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Învață de ieri, trăiește astăzi și speră pentru mâine 

 

 
Lumea se grăbeşte nebuneşte azi. Spre ce? Mulţi nu realizează că 

graba nu duce spre altceva decât spre propriul sfârşit, căci asta se află 
la capătul fiecărui drum şi e deznodământul inevitabil al tuturor 

lucrurilor. Dar poate graba survine din teamă, disperare, neputinţă şi 
nesiguranţă ori poate din nerăbdare pentru un viitor mai bun. Am 

ajuns la concluzia că ceea ce ne dăunează cel mai mult azi şi creşte 
factorul de stres sunt oamenii care ne înconjoară. Atitudinea 

pesimistă, pe de altă parte, concepe o civilizaţie aflată în cădere 

liberă; astăzi este mai rău decât ieri şi mâine va fi mai rău decât azi. 
Degradarea genului uman este evidentă şi se invocă drept cauze ale 

sale diverse motive printre care greşeli de ordin strict spiritual sau 
mai concret, îndepărtarea de o religie sau altă ori neînțelegerea uneia 

sau a alteia dintre formele socio-politice. Dacă analizăm obiectiv 
perioada contemporană, este imposibil să evităm ideea de criză. 

Există multe lucruri nefuncționale, inutile, uitate sau pierdute, depăşite sau uzate.   
 În inima fiecărui om se face simțită o dorinţă intensă de schimbare, însă nu se ştie prea 

bine ce anume trebuie schimbat şi nici în ce direcţie se vor deschide căile cele mai viabile.  Morala 
atemporală, sentimentul că suntem mai mult decât realitatea imediată s-a diluat în conştiinţe, zace 

adormită în profunzimile inconștientului sau se iveşte, din când în când, fără a se face bine auzită în 
conştiinţa mulţimii dezorientate. Frumusețea, curajul, onestitatea, fineţea bunului gust, delicateţea 

iubirii, spiritualitatea sunt ascunse, de parcă ar fi defecte ruşinoase, în spatele modei pasagere, al 
ironiilor, grosolăniei şi violenţei. Este de ajuns o privire pentru a observa agresivitatea individuală şi 
colectivă, intoleranţa suverană, dispreţul unora faţă de ceilalți şi dorinţe vindicative pe toate 
planurile. 
 Trăim pe repede înainte, aşa ştim să trăim azi. Lumea aleargă zilnic şi uită să se oprească 

măcar o clipă ca să privească în jur. Mulţi oameni trec pe stradă şi nu văd nimic, trec pe lângă alţi 
oameni şi nu-i remarcă. Trăim haotic, facem multe şi de fapt nu facem nimic. Azi existăm mai mult ca 

entităţi virtuale decât ca fiinţe biologice, interacționăm dinamic pe reţele on-line, dar în viaţa reală 
abia mai schimbăm două vorbe.  

Adevărul este că ne robotizăm zilnic, devenim tot mai dependenți de aparate care fac totul în locul 
nostru şi ne lăsăm complet absorbiţi de acestea.  

Existăm fizic, dar nu şi mental, de aceea ne scapă din vedere tot mai mult din ce se întâmplă în lume, 
ne conformăm şi nu vrem neapărat să mai schimbăm prea multe. Vedem o abilitatea cinică de a 

specula teama de necunoscut, frica chiar pe care oamenii o au în această nouă situație.   
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„Distrugerea lumii noastre nu a fost niciodată atât de aproape. Omenirea se află deja pe drumul spre 
sinucidere pentru că, până acum, nu s-a găsit nici o simbioză între natură și tehnică, între rațiune și 
sentiment.”1 
 Este evident că pandemia va marca dezvoltarea tehnologică ulterioară, dar și relațiile 
interumane. Școala online se va prelungi, elevii, studenții sunt obligați să renunțe la examenele în 
stilul clasic, să interacționeze așa cum au făcut-o până în martie. Trebuie să găsim soluții pentru a 
merge mai departe, pentru a performa și pentru a ne adapta. Și evident că se va întâmpla acest lucru, 
iar umanitatea va depăși această criză majoră, așa cum a făcut-o de-a lungul istoriei. Aceste schimbări 

vor fi marcate și de privațiuni și suferință, sunt familii care au victime iar pandemia va fi o experiență 
dureroasă pentru ei. Incertitudinea va continua cel puțin un an, pentru că nu știm , de fapt, cum se  

va comporta acest virus la toamna sau la primăvară, când vor apare și cât de eficiente vor fi 
vaccinurile. Ne vom adapta stilul de viață, de a face afaceri, de a învăța, dar în final vom depăși acest 

moment dificil. 
 Scăderea productivității (46%) și scăderea numărului de clienți (43%) sunt principalele 

zone afectate. Acestea sunt date din piața muncii. Când ne gândim la elevi, e suficient să ținem cont 
că reprezintă viitorii angajați, de unde și nevoia mai acută ca niciodată pentru pregătire mai bună și 
acces la resurse.Sunt tineri pentru care adevărul, dreptatea și convingerile personale vor funcționa 
altfel în spațiul public.  mobilitate, digitalizare, mediu. Acestea sunt cele trei provocări pentru cei care 
vin după noi. Este în primul rând o generație ultra-mobilă, prea puțin atașată locurilor și identităților 

tari, care se simte la fel de bine în casa bunicilor dintr-un sat îndepărtat, în casa părinților din casa 
nou construită la periferia unui mare oraș sau într-o garsonieră închiriată la Amsterdam, Viena sau 

Valencia, câtă vreme nu le este îngrădit accesul la internet și la servicii. O generație pentru care 
digitalizarea vieții nu mai e o spaimă, ci o șansă nu doar pentru timpul liber, ci și pentru posibilitatea 

de a munci flexibil, la distanță, pentru perioade scurte sau în joburi foarte diferite. În sfârșit, este o 
generație care se confruntă brutal cu schimbările climatice și cu poluarea, o generație care 

conștientizează acut că dacă nu (se) schimbă ceva în următoarele decenii, viața lor la 40 sau 50 de 
ani, precum și viața copiilor lor va fi de netrăit în multe locuri din țară și de pe pământ. Nu suntem 

departe de a fi înconjurați de tineri care vor crede că bovinele poluează mai mult decât o mașină sau 
chiar un avion. 

 Prin urmare, repetăm întrebarea: încotro se îndreaptă lumea noastră? O zi de mâine mai 
bună nu se construiește doar cu un scriitor strălucit, un artist înzestrat sau un cercetător remarcabil, 

ci prin contribuția egală a tuturor membrilor unei societăți. Se construiește cu grijă, conştiinţă şi 

responsabilitate şi niciodată nu va depinde doar de cineva, chiar dacă mulţi deţin puterea de a decide 
şi pentru alţii. Încotro se îndreaptă lumea noastră? Către propriul ei destin, iar noi, oamenii, nu 

suntem străini de el. A venit vremea să ne punem o nouă întrebare: sunt eu capabil să particip activ 
la momentul meu istoric? A răspunde afirmativ la această întrebare înseamnă a ne mobiliza 

capacitatea necesară înfăptuirii. Acum este momentul! 
 

Daniela Gumann 
 

 
1 Buttler, Johannes von, ‘Masinaria cosmica’, Editura Lucman, Bucuresti, 2002, pag. 46  
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Marian Malciu -  Versuri 
 
Vorbind din viitor 
 

Eu sunt departe, în neant, 
Retras în altă lume 
Găsită-n cerul cel înalt 
În care n-am un nume. 
 

Eu vin adesea pe pământ 
Doar suflet și în taină… 

În ușa casei vin să-ți cânt, 
Să-ți mângâi a ta haină. 

 
Eu sunt prezent în anotimp, 

Că-i iarnă ori e vară, 
Te privighez în orice timp 
Din prag de primăvară. 
 
În lumea mea sunt fericit, 
Iubesc o-ntreagă lume… 
Un fir de păr nu mi-a albit, 
Ci tânăr sunt, pot spune. 
 
Nu aștepta să vin la voi, 
În lumea cea nedreaptă! 

Eu te aștept când vii la noi 
La judecata dreaptă. 
 
Aici e lumea pentru toți 
Și plină-i de iubire… 
E viața celor vii și morți 
În unică sortire... 
 
Eu nu mai pot să-mpodobesc 
Nimic în casa noastră, 
Oricât aș vrea să te iubesc 
Ori flori să-ți pun în glastră. 

 
 

 

 
Eu nu pot număra cu voi 

Un liliac în floare 

Ori frunza verde de trifoi 
Sub razele de soare... 

 
Doar văd ce e în drumul tău, 

Nu pot să îți schimb calea, 
Că faci doar bine ori faci rău, 

Când dealul calci ori valea… 
 

 
Sunt doar atât...  

 
Sunt trecător prin viața pământeană 

Și-ncerc iubirile să-mi plimb 
Prin vis adânc, acoperit de geană 
Până-n stelare căi sub nimb... 

 
Sunt copleșit de frumusețea lumii 

Cu tot ce Domnul ne-a lăsat 
Sub soarele zelos și arcul lunii, 

Cu ce-a dorit și a creat... 
 

Sunt iubitor de pace și Lumină, 
De dragoste și mângâieri, 
De sfânt cuvânt ce dulce își declină 
Originea de azi prin ieri... 
 
Sunt doritor de largă libertate 

Sub cer albastru și senin, 
De vorbele și gândurile toate 
Ce nu pot împroșca venin. 

 
 

Cum trece timpul... 
 

În balcon  
mi-e locul preferat 
și-ades număr minute,  
persoane care trec,  
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pisici ori câini  
și-a lor mișcare urmăresc 
în plină zi și, mai ales,  
pe înserat... 
 
Atunci, mișcarea-i mai vioaie  
și zgomotul crescut,  
iar ochii-mi obosiți  

privesc copaci  
cum se despoaie  

sub rece vânt  
și picuri mici  

de ploaie... 
 

Acum... ascult cântat  
de greieri nevăzuți  
prin iarba deasă,  
sub balcon,  
unde țintesc  

oameni pereche  
sau singuratici  

vorbind la telefon... 
 

Din casă  
răzbate către mine,  

ritmat,  
zgomot de ace 

în mers rotund  
ce-mi amintește că tot timpul,  

trăind la infinit,  
e măsurat profund... 

 

Pe toate  
le măsoară omul  

și-n toate-i măsurat,  
deși nu-i om  

ca-n viață  
să fie cumpătat  

atât de mult  
încât și timp să își măsoare...  

 
Că-i zi ori noapte 

ce-l cheamă la culcare, 
el ține evidența 
prin fapte calculate  
și-nvinge somn 
ca nu cumva să lase  
furiș, chiar de la sine,  
să se petreacă toate... 
 

Încearcă să le-mbine,  
s-aleagă, să discearnă,  

să fie-n pas cu timpul,  
că-i vară ori e iarnă...,  

dar trece timpul  
așa..., imperturbabil,  

iar omu-mbătrânește... 
 
Ce gând insuportabil !!! 
 
Tainic vis 

 
Trezit-am visul meditând 

La taina liniștii ningând 
Și-n amintiri, adânc intrând, 

Văzut-am mama mea născând... 
 

Văzut-am soare luminând 
Și stele, parcă destinând, 

O cale-a vieții hotărând, 
Pe care mi-o primeam plângând... 

 
Trăit-am iarna vegetând 

Și primăvara-n crâng cântând, 

Trăit-am vara culegând 
Din rodul vieții, tot crescând, 

 
Iar toamna mi-o trăiam plouând 

Cu gând spre ciclul nou mergând 
La noua viață meditând, 

Divinul drum eternizând! 
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Bristena Georgiana Mantu 

JURNAL DE CĂLĂTORIE - pelerinaj la Santiago de Compostela 

 

6 august, ora 9.30 Bună dimineața! Astăzi a început călătoria. E 

incredibil să încep a trăi fără un telefon la mine. Cu siguranță, lipsa 

lui e unul din multele avantaje ale acestei călătorii, printre care se 

mai numără o reconectare spirituală, un test de maturitate, o 

cercetare psihologică, o odisee prin locuri și peisaje beatifice. Faptul 

că am renunțat la telefon pentru următoarele două săptămâni pare 

a deschide o nouă fereastră asupra vieții, căci realizez cât de puternic 

acest dispozitiv îmi poate deranja de multe ori atenția și conștiința. 

Îmi este cu adevărat dor de o perioadă de timp mai îndelungată doar 

cu mine însămi, pentru a mă destinde în gânduri și reflecții care să 

mă reveleze pe mine, mie însămi! De altfel, observ cu mirare cum 

majoritatea oamenilor pe lângă care trec astăzi sunt absorbiți în 

telefon, total rupți de realitatea care îi înconjoară… Și astfel viața 

trece pe lângă noi, fără ca noi să fim prezenți și deschiși către ea… 6 august, ora 12.44 Ei bine, cred 

că vor fi multe momente în care voi simți nevoia să mă conectez cu propriile resurse, să iau pixul în 

mână și să dau curs gândurilor. Mi-au dat lacrimile mai devreme când am realizat că cea mai 

prețioasă comoară îmi este sufletul - și întotdeauna va fi. Sufletu-mi pur. Nu cărțile, nu averile, nu 

reușitele. Cea mai mare valoare a mea este conștiința de a fi în viață, dintr-o clipă într-alta, precum și 

libera alegere de a mă exprima în cine sunt, ce spun, cum mă comport. Această realizare îmi va fi 

punctul de referință primar în aceste două săptămâni de pelerinaj. Mă autoinvit să îmi ascult și urmez 

intuiția, care mă va ghida în orice moment. E atât de simplu, însă la fel de ușor este să uit de ea atunci 

când inconștient mă asociez cu alte lucruri complicate ale vieții de zi cu zi. Cum să mă dezvălui pe 

mine, mie însămi? Cum să mă susțin în totalitate, fiind susținută în totalitate de viață? Până la urmă, 

doar de asta îmi pasă, la sfârșitul zilei - să mă încălzesc la lumina sufletului… 7 august, ora 9.50 Tocmai 

ce am oprit să servesc micul dejun în Mercado. Astăzi am început să urmez săgeata galbenă, esențialul 

simbol al acestei călătorii. Un sentiment de ușoară relaxare îmi inundă inima, căci parcă încep să intru 

într-o stare de transă lină, curgătoare a mersului meditativ. Am ales varianta de coastă a drumului 

portughez, căci oceanul m-a chemat alături de el, să îmi fie tovarăș de drum. O briză de bucurie îmi 

dă aripi să zbor… Trăind dintr-o clipă într-alta, mulțumesc lui Dumnezeu pentru această gură de aer 

curat!  

7 august, ora 18.30 Oh, sunt pur și simplu extenuată. Am mers 24 km astăzi în aproape 5 ore, ultima 

oră fiind destul de chinuitoare. M-au durut foarte tare picioarele, dar nu aveam încotro – trebuia să 

merg mai departe, trebuia să ajung la localul Santa Clara în Vila de Conde pentru a înnopta. M-aș fi 

putut opri mai devreme în alt loc dar am ales să merg mai departe, căci mai aveam ceva combustibil 
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în rezervorul interior. Da, aceasta este intenția mea: să îmi extind capacitatea, să îmi întăresc 

rezistența, să îmi fortific spiritul. Cântecul oceanului m-a urmat îndeaproape și mi-a curățat sufletul, 

reamintindu-mi unde se găsesc adevăratele răspunsuri: în seninătatea tăcerii. Când gândurile negre 

nu îmi dădeau pace, mi-am găsit refugiu în îmbrățișarea tăcerii, remediul tuturor necazurilor…Drumul 

este lung, dar fiecare pas contează, oricât de mic ar părea. Nu subestima valoarea fiecărui moment 

pe drumul tău, fiecare este o cărămidă importantă în minunata ta construcție.  

8 august, ora 15.32 Astăzi a fost iarăși o zi foarte grea. Am făcut un km în plus față de ieri. Nu am 

reușit să ajung în Marinhos, așa cum mi-am plănuit, însă atât am putut. Durerea fizică m-a urmărit 

îndeaproape timp de două treimi din drum. Era atât de cotropitoare uneori, încât mi -a redus mintea 

la o tăcere de nerecunoscut. Eram doar eu pe drum, alți pelerini, și Dumnezeu. I-am cerut putere, iar 

durerea mi-a fost alinată de câte ori mă rugam. Asta m-a făcut să înțeleg cât de neprețuit este să 

putem alina durerea unui om suferind. A fost neașteptat de dificil, dar văd că pot să îmi depășesc 

limitele fizice și mentale. Se merită pe deplin tot efortul când, la sfârșitul zilei, mă cuprinde un vast 

sentiment de reușită tămăduitoare. Mi-am dorit din tot sufletul asta… 

9 august, ora 18.34 Și aștept, aștept, tot aștept… M-am predat acestei așteptări. Casa Carolina nu 

mai avea loc și pentru mine în seara aceasta, așa că o aștept pe bunica Carolinei să mă conducă să 

înnoptez la casa ei. M-am întins lenevind pe canapea și între timp reflectez la necesitatea acestei 

experiențe în afara zonei de confort, lărgindu-mi marginile ființei… Altfel rămân înțepenită în aceleași 

tipare și parametri, iar râul vieții nu mai mai poate curge la fel de voinic prin mine. În timp ce toată 

lumea se agită necontenit, încercând să își planifice cazarea pentru mâine seară (cică următorul oraș 

va fi foarte aglomerat mâine seară datorită unui festival de muzică techno în zonă), eu mă relaxez în 

îmbrățișarea unui moment înseninat de contemplație și recunoștință. Astfel că acum așteptarea nu 

mai e atât de iritantă ca de alte dați, ci momentul acesta pare a se întinde leneș, înmiresmat și duios 

la fel ca vița de vie către infinitul orizontului... 

 10 august, ora 13.25 Nu mă grăbesc. Tocmai ce m-am întins să mă odihnesc pe o bancă lângă o 

cafenea într-un sătuc al cărui nume nu îl cunosc. Mă bucur de toate frumusețile de pe drum, din toate 

sătucurile acestea bătrâne și minunate cu străzi de piatră, porți încununate de flori și icoane deasupra 

ferestrelor. Nu e nimeni pe stradă la ora aceasta. Soarele strălucește puternic, iar câinii latră pe lângă 

garduri. Viața este simplă aici, iar eu mă simt purificată de drumul străbătut de zeci de secole de 

milioane și milioane de pelerini. Cu toții mergem către Santiago, dar fiecare merge în felul său… așa 

cum cu toții ne îndreptăm către inevitabilul morții, însă fiecare are drumul său unic de străbătut.  

 12 august, ora 10.40 Tocmai ce am făcut o mică pauză de la drum. Încep să alunec ușor, însă riscant, 

pe panta indiferenței, a plictiselii și a monotoniei. Parcă aș păși cu greu prin grote pline de noroi. Nu 

sunt total identificată cu această stare, ceea ce îmi da speranță că voi reuși să o transcend la un 

moment dat. Partea conștientă din mine chiar se bucură că această dispoziție iese la iveală acum, 

poate e un dar al drumului. Pot oare să invoc destulă abilitate creativă să o pot depăși cu mai multă 

grație și putere decât o fac în viața de zi cu zi, ori de câte ori mă confrunt cu această împotrivire 

încăpățânată? Iubesc mișcarea liberă, așa că orice mică înțepeneală mă frustrează la maxim. Sunt 

conștientă, însă, de slăbiciunea asta și îmi doresc să nu îmi mai facă necazuri în viața de zi cu zi.  
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Așa că ce rămâne de făcut? Voi inspira, voi expira, voi inspira iarăși cu răbdare, adăpându-mi 

nepăsarea cu iubire și compasiune... și voi continua să merg mai departe.  

11 august, ora 13.16 M-am împiedicat și am căzut serios astăzi. Nu fizic, ci psihic. Pe neașteptate mi-

am atins un fel de limită, luând cunoștință cu dezolantul spațiu al demotivăr ii, al goliciunii și apatiei. 

Așadar, resemnată și îndurerată, m-am dăruit pământului lângă un copac în parcul însorit din orașul 

Caminha, într-un gest simbolic. De prea multe ori m-am lovit de acest zid interior, nemaivăzând 

orizontul pe care îl ascunde. De prea multe ori nu am putut să îmi imaginez că mă pot ridica din nou 

în picioare și să îl depășesc! Parcă un val de ceață se aștearnă pe conștiința mea și devin imobilă. 

Solicit ajutor din partea sinelui superior să îmi lumineze în continuare drumul spre  Santiago. Trebuie 

sa continui cu orice preț. Atingerea destinației Santiago reprezintă o metaforă a sarcinii mele sacre a 

realizării de sine. Să mi se pună pe foc neputința, să renasc din cenușa ei!  

13 august, ora 8.02 Bună 

dimineața, astăzi este o nouă 

zi! Parcă a răsărit din nou 

soarele în calea mea. Deși încă 

mai aud ecourile tunetelor și 

trăsnetelor zilelor trecute, 

astăzi am început să merg cu 

un zâmbet nou pe buze. Mi-am 

făcut și un amic, un hipiot 

danez pe nume Caspar cu care 

am urcat și coborât un munte 

cu priveliști nemaipomenite. 

Încă mă mai doare tendonul lui 

Ahile, dar m-am obișnuit. Într-

adevăr, faptul că am companie 

plăcută mă ajută semnificativ 

în privința aceasta. Dar, oh, 

mai ales scrisul... ce m-aș face 

fără curgerea sa duioasă în 

urcuș anevoios? Merg și merge 

și durerea cu mine, nu mă mai 

împotrivesc ei! E foarte 

interesant să observ că mă 

doare în punctul cel mai slab, 

după cum se spune în 

legendă… Poate acesta este un test esențial al vieții, lecția punctului slab? Îl lași să te domine, sau îl 

domini tu? Răspunsul se găsește în următorul pas pe care îl vei lua… 

Bristena Mantu Georgiana - Londra  
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Iulian Filip - Sonete 
 

Sonet pe serpentină 
 

Între cer și pământ  
Transfăgărășana… 

O, măiculiță Ana,  
numai să nu mă-nspăimânt! 
 

Spaimă și uluire – 
Doamne-Doamne și… urmele 

omului! 
Spulberarea somnului,  

întărire… 
 

Brazii aici mai acasă… 
Piatra cu ce rădăcină! 

Doar ursul la pod să mai iasă  
 

și cerbul pe serpentină… 
Întoarcerile acasă  
de-un suspin se anină. 
 
 

Sonetul verzilor coloane 
 

Apele din munți se despletesc,  
păstrăvii se-ncumetă în sus… 

Nici un brădănel pe-aici n-am pus,  
ca să-l cresc în munți, să-l ocrotesc. 

 
Plini de brazi sunt munții Făgăraș… 

Miri cutezători au pus brăduții,  
ca să-nveșmânteze-n verde munții. 
Brazi-nuntași și brădănei-urmași… 
 

Sus e drumul și mereu cotit  
printre brazii nunților montane, 
unde mirii vredmici s-au găsit 

 
și ce au pornit vor duce anii 

sub un cer de-a pururea rotit 
de iubiri – pe verzile coloane. 

. 
Sonet de îmblânzire a durerii 

 
Genunchii la gură, 
îndeosebi stângul. 

Mai la piept strângu-l, 
să-i ofer căldură 

 

și, poate, dureri mai puține, 
că noaptea e lungă, 

durere-o s-ajungă, 
simt cea mai mare cum vine... 

 
Dureri din toate țările, 

uniți-vă în una, 
să întregim durerile – 

 
imensă  cunună 

rotită-n toate zările 

pe Terra străbuna... 
 

 
Sonetul casei cu flori 

 
Când a fost să vină-odată 

noaptea și la alde noi, 
toată lumea eram doi – 

un băiat și încă-o fată. 
 

Când a fost noaptea să treacă 
(Doamne, cum a mai trecut!), 

am știut, am pricept 

că și ziua o să-mi placă. 
 

Când a fost și-au fost să fie 
alte zile, alte nopți, 

m-am trezit că-mi ești soție 
 

și că mă întreabă toți 
cum se face ca să fie 

flori la prag și flori la porți? 
. 
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Sonetul semnului de întrebare 
 
Tata când a fost s-ajungă  
împlinit fecior la casă, 
satu-i căuta mireasă 
și-ntrebarea n-a fost lungă. 
 
Mama nici în gând să fie  

între toate ea aleasa... 
Ce frumoasă-a fost mireasa!... 

Ce frumoși le-au fost copiii!... 
 

Între  două surioare   
am venit și eu pe lume, 

ca un semn de întrebare: 
 
–Ce mi-i viața, dragă lume? 
–Între floare și izvoare  
să lași urmă, să-mplini nume! 

. 
 

Sonetul vecinei de fiece  noapte 
 

Vecina mea de fiecare noapte,  
noi ziua tot în fugă ne-ntâlnim, 

prin telefon și pe rețea vorbim, 
iar noapteaaaa.... toate stelele-s răscoapte. 

 
Te văd acasă între orhidei  

și-ntre miresme de bucătărie... 
Ce legănare pentru poezie!... 

Cum te-ai ales femeie-ntre femei? 

 
Că dimineața ți-o începi cu flori,  

cu ce se potrivește la cafea... 
– Cum ai dormit? mă tot întrebi în zori  

 
și ziua-ncepe cu-ntrebarea ta ... 

– Ce ai visat? Că m-ai trezit cu flori  
și nu-nțeleg amarul din cafea. 

 
 

 
 

Sonetul golului la pândă 
 
Cui nu-i place întregimea  
frunzei hărții românești? 
Cam pe-aici ar vi micimea 
Terrei, firii omenești:  
 
neamuri să dezbini, vecinii,  

ca să poți să-i stăpânești, 
hărțile să răscroiești 

pentru-a cui, ce fel de bine? 
 

Lumea nu a fost întreagă  
nici măcar la început, 

dar... întreagă-ar fi mai dragă, 
 
dar... întreagă-ar fi mai mult, 
dacă-ar fi să înțeleagă 
cerul mult și golul mut. 

 
 

 Sonetul formelor crude 
 

Un boț de  lut  și…  lume prinzi a face… 
Dar nu pe roată lutul să ajungă,  

că-ți iese oale, simetrie lungă 
și nu ajungi la jocul care-ți place. 

 
Copilul firii… Lutul te provoacă   

și îl frămânți în forme neștiute, 
iar câte-ți iese, vrute și nevrute, 

mai mult să te intrige, nu să-ți placă. 

 
Că lumea ta de lut prinde-a vorbi  

și tu-o auzi, dar nu-ți vine a crede 
că lutul zice: a fi, numai a fi! 

 
Pornești cumva să strici formele crude? 

Că-i cel mai lesne lutul a strivi  
în lumea veche cu antene surde. 

 
Iulian Filip, Chișinău – Rep. Moldova 
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"Părinți și copii" de Brian Friel 

 (dramatizare după romanul lui Turgheniev) la Teatrul Național București  

 

 

În sfârșit o piesă bună de la care lumea a plecat 

emoționată, veselă și tristă, îngândurată, dar mulțumită ! 
Excelentă REGIA, adaptarea, dar mai ales distribuția ! 

Bravo Vlad Massaci ! 
Avem actori buni, a fost un echilibru valoric, toți au jucat 

bine, au trăit și creat personajul interpretat, roluri de 
compoziție. 
Pe scena Sălii Mari a Teatrului Național „Ion Luca 
Caragiale” din București actori tineri foarte buni ! 

O lume demult apusă în care bucuria sau plăcerea de a trăi 
împreună erau axus mundi, dar discrepanța dintre lumea 
aristocraților și cea a țăranilor sau a servitorilor duce 
evident la intrigi, diferența de mentalitate dintre generații, 

discrepanța dintre cei educați și ceilalți creînd conflicte inerente.  

Personajul central, Evgheni Vasilievici Bazarov un tânar medic, fiu de țăran, nu-și găsește locul în 
societatea rusă a secolului al XIX-lea. 

Tînărul Bazarov critică aristocrația vremii, acuzând-o de superficialitate, și defăimează întreaga 
moștenire culturală primită de la înaintași, evident stîrnind revolta  celor mai în vârstă decât el. 
Bazarov este un nihilist, așa cum lui însuși îi place să se caracterizeze. Principiile sale de viață, expuse 
vehement, îl împiedică să își trăiască dragostea, fericirea la care aspira, pe care le întrezărește ca pe 
un fruct interzis celor cu pretenții înalte. 
De aici rezidă neîmplinirea sa, a idealurilor sale ce nu concordă cu cele ale vechii nobilimi.  
 
În vara anului 1859, Arkadi Nikolaevici Kirsanov revine la moșia tatalui sau împreuna cu noul lui 

prieten, Evgheni Vasilievici Bazarov, un tanar medic cu maniere neglijente. Cei doi studenți, adepți ai 
nihilismului, își declară propriile conepții referitoare la ...reclădirea unei Rusii aproape medievale sau 
refacerea totală, de la zero... 
Bazarov este "omul nou", "eroul timpului nostru", trecut prin școala aspră a muncii și a sacrificiului. 

Părinți și copii, considerat de critică cel mai reusit roman al lui Turgheniev, a provocat la apariție 
aprinse discuții contradictorii, legate de conflictul dintre generația părinților, care se inspira din 

idealurile umaniste tradiționale, și cea rebelă a fiilor, materialistă, dezamagită și lipsită de iluzii.  

Distribuția: 
Andrei Huțuleac – Evgheni Vasilici Bazarov, student 
Alexandru Potocean – Arcadi Nicolaevici Kirsanov, student 
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Mihai Calin–Nikolai Petrovici Kirsanov, tatăl lui Arcadi, moșier  
RICHARD BOVNOCZKI – Pavel Petrovici Kirsanov, unchiul lui Arcadi, ofițer în retragere ( în sală, unii 
spuneau: seamănă cu Macron...!) 
Vitalie Bichir / TOMI CRISTIN – Vasili Ivanici Bazarov, tatăl lui Evgheni, medic militar în retragere 
Diana Dumbrava ‒ Arina Vlasievna Bazarov, mama lui Evgheni 
Cosmina Olariu– Fenicika Fedosia Nicolaevna, iubita lui Nicolai 
Crina Semciuc – Ana Sergheievna Odințov, moșiereasă, excelentă interpretarea, va face roluri  mari 
pe scena Naționalului Bucureștean și nu doar ... 

Măriuca Bosnea‒ Caterina Sergheievna Odințov, sora Anei  
Emilia Popescu – Prințesa Olga 

Fulvia Folosea ‒ Duniașa, servitoare la Kirsanovi 
Emilian Marnea–Piotr, servitor la Kirsanovi 

MIHAI VERBIȚCHI ‒ Procofici, camerist la Kirsanovi; Timofeici, servitor la Bazarovi 
Andrei Tomi – Fedca, ajutor de servitor la Bazarovi 

Regia VLAD MASSACI 
Decorul ADRIAN DAMIAN 
Costumele LUIZA ENESCU 
Un rol de o mare eleganță și noblețe îl face Richard Bovnoczki interpretîndu-l pe Pavel Petrovici 
Kirsanov, unchiul lui Arcadi, ofițer în retragere. 

 

"Părinți și copii" de Brian Friel (dramatizare după romanul lui Turgheniev) reflectă spusele 

filosofului britanic Isaiah Berlin: „... un document prețios atât pentru înțelegerea trecutului Rusiei cât 
și a prezentului nostru.” 

Un spectacol de o izbitoare actualitate tematică, în care veți regăsi atmosfera teatrului rus cu 
personajele lui prinse într-un labirint al emoțiilor și discuțiilor infinite, precum și umorul englezesc și 
ironia fină din condeiul dramaturgului irlandez. 

 Veți fi seduși de jocul rafinat și plin de nuanțe al actorilor îndrumați atent și sensibil de regizor într -o 
acțiune care curge firesc în momentele ei dramatice. Lumea „părinților”, „dezacordată” noii ideologii 

a tineretului nihilist, scufundându-se în propria neputință de schimbare, își găsește transpunerea 
scenografică cu profunde semnificații sub semnătura artiștilor Adrian Damian (decoruri) și Luiza 

Enescu (costume). 
În fapt, prin spectacolul său, Vlad Massaci relevă felul în care întreaga comedie umană a lui 

Turgheniev / Friel devine drama unei lumi întregi nevoită să îndure urmările catastrofale ale 
ideologiilor care au marcat istoria civilizației și umanității. 

"Când am citit piesa lui Brian Friel „Părinți și copii” mi-am amintit de mini-seria rusească pe 
care am văzut-o în vremea adolescenței la televizor. Țin minte cât de impresionat am fost de acea 
atmosferă rusească, de jocul actorilor, de poveștile de iubire care îmblânzeau distanțarea dintre cele 
două generații ce păreau a nu mai găsi comunicarea potrivită. Tinerii erau adepții unei doctrine 
radicale, nihilismul, dorind să demoleze societatea liberală, inerent imperfectă a părinților lor ușor 
naivi, amabili, cu suflete liberale și iubitoare de Europa către care tindeau natural. Într-un fel, ambele 
generații par ridicole – una prin radicalism, cealaltă printr-un romantism cam zăpăcit. 
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 Întrebarea este ce s-a schimbat azi? Ce ecouri au rămas de la cele două perspective asupra lumii? 
Cine a câștigat din această confruntare? Secolul al XX-lea ne-a răspuns prin nenumărate crime făcute 
în numele radicalismului, dar și printr-o liberalizare fără precedent. Mereu proporțiile au fluctuat. 
Personajul principal, Bazarov, ne expune ideile lui radicale: lumea trebuie schimbată cu forța dacă 
trebuie, nu există indivizi, ci doar conceptul nivelator al „omului” luat la modul general. 

Cineva stabilește cum arată Binele, apoi vrea să îl facă cu forța. Ideile astea bizare sunt, în 
fond, cauza celor două Războaie Mondiale ale secolului trecut, dar și cauza războiului care se întâmplă 
în Ucraina. Iată cum ideile radicale ale secolului al XIX-lea se propagă până în prezent, iată cum în 

numele „binelui omului” sunt suprimate destine individuale. Un spectacol de teatru nu schimbă 
lumea dar te poate face să reflectezi asupra ei." Vlad Massaci  

Câteva citate: 
“Timpul, e lucru știut, zboară uneori ca pasărea, alteori se târăște ca viermele; dar omul se simte bine 

atunci când nu ia în seamă trecerea lui”. 
“Apariția bădărăniei e deseori folositoare în viață, căci ea slăbește strunele prea încordate, potolește 

îngâmfarea, dar și uitarea de sine, amintindu-le că, de fapt, sunt rude apropiate”. 
“Dacă ai știi prea multe, ai să îmbătrânești prea devreme”. 
“Viața unui om atârnă de un fir de păr, o prăpastie fără fund i se poate căsca la picioare în orice clipă, 
iar el își mai născocește și singur tot soiul de neplăceri, își otrăvește existența”.  
 

 
 

LILIANA  POPA – București, Radio România 
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Mihai Merticaru  – Versuri 
 
PARALAXĂ A AMINTIRII 

 

… doar câteva ceasuri (poate veacuri) 

a cântat numai pentru mine 
pasărea aceea ciudat de măiastră 

prilejuindu-mi fulgurante clipe de magie 
și extaz 

de cum am ieşit din pădurea fermecată 
de pe acel tărâm celest 

nu mai cunosc locurile 
  

nu recunosc şi nu mă recunoaşte nimeni 
totul e schimbat 

 
singur griul mânjeşte şi pământ şi văzduh 

râurile şi-au uitat albia 

crucile împânzesc orizonturile 
 

oamenii par a fi fantoşe de nictalopi  
nu mai mănâncă roadele pământului 

(înghit nişte pastile) 
nu mai beau apă de izvor 

(se mulţumesc cu un strop de esenţă de pustiu) 
nu mai vorbesc o limbă inteligibilă 

(le este suficientă o coajă de idiom zdrenţuit) 
 
neantul pare a fi întemeiat 
dinastia nisipului şi a zgurii 
pe pragul dintre aici şi dincolo 
numai zei de piatră şi îngeri de ghips 

ca o paralaxă a amintirii unui paradis 
pierdut şi a scufundării unui continent 
din imperiul inocenţei 

 
dezorientat şi cuprins de teamă 

m-am întors în pădurea fermecată 
n-am mai găsit-o 

dispăruse fără urmă 
cu tot cu pasărea măiastră 
 
restul e ignominie… 

 

CORABIE ŞI MARE 

 

… întâi am văzut ecoul 
şi apoi te-am auzit pe tine 

răsărit insolit 
(corabie şi mare între două 

suspine) 
cum coborai din şapte ceruri 

suprapuse de gânduri 
 

învăluită în ninsori astrale 
răsărind univers miraculos dintr-o mulţime vidă 

şi incendiind orizonturile cu niagare 
potopitoare de esenţe cu n valenţe 

 
te-am închipuit apariţie fantasmatică 
în codrii impulsului iniţial 
de pe bolta ispitelor cu purpur vesperal 
 
te-am intuit ca pe un dat 
ca pe o tainică presimțire 
pentru că erai steaua polară 
pe cerul închipuirilor mele 
de curcubeie şi acuarele 
 

te-am visat cum îmi curgeai într-un entaz 
pe sub piele susurând ca un izvor plăpând 

apoi râu vijelios de munte 
 

Dunăre revărsată peste pragurile 
primăverii 
 
incendiu devastator în pădurile tropicale 
 
cum nu s-a mai consemnat 
în anale… 
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    URCAT ÎN ŞAUA GÂNDULUI 
 
… înzestrat cu nestăvilită sete de azur şi zări 
aprinse 
urcat în şaua gândului sprinţar 
străbat marginile nemarginilor 
cu pajişti astrale 
 

pentru a dezlega tâlcuri de pe toţi versanţii 
fiorului metafizic şi 

mesaje încifrate într-o bâlbâială de întâmplări 
 

mă avânt pe culmile abisului 
prin infinitudinea galaxiilor Universului 

printre cele nouă ceruri ale neputinţelor 
omeneşti 
prin deşertul promisiunilor falacioase  
prin inima presupoziţiei cu miros de dojană  
şi prin adâncul adâncurilor fără hotare 

 
mă rătăcesc printre stelele şi castelele din Calea 

Lactee 
prin jungla de veacuri şi milenii 

printre comorile versetelor sacre 
 

prin lumea aceea încă necreată dintr-un 
munte de marmură 

 
prin universul din monada lui Leibnitz 

 
printre echinocţii şi solstiţii 

printre axiome şi paradoxuri 

 
şi mă regăsesc transfigurat în sinele meu 

cu amintirea unui suflet zdrenţuit 
 

mai înţelept cu un ochi de stea 
mai sărac cu o aprehensiune 

mai bogat cu o taină faustiană… 
 

 

 

     FIORDURILE MEMORIEI  
 
…munţii îşi trimit apele tumultuoase  
la marea-mamă supa primordială 
din care s-au născut într-o clipă aiurită 
când tu erai şi prizonier şi temnicer 
în fiordurile memoriei ancestrale 
 

iar paloarea asfinţitului se întindea 
ca o şoaptă infinită peste albia secundei  

ca o pecingine peste jumătate de omenire 
către o margine a exactitudinii 

  
din harababura babeliană 

fantoşă a neînţelesului neputinţei 
semn că apocalipsa de catifea e aproape 
la distanţă de-o aripă de înger 
la vama dintre vis şi hazardul recompus din 
cioburi 

unde ochiul orb atoatevăzător intuieşte 
de ce s-au ascuns merele de aur ale nemuririi 

 
cum se declanşează focurile bengale 

în fiecare cuvânt 
 

cum gândul deschide alte cărări printre astre 
misterioase unde declanşează vibraţii 

dincolo de stele 
cărări iluzorii se întretaie prin spaţii 

 
porţile galagtice-s prea stâmte pentru 

tulburătoarele himere 

 
pe ceruri abia visate strălucesc alţi sori 

memoria universală în continuă efervescenţă 
este bombardată cu informaţii din 

îndepărtate galaxii 
 

iar tu nu  ştii că tristeţea ta  
umblă într-aiurea desculţă şi despletită  

viscolind prin amintiri bulgări de lumină 
astrală şi acorduri muzicale inefabile… 
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Nicoleta Beraru - Întâlnirea 
 

 E un loc rupt de lume. Doar glasul tăcerii se aude printre 
copacii de un verde prăfos, respirând anevoios în arşiţa zilei de 

august. În faţa mănăstirii benedictine Chevetogne, cunoscută în 
lume pentru deschiderea spre tradiţiile liturgice estice şi vestice, 

doar câteva maşini parcate amintesc de civilizaţia care zvâcneşte 
în ritmuri colcăitoare la numai câţiva kilometri depărtare. Peste 

tot, nici ţipenie de om.  
Iată-ne deconectaţi de la gălăgia lumească, agitată şi aiuritoare, şi 

branşaţi la spiritualitatea din Chevetogne. Odată cu legământul 
tacerii la care suntem obligaṭi, până şi gândurile cele mai 

nestăpânite pricep a se potoli. Pe deasupra, adăugăm la desfătarea spirituală şi niscaiva plimbări 
pe dealurile domoale din preajma domeniului, precum şi ceva  lectură de voie. Cum urmaşii lui 

Benedictus organizează, pe lângă servicii religioase catolice, şi slujbe ortodoxe, de bunăvoie ṣi 
nesiliţi de nimeni decidem să participăm la liturghiile de seară şi de dimineaţă. Vecernia ortodoxă 

ne-a uimit printr-o mise-en-scène perfectă a ritului ortodox. Călugării catolici, înveşmântaţi în 
rase negre, cu culioane şi camilafcă, aidoma călugărilor ortodocşi, ne-au cucerit cu prelungi 

cântări în slavonă.  
 
Bântuiți de foame, după porţia respectabilă de spiritualitate, am iuţit paşii – tăcuţi şi aceia – spre 

sala de mese: holuri întortocheate, lungi şi înalt boltite, uşi grele, pavele de marmură. 
Refectorium-ul îşi aştepta oaspeţii scăldat în lumina candelabrelor grele de cristal, cu mese largi 

şi scaune înalte, dulapuri de lemn masiv cu ornamente alambicate şi peste toate un miros dulcişor 
de podele ceruite ṣi tămâie. Mesele - sobru gătite, iar cina şi mai sobră, aşa cum şade bine 

pelerinilor şi feţelor duhovniceşti. Din difuzoare se revărsau în surdină valuri dulci de muzică 
barocă. În timpul mesei doar clinchetul tacâmurilor s-a auzit ṣi vocea unui călugăr lecturând un 

fragment din istoria mănăstirii.  
La mese oameni de tot felul îşi împărṭeau cordial liniştea. Un tânăr de vreo 25 de ani, cu o haină 

scurtă de stofă roṣie încinsă-n talie, guler lung de blană, păr colorat în nuanṭe de albastru ṣi 
pieptănat după ureche, cu cercei ṣi o pereche de pantaloni în carouri mari, venise împreună cu 

sora lui să-ṣi viziteze prietenul – un călugăr la fel de tânăr ca ṣi el. Mai încolo, la stânga lui, un 
bărbat de mai bine de şaizeci şi cinci de ani, mândru, grizonat, cu un profil de împărat roman, 

explica ceva mai tinerei sale companioane. Din frânturile de conversaţie ajunse până la mine, am 
înţeles că era organizatorul excursiei celor vreo douăzeci de olandezi care cinau în fiecare seară 

cu noi.  
Şi în fiecare seară, aceleaşi mese, acelaşi ritual. Doar duminică am primit dezlegare la vorbă. Am 
purces aṣadar la discuṭie cu o vecina simpatică, colega de grup a împăratului roman. 
- Când aṭi ajuns? Când plecaṭi? încep eu cu o întrebare de rutină.  
- Am venit acum două zile ṣi plecăm peste o oră.  
- Păcat. Aṣ fi vrut să-i vorbesc ṣefului vostru de grup. Am înţeles că sunteṭi protestanṭi. Eu nu ṣtiu 
mai nimic despre religia voastră. Sunt ortodoxă. 

- Într-adevăr, păcat că nu ne-am intersectat mai devreme... Bărbatul ăsta – şi arătă uşor cu bărbia 
spre cezar – este pastorul nostru. Aṭi fi putut vorbi. Suntem un grup de prin câteva sate din 

preajma Amsterdamului. Şi eu sunt pastor. Am făcut stagiul la el ṣi am rămas prieteni.  
Tânăra vecină de masă îmi zâmbeşte cântărindu-mi din ochi uimirea. Am decis să continui discuṭia 

ca să-mi potolesc curiozitatea. Noroc că nici ea nu se împiedica în formalități. 
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- Nici eu nu ṣtiu prea multe despre ortodoxie. N-am priceput mai nimic din liturghia bizantină de 
aici – când în rusă, când în franceză şi foarte lungă. Dar ritualul m-a subjugat: toṭi călugării aceia 

înveşmântaţi în negru care când intrau, când ieṣeau, când stingeau, când aprindeau luminile! La 
noi serviciul religios durează o oră, timp în care se vorbeṣte mult ṣi se cântă. Ce înseamnă 

ortodoxia pentru tine?  
- Sunt ortodoxă pentru că aṣa am fost botezată de părinṭi ṣi n-am nimic împotriva religiei mele. 

Dar merg ṣi la biserica catolică pentru că sunt căsătorită cu un catolic. Eu cred că Dumnezeu e 
unul pentru toată lumea ṣi că doar oamenii îl percep diferit. Dumnezeul meu e universal ṣi, atâta 

timp cât gândesc că cineva veghează asupra mea, asupra lumii, atâta timp cât ideea existenṭei lui 
îmi temperează grijilie metafizice, nu mă deranjează ca ar fi ortodox, catolic, protestant, 

musulman... O singură întrebare mă bântuie necontenit: Există?  
- Bună întrebare! Nu ṣtiu nici eu. Uneori mă îndoiesc. De aceea am vrut să demisionez din funcṭia 

de pastor ṣi să lucrez ca duhovnic în spitale, pentru pacienṭii în stare terminală. Studiile de pastor 
au durat ṣase ani, dar, oricât aṣ mai studia, întrebarea aceasta mă va preocupa mereu. Şi ştiu că 

nimeni nu-mi va răspunde.  
- Mi-ai luat o piatră de pe inimă. Mă simt vinovată că nu pot să cred fără să cercetez, aṣa cum 

ortodoxia noastră ne-o cere. 
- Nu o cere numai ortodoxia. Şi eu mă simt neputincioasă: oamenii mă întreabă „Dominee, există 
Dumnezeu?” Le răspund simplu: „Nu ṣtiu. Şi eu am uneori îndoieli, dar îl caut mereu!” Timpurile 
ṣi oamenii s-au schimbat, credinṭa actuală nu se mai poate adresa doar sufletului, ci deopotrivă 
ṣi raṭiunii. Oamenii caută spiritualitatea pe diferite căi: meditaṭie, yoga, mindfulness, ... Religia e 
una din aceste căi. Noroc că avem atâtea libertăṭi: ne putem exprima gândurile ṣi alege religia. 
Mi-ai zis că eṣti de origine română. Ţara ta are o religia de stat? 

- Nu. Dar biserica ocupă un loc foarte important în societatea noastră. Şi asupra politicii are 
influenţă. În religia ortodoxă, preoṭii se pot căsători. Ca şi la voi, la protestanţi. Unii sunt foarte 

buni şi îi ajută nevoiaşi – pun pe picioare proiecte, dar ajută şi individual. Alţii îşi văd de interesul 
personal. Am încă o întrebare – prostească. 

- Nu există întrebări prosteṣti.  
- Cum faceṭi voi, protestanṭii, cruce? 

- Nu facem cruce. Nu avem icoane, nici statui, nici picturi. Nu avem o autoritate, aṣa ca Papa, nu 
avem preot – la noi  legătura dintre creṣtin ṣi Dumnezeu e directă. Toṭi cei pe care i-ai văzut în 

biserica bizantină, la slujbă, care nu făceau cruce, erau fie protestanṭi, fie atei. Grupul nostru e 
calvinist. 
- Aha. Voi, calviniṣtii, sunteṭi cei mai sobri dintre protestanṭi, din câte ṣtiu eu ṣi dacă-mi pot 
permite să o spun.  
- Am fost. Ca totul pe lumea asta, am evoluat ṣi noi faṭă de acum 30 – 40 de ani. Nu mai suntem 
atât de conservativi: facem petreceri, mergem la filme, ... Uite, cartea mea de vizită. Aṣ vrea să 
ṣtiu mai multe despre despre religia ta. Trăim aproape unii de alṭii ṣi ne cunoaṣtem atât de puṭin! 
Păcat că nu mai pot rămâne. Aproape că-mi pleacă autocarul. 
- Te contactez. Şi voi veni în biserica ta ca să văd cum păstoreṣti.  
 
M-a lăsat cu cartea ei de vizită în mână. Năucită oarecum: tocmai ce vorbisem pentru prima oară 
în viaṭa mea cu un pastor protestant, femeie pe deasupra. 
Iar Chevetogne... aici venisem pentru liniṣte, echilibru ṣi spiritualitate. Am căpătat mai mult: ṣtiu 
că nu ṣtiu nimic, dar fac tot ce pot ca să mai aflu câte ceva.   

Nicoleta Beraru , Belgia 
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Florica R. Cândea - Versuri 
 
 

 

 

 

 

A la longue 

 
Fotografia, 

rama ta de foc 
a primei zăpezi 
de curcubee, 

topește 
negrul de fond de ten 

cu zahăr ars, 
apoi 

cuprinde-mă 
cât 

a mai rămas... 
 

A la longue  
 

Încet, 
încet 

gâtul tău amiroase 
a flori de livadă... 

nu știu dacă 
ar mai cumpăra cineva 

salba lor, 
iubite! 
 
Nuanțe 
 

Azi, 
ochii tăi 

au must de frezii 
macerate la rece... 

Au gust 
de sărut 

cu zaţ de scorţişoară... 
Azi, 

sărutul tău 

are ochii 

primei iubiri şifonate de  
pliurile 

fustei 
de catifea 

cu volănaşe 

încremenite de scândura 
canapelei din mintea 

mea 

 
Nuanțe 

 
Ţi-am lăsat, 

uite, 
un virus 

din mica noastră grădină 
pe rod: 

Leac al aerului 
văratec 

cu tufe de urzici... 
Ce zici? 
Dacă mai vrei să vii 
Aici, 
la noi 
pe Pământ, 
vei primi alţi ochi 

din caprifoi, 

să ne ghicim pe bureţi 
alte două vieţi… 

 
Florilegii  

 

Privește: Cerul norilor... 
Departe... 

E miez de zi, 
Nu miez de noapte. 

Pune undeva năframa 
Deoparte, 

Să te cufund, 
Să te pătrund 

Când tainic, 
Când șoptit 

Prin tresăriri 
De pleoape... 

Privește: 
Un inel fără măsură, 

cuarț agat ivoriu  
cristalin, 

Dar ce contează... 

Logodna paserilor-n  
zbor, 
iubirea necuvinte spus-a  
lor: 
Tu ești aici, 
Inelul mai străluce! 

Iubirea, 
Judecata 

Mă tot duc 
lac presupuse maluri cu  

luntre de arginți; 
caduce valuri 

cu șoapte necuminți 
 

Florilegii 
 
Mai lasă-mă în 
poala de cuvinte, 
să cos... să ţes 
ori să descos năvod 
pe coafuri de minte. 
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Să mă topesc 

prin Cerul gurii de  
caramel 

zăcut 
și să ascult cum plânge  

gluma 
seninului de ochi, 

de scâncet mut, 
apoi, 

hai 
să ne facem planuri  

printre liniare echeruri  
sau 

planşete, 
să ne ghicim în palme 

de brândușe cu buchete, 
să mai citim o zi 

ori două 

despre un Echinocţiu  
ori 

o Lună Nouă... 
 

Florilegii  
 

Mă doare ochiul ceții 
Unei dimineţi 

Și geana viselor  
Cuprinde ura 

Unor cuminți Luceferi 
Din scaieți 

Secaţi de ploi 
De coame 

Și de cărunte plete 
Te știu 

Acolo sună goarna 

Temutei Judecăți 
Când stoarcem vinul 

Sărutului Peceţi 
Te știu 

Din ultima Pecete 
Mă gemeai puțin 

E mult 
Ori de va fi puțin 

Mai lasă-mi buzele 
Pe coapsa ta 

Puțin cu Fetescul  
Fecioresc Necăptusitul... 
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GEORGE COCA-LOB 
 

24 septembrie 2021, ora 09:00. 
Prima mea utrenie. 

 
Sunt la Poiana Brașov, particip la congresul Societății Române de 

Reabilitare Medicală. După alergarea de dimineață și micul dejun, 
pentru a se așeza acesta în stomăcelul meu, merg la slujba de utrenie 

de la micuța biserică din centrul stațiunii, vis-a-vis de lac și hotelul 
Împăratul Romanilor. 
Intru în bisericuță după începerea slujbei. Două personae și doi slujitori 
ai bisericii, unul lângă lumânări, cu o coadă mare de păr pe cap la 
spate, altul mai în față și parcă mai smerit și dedicat slujbei. Din spatele 
altarului se aude vocea părintelui. 
Azi este despre Tecla și Siluan (Simion) din Rusia. 

În fața altarului, în dreapta, doi cântăreți, o femeie și un bărbat tânăr 
cu barbă citesc din ceasloave mari și groase. 

Cred că știți de sistemul de așezare a cărților bisericești care mutarea acestora printr-o mișcare 
circulară. Femeia parcă mai dedicată, pe când tânărul cu barbă se încurcă de câteva ori 

neînțelegând ce scrie în ceaslov. 
Din când în când iese preotul din altar. Slăbuț, cu o barbă albă și părul prins la spate într -o codiță, 

așa cum poartă unii dintre tinerii noștri. 
Privindu-l în ochi îmi inspiră ceva duhovnicesc. 

Intră în biserică o familie, bărbat și femeie (era necesară  o precizare) cu trei copii, dintre care 
unul mare și cei mici gemeni, mama în brațe cu unul și tatăl cu celălalt. 

Merg cu ei la icoanele din fața altarului, sărută icoanele și îi apleacă și pe copilași ca să atingă cu 
buzele fața icoanelor. 

Mai intră în bisericuță câteva femei care se așază în genunchi  luând niște pernuțe de pe scaune. 
Eu cu încă un domn ne așezăm pe scaune, dar când iese preotul din altar cu cădelnița și tămâiază, 

ca două arcuri ne ridicăm în picioare. 
Preotul, mai smerit și dedicat, se îndreaptă către paradisul de citit și ține isonul din când în când 

cu câte un „Doamne ajută!” 

După ce femeia cântăreață termină povestea cu Teclu, smeritul nostru părinte, care tot așeza 
cărțile mari bisericești pe acel stativ, când începe să ne spună povestea lui Siluan (Simion) din 

Rusia scoate un telefon mobil și îl așază șmecherește așa cum copiază studenții și citește povestea 
lui Siluan, care după satisfacerea stagiului militar se călugărește. 

Când a terminat, nu a pus telefonul, sursa bibliografică, lângă cărțile bisericești, ci l -a introdus din 
nou discret sub sutană. 

Preotul iese din nou din altar cu o carte bisericescă cu coperți aurite și ne binecuvântează, apoi 
grijește pe cei trei copii și părinții lor. Cei mici sunt deja plictisiți și încep să plângă. Se termină 

utrenia. Mișcări de trupe! 
Eu merg la lumânări, dar cumpăr și o carte foarte interesantă pe care o voi citi la piscină. Lacrimi 

tăcute, carte pentru cei care vor să scape de tensiune și asuprire în familie, scrisă de Morozova.  
Deodată, iese din nou părintele din altar și cei rămași în biserică se așază în genunchi sub haina 

lui bisericească. Cu cartea în mâna dreaptă și portofelul în cea stângă, mă așez și eu în genunchi 
lângă credincioși, dar fără a reuși să am patrafirul în cap. 
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Ne zice o spovedanie. 

Și așa s-a terminat prima mea utrenie. 
Cuvântul cred că vine de la „utro” care înseamnă „dimineață” în limba rusă, iar vecernie de la 

„vecera” care înseamnă „seară”. 
Întreb și eu: utrenia are loc dimineața când oamenii sunt la muncă, cine să participe? Cei din care 

schimb? 
Și uite că odată cu schimbarea stăpânului a rămas tot utrenie și vecernie. Nu era normal să li se 

spună slujbelor „themorningtenie” și „theeveningtenie”? 
 

19 octombrie 2020, ora 10:30. 
La Spitalul Elias, internat cu COVID-19, puseu de tensiune, curs sânge din nas. Căpăstrul. 

 
Căpăstrul (din latinescul capistrum), potrivit DEX, reprezintă o porțiune de harnașament 

confecționată din frânghie sau din curea, care se pune pe capul calului sau măgarului pentru a -i 
lega la iesle sau duce undeva. 

De două zile port și eu căpăstru, dar nu știu ce sunt: cal sau măgar? 
De ce port căpăstru? 

De zece zile, după ce am fost depistat pozitiv cu COVID-19 am stat acasă, iar ieri de dimineață, pe 
la ora 06:00 a început să-mi curgă sânge din nas și din gură. 
Când suflam nasul, mucii de sânge umpleau chiuveta. 
Speriați, sunăm la 112, iar în 15-minute o salvare SMURD șuieră la poartă, iar „cosmonauții” sună 
la sonerie insistent. 
Cu o bluză de pijama stropită de sânge, un pantalon de trening de adunat iarba prin curte și cu 
gumarii de grădină, portmoneul și telefonul mobil, vată în nas, țușt în mașină. 

Le spunem „cosmonauților” să mă transporte la spitalul Elias pentru că acolo cunoaștem doctorii. 
Ne gândim la doamna doctor Mitran Loredana, șefa secției ORL. 

Nu avem confirmarea că acolo voi fi transportat. 
Un „cosmonaut” mă așază pe targa mobilă, îmi pune vata în nas ca la mort și mă leagă cu o fâșie 

de pansament peste față, în așa fel încât să țină nasul cu mâna dreaptă. Nu știam că deja am 
căpăstru. 

În oraș aglomerație, se circula bară la bară, vedeam pe ușa din spate, dar nu rea lizam pe unde 
gonește Salvarea ajutată și de echipajele de poliție. 

Îmi mai aduc aminte de imaginea Palatului Parlamentului, Piața Unirii, Piața Romană. Drumul mi 
se părea o veșnicie. Când am trecut de Arcul de Triumf am răsuflat ușurat, în câteva minute 
ajungeam la Elias. 
Popas în fața intrării la U.P.U., „cosmonautul” coboară și o caută pe doamna Mitran Loredana. 
Având mâna ocupată, îl rog pe „cosmonaut” să-mi așeze în buzunar portmoneul, mai puțin cartea 
de identitate pe care am luat-o în mână și telefonul mobil. 
Cobor și mă introduce într-o încăpere unde o femeie așezată pe un pat respiră greu, deși avea pe 
față o mască și era conectată la un tub de oxigen. 
În sfârșit, vine doamna doctor împreună cu o asistentă. 
Și ele erau „cosmonaute”. Tehnicile de rigoare, tensiune, nivelul oxigenului, curățarea nării 
drepte ce urmează a fi tamponată cu o soluție specială pentru a opri hemoragia.  
Stând pe scaun, mă simt puțin amețit. Nefiind paturi, pentru că saloanele și holurile erau arhipline 
cu pacienți bolnavi de COVID-19, mă așază pe jos și încep să îmi revin. 
Doamna asistentă îmi spune: 
— O să vă pună căpăstrul! 
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Doamne, ce dispozitiv medical o mai fi și ăsta? Era de fapt o fâșie de pansament ca și cea din 

Salvare, care trebuie să protejeze celălalt pansament introdus în nara dreaptă. Așa i se spune — 
căpăstru. 

Mai în glumă, mai în serios, mă conversez cu doamna asistentă care povestește că zilnic plânge. 
Aici este moartea căprioarei! 

Nu poți să-i deslușești formele, sânii, nimic, tot corpul este acoperit cu acel costum de 
„cosmonaut”. Numai ochii i se văd. Este precum femeile arabe care poartă burka pe față.  

Rămân câteva minute singur cu doamna intubată. Nu era vaccinată. La un moment dat, tubul de 
oxigen se termină, iar doamna respiră foarte greu, aproape deloc. Eram deja așezat într-un scaun 

cu rotile. Deschid ușa și cer ajutor. 
După câteva minute vine un „cosmonaut” cu un tub de oxigen plin, iar doamna nu mai horcăie, 

acum respiră normal. 
Urc cu căruciorul împins de alt „cosmonaut” la etajul 1 la secția ORL. Mă cazează în salonul 5. O 

rezervă de patru paturi, în care nu eram decât eu. 
Cine se mai îndoiește de existența lui Dumnezeu să intre într-o astfel de rezervă sau salon și să 

vadă mici icoane sau figuri bisericești din acelea plastifiate prinse pe la întrerupătoare și pe unde 
mai se poate. 

O să las și eu mâine una 
din portofel, dar nu pe 
cea cu Sfântul Arsenie 
Boca sau icoana care 
plânge de la Letca Nouă, 
pe care am luat-o de la 
biserică când am 

cumpărat mașina. Eu l-
am lăsat pe Dumitru 

Basarabov, ocrotitorul 
Bucureștiului. 

Astăzi mi-a dat jos 
căpăstrul. Sunt bine, mă 

simt nărăvaș. Nărăvaș 
dacă aș fi cal pentru că 

dacă aș fi măgar nu prea 
merge. Eu nu am văzut 
măgar nărăvaș. Am văzut 
măgar care rage. 
Întrebarea este: ce sunt 
eu — cal sau măgar? Cred 
că sunt un cal de rasă, dar 
e bine și măgar din unele 
puncte de vedere. 
Adio, COVID-19! Am 
plecat acasă. La poartă, 
Gică, câinele meu 
credincios se bucura 
neîncetat. 
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Carina A. Ienășel - Versuri 
 

 
blank document  
 
în căutarea fontului potrivit pentru poezia aceasta ce abia așteaptă 
întrupare, 

m-am oprit la Vivaldi și Mistral, 
ca și cum Anotimpurile mi-ar fi învăluite în vânturile aducătoare de 

furtuni, de pe coasta mediteraneeană... 
ca și cum muzica și poezia nu ar putea fi despărțite, fiindu-și trup și 
suflet una alteia...  

ca și cum acest document alb ar ține loc de pajiști de zăpadă în plină 
caniculă.  

în căutarea fontului potrivit, am optat pentru unul light,  
să nu apară confuzii.  
în definitiv, poezia poate fi un testament: e recomandabil să fie scrisă lizibil, negru pe alb, ca un 

adevărat act juridic. 
totuși, voi iscăli cu cerneală invizibilă,  

așa cum șoimii își iscălesc zborul  
pe coala ∞A1 a cerului... 
 

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,  
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chiar dacă poartă cu ele nostalgia stiloului,  

un nou fișier word… 
 

Cină  
 

Simt cum în apusul acesta de soare 
gândul își înfinge lama ascuțită, sfâșiindu-l 
–  

vânat prins în căngile timpului,  
îndeajuns pentru o cină de taină...  

 
Culorile lui se preling peste tot... 
Mâinile îmi sunt pline de el, 

iar în ochii mei de gheață se reflectă  
rubiniul sacrificiului:  

se subînțelege că nu poate fi altfel. 
 
Vii? Ți-am păstrat un loc tocmai la 

marginea lumii.  
Putem să cinăm în liniște și să ne bucurăm  

de muțenie absolută, în timp ce constelațiile  
își caută stelele prin vecini,  
de parcă ar fi copii luați cu joaca  

prin sufletele noastre. 
 

Cântec pentru acasă  
 
Când umerii îmi ating pământul 

de prea grele iubiri invizibile,  
nu îmi rămâne decât să accesez portalul 

magic 
și să mă teleportez în ficțiune. 
 

Atunci... 
mă scutur bine de praful realității  

și îmi creez o lume după pofta inimii... 
 
Prima dată îmi construiesc drumurile. 

Îmi trece vag prin minte Inception  
și îmi dau seama că voi păși pe teren minat:  

nu ar strica un nod de aducere aminte că sunt pe alte tărâmuri  
și că va trebui să ajung înapoi  
până la cină. 

 
Timp e destul. Aproape că aș putea să fac popas în Minecraft,  

să învăț niște meșteșuguri, niște tehnici de supraviețuire,  
dar... 
nu de data aceasta. 

 
Voi merge mai departe, 

lăsând în urma mea câte o răscruce ca un nod de aducere aminte...  
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Sigur, cârcotașii ar putea să se mire că aleg ca semn  tocmai o răscruce  
și să mă întrebe cum îmi dau seama care e direcția corectă  

către acasă. 
 
E atât de simplu... oricare drum duce acasă!  

Diferența constă în numărul de săruturi de pe talpă,  
în numărul de răni de pe călcâi,  

în numărul de pași  
și-n forma pe care aceștia o lasă  
în verdele ce-a prins miros de veșnicie... 
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Adi G. Secară-Halil 
 

Trei poete gălățene gata să cucerească lumea lirică: 

oglinzi peste tot!!! 
 

 
 
Trei apariții editoriale recente merită atenția dumneavoastră, prezentând 
„tridimensional” fenomenul liric contemporan, toate cele trei poete fiind 
atente, indiferent de istoria lor literară, - Bristena Georgiana Mantu, de 
pildă, fiind la debut, un debut bilingv -, la tot ceea ce este nou, 
experimental sau nu în poezia universală. Așadar, Bristena Mantu, 
Florina Zaharia și Angela Baciu, cu „Chemări Lăuntrice. Jurnalul 
unui pelerin/ Inner calling. A pilgrim’s diary”, Ed. Timpul, Iași, 2022, 
„#plânsul”, Ed. Junimea, Iași, 2021, respectiv „Spiegel scrie peste tot”, 
Ed. Charmides, Bistrița, 2021, trei cărți care merită toată atenția 
dumneavoastră! 

 
Florina Zaharia, care a simțit altădată bogăția, dar și izolarea și 

suficiența cuvântului-univers „Eu”, forțând elegant apariția-nașterea cuvântului „Eua” (dar care s-a mai 
jucat și cu formula „nueuflorina”!), se „țese” de propriul trecut liric, dar merge mai departe, și către un 
extrem-orient (și personal), cu delicatețea universului cinematografic Ghibli (nu numai pentru că există o 
serie de texte „#cinematograf”!), existând aluzii și la universul lui Yasunari Kawabata, cu „frumoasele sale 
adormite” și „păpădiile” sale, de data aceasta scriitoarea apropiind eua de tua într-unul dintre primele texte 
(de fapt, se poate spune că este un singur poem întreaga carte), care se ascunde în spatele unui quasi-haiku: 
„tu aveai flori în ochi/ ți le udai singură” („#eua/tua”)... 

Ca și Louise Glück (întâmplarea a făcut „să citesc-trăiesc” cele două poete practic în același „timp… al 
lecturii”), Florina Zaharia propune o întoarcere la un anume fel de poveste (este o re -venire în-spre 
„povestea liricului”) în care avem o… Pătrime (de personaje...lirice), care propune o convenție: „pot să 
scriu un text de dragoste/ în care să nu scriu nimic despre dragoste”, unde „#plânsul-scrisul” are atributele 
unui personaj din filmele lui Hayao Miyazaki, un fel de monstru (a se revedea etimologia cuvântului! Și 
unele din filmele autorului lui „Spirited Away”!): „plânsul,/ căruia i-au crescut mâinile/ și acum se șterge 
la ochi.// scrisul,/ căruia i-au dispărut mâinile/ și încă se șterge la ochi.” (p.37) 
„Scrisul, scrisul, scrisul/ singura salvare…” (p.52) 
„Pătrimea” aceea amintită mai conține, desigur, pe „tu”, naratorul liric, a(l) trei(le)a, sic, toți aceștia jucând 
după regulile oglinzilor interioare, putând fi chiar… Sufletul (Louise Glück scrie: „folosesc cuvântul 
«suflet» ca pe un compromis”, p.25; în acest volum, Florina Zaharia folosește cuvântul de patru ori, numai 
în două poeme), sufletul care se șăruiește, sufletul care poate fi altfel decât în orice definiție, sufletul întrupat 
în omul observat de poetul-minte, sufletul care poate fi dublat, triplat (poate și după o anumită 
atotputernicie)... 
Despre ubicuitate ar fi și în poemul „#cinematograf” („da, tu o să fii în mai multe locuri deodată:/ pe un 
mal,/ într-o cafenea bând ceai cald,/ în locul de aer din cinematograf.// toate locurile acelea sunt acolo/ 
scena este imensă/ conține în ea/ tot ceea ce îți dorești/ toate locurile unde vrei să fii…”, p.13), sindromul 
Anna Karenina fiind depășit, ignorat, luat peste... șine („#jurnal - între mine și el erau tristeți și singurătăți,/ 
nu distanțe,/ erau cuvinte uriașe/ care tăceau/ dar umpleau foile universului./ veneau și plecau din gări./ 
spuneau ce nu putem noi spune./ era frig,/ intrasem într-un punct mort,/ apoi am urcat în tren.” Louise Glück 
scrie în „Utopia”: „Când oprește trenul, a spus femeia, trebuie să te urci. Dar cum o să știu, a întrebat copila, 
că e trenul care trebuie?”, p.39)... 
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Între cuvinte „uriașe” și cuvinte „foarte mici”, între Luize, voit sau nu, Florina Zaharia propune o… 
„răvășire” a sentimentelor și anti-sentimentelor („să îți răvășească mintea/ după ce îți răvășește părul”, p.4), 
o cerere de iertare adresată însuși Scrisului (-Plâns-et sau nu), pentru a continua salvarea Frumuseții (poate 
și a Inocenței, ca atare, dar și pe aceea a Frumuseții în sine), soră a Durerii, într-un fel… vitreg („...se activa 
un fel de tristețe/ pe care o îmbrăcam cu gesturi încetinite/ îmi puneam inima în inimă/ și porneam la drum.// 
dar cum plânge pielea/ nu plânge nici măcar/ copilul din parc/ nici întunericul/ nici tăietura din suflet.// nici 
ochii puși în locul lor sigur/ să vadă frumusețea și durerea/ în același timp.”, p.40), consacrând definitiv o 

Voce („cântând” altfel decât, de pildă, Janis Joplin, 
un fel de „Cry Baby”) ale cărei cuvinte par să se fi 
desfășurat pe mătasea special țesută pentru kimono-
ul unei gheișe arhetip, rătăcită pe plaiuri mioritice, 
visând un templu într-o pagodă construită, dar 
invizibilă, într-o grădină a inocenței cuvintelor, 
templu-far (poate sunt aici și ecouri din Virginia 
Woolf, ca în poemele cu cameră, p.27 sau 49, dar și 
altele, precum într-un „#cinematograf”: „am 
inventat o cameră/ la început a fost o cameră mică,/ 
dar încet încet ea a căpătat proporțiile unui univers”, 
p.15) 
* 

 

Ca dintr-o școală magică a Cuvântului (alt 
Hogwarts, al unei anumite poezii, Bristena 

Georgiana Mantu își ridică rădăcinile-aripi și din 
școala lirică românească, dar și din cea de limbă 
engleză, contemporană, dar nu numai, una dintre 
specializările sale, psihosinteza, cum spuneam, 
lăsându-și amprenta; ca și spiritul cosmopolit, new-
new age al eternului-eternei London/Londra), 
„înfruntă” Tăcerea (așa se numește prima parte!), 
începându-și, mai corect spus, de fapt, continuându-
și o Călătorie care are ca destinație (vorba vine: 
adevăratul călător nu are nicio destinație propriu-
zisă!) Renașterea! 
Scrie poeta: „Ah, da, am să renasc/ Din apele 
sufletului meu/ O nouă versiune, cu putere și grație/ 

mai receptivă, mai ascultătoare/ fluxurilor și refluxurilor/ care curg liber prin mine…”, „Curgerea/ Flow” 
fiind a doua parte a cărții! 
Dacă vreți, sunt trei pelerinaje sau unul singur pe trei drumuri, călăuză fiind însă Lumina (și Poezia, care 
poate fi ea însăși „Cale spre casă” - titlu de poem, p.88), un fragment din jurnalul propriu-zis putând fi moto 
al întregii cărți: 
„Mi-au dat lacrimile mai devreme când am realizat că cea mai prețioasă comoară îmi este sufletul - și 
întotdeauna va fi. Sufletu-mi pur. Nu cărțile, nu averile, nu reușitele. Cea mai mare valoare a mea este 
conștiința de a fi în viață, dintr-o clipă într-alta, precum și libera alegere de a mă exprima în cine sunt, ce 
spun, cum mă comport. Această realizare îmi va fi punctul de referință primar în aceste două săptămâni de 
pelerinaj. Mă autoinvit să îmi ascult și urmez intuiția, care mă va ghida în orice moment. E atât de simplu, 
însă la fel de ușor este să uit de ea atunci când înconștient mă asociez cu alte lucruri complicate ale v ieții 
de zi cu zi. Cum să mă dezvălui pe mine, mie însămi? Cum să mă susțin în totalitate, fiind susținută în 
totalitate de viață? Până la urmă, doar de asta îmi pasă, la sfârșitul zilei - să mă încălzesc la lumina 
sufletului…” (pp.176-177) 
„Lumina sufletului” - părticică din Lumina spirituală supremă! 
Din restul jurnalului aflăm că drumul nu a fost ușor pe „varianta de coastă a drumului portughez” către 
Compostella (El Camino Portugués por la Costa), oceanul chemând-o să îi fie „tovarăș de drum”: extenuare, 
durere (pentru fiecare există un… călcâi al lui Ahile, p.187), disperare, rătăciri, furtuni la propriu și la 
figurat. Dar se va ajunge la a privi iar „prin ochii inocenței și purității”! „O parte din mine se bucură de 
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finalitate, altă parte refuză să abandoneze această stare sacră creată din vise și sudoare în afara «vieții 
profane» (...) mi-am amintit că sunt pe acest pământ ca să împart bucurie, frumusețe, înțelepciune și să 
contribui cu un strop de magie…” (p.191) 

Poezia, atât în română cât și în engleză, ocupă mai 
bine de trei sferturi din cartea de 194 de pagini. 
Cităm din „Calea spre casă, Poezia” (care ne aduce 
un pic aminte de „șamanismul” și „lirica” lui Jim 
Morrison): „Câteodată poezia vine/ ca un 
porumbel alb cu un mesaj de pace/ după bătălii 
mult prea îndelungate// Alte dăți poezia vine/ ca un 
indiciu subtil, intuitiv/ o piesă în jocul meu de 
puzzle// (...)/ ca un remediu să îmi ostoiască/ 
inima-mi însângerată//(...)/ ca o declarație de 
intenție/ ca să trec de un alt hop//(...)/ ca un nou 
giuvaier în coroana/ conștiinței în expansiune…” 
(p.89) Și ne oprim la un poem-dans dintr-o 
antologie a… ielelor: „Iubire, ție îți aparțin/ eu 
sunt mielul, sacrifică-mă/ pe altarul pasiunii 
pătimașe/ eu sunt cărbunele, arde-mă/ și prefă-mă 
în diamante/ pentru a ta coroană…” 
Trubadură-pelegrină, dar și prințesă a Libertății 
(quasi?)absolute, Bristena Georgiana Bratu 
încântă, provoacă, liniștește, cucerește, iubește: 
arc și săgeată pentru paradisurile pierdute, de 
nedefinit, dar de redescoperit!  
Prospețime, candoare, (auto)dăruire de veșnică 
mireasă Păsării-Phoenix, pasăre-Scriere către 
propria ardere! Cântec de ciocârlie românească 
peste întreaga lume! 
 
** 
 
Angela Baciu, de fapt, fără spaime, demitizează… 
„Țara oglinzilor” lui Alice, aduce experiența 

pandemiei în planul Scrierii, fiind complementară unui Borges sau Vianu Mureșan, sfidând Moartea, chiar 
dacă… ea, Moartea, sună la telefon în final de carte, oglinda-oglinzile fiind ceva firesc, poeta neinsistând 
asupra raporturilor om-divinitate, deși și „Dumnezeu scrie peste tot”, dacă ești un pic mai fanatic… 
religios/teologic decât media! Sic! Cu alte cuvinte, nu se dedă la subtilități teologice, dar aproape de la 
început, via Leonard Cohen, pe care-l citează, dă Luminii ceea ce este al ei: „Există o crăpătură în toate. Și 
aici intervine lumina.” Este motto-ul de la prima parte a cărții, „nu intrați în cercul meu!”, carte care are pe 
copertă o lucrare de Iulia Șchiopu, o pictură în care oglinda este esențială, mai ceva ca în povestea Albei ca 
Zăpada… De fapt, în linii mari această carte a Angelei Baciu, ființa ei ( a cărții, a textului) se zbate între un 
avangardism neosuprarealisto-dadaist (unde oniricul, controlat sau nu teoretic, are rolul său: „nu știu când 
a trecut ziua asta m-a tot bântuit Anikulapo africanul oare l-am cunoscut în tren sau e doar în mintea mea 
încep să-mi pun atâtea întrebări ce e real ce vis” - p.96) și un neo-existențialism quasi-agnostic, mizând și 
pe intertextualitate („zice că l-a schimbat pe Dumnezeu, adică l-a scos din casă și l-a ascuns. apoi a lăsat 
ușa deschisă, femeia de serviciu adună mucurile. lasă-le așa, sunt ale Lui.” (p.30), oglinzile „izolării” (cartea 
este și un fel de jurnal de pandemie!) fiind ființe și ele, reflectând, reflectând, oglindind, („a. și câ teva 
oglinzi”, p.12; „o oglindă de buzunar (iar vorbesc de oglinzi)”, p.14; „astăzi sunt caleidoscop în loc de cap 
am un cilindru în loc de trup fragmente de oglinzi sunt colorată nu mă înțeapă nimic mă tot rostogolesc agit 
strig nu mă aude nimeni sunt în lumea mea îmi simt mâinile legate// oglinzi oglinzi oglinzi oglinzi oglinzi”, 
p.32; „nu pot să îmi ghicesc destinul oglinda e întoarsă pe dos”, p.59 (apropo de „destin”, pe coperta 4, 
nominalizatul României pentru Nobel Norman Manea scrie: „O culegere de fragmente literare din atelierul 
sau budoarul unei foarte înzestrate scriitoare care lasă frazele – adesea superbe – să-și încerce sau revele 
magnetismul și misterele, într-o destinsă joacă a destinului. De Angela vom mai auzi elogii nu puține!”), 
poemul care trimite la titlul cărții (sau invers!) fiind la pagina 72: 
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„spiegel// spiegel scrie peste tot. spartă în mii de cioburi// nu îmi pasă vreau doar să îmi fac sprâncenele dar 
creionul nu merge pe linia știută ci după cioburi… tot desenează forma cioburilor pe sprânceană arcadă 
obraz nu mai văd bine parcă e un caleidoscop sau o pictură cubista zice T. (...) și pe fruntea mea scrie 

spiegel și în tavan și în farfuria goală 
rămasă de la prânz (a fost supă de roșii) 
începe să mă usture litera sa că doar n-oi 
fi apăsat prea tare (...) din litera p îcepe 
să curgă un firicel de sânge (...) chiar nu 
mai văd nimic nici fața mea nici oglinda 
spartă nici literele, oricum s-au amestecat 
e peste l, g peste i…// ești egipteancă? 
ești egipteancă? masca bărbatului 
așezată pe speteaza scaunului spiegel 
spiegel spectacolul a ajuns la final nu mai 
pot să-mi desenez sprâncenele au 
dispărut dracului cu totul”... 
Referințele culturale sunt numeroase, 
numesc doar câteva: Agatha Christie, 
Marin Preda, Collodi, Mircea Eliade, 
Brecht, Flaubert, Nichita Stănescu, 
Mihai Ursachi, Umberto Saba, Nora 
Iuga, Nina Cassian, Salom Alehem, 
Tolstoi, Anna Karenina parcă fiind un fel 
de invitată specială: 
„cer roșu. bărbatul cu mustață și chipiu 
negru cară într-un soi de roabă cutii pe 
care scrie butter cookies. trenul vechi 
tocmai intră în gară e verde aproape nu se 
vede de aburi femeia cu pălărie și mănuși 
albe își strânge în brațe băiatul.ăsta e un 
tren? pare mirat băiatul. Anna Karenina 
zâmbește, citesc pe tren numărul 61333 
lumea se urcă grăbită. contele Vronski nu 
a venit încă. nu, nu e o amintire. e 
imaginea de pe cutia cu biscuiți primită. 

Anna nu o să moară azi.// Anna nu.” (p. 17) „Steaua fără nume” pare să fie și ea revitalizată sau amenințată: 
„după-amiază toridă pe o străduță ascunsă în orășelul de munte. bătrâna cu chip de vrăjitoare pe banca din 
fața casei: două balerine, șosete împletite. poartă o diademă neagră vinde și cărți vechi, miroase a naftalină. 
trenul oprește brusc într-o haltă părăsită a vrut să își ia zilele săraca, ce tânără și frumoasă!” (p.37) 
În altă ordine de idei, dacă tot am adus vorba de balerine, Angela Baciu ne propune un fel de… balet interior 
(cunoscătorii, prietenii știu de ce!), cu invitați la fel de speciali, precum Fokine („născut la sankt 
petersburg”… cu principiile următoare: „1. orice mișcare în balet nu este o sumă de pași, ci un răspuns la 
subiectul și la caracterul muzicii. 2. dansul și gesturile în balet nu au sens decât dacă slujesc exprimării unui 
act dramatic. 3. balerinul trebuie să fie expresiv din cap până-n picioare…”, p.44), Diaghilev, Rudolf 
Nureyev (care spunea că „un pas de deux este un dialog de iubire”, p.68), roluri precum Frollo, Karenin, 
Rotbart, Petrucchio, Escamillo, brahmanul… 
Se poate deschide și subiectul orientalismului (sa, dacă vreți, de la un punct dat, „istanbulismul literar” al) 
Angelei Baciu, care ne aduce aminte că la primii pași în arena literară i s-a spus că este o nouă Chiră 
Chiralină... 
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Simona Prilogan – Versuri  
 

 
La umbra zvonului pribeag stau amagite de cuvinte 
Un pumn de snoave pe-un șirag vrăjit de cloanțe pervertite, 
Șoptindu-i vântului povești despre năluci ce-și poartă nada 

Prin năzbâtiile lumești ironizându-i bufonada.  

Când primăveri se prind în crâng din marea cerului se-adapă 
Un vânt bezmetic și nătâng înșurubând pădurea toată 

Cu un fior de bazaochi, cu snoavele pornite-n basme, 
Lăsându-i nopțile-n deochi de ghidușii și de fantasme. 

Cândva trăia pe-acest meleag Prier, o tânără vicleană, 

Cu gânduri negre-n rămășag, însingurată și orfană. 
Legenda spune că era a nopților neagră făptură 

Bătându-și joc de tot ce sta în calea ei pe bătătură.  

Tot pe atunci prin an trecea Litharius, luna uitată, 

C-un gând senin, ca o mărgea, de astre binecuvântată. 
Dar fetei pizma îi zâmbi taman în prima noapte-a lunii 

Lăsând demoni a se-nfrăți sub mantiile urâciunii.  

Și-n nebunia unui gând petarde aruncă-n hambarul 
Unui moșneag, stârnind voit un foc mistuitor, coșmarul. 

În agonia spaimelor, nevinovații cai fugiră 

Ne-nțelegând că-n goana lor fatal stăpânul își zdrobiră. 

Sătenii priceput-au dar că jocul-calambur al fetei 
Era deja mult prea murdar, stârnind panici în sânul cetei.  

Și-o provocară-n tămășag cerându-i s-arunce o glumă 
Drept în pădurea-vălmășag a Omului Nopții-Furtună. 

Prier cea plină de curaj luă în brațe provocarea, 

Schitându-și şalma-n tatuaj și în emoții încântarea. 
Scriindu-i Regelui răvaș “Privește partea luminoasă!” 

Însă acesta, pătimaș, găsi purtarea fetei joasă. 

Cum îndrăznise cineva să-l deranjeze în cetate, 

Când toți știau că-n sihla sa Coșmarul Nopții îi străbate, 
Că Templul Timpului furat răpise zilei strălucirea 

Și-n întuneric ne-ncetat îi pervertise mijlocirea? 

Cum îndrăznise dar Prier să îi vorbească de lumină 
În templul lui forestier cu păcuriu la rădăcină? 

Ori oare fata nu știa că Timpul își prindea părerea 

Iar legea se împrăștia precum Furtunii-i era vrerea? 

Legenda zice mai apoi cum Regele grăbit se duse 
S-arunce fetei un război cu năsărâmbele nespuse. 

Iar printre dealuri s-a pornit o bumbăceală-nflăcărată 
În care așchii de granit stârneau schimbări pe zarea toată. 
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Pehlivăniile curgeau pe apa sâmbetei-albastre 

Și-n cupe de umor sclipeau culori de zâmbet către astre. 
Și-n timp ce lupta se-adânci iar Regele-și chema Furtuna 

Din ceruri Ziua se ivi lăsându-i lui Prier tribuna. 

Și-atunci uimirea prinse glas chemând cohortele de zâne 
Să îi dea fetei sfântul vas, cu a luminii poțiune.  

Coșmarul Nopții-și reteză a timpului coamă roșcată 
Iar fata lupta câștigă și-nveseli cetatea toată. 

Mirările și astăzi curg peste a basmului gradină 
Despre acel vrăjit amurg scăldat de zâne în lumină, 

Despre cum fata reuși să pună păcăleli în snoave 
Iar timpului îi dărui pecetluire de hrisoave.  

Legenda spune cum Prier atinse salcia divină, 

Luând din ea bucăți de cer rostogolite pe tulpină.  
În timp ce Regele privea a sorții crudă transformare 
Cerându-i fetei să-i redea dreptul la viață pe hotare. 

Prier își socoti în gând bufoneria cea perfectă, 
Sculptând idei pe-aripi de vânt, schițând decizia corectă.  
Iar Regelui viața-i cruță, cerându-i să-i îndeplinească  

O prea visare și-o redă în notă blandă și firească.  

Dorindu-şi ca o dată-n an o lună să îi poarte faima 
Iar prima zi-n cotidian să-i amorțeasca farsei spaima, 

Când zei și zâne se-mbulzesc pe-a primăverii balustradă 
Prier să-și cheme prea firesc o lună şalmă-n bufonadă. 

Când serile se prind în crâng din marea cerului 
coboară 

Un vânt bezmetic și nătâng spunând povești de-
odinioară, 

Cu un fior de bazaochi, cu snoavele pornite-n 
basme, 
Lăsându-i nopțile-n deochi de ghidușii și de 

fantasme. 

 

 
Sunt fiică de cer cu-un strop de mister 

 

 
Sunt apă și foc și-un strop de noroc, 

Sub soare vibrând, emoții purtând. 
În gânduri pictez iubirea în miez 

De veri cu alean zâmbind peste an 
Pământului sfânt. Sunt ploaie și vânt. 

 
Din timpuri străvechi îmi prind la urechi 

Cuvântul sfințit prin ceruri venit, 
Să-mi fie balsam în rostul ce-l am, 
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Și-n tihnă să-l cresc, curat și firesc, 

Cinstit și frumos, senin și duios. 
 

Pe râuri mi-așez poveștile-crez 
Să-mi spele ușor al toamnelor dor.  

Emoții să-mi scriu, și soare să-mi fiu 
Pe-al cerului gând, iubire curgând.  

Sunt apă și cer, și-un strop de mister.  
 

Prin codrii îmi cânt al vieții-avânt, 
Rostindu-mi dorinți, albastre, fierbinți 

La porți de magii, cu-a vrea și a fii. 
Șotronul mi-l joc în hore de foc, 

Sculptându-mi în lut al sorții salut.  
 

În ierni mă-nfășor cu-al visului zbor 
Și-n psalmi îmi alin al gerului chin, 

Cu îngeri rostesc cuvântul ceresc 
În miez de senin, cu pace din plin. 
Ninsori mă albesc. Sunt alb și firesc.  
 
În straie de timp, îmi sunt anotimp, 
Cu taine-n văzduh, iubire în duh 
Și pace în gând. Sunt aer și vânt 

Creat din divin, curgându-mi senin 
Lumină-n eter din magicul cer.  

 
Sunt apă și foc legate-n mijloc  

De-al vieții parfum, luceafăr și scrum, 
Petale de flori, sorbind prin culori 

Al lumii balsam. Sunt apă și calm. 
Sunt fiică de cer cu-un strop de mister.  

 

La poarta regăsirii noastre 
 

La poarta regăsirii noastre, 
Cioplesc magiile sub tâmple 
Chemând mirarea dintre astre, 

Sculptând cărări adânci, albastre, 
Lăsând iubirea să se-ntâmple, 
La poarta regăsirii noastre. 

Sclipiri se țes din ceruri vaste 

Cu fir celest din taine sfinte, 
Chemând mirarea dintre astre. 

Povești cu-alean în seri albastre 
Ne ostoiesc dorul sub tâmple; 
La poarta regăsirii noastre. 

Emoții ne roșesc sub coaste 
Cu zâmbet cald în noi cuvinte 
Chemând mirarea dintre astre. 

Buchete de priviri albastre 
Ne împlinesc visul sub tâmple 

La poarta regăsirii noastre, 
Chemând mirarea dintre astre. 

 
Se-mbrățișează umbrele-n senin 

 
 

Se-mbrățișează umbrele-n senin 
Gingaș, firesc, sorbindu-și din mister, 
Parfum de toamnă, proaspăt și divin, 
Purtat de îngeri pe felii de cer. 
  
Povești se-așează peste râuri-dor 
Înconjurând cu amintiri un an, 
O tihnă mă învăluie ușor 

Și-mi mângâie povara din alean. 
  
Culori se prind în dragoste și cânt, 

Sărbătorind belșugul din văzduh, 
Psaltiri purtate-n adieri de vânt 

Mă-nvăluie cu sfântă pace-n duh. 
  

La porți de anotimpuri se aștern 
Frânturi de bucurie din etern.  

 
Simona Prilogan, Londra 

 
 

 
  



 
 

 34 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 19  anul IV  Septembrie  2022 

 

Constantin Gumann – Cartea luminii 
 

Alcătuirea cărții în actuala formă aparține fiului adoptiv, 

subsemnatului, ce a viețuit cu acest minunat OM. Pentru 
fiecare problemă îmi recomanda cartea potrivită și sfatul 

blând, părintesc. Am început rescrierea manuscrisului încă sub 
privirea lui, dar, mai ales după ce ne-a părăsit, în 1994, golul 

rămas a fost greu de depășit. Cartea, în forma originală, a fost 
arsă la ordinul regimului comunist, iar singurul exemplar (al 

autorului) a fost ghidul ce stă la baza actuală a lucrării. Am 
simțit nevoia de a scrie și capitolul „Viața mea lângă omul-

scriitor Constantin Ionescu“, pentru că a fost o viață-lecție, iar 
formarea lui de profesor, de educator, era prezentă 

permanent. Când veneam acasă pe strada Roma nr. 57, sector 
1, București, intram într-un fel de palat al culturii, o bibliotecă 

imensă de circa 10.000 de cărți. Tatăl meu urmărea în ziar adesea la rubrica decese, citind despre 
un intelectual cunoscut, căuta să viziteze familia decedatului și propunea să cumpere dacă nu 
toate cărţile, măcar parțial. După ce venea cu camionul acasă, selecționa ceea ce îl interesa și 
vindea la anticariat restul. Așa am ajuns să nu mai avem loc nici în debarale sau la subsol. Am 
fost marcat de cărțile aduse și de ceea ce puteam acumula cu sagacitate din ele. Vizitatorii, 
prietenii lui Constantin Ionescu, erau toți oameni de cultură, scriitori, sculptori, pictori, care aveau 
voie oficial să aibă o mașină de scris, ca să poată să-și scrie cărțile  (mașinile de scris trebuia 

înregistrate la miliție) dar erau bineveniți și alții, ca și C. Ionescu, care NU mai aveau voie să 
publice, fiind dizidenți. Aceştia făceau mici cenacluri, în care își citeau manuscrisele. Erau seri de 

o emulație creatoare, o comunicare de la suflet la suflet pentru binele națiunii române... Nu a 
durat mult și securitatea – „urechile” naţiunii - și-a afirmat violent prezența, dar voi prezenta 

aceste lucruri în capitolul „Viața mea”, mai detaliat.  
Apreciez că această carte merită să fie citită, mai ales pentru credinţa şi sinceritatea care exaltă 

din fiecare pagină, din fiecare frază, mai ales pentru a cunoaște omul C. Ionescu, un om de 
omenie, un om care a crezut în comunismul teoretic, dar pe care practica l -a dezgustat. Mai cu 

seamă, în timpurile noastre, de rapide și neaşteptate convieţuiri și de fanatism al neofiţilor, este 
un îndemn la unitate națională, când se manifestă forțe ce lucrează peste capul națiunilor, spre 
omogenizarea masei umane şi stăpânirea popoarelor.  
Francezul Odysse Barot, în lucrarea „Lettres sur la philosophie de l'histoire”, Paris 1864, a scris: 
„Din 1496 înainte Chr, de la Confederaţia amfictionică, până la tratatul de la 23 ianuarie 1861 
între Franţa şi Anglia, au fost 3130 ani de război faţă de 227 de pace” . Prin urmare, un an de pace 
la 13 ani de război. În aceeaşi perioadă de timp, Odysse Barot a numărat 151 milioane de morţi 
în război. Dar în cele două războaie „mondiale”? Dar în... viitorul război mondial?!...  
Este războiul o necesitate inexorabilă? Omul s-a bătut, adică s-a războit din cele mai vechi timpuri. 
Cu cât era mai vechi, adică mai sălbatic, cu atât se războia fără cruţare. Ca astăzi: cu cât e mai 
sălbatic, cu atât „spiritul” îi este mai agresiv. Însuşi limbajul arată că „a trăi înseamnă a ucide”. 
La obârşia aproape a tuturor cuvintelor din limbajul tuturor oamenilor stau rădăcini cu înţelesul 
de: a bate, a lovi, a tăia, a chinui, a ucide. Aşa a început a se manifesta fiinţa omenească: prin 
actul iniţial al bătăii, condimentat uneori prin tortură, rezolvat, esenţial, prin omor. Aşa a început 
omul să lucreze, să cugete, să „existe”: bătând, lovind, tăind, chinuind şi ucigând. Aşa a început şi 

să vorbească. Lupta lui era - vorba lui Darwin- „o luptă pentru existenţă”!  
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Foarte juste, foarte apropiate de realitate cuvintele francezului Joseph de Maistre: „În fiecare 

mare diviziune a speţei animale, natura a ales un oarecare număr de animale pe care le -a 
însărcinat a le devora pe celelalte. Sunt insecte de pradă, peşti de pradă, patrupede de pradă. Nu  

există timp de o zi, o singură clipă în care o fiinţă vie să nu 
fie devorată de o alta. Deasupra acestor 

nenumărate rase de animale e aşezat 
omul a cărui mână distructivă nu cruţă 

nimic, nimic din ceea ce are viaţă. El 
omoară pentru a se hrăni, omoară 

pentru a se îmbrăca, omoară pentru a se 
împodobi, omoară pentru a ataca, 

omoară pentru a se apăra, omoară 
pentru a se amuza, omoară pentru a 

omorî. Rege superb şi teribil, el are 
nevoie de toţi şi nimic nu-i rezistă. Cu 

toate acestea, ce fiinţă va extermina pe 
acela care extermină totul? El ! Este El, 

omul, care s-a însărcinat să suprime omul 
!”.  
Există în om o pornire de a face rău, dar 
şi una de a face bine. Există printre 
oameni, oameni cu înclinaţii mai mult 
spre rău, dar există şi oameni cu înclinaţii 
mai mult spre bine. Sunt unii care 

propagă războiul, sunt alţii care propagă 
pacea. Sunt unii care au zis: „războiul e 

mama noastră”, cum a fost germanul 
Ernst Junger. În cartea cu acest titlu se 

poate citi: „a trăi este totuna cu a omorî”. 
Sunt însă alţii care nu mai cred că 

omorârea omului de către om mai poate 
fi încă şi astăzi o condiţie de viaţă şi de 

progres omenesc. Totul este de a se şti: câţi sunt partizanii războiului şi câţi ai păcii. Vor fi aceştia, 
„ai păcii”, destul de puternici pentru a împiedica războiul? Vor fi ceilalţi, „ai războiului”, destul de 
nebuni pentru a-l dezlănţui? Se joacă și astăzi un joc, jocul de-a „pacea” şi „războiul”.  
„Cartea Luminii” nu este numai o carte a Luminii, dar şi a Păcii, a fizionomiei păcii, adică a felului 
cum poate fi înfăţişată oamenilor pentru a fi recunoscută de către toţi, pentru a fi acceptată de 
către toţi, pentru că pacea este mama noastră, şi nu războiul.  
„Cartea Luminii” este şi o carte a Culturii. Ea tratează odată cu descrierea celor 22 de litere pentru 
„analfabeţi”, 44 de chestiuni - două pentru fiecare literă - toate fiind probleme de interes 
universal, probleme capitale ale vieţii. Ea dă ştiinţă de cea mai pură esenţă, în cele mai puţine 
cuvinte, ştiinţă în formă de comprimat.  
„Cartea Luminii” este şi o carte a Simplităţii şi a Clarităţii, pentru că simplifică şi luminează. Ea nu 
este însă o carte „simplă”, pentru că „problemele” nu sunt „simple”. Cercetaţi o literă, urmăriţi o 
problemă. Fiecare problemă dezbătută în această carte reprezintă o constelaţie, adică o familie, 
un grup, un complex de idei, de gânduri, de probleme sau măcar de fizionomii omeneşti.  
„Cartea Luminii” este şi o carte a Naturii, pentru că o cuprinde în ansamblul manifestărilor ei şi - 

pentru că nimeni nu s-a gândit până acum să scrie o astfel de carte - este o carte nouă, o carte 
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„revoluţionară”. Este o carte precum un manual politic ce vă propune, mai întâi, să vedeți ce se 

află în culisele unui partid, ale unei grupări politice, să aflaţi cine au fost și cum au devenit liderii. 
Cercetați wikipedia, evoluția celui ce vrea și cum poate să conducă. Toți liderii sunt avizi de putere 

până la dictatură. Ei nu privesc trecutul anume cum  s-au sinucis politic sau au dispărut fizic 
conducători temuți: Caius Iulius Cezar, Hitler, Mussolini, Stalin, Ceaușescu, etc. Nicolae Iorga 

spunea: Vrei să cunoști viitorul? Uită-te în trecut. Sau: Trecutul este cel mai bun profet al viitorului. 
– Byron.  

Ing.Constantin Gumann 

Daniel Ernestina - Versuri 
 

IUBITEI DIN BAR 

 
Iubita mea, cu ochi ca 

peruzeaua, 
În clipa-n care noi ne-am 

întâlnit 
Se pare, adorato, c-am găsit 

Suprema fericire și beleaua. 

 
Din farmecul privirilor dintâi, 

Pe care le-am schimbat la întâmplare, 
S-a-nfiripat un cântec oarecare 

Ce te-a-ndemnat, probabil, să rămâi. 
 

Și melodia, ne-ndoielnic, sfântă, 
Ce ne-a cuprins ca apa din Iordan, 

O vom cânta în stil american, 
Asasinând pe cei care o cântă. 

 
 

RONDEL PENTRU IUBITA DIN VIS 
 

Iubito, dacă uit de mine 
te știu pe tine-n urma mea 

și ca în zațul de cafea 
ghicești ce stea îmi aparține. 
 

Iubito, știu că lumea-i rea 
și dacă lumea dă în mine 

știu că mă pot baza pe tine  
să mă ridici de la podea. 

 
Iubito! Dacă uit de mine 

de tine n-am să pot uita. 
 

 

 

BOCET 
 

 Nu trag la car, 
nu trag la plug, 

nu rumeg fânul 
și nu mug, 

dar mi-e un dor nebun de jug… 
De jugul ei țesut din flori, 
de ochii ei fermecători, 
de gura ei de zahăr crud, 
de vorba ei ca biciul ud. 
 

Și-mi arde trupul ca un rug 

Aș vrea s-aștept, 
aș vrea să fug, 

dar am în sânge numai jug. 
 

Regret că n-am deprins să mug 
să rumeg fân, 

să trag la plug! 
 

SCURTĂ AVENTURĂ 
 
În ochii tăi albastru-nchis 
Și cu privire languroasă, 
Am pus sămânța unui vis 
Să-ți pară lumea mai frumoasă. 
 
Tu, într-o criză  de tandrețe, 
Ca un cutremur afectiv, 
Văzând atâta frumusețe 
Ai leșinat demonstrativ. 
 
Și-ai mers cu mine, tulburată,  
La o brânzică și-un iaurt 
Căci fiind la vârstă-naintată 

A fost un vis pe termen scurt. 
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IUBITEI PE CARE O CAUT 

 
Te-am căutat în gânduri 

Și te-am găsit departe 
Ca sensul printre rânduri 

În pagina de carte. 
 

Te-am căutat în vise 
Și, încă mai erai 

În turnurile-nchise 
O zână fără grai. 

 
Am încercat și poarta 

Cu sfinți decorativi, 
Dar te-am găsit pe harta 

Vulcanilor activi. 
 

INVITAȚIE 
 
Iubita mea din prima tinerețe 
mi-e dor să te mai scot la o cafea 
în parcul de-o nebună frumusețe 
în care ți-am cerut să fii a mea. 
 

Refuzul tău de-atunci mă doare încă 
și mai resimt durerea ce m-apasă 

căci mi-ai lăsat în piept o rană-adâncă 
și-n amintiri privirea ta frumoasă. 

 
Deci, vino! Mor de dorul tău, 

căci viața fir-ar ea să fie! 
putea să ne încurce și mai rău 

dac-acceptai atunci să-mi fii soție! 
 
APROXIMATIV DE DRAGOSTE 
 
Nu mai am sânge 
Am rugină 
Inima-mi scârțâie 
În piept 
Îmbătrânesc  
Fără vre-o vină 
Și mă prostesc 
Fără vre-un drept 
Sunt zvonuri 
Că m-am ramolit, 
Dar sunt minciuni 

Și nu îmi plac 

Mai am o doamnă 
De iubit 

Și după 
Văd eu ce mai fac. 

 
REGRET 

 
Prea frumoase domnișoare, 

când scoateți câinii la plimbare 
priviți atent la coada lor 

și înțelegeți tot ce vor. 
 

Doar eu, 
deși mă scoateți des, 

rămân același ne-nțeles. 
 

CÂNTEC ÎN AMURG 
 
Micuță zână, cu ochi fermecători, 
Eu încă mai aștept ca un nerod 
Ca-n sunetul a sute de viori 
Să vii plutind, de dincolo de pod. 
 

Doar că-n lumina ultimelor vești 
Sunt singurul nebun pe câmpul gol, 

Căci zânele sunt numai în povești, 
Iar podul este numai un simbol. 

 
Sunt un naiv! Mă vezi de la distanță. 

Și vindecare pare-se că nu-i, 
Căci am ajuns la ultima speranță, 

Dar asta, până moare, face pui. 
 
RĂZGÂIATA 
 
Stă iubita mea și plânge… 
I-au găsit globule-n sânge 
Și-o să moară 
fără  bani 
la o sutăzece ani, 
părăsită de iubit, 
care nici nu s-a trezit 
să îi facă o cafea… 
că tot n-are chef 
s-o bea. 
 

 Daniel Ernestina, București
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„Prietenia şi cartea ne adună la Sibiu. Scriitori în școli”. 
(Donații de carte la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu) 

 

 
Întâlnirea, în cea de a treia zi a Taberei 

de Creație și Re - Creație „Scripta 
manent”, ediția a XIV-a, cu elevii 

Colegiului „Gheorghe Lazăr” Sibiu, a 
constituit o provocare pentru 

participanți. În fața unui public 
numeros, cei 15 autori prezenți au 
lecturat poezii din volumele personale, 
unele dintre ele aparținând colecției  
„Scripta manent”, în cadrul 
evenimentului „Prietenia şi cartea ne 
adună la Sibiu. Scriitori în școli”. 

În partea a doua a întâlnirii, elevii 
Andra Radu, Ana Timofte, Maia Loloiu, 

Cristian Băila, Larisa Radu și Andra 
Dachim, au prezentat revistele școlii, „Laboratorul de idei” și „LYCEUM”, au lecturat din creațiile 

lor și au pus întrebări legate de actul de creație literară, la care au răspuns scriitorii prezenți. 
Dialogul elevi - scriitori a punctat rolul lecturii în actul de creație, importanța transpunerii în text 

a experiențelor și sentimentelor personale combinate cu improvizația, impactul asupra cititorului 
a designului de carte, sfaturi legate de programe de tehnoredactare etc. Scriitorii au împărtășit 

elevilor și câteva din experiențele personale la început de drum, încurajându-i să persevereze, să 
caute modele, dar să-și formeze un stil personal. Întâmplarea culturală a fost moderată de Rodica 

Rodean-președinte Asociația „Universul Prieteniei” Iași.  
Marinela Tatiana Rusu, responsabil la „Centrul de Documentare și Informare” al colegiului, 

prezentă la eveniment, a declarat că „evenimentul a constituit în același timp un exercițiu de 
bune practici, un exemplu despre modul în care se organizeză o întâlnire culturală: pornind de la 

activitățile propriu-zise (program, respectarea timpului alocat fiecărei prezentări), până la 
popularizarea și promovarea activității (semne de carte, flayere, afișe, articole mass-media)”. 

Asociația a acordat diplome de excelență Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, doamnei 

conf. univ.dr. Anca Sîrghie (susținător al proiectului și președinte al Asociației „Liga culturală” 
Sibiu) și  diplome de participare elevilor. 

 
S-au donat bibliotecii, din partea Asociației „Universul 

Prieteniei”,  92 volume, câteva publicații și antologii și 
din partea Asociației Scriitorilor Români din Austria, 6 

volume ale autorilor Daniela și Constantin Gumann. 
 Cu certitudine cei prezenți, scriitori, elevi, dar și 

publicul sibian participant la această inedită întâmplare 
culturală, vor rămâne cu o frumoasă amintire, dar și cu 

multe învățăminte. 
Rodica Rodean / UZPR 
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Nicolae Nicoară Horia - Poeme 

MI-A FUGIT LINIŞTEA... 

 
"Mi-a fugit liniştea de Acasă!" 

Cuvintele acestea dor şi-acum, 
S-a dus şi ea puţin să se-odihnească, 

S-a dus plângând în hohote pe drum... 
 

Aşa mi-ai spus atunci...la telefon 
Şi era noapte-afară şi târziu, 
Degeaba sun, tot ocupat răspunde 

Tonul acela întru care scriu... 
 

Când a fugit din lume supărată 
Ea a luat şi ultimele chei, 

Nici 112 nu au ce-i face, 
Amprente n-au rămas în urma ei... 

 
Nici despre tine nu mai ştiu nimic, 

În zarea dintre lacrimi încuiată- 
"Mi-a fugit liniştea de Acasă!" 

Cu ce eşti, Doamne oare vinovată? 
 

ASCULTĂ-MĂ… 
 
E-atâta linişte în jurul tău! 
Verbul meu- ca apa din izbucuri, 
Ascultă-mă, şi n-o să-ţi pară rău, 
De ce te amăgeşti şi nu te bucuri?! 
 
Cât suntem sănătoşi, tu ia aminte, 
Să învăţăm să locuim în ea, 
În Viaţa asta, singura, şi bea 
Licoarea ei, când rece, când fierbinte... 

 
Ascultă dar cum sună telefonul 

Şi vaierul din 112, 
E tot mai ocupat de-o vreme tonul- 

Să ne iubim, ca-n vremea de apoi... 
 

Tot mai aproape noi suntem de Stea, 
Tot mai departe-i umbra peste hău, 
E-atâta linişte în jurul tău- 
Vrei să-mi cumineci sufletul cu ea?... 
 
 
 

BRADUL DIN MUNŢI... 

 
Puţinii mei prieteni, 

Pentru voi 
Scriu, 

Vântul prin cetini 
Murmură 

Ştiu! 
Sunt bradul din Munţii 
Cu vârful 

În nor, 
Mutat la câmpie 

Rădăcinile 
Dor! 

Trunchiul lui fraged 
Sub 

Coaja 
Fierbinte 

Se vrea mereu tulnic 
Cioplit 

Din 
Cuvinte... 

Nu e vremea încă, 
E degrabă 
În toate, 
Citiţi-mă, dar 
Şi după moarte- 
Puţinii mei prieteni, 
Pentru voi 
Scriu 
Şi acum 
Şi atunci, 
Poetul 

E viu! 
 

POETUL SCRIE… 
 

Linişte, 
POETUL scrie- 

E Clipa împăcării 
Sfinte, 
Ascultă cum se ning 
Cuvinte 
Pe coala albă 
De hârtie 
Din Cerul gândului 
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Fierbinte... 

Şi cresc în jurul tău 
Troiene, 

Tu 
Lasă-te de-acum 

Zidită 
În Poezia ne-mplinită, 

Până la brâu, 
Până 

La gene- 
Frumoasa, 

Dulcea mea ispită... 
 

STAMPĂ... 
 

Mi se aşează 
Pe frunte 

Un 
Gând, 
Precum albina 
Pe-o floare- 
Tu 
Nu îi 
Auzi 

Zumzetul?... 
 

 
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... 

 

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... 
 

TREZIE... 

Ochii tăi, amirosind a floare, 
M-au trezit din somn, ce Sărbătoare! 

Îmi venea sub pleoape să îi strâng, 
Era atâta linişte în crâng 

 
Cum nu mai auzisem niciodată, 

Din zarea ta, aceea-ndepărtată, 
Curgea un Cântec dureros de-ncet, 

E pentru tine, dragul meu Poet! 
 

Cum stam uimit şi-nduioşat ca piatra 
Se luminase sufletul şi vatra 

Şi-acolo, în Poiana dintre Munţi, 
Noi ne jucam, ca doi copii cuminţi, 

 

Cu ierburi şi cu păsări şi cu stele 
Din leagănul Copilăriei mele... 
Se zvonea dinspre păduri a toamnă, 
Paşii mei spre ce cărări mă-ndeamnă? 
 
Tu poate că m-asculţi din gândul meu, 

Cel dintre tine-acum şi Dumnezeu, 
Cum zorile flămânde se revarsă 

Peste tăcerea mea, de Cântec arsă... 
 

 
Nicolae Nicoară - Baden-Württemberg, 

Germania 
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Em Sava –  

Bookfest – de poveste 

 

 
 După perioada îndelung trăită între cei patru pereți personali, 

omenirea a ieșit cu drag și dor în soarele evenimentelor sociale.  

Perioada pandemică nu a fost mai puțin culturală, ci doar 
marginalizată la spațiul îngust al virtualului.  Toate lansările de carte 

s-au petrecut pe ecranele care ne țineau safe fizic, dar condamnau 
la o limitare a simțurilor.   

 La început de vară, între 1-5 iunie cortina s-a deschis, în sfârșit, 
evenimentelor literare publice. Și unde dacă nu în capitală? Mai 

precis la Romexpo, pe o întindere uriașă, generos împărțită celor 
peste o sută cincizeci de edituri mari și mici, cu tradiție sau proaspăt 

răsărite sub soarele culturii, care au participat la Salonul 
Internațional de Carte – Bookfest.  

 Aflată la cea de-a XV-a 
ediție, impresionanta manifestare este 

singurul eveniment al industriei  
editoriale care a reuşit să capete o 

dimensiune internaţională marcantă. 
Anul acesta peste o sută de mii de 

vizitatori s-au perindat printre standuri și 
au participat la multiplele activități 
desfășurate pe scenele puse la dispoziție 
de organizatori.    
 Pentru a puncta o sută de 

ani de relații diplomatice dintre România 
și Japonia, țara soarelui răsare a fost 

invitat de onoare la Bookfest și a 
desfășurat peste șaptezeci de 

evenimente: de la literatură japoneză și 
manga, până la arte tradiționale și 

turism. Conceptul sub care s-a prezentat 
a fost A Chorus of Narratives, adică o 

suprapunere stratificată a diferite aspecte tradiționale asemenea vocilor unui cor. Printre 
dialogurile și mesajele unor scriitori reprezentativi s-au numărat: Yōko Tawada, Yōko Ogawa, 

Hiromi Kawakami sau Akira Mizubayashi, dar și Francesc Miralles, scriitor catalan, autor al multor 
cărți despre Japonia. De asemenea au fost dezbateri și discuții despre rolul și potențialul 
economic al benzilor desenate din perspective noi, cum ar fi sportul și afacerile, diverse momente 
artistice de la haiku, la dansuri japoneze și aranjamente florale, pictură în stil japonez sau 
evenimentele dedicate copiilor.   
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 Mărturisesc, pentru mine evenimentul a fost copleșitor, mai ales că am avut o triplă 

participare: din perspectiva de scriitor am întâlnit și îmbrățișat persoane care mi-au citit cărțile și 
au venit să ne cunoaștem și să asiste la lansarea celei mai recente cărți.   

Am participat și cu editura SIONO din care cu bucurie fac parte, editură apărută în timpul 
pandemiei, aflată la primul ei spectacol la scenă deschisă.   

Și nu în ultimul rând m-am aflat acolo ca cititor.   

Fiecare dintre cele trei perspective m-a umplut de bucurie și mi-a oferit satisfacție, pentru că am 

descoperit un public cititor însetat de cultură, lucru îmbucurător pentru industria cărții.  
Organizatorii au făcut o treabă excelentă din toate punctele de  vedere, pentru că Romexpo a 
strălucit în lumina bucuriei generale. Standurile au fost foarte frumos aranjate, evenimentele din 
timp programate, altfel calendarul celor cinci zile a fost complet și foarte bine structurat.   
Mari personalități au trecut, ca în fiecare an, pragul Salonului de carte și multe biblioteci au 
crescut în urma zilelor prolifice.   

Am fost impresionată nu doar de vastitate evenimentului, dar și de imaginația fără cusur a 
editurilor care s-au luat la întrecere în a oferi experiențe cât mai inedite vizitatorilor. Standurile 
au fost foarte frumos aranjate și au fost pregătite diferite surprize micilor și marilor cititori.   
Timpul a trecut pe negândite, iar Bookfestul a rămas în mintea celor care l-au vizitat, ca o poveste, 

nu cu zâne, ci cu cărți, o experiență minunată care, cu siguranță se dorește a fi repetată.   
 

Clătitănzi 
 

 Căldura mi-a topit și gândurile. O vară umedă, cu gust muiat și fierbinte. Doamne, 
cât de dor mi-a fost de ploaie! Visam cu ochii deschiși cântec de paparude. Iarba pe gazon se usca 
încrâncenată într-o disperare galbenă de fân. Doar mușcatele nu păreau a avea nicio treabă. Și 
nici gălbenelele. Rezistente flori! De aceea nimeni nu le cântă nicio odă. Nicio mireasă nu-și alege 
buchet din gălbenele. Sunt un fel de țărăncuțe nesofisticate, ce nu știu folosi cuțitul și furculița. 
Se mulțumesc cu puțin și își înmulțesc cu generozitatea sămânța sănătoasă. 
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 Am ieșit un pic pe balcon (ce minune că are casa asta balcon, deși am comentat 

ironic atunci când l-am văzut, că ce, adică, ai nevoie de balcon la casă) și era caldul ăla cleios ce 
ți se prelinge pe toată epiderma și te alungă la răcoare, în casă. 

Spre seară a început să țârâie neserios, așa, fără chef. Am mutat ghivecele din balcon spre 
marginea balustradei, să prindă stropi de ploaie. Să simtă sărbătoarea udă. Sărbătoare H2O. Să 

le dau iluzia că se destrăbălează la bal, că-s flori de câmp, libere, nu soldăței roșii, înghețați, 
precum Queen’s Guard, în ghivece frumoase de balcon. 

 În primele secunde a venit capricioasă, abia atingând pământul, apoi s-a năpustit 
nebună și a pleznit dramatic tot ce putea atinge. A ținut așa toată seara. Am oprit muzica să aud 

ploaia. Să nu cumva să se furișeze și să plece, când nu-s atentă.  Am adormit pe bătăile ritmice 
din geam și tot așa m-am trezit. După masă, șiroaiele spălau încă străzile și acoperișurile, iar în 

casă era bine. 
 M-a apucat chef de ceva pașnic și am făcut, din trei ouă, clătite. Nu îmi plăceau 

clătitele în copilărie. Exista un război constant între papilele mele gustative și multe, foarte feluri 
de mâncare. Aluatul lipicios, umplut cu gem, nu mă inspira deloc. În schimb îmi plăcea tehnologia 

lor și, deși mama nu mă punea să gătesc, clătitele erau excepție de la regulă. Mi se părea artistic 
să pun o jumătate de polonic de sos albicios și apoi, cu dexteritate, să învârt iute fundul tigăii 

încinse până când era acoperită toată suprafața. Apoi să urmăresc cu atenție când e gata și s-o 
întorc pe partea cealaltă.   
 Îmi pierdeam interesul când trebuia să pun gemul, iar de mâncat… nici să mă bați. 
Mă aflam la un restaurant de fițe, în primul an de la terminarea facultății, invitată la un fel masă 
festivă, cu un grup de colegi, profesori și ei. La desert ne-au adus clătite flambate cu înghețată și 
frișcă, iar când eu am refuzat, s-au uitat la mine ca la o extraterestră: „Serios? Nu-ți plac 
clătitele?”  

 În timp, gusturile mele au început să se deschidă și azi îmi plac până și clătitele. Ce 
n-aș da să fiu mofturoasa de atunci? 

Azi ploua strașnic și vedeam prin geamul de la bucătărie cum gălbenelele își întindeau botul 
rotund spre stropi.  

 Am făcut iute materialul de clătite și l-am pus în frigider vreo două ore. Abia apoi le-
am copt. Le-am rulat cu dulceață de zmeură și caise, rețeta lui Daniel din Quebec.  

De când știu rețeta asta nu ne-am mai atins de alt soi. Am spălat și câțiva pumni de zmeură și 
afine și le-am așezat acolo. Am lăsat câteva clătite goale, să le pun la cuptor cu cașcaval, mai 

târziu, să fie mâncate calde, cu iaurt sau smântână. 
 Zi de august cu ploaie, clătite și gălbenele. Total nepretențioase, precum gustul din 
bucătăria bunicii. Bucuria vieții vine din simplitate. Casa dinainte a bunicii, unde gutuile 
impregnaseră povestea multor ani în lemnul dulapurilor și în pereți. Acolo e paradisul meu și 
uneori mă vizitează așa, ca o boare, din nimic, pentru că locuiește în amintirile mele.  
Clătite. 
 Dacă ar fi flori ar fi gălbenele, sau poate gălbenele ar fi clătite, dacă s-ar hotărî într-o zi să devină 
ceva dulce, ceva făcut în doi timp și trei mișcări, într-o zi de august cu ploaie adevărată. 
 

Em Sava – Toronto, Canada 

**** 
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Lidia Popa - Poeme 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

As de Pică 
 

Dezamăgirea face ca tăcerea 
apusului să înflorească cu privirea. 

Totul este un joc de Pocker, ceață deasă 
cu cărți ascunse sub masă. 

 
Totul în nehotărârea absolutului, în mânecă 

Asul este o câștigătoare practică, 
când tovarășii mesei verzi incoerenți 

și euforici nu sunt atenți. 
 
Confirmări ale trădării, astăzi șușotind 
te salută, te privesc zâmbind. 
Dar ce nevoie ai să fii câștigător tardiv, 
tu care te-ai născut învins definitiv? 
 
Cu o strângere de mână lascivă 
acest As de Pică 
este cel ce contează. 
Împinge înspre groapă. 

 
Din amintiri cu iasomie 

 
 

Zâmbete cu flori de iasomie 
lacrimi ca o ploaie străvezie, 

o simfonie a inimii năștea 
la piept o rugăciune sărutul îl culca. 
 
Călător în lumea adâncă a visurilor 
un zbor de fluturi, pe coapse un fior, 
bujori înfocați, văpăi în ore nesfârșite 
cădeau orele și anii, nășteau clipe infinite. 

 

Pe brațul ipotetic de ieri al tragediei 
se odihnește în veci sărutul veșniciei 

vers alb stigmat doar de carminul amintirii. 
 

Se-nvârte roata anotimpului iubirii 
și flăcări tremurânde nasc osânde 

oglindă și nădejde, vom dăinui oriunde. 
 
 

Întrebându-mă în taină 
 

Nici tihnă nu aveam 
De nu te întâlneam 

Străine din apus de lume 
Știutu-mi-ai tu oare al meu nume? 

 
În zori de zi când mi-ai bătut în prag 

O frezie albă dăruindu-mi cu mult drag 
Pentru speranța verde ce ai citit într-o privire 

Trovatu-ai tu oare cel drum spre nemurire? 
 

Mă doare cel apus ce tihna nu găsește 
Ruină-mi este somnul ce nu mă amăgește. 
Mă caut printre frunze si flori de liliac 
Un veșted ram apare pe-obrazul cel sărac. 
 
Mă regăsesc în taina trăirii de apoi 
Mergând cu pas agale de mână amândoi. 
Nu-i timp de chibzuială nu-i rost de alt popas 
Prigoana de pe urmă atâta a rămas. 
 
Privește-mi chipul palid 

Si mâna dreaptă alungând 
Căutând un firav freamăt 

Pe al pieptului cuvânt. 
 

Mă îndrept spre altă lume 
Întrebându-mă in taină: 

Ce e nou și ce e sfânt? 
 
Poate-am rătăcit iubirea,  
Ori cel drum l-am rătăcit 
Când umbra spre zenit s-a mistuiut. 
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Chip de hârtie 

 
 

N-ai înțelege frământarea mea străină. 
Porți mască pe suflet, tu chip de hârtie, 

Nemișcat rămâi la al meu sentiment. 
 

Mă doare depărtarea, mă distruge oftatul, 
Nu cunosc alinare în lăuntrul inimii mele 

Ce ostoiește arsura sufletului meu. 
 

Tu nu cunoști dorul de trifoi ce zace în noi 
Pecetluiești cu ură doar sentințe  

Pe chipul însemnat pe multe suferințe. 
 

 
Piele de caramel 
 
Unde mergi piele de caramel? 
Și pentru ce tu privești cerul? 
Tristă îți este privirea ce admiră eternul. 
 
Ai plete colorate în aur 

Porți cu eleganța mătasei a ta pelerină 

cu spice de soare și turcoaz din Pacific. 
 

Ce simți piele de caramel ? 
Ale tale Insule Virgine ce-ți porți înăuntru, 

anfora ta plină de colibri și de cer. 
 

Cu privirea de ciocolată ai înfășurat 
inima multora la Sărbătoarea Popoarelor, 

piele de caramel cu sufletul de cer. 
  

 
Cititorilor mei 

 
Cu pași timizi mă îndrept  

spre voi cititori de rând. 
Nu țin nici palate, 

nici avuții deșarte. 
 
Nu sunt vreo aprigă vestală  
întind o mână, celui ce în surdină 
își plânge amarul necăjit  
de neam și de ogorul pustiit. 
 

În timp ți-am scris cu evlavie  
letopiseți din perle de cuvinte, 

gândind că rătăcirea pe alte poteci 
îți va aduce lumina pe care o aștepți. 

 
Nu știu de-am făcut bine, sau poate am 

greșit  
știu doar că menirea, încă nu am isprăvit. 

Cu un felinar în mână, ca în povestea de 
odată, 
am să pășesc prin Dumbrava minunată.  
 
În viața ce mi-a fost destinată, 
mai apoi, aievea, prin cealaltă, 
semănând iubirea, doar cu temei 
cu trăiri din suflet cititorilor mei. 
 
 

Lidia Popa – Roma, Italia 
 

  



 
 

 46 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 19  anul IV  Septembrie  2022 

BOB DE ROUĂ 
Tincuța GHERGHICEANU 

 
 

Bob de rouă, hrană pe tărâmul poeziei...  
Este admirabil atunci când cineva citește, dar, mai ales, atunci 

când scrie poezie. „Poezia este un fenomen al naturii, precum 
vântul, precum apele, ea este pretutindeni, atât în cele văzute, 

cât mai ales în cele nevăzute” spune scriitorul Constantin 
Oancă, un mare admirator, creator și susținător al cuvântului 
scris. 
Acest al treilea volum de versuri, intitulat „Bob de rouă”, 
semnat de Tincuța Gherghiceanu, publicat la editura Lucas, 
Brăila, 2022, vine după alte două titluri „Reverie...”- 2020 și 
„Nostalgii lirice” – 2021, în care poeta învăluie sufletul 

cititorului cu versuri duioase, pline de căldură și sinceritate. Începuturile sale lirice, la o vârstă 
respectabilă, păreau o îndrăzneală, o cutezanță, deși, de fapt, erau o lecție de viață. O lecție, pe 

care și-o dădea sieși, om plin de singurătate, cu familia răzlețită pe cărările lumii, dar, mai ales, o 
lecție pilduitoare pentru toți: niciodată nu este prea târziu să devii generos, împărtășind cu ceilalți 

darul primit de la Dumnezeu. Și Tincuța Gherghiceanu dăruiește poezie și pictură! 
Poezia cuprinsă în acest nou volum ar putea fi considerată de unii cititori doar o simplă 

versificație, dacă din miezul ei nu ar răzbate, sclipiri de creație autentică. Și spunea un alt poet 
contemporan, trecut, din păcate, prea devreme, în eternitate, este vorba despre Stere Bucovală, 

că atunci când în versurile unui condeier strălucește măcar o singură scânteie de metaforă, atunci 
acela, sigur, va putea deveni un poet. Este și cazul Tincuței Gherghiceanu, care mai rătăcește 

puritatea ideii doar atunci când, urmărind corectitudinea creației lirice, cu prozodie clasică, 
gândul aleargă după o rimă potrivită ca sonoritate, astfel încât să realizeze eufonia pe care o 

dorește și, grăbită, alege un cuvânt ușor. Altminteri, temele poeziilor sale sunt diverse și bogat 
reprezentate, iar cititorul va avea bucuria să întâlnească versuri de iubire, trăiri sentimentale 

corelate cu anotimpurile vieții, versuri închinate femeii, mulțumiri aduse Creatorului și, mai ales, 
cu înțelepciunea unei anumite vârste, întrebări existențiale baleind între „a fi sau a nu fi (to be or 

not to be)”, ori repere absolute, „viață și moarte” și îndemnuri pentru semenii săi. Deoarece 

Tincuța Gherghiceanu scrie și versuri cu mesaj, promovând principii corecte de viață, deși, uneori, 
existențialitatea individuală nu este confortabilă, dar poeta, într -un fel de „c'est la vie”, își face 

curaj și merge mai departe. Poeziile sale nu sunt doar relatări rimate, așa cum ar putea părea la 
prima lectură, la această impresie contribuind și versificația simplă, prea simplă, uneori, cu 

nuanță naivă, asemeni celei ale unor rapsozi populari, ci ele vin să se prezinte, direct și cu o 
maximă sinceritate, ca expresii ale unor trăiri autentice, ce izvorăsc din experiența de viață a 

autoarei, o experiență în care intensitatea sentimentelor umane se vrea transmisă urmașilor săi, 
care se vor hrăni cu această moștenire lirică. Parcă ar conștientiza o idee ce aparține lui Mircea 

Eliade, cel care explica faptul că există o „istorie care se consumă și istorie care se face”, fiecare 
om având o istorie a sa, personală, unul o consumă doar, o trăiește, altul își asumă realizarea ei, 

prin micile sale posibilătăți creatoare, pentru „a găsi un sens rodnic propriei sale existențe”. 
Versurile sale atestă o certă implicare temperamentală, ce ține cititorul/cititoarea într -o stare 

asociativă, deoarece fiecare a trecut la un moment dat prin stări sufletești asemănătoare sau a 
întâlnit asemenea situații. Iar exprimări ca acestea: „...când luna plină îi zâmbește nopții” sau 

„...cu ochi scânteietori ca de smarald, noaptea dădea concerte pe-o vioară” (și cititorul va întâlni 



 
 

 47 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 19  anul IV  Septembrie  2022 

în paginile cărții alte astfel de nestemate!), vor convinge cititorul de faptul că arderile interioare 

din sufletul Tincuței Gherghiceanu, o îndeamnă să lase, uneori, șevaletul și penelul, ca să se așeze 
la masa de scris, pornind pe aripile visului creator: „Aș vrea să mă asemăn cu zborul de cocori...” 

(Dorință).  
Prin versurile sale, Tincuța Gherghiceanu coboară într-un autentic cotidian, în care emoțiile, 

trăirile, sunt exprimate direct, într-o formă de poezie simplă, fără retorica contemporană a 
lirismul modern. Poeziile acestui nou volum, scrise în prozodie clasică, păstrează forma de catren, 

cvinarie, chiar octavă, cu rimă îmbrățișată, încrucișată, împerecheată, cu vers scurt sau foarte 
lung uneori, cu titluri explicite. Versurile sunt limpezi ca boabele de rouă și, în același timp, pline 

de simboluri speciale, împletite într-o tendință a înălțării: zbor, aripi, lumină, o dorință de 
împlinire a unei fericiri așteptate mereu, speranțe de viitor. Reperele locale (în parc, în livadă...) 

sau temporale, uneori vag definite (iarna, primăvara, odată, în copilărie, azi...), vin să rotunjească 
considerațiile despre trăirile autoarei, care folosește frecvent forme verbale și pronominale la 

persoana întâi, dar și despre îndemnurile, sfaturile pline de gânduri bune, în poeziile, în care 
adresabilitatea este către persoana a doua. Știind că Tincuța Gherghiceanu, pe lângă poezie, are 

bucuria exprimării prin pictură, cititorul s-ar putea întreba dacă pictorița caută sinestezii în creația 
lirică, toate aceste forme 

exprimând cât mai complet 
dimensiunea vieții sale interioare 
bogată, conștientă și plină de 
frumusețe. 
Dacă ar fi să facem o scurtă 
prezentare a poeziilor acestui 
volum, s-ar cuveni să începem cu 

poezia existențială, așezată prima 
în șirul celor peste o sută șapte 

zeci de titluri. Ea se numește (Cine 
sunt eu). Este poezia în care 

autoarea se întreabă retoric: „Am 
eu vreun rost și nu încurc nimic? / 

... / Sau poate-s dimineața fără 
rouă, / ori pajiștea aridă când nu 

plouă. / ... / Cine sunt eu? Un 
trecător cu pasul, / ce strigă-n hău 
și nu-și aude glasul?”, pentru ca 
următoarea poezie (Pot fi...) să 
lămurească lucrurile: „Pot fi ce-mi 
doresc, tot ce vreau eu să fiu: / un 
gând călător spre un suflet pustiu, 
/ o gură de apă în uscatul deșert, / 
o inimă vie în trupul inert.” Abia 
cu poezia (Și-am început a scrie), 
cititorul află că autoarea și-a găsit 

drumul : „Negustorul care-mparte / norocul din loc în loc, / mie mi-a ursit o carte / de citit, nu 
pentru joc. // Mi-a dat coală de hârtie, / călimară și-un vechi toc: / -Hai, apucă-te și scrie, / poate 
ai mai mult noroc!” A rezultat un volum de versuri, cu multe teme, analizate din perspectiva 
trăirilor profunde, generate de existența delicată a ființei umane supusă erorilor mari sau mici, 

ce au îmbogățit viața autoarei cu experiențe și învățăminte.  
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Nelipsita temă a iubirii nu ocolește nuanțele prin care poate trece acest sentiment, mai ales la o 

anumită vârstă: vis și amintire: „Ce cald e la noi în odaie / și pe grindă miroase-a gutui...” (Ploaia 
și noi); dorință: „Fii mire la altar, / pune-mi pe cap cunună, / ca-n viața ta întreagă, / doar eu să 

te dezmierd” (Doar tu și eu), așteptări și împliniri, rătăciri, căutări, regăsiri, promisiuni: „De -aș fi 
covor de iarbă verde, / pe așternutul meu să stai.” (Aș vrea să-ți fiu...), împlinirea de a împleti 

dragostea cu poezia: „compune-mi iubirea în cîteva rânduri / și eu ți-o voi scrie în câteva mii.” 
(Oricum, trimpul trece). Deoarece iubirea de poezie, devine o poezie a iubirii: „Fură -mă din vis, 

dă-mi în schimb dorința, / jură-mi poezie prinsă-n vorbe dulci...” (Să crezi în fericire). Și în versurile 
acestui volum, autoarea păstrează alteritatea cu care ne-a obișnuit și astfel aflăm că în dragoste 

poate suferi o Ea sau un El. Cu empatie își așază trăirile în sufletul celuilalt, înțelegând că ambii 
pot fi răniți în dezamăgirile trăite, ori pot fi deschiși către iubirea împărtășită. 

Un alt grup de poezii prezintă o altă temă mereu prezentă. Aceasta este imaginea femeii. Nimic 
nu poate exista fără femeile de lângă noi, mame, iubite, surori, fiice, prietene... Toți condeierii au 

închinat versuri nemuritoare celor care dau viață și întrețin viața. De aceea, urările celor dragi se 
îndreaptă spre chipul iubit: „De ziua ta ești însuși darul... / Ridică-ți ochii către Cer / și uită lacrima 

și-amarul...” (De ziua ta). Întotdeauna pierderea lor este o durere ireparabilă: „Pe cine aștepți la 
masă și fruntea cui o săruți, / cine-ți spune acolo „mamă” și pe cine dojenești, / ca atunci, în 

vremea veche, când umblam pe drum desculți, / iar tu ne hrăneai destinul cu priviri 
dumnezeiești.” (Dor de mamă). Sentimentul de recunoștință nu poate fi egalat, rămâne definitiv 
și etern: „Dă-mi mâna ta, cu drag să ți-o sărut, / iar în cealaltă să-ți așez o floare, / să-ți mulțumesc 
că sunt ceea ce sunt, / iar, de mă-ntrebi, te-aș vrea nemuritoare.” (Tu, mamă, chip de înger). De 
la femeie începe desăvârșirea creației, pe care Dumnezeu a dăruit-o omenirii: „...ești viața ce-o 
dai, răsărit și-adiere, / ești forță, mister, adevăr și noroc.” (Femeie, ești darul divin) și tot cu 
femeia se continuă viața și devenirea.  

În viața noastră anotimpurile se succed ca și în natură. De-a lungul timpului, individual, fiecare 
ne simțim primăvară sau toamnă, vară sau iarnă, după cum vârsta ne permite, dar și după cum 

situațiile ne așază trăirile sufletești. La începutul unei frumoase iubiri suntem tot o primăvară, 
după cum singurătatea și tristețea ne desenează o iarnă a sufletului. Poeta se simte în comuniune 

cu natura, înțelegând bucuria sau tristețea pământului, atunci când rotirea anotimpurilor o 
influențează: „Se îneacă pământul de apă / sub ploaia cea rece și deasă, / văd timpul cum trece 

și sapă / în vii amintiri și ... m-apasă.” (Plânge cerul, plâng și eu). Poeta acceptă cu resemnare 
schimbările din viață, dar dorește un echilibru, în care acestea să creeze o cunună armonioasă 

între tristețe și bucurie: „Lacrimă dulce-sărată, / plângi sau râzi, ori fă ce vrei, / dar fii bună și te-
arată / și prin florile de tei! (O lacrimă).  
O altă parte a volumului plimbă cititorul prin poezia cotidianului, a întâmplărilor posibile, dintre 
care unele ar trebui corectate. Tincuța Gherghiceanu trăiește într-o realitate pe care o percepe 
intens, pe care adesea nu o înțelege, nu o acceptă și atunci condeiul său croiește versuri pline de 
sfătoșenie, în dorința de a ajuta, de a îndrepta, încercând un fel de terapie lirică, ca o idee de 
mesaj că relația dintre oameni trebuie să fie corectă, demnă și înconjurată de sinceritate și 
empatie. De aceea, autoarea nu pregetă să dea sfaturi, ca un om înțelept, care-și recunoaște 
propriile erori, deoarece a învățat ceea ce era necesar și, cu o generozitate deosebită, dorește 
să-i ajute și pe alții. Face acest lucru fără asprime, fără didacticism. Ca o mamă, care a simțit 
durerea singurătății și a despărțirii de cei dragi: „Pribegind pe drumul vieții, / dragii mei copi i 
plecați, / își duc anii tinereții / de mamă înstrăinați.” (Călători printre străini) și pentru a feri lumea 
de înșelăciuni și iluzii deșarte: „Deșertăciune este slava lumii, / un fulg de nea ce se topește -n 
mână” (Totul este trecător). Îndemnul la gânduri bune, iertare și, mai ales, dragoste generează 
versuri sensibile și înălțătoare: „Sădește sămânța luminii, / din care lumină tot crește, / ca iarba 

din palma grădinii... / Apoi iartă tot și... iubește!” (Să te bucuri de viață).  
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Legătura cu Dumnezeu și cu Legile Sfinte, conturează o încredere în puterea omului de a se 

conecta cu legile divine și de a trăi armonios și înțelept: „Am fost orb și m-ai salvat, / ochii-mi i-ai 
mânjit cu tină, / din bolnav, m-ai vindecat, / ca să văd a Ta Lumină.” (Patimi și lacrimi). Credința 

este singura care salvează sufletul omului și înflorește în faptele bune și gândurile curate: „Mai 
nădăjduiesc în Tine / și-n puterea Ta cea mare, / căci mă-ndreaptă către bine / Sfânta 

Binecuvântare.” (Mulțumire). 
Tema înstrăinării, atât de prezentă în timpul nostru, a despărțirii din motive ce au legătură cu 

traiul precar al celui drag / celor dragi, care plecă pentru a găsi „un loc mai călduț pentru noi”, 
conduce la o stare de tristețe sfâșietoare: „Tristețea se-așterne pe fața durută, / în brațe-l 

cuprinde și-l strânge, / o sapă adânc suferința și-ascultă, / îl sărută întruna și plânge...” (În zori 
am să plec). 

Pe Tincuța Gherghiceanu o vizitează nostalgii, regrete, autoreproșuri, versurile sale devin 
confesiuni, în care propriile emoții și trăiri se descătușează într-o exprimare lirică directă, plină 

de sinceritate și adevărul său de viață se cere explicat, analizat, expus și iertat. Deoarece legătura 
cu timpul nu este întotdeauna confortabilă, iar surprizele vieții pot crea dificultăți de  adaptare. 

Pe lângă picturi, la braț cu versurile sale poleite cu o nuanță ușor pătimașă, cu tristeți și nostalgii, 
poeta încearcă, și reușește, să treacă prin anii aceștia adesea neprietenoși, cu o constanță 

identitară de om care este hotărât să înțeleagă ce trăiește, să plătească pentru erorile făcute, să 
iubească oamenii ca făpturi ale lui Dumnezeu și să îi bucure cu darul său. În ansamblul lor, în 
ciuda aspectului de scris lejer și a unei aparente lamentații, a stării de tristețe, normală situației 
în care trăiește poeta, poeziile sale marchează, de fapt, o ascensiune spre înțelegere și acceptare. 
Deși scrise într-o manieră simplă, temele abordate au adâncimi existențiale de viață și de moarte, 
a căror analiză și expunere este și necesară, și benefică. Conceptul poetic are o complexitate ce 
cheamă cititorul la introspecție, îl incită și îl îmbogățește, fără a-i tolera forma de nepăsare atât 

de prezentă de ceva timp între oameni. Ca o trezire!  
 

Lucia Pătrașcu 
 

Dorel Mancaș - Versuri 
 
 

Autoportret 
 

Îmi privesc jumătățile :  
una cu fața spre mine,  

cealaltă întoarsă spre lume, 
și între ele, 

învelișul de piele  
delimitând câmpul de 
experiență  
numit corp, - 
acea formă  
în care încape  
ca într-un vas de lut,  
iubirea 
și-n care omenescul  
își găsește adăpost,  

scenă de spectacol, 
sală de clasă, 

șantier, 
atelier de sculptură, 

și templu 
în care arde cu flacără vie, 

scânteia divină. 
Sunt o fereastră deschisă 
prin care trece lumina. 
 

Florală 
 

Frumoasa mea, 
cu trup de zeiță 
și carne de floare, 
mă învelesc în catifeaua petalelor tale, 
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și-ți sorb cu nări nesățioase parfumul. 

Te respir  
și te simt cum treci în mine,  

ca o curgere lină de ape,  
cu tot cu zâmbet,  

cu farmecul tău ce seduce, 
cu Soarele ce s-a dizolvat  

în seva pământului,  
transformat în nectar, 

cu vise calde 
și cântecul ce crește sub piele 

răscolind patimile. 
Mă umplu cu tine 

și devin mir de foc 
cu zâmbet de floare. 

 
 

Cântec 
 
Cuprind în căușul palmei  
rotundul clipei  
și îmbrăţişez dorul de maci,  
sărutând urma lăsată pe cer  
de o pasăre măiastră 

cu inima de foc  
și glas argintiu, 

mai dulce ca mierea. 
Ea știe că atunci  

când se ridică în zbor  
și începe să cânte,  

se expune pericolelor, 
devenind țintă vie 

pentru cei care-i vor carnea. 
Desprinsă de pământ,  
continuă să cânte,  
înfruntând primejdiile,  
pentru că îi place  
să se scalde-n lumină 
strigându-și bucuria  
în scânteierea nesfârșită a văzduhului. 
Pe măsură ce-o ascult, 
simt cum îmi cresc aripi  
și mă ridic spre cer,  
topindu-mă într-o melodie  
fără început  
şi fără sfârşit... 
 

 

Floarea de păpădie 

 
Verde în frunză,  

din coapsa primăverii, 
floare din mugur,  

etalând aur în petale,  
floare de foc,  

ce înghiți bobul de rouă,  
numele tău e păpădie. 

Din tine crește cerul  
și răsare soarele, 

dând semnalul albinei  
să pună în operă 

magia prin care preface 
licoarea amăruie din corole,  

în dulce de miere. 
Și într-o dimineață,  

o nouă minune:  
în loc de petale,  
florii i-a crescut între pleoape, 
un glob argintiu de lumină, 
ce s-a desfăcut  
la prima boare de vânt  
în tremur ușor 

și din el s-au desprins  
mici spiriduși,  
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cu umbrele deschise în mâini,  

pornind în zbor, 
în aventura vieții lor, 

dornici să descopere lumea  
și să-și găsească o casă...  

 
Când munții o iau din loc  

 
Din dorința de a se dezmorți  

din îndelunga imobilitate  
dată prin legea lor de existență, 

munții au pornit-o la vale,  
fărâmă cu fărâmă,  

purtați de ape vioaie,  
din piatră în piatră,  

în pași de dans  
arcuind volute prin văi,  

și-n câmpii,  
șerpuind în meandre argintii, 
până au ajuns  
în marea cea mare... 
Unele fărâme,  
puține ce-i drept,  
s-au lăsat înghițite de scoici,  

sfârșind prin a deveni perle.  
Altele, s-au înfrățit din nou, cu piatra  

și au făcut temelie și zid, 
înălțând cetăți și orașe.  

Cele mai multe,  
aliate cu timpul  

curg în clepsidre,  
urmându-și destinul,  

pe când altele, 
purtate de vânt,  
călătoresc prin deșert,  
căutându-și menirea... 
 
Adevărul în sine 
 
Când omul devine conștient 
de vibrația inconfundabilă  
a adevărului ce lucrează în el, 
făcându-și din ființă  
propria sa casă, 
se produce un miracol :  
minciuna-i anulată, 
printr-un declic  

ca și cum o mână nevăzută  

ar apăsa pe telecomandă  
și iluzia dispare  

rămânând adevărul,  
simplu și pur, 

așa cum ne-a însoțit, 
dintotdeauna,  

în ceea ce are omenesc și divin, 
viața. 

Adevărul este singurul mijloc  
de a schimba lumea,  

dar pentru a-și împlini menirea,  
nu trebuie decât să-l vedem  

ca fiind nici mai mult,  
nici mai puțin  

decât ceea ce este,  
și să-l lăsăm să dea ora exactă... 

 
Într-o dimineață de vară 
 
Verde peste verde,  
în gloria ierbii,  
se înalță către soare,  
în balans cu bobul de rouă...  

Din câmpul cu spic și cicoare, 
un mac sfios 

își înalță cupa tremurătoare,  
s-o umple cu lumină  

dimineața. 
Îmbătat de parfum,  

un fluture își culcă-n caliciu  
aripile 

și soarbe sărutul cel dulce,  
cu buze de-aprinsă chemare... 
...minuni vegetale,  
splendoare în iarbă 
și deasupra,  
o ciocârlie în zbor,  
îndrăgostită de soare, 
își salută iubitul 
cântându-și în azur, 
bucuria. 
Mesager neobosit, 
zefirul s-a pus în mișcare,  
făcând cunoscută lumii-ntregi  
înflăcărata ei declarație de dragoste...  
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O ceremonie de suflet 
Dezvelirea bustului regretatului jurnalist 

Doru Dinu Glăvan 
 

Într-o atmosferă de pioasă reculegere, pe 12 iulie 2022, începând cu orele 14:00, a avut 

loc în București, la sediul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în prezența unui numeros 

public, dezvelirea bustului fostului Președinte al breslei jurnalistice, Doru Dinu Glăvan.La acest 

eveniment, desfășurat sub semnul recunoștinței pentru ctitorul modern al celei mai vechi și mai 

puternice Uniuni de creație a ziariștilor profesioniști, au participat personalități de frunte ale 

U.Z.P.R., invitați prestigioși, trimiși ai unor posturi de radio și televiziune.  

În sala Uniunii, devenită neîncăpătoare, părea că plutea glasul și spiritul celui ce a fost 

cunoscutul jurnalist, neobositul luptător pentru drepturile membrilor acestei Uniuni, sufletul 

atâtor inițiative, care au dat breslei sentimentul de responsabilitate față de misiunea socială a 

presei, încredere în rolul și obligațiile ei de serviciu public foarte necesar în lumea de astăzi. 

Realizând o punte de legătură între tradiție și contemporaneitate, sesizând mutațiile capitale care 

au conferit presei noi dimensiuni și noi misiuni, Doru Dinu Glăvan a înțeles să fie un ostaș 

neînfricat pe baricadele bătăliei pentru adevăr și dreptate. Dedicat cu pasiune acestui rol de 

paznic de far al jurnalismului angajant, fostul Președinte și-a dus cu demnitate și curaj greaua 

luptă.  

Deschiderea evenimentului a fost făcută de Părintele Teoctist Moldoveanu, starețul 

Mănăstirii Plăviceni, care a sfințit bustul prin rostirea unei rugăciuni. În scurtul său cuvânt, 

cuviosul părinte a rugat pe cei prezenți să păstreze vie memoria celui pe care l-a numit „smeritul 

Doru Dinu Glăvan, cel care ne-a unit aici și ne va uni și în viitor”.  

In continuare, jurnalistul Miron Manega a rugat asistența să păstreze un moment de 
reculegere în memoria celui comemorat, iar cunoscutul muzician Adrian Naidin (un André Rieu 



 
 

 53 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 19  anul IV  Septembrie  2022 

al violoncelului) a interpretat o piesă muzicală dedicată lui Doru Dinu Glăvan, inspirată de 

versurile lui Miron Manega.  
Apoi a luat cuvântul 

Florin Vașoti, nepotul de 
soră a lui Doru Dinu Glăvan, 

care a subliniat prin cuvinte 
pline de emoție calitățile 

umane ale unchiului său.În 
desfășurarea 

evenimentului, Dr. Marian 
Nencescu a făcut un 

expozeu al istoriei presei 
românești, referindu-se 

între altele la existența 
portretului literar, ca gen de 

creație, atât în literatură cât 
și în artele plastice, și 

relevănd că acest bust este o 
imagine fidelă a celui 
omagiat astăzi. Vorbitorul 

evidențiază în continuare portretul moral al regretatului Președinte, subliniind trei trăsături 
definitorii ale lui Doru Dinu Glăvan: patriotism, dragostea pentru jurnalism și cultul prieteniei. 
Propune ca maestrul Valentin Tănase să îi realizeze și portretul plastic. În final, a dat citire 
mesajului Ceciliei Vaipan, fosta parteneră de viață a lui Doru Dinu Glăvan, adresat celor prezenți, 

în care era subliniat altruismul, dragostea pentru profesie, pentru oameni, mulțumind celor care 
au făcut posibil acest eveniment. Mulțumiri deosebite adresează familiei Daniela și Constantin 

Gumann, care a donat bustul Uniunii, operă a sculptorului Romeo Protopopescu (firma NE&RO).A 
luat apoi cuvântul îndrăgitul jurnalist Șerban Cionoff, care a mulțumit la rândul său soților 

Gumann pentru această dovadă de solidaritate și de iubire. Prin cuvintele rostite a scos în 
evidență marile calități ale fostului Președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.   

Prof. univ. Florin Cristian Gheorghe, matematician, a împărtășit asistenței că l -a cunoscut 
pe Doru Dinu Glăvan cu prilejul Seratelor Eminescu, și că acesta l-a îndemnat și stimulat să 

continuie cercetarea arhivelor, pentru a cunoaște biografia lui Eminescu. Ovidiu Zanfir, prezent 
la eveniment, s-a referit la personalitatea celui omagiat, arătând că moștenirea lăsată de Doru 
Dinu Glăvan este atât de bogată încât mai trebuie mult timp ca să fie descifrată in integrum, să îi 
cunoaștem valoarea. Acesta remarcă faptul că, prin bustul ce a fost dezvelit, Doru Dinu Glăvan s-
a reîntors acasă. Dorel Vidrașcu, aflat și el printre jurnaliștii prezenți la eveniment, a prezentat 
contextul în care l-a cunoscut pe Doru Dinu Glăvan, și a mulțumit familiei Gumann pentru darul 
de suflet făcut, așa cum confrații săi în poiana sufletului lor au înalțat o troiță să mai poată vorbi 
cu ei, iar Doru Dinu Glăvan să le dea un bob de omenie, pentru a putea scrie mai departe, 
împreună, istoria clipei. El a încheiat spunând „Doamne Dezînvrăjbește-i pe Români!”.  

Și alți vorbitori au evocat personalitatea celui omagiat. Spre final, ziaristul Miron Manega, 
care s-a implicat în realizarea acestui eveniment, a recitat câteva versuri și a mulțumit 
participanților prezenți la această manifestare omagială. Președintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști, jurnalistul Sorin Stanciu, prezent activ la întreaga desfășurare a evenimentului, a 
mulțumit asistenței pentru participare și a îndemnat membrii Uniunii la unitate. A fost de față și 
familia Daniela și Constantin Gumann, din Salzburg. Daniela Gumann, prestigioasă animatoare a 

vieții culturale românești din Austria (Președinte al Asociației Scriitorilor Români  din Austria) și 
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soțul acesteia, scriitorul și artistul Constantin Gumann, au evocat în cuvintele lor pline de simțire 

și recunoștință meritele celui dispărut, idei pe care le-au redat cu emoție deplină.  
Prin acest eveniment, membrii U.Z.P.R. au vrut să își exprime recunoștința pentru 

principiile morale, pentru sfaturile înțelepte, pentru activitatea plină de dăruire în slujba Uniunii 
și pentru grija ce a purtat-o Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România cel ce a fost OMUL și 

JURNALISTUL DORU DINU GLĂVAN. 
Chiar dacă lacrimile ne vor picura din când în când la amintirea omului frumos şi blând, Doru Dinu 

Glăvan, nu vom pregeta niciodată să îl păstrăm în suflet. „Eriam si lacrimas habemus, tamen 
loquemur.” (Chiar dacă avem lacrimi, tot vom vorbi). 

Tanța Tănăsescu / UZPR 

Sursa: - pagina 3 din Revista Muzeul Presei Românești Nr 7, An II, August 2022 

 

A urmat, în seara aceleiași zile, un al doilea eveniment dedicat memoriei lui Doru Dinu Glăvan, 

de data aceasta într-un club privat: True social club de pe strada Covaci. Un regal cultural-artistic, 
invitați fiind scriitori, ziariști, artiști şi alte personalități culturale, care au adus un omagiu vibrant 

în amintirea și momentele trăite în preajma domnului Doru Dinu Glăvan,  
Acest eveniment a fost organizat și moderat de poeta Cristina Maria Cristina. 

 
A fost un spectacol de câteva ore, dedicat integral memoriei lui Doru Dinu Glăvan și prieteniei. 

De data aceasta, evenimentul a fost deschis cu o melodie interpretată de solista Ioana Sandu, 
compozitor Francisc Reiter, iar versurile semnate fiind de Daniela Gumann.   
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Am fost un rob  

Am fost un rob întreaga viaţă.  
O ştii şi tu, cum ştiu şi eu.  

O spun şi o repet mereu  
Deloc jenant, cinstit, pe faţă.  

 
Să mă ascund, îmi este greu  

Căci tare-mi face greaţă  
Un om c-o inimă de gheaţă  

Crezut drept ucenic lui Dumnezeu.  

 

Pe-al vieţii caier ce mi-l torc  
Am fost un rob desăvârşit  

Căci n-am ştiut decât să-ntorc  
Plăceri şi mulţumiri la nesfârşit.  

 
Plăceri ce nu se mai întorc  

Iar când va fi să mor, mor fericit  
Că mor întocmai ca un rob,  

De orice sentiment lipsit. 

 
 
Au susținut recitaluri muzicale Ioana Sandu, Violeta Popescu, Dana Florian, Tic Petroșel, Valeriy 
Mayn, Bianca Ioana Dumitriu și Adrian Naidin care în recitalul său de încheiere, a interpretat o 
piesă pe versurile semnate de Miron Manega  
 
DINCOLO 
     de Miron Manega 
e-un grohotiș de lacrimi limanul către care 

vom asfinți cu toții – și cântăreț și mim – 
suim de-o veșnicie un deal rotund de sare 
iar dincolo de dânsul – același deal suim. 
 
 Au luat cuvântul scriitorii și membri UZPR.: Firiță Carp, Miron Manega, Magda Băcescu, Cristina 
Maria Firoiu,Daniela Gumann, Constantin Gumannși Petru Frăsilă  managerul 
postului TeleMoldova Plus, nu a lipsit nici aici. Echipa lui a filmat tot spectacolul care, împreună 
cu filmarea de la sediul UZPR, s-au regăsit în emisiunea transmisă pe post în data de 18 iulie, 
încadrul emisiunii „Actualități regionale”. Evocarea se numește „In Memoriam Doru Dinu 
Glăvan”… 
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Elena Vlase Munteanu – Versuri 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

UN PUNCT PENTRU TINE  
 

Un punct pentru tine , un altul al meu, 
Ceva pentru bine , ceva pentru greu. 

Punctezi reusita si zambetul vine 
Un punct pentru viata , un punct pentru tine . 

 

Un gest de curaj e punctat generos 
Si vorba -nteleapta si glasul frumos... 

Ori pasu-nainte, viteza, naltimea 
Sfidarea de riscuri si chiar prospetimea... 

 
Dar nimeni nu vede curajul tacerii, 

Efortul in sine, absenta placerii 
Curajul de-a-nchide in linistea alba 

Parerea de rau si regretele salba . 

 
Ori vorba amara-nghitita cu nod... 

Adanca tacere , un pom fara rod. 
Inalta tacere, sublima tacere 

O umbra compacta peste vis si durere. 
 

Si daca durute privirile tipa, 
Le-acopera lin a tacerii aripa . 
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FEBRĂ - ADEVĂR  

 
În febra nopții ori în zi lumină  

Se zbate adevărul și suspină. 
Jumătate de-adevăr se-ascunde  

În întuneric, nici nu mai știu pe unde. 
Nu se aude, nu vrem ca să se vadă, 

Nu poți să faci cu el paradă  
Că este intim și jenant... 

Se pierde-n taină, în neant. 
Dar preferăm să nu se știe  

Deși îl știm de-o veșnicie. 
 

Și jumătate iese la lumina zilei 
Ori îl așternem clar pe albul filei 

Ori îl rostim în gura mare 
Să-l știe toți și fiecare.  

Ne bucuram de existența lui 
De jumătatea clar-a -adevărului  
 
Lăsăm în umbră cealaltă jumatate 
Ecoul ei abia răzbate. 
Dar el există, jumătatea necesară  
În existența-i milenară. 

Ea potențează-ntregul adevăr... 
Precum moneda are două fețe  

Și omenirea poate să învețe  
Să caute-adevarul cel rotund 

Unde esențele-nțelegerii se-ascund . 
 

Trăim așa, cu adevărul pe jumate 
Dar mintea noastră dincolo răzbate  

Îl întregim în taină și tăcere  
Că adevărul e rotund de-atâtea ere. 
 
 
Crucea gandului  
fragment 
 
Priveste, crucea gandului ramane dreapta 
Tacuta, cenusie, ganduri noi asteapta .... 
E cruce si rascruce in gandire 
Pentru pamant si pentru nemurire. 
 
Se-nalta crucea gandurilor catre cer 
Cat inca mai respir , cat inca sper ... 

Se-ntepeneste bine in pamant 

Ca are cu pamantul legamant . 
 

Si e sfintita crucea gandurilor mele  
Sa treaca peste bune, peste rele ... 

La crucea gandului e adancime  
Mai daruim si mai primim cate-o sutime. 

 
Oricare om se pleaca sub o cruce  

Ferice cel ce-o poate duce . 
In jurul lui pe altii fericeste  

O cruce ocroteste crestineste . 
 

LUMI PARALELE 

Lumi paralele pe aceeasi planeta 
Lume moderna langa cea desueta. 

Albe lumini peste negrul noroi 
Lumea de azi pentru lumea de-apoi. 

Lumea ce canta langa lumea ce plange 
Mari risipiri langa cel care strange... 

Lumea de aur langa lumea de zloata 
Privirea sageata cu lacrimi udata. 

Paralelele seci niciodata-mpacate 
Capul plecat de sub mana ce bate. 

Lauri pe frunte ori coroane de spini 
Mari generosi langa marii haini. 

Gandul de foc langa cel fara rost 

Firul de aur langa firul cel prost. 
Muntele-nalt langa valea adanca 
Case de aur peste coltii de stanca. 
Cei gloriosi langa marii invinsi 
Flacari de aur din vulcanii vechi stinsi... 
Lumea de sus paralela cu lumea de jos , 

Vorba cu tep pentru omul sfios. 
Lume bogata si umilii saraci 

Om cu tupeu langa omul stangaci. 
Pietre lucind langa pietrele sure 

Fructele dulci langa tepii de mure . 
Gand luminat langa gand cenusiu 

Suflet de mort prins in trupul cald ,viu . 
Lumi paralele ce sever se exclud 

Adevarul ascuns , adevarul dur crud. 
Trec peste frunte ganduri negre si rele 
Mor-vietuiesc doua lumi paralele. 
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Antonela Stoica - Versuri 

 

SUNT RECUNOȘTINȚA  

 

Mulțumesc, Părinte, pentru IO din Mine, 
Pentru flori, culoare, păsări și albine, 

 
Pentru ochii minții ce mi s-au deschis, 

Pentru certitudini că nu sunt doar Vis… 
Pentru frumusețea din „ce se cuvine”, 
Pentru tinerețea ce-ai plantat în mine, 
Pentru înflorirea care-mi este Casă 
Când înțelepciunea mi-e „la horă scoasă”, 
Pentru-ngăduința scrisă în Bunici 
Pe Eternitate, când nu sunt aici, 
Pentru Mame sfinte ce-au anihilat 
Teoria falsă-a „primului păcat”, 

 
Pentru fii, soldații Timpului nedrept, 
Adormiți de-a valma cu-armele pe piept, 
Pentru cânt de îngeri care i-a-nvelit 

Când în Glia-Mamă pat le-ai pregătit; 
Pentru cânt de păsări, zborul sub radar, 
Sfânta Pâine-a Vieții coaptă-n țest, pe jar, 

Pentru înălțarea ființei prin greșeli, 
Pentru viitorul dezlegat de „ieri”! 

 
Pentru Aer, luptă, cu ce-i bun în ea, 
Pentru zbor, dreptate și Crăciun cu nea... 
Pentru Pacea-n somnul de uitați în gări 
Și a celor care rătăcesc pe Mări, 
Pentru Infinitul propagat prin gând, 
Pentru biruința lacrimii tăcând… 
 

Pentru modestie, forță în Cuvânt 
O Femeie-n IE, Univers născând, 

Sunt Recunoștința, umbra-Ți pe Pământ, 
Mulțumindu-ți Ție, inimii avânt, 

Pentru Viață, Doamne-n toate câte sunt! 
 
   
MAMA 
 
Din mâna ei trudită creşte pâinea 
Grădina respirând a floare creşte 
Broboada neagră o adăposteşte 
În flori de Ie-şi poartă-nchinăciunea. 
 
În zâmbetul sfios ca de codană 
Vorba străbună-i miere picurată 
Iar când grăieşte, apa-i vin în cană 
Şi Doamne, ce frumoasă-a fost odată! 
 
În ochii unde lacrimi sunt icoane 
Se oglindeşte-o cruce în April 

Spre alte lumi, cu fiece copil, 
E zestrea ei, plecată în vagoane 
 
În pieptul ei e-o platoşă zidită 
Şi-un munte de curaj, ca să îndure 
Dezastrele din fosta ei pădure 
Cu o tărie nemaipomenită. 
 
Picioarele-i sfințite de opincă 
Şi mângâiate de colțuni de lână 
Parcă o duce Dumnezeu de mână 
Când urcă sus, pe Iezer, fără frică. 
 
Acolo-nori, în schit tăiat în stâncă 
Când nu mai poate lumea s-o îndure, 
Înnoadă-n rugăciuni speranțe sure 

Şi-un templu află-n liniştea adâncă. 
 

Hotarul sacru să îl străjuiască 
Din trupul ei s-au ridicat armate 

Mândria de granit în piept îi bate 
În inimă cât Țara strămoşească. 
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UNIVERSUL ZEN  

 
Eu tac, tu taci… nu mai avem Cuvinte, 

Vorbim cu ochii, degetele toate, 
Ne facem liniștea Divinitate 

Când Fericirea, calpă, ne tot minte. 
 

Lăsându-ne tristețea la intrare, 
Reînnoim promisiuni sistate, 

Iubirea noastră-i oază, puritate, 
O Primăvară permanent în floare. 

 
În pat de jad, la porți spre Rai deschise, 

cuibărim, Yin-Yang în așteptare, 
Călugări terni în temple ancestrale, 

Reprofilați ca vânzători de vise. 
 

Ne contopim cu fumul aromatic 
Din Dorul permanent, lipsit de focus, 
Ca două flori crescând pe-un singur lotus, 
În universul Zen, monocromatic. 
 
 
 CÂNTEC BRAV   

 
În vise am rămas acea fetiță 

Cu suflet mare, somnul hăituit, 
Cu funde bleu, buline pe rochiță, 

Şi-un cântec brav în mine dăltuit. 
 

Poșeta cu parfum, ruj, o batistă, 
Un zâmbet cald, dar niciodat’ spășit, 

Spre-un loc stabil, dar care nu există, 
Aristocrată într-un ort greșit. 
 
În sinea mea, o oază de Lumină, 
Străină printre oameni narcisiști 
Care de vise disperați se-anină, 
Mă-ntreb mereu de-ntr-adevăr Exiști. 
 
Neînțelese stări, nerezolvate, 
Adolescența - un banal conflict - 
Un vis modest când meritam palate… 

Eu nu l-am acceptat ca pe-un verdict. 

 
Prin ziduri grele, aerul ce-apasă 

Aceste aripi nu-l pot tulbura 
Căci Libertatea care mi-este casă 

Din suflet niciodat’ nu-mi va zbura. 
 

 
 CIREȘUL 

 
Când înflorea cireșul cu splendoare 

Te-am așteptat, cum nici nu te gândești... 
Te provoca mereu, să o găsești, 

Căzută-n sân, cea mai gingașă floare. 
 

Te-am așteptat când mi s-a copt cireșul 
Și crengile preapline se-ndoiau 

De aur dulce-roșu străluceau, 
Iar păsări îl pândeau să-i fure leșul. 
 
Te-am așteptat în iarba necosită,  
Poteca să o facem amândoi 
Să nu se vadă că sunt pașii noi 
Către cireș, în noaptea tăinuită... 

 
Te-am așteptat, când în cireș doar frunze 

Se mai zbăteau, în goliciunea lor 
Cu sufletul înnebunit de dor, 

Sărutul tău, încă arzând pe buze. 
 

Am mers către cireș și prin zăpadă 
Tot așteptând să te ivești cumva... 

Dar în zadar...era altcineva, 
Care venise-o clipă, să mă vadă. 
 
Te-aștept acum, să-mi vii cu înc-o Vară, 
În oaza lui, de muguri și verdeață... 
Cireșul nostru, revenit la viață, 
Ne cheamă să ne-ascundă-n noapte, iară... 
 
Antonela Stoica - Germania 
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