușa Maria în jurul bisericii. De acolo, priveam 
la moș Toader și Părintele Rafail. Cei doi făceau o plimbare împreună, discutând și străbătând în 
pași domoli o pajiște plină de flori galbene. Au făcut acest lucru de dute-vino, de câteva ori. Seara 
târziu când ne-am adunat cu toții la cină, unde buna dispoziție parcă se citea pe chipurile 
tuturora, așteptând fiecare să mai afle noutăți de la Părintele Rafail, acesta a început a ne spune 
o rugăciune înainte de masă. După cină, a mai discutat cu noi aproape jumătate de oră, după care 
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a spus să fie iertat că se retrage. „ Am de scris toată noaptea, a spus părintele; mâine de dimineață 
trebuie să trimit corespondență către Mănăstirea din Anglia unde am slujit multă vreme. 
Corespondența o trimit prin cineva din București care sosește mâine dimineață la ora fixă și 
pleacă imediat! ”   

În chilia ce ne-a fost oferită spre odihnă, o cămăruță cu două paturi, o măsuță și un scaun, 
pe perete fiind atârnate ștergare maramureșene, rememoram în mintea mea toate evenimentele 
petrecute de dimineață și cele din timpul zilei. L-am întrebat pe moș Toader ce a discutat cu 
Părintele Rafail în tot timpul mersului pe pajiște? Îmi este imposibil să-mi amintesc, îmi răspunde 
el. Au fost atâtea de spus, că nu-mi mai aduc aminte! M-a rugat Părintele Rafail, adăugă dintr-o 
dată moș Toader, să-i povestesc despre tatăl lui pe care nu prea l-a cunoscut, geografic fiind 
departe unul față de altul. I-am povestit cu bucurie și cu mare plăcere despre întâlnirile mele cu 
tatăl său și cum într-o toamnă l-am convins să mergem împreună la Slănic-Moldova pentru 
odihnă și tratament. Tot strecuram întrebări lui moș Toader să mai aflu câte ceva despre Părintele 
Rafail. Să mă liniștească mi-a spuus apăsat pe cuvinte:  

„ Mi-a spus părintele că s-a retras în aceste locuri greu accesibile, pentru a continua să 
scrie în liniște. Are o carte, bună pentru tipar, continuând să scrie la altele deja începute. Alte 
cărți, așteaptă să fie traduse. Traducerea fiind o problemă! Printre alte discuții au fost și acelea 
ale corespondenței sporadice dintre dânsul și tatăl său. Îmi spunea că de multe ori intervalul 
dintre misive depășea cu mult de un an. Nimeni nu se supăra; nici tata, nici eu!  Mi-am amintit că 
într-o seară, afându-mă la Păltiniș la Constantin Noica, zise uncheșul meu ce ia mărturisit 
Părintelui Rafail; Constantin Noica, i-a spus că nu-l deranjează puținătatea scrisorilor primite de 
la Rafail. Și ce-și poate dori un tată, când știe că fiul său drag, are tot ce-i trebuie  
și este fericit! ”  

Constanța Abălalei-Donosă – Brăila, România 
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