
 

      1  

ASRA 

 

    Condeierul diasporei 
APARE SUB EGIDA 

UNIUNII  

ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI  

DIN ROMÂNIA 

 

ANUL V  NR.21 Martie 2023 

revistă de cultură și atitudine 

cu apariție  trimestrială 

ISSN  2709-1406    ISSN – L  2709-1406 

 



 2 Revista  Condeierul diasporei  nr 21  anul V  Martie  2023 

În acest număr : 

Daniela Gumann 
Malciu Marian 
Liliana Popa 
Bristena Mantu 
Constantin Gumann 
Antonela Stoica 
Dan Toma Dulciu 
Melania Caragioiu 
Simona Prilogan 
Iulian Filip 
Em Sava 
Floare R. Candea 
Anton Ilica 
Daniel Ernestina 
Elena Mitru 
Ovidiu Cornilă 
Vera Crăciun 
Nicolae Nicoară Horia 
Lidia Popa 
Constanța Abălașei Donosă 
Valentina Balaban 
Adi G. Secară-Halil  
Carina Ienășel 
Ștefan Dumitrescu 
Elena Vlase Munteanu 
 

Coperta I – Acuarelă realizată de  

                     Constanța Abălașei Donosă 

Coperta IV – realizată de Gheorghe Stroia  

 

Ilustrația acestui număr de revistă a fost 

asigurată de Constanța Abălașei Donosă 

Contact:  

http://scriitoriromaniaustria.ro/  

Email: contact.asra2018@gmail.com 

Facebook: 

asociatia.scriitorilor.romani.din.austria/ 

Telefon: 0040770430525 

 
În numele libertăţii absolute de exprimare, autorii 

răspund în mod direct de conţinutul materialelor 

publicate sub semnătura proprie. 

 

Condeierul diasporei 

REVISTA  
Asociației Scriitorilor Români  

din Austria 
Anul V, Nr.21 

 
Director fondator: Daniela Gumann 

Lector: Dan Toma Dulciu 

Senior editor:  Gheorghe Stroia 

 

Redactori: 

Prof. Florica Ranta Cândea 

Prof. Univ.Dr. Anton ILICA 

conf.univ.dr.Cătălin Negoiță 

scriitor Adi G.Secară 

col(r)dr.ing.Constantin AVĂDANEI  

Tehnoredactor: 

ing. Constantin Gumann 

Colaboratori externi:  

Lidia Popa – poetă (Italia)  

Antonela Stoica – poetă (Germania) 

Liliana Popa – poetă (România) 

Bristena Georgiana Mantu – poetă (Anglia)

 

http://scriitoriromaniaustria.ro/
file:///C:/Users/guman/OneDrive/Desktop/Condeier%2017/contact.asra2018@gmail.com


 
 

 3 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 21  anul V  Martie  2023 

Gânduri printre rânduri

 
La început de primăvară pot spune că se împlinesc șase luni de când locuiesc 

efectiv în România. Am oscilat între lumi, între Israel, Germania, Austria și m-am tot 
întrebat unde e locul meu mulți ani până să mă întorc definitiv în România.  

Nu regret nici o clipă alegerea făcută. Am simțit mereu că îmi lipsește ceva, 
niciodată nu am avut acolo sentimentul de „acasă”. Mi-am dat seama că oricât de 
bine aș vorbi limba acelui loc și oricât aș încerca să mă integrez acolo, locul meu este 
aici. Poate că este efectul educației primite în timpul comunismului despre patriotism, 
patrie, neam, naționalism, strămoși. Totuși nu mă pot dezice de ele, oricât aș încerca. 
Ele mă definesc, fie că vreau, fie că nu vreau, oricât m-aș reinventa, oricât de departe 
aș pleca. Pentru mine acum, acasă este la Galați. E România și mă simt bine.  

Nu putem trăi liniștiți dacă nu cunoaștem adevărul. De fapt, prin diferențele 
dintre ''aici'' si ''acolo'', fiecare din noi se caută pe sine. Căutam întotdeauna altceva, pentru că nu vedeam 
niciodată aici-şi-acum. Odată ce realitatea a fost dezvăluită, am înțeles că soluția constă într-o schimbare a 
punctelor de vedere asupra vieții pentru că mintea şi sufletul omului nu merg totdeauna pe-aceeași potecă.  
Rătăcirea, pierderea de sine, încercarea de regăsire, de refugiere în singurătate, de recăpătare a stării de 
luciditate, sunt toate semnalmentele, simptomele ce însoțesc treptata disoluție sufletească a personajului, dar 
odată depășită teama de această abandonare de sine, lumea întreagă, orașul cu bulevardele, străzile şi 
colțurile sale rămase ca amintiri s-au contaminat de beatitudinea pe care a declanșat-o sentimentul de 
revenire.  

Trăsăturile specifice ale românilor, modul propriu de viață, sistemul de valori, tradiții și credințe se 
oglindesc și se relevă prin cultură, care se manifestă prin toate formele de artă. 
Peste tot în lume, grupurile sociale se orientează spre redefinirea identității, spiritualității, respectiv spre 
încurajarea creativității în îmbinarea tradiționalului și a modernității, ca mijloace de afirmare. Cetățenii sunt 
implicați tot mai mult în viața comunității, inclusiv în direcția valorificării resurselor culturale și a expunerii 
valorilor proprii. 

Mi-am găsit liniștea pasului spre dincolo, o cale de a intra în dialog cu cei care clădesc cultura prin actul 
lor fiind scrisul, pictura sau actoria. O preocupare specială o constituie eficiența educativă a actului cultural 
asupra membrilor comunității gălățene. 
Răsfoind pagina de internet Galații de altădată am găsit numeroase informații interesante despre animatori ai 
culturii locale, care au contribuit la viața culturală, materială și spirituală. Spre a trezi interesul cititorului, vă 
spun despre V.A. Urechia care a înființat prima bibliotecă publică din oraș, instituție necesară unui cerc cultural 
precum Galațiul. El a considerat orașul Galați drept un cap de pod al națiunii române, o cheie pentru 
dezvoltarea României, pentru accesul economic și spiritual către și dinspre țările europene, cu rol în influența 
românilor din Dobrogea și Basarabia. Societatea Culturală „V.A. Urechia” a avut drept scop răspândirea culturii 
în general și propagarea culturii românești în special, prin toate mijloacele și sub toate formele, iar pentru 
atingerea scopului își propunea să construiască un palat național care să adăpostească biblioteca, un muzeu 
național și săli pentru desfășurarea cursurilor publice și a conferințelor. 

Literatura clasică, alocuția sofisticată, personalitățile puternice și biografiile neobișnuite ne fascinează 
pe noi și publicul nostru. În Galați există instituții de cultură, precum Societatea Culturală „V.A. Urechia”, 
Teatrul Dramatic, Teatrul Muzical, Teatrul de Păpuși, Liceul de Arte, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, 
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii care dau culoare vieții urbane și valorifică potențialul multicultural al 
orașului. 

Cultura noastră a crescut ca o pădure mixtă, puternică și variată contribuind la aerul proaspăt vital cu 
oferte culturale diverse.  

http://www.galatiidealtadata.volte.ro/
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Un mic teatru cu șanse mari 

 
Teatrul pe care Galațiul și l-a dorit întotdeauna! Singura companie independentă de teatru din Galați 
 

 
La Galați am descoperit Teatrul din Buzunar născut dintr-o concepție rafinată și subtilă asupra artei.  

Isabela Oancea -Manager la Teatrul din Buzunar, regizoare, actriță și scenaristă, aduce pe scenă  veridicul 
vieții, firescul, realul, adevărul. În cadrul proiectului „4-3-2-1” (patru dramaturgi, trei regizori, două luni, un 
teatru), joacă absolvenți ai Facultății de Teatru din Galați. Actori care nu se tem în teatru de impresiile 
puternice care-ți purifică sufletul; ei vor să plângă acolo, să râdă, să trăiască, să participe indirect la viața scenei. 
Ei aduc pe scenă reflectarea vieții spiritului omenesc autentic. Spre deosebire de marile teatre cu actori celebri 
care joacă cu predilecție operele lor geniale semnate de scriitori universali, la acest teatru este pasiune, arta 
este liberă și creativă. Lărgește orizonturile, creează noi perspective, distrează, atinge și încântă. Combină 
discipline artistice precum costumul, lumina, scena, regia și dramaturgia. 

Sâmbătă, 28 Ianuarie 2023 în ziarul Viața Liberă a fost publicat un articol cu titlul Spectacol sută la sută 
gălățean, la Teatrul din Buzunar semnat de Roxana Artene Penciu referitor la spectacolul Santinela , după un 
text semnat de scriitorul gălăţean Adi Secară, în regia Isabelei Oancea. 

Vineri, 24 Februarie 2023 a fost publicat un articol despre spectacolul Tu ești al meu unde textul este 
semnat de scriitorul gălățean Andrei Velea, iar regia lui Vlad Ajder.  

 
“Rațiunea este darul istoricilor, pasiunea este înzestrarea actorilor.” Antoine Rivarol 

 
Agenda de lucru este plină de spectacole diverse, iar sala devine tot mai neîncăpătoare. Următorul spectacol 
în premieră va fi „Țara Curcubeului” de Cătălin Negoiță, regizor Theodor Crețu. 
 
Vă recomand cu toată încrederea un teatru contemporan, de la text la scenografie și regie într-o ambianță 
specială! 

Cine vine o dată, va fi bucuros să revină! 

Daniela Gumann – Galați, România
  

https://www.viata-libera.ro/interactiv/196550-spectacol-suta-la-suta-galatean-la-teatrul-din-buzunar
https://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/198049-despre-cum-se-pot-trai-doua-vieti-simultan
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Marian Malciu -  Versuri 
 
Sărutul primăverii 
 
Chiar din zori, așa deodată, par 
a-mboboci toți merii, 
Saltă ghiocei sub soare și nou val 
de viorele,  
Ce-și culeg din cer culoare, să 
dea lumii-acum și ele  
Vestea cea mai așteptată, a 
sosirii primăverii! 
 
Ciripit de păsărele din desișuri se avântă,  
Cucul cuibul își clădește tot strigându-se pe 
nume,  
Vrăbiuța ciripește liberă în astă lume  
Peste vârf de rămurele din grădină și ne-ncântă. 
 
Râul saltă, clocotește, topind ghețuri până-n 
vale, 
Apele își limpezește făcând cerului oglindă,  
Sălcioara înflorește chiar în faldurile sale… 
 
Glastre-nțelegând tot tâlcul par a-nmuguri în 
tindă,  
Iar de sus străbate cântul de cocori din lungă 
cale  
Spre țări calde-adus de vântul ce pământul îl 
colindă. 
 
Dorindu-te 
 
Te strig, te caut, dor de tine-mi este, 
Te simt, te-aud, dar nu-ți descopăr calea, 
Pornesc buimac să răscolesc și valea, 
Venind de sus, din munți semeți sub creste. 
 
Îți caut ochi să îmi alunge jalea 
Ce parcă-n piept adânc mă răscolește, 
Dar vocea ta senin m-ademenește 
Prin vag ecou ce-ți repeta chemarea. 

 
Îmbrățișări, săruturi curg năvală, 
Sub noi cresc flori - grădină-
nmiresmată, 
Ascuns izvor ne-ngână-n hârjoneală, 
 
Iar păsări trec în horă spiralată. 
Se trece zi și noapte inegală 
În visul meu, când fosta-i răsfățată… 
 
Din ale primăverii semne (terțină) 

 
În dimineți din prag de primăvară, 

Al soarelui sărut atinge zarea 
Iar crestele, ce-s albe până-n vară, 

 
Se oglindesc cât liniștită-i marea. 
Păduri întregi, la poale cu foioase, 

Își uită vis și sună deșteptarea, 
 

Iar gâze mici, dar mult năbădăioase, 
Deschid atac la plante și-animale. 
În lacom zbor se duc la rășinoase 

 
Ori prin livezi mult parfumate-n vale, 

Iar vietăți trezite de căldură 
Greoi se-ntind, privesc în lung de cale... 

 
În pas tiptil pornesc pe scurtătură 
Și, mai apoi, târâș își duc vânatul 
La toți ai lor, să aibă-mbucătură. 

 
Pe câmp întins, de-a lungul și de-a latul, 

Prinos de flori se-nalță către Domnul, 
Mireasma lor trezind acum tot satul 

 
Și-albine-n stup se scutură de somnul 

Ce le-a cuprins de-atâta oboseală, 
Corole cu nectar având tot pomul... 

 
Numai muncind e rost de-agoniseală! 

Marian Malciu - România  
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Liliana Popa 
Regizorul și scriitorul Mihai Șurubaru și-a lansat la 

Târgul de carte "Gaudeamus"cel de al IV-lea volum de proză 
scurtă, povestiri pline de haz și de subînțelesuri, volum așezat în 
calea nuvelelor și strigoniilor sale ! Mihai Șurubaru, un autor … 
diversificat, reușește să pună cuvântul în competiție cu trăirea, 
are ambiția în anii mileniului al treilea al existenței noastre 
efemere să publice în ritm susținut relatând întâmplări din viața 
sa sau ale altora, într-o concepție artistică proprie și bine 
conturată. Devine propriul judecător pseudo-justițiar, complice 
cu el însuși și cu celelalte personaje în această experiență epică 
pe care o parcurge ca un căutător al sensurilor existențiale 
ascunse sau misterioase. Trecutul devine producător de 
amintiri, mitizant, actual, dar cu plecări în lumi magice sau 

paralele, cu vise și cu întoarceri în amintire. Viziunile sale au anvergură subiectivă, impactul empatic 
cu elementaritatea, cu lumea apare într-o frenezie de trăiri imediate. 
Povestirile sale par ale unui peregrin ce colindă prin lume atent la fiecare pas, făcând un exercițiu al 
lucidității prin care își reevaluează propriul destin situat în orizontul misterului. Proza scurtă a lui Mișu 
Șurubaru, deopotrivă reală și ficțională. este bine selectată și te face să simți că intri într-o poveste 
pasionantă plină de răspântii și răsturnări de situație. 
Cititorul se simte atras ca de un joc a destinului la care devine părtaș fără să își dea seama decât 
târziu, spre final, după ce a parcurs volumul. Proza sa pare o realitate paralelă cu realitatea, dar e 
scrisă cu umor, cu inteligență artistică, cu complicitatea naratorului. Sînt povestiri din spațiul 
românesc, sau de aiurea, depășind granița iluzoriului, povestiri cu 
miez.  
Citindu-l, te întrebi cine este enigmaticul Mihai Șurubaru, asta dacă 
nu îl cunoști. 
V-am convins ? Cărțile pot fi găsite și la librăria Humanitas și la 
cartea prin poștă, atenționează autorul. 
Ultimul volum din ,,tetralogia strigoniană” este 
,,Strigonia Imperialis” care redă călătoria lui Pelegrini, secondat 
de atotștiutorul Euridice prin marile imperii ale Europei, ce conform 
legilor naturii, s-au născut, au trăit și au murit : 
– ,,Imperiul de Otel” este istoria Reich-urilor Germane. 
– ,,Imperiul Crinilor” este povestea Imperiilor Franței. 
– ,,Imperiul Naval” este Imperiul Marii Britanii. 
– ,,Imperiul de argint” este istoria Imperiului Spaniol. 
– ,,Imperiul Muzical” este istoria Imperiului Austriac. 
 

LILIANA  POPA – București, Radio România 
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Bristena Georgiana Mantu - Versuri 
 

Odă Poeziei (III) 
 

Poezia, poezia, poezia 
Poezia de dragul poeziei 
Poezia, despre arta vieții 
Poezia, glorie răsăritului 

Poezia, sufletelor pierdute! 
 

Poezia, poezia, poezia 
Poezia, deschiderea ochilor 
Poezia, spargerea tiparelor 

Poezia, gură de aer proaspăt 
Poezia, sclipire de speranță! 

 
Poezia, poezia, poezia 

Poezia, deschiderea aripilor 
Poezia, reaprinderea focului 
Poezia, demolarea vechiului 
Poezia, binevenirea noului! 

 
Poezia, poezia, poezia ! 

 
DOR DE MINE 

 
Mi-a fost dor de mine 

mi-a fost dor sa mă îmbăt 
în vraja propriei visări, 

departe de toți și de toate 
 

Atât de lină, de-abia gângurind 
strașnic, însă, de insistentă 
în sfârșit, pot da iarăși curs 

chemării solitudinii 
 

Pipăind cu gândul 
clapele lui Einaudi, 

adulmecând cu inima 
complotez noi îndrăzneli 

 
Plutind în deplinătatea 

spațiului stingher, decid: 
hai să o luăm de la-nceput 

oh, tu, visare fără de sfârșit!

 
Bristena Mantu Georgiana - Londra 
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Constantin  Gumann – 

 

 Conștient și inconștient 
 

Fragment din Cartea Luminii 
 
La data apariției (1947) primei ediții a acestei cărți, tot ce era „bun” 
venea de la răsărit. De exemplu, Ivan Vladimirovici Miciurin (*1855 - 

1935), savantul sovietic care a revoluționat, prin cercetările sale, știința 
agro-biologiei, spunea în adunările populare ARLUS, că a produs găina 
de 35 kg, porcul de 600 kg, iar noi, oamenii de rând, râdeam că ultima 
sa încrucișare a fost a mâinilor pe piept. De asemenea, radioul a fost 
descoperit de Alexandru Popov, ofițer de marină la Vladivostok. Noi, 
elevii liceului industrial „Iosif Rangheț”, vehiculam gluma următoare: 
„Domnul Popov, ofițer de marină, un bărbat chipeș într-o uniformă 
strălucitoare, era mereu prezent la balurile italiene unde a cunoscut-o 

pe doamna Marconi, căreia îi făcea o curte asiduă. Domnul Marconi, foarte gelos, s-a gândit la o 
soluție ca să o poată  supraveghea îndeaproape pe soția sa. A făcut un aparat și l-a pus sub perna din 
dormitorul conjugal. Ofițerul Popov, insistent, a cucerit-o pe doamna Marconi și au hotărât să își 
petreacă seara în intimitate în acel dormitor. Când să ajungă la apogeul intimității, domnul Popov a 
auzit un zgomot suspect în spatele pernei de pe patul conjugal. Dând perna la o parte, domnul Popov 
a descoperit radioul!”.  
În realitate, domnul Popov în anul 1905 fiind ofițer de marină, preocupat de siguranța navală, a 
observat că naufragiile se întâmplă mai ales cu ocazia furtunilor însoțite de descărcări electrice. A 
inventat o bobină cu clopoțel. Alimentată de o sârmă (antenă) întinsă între catargele navei și legată 
electric și la corpul navei, în momentul când se apropiau descărcări electrice în atmosferă, soneria 
începea să sune. Acesta este adevărul științific. Radioul l-a descoperit/inventat domnul Marconi, în 
1906.  
O altă minciună sovietică este becul cu incandescență descoperit în realitate de inginerul american 
Thomas Edison și prezentat lumii comuniste ca și cum becul a fost inventat de Pavel Iablocikov, care, 
în realitate, prezenta experiențe cu doi electrozi de cărbune. Aceştia, supuși unei tensiuni electrice, 
produceau o lumină, după care, în scurt timp, se topeau și încetau să lumineze, (arc electric).  
Profesorul Anisimov, titularul catedrei de istoria literaturii universale la Universitatea din Moscova, a 
ținut la fundația Dalles din București o conferință în care a spus: „Arta trebuie să răspundă întrebării 
Ce a vrut să spună artistul în opera lui? Dvs., românii, în arta dumneavoastră, nu trebuie să semănați 
cu nimeni, ci să căutați doar să fiți dumneavoastră înșivă. Faceți nu artă pentru artă, ci artă cu idei, 
care să ofere idei poporului la fel de vii și de necesare ca pâinea, aerul și apa”.  
La aceste „idei” a răspuns, chiar a doua zi, într-o tabletă a sa din Adevărul, „Arta pentru...”, domnul 
Tudor Arghezi: „Nici artă pentru artă, cu excluderea omului dintr-însa, nici artă cu tendințe, eludând 
puterea inconștientului, singurul regizor acceptabil pentru artă“.  Nu suntem deloc de părerea 
poetului Arghezi, o superstiție, care este, de altminteri, și superstiția altora.  
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Inconștienți, Leonardo da Vinci și Michelangelo, Shakespeare, Molière, Balzac, Cervantes, Dostoievski, 
Tolstoi, Eminescu, Arghezi? Nu inconștient este artistul în opera lui: mai mult decât conștient: un 
supraconștient.  
 De aci, câteodată mai poartă și numele de „vizionar”. Da, sunt cazuri când, printr-o 
sensibilitate excesivă și printr-o imaginație debordantă, este și inconștient. Dar atunci opera lui 
șchioapătă! Demască mai mult pe autor decât să pună și în relief un caracter sau să reflecteze o 
umanitate. Un geniu ca Edgar Allan Poe, cel mai mare poet al 

Americii, artist de o sensibilitate și o imaginație atât de 
originale, s-ar putea zice „maladive” - omul a și murit 
pe un pat de spital, după ce fusese găsit pe stradă, 
pradă unui atac de delirium tremens (un fel de nebunie 
cauzată de alcool) - a fost un geniu „inconștient”?  
 Dacă ar fi să nu cunoaștem deloc cum scria acest 
mare artist, să nu știm, de pildă, că faimosul poem 
„Corbul” a fost scris de la primul până la ultimul vers, 
în lumina celei mai desăvârșite lucidități. De altminteri, 
el însuși a dezvăluit aceasta într-o conferință a lui pe 
tema compunerii acestui poem. Sunt și cazuri de 
„inconștiență”? Da, uneori! Dostoievski, la vârsta de 6 
ani, putea să imagineze diferite povestiri vesele și 
triste. Avea în același timp și halucinații... din cauza 
aceasta, opera lui Dostoievski, care este opera unui 
geniu, este, totodată, și-o operă beteagă. Iar autorul, 
un geniu al Rusiei, însă un geniu – cum l-a denumit 
Maxim Gorki - „negativ”.  
 Cultura este un act de cunoaștere de natură 
individuală, voluntară și conștientă. Civilizația, 
dimpotrivă, este un act de cunoaștere de natură 
colectivă, inconștientă și involuntară. Disciplina 

înseamnă civilizație. Formele: individual și colectiv, 
voluntar și involuntar, conștient și inconștient, sunt forme reale de viață, 

bine definite, opuse și contradictorii, însă nu absolute. O linie de demarcație precisă 
între individual și colectiv, voluntar, conștient și inconștient nu există. Este de ajuns să spunem că 
manifestări ca acestea: limbajul, arta populară, credința religioasă, tradițiile și superstițiile sunt acte 
prin esență colective, involuntare și inconștiente. Aparțin deci civilizației. Dimpotrivă: cultura, 
indiferent care: a cartofului, a viței de vie, a fabricării și conducerii unui autoturism, a unui avion, a 
bombei atomice, sunt prin excelență acte de cultură, adică manifestări spirituale strict individuale, 
voluntare și conștiente. Însă, pentru că nu se știe precis de unde încep și unde se sfârșesc individualul 
și colectivul, voluntarul și involuntarul, conștientul și inconștientul, se poate spune că cultura este un 
fel de civilizație, iar civilizația - un fel de cultură!  
Idealul? Este să culturalizăm civilizația și să civilizăm cultura. 

Constantin Gumann – Galați, România 
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Antonela Stoica - Versuri 

 

PRIMĂVARĂ, MI-L DESCÂNTĂ  
 
Primăvară, adu-mi-l, adu-mi-l din nou acasă,  
Peste vremuri poartă-mi-l către gura mea 
focoasă;  
Pune-i lanțuri de sulfină peste firea nărăvașă,  
Pune-i zboru-ntr-o albină, mi-o trimite sub 
cămașă,  
 
Să-mi adaste lin pe muguri și pe brațele 
timide,  
Peste setea grea din cruguri, pe sub coastele 
livide…  
Pune-i foc de pai sub pași, crește-i aripi ca la 
fluturi,  
Fă-mi-l stană-ntr-un lăcaș unde Dorul crește-
n ciuturi.  
 
Înarmează-mă cu verde, înarmează-l cu 
răbdare,  
De-o fi iarăși a ne pierde, să m-adune din 
ponoare,  
Din zăpada mielor, dintr-un Cer precum 
sineala,  
Prinsă-n jocul Ielelor, să nu-mi vatăme 
iuțeala.  
 
Nebunia-mi, într-o dungă, pună-i dragostei 
căpăstru,  
Să-i fiu noaptea cea mai lungă, el robitu-mi, 
cald și ostru;  

Nu pretind să fiu vreo sfântă, sunt doar foc 
ce-i coace pâini, 
 Floarea care-n jar descântă, domolită de-a 
lui mâini.  
 
Când la viață-i vine rândul și e vremea de 
cules,  
Încâlcește-i tragic gândul, ca din cap să nu-i 
mai ies…  
Mi-l trezește, înfioară, din genom să nu-i mai 
plec,  
Când o fi moartea să-mi moară, în Cuvântu-i 
să mă-nec.  
 
Primăvară, mi-l descântă, să-i fiu tot ce n-a 
avut,  
Fericirea ce n-o știe, cântecul dat dispărut,  
Leacul pentru orice boală, lacrimă și flori de 
ceai,  
Iar când Dragostea-i scâncește, foamei lui să 
mă predai…  
Când iubiri prohodu-și cântă, fie-mi ușa către 
Rai. 
 
NU ŞTIU SĂ RENUNȚ 
 
Nu știu să renunț la visele cu tine… oh, dar ce 
vise!  
Deși culorile în partea ta de suflet se 
estompează,  
De-mi pare că până și-n Cer lacrimile îmi sunt 
interzise…  
Mă tem, Iubire, că voi petrece eternitățile 
mută și trează.  
 
Sunt goală pe dinăuntru, pe dinafară mult 
mai goală  
Decât dac-aș fi plecată din trup și din haine 
pe undeva…  
Nici măcar umbra ta nu-mi mai adastă, 
tremurândă, în poală,  
Iar versu-mi pierdut-a dulceața de alviță și 
halva.  
 
Glasul mi-e rupt când inima ar mai vrea 
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câteodat’ să te cheme,  
Trăirile sapă și sapă în mintea, dar mai ales 
în carnea mea…  
Mă rog, dar din buze îmi cad doar poeme-
anateme,  
Din ochi nu-mi mai picură ploi, ci doar pulberi 
albastre de stea.  
 
Aș fi vrut să te-aștept, până dincolo de noi și 
de moarte,  
Fiindcă numai așa te-aș mai fi trăit, m-ai fi 
trăit…  
Dar pașii-au uitat dinspre visul cu viața roz să 
mă poarte  
Spre Primăvara în care, nebuni, ne-am 
îndrăgostit.  
 
Eu nu mai simt, nu cred că mai există după 
dragoste viață,  
Nimeni nu știe cum poți înflorirea-i în trup s-o 
păstrezi,  
Nici fantasmele dorului, Soarele poposind 
dimineața pe față,  
Sau frunzele-n mine ce am crezut pentru 
vecie verzi…  
Dar nu disper… cumva, încă mai cresc ghiocei 
sub zăpezi. 
 
GHIOCEL GINGAȘ 
 
De cu zori până-n vecernii Ghiocel gingaș îți 
sunt 
Din încătușarea Iernii ies cu Dorul din 
pământ. 
 
Mă iubești ca pe-o ispită, ca pe-un dor de 
evadare, 
Patimă nedomolită după vieți de căutare. 
 
Mă dorești cu nebunia Dragostei ce-și cere 
dreptul 
Să mă simți cât veșnicia, verde crud să-ți 
spargă pieptul. 
 
Mă iubești ca pe păcatul ars în inima rănită, 
Mugure care-nghețat-a pe o creangă 

desfrunzită. 
 
Mă iubești cu disperarea Soarelui în crucea 
zilei, 
Colțul ierbii sub ninsoarea de cuvinte-n albul 
filei. 
 
Mă iubești cu nerăbdarea Dragostei ce vrea 
să crească, 
Din îngeț, eliberarea sufletul să-mi 
înflorească. 
 
MARTIE, ACASĂ 
 
Martie, Acasă, mă sărbătorește  
Vis cu funde albe împărțind bomboane,  
Înflorirea-n zâmbet Ceru-mi primeneşte, 
 Prime flori, în suflet, luminând cotloane.  
 
Prima nuțuvară, sacrul din albină,  
Meri, cireşi şi zarzări, cetini tremurate, 
 Echinocțiu-i ritu-n sinea mea, grădină,  
Clorofila-i sevă-n gânduri vii, rimate.  
 
În bulbi îngropată se dospeşte Viața,  
Chemă Primăvara o rază de Soare, 
 Gâze dezghețate-şi cântă Dimineața, 
 Vestesc Înnoirea, dansând, ursitoare.  
 
Împletesc măiastre-n ramuri tinerețe,  
Pe câmpii, sub Iarnă, zboru-şi creşte-un 
„mâine”,  
Din semințe coapte muguri cresc tandrețe,  
Păsări, maci, cicoare-mi stau de strajă-n 
pâine.  
 
Pe Pisc, în pădure, țarina mustește,  
În smaraldul ierbii se vor naşte mieii,  
Cu zăpezi albastre Doru-mi se topește…  
Din tâmplele Mamei răsar ghioceii.  
 
 
 
 
Antonela Stoica - Germania
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Dan Toma Dulciu 

Cum a fost salvat la Viena tezaurul de documente al 

„României June” 

 

Anul acesta se vor împlini 140 de ani de la publicarea la Viena 

a poemului „Luceafărul” în Almanahul ”României June”. De 

aceea, se cuvine să amintim un episod mai puțin cunoscut din 

trecutul acestei asociații studențești românești din capitala 

Austriei, a cărei activitate este legată de numele lui Mihai 

Eminescu.   

         Așadar, vom evoca întâmplările primejdioase prin care a 

trecut valoroasa arhivă a acestei asociații culturale studențești 

și deznodământul acestor acțiuni cu iz de scenariu de film de 

aventuri. 

         În cursul Primului Război Mondial, așa cum se obișnuiește, 

țările beligerante nu au pregetat să adopte măsuri dure împotriva a tot ceea ce se considera că 

este potrivnic propriilor interese. În consecință, potrivit principiului reciprocității, atât la București, 

cât și la Viena, au fost luate măsuri excepționale, care au demonstrat tuturor că aceste două țări 

sunt pe poziții inamice și nu fac excepție de la regulile nemiloase ale războiului. 

        La puțin timp după declarația de război a Bucureștiului, din 14 august 1916, Asociația 

„România Jună” de la Viena este supusă unor măsuri represive, intrând în lichidare judiciară, cu 

alte cuvinte activitatea acesteia a fost interzisă, fiind - am putea spune - considerată în afara legii. 

Conform procedurilor juridice în astfel de situații, bunurile sale au fost sechestrate, cărțile și 

mobilierul au fost scoase la licitație sau transferate în fondurile Universității Viena, sub motiv că 

aceste bunuri aparțin inamicului și,  fiind pradă de război, ele sunt menite să acopere pierderile 

cauzate de rechiziționarea unor bunuri austro-ungare din România. În mod similar, ca măsură de 

retorsiune, în capitala de pe malul Dâmboviței, guvernul a adoptat un plan de acțiune, îndreptat 

împotriva reprezentanților inamicului, prin care companiile petroliere, firmele comerciale, ziarele 

cu legături cu adversarul au fost puse sub control iar resortisanții cei mai de seamă ai Germaniei 

și Austro-Ungariei au fost expulzați sau internați, ca fiind persoane indezirabile. 

          Cu toate acestea, intuind pericolul ca bogatul tezaur de documente al Societății „România 

Jună”  să se risipească sau să dispară, tânărul bucovinean I. Nandriș, un mare patriot român,  a 

inițiat o acțiune curajoasă, dar plină de riscuri, însă încheiată cu bine: salvarea celor mai valoroase 

piese ale arhivei „României June”. 

         Dar, cine a fost acest providențial salvator? I. Nandriș s-a născut la 7/19 iulie 1890 în satul 

Mahala, de lângă Cernăuți, localitate românească, pe care am avut ocazia să o vizitez, în vara 

anului 2019, când o delegație a Asociației ”Mihai Eminescu” de la Viena, împreună cu un grup de 

artiști ieșeni, s-au întâlnit cu românii din Bucovina. 

         Școlit la Staatsgymnasium – Cernăuţi, tânărul Ioan Nandriș se înscrie apoi la Facultatea de 

Litere a Universității Viena, în anul 1911, prilej să participe la activitatea Societății ”România 

Jună”, care tocmai se pregătea să sărbătorească patru decenii de la înființare. 
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        Activ implicat în viața acestei organizații studențești românești din capitala Austro-Ungariei, 

studentul I. Nandriș este ales președinte, la 13 noiembrie 1913. În același an, se înscrie la 

Facultatea de Medicină. 

          La începutul Primului Război Mondial, în vara anului 1914, este înrolat în armata austro-

ungară, fiind trimis pe front unde, în cursul luptelor din Serbia, este rănit. 

            Doi ani mai târziu, aflându-se la Viena, este protagonistul acțiunii de salvare a bunurilor și 

arhivei „României June”,  aflată în lichidare judiciară. 

           Potrivit memoriilor sale, păstrate în prezent la Arhivele Statului, Filiala județeană Suceava, 

dintre care o parte au fost deja editate, I. Nandriș, a organizat în Bucovina, o societate secretă 

revoluționară, în care a angrenat câțiva colegi, militând pentru apărarea intereselor națiunii 

române (în septembrie 1918). 

         Aici, ia legătura cu Iancu Flondor şi Sextil Puşcariu, apoi merge în Transilvania, pentru a se 

pune în slujba Consiliului Național Român, proaspăt înființat la Cluj. 

          Revine la Viena, în primăvara anului 1919, întreprinzând demersuri energice pentru 

reînființarea Asociației „România Jună”, al cărei ultim președinte era, înainte de război. 

            Concomitent, în toamna anului 1919 se reînscrie la Universitatea din Viena, dar nu reușește 

să frecventeze decât un singur semestru, cu toate că obținuse o bursă de studii oferită de statul 

român, prin intermediul  Comisariatului Regal Român de la Viena (astfel se numea inițial 

reprezentanța României, în primii ani după prăbușirea Imperiului Austro-ungar), 

           Revenit în țară, se înscrie ca student la Facultatea de Medicină a Universității din Cluj 

(1922), urmând aici o prodigioasă carieră (doctorat, urcând toate treptele universitare: 

preparator, asistent, profesor, șef de catedră, cu stagii de pregătire de 2 ani la Universitatea din 

Paris, specializarea O.R.L. şi medicină legală). 

            În perioada 1927-1929 a fost asistentul celebrului profesor Mina Minovici, apoi se 

transferă la Cernăuți, unde activează mulți ani în cadrul Spitalului Central de aici. 

           Alături de fratele sale, Grigore Nandriș, un cunoscut cărturar, se implică activ în acțiunile 

culturale ale Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina. 

           După al Doilea Război Mondial muncește în România, ca medic, pensionându-se în anul 

1965. Se stinge din viață în anul 1967, lăsând urmașilor un important volum de documente, 

manuscrise și memorii, un veritabil tezaur de cunoaștere a ultimei perioade de activitate a 

Societății „România Jună”. 

          Așadar, să revenim la momentul 1916 când, urmare a intrării României în război, activitatea 

Societății „România Jună” devenise, evident, indezirabilă. Autoritățile parchetului vienez somează 

pe președintele I. Nandriș să predea bunurile și arhiva acestei asociații. La rândul său, și el 

devenise o persona non grata, ținând cont că, anterior, se exercitaseră presiuni asupra acestuia 

să desfășoare, chipurile, în numele românilor de la Viena, acțiuni de convingere a autorităților de 

la București, ca țara noastră să se alăture Puterilor Centrale și nu Antantei, ceea ce I. Nandriș a 

refuzat, chiar cu riscul de a fi arestat. De altfel, câțiva dintre activiștii Asociației ”România Jună” 

au fost ținuți în detenție, până la sfârșitul războiului, ca măsură preventivă. 

          Deși fusese pus sub urmărire, în noaptea de 6 septembrie 1916, în plin proces de lichidare a 

societății, I. Nandriș a împachetat în două mari geamantane cele mai importante acte din arhiva 

de manuscrise și corespondența valoroasă a asociației, strânsă în cursul celor patru decenii de 

activitate, transportându-le cu mare prudență, spre păstrare, la un prieten ceh. 

        Temându-se de evenimente neprevăzute, spre sfârșitul lunii septembrie 1916 prețioasa 

arhivă este transferată doctorului Aurel Moldovan, care o îngroapă sub podeaua unui chioșc aflat 
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în spatele grădinii sale. Dr. Aurel Moldovan era unul dintre liderii respectați ai românilor din Viena, 

iar planul lui I. Nandriș avea în vedere ca măcar unul dintre cei doi să supraviețuiască războiului, 

salvând astfel prețioasa arhivă. 

         Hârtiile și fotografiile acestei comori vor sta ascunse timp de trei ani, până în primăvara 

anului 1919, când sunt recuperate din locul secret și readuse la sediul asociației. 

           Deși această arhivă s-a plimbat de-alungul vremii în numeroase sedii ale societății 

„România Jună”, toți foștii președinți au vegheat ca fondul de documente și acte să rămână intact. 

În preajma jubileului de 40 de ani,  tânărul cercetător Ion Grămadă a întreprins un bine venit 

demers de organizare a conținutului acestei arhive, inventariind, în perioada 1909 -1910, întreaga 

colecție de documente de arhivă în vederea realizării unei cuprinzătoare monografii a Societății 

„România Jună”, pe care a și publicat-o. Cu acest prilej, autorul a aranjat-o în ordine cronologică, 

pe ani, luni, zile, a numerotat fiecare document și a sortat-o în dosare cartonate, corespunzător 

fiecărui an. Din păcate, acest valoros autor al unei istorii documentate a Asociației „România 

Jună” din Viena a pierit eroic pe frontul din Moldova, în vara anului 1917, în luptele de la Cireșoaia. 

       În 1912, câțiva  tineri membri ai asociației, aflați sub supravegherea dr. A. Scarlat, au 

înregistrat arhiva în registre speciale, rezultând un total de 7638 acte și documente inventariate. 

       Conținutul acesteia, acoperind perioada 1862-1916, este foarte divers: corespondența 

asociației, procesele verbale de ședință, anuarele și cele două almanahuri (1883-1888). 

        După cum se poate constata în monografia întocmită de I. Grămadă, o serie de manuscrise 

erau extrem de rare, fiind semnate de Eminescu, Alecsandri, Creangă, Maiorescu. Astfel, de 

departe, manuscrisul original al „Luceafărului” poate fi considerat  foarte prețios (din păcate 

acesta a dispărut, ca și numeroase alte documente valoroase: autografe, scrisori, fotografii, fiind 

vânate de către colecționari autohtoni sau români). 

        După sfârșitul monarhiei dualiste este reînființată Societatea „România Jună” (1919), la 

insistențele lui I. Nandriș. În cursul tratativelor purtate, s-a revendicat și s-a obținut retrocedarea 

patrimoniului Societății „România Jună”, dar banii păstrați la Banca Marmorosch-Blank din 

București nu au mai putut fi restituiți, fie pentru că trupele de ocupație din București au 

rechiziționat aceste fonduri, fie pentru că inflația de după război a redus aproape la minim sumele 

de bani ale asociației. 

       Deoarece I. Nandriș pleacă din Viena, pentru a urma cursurile Facultății de Medicină de la 

Cluj, societatea va alege în fruntea sa un foarte întreprinzător student, venit din țară, Octavian 

Moșescu, sub conducerea căruia activitatea societății va cunoaște un veritabil reviriment. 

       Acesta a studiat la Universitatea Viena, specializându-se în Filosofia și Istoria Artelor. Fiind 

ales, încă din primul an, președinte al Societății Academice „Români Jună”, a făcut eforturi 

semnificative pentru editarea și publicarea „Cărții Semicentenarului României June”, lucrare ce 

conține contribuții literare remarcabile, semnate de Octavian Goga, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, 

Ion Agârbiceanu, Panait Istrati etc. 

         Tot acest inimos român, devenit ulterior ocrotitorul artelor și artiștilor la Balcic, pe malul 

Mării Negre, în calitate de primar, a strâns fonduri pentru realizarea unui monument dedicat lui 

Mihai Eminescu, în România. 

       Cum și acesta a părăsit Viena, la sfârșitul studiilor, activitatea „României June”  intră în declin, 

iar schimbarea regimului politic din Austria face ca societatea să dispară peste numai 10 ani. 

        După cum mărturisea în memoriile sale I. Nandriș, revenind de la Paris la Viena, în anul 1927, 

a vizitat sediul asociației, în Palatul Hofburg, dar atmosfera de acolo i s-a părut jalnică: „ Era un 

dulap încuiat, dar cei de față nu știau ce conține. Albumul cel mare cu numeroasele lui fotografi 
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ale oamenilor noștri și în parte dispăruți zăcea aruncat pe dulap și cu fotografiile dispărute. Am 

plecat mâhnit, cu senzația că părăsesc o încăpere unde a rămas un muribund părăsit”. 

 

        În cursul celui de al Doilea Război Mondial se pierde urma acestei arhive. O legendă pe care 

am întâlnit-o în documentarea pe care am realizat-o cu privire la acest subiect afirmă că arhiva 

ar fi dispărut în cursul unui bombardament asupra Vienei, căreia i-a căzut victimă și clădirea 

Consulatului român, atins de bombe. Tot aceleași informații nesigure  susțin că o parte dintre 

cărțile, documentele și fotografiile ce nu au putut fi salvate de I. Nandriș, în 1916, ar fi ajuns la 

anticarii vienezi, cu excepția violoncelului lui Ciprian Porumbescu, pe care l-ar fi licitat și obținut, 

trimițându-l în România (apud Leca Morariu). 

        Neîncrezător în veridicitatea acestor afirmații, am cercetat arhivele de la Viena, unde am 

descoperit spre bucuria mea, faptul că există două fonduri de documente, privitoare la activitatea 

Societății „România Jună”, păstrate la Arhivele Naționale ale Austriei, precum și la Arhivele 

Orașului Viena. 

        De asemenea, am găsit la Biblioteca Națională a Austriei două cărți având ștampila Societății 

„România Jună”, precum și Statutul și un Raport de activitate anuală. 

         Știm, de asemenea, că la Viena a existat o Editură a Societății „România Jună”, unde s-au 

tipărit lucrări muzicale aparținând lui Ciprian Porumbescu, motiv pentru care sunt speranțe să 

descoperim la anticarii specializați în partituri muzicale opere tipărite la această editură, sub 

semnătura celebrului compozitor bucovinean. Vom căuta, tot printre colecționari, Invitații și 

Carnete de Bal, emise de societatea studenților români de la Viena, cu prilejul banchetelor anuale 

organizate timp de peste patru decenii. 

      Dar, despre documentele din arhivele vieneze, într-un număr viitor. 

 

                                                    Dan Toma Dulciu, Viena, Austria 

 

                                                       

Melania Rusu Caragioiu -  Poeme 

 

 

 

VOM STRĂJUI PE LÂNGĂ BLÂNDA PACE 

În numele dorinței de iubire 
Pe plai de dor, cu pace, al țării mele, 
Am arborat un curcubeu sub stele, 
Albastru, galben, roșu, tricolor. 
 
Pe-o flamură de tricolor se-așterne 
Iluminată, Harta României, 
Cu flori smălțată, ca altița iei, 
Meleaguri carpatine și eterne! 
 
Scandează împotriva înarmării 
Un cor întreg, de voci de primăvară: 
„Vrem să muncim în pace, pentru țară, 
Iar pe pământ să înflorescă grâne, 
Și cum a spus în vers, cândva, poetul, și: 
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Bombele să se transforme-n pâine!” 
 
ROMÂNIE - DULCE PLAI 
 
Din cununa de munți cântată de Bălcescu 
Se desfac priveliștile picturale ale lui Vlahuță 
și Geo Bogza. 
Țărmul albit de soare aduce aminte de 
noianul de ape 
cu nume de Pont Euxin. 
Lanurile de grâu se asemuiesc oștirilor cu 
galbene plete și 
Strălucitoare arme, cântate de Sadoveanu… 
Sprințare fete se prind în horă în viziunea lui 
Alexandri. 
Marele Eminescu vede până departe umbrele 
codrului 
împărat și a pădurii de aramă și 
Flori albastre sclipind prin spații de 
înțelepciune 
și vis mioritic. 
De peste munți și de dincoace de munți 
satele presărate 
printre miriștile afânate 
Se văd ca niște dropii, sub dioptrii de fata 
morgana, 
într-un Pseudokynegeticos. 
Clinchetul de ploaie, primăvăratic și de 
ghiocei legănați, 
îl cheamă din nou pe Pillat. 
Tălăngi și haiduci și aburul de pâine îl 
aduc pe STEO. 
 
Coboară din paginile lui Coșbuc oștenii 
vijelioși ce-au 
durat o Românie independentă. 
Coboară, dar numai până la podiumul 
nemuririi, 
ce-i așteaptă veșnic… 
Cronicari cu glasul de miere, au scos la 
lumină 
povestea paloșului, a hrisovului 
românesc 
Și a poporului care s-a făcut prezent 
cu fapta peste veacuri. 
Întâii cărturari au strecurat în ceasloavele lor, 
rare și de aur povețe 

Depre credința, neamul nostru, plaiul și florile 
lui. 
Și pe toate acestea și altele - presărate peste 
tot, 
Le-a încununat cu Gloria sufletului său și 
Le-a trimis sărutul său etern, Constantin 
Brâncuși. 
Voi toți și toate acestea și altele ce au fost și-
au să vie, 
Sunteți țara mea de ieri, de acum și de 
mâine…  
 

ADEVĂR 
Motto: 

„Cu ochii mari din suflet văd…” 
 

Acolo, unde apele dulci ca mierea, 
În verdele împletit al izvoarelor, 

Mângâie oglinda cetinii, 
Văd văluri de mătase ce unduiesc 

Sub cer de Voroneț…” 
 

Tu, Țara mea frumosă 
I-ai împrumutat bradului fălnicia. 

Vânul învolburat îi înstrună viorile, și 
Din orga brădetului 

Cern până-n văi necuprinse 
Picurii grei de conuri… 

 
Se-aude cântecul ferestraielor 

Ce se pierde în vuietul 
munților, 

Peste care voiosul brad 
- martir 

Va duce cu el în lume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melania Rusu Caragioiu – Quebec, Canada 
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Simona Prilogan – 

Dragoste, flori si ciocolată 
 

 

S-a scris și încă se va mai scrie despre dragoste. Cu, sau fără flori și 

ciocolată. Pare un clișeu. Știu, și mi se repetă zilnic să nu alunec pe 

el. Devine periculos de plictisitor. Nu alunec, sau nu azi, cel puțin, 

pentru că azi este cu aducere aminte despre aducere aminte. Despre 

dragoste, flori și ciocolată. 

Da, aducerea aminte este despre ele. Na, că v-am încurcat poate. O 

iau sistematic, așa cum spune Silvia, în timp ce își poartă gândurile 

printre colțișoarele de idei chitite cuminți în “care home”-ul de la 

capătul străzii. 

Dar mă abat iar din cale să fac frumos o introducere așa ca pentru aducerile aminte. Și întreb 

chiar și pentru bătaia momentului, ce au în comun Nightingale, Woodlands, Carisbrooke, în afară 

de faptul că nu sunt substantive comune. Sunt in schimb comune, da, dar cu tristețea și 

congruente cu toate aducerile aminte. Acolo unde totul începe și se sfârșește cu dragostea. Poate 

și câteva flori și puțină ciocolată. Sunt “casele de ingrijire” din bătaia puștii, la capetele străzilor, 

uitate de timp, suspendate în secunde peculiare. Străzi prăfuite de timpul uitării și îngropate în 

timidele încercări de aducere aminte. 

Sam îmi șoptește, vesel uneori, că își așteaptă soția. A cumpărat și câteva flori pentru ea. O 

așteaptă încă să-i dăruiască dragostea, ultimul soldat care încă veghează la capătul ideii de 

singurătate. O așteaptă și poate vor avea norocul, dacă nu plouă să iasă la un tort de ciocolată. Îi 

zâmbesc cu entuziasm în timp ce o lacrimă mi se ascunde tristă după colțul ideii: soția lui a plecat 

demult către alte zări, dar probabil că Sam asociază amintirile în toată frumusețea lor și le 

împletește în vise elegante. Cine să mai priceapă? Important este că dragostea plutește încă în 

aer. 

Da, da, da… îmi confirmă încă o data, de două ori, de câteva mii de clipe ori… În timp ce Rebeca 

trece grăbită prin salon căutându-l pe Bill, întrebând în stânga și-n dreapta dacă se știe ceva. Se 

știe, pentru că Bill tocmai apare, iar Rebeca îl îmbrățișează cald cu privirea în timp ce cu o mână 

îi mângâie obrajul plin de cicatrice: “O să fie bine, dragul meu. Doctorii au spus că vom ieși 

biruitori din tot necazul acesta.” 

Stau puțin contrariată, neînțelegând despre ce necaz este vorba. Sara îmi șoptește: “Au 

supraviețuit unui incendiu foarte urât. Rebeca are uneori pierderi de memorie”. Trist, îmi repet 

ca pentru mine. Și totuși, dragostea pentru soțul său a rămas intactă. Minunat impact al naturii 

umane. 
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Mă împotmolesc apoi în gânduri inutile, pentru că le-am întors deja pe toate fețele și le-am 

bătătorit cu toate întrebările: Și totuși, de ce dragostea sfârșește prin a ajunge aici? Aici, în locul 

acesta care pare colivia secundelor. De ce dragostea, o dată dăruită generațiilor următoare, se 

întoarce într-o formă tristă și alungă spre singurătate sufletele încărunțite de timp? 

Mă revolt că nu este drept, prinsă în revolta lor. O simt, chiar și așa nespusă uneori. Sau spusă 

printre lacrimi închise în gânduri. Copii așteptați cu ceasurile eternității, care se pierd printre 

figuri străine, frânturi de aducere aminte, ochiuri de magie a trecutului, iar peste toate acestea, 

încă Dragostea care veghează frumos și așteaptă…așteaptă… Și multe flori în amintire, și poate și 

puțină ciocolată. 

Maria îmi povestește cum a trecut războiul cu toate gunoaiele lui și peste casa lor în Ucraina. Au 

supraviețuit, au reușit să fugă cu toții în Germania iar de acolo a emigrat spre UK, după ce-l 

cunoscuse pe soțul său, un chipeș pilot de aviație. Și mângâie pozele cu o delicatețe care doare 

și strigă peste toate memoriile timpului. “Îmi aducea mereu flori și ciocolată. Eram prințesa lui. 

Acum totul s-a prăbușit în întristare. Copiii au plecat în Canada, au și ei problemele lor… 

Important este ca sunt sănătoși…” Și lacrimi calzi îi spală obrazul măcinat de gloanțele timpului. 

Multe și nenumărate mărgelele amintirilor. Multe și nenumărate lacrimile întristării. Multe și 

nenumărate clipele în care dragostea încă veghează ca un ultim soldat în apărarea eternității. 

Mai respiră a flori și ciocolată, în toate culorile, în toate nuanțele, în toate aromele. Acolo în 

casele de îngrijire de la capătul străzilor. Străzi prăfuite de minutele realității. Unde aducerile 

aminte dansează îmbrățișate cu lacrimile și adorm în neuitare cu dragostea. 

Acolo unde timpul încă are miros de flori și gust de ciocolată. 

Simona Prilogan - Londra, Anglia 
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Iulian Filip – Sonete 

 

Sonetul revenirilor 

 

Revin de unde nu credeam să fiu –  

eram demult pe-acolo... Urme, urme... 

Cine-a putut atunce să le curme  

și ce mă face-acum din nou să viu?  

 

Cetire, recetire de albume –  

devreme amintirile roiesc... 

Deschid albume, cale îmi croiesc  

spre o răscruce dragă, lume-lume. 

 

Un drum stârnește mii de păpădii  

și-aduce  în răscruce roi de vise –  

un cer de vise plin și de copii... 

 

În toate zările luminile-s aprinse,  

să văd și drumul, unde teamă mi-i 

că nu ajung la timp... Spre vămi 

distinse... 

 

Sonetul amforei eterne 

 

Ce amforă se contura afară... 

Îl stânjenea cumva o draperie,  

dar... ce vedea, părea o poezie, 

și poezia da în primăvară. 

 

Ca-n mituri vechi, ce-i dat, se întâmpla –  

oracolul nu-admite îndoială... 

Ce simetrie-n forme, ce croială!... 

...Și amfora a prins a se mișca! 

 

Nu mai îcurcă  nici o draperie...  

Ce vede... e superb în veci de veci:  

se leagănă pe drum o poezie, 

 

o amforă, în care să te-neci, 

metaforă ce singură se scrie... 

Cum s-o citești de-aproape? Cum s-o-ncerci? 

 

Sonetul ochiului penal 

 

Aud că prin America-i penal 

cu ochii să dezbraci ceea ce-ți place, 

cu ochii să răspunzi la... vino-ncoace, 

s-admiri... ochios și temperamental. 

 

Cu ochii și cu gândul păcătoși?... 

Atâtea ispitiri ne înconjoară, 

îndeosebi când dăm în primăvară... 

Păcat mi-s, Doamne, ochii sănătoși? 

 

La ce bun frumuseţea în lumină 

şi văzul ce-Ți  distinge opera, 

când ce-i frumos uluitor se-

ntină 

 

cu câte se citesc în  urma Ta 

și nu se deslușește ce dezbină 

frumosul în se poate  și  nu 

prea? 

 

 

Iulian Filip – Chișinău, 

Republica Moldova 
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Em Sava 
 

Emoții  
 

Draga mamei, de atunci nu mai suport pianul. Mi se face 

stomacul ghem și acum. La creierul meu nu ajunge muzica, ci 

presiunea turbată a unor clape plesnite peste bot cu sete de o 

cucoană nebună. Chopin îmi face pielea de găină, Mozart îmi 

dă stări de vomă. Știu că nu mă înțelegi și mă bucur că nu mă 

înțelegi, că tu iubești muzica până peste poate. E, până la urmă, 

un dar divin.  

Doamna avea două fete pe care nu le băga în seamă.  

Ele, sărăcuțele erau frumușele și blânduțe ca două picturi de 

Romako. Una de șase, cealaltă de opt ani. Stăteau lipite ca două 

mămăruțe zgribulite pe o frunză înghețată și se uitau cu ochii 

mari și albaștri la mă-sa, o străină lipită de casa lor luxoasă, o 

nebună ce cânta ca apucată de dimineață până seara. Nervos. 

Cu patimă. Non-stop. O iubeau, că alta nu aveau. Se temeau de ea, că era descreierată. Se ridica 

de la masă ori din cele mai banale situații, de multe ori din mijlocul unei discuții, de exemplu 

începea să-mi spună ce să cumpăr de la piață, se oprea năucă, se uita la mine ca și cum n-ar mai fi 

știut cine sunt, îmi întorcea spatele și se năpustea asupra clapelor ca și cum aia ar fi fost lupta ei 

cu viața.  

Domnul îi era plecat în străinătate de unde venea cu bani mulți. Dar degeaba. Oricât aducea, 

doamna tot nu era mulțumită. Crunt de geloasă pe plecările lui, pe viața lui de fante, cum zicea, îi 

făcea zilele un chin. Nu știu de ce avea ciuda aceea turbată pe el și nici de ce l-ar fi vrut acasă, 

pentru că nu-l suporta sub același acoperiș. Domnul era modest ca înfățișare,  aș zice șters. Mijlociu 

ca statură, cu un început luminos de chelie. Avea tenul foarte alb și din cauza asta, probabil, 

scăfârlia îi părea fosforescentă. Mereu umbla însoțit de o servietă din piele, pe care nu o lăsa din 

raza lui vizuală. Nu știu ce purta acolo. Părea important. Odată a uitat-o acasă. S-a întors panicat, 

roșu la față, gâfâind. A cuprins-o cu dragoste și a plecat, fără să zică nimic, deși fetele își făceau 

temele lângă mine, iar nevastă-sa zdrăngănea în sufragerie. Interesant, dar îmi amintesc mult mai 

bine cutele din piele bej ale genții  și modelul cataramelor aurii, decât trăsăturile lui.  

Și, pe cât de zgomotoasă îi era cucoana, pe atât era el de tăcut. O singură dată și-a ieșit rău din 

pepeni și a dat cu pumnul în masă, de-au sărit pe podele cănile de cafea și s-au făcut cioburi. 

Cucoana a înghețat din pălăvrăgeala ei smiorcăită și plină de reproșuri. A trântit ușa după el și nu 

s-a mai întors două săptămâni. A revenit la fel de tăcut. Aceeași umbră cu chelie fosforescentă și 

servietă de piele.   

Deși cucoana îl temea, ea era cea care-l înșela cu cine apuca. Vorba aceea: hoțul de hoț se 

teme. Sau poate nesiguranța o împingea la gesturi definitive și reprobabile. Eram naivă tare pe 

vremea aceea. Nu aveam deschiși ochii spre murdăria lumii, libertinajul nu se purta la vedere ca 

acum, dar nu aveam cum să nu văd ce se petrece în casă, gesturile nepotrivite care se războiau cu 

mintea mea curată.   

Doamna umbla îmbrăcată în casă cu niște capoate vaporoase cu pene la poale, care-i arătau 

pulpa cărnoasă la fiecare pas. Nu era urâtă, că-și găsea mereu câte un drăguț. Eu o vedeam bătrână, 

deși nu cred să fi avut patruzeci de ani. Avea multe rochii și nu aveau tivul făcut, era prins în ace 
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de gămălie. Nu existau pe vremea aceea mașini de spălat. Le spălam hainele în vană. Toată m-am 

făcut răni pe mâini când le-am frecat, așa că le-am cusut și doamna a fost mulțumită.  

Fetele au prins drag de mine, s-au lipit ca puii de cloșcă. Mă urmau peste tot și-mi povesteau una, 

alta. Și eu le-am îndrăgit și nu pot să spun că nu-mi plăcea la ei.   

Îmi amintesc ca și cum ar fi fost ieri locuința lor. Aveau un apartament uriaș în centru. Doar 

cei foarte bogați aveau apartamente așa de mari. Nu venise vremea lui Ceaușescu și oamenii nu 

știau ce e aia să stai la bloc. De fapt cu greu s-ar fi putut numi așa vilele somptuoase cu tavane 

înalte, cu încăperi largi. Baia lor era mai mare decât sufrageria noastră și a fost prima dată când 

am văzut cum curge apa din robinet. Eu stăteam într-o cameră mai mică și munceam de dimineața 

până seara, dar o făceam cu drag, că era mai ușor decât acasă și primeam și vreo doi bani. Îmi 

doream și eu rochii și multe altele. Însă n-am stat mult la ei.  

Într-o zi a fost unchiu’ Toma să vadă ce fac. Doamna i-a deschis ușa cu nurii la vedere. Ți-

am sus că unchiu’ era bărbat frumos și doamna nu era cuminte. Aprig s-a enervat unchiu și s-a dus 

direct la mica și i-a poruncit să mă ducă imediat acasă. „Voi știți cui ați dat fata?” 

Doamna a făcut mare scandal că era mulțumită de mine și făcuse înțelegere cu mica, dar unchiu’ 

nu m-a lăsat acolo. Atâta a dat din gura și s-a ciondănit, de n-a mai avut doamna ce face.  

Mi-a plătit bruma de bănuți ce mi-o datora și m-a lăsat să plec. Fetițele au rămas cu ochii 

în lacrimi, dar erau obișnuite. Mie-mi părea rău și de ele, dar mai ales că mă întorceam la munca 

hotarului. Era frumos la oraș, munca era mai ușoară și primeam și bani. Însă nu aveam ce face, 

ascultam dumnezeiește de cei mari ai familiei. Nu era loc de negociere. Așa erau vremurile, iar eu 

am crescut cu dragoste și ascultare de părinți. Nu ziceam „nu” la nimica.  

 

Em Sava – Toronto, Canada 

 

Florica R. Cândea - Versuri 
 

 

 
 
când eram mamă (1) 
 
tot (mai) amirosea ochiul drept a tine, fiule 
și sânge îmi curgea în vena mea de trup 
coboară-mă la braț de tine 
când luna ninge zbor de ambră și tămâie 
să nu uităm unul de altul 
alaltăieri din ieri de viitor 
poimâine au tot trecut  

cum trec 
se izbăvesc leacuri împotriva iubirilor trecute 
când tot mamă aș fi 
dincolo de vremuri, mila mea, frunza mea, 
ce-nflori din floare, să nu plângi, mila mea 
împăcată cu gerul nopții celei de taină... 
când și mai mamă voi fi, fiule, 
se vor întoarce cocori 
din zori de zări albăstrii de călduri de april 
prier 
iar eu, 
îmi voi lega la ochi funii ca o mireasă de o zi 
când iar voi fi mamă 
în ranița cu miez de nucă am să pun sâmburi  
dintr-o altă viață 
 să nu se ducă, ducă ducă... și-apoi 
să mă desenezi, fiule,  
cu mere coapte-n vin și forme 
devenite sentimente 
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când eram mamă (2) 
  

ce noapte mi se face 

înspre dimineață 

și  

roua ochilor mi se topește-n ceață, 

tu, fiule, ai să te bucuri de scena ta 

a propozițiilor durității (când) 

te scriu 

te rescriu 

când și mai mamă eram, 

tu, 

picătura mea de bibliotecă arsă  

coborai în stradă și jucai duruta comedie... 

când tot mai mamă eram 

precum florile find zăvoare poartă  

mi se făcea în vis, fiule, 

că vine un alt timp și 

ce de povești va spune 

când tot mai mamă voi fi fost 

ce afurisită ea, viața se va tot răsuci  

să nu te-ncrezi în ea, fiule, 

și, uite așa, 

din croșetă am pus mâinile cu inel   

pe brațul de santal al aromei  

când eram mamă... 

 

când eram mamă (3) 

 

fiule, în roua dintre miazănoapte-zi 

a înflorit un spin în trandafir  

și, cine să îi țină roua ațipirii între tăcute, 

mute, reci priviri, fiule... 

când iarăși mamă (tot) eram... 

țineam socoata de cerneluri și cupe reci de 

vin în creneluri deșarte sub stele de un cer 

senin... 

când tot mamă mai eram 

mâna ta, fiule, 

era tot rece și plecată la cutia poștală, iar 

culorile din cuvinte făceau febră 

când tot mai mamă voi fi fost,fiule... 

cu rost preaplin de buze arse 

înspre o golgotă fără anotimpuri, fiule 

am tot văzut cum fructele, 

ele, merele se rup... 

se rup... 

se rup... de coaja lor  

și pleacă  

se tot duc... 

se duc... 

se duc... 

din creanga lor  și cuib de cuc... 

ce falduri aveau capetele noastre plecate în 

goana lor, fiule,  

când iar mamă eram... într-un târziu călătorit  

de leagăn (cu tine) 

 

când eram mamă (4)  

 

se tremura paharul altei clipe, în mâna mea, 

fiule... 

iar tinerețea atârna de ceasornic de pendul 

cu umeri plecați... 

când (iar) mamă aș fi fost 

te doream ascuns în ploile cu stropi de stuf 

sau în magma de lacrimi seduse sau din 

cripta ochilor noștri orbiți de vedere 

când tot mai mamă voi fi fost 

cerul s-a înlăcrimat de lacrime de jad 

de plumb 

de cenușă  

de nori de plămânii azurii raze... 

nu te teme... 

mi-a răspuns (ea) viața... găsită... la stop 

când și mai mamă eram 

cumpăram pe fir de ață ani, să te cobor ori să 

te sui, fiule...  

pe frunze de iubire și gusturi de gutui 

când eram mamă  

scotoceam, fiule, 

averi perlate de taină în coliere și 

ademeneam salcia de la geam să-mi  cadă 

puf pe glezne 

să nu mă doară plecarea ta... când mamă nu 

voi mai fi... 

Florica R. Cândea – Arad, România 
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CORECTĂRI ISTORICE REFERITOARE LA CÂMPIA LIBERTĂȚII DIN BLAJ 

Anton ILICA 

 Frumoasă Câmpie a Libertății din Blaj amintește de Revoluția pașoptistă din Transilvania, 

în care românii au solicitat revendicări naționale (autodeterminare și egalitate). Era 2 – 14 mai 

1848, când circa 40 de mii de participanți s-au adunat aici, la chemarea lui Simion Bărnuțiu 

(profesor, politician, preot greco-catolic), pentru a susține ideile revoluționare, care răzbăteau în 

întreaga Europă post-napoleoneană. Cele 16 puncte ale Petiției adoptate solicitau egalitate 

națională, socială, politică, economică și culturală pentru români. Discursul de la Blaj a lui 

Bărnuțiu a fost un veritabil ”Program politic” pașoptist, afirmând ideile de unitate națională, 

independență, egalitate și autodeterminare. Acestea au fost faptele. 

 Blăjenii au conferit Câmpiei Libertății o ilustrare elevată a semnificației istorice, au 

îngrădit spațiul, au înălțat un drapel românesc care flutură peste gazonul bine întreținut, au 

construit Monumentul Gloria, cu trei statui feminine, care poartă cununa gloriei, reprezentând 

Moldova, Muntenia și Transilvania. Pe aleea principală, sunt înșiruite statuile a 26 de personalități, 

reprezentanți ai poporului român, care ”au rostit răspicat dorința arzătoare a realizării unității 

naționale, visul de aur al unor veacuri de suferință și luptă, prin istoricele cuvinte ”Vrem să ne 

unim cu țara”.  

 Între cele ”26 de busturi de bronz ale celor mai de seamă cărturari și revoluționari din țările 

românești” figurează: Avram Iancu, George Barițiu, Timotei Cipariu, Costache Negri, Gheorghe 

Șincai, Aron Pumnul, Ion Ionescu de la Brad, Vasile Alecsandri, Petru Maior, Andrei Mureșanu, 

Eftimie Murgu, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Ion Heliade 

Rădulescu, Gheorghe Magheru, mai apoi Andrei Șaguna. În șirul celor care ”au susținut visul de 

aur al unirii cu țara”, se regăsesc statuile lui Petöfi Șandor1 și episcopul greco-catolic Ioan Lemeni2. 

Alta este atitudinea pastorului luteran sas, Ludwig Roth3 

 Sus, pe Dealul Viilor se află Statuia lui Avram Iancu, pe locul unde a fost ridicată Crucea 

lui Iancu, distrusă în 1908, de urmașii lui Petöfi Șandor, după cum aceiași mascați în negru, au 

aruncat în aer Piatra Libertății. Mai sus, pe colină, veghează elegantă statuie a lui Eminescu în 

manta poetică, pe locul de unde, privind Blajul, a rostit celebrele cuvinte: ”Te salut din inimă, 

 
1 Iar un fragment din versurile poetului maghiar pașoptist:„Pe viaţă şi pe moarte”(Élet vagy halál): 

Croaţi, germani, sârbi şi români, 

Ce vă repeziţi cu toţii la Ungaria? (…) 

Căci nu sunteţi decât corbi, nişte corbi scârboşi, 

Dar maghiarul încă nici vorbă să moară, 

Doamne fereşte! Ba chiar cu sângele vostru 

Va zugrăvi pe cer Dumnezeu purpuriul zorilor… 

N-o să mai fie duşmani, când ultimul strop 

De sânge va curge din blestematele voastre inimi…” 
2 …amplasarea bustului episcopului unit Ioan Lemeni pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, în acest an când s-au împlinit 

155 ani de la izbucnirea Revoluţiei Române din Transilvania de la 1948/1849, este nepotrivită, la fel ca şi demersurile 

care se fac la Arad pentru amplasarea grupului statuar a celor 13 generali rebeli executaţi de către austrieci şi care se 

fac vinovaţi de crimele săvârşite împotriva celor 40.000 de români nevinovaţi, precum şi pentru distrugerea sutelor de 

sate româneşti din Transilvania. Ei sunt eroi, dar nu pentru neamul românesc, ci pentru cel maghiar.  
3 Citez: ”Lajos Kossuth, împreună cu Ladislau Csányi, îl arestează pe 21 aprilie 1849. Pastorul Roth este transferat de 

la Mediaș la Cluj, judecat de către „tribunalul de sânge” al nobililor (maghiari –n.m.) de la Cluj, care s-a întrunit pe 

10 și 11 mai, și condamnat la moarte prin împușcare pentru „înaltă trădare”, sentința fiind executată la trei ore după 

pronunțare.” (wiki) 
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Mică Romă”. În iunie 2019, Papa Francisc a canonizat aici șapte episcopi români greco-catolici, 

morți în închisori în anii 1950.  

 Nici n-aș propune topirea busturilor  de bronz ale lui Petöfi și Lemeni, dar punerea lor în 

șirul luptătorilor pentru libertate a românilor întinează memoria poporului român și sfidează 

istoria. Probabil că lista, aprobată de autoritățile din 1977, trebuia să satisfacă anumite cerințe 

dictate de politica vremii. Eminescu și Iancu privesc de Dealul Viilor din Blaj, observând 

”metaforic” cum drapelul României din Câmpia libertății flutură peste imaginea statuilor unor 

dușmani, amplasate între pașoptiștii românilor patrioți.  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Aleea statuilor 

                   

 
Eminescu, la Blaj                                                                                              Câmpia Libertății din Blaj 

Prof. univ.dr.Anton Ilica  – Arad, România 
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Daniel Ernestina – Versuri  
 

 
 

SCRISOARE MAMEI 

 

Proaspăt sunt 

și plin de forță 

ca un guvern remaniat 

Alerg la sânul fericirii 

ca un transfug repatriat. 

M-așez alături cu viteză 

promițător ca un recrut 

cu conștiința împăcată 

ca pacea noului născut. 

 

Și cum mă tem că-n viitor 

eu risc să-mi vatăm sănătatea 

cu ascuțitul spirit critic 

voi fi: supus, 

afumător, 

abăutor 

și apolitic. 

 

IUBITEI CU DOUĂ FEȚE 

 

Iubita mea cu două fețe, 

Din care una foarte dură 

Ce schimbă dragostea în ură 

Prin iarmarocuri și prin piețe, 

M-ai părăsit în ziua-ncare 

Ai înțeles că te iubesc 

Și că iubirea e cea care 

Îți face chipul omenesc. 

 

Revino-n casa din câmpie 

Ceru-nstelat să ne răsfețe, 

Iubita mea cu două fețe 

Din care una-i poezie. 

 

EVA OFERINDU-I MĂRUL LUI ADAM 

 

Cum râul 

Curge către vale, 

Iar valea-i jos 

C-așa e ea, 

În viață 

Nu am altă cale 

Decât să cad 

În viața ta, 

Căci mărul 

Mi-a aprins ideea 

Care învârte lumea asta: 

Când Domnul 

A creat femeia 

Satana 

A creat nevasta. 

 

Atunci bărbatul fără ură 

Mușcă o dată 

Și atât 

Și-această 

Primă mușcătură 

Ne stă 

De-a pururea 

În gât. 

 

CONJUGÂND „A IUBI” 

 

În viață 

mi-a plăcut 

să zbor 

cu „A IUBI” 

la viitor, 

necontrolat 
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și neatent 

să ard 

cu verbul 

la prezent; 

dar, 

de un lucru 

m-am temut: 

eu știu cât  doare 

la trecut. 

 

 

CÂNTEC PENTRU IUBITA MEA 

 

Iubita mea cu soare între dinți 

ai  învățat 

să zgârii și să minți, 

să zbori, 

să râzi ca o nebună 

și să mă legi cu razele de lună 

ca să mă tragi în zori 

la casa ta 

să văd ce mică-i lumea 

și ce rea. 

 

CITADINĂ 

 

În timp ce eu, 

prinzând curaj 

pretind acces 

la peisaj, 

iubita mea 

cu gânduri vechi 

îmi scuipă vorbe 

în urechi. 

Vecina mea 

de la parter 

cu deficit 

de caracter, 

ar vrea 

să le capteze ea, 

să le păstreze 

la saltea, 

să le doteze 

cu venin 

de dragul 

unui alt vecin. 

 

 

PORTRET DE FEMEIE 

 

Din trupul tău, frumoaso, 

Ce fericire picuri! 

Din sânul stâng curg fleacuri 

Din sânul drept nimicuri, 

Din ochi sclipiri viclene, 

Din gură mici minciuni 

Și-n jurul tău, în flăcări, 

O droaie de nebuni. 

 

RUGĂMINTE 

 

Iubito! 

fă un efort 

și taci! 

Știu că te doare 

dac-o faci, 

Însă aș vrea, 

dacă se poate, 

s-aud și inima 

cum bate. 

 

 

EI 

 

Făcut-anume 

să ne doară, 

iubito, tu 

devii vioară 

și-n dulce-alegro 

poți vibra 

cât nu știu proștii 

a căuta. 

 

Daniel Ernestina – București, România 
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Elena Mitru – Din Casa Gândurilor 
 

 

 

OCHII PE BUTELIE 

  În societatea românească a anilor 1960 și după, se 

respectau obiceiurile din timpuri de demult, care păreau a nu 

suporta curând vreo schimbare-transformare.Familiile duceau 

viața după tradiții, femeile încă se ocupau mai mult de 

gospodărie, bărbații, la muncă.  

  Partidul focos (roșu la culoare), care s-a instalat în 

forță pe meleaguri românești cu ajutorul vânzătorilor de Țară, s-

a interesat să ridice nivelul de trai al populației, să fie în pas cu 

noile descoperiri și transformări aduse de alții și însuțite de ei. 

Aceasta, nu din mare dragoste pentru popor, cât din marea iubire 

pentru propaganda comunistă. Așadar, femeile, au primit un ajutor neprecupețit prin apariția pe 

piața de consum (mai mult pe sub tejghea), a ceea ce se numea aragaz, adică mașina de gătit 

modernizată. Prin folosirea ei (cine-și putea permite să o cumpere), timpul și efortul pregătirii 

hranei zilnice se reducea considerabil, pentru că nu mai era nevoie ca gospodina să folosească 

lemne de foc, să se îngrijească între tăiatul a două cepe și alte zarzavaturi, să „mai bage un lemn 

pe foc” pentru a întreține flacăra aducătoare de minuni. Se scăpase astfel și de curățatul 

cenușarului, etc. Totodată, se elimina din gospodărie și Primusul, tot un fel de lampă care funcționa 

cu alcool și pe care se putea pregăti un ceai, cafea (dacă exista, căci de obicei se folosea surogatul 

„Unica”) lapte, etc. Cu alte cuvinte, micul dejun la cald.Pe lângă asta însă, funcționa vestita și mult 

timp nelipsita Lampă cu gaz;  „Gaz” care se cumpăra de la „Găzării”, cu sticla sau cu bidonul și 

care se numea de fapt petrol lampant. Aceasta avea o capacitate mai mare de folosință și totodată 

timp redus față de Primus. Așa a apărut progresul în acest domeniu, pas,cu pas.  

  Aragazul, minunea secolului, a fost foarte repede asimilat de populație. La început, 

se prezenta ca un reșou cu două ochiuri. Mai târziu, s-a „dezvoltat” și el, cu trei ochiuri, cu patru 

ochiuri, obținând chiar și un cuptor. Românii făceau eforturi să se adapteze „noului”, eforturi nu 

că ar fi fost o țară de oameni sărăciți, nuuu, pentru că iată, nomenclatura dădea tonul „sărăciei”-

mașină la scară cu șoferul aferent, sarsanale cu tot felul de bunătăți de la magazinele cu circuit 

închis, îmbrăcăminte de cea mai bună calitate produsă special pentru „aleșii noștri” (adică aleși 

între ei, că românii votau la fiecare Secție de votare, un singur candidat. Deci alegerea era făcută 

din start, să nu se producă oarece confuzii). A, da, printre magazinele despre care vorbeam, mai 

erau acelea care se numeau „SHOP”. Nu conta că majoritatea populației nu știa cum se traduce 

cuvântul (lmba rusă cea de bază care se preda în școli nu cuprindea și traducerea acestui cuvânt).  

Știau foarte bine că nu se putea pătrunde acolo decât cu valută a cărei existență atăgea după ea, 

săraca nevinovată, un lanț întreg de nenorociri: de unde ai valută, (era interzis ca cetățean român 

să ai așa ceva, însemna că ai venituri ilicite,de unde și prin cine,? etc.) Ei, dar era normal să se 

întrebe și să intre în panică tovarășii „observatori” căci salariile  erau bine știute și calculate ca 

„fericiții” de români să nu poată scoate capul decât atâta cât „gândeau alții pentru ei”.  

  Și tot așa, societatea asta în care „toți suntem egali, tovarăși”, iată că i-a „ajutat pe 

toți” și cu acele aragaze despre care vorbeam. Deci, cu eforturi financiare, hrănindu-se cu mai 
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puțin decât puținul oferit de „partidul iubit”, în timp, au reușit  să cumpere „minunea” aducătoare 

de un trai mai civilizat. Da, dar aragazul acesta trebuia și el alimentat cu o sursă de energie care la 

rându-i să producă cele necesare. Păi, această sursă de energie, se numea „butelie”, adică mai 

direct, în folosința uzuală „butelie de aragaz” (pentru că ea conținea acel gaz minune, numit gaz 

lichefiat care se obținea în rafinării de petrol și se păstra sub formă lichidă în conteinere cilindrice, 

construite special pentru a fi depozitat) după care alergau acuma mai toți (nu se știe câți 

„prindeau”), că și aici lucra bine munca „de sub tejghea”. Vrei să ai, trebuie să dai! Dai, dai, dar 

unde? Păi acolo! Și așa se afla cu mic cu mare, ce cum cât și unde ! Partea cea mai interesantă 

a„progresului” în acest domeniu, abia acum vine. Aceste butelii erau refolosite prin faptul că la un 

anumit loc bine stabilit se „întruneau” tovarășii consumatori sau mai bine zis, formau acele cozi 

(rânduri) nesfârșite cu care erau deja obișnuiți de la alergătura „să prindă” ceva carne, ouă, lapte, 

etc. dacă „se bagă” că nu se știa niciodată „când se bagă”. Fiecare cu butelia lui (pentru a o schimba 

cu una plină, coborâtă din camionul care le aducea de nu se știe unde), stătea așa în așteptare uneori 

și peste noapte. 15 lei costa gazul dintr-o butelie.  Cum la capitolul „haz” românii sunt neîntrecuți, 

unii dintre ei au pus din nou „pielea la saranură” și au mai cumpărat o butelie „la liber” (adică tot 

așa cam pe sub tejghea, că devenise o obișnuință stilul), să nu mai rămână în pană „de gaz”. Dar 

partea cea mai nostimă era că în timp ce stăteau „la coadă” fiecare cu butelia lui, unii simțeau 

nevoia să mai treacă pe acasă pentru diferite necesități momentane și atunci rugau pe cei din jur să 

fie „cu ochii pe butelie”, adică să nu vină altul să-și însușească butelia lui. Așa, au trecut și acei 

ani , în care „unii mai instruiți” erau cu ochii pe oameni ca pe butelie.     

  Așa a rămas fapta și expresia până în anul de grație 2020 (poate și mai departe) 

tocmai în America (SUA), unde „rămășițele comuniste” nu s-au debarasat de obiceiurile care le 

hrăneau altădată, și stau tot timpul cu ochii pe mine ca pe butelie.  

Dacă asta le face lor bine, așa să rămână, holbați! 

Capitolul „Ochii pe butelie” 

Vol.„Casa Gândurilor„-Editura Rawex Coms-București-România 2022 

 

 

 

UN TERORIST LA NEW YORK 

 

  Manhattan, Grand Central, ora 6.40 p.m. Mă urc în trenul cu destinația New Haven, 

care mă duce de obicei, acasă în Connecticut. Câteva persoane ocupă locurile disponibile (la 

alegere). „Distanța socială” impusă de starea de lucruri se respectă și prin automatismul creat. 

Liniște, liniște cât cuprinde; doar zgomotul produs de motorul locomotivei, zgomot cu care până 

la urmă sunt obișnuiți călătorii permanenți (nu este nevoie să facă un efort suplimentar pentru a-l 

suporta) și oricum, ora plecării se apropie (7.02 p.m.), iar el va dispare odată cu ieșirea din tunel. 

Dar, dintr-odată zgomotul despre care vorbeam este spart de vociferările pe care le aud tot mai 

pronunțat. Întorc capul și văd în vagon 4 persoane plus eu, singura de gen feminin. Dinspre capătul 

vagonului, se reliefează bine pe culoarul de circulație, un personaj având vârsta de aproximativ 18 

ani (după cum a apreciat privirea mea), bine spilcuit, pe care-l uitase mămica lui pe plajă iar soarele 

neprietenos, i-a impregnat o anumită culoare. Tropăia, dădea din mâini ca un disperat, lovea cu 

picioarele în toate obiectele (deocamdată) pe care le întâlnea în cale (bănci, uși), într-un cuvânt 

avea o atitudine provocatoare. S-a oprit lângă mine și a început să țipe în aceeași bălăngăneală a 

corpului, prcum că mama lui a murit și lui îi este foame. Vrea bani și mâncare și iar lovituri și 

tropăieli, de data asta chiar în banca din fața mea.  
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Îmi ziceam în acea fracțiune de secundă că mișcarea următoare va fi direct în mine, ținta, că asta  

devenisem.  

A văzut că nu-l bag în seamă și s-a mișcat către al călător (bărbat), cu care a schimbat câteva 

cuvinte cu tonalitate scăzută, chiar normală aș zice, după care s-a întors la mine-obiectivul,deci. 

Nu știu cum a sosit conductorul trenului, care cu duhul blândeții a încercat să-l liniștească. Nu 

dădea deloc semne că ar fi cu creierii zdruncinați. Din contră, l-a posedat dintr-odată o tăcere (mut, 

chiar) care l-a convins probabil pe conductor că „omul” a înțeles mesajul că este bine să se 

potolească. Am profitat de aceste momente și am trecut în alt vagon, unde stătea o doamnă cam 

de vârsta mea și m-am așezat în apropierea ei. Iată însă, că am fost urmărită și „monstrul” (așa 

arăta acum fața lui), a apărut din  nou mai fioros oprindu-se lângă noi și urlând pur și simplu că 

noi TREBIUE să-l ajutăm. Și dă-i cu injuriile și tot „tacâmul” bine învățat. Pe peron, se opriseră 

câteva persoane care nu îndrăzneau să se urceîn vagon. Conductorul a fost inspirat să se întoarcă, 

ori cineva l-a solicitat; cert este că l-a luat pe monstru, spunându-i că de data asta va chema Poliția 

,i a plecat cu el. Am presupus că l-a „înmânat” cuiva. Eram îngrozită. Din acest moment nu mai 

știu cum   s-au desfășurat lucrurile. Trenul a plecat la ora lui, iar conductorul a apărut din nou și a 

încercat o conversație care în fond, conținea un fel de încurajare pentru călători. Mulțumesc, 

oricum.  

Ce- am înțeles eu din această situație: 

 

1.Nu o pot numi întâmplare, fiindcă am convingerea că spectacolul a fost bine regizat.Nu mai dura 

mult și atacul direct la persoană (pumni, palme, șuturi cum am văzut prin mijloacele de informare) 

urma a se produce. Iar eu, tot cu gândurile mele învechite.Este oare mai ușor să fie instruiți pentru 

a deveni teroriști decât pentru a se integra într-o societate normală, pentru a li se insufla respectul 

pentru muncă și pentru oameni? 

 

2. Frica, spaima, groaza, trebuiesc introduse permanent și asta în special pentru persoanele în 

vârstă care sunt mai vulnerabile.  

 

3. Trăim acum rasismul venit din sens invers, dar asta nu se spune în cuvinte-se aplică pur și 

simplu.  

 

4. Desigur, cazul meu de astăzi, este unul dintre miile de cazuri bine regizate. Nimic nu este 

întâmplător. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-a apărat și am scăpat teafără.  

 

5. Pentru a mă proteja în astfel de situații, care sigur se vor repeta, m_am hotărât să-mi cumpăr un 

baston pliant, pe care să-l numesc PRIETENUL DE ZI CU ZI  și să nu mă mai pierd cu firea, pentru 

a imortaliza aceste acțiuni nedorite , fotografiind.  Da, dar și aici intervine un aspect: NU 

AGRESORUL ESTE VINOVAT VI PERSOANA ATACATĂ!. 

SE MAI POATE SPUNE CEVA?  

 

Capitolul „Un terorist la New York” 

Vol. „Covi Jurnal”-Editura Rawex Coms-București-România-2020 

  

Elena Mitru, Connecticut – SUA 
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Ovidiu Cornilă - Corida

 Toamna lui Bachus (subcapitolele 1, 2 
 

      

 

Sâmbătă seara, Dinu ieși în părculețul din fața casei. Își alese o 

bancă mai apropiată de fântâna arteziană miniaturală și se așeză 

liniștit. Scoase din buzunarul pantalonilor un pachet de LM și 

aprinse o țigară. Nu termină de tras primul fum, când auzi, chiar 

lângă el deja bine-cunoscuta voce a lui Mister V, dispărut de ceva 

timp: 

      -De câte ori îmi aduc aminte de acele momente, mă apucă așa, o stare nedefinită, un amestec 

melancolic de timp trecut pe care îl poți considera fără nicio rezervă parte dintr-o viață care ți-a 

aparținut, nu din ceva ideal sau regretabil. Cred că e o amintire specială, una dintre speciile acelea 

care azi nu mai există... 

      -Bine ai revenit, Mister V, îl întâmpină cu bucurie Dinu. Cât pe-aici să nu te recunosc,  

      -Bucuros de revedere, veni răspunsul. 

      -La ce amintire te referi, mă rog? Ai intrat în scenă direct. 

      -La momentul nașterii. Nu uita că am și eu ceva anișori. Nu ca tine, dar... 

      -Toți avem ceva aparte care ne face să fim vii. Pe unde ai mai colindat în ultima vreme? 

      -Am locuit între timpuri latente, acolo unde nu eu m-am regăsit, ci m-am poposit. Nu puteam 

să mă bag prea mult în viața ta, Dinule. Aveai și tu nevoie de pauze. Acum observ că ești ocupat, 

nu ai timp de nimic. Îți e plin capul de tot felul de tehnici, de materiale de construcție și de case. 

Deh, omul vrea să câștige mai mulți bani, face eforturi să învețe cât mai multe, să arate, să se 

afirme. Ce nevoie ar avea acum de conștiință? Niciuna. Adevărul este că nici eu nu te-am mai 

căutat. La felul în care am discutat tot drumul ăla de trei zile înspre Spania, m-am simțit folosit, 

stors ca o lămâie, se lamentă Mister V.  

      -Ai avut rolul tău, clarifică Dinu. Îți pare cumva rău pentru tot ce am trăit împreună? La urma 

urmei, partea din lumea fizică sunt eu. Eu trebuie să dau cu capul de toate pragurile, nu? Iar tu, tu 

poți trece în orice dimensiune vrei, poți face orice, pentru că pentru tine nu sunt legi care să îți stea 

împotrivă. Tu nu ai nicio teamă, ești un mic infinit agreabil în marea mea singurătate. 

     - Poate că ai dreptate, dar atunci când eu am sugerat ceva, tu ai ascultat întotdeauna, și dacă nu 

ai urmat un sfat, măcar i-ai dat o anumită importanță. 

      -Și cu ce ocazie ai reapărut, Mister? Voi avea nevoie de tine cumva în următoarele zile? făcu 

Dinu curios. 

      -Probabil. Știu că vei face o călătorie, vei întâlni oameni noi, vei experimenta situații diferite 

și vei avea tentații. Vei face un pas în a merge mai departe. 

      -Ce tentații, despre ce vorbești? îl iscodi Dinu. 

      -Nu are rost să știi, consideră doar ce ți-am spus ca pe o intuiție. 

      -Călătorii fac cu duiumul, viața mea e o călătorie, V, oftă Dinu. Nu mi-am găsit niciodată un 

loc al meu. Cam întotdeauna am fost în căutarea unuia, am fost aproape, dar nu ... Și apoi, fiecare 

încearcă să își găsească o compensație a modului de a fi pe undeva. Nu? 

Mister V dispăruse. Dinu vorbea singur. Eh, și făcu un gest de lehamite, așa face mereu. Pe urmă 

fixă cu privirea firicelul de apă care ieșea din gura îngerului de piatră care trona în mijlocul ovalului 

minusculei fântâni arteziene.  Curgea dinamic, fără niciun artificiu. Nu avea nimic deosebit.  

 

În dimineața zilei următoare, Ilie îi spuse că primise un pont să meargă la cules de struguri. 
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      -Îmi mai dezmorțesc și eu oasele, drecu’. Pe căldura asta, mai schimb și eu macazu. Mai un 

struguraș, mai o bericică, aer curat, liniște, mișcare. Nu ca aici, la capitală. M-am săturat de 

zgomot, parcă aș sta într-o cutie. Pheaoah! Am înțeles că e nevoie de încă o echipă de șase sau 

maximum de șapte persoane. Mergi în Coslada și adună-ți oamenii. Gata, te-am uns căpitan. Da’ 

să nu uiți niciodată cine este mareșalul. 

      -Nu uit, nu uit, se amuză Dinu. 

      -Bă, și să ceri și tu ceva mălai de la fiecare, la sfârșit, că le-ai pus munca pe palme. Sunt mulți 

pârliți care freacă menta prin parc, doar știi. Vezi că plecarea e marți, ai două zile la dispoziție. 

Mai bine să mergi cu cei pe care îi cunoști cât de cât decât să îți bage spaniolii pe gât mai știu eu 

ce negri, țigani sau arăboi. 

       

Luni dis-de-dimineață, Dinu păși mândru în parcul din Coslada. Își sună o parte din ,,preietenari”, 

iar pe ceilalți îi găsi destul de repede. Pe urmă își dădură întâlnire în autogara din Mendez Alvaro, 

să ia autocarul spre Puebla de Almoradiel, satul din provincia Castilla la Mancha unde spaniolii îi 

așteptau deja. Dinu se puse în contact cu șeful lor, un anume Julian. De fapt, aveau să lucreze la o 

familie, se pare că cea mai înstărită din toată zona. Era vorba despre vreo patruzeci, patruzeci și 

cinci de zile de muncă, asta dacă nu ploua. Cazarea era gratuită, nu și mâncarea. Aici, fiecare 

trebuia să se gospodărească. Iar plata se făcea la finalul fiecărei săptămâni. Duminicile erau libere, 

iar plata destul de tentantă. Tentația, îl izbi gândul pe Dinu. O fi tentația despre care vorbea V, 

banul... 

 

În autogară, Dinu se întâlni cu toată echipa: un fost măcelar mic de statură și cu doi dinți în gură 

(avea să fie numit Gingiilă), Nicu, un învățător constănțean zgârcit de mama focului, nea Ion, un 

țăran la vreo cincizeci și ceva de ani din Maramureș. Pe nea Ion îl însoțea un nepot, Bogdan. Mai 

era printre ei și Manuel, un puști căruia abia îi ieșiseră tuleielile, băiatul unui pastor adventist din 

Coslada și Adrian, profesor de geografie. Asta era toată echipa lui Papuc. 

      -Hai, băieți, acum, că suntem toată formația, să luăm biletele și să mergem. Avem cam o oră 

și jumătate de călătorit cu autobuzul. Mâine dimineață începem munca, anunță Dinu bine dispus. 

 

Ce curios! Cu nici două luni în urmă, nimic din tot ce se întâmpla acum putea fi visat sau intuit. 

Nici măcar în cele mai optimiste scenarii. Urma o nouă călătorie, una cu un scop bine definit, un 

univers diferit. În toate sensurile. 

      La doisprezece fără un sfert, autobuzul părăsi leneș autogara Mendez Alvaro. Orizontul 

Madridului afișa un albastru amețitor de frumos. Era, probabil, același cer din faimoasa piesă a lui 

Elvis Presley, Blue Spanish sky. 

       

 

      Rendez-vous-ul cu spaniolii avu loc la Bodega, un fel de cooperativă proprie. De acolo, 

spaniolii îi cazară pe toți într-o casă mare și spațioasă, situată chiar la marginea satului. Cu ani în 

urmă fusese casa unde locuiseră părinții lor. O reamenajau în fiecare an, special pentru 

,,strugurari”. Condițiile nu erau nici rele nici bune, decente, mai bine spus: trei camere, toate cu 

câte un dulap pentru haine, paturi vechi, care scârțâiau ca niște babe. În una din camere, în loc de 

paturi, spaniolii puseseră niște saltele, direct pe jos. Cei care le ocupau: Adrian, Dinu și Gingiilă 

aveau să doarmă a la japonaise. Holul de la intrare dădea într-un soi de bucătărie cu toate cele de 

trebuință din care ajungeai într-un sală de mese improvizată, separată de un perete de plexiglas 

probabil cândva tot parte a bucătăriei. Baia, o cașcarabetă improvizată dar curată, se afla separat 

de corpul casei, iar dușul, o țeavă îndoită cu un muștiuc la capăt, la aer liber. Partea bună era că nu 

cereau bani de chirie. Alții o făceau, ispitiți de nemernicele balcanisme ale unora dintre cei care 

vedeau în tot profit. O mie de pesetas pe noapte de căciulă. De la câțiva inși, pe o lună și jumătate 

de muncă, ieșea ceva. Jumătate lua spaniolul și cealaltă jumătate românașul nostru afacerist... 
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Dincolo de gard, libertatea. Câmp cu struguri cât vedeai cu ochii.  

      Pe stradă mai erau câteva case similare, toate folosite cu același scop. Asta o află întreaga 

echipă de la Gingiilă, care, curios ca o pisică, dăduse deja o raită prin cartier să se orienteze și el, 

ca tot omul. Și să găsească instituția preferată: un bar.  

La vreo câteva case de ei alți spanioli cazaseră cu o zi înainte alt grup din care făceau parte trei 

marocani și doi moldoveni de dincolo de Prut, unul tânăr, cu o cicatrice imensă pe față, care făcuse 

pușcărie într-un gulag din Siberia și care, se pare că lucrase ca mercenar prin câteva țări arabe și 

unul mai în vârstă, calm, de parcă era ardelean, cu o mustață lungă și neagră ca de țigan, care 

fredona toată ziulica pe nas. Bețivi profesioniști cu toții. Cum prieteniile fuseseră oficiate, fiecare 

seară însemna o eternă revedere între reprezentanții de seamă ai celor două echipe. La bar, 

bineînțeles. 

 

Ceilalți, printre care și Dinu, dădură o raită prin centru, să facă niște cumpărături, că de, frigiderul 

era gol pușcă. Lângă clădirea Primăriei se afla un Dia, un fel de magazinaș cu de toate. Intrară cu 

toții și fiecare își cumpără cele de trebuință. La ieșire, mai bine spus la case, Dinu îi făcu semn lui 

Nicu: 

      -Ia uite, Nicule, ăluia din fața noastră îi iese o copită de porc din geacă. Ce naiba, să nu îmi 

spui că... 

      -Da, băăă, râse Nicu înroșindu-se ca un rac fiert, am văzut și eu; a ciordit un jamon întreg. Ăsta 

e de-al nostru. Cum dracu l-a băgat în haină, nu pot să îmi explic. Românii noștri sunt dați naibii. 

Ca să nu cumva să dea de bănuit, individul cumpărase un carton de vin și un salam de vită. Grosul 

însă nu se afla pe tejghea. Casierița nu observă nimic, îi ceru mecanic banii pentru vin și salam, 

așa că piciorul de porc ieși din magazin viu și nevătămat... Cu românaș cu tot. 

 

A doua zi, la șase și jumătate, trezirea. Spaniolii, înarmați până în dinți cu foarfece de tăiat 

ciorchinii și esportoane de cauciuc veniseră cu trei furgonete să ia lumea la muncă. 

Procedeul era simplu: se formau perechi, iar fiecare pereche trebuia să culeagă un rând de cepas, 

adică de tufe de struguri de la un cap la altul. Până când nu mai era nimic de cules. Esportonul sau 

coșul era umplut și apoi strugurii depozitați într-o remorcă aflată în afara podgoriei. Când remorca 

se umplea și ea, strugurii erau transportați la bodegă. Tot ce trebuia să faci era să stai aplecat, să 

tai strugurii din tufele pitice și să îi cari cu cel cu care lucrai la remorcă. Toată ziua, până la șapte 

seara. Simplu și nu prea. Spaniolii erau obișnuiți cu acest tip de muncă. Pentru ei era simplu, doar 

trăiau din asta. În primele trei zile nimeni nu știa cum să găsească un răgaz, să își odihnească 

spatele. Niciunul nu mai lucrase cu așa ceva până atunci. Era dificil să te ții după spaniolii care 

parcă alergau pe plantație... 

Și mai erau și altele: spre exemplu, foarfecele de tăiat ciorchinii. Existau două tipuri mai utilizate, 

cele fabricate în Spania, mai grele, cu arc puternic, cu care lucrau spaniolii și cele franțuzești, mai 

ușoare, cu arc mai puțin tens și care se dovediseră cam neîndemânoase la muncă: se încleiau prea 

repede și trebuiau curățate din când în când, ceea ce cam scotea perechea din ritm. La început, 

echipa a folosit sculele spaniolilor, însă, din cea de-a doua săptămână fusese impusă regula de a-

ți cumpere propriile ustensile. Aveai de ales, plăteai mai puțin pentru un foarfec franțuzesc, dar te 

opreai mai des pe câmp și trebuia să recuperezi de fiecare dată când întârziai sau plăteai de îți 

ieșeau ochii, făceai scurtă la mână, dar mergeai în rând cu ceilalți.  

      -Bă, decât să îmi cumpăr un foarfec de-al lor, mai bine îmi iau unul de ăl’lalt, mai ieftinior. Și 

cu restul am de coniac. Hehehehe, behăi Gingiilă, fericit de strașnicul negoț pe care tocmai și-l 

încropise. Tu ce îți iei, Dinule? chirăi cu o voce subțire și iscoditoare. 

      -Eu mi-am luat unul de-al lor, dar nu mi-a prea fost de mare folos. Mi-am tăiat degetul mic de 

la mâna stângă în două, cu tot cu unghie chiar din prima zi. N-am mai lucrat cu de-astea. Până mă 

obișnuiesc... 
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      -Ai lăsat sândjăle pisti tăt pi unde-ei lucrat, adăugă nea Ion, maramureșeanul. Noroc di fata lu’ 

Francisco, că mi ti-o pansat. Ei, toati înșep așa. Așa-i cân’ nu știi. Nevastâ-mia era cât pi ci sâ-ș 

taii picioru la coasî, când am luat-o di muieri. Da’ pi urmî o-nvațat, cî n-o avut încotro. Acu’ cosăști 

ca un barbat. Cot la cot cu tătî lumia. 

      -Aoleu, nea Ioane, dar tot parcă îmi vine să sap o groapă în pământ să îmi pun cocoașa în ea. 

Mor de durere de spate, se văită Dinu. 

      -Lasă, că toți suntem la fel, zise Nicu. Eu abia aștept să ajungem acasă, să fac un duș și să beau 

o bere. Uite, și îl arătă cu capul pe băiatul pastorului adventist, care înghițea pe nerăsuflate apă 

dintr-un ulcior de lut, îl pun pe Manuel să îmi facă o frecție și apoi să îmi sugă... un deget de la 

picior, poate mi se scoală. Ahahahaaaa, nu-i așa, Manuel? Ce spui, facem târgul? 

Băiatul  însă nu îi zise nimic, doar clătină din cap a pagubă, ca și cum ar fi spus: câtă lume idioată 

au adunat ăștia printre viile astea... 

Între timp, nea Ion, împreună cu Bogdan, nepotă-su munceau nevoie mare. Ajunseseră să îl 

depășească chiar și pe Juan, unul dintre cei trei frați spanioli, un om mărunțel, dar foarte iute. 

Manuel cu Gingiilă rămăseseră cam în urmă. Toți ceilalți, normal. 

La un moment dat, Francisco se ridică în picioare și îi spuse lui nea Ion cu voce fermă, dar în ton 

de glumă: 

      -Tranquilo, Ion, que parece que te ha pillado el toro! 

      Nea Ion, care nu știa o nici măcar o silabă de spaniolă, se ridică de spate și îi răspunse cu furie: 

      -Cum trag chiulu’, tu-ți Dumnezăii mă-ti di spaniol? Îmi dau sufletu’ icea pi plantația lu’ bună-

ta șî tot io trag chiulu? Anafora cui ti-o făcut di păcătos! 

Tăcere de mormânt. Toți înghețară. Apoi, un hohot de râs izbucni vehement. Nicu râdea cu lacrimi. 

Și Gingiilă hohotea și se zvârcolea, căzut pe spate, dând din picioare asemeni unui gândac.  

      -Nea Ioane, nu te înfuria, bre, că nu ți-a zis nimeni nimic de rău, îi explică Nicu printre hohote. 

Cică să mergi mai încet, că prea o iei înainte. Auzi, mergi printre tufe de parcă te-ar fugări un taur.. 

Ahaaahaaa..., și se înecă în lacrimi. 

Spaniolii râdeau și ei ținându-se cu mâna de burtă. Le explică Adrian, proferul de geografie 

confuzia.  

Nea Ion însă nu spuse nimic, el își vărsase năduful. La colțul gurii, un zâmbet timid prinse a se 

înfiripa. Ce dacă s-or supărat? gândi. Io di asta am vinit, sî muncesc. Mama lor... 

 

Amuzat și el de întâmplare, Francisco începu să fredoneze Una paloma blanca. Semn de 

mulțumire. Românii munceau bine. Poate că, dacă Bachus nu dădea ploaie, în loc de patruzeci și 

cinci de zile de muncă ar putea termina toată treaba în mai puțin timp... Și continuă să fredoneze, 

printre calculele cu struguri, români și bani. 

 
Ovidiu Cornilă – Madrid, Spania 
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Vera Crăciun - Versuri 

 
 
Reverie  
Străbat iar zarea cu privirea  
și ochii-mi fug, de nu-i mai prind, 
 Alerg cu ei nerăbdătoare.  
De lume parcă mă desprind! 
 În voie, liniștea se lasă,  
pe palme țin doi nori ușori  
Și albul crud îmi creionează  
cuvinte despre toamne-n hori!  
 
Mă văd, curând, prin ploi de frunze,  
prin raze calde care-mi spun  
Că tot fiorul pentru muze pot să-l adun.  
Eu mă supun  
Și-atunci, când seara tremurândă  
stinge lumini și-i asfințit, 
 Eu mă retrag,  
iar cerul nopții de stele, lună, e sfințit.  
 
Și-n toat-această reverie  
cu gândul sunt la Cel de Sus.  
Cum se creeaz-o feerie,  
iar frunza cum de m-a sedus?  
Și iar bat zarea cu privirea,  
iar ochii-mi fug, de nu-i mai prind  
Și-alerg cu ei, o visătoare,  
nemărginirea s-o cuprind!  

 
Între vis și iubire  
Aş vrea, pentru o clipă,  
surâsul să ţi-l prind 
 În raza ce se scurge  
prin jocuri licărind  
 
Şi să-ţi mângâi obrazul,  
o clipă să adorm,  
Trecutul în prezent,  
uşor să îl transform!  
 
Să-mi fie visul treaptă,  
o treaptă de-nălţare,  
Să simt iubirea vie,  
dar să n-o știu cum doare!  
 
Să cred că viaţă este:  
iluzie, strop-rouă,  
Frumosul şi urâtul  
să se despartă-n două! 
 
O nouă toamnă  
 
… și iarna a uitat de noi!  
Zăpezile-s acum departe,  
Iar toamna azi, prin lacrimi-ploi,  
Își plânge văile deșarte.  
 
Ici-colo, croncănit de ciori  
Aud cum umple-nsingurarea  
Și câinii latră de cu zori  
Înfierând mai mult crisparea!  
 
E-o altă toamnă în Gerar,  
Nu mai e loc de alb-zăpadă,  
Pe ochiu-mi trist, pe gând hoinar,  
Doar ceața stă acum să cadă… 

Vera Crăciun – Galați, România 
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Nicolae Nicoară-Horia – versuri 

 

 
IARBA DE ACASĂ… 
Cade brumă peste Primăvară, 
Iarba de pe crânguri toată-i arsă 
Şi Lumina a-nceput să doară 
Aici în pragul dorului de-Acasă... 
 
Peste-amintiri trec negurile noastre 
Ca nişte oşti tăcute şi înfrânte, 
Un fluier frânge zările albastre 
Şi o Vâlcea tot murmură sub punte... 
 
Mi-e gândul crud, ca frunza cea de nuc, 
Prin suflet n-auzi murmurul pădurii? 
La vară, Doamne, cum o să mă duc 
Copchil în sus pe Dealul Curăturii 
 
Şi-acolo, printre brazdele de fân, 
Cu stelele din cer amestecate, 
Să nu mai spună lumea că-s bătrân, 
Că prea demult plecat şi prea departe, 
 
Că mi-am uitat fărâma cea de humă, 
Copilăria mea nemăritată- 
Peste Primăvară cade brumă, 
N-o să ne-nvingă iarba, niciodată.. 
 
LA NUNTA CUVINTELOR... 
 
Acest Poem abia te mai cuprinde, 
Eu pentru tine-l scriu, să nu te mire, 
Cât a trecut de-atunci! Ori mi se pare, 
Tu, cea promisă, eu Poetul-mire 
 

Îţi recitam acolo sus pe Deal 
Şi-n urma noastră de la cununie 
Urcau nuntaşii înspre Casa nunţii, 
Acasa mea care ne-a fost să fie... 
 
Ţi-aduci aminte cum ploua din Cer 
Cu flori de Mai topindu-se-n cuvinte 
Şi azi îmi vine parcă să te cer 
Să-mi fii Mireasă cum erai–nainte... 
 
Dar e târziu şi Casa e pustie, 
Cu storurile trase peste gând 
Acolo, pe un Deal de Poezie, 
Doar paşii noştri se aud urcând... 
 
SUNT OSTENIT DE-ATÂTA RUGĂCIUNE... 
In memoriam GRIGORE VIERU 
 
Lăsaţi-mă să m’odihnesc puţin 
În Lacrima ce mi-a fost dată mie 
Din Ochiul Creatorului divin 
Să locuiesc aici în Poezie... 
 
Zăpada peste mine să se-aştearnă- 
Nu trebuia, nu trebuia să mori! 
În jurul meu acum e-atâta iarnă 
Şi soarele se-ascunde după nori; 
 
E vinovat şi el că tu te-ai dus, 
Spre ceruri gândul dacă mi-l ridic 
Parcă aud dojana ta de sus- 
„Nu am, moarte, cu tine nimic”! 
 
Şi cât ai stat tu, frate, printre fraţi, 
Adesori nu te-am băgat în seamă, 
Ne tot vorbeai de flori şi de Carpaţi, 
Ne tot plângeai despre-o anume Mamă, 
 
De Dorul ei de pe-un picior de plai 
Că nu îşi are-Acasă toţi copiii- 
La despărţirea ta şi mereu-vai! 
Noi ne slăvim plecaţii şi nu viii! 
..................................................... 
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LA NAŞTEREA POEMULUI... 
 
Sunt gândurile noastre bobotăi, 
Ţi-e dragă clipa asta- recunoaşte, 
E-atâta linişte în ochii tăi! 
Poemul se aude cum se naşte, 
 
Poemul meu, în care te cobori, 
Ca înserarea blândă peste ape, 
El niciodată nu-i copil din flori, 
El are mamă, tatăl e pe-aproape... 
 
Şi cerul parcă de pământ se leagă, 
Precum erau la începutul lor, 
Cine vrea şi poate să-nţeleagă 
Acest poem de-acum, e-al tuturor... 
 
BIOGRAFIE... 
 
Prea multe lucruri 
Nici eu 
Nu ştiu despre 
Mine 
Să spun. 
Biografia mea 
Uneori 
E atât 
De săracă! 
Ştiu doar atât, 
Nu sunt 
Copilul din flori, 
Am un tată 
Roman 
Şi o 
Mamă 
Dacă! 
De acolo în jos, 
Ori 
În sus, 
E grija celui 
Ce mă întreabă... 
Acum 
Nu mai e 
Timp 
De răspuns, 
Iertaţi-mă, 
Eu am 

Atâta treabă.. 
 
 
CE CAUTĂ ACOLO OCHII MEI?... 
 
Şi-aşa e plină lumea de mişei, 
Iartă-mă, nu vreau să fiu vulgar, 
Ce caută acolo ochii mei, 
La sânii tăi izvoditori de har? 
 
Miroase-a flori de tei în tot ce spun, 
Ce tânără e clipa, nu-mi răspunde- 
„Maestru” care scrie nu-i nebun, 
El are doar privirile flămânde... 
 
Iartă-mă, nu vreau să fiu mojic, 
Dar întrebarea asta nu-mi dă pace, 
Când înspre tine ochii mi-i ridic 
Se tulbură de la Adam încoace... 
 
Iartă-mă, nu sunt acel ce par 
Şi-aşa e plină lumea de atei, 
La sânii tăi, izvoditori de har 
Se uită şi se-nchină ochii mei... 
 
ŞI TOTUŞI VINE... 
 
Zadarnic 
Îndoielile mă rod! 
Şi totuşi vine, 
Cine? 
Primăvara! 
O simt aici, 
În Viţa cea de vie, 
Cum seva ei 
Îmi urcă-n Poezie 
Deodată 
Cu tăierile de rod... 
Răbdare, 
Doamne, dă-mi 
Să-i duc 
Povara! 
 
 
.Nicolae Nicoară-Horia - Germania 
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Lidia Popa - Versuri 
 

 
Nu știu cum să te iubesc 
 
Îmi ceri mereu ce am 
Nu știu cum să te iubesc... 
Sunt praful pe care, 
Cu cât îl scuturi de pe tine 
Pe-atât revine pentru a-ți opri respirația 
Ar trebui să mă înveți alfabetul iubirii 
Te iubesc mult, 
Dar nu știu cum să te iubesc. 
 
Așa te iubesc 
 
Mare Neagră 
plină ochi de albastrul cerului, 
 
așa te iubesc, 
în această imensitate turcoaz, 
 
transformată într-o amforă de cer, 
undă divină de pânze albe, 
 
un mister disipat într-o undă 
o mângâiere de briză pe piele, 
 
parfum de saramură peste arsură, 
între vacarmul de la țărm și orizontul incert 
 
așa te iubesc 
cu vălul tulbure de nisip cenușiu, 
 

Mare Neagră, marea murmurului 
oricărui devreme ori mult prea târziu. 
 
Doar remușcările vor rămâne... 
 
Doar remușcările vor rămâne 
să fi făcut atât de puțin într-un timp atât de 
lung. 
 
O mușcătură de măr și o bucată de pâine 
pentru cei care erau flămânzi la culcare. 
 
Un medicament pentru calmarea durerii 
pentru fiecare bolnav care nu avea nicio 
putere. 
 
Un acoperiș deasupra capului 
pentru cine casă o bancă în dosul arinișului. 
 
O fântână cu apă în deșertul alăturat 
pentru cei care aveau sete în zi de umblat. 
 
O familie cu dragoste cusută cu ață 
pentru cei care au fost mereu singuri în viață. 
 
Plantarea copacilor în locul rariștei omenirii 
pentru cei care își pierduseră plămânii 
 
Doar remușcările vor rămâne 
să fi avut și să nu fi dat de la sine. 
 
Pentru că banii nu au nicio valoare 
dacă nu hrănești în viață cu iubire mare. 
 
Deci, dacă aveți și puteți dona 
la judecata finală veți câștiga. 
 
Cadoul care v-a fost lăsat 
e pentru a vă salva sufletul de păcat. 
 
Rugămintea unui etern vagabond 
 
Și sublimul este prea puțin 
când din vorbe picură venin, 
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iar lacrimile sting focurile vii 
ce ard în voi nevolnice stihii? 
 
În zadar biet poet bați pe la porți 
ferecate cu lacăte le țin încuiate toți, 
nu mai vor să mai afle dragă frate 
că mai sunt pe lume și alte surate. 
 
Din poezii voi plăsmui un scut 
ca să-mi lungesc umbra pe pământ, 
iar când va fi să devin veșnică amintire 
pământul îmi va fi doar o rătăcire. 
 
Atunci să nu mă temi ci să te odihnești 
la umbra unui vechi stejar la Ipotești 
din cartea mea de versuri o poezie să citești 
ca un descântec de simbioze actoricești. 
 
Dacă-ți lipsesc 
 
Dacă-ți lipsesc, caută-mă într-un nor de lapte 
Voi fi aici pentru a supraveghea mersul tău 
Ai putea să mă găsești chiar și într-o frunză 
Ce tremură gâdilată de briza mării 
Sau în floarea ce naște din glastră 
Aș putea să fiu sămânța de grâu în 
primăvară 
Semănată de mâini pentru a renaște pe 
pământ 
Într-o lacrimă de ploaie pe obraz 
Sau în zborul unui vultur deasupra munților 
Un cuvânt de cerneală voi fi între rânduri 
Tu nu uita să mă cauți mereu 
În respirația unei poezii pe nisip. 
 
Doi canari liberi deasupra unei cornișe 
 
Ne putem întâlni oriunde în lume.Tu și cu 
mine. 
Crescuți ca doi fii ai ierbii din aceeași 
rădăcină. 
 
Mergând împreună ca două cuvinte 
într-un vers șchiop. 
Nu poate fi târziu dacă îmi spui când. 
 

Soarele este palid, nu este suficient pentru 
doi. 
Orele se scurg în ritmul robinetului defect. 
 
Mă întreb ce faci în acest răstimp. 
Nimeni nu răspunde. Ne putem întâlni. 
 
Doi canari liberi deasupra unei cornișe. 
Să facem din cuvânt un cântec unic. 
 
De Dragobete 
 
Voi șchiopăta ca un orb de atâta iubire, iubite 
Ziua de Dragobete îmi va burzului prin plete 
Iar, îmi va fi primăvară în suflet, cu tine 
Într-un vals de sonete secrete să ne aline. 
 
Cântă cu mandolina ta trubadur de versete 
Șușotiri amintind de zănateci pe biciclete 
Un amor de noi doi ca o baie de soare 
Povestind într-un tren într-o gară la mare. 
 
Mâinile, dragostea și darul 
 
 Mâinile trebuie să fie ca un pat 
 unde lucrurile dorm liniștit 
 amurgul scurt al somnului, 
 cu vise din adâncurile cărora vorbesc 
 intimitățile lor cele mai ascunse, 
 de a poseda fără teamă. 
 
 Iubirea are nevoie de o mână deschisă 
 care îi permite să se oprească 
 sau să fugă departe din strânsură. 
 Să închizi degetele pentru a o bloca 
 o secundă, un minut, o oră, o viață 
 înseamnă să o faci să sufere și să moară. 
 
 Darul este mângâiere, înțelegere 
 care susține o respirație ușoară. 
 Ziua și noaptea cu lumina dintre ele 
 dau căldură sufletului pământesc. 
 Nu trebuie să fii bogat pentru a dărui  
 un infinit sentiment de iubire. 
 

Lidia Popa – Roma, Italia 
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Constanța Abălașei Donosă 

POPORUL DE PROȘTI 

  versus  Mihai Eminescu  

 

       Cartea de poezii „ Poporul de proști -versus - Mihai 

Eminescu ”, aparține talentatului poet Răzvan Ducan, din 

orașul Târnăveni, profesor și inginer de profesie, membru 

în Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Cluj, din 

anul 2001. Cartea a apărut la Editura NICO, din Târgu-

Mureș în anul 2018, editură condusă de promotorul de 

cultură, jurnalistul și poetul Nicolae Băciuț.  

       Prefața cărții este semnată de un talentat eminescolog 

Valentin Coșereanu, cercetător științific, director al 

Memorialului Ipotești și Membru de Onoare  a Societății 

Române de Istoria Medicinei. Domnia Sa, este Laureat al premiului   

„ Alexandru Oprea ”, conferit de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul 

Ministerului Culturii și Cultelor.  

După citire, am recitit cartea! Această repetare a fost semnul meu de apreciere, citind ceva nou și 

ingenios despre Eminescu. „ Așa de pildă, am citit într-o revistă de cultură cu mulți ani în urmă, 

cum prof. Venarrizo Cappelletti, directorul general al Institutului Enciclopediei Italiene, unul 

din așezămintele culturale mondiale cu filiala la New York, face diligențele ca anul 1989, la un 

veac de la moartea poetului să aibă loc un răsunător congres „Eminescu la Roma ”. Dar și în 

Dacia Eternă au avut loc asemenea manifestări unde s-au întâlnit eminescologi din mai multe 

culturi europene și extraeuropene, având ca obiectiv imaginea lui Eminescu și a operei sale. În 

anul 1989 la cei 100 de ani de la moartea sa, nu mai exista nici un martor viu al existenței sale 

pământești. Adevărații contemporani ai săi suntem noi care avem uriașul privilegiu de a vedea 

cu ochii acel viitor necunoscut pentru cei din timpul nefericitelor sale zile de viață, când nimeni 

nu bănuia că el va deveni un mit, cel mai glorios mit românesc care face parte integrantă din 

patrimoniul literaturii universale. ”  

Am citit versurile cu sfințenie; în primul rând că-mi place Eminescu, și în al doi-lea rând surpriza 

neașteptată pentru mine, pentru versurile puse în carte. M-am bucurat firește! Unii pot spune 

citind cartea, că poetul Răzvan Ducan sfidează, însă Domnia Sa, exprimă prin această carte de 

poezii fidelitatea aspirațiilor lui Eminescu, viața lui ce s-a confruntat cu opera. Cine citește cartea 

poetului Răzvan Ducan, închinată lui Eminescu, știind cât de cât din opera Luceafărului, va 

înțelege drama omului din el, exact cum sunt versurile gândite! Surpriza a fost și pentru omul de 

cultură, domnul Valentin Coșereanu, care semnează prefața. În loc de motto la prefața cărții pe 

care o semnează cu plăcere domnul Valentin Coșereanu, se poate citi:  

       „ Domnule dragă, 

adresându-mă în felul acesta, simt nevoia să fiu mult mai direct, după parcurgerea într-o suflare 

a poemelor trimise. Citesc în ultimii ani tot felul de bazaconii, încât de foarte multe ori, mă mir 

că hârtia nu se îngălbenește de rușine. Am citit poem după poem din mare plăcere, dar și din 

curiozitate, având satisfacția că cineva îl pătrunde atât de bine pe Eminescu, cel care, astăzi, are 

parte de atâtea nelegiuiri. Să vă felicit? Ar fi prea puțin. Poate să vă spun că m-a uns la inimă. 

Cu sentimentul că mi-ați încheiat mângâietor o zi tâmpită, rămân al Dumneavoastră apropiat. ” 

                                                                                    Valentin Coșereanu   
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                                                                       ( prin e-mail la 16 Noiembrie 2013 ) 

Uimitor pentru mine cuvântul Domniei Sale! Spun acest lucru că l-am întâlnit personal la 

vernisajul expoziției mele de la Botoșani „ Dor de Eminescu ” în anul 2005, când s-au împlinit 

155 de ani de la naștere poetului, unde dânsul a și vorbit la vernisaj. A fost extrem de exigent, cu 

laude puține! Am avut de învățat multe de la domnul Coșereanu! Consider această carte de 

poezii închinate lui Eminescu, nu ca un spațiu restrâns din viața poetului, dimpotrivă, o poartă 

deschisă pentru mine, pentru tine, pentru noi toți, cum îl vedem pe Eminescu, și de câte ori pe an 

ne gândim la el și la poezia lui nepereche. Ochiul care citește, mintea care cumpănește și mâna 

care excecută, pot face opere geniale!   

   „ Astăzi e ziua când s-a dat de știre 

Că magii s-au oprit din urmărire, 

Că steaua s-a fixat ca în povești 

Deasupra unei case-n Ipotești. 

O astfel de Marie năștea simplu acasă 

Viitor dom, de limbă aleasă.  

Așa s-a ivit, cel ce fusese sortit,  

Să scrie poeme cu nimb aurit. 

Metafora, cea înflorită în durere, 

Pe limbă să nu lase stropi de miere. 

Și versurile să ajungă la ureche, 

Mlădiate-n formă nepereche. 

De-aceea cu flori, vă rog, nu veniți, 

Mai bine aduceți-i meteoriți. 

O lună plină de argint moale 

Să-i vărsați, mai bine la picioare. 

Din înalt aduceți marile șoapte, 

Din crengile cerului, stele coapte. 

Și puneți totul într-o singură glastră,  

Cu bătăi culese din inima voastră.  

Pentru că Eminescu e și-acum aici, 

Păstrați, vă rog, și iarna, teii înfloriți. ” 

                   - La steaua poetului, 

                             de ziua lui de naștere-  

       Nimic nu este întâmplător în lumea 

aceasta. Și eu îl iubesc nespus pe 

Eminescu scriindu-i poezii, închinându-i multe expoziții de artă, iar el, spirit cu evlavie, m-a 

purtat de-alungul timpului în multe locuri din arealul acestei lumi! Ultimile mele expoziții cu 

Eminescu a fost în China și la Iași, anul trecut de 15 iunie! Este prima oară când citesc asemenea 

poezie plină de zboruri înalte din propia inimă. Am avut prilejul să ascult versuri de aceiași 

manieră, închinate Luceafărului, scrise de un poet chinez, prof.univ.dr. Ding Chao. Consider că 

poetul Razvan Ducan, face parte, pe buna dreptate, din noblețea poeților al vremurile de azi. Are 

har și dar de a scrie! Gândul său curge în poezie.  

   „ La Eminescu apelează 

Toți cei care vor să-și ridice o casă. 

Unii fac din absența lui o prezență, 

Folosindu-l la perete de rezistență. 

Alții aduc doar prezenței sinelui flori, 

Și-l folosesc la pereți despărțitori. 

Cei mai mulți, însă cu sinceriate vor, 

Să-și mobilizeze cu Eminescu inimile lor. 

Când a cincea cameră a inimii va fi el, 
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Casa cu pereți va deveni castel. ” 

                 - La Eminescu apelează - 

       Scriu toate acestea, deoarece, în ultimii douăzeci ori poate douăzecișicinci de ani, nu se mai 

citește mult și nici nu se mai cumpără carte, cum se cumpăra odinioară. În ziua de azi, mai toată 

lumea de la mic la mare este preocupată de calculator și de internet. De acolo află vrute și 

nevrute! Astfel scriitorii ambulanți de după anul 2000, se simt de neclintit prin opera lor! 

       Poetul Răzvan Ducan, printr-o sinceritate și o modestie remarcabilă, ne oferă prin aceste 

versuri fidelitatea iubirii sale față de cel mai mare poet român, care a trăit într-un veac ingrat care 

niciodată nu a răspuns idealurilor sale! Ca mulți alții  iubitori de Eminescu, poetul Răzvan 

Ducan, l-a înțeles perfect! 

   „ A avut de ales între  

condamnarea la 39 de ani și ceva 

de neînvățare a muri vreodată, cu executare. 

El a ales, dar nu în locul lui,  

ci a poporului de proști ce i-a dat voie 

să aleagă în locul lui. 

Poporul de proști era prea preocupat de sine. 

Poporul de proști versus, poporul de proști. 

Numai așa poate fi înțeles Eminescu. ” 

                      - Poporul de proști versus Eminescu – 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constanța Abălașei-Donosă – Brăila, România 
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Valentina Balaban - versuri 

 

Magenta apusului 

Magenta apusului reflectă în inimă 

tăria astrelor, ce-mi clipocesc 

tainele sufleteşti prin terapia frumosului 

pe tărâmuri răsărite din visele ştrengare 

în taina Elfilor, fredonând 

notele curcubeului peste Oceanul 

privirilor crepusculare... 

 

Gânguritul primăverii 

 

Trezesc vulcanul, înfig columna Terrană 

pe meterezul clipei, ţâşnesc gheizerul 

să povestească coroanei cu glasul chemării 

gânguritul primăverii, ursit pe-un răsărit 

din bobul de muştar ce mută totul 

în riscuri către piscuri, pecetluind voinţa. 

Empatizez cu sferele prin miracolul 

iubirii eliberate prezentului conştient 

ce-mi schimbă jocul prin intenţii menite 

reinventării filelor arhivate de Sine. 

 

Ca să exişti… 

 

Ca să exişti…exist… 

Nu-i vesel şi nici trist 

Mă vezi, cum eu Te simt… 

M-auzi, că-s prinsă-n timp 

Tu joci în roluri întrupate 

Pe-o cruce ţintuită-n spate 

Eu…condamnată morţii 

Să-Ţi iasă Ţie sorţii… 

Venită din zenit prin Tine 

Aprinsă-i steaua pentru mine 

Să îţi respir suflarea Ta 

În ritm de univers dai inima 

Ca să exist…Exişti… 

Speranţă pentru trişti… 

 

Șansa curcubeului… 

 

O inimă rătăcită prin două zaruri 

jonglează în auzul Tău ce arhivează 

replica restricţiilor cu palpitaţii confuze 

lăcrimate spre şansa curcubeului 

împăunat de izbânda seninului 

peste praguri de zâmbete, 

dând impuls momentului 

din pulsul întregului, 

spre-a decola către ţeluri… 

 

Dor de clorofilă 

Răpciunea… sorbul sevei 

pustieşte prin suflarea-i turbată, 

curcubeul ruginit într-un dans 

ce frunzăreşte tristeţile paşilor fulgeraţi 

în tânguirea codrilor. Spre colecţia 

arămiu-argintie, filigranează ramul 

ostatic al ţurţurilor, către suspinul 

aişorului, din dor de clorofilă… 

 

Meniu 

Pe-un platou cu file, 

Se servesc idile 

Inimi povestite, 

Jumătăţi găsite 

Zâmbete şi patimi 

Într-un bol de lacrimi 

Irişi traşi în fluturi 

Papilele bucuri 

Garnituri de vise 

Printre buze-aprinse 
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Un strop de savoare 

Tandră-mbrăţişare 

Un meniu pe jar 

Şi-un pocal-nectar 

Meniu cu iubire 

Platou-fericire… 

 

Grădina Maicii 

 

Ţară şi grădină, Maica o închină 

Harta-n semn divin, sub un cer senin 

Icoană sublimă, cu scut de Lumină 

Munţi şi Mare-nchin, Tricolor anin. 

 

Grai din colţ de rai, din răstimp doineai 

Glia e-o comoară, doru-i primavară, 

Datini vechi păzeai cu viteji de plai 

Strămoşii luptară,pentru mândra ţară. 

 

Muzica şi versul, bardul Eminescu, 

Dunărea albastră-n valsul de măiastră 

Pe-un arcus maestru, ne-ncântă Enescu, 

 

Cruce-n Caraiman, oglindită-n neam, 

Babele ţin tonul, energii în OMUL, 

Zămisliri pe-un ram, Grădină, Adam… 

 

E Timpul... 

 

Cumpăna vieţii-n semn de-ntrebare 

Căi rătăcite-n marea-ncercare 

Clipe-n miracol strunesc anotimpul 

Cel ce veghează, şopteşte: 

-E Timpul… 

Roi de iluzii, speranţă-n credinţă 

Evadare din umbră-n zâmbet, voinţă. 

Prin sfetnicul nopţii, mijeşte Olimpul 

Iar zorii ne-arată prezentul: 

-E Timpul… 

Zile născute din grai şi făcute 

Aura-i scribul de-abis spre redute 

Tainiţe căi, plăţi din răstimpul 

Torc şi se-ntorc strigând: 

-Tu eşti Timpul!... 

 

 

VIS BULEVARDIST... 

 

Pe bulevardul înflorit 

Paşii-mi recită gândul 

Sub flori de tei doi tinerei 

Se sorb într-un sărut... 

Pe-o bancă, duşi pe gânduri. 

Doi bătrânei cuminţi 

Au hrana în trecut 

Iubire...gânduri...gânduri... 

Nuntaşul trandafir tronează 

Pe-o linie continuă 

Iar Cupidon prin flori ocheşte 

Mirajul dragostei animă 

Merg derulând din amintiri 

Mă văd iar, stând pe-o bancă, 

Ghiduş am gândul la sărut... 

Pe bulevardul înflorit 

Paşi-mi recită gândul... 

 

 

PREZENTĂ… 

 

Prezentă ieri...prezentă azi 

Prezentă-n totdeauna 

Privirea Ta în ochii mei 

Păstrează-n veci cununa 

Pe puntea Timpului, arcuş 

 

Valentina Balaban – Brăila, România 
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Adi-George Secară 
 

 

 

Un apostol al lui I.L.Caragiale și al Autenticității (românești) 
 

Alexa Visarion, Caragiale vizionarul, Ed. Academiei Române, București, 2022 
 

Moto: 
 

„Caragiale scrie ca și cum ar proroci, are 
echivocul unui oracol. (...) Universul lui, deși 

construit din farse, este în mare măsură 
tragic. 

În universul lui Caragiale toate situațiile 
sunt drame fără repercusiuni. Nu există 

suportul unor mize reale, și din cauza asta 
personajele acestei lumi ridică mizele 

existenței 
lor la dimensiuni astronomice. În acest 

traseu de destin abulic nimic nu se întâmplă 
cu adevărat niciodată. Și din cauza asta toți 

tânjesc după acțiune, după suspans. Viața 
ar fi prea plicticoasă fără scandal. Fără 
melodramă, fără vodevil, ar fi iadul pe 

pământ. Ar fi doar tragic.” (p.85) 
 
*** 
 
Alexa Visarion aproape nu mai are nevoie de 
niciun fel de prezentare. Este o legendă a 
teatrului și cinematografiei românești, a 
culturii mondiale. Prin întreaga activitate, 
dar și prin acest tip de testament livresc, 
cum este cartea prezentată pe scurt aici, l-a 
transformat pe Ion Luca Caragiale, 

conceptul, omul, creația sa, într-un semizeu, dacă nu și mai mult. Desigur, dacă ne raportăm la o 
filosofie a culturii, iar nu la un misticism discuabil. Alexa Visarion contribuie astfel la 
redeschiderea dosarului clasicismului peren românesc, în ultimul timp punându-se accentul doar 
pe inegalabilul poet Mihai Eminescu, care, desigur, trebuie cunoscut și ca jurnalist. 
 
Apropo de clasici, A.Visarion declară: 
„Prestigiul real al clasicilor nu s-a datorat niciodată exclusiv consimțământului unanim retransmis 
din generație în generație, ci șanselor pe care ei le-au oferit uneia sau alteia 
dintre epoci de a se exprima prin intermediul lor. Viața valorilor se întemeiază, de altfel, pe 
această operă de libertate și neîncetată perfecționare a receptivității noastre.” 
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Prin astfel de demers, Caragiale este repus acolo unde îi este locul, este recunoscut ca piatră de 
temelie a destinului românesc, în particular, unghi de vedere universal, în general. 
* 
Conținutul caleidoscopic al cărții trebuie remarcat de la început: uneori este pledoarie pentru 
„artă vie”, (dar totul este… via Caragiale!): „În toate timpurile arta vie a avut o funcție 
contestatară. Astăzi, misiunea artistului se complică, el și creația sa fiind pecetluiți de instabilități 
și obsesii, de mistificări și deturnări ale unor idei fundamentale – libertate, democrație, adevăr, 
patrie, lume, destin… Profesia artistică nu mai poate supraviețui ca scop în sine. Astfel izbucnește 
cu violență maximă contradicția dintre ceea ce vor în general de la artă oamenii și ceea ce trebuie 
cu putere și har să releve și să afirme creatorii.” (p.64) 
Alteori, prin deviere, rezultă portretul României eterne împreună cu neantul valah, finețea 
psihologică împletindu-se cu monstruozitatea din celebra citare: 
„Dezvăluind mecanismul social-politic, Caragiale este lucid și necruțător în constatările sale, dar 
destăinuind omul față în față cu el însuși, meditând la ceea ce este necesitate și hazard într-o 
existență, violență și suferința, ca dimensiuni veșnice ale viețuirii ființei, autorul este cuprins de 
neliniște. În substratul operei sale, pândește ascuns cutremurul de care însuși lui Caragiale îi este 
frică să-l definească. ” (p.66) 
Printre rânduri, se află de către necunoscător pagini de istorie culturală, de luptă cu sistemul, 
asupra cărora nu insistăm aici. 

Există și portretistică fascinantă în carte, dacă ne referim aici doar la un Marin Moraru, în 
textul „Magia interpretării”, unde se face și o recapitulare a filmelor, de orice gen și metraj,  
realizate după opera lui Caragiale. „Imagini vii din gânduri uitate” este de o frumusețe și de o 
complexitate aproape proustiană, ca și eseul „Carnavalul existenței”: cheia de interpretare este, 
desigur, Teatrul, nu ca literatură sau nu numai ca literatură, ci ca dar al zeilor sau al Omului, al 
condiției umane, fenomen cultural care tratează tragicul, absurdul, de pildă, cu un curaj demn de 
Prometeu, care este posibil să-l fi furat tot de la zei! 
Mai nimic nu scapă acribiei bibliografice, orice se intersectează cu… catharsisul comentării și 
analizei fenomenului Caragiale în sine nu se poate rata, de la… Platon la Freud și Invers, până la 
Aristotel, de la Pascal și Leibniz la Garabet Ibrăileanu ș.a.m.d. 
Și pentru că a venit vorba de Tragic, nu se putea să nu fie și un capitol dedicat… destinului, 
„Neliniștile destinului caragialesc”, cu un moto din Montherlant: „Crezusem mereu că se poate 
întemeia ceva pe dispreț; acum știu ce anume: moralitatea.” 
„Vizionarismul lui Caragiale” este detaliat în „Nocturnele lui Caragiale”: 

„Opera lui Caragiale ascunde infinite versiuni de interpretare capabile să vorbească 
prezentului prin trecut despre viitorul său. Alături de marii satirici ai lumii spirite 
incisive în explorarea nimicniciei umane, autorul „cel mai fluierat” – cum îi plăcea să se numească 
– este viu, actual și etern în multitudinea de sensuri pe care le tăinuiește opera sa. 
Hulit și aplaudat, contestat și aclamat, neînțeles decât în parte, întotdeauna sursa unor polemici 
aprinse, acest titan al literaturii române și-a încifrat întreaga operă într-o 
complexă ambiguitate de valențe. 

Dincolo de întâmplări și fapte, dincolo de cuvinte și situații, Caragiale naște cea mai 
burlesc-violentă-tragicabsurdă dintre comediile românești. În spatele atâtor „uși închise”, trucate 
cu efecte de vodevil și farsă, sălășluiește enigma acestui univers neliniștitor. Câteva dintre 
lucrările sale pot înlesni, cred, descifrarea acestui inedit tratat histrionico-filosofic de abulie 
existențială. 
Opera caragialiană ne identifică continuu prezența în prezent… Monologul „1 Aprilie”, „Moșii 
(tablă de materii)”, „Inspecțiune” și „Grand-Hotel Victoria Română”,sunt codurile de descifrare 
și înțelegere a acestui complex și misterios delir caragialesc.  
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De aici putem începe o nouă „lectură” a creației operei caragialiene.” (p.91)  
Dosarul de presă al filmelor și pieselor puse în scenă (în țară, dar și la Moscova sau în Islanda, 
S.U.A., - din partea a doua a cărții), inspirate de Caragiale, cele marca Alexa Visarion, este demn 
de 1001 de nopți ale teatrului. 
* 
Din perspectiva pierderii recente, cuvântul înainte semnat de George Banu are valoare absolută, 
care ne obligă nobiliar să cităm în întregime, subliniind mai apoi valoarea profetică: 
 
Volumul Caragiale vizionarul, propus de Alexa Visarion este rezultatul unei comunități de o viață 
între regizor și opera lui Caragiale. El o tratează ca pe un teritoriu complex pe care a reușit să- l 
traverseze în decursul timpului. 
Este o carte vie, o carte mărturie ce asociază contrastele lumii caragialești, o vizitează din 
perspective inedite, o luminează în colțurile ei cele mai ascunse. Nu e doar o carte 
de studii, ci o carte – șantier cu toate surprizele pe care acest voiaj îl pune în evidență cu talent 
și dăruire. 
Caragiale iese din matca lui și se revela sfâșietor și tragic fără a-și pierde însă resursele comice. 
Citesc și răsfoiesc cu emoție aceste pagini care sunt mărturia unei pasiuni și a unei devoțiuni. 
Iată o piatra de hotar pentru moștenirea lui Caragiale. 
George Banu 
Paris, 11 septembrie 2022 
* 
La pagina 217, într-un Crez emoționant, intitulat „Ispitit de Caragiale”, se scrie, printre altele: 
„Am mărturisit Caragiale în teatru, la televiziune, la radio și în film începând din 1967.” Și, ca un 
fel de fals epitaf, după ce se prezintă câteva succese ale vieții sale artistice: „Așa am călătorit prin 
lume, călăuzit de Caragiale.” 
Rezultă o relație specială, cu totul aparte, observată și de George Banu mai sus. Caragiale ca înger 
sau ca amic, dacă nu chiar prieten absolut? 

A fi prieten cu I.L.Caragiale o viață întreagă nu este de ici, de colo! A fi prieten adevărat 
cu Nenea Iancu presupune, apropo de devoțiune, asumarea rolului de apostol al unei confesiuni 
quasi-religioase, și nu cădem într-un misticism dubios, care ne-ar atrage atenția că din melonul, 

scrisoarea 
pierdută și 
carnavalul și 
bastonul lui 
Caragiale ne  
 
tragem cu toții, 
așa cum și 
Eminescu și 
Creangă ne sunt 
părinți spirituali, 
în partea 

ardelenească 
tinzându-se ca 
Slavici să fie 
înlocuit de 

Cioran 
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(apropierea o face și Visarion explicit la p.58) sau/și Blaga, Eugen Ionescu și Brâncuși fiind Oltenii 
neamului, Grigore Vieru devenind basarabeanul român absolut… 
Dar (a te considera) a fi chiar rodul imaginației și implicit a creației caragialești duce devoțiunea 
către absolut: la urma urmelor, a fi vizionar înseamnă a fi un mic-potrivit mântuitor al celor care 
ajung să creadă că trebuie să fim… „Călăuziți de Caragiale”, titlul primului capitol propriu-zis al 
cărții, care începe cu variațiuni pe tema Adevărului, problemă importantă a Credinței („Eu sunt 
Calea, Adevărul și Viața!”, Sfânta Evanghelie după Ioan, 14:6): 
„Nu știu cât contează, în ziua de astăzi, adevărul… Adevărul despre țară, adevărul despre om, 
adevărul despre cultură, adevărul despre personalitate, despre credință, despre viitor… Nu mai 
știu dacă degradarea susținută și aclamată într-un climat viciat de prostie agresivă și ticăloșie 
interesată mai poate fi oprită… Nu pot ști dacă mistificarea în care ne place să viețuim 
dintotdeauna în spațiul ponticmiticist-danubian are acum momentul ei de desăvârșire sau va 
continua să prolifereze…  
(...) Trebuie să fim responsabili de adevărurile prezentului și avem obligația să descifrăm 
incertitudinile viitorului pentru a realiza și impune o existență demnă și o creație cu amplitudini 
esențiale, vie și densă, românească, europeană și universală deopotrivă.” (p.31) 
Însă, se mai întreabă cărturarul Alexa Visarion: 
„Are cineva trebuință de adevăr?” 
 
Legenda foto: Alexa Visarion (dreapta) și A.G. Secară în timpul lansării cărții de la Teatrul Dramatic 
Fani Tardini Galați, eveniment moderat de către Tamara Constantinescu. 
 

 

 

Adi G.Secară – Galați, România 
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Carina A. Ienășel  - Versuri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
albastru înseninat  
 
se strecoară ușor, printre ore și clipe 
monotone și reci, cu specific de-aprilie,  
tot albastrul suav luat din flori și din cer,  
infinit colorat și preaplin de mister... 
  
am uitat?... n-am uitat?... cine poate să știe, 
când memoria ne e alungată-n pustie?...  
doar în palme mai stau mărturiile albastre, 
parc-am scris c-un stilou despre viețile 
noastre... 
 
și-a rămas, de neșters, tot albastrul cernelii  
o dovadă c-am fost la hotarele verii 
de curând, doar un veac a trecut de atunci, 
de abia învățasem cele 10 porunci... 
 
 
cântec pentru vineri  
 
toate ne sunt așa cum le cerem,  
chiar dacă ne pare că totu-i în van... 
cu gijă ne fie și ruga, și pasul –  
și, poate, mai trecem cu bine un an; 
 
că doare, că-i bine... nici nu mai contează! 
ne suntem ce-am vrut acum două ierni,  
deci fie-ne gândul atent, ca,-nspre seară,  
să nu regretăm rugăciunea de ieri...  
 
probabil, atunci, ne-ncolțiseră aripi,  

și zborul visam că-i aproape de noi,  
vedeam cum plonjează lumina-n vitralii, 
cernându-și culoarea prin lacrimi și ploi...  
 
pesemne, credeam c-așa e mai bine,  
și-n sufletul nostru preaplin cu amar  
încape, desigur, și-o mare iubire – 
în colțul din dreapta, lângă cercul polar. 
 
 
cântec  
 
în mintea mea e plin cu tine:  
diluviu de lumină pur!  
îmi las cuvintele haine 
și în tăcere mă ascund. 
 
 
nimic nu e la întâmplare,  
va trece și-acest cataclism,  
dar va lăsa în urmă... soare,  
ceva din tine și din timp... 
 
să pot să-mi înfășor brățară  
pe-ncheietura mâinii stângi  
tot infinitul dintr-o vară  
ce tu te-ai oferit să-l strângi, 
 
ca să ne fie la-ndemână  
când ar fi fost să nu mai fim  
decât străini care amână  
să guste stropul de venin. 
 
atunci ni l-am fi stors pe rană  
și am fi așteptat tăcuți  
să ni se șteargă de pe geană  
potopul anilor trecuți... 
 
 
bitter song for the middle of summer 
 
mă-ndrept către tine. e aproape trei. 
calc alene.-asfaltul arde-n pașii mei. 
șovăi. m-aș întoarce. nu mi-i la-ndemână  



 
 

 49 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 21  anul V  Martie  2023 

să-mi privesc în suflet pe-o așa căldură. 
 
pașii mei sfielnici se trezesc pe mare: 
știu umbla pe valuri și mi-i de mirare, 
fiindcă niciodată n-am lăsat pământul 
să-mi fugă din talpă pe-unde-l duce vântul... 
 
de-astă dată însă toate-s alandala – 
roșie-i ca macul, pe picior, sandala... 
ba mai mult, de-o vreme, gândul, în derivă, 
inimii nu-i spune că îi e-mpotrivă, 
 
împărțindu-și trupul, sângele din vene... 

lideri carismatici, prinși ușor de lene, 
care au impresia că știu despre lut 
cum a prins și suflu... și dor de absolut! 
 
iscălesc, în grabă, pactul de minune 
ei, specialiștii-n tainele din lume, 
și mă pun-naintea faptului-mplinit: 
dragostea îmi prinde gust de infinit!... 
 
am ajuns. se-oprește timpu-n ceas la trei. 
simt cum cu privirea sufletul mi-l bei, 
să-ți țină de sete pentr-o vară-ntreagă, 
care-aduce a bitter – e ușor amară!... 

 
Carina A. Ienășel – Arad, România 
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ŞTEFAN DUMITRESCU 

GLORIA ŞI MĂREŢIA MARTIRULUI ILIE ILAŞCU 

SAU VINO BASARABIE ACASĂ 

 

RECUNOȘTINŢĂ ŞI GLORIE MARTIRILOR NEAMULUI ROMÂNESC 

Există pe lumea aceasta popoare care sunt manipulate ca nişte turme de oi. Popoare victime, 

popoare victimizate. Şi există pe lumea aceasta popoare, mari popoare, care se poartă ca nişte 

tâlhari, ca nişte jefuitori, cu atât mai ticăloase cu cât aceste popoare se folosesc de metode 

subtile de a manipula, încăiera între ele popoarele mici şi de a le jefui. S-ar putea spune că şi 

aceste mari popoare sunt manipulate de guvernele lor, tot ca nişte turme, si că n-ar fi deci 

vinovate cu nimic că istoria umanității este o imensă tragedie! O tragedie ruşinoasă, după atâtea 

milenii de cultură si civilizaţie. Noi credem că marile popoare sunt foarte vinovate, în primul rând 

de faptul că se lasă manipulate cu atâta uşurinţă de guvernele lor şi de Forţele Oculte care conduc 

lumea. Noi, românii, am fost dintotdeauna un popor victimă. Nu suntem noi născuţi dintr-o mare 

tragedie, tragedia înfrângerii şi a distrugerii poporului get de către Statul şi Imperiul roman? Nu 

a fost toată istoria noastră istoria unui popor călcat în picioare, a unui popor victimă? Nu suntem 

noi, şi acum, după mii de ani de existenţă în acest Spaţiu Carpato-Istro-Pontic un popor victimă? 

Şi, din păcate, suntem în primul rând victima noastră Înşine.  

Cu o durere imensă spun : ferice de acele popoare victime, cărora Dumnezeu le dăruieşte martiri! 

Martirii sunt acele daruri, mari daruri , făcute de Dumnezeu neamurilor prădate şi batjocorite, 

care adună în ele chintesenţa tragediei şi a ruşinii acelor popoare. Ei sunt cei care, asemenea 

unor Cristoşi, iau asupra lor suferinţa, păcatul, greşelile şi ruşinea neamurilor umilite şi jefuite să 

le ducă în moarte, ca pe nişte fluvii purtate pe umeri. De aceea ei ajung să devină simboluri ale 

neamurilor lor. Cristoşi ai neamurilor lor. Cel care simbolizează acum neamul românesc, atât de 

batjocorit şi de asasinat, în primul rând de politicienii lui, adunând în fiinţa lui Chintesenţa 

destinului românesc, este românul Ilie Ilaşcu, condamnatul la moarte, de la Tiraspol. Români, nu 

Ilie Ilaşcu zace de ani de zile condamnat la moarte în puşcăria de la Tiraspol, de către Asasinii 

neamului românesc, ci dumneata, popor român. Dumneata eşti acum, de ani de zile, pus în cuşcă 

şi condamnat la moarte, zăcând în nesimţire, în închisoarea oribilă de la Tiraspol şi în cea a ruşinii, 

din ţară, pe care o trăim zi de zi! Fie ca noi, românii, să ieşim cât mai repede din condiţia de popor 

condamnat la moarte, din condiţia ruşinoasă de popor care nu se poate ridica de la pământ! 

Asociaţia Pro Basarabia si Bucovina, filiala ei din Tulcea, al cărei preşedinte sunt, şi eu, scriitorul 

Stefan Dumitrescu, de asemenea şi Biroul de Viitorologie de la București, al cărui purtător de 

cuvânt sunt, îl propunem pe marele bărbat al neamului românesc, Ilie Ilaşcu, şi pe tovarăşii lui de 

temniţă şi de martiriu românesc, la Premiul Nobel pentru Pace! Dumnezeu să ne ajute! 

Dumnezeu să fie tot timpul cu martirii poporului român, cu acest neam, atât de chinuit! 
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STĂ PATRIA 

Stă patria ca pâine în câmpie 

Deasupra ei se-nalță bolta albastră 

Și veșnicia este veșnicie 

Și țara noastră este tot a noastră 

Stă Patria ca stâlpul pe un deal 

Vieții eterne susținându-i rostu 

Că încă mai avem un ideal 

Și neamul nostru este tot al nostru 

Stă patria ca vulturul pe munte 

Ochiu-i străluce-n lume ca un soare 

Mai suntem iată dacă tot mai suntem 

Dacă iubirea aceea ne mai doare ! 

EU VÃ SPUN CU MÂNA PE INIMÃ 

Eu vă spun cu mâna pe inimă, români, 

Orbilor, cărora vi s-a dăruit 

Lumina şi n-aţi văzut-o! 

Cărora v-a strigat Dumnezeu în ureche 

Şi nu l-aţi auzit ! 

Eu vă spun plângând şi cu mâna pe inimă! 

Nu omul Ilie Ilaşcu a fost închis 

Ca o fiară în cuşcă 

Ci tot neamul daco-românilor ! 

Nu românul Ilie Ilaşcu a fost aruncat 

Ca o zdreanţă în cuşcă, 

Nu el a fost scuipat şi batjocorit, 

Ci neamul românesc, 

Dimpreună cu Burebista şi Decebal 

Şi Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare 

Şi Mihai Viteazul şi Brâncoveanu Constantin 

Cu Horia, Cloşca şi Crişan, 

Cu Nicolae Bălcescu şi Mihai Eminescu 

Şi toată mitologia noastră! 

Nu trădatul şi sărmanul om , Ilie Ilaşcu, 

A fost băgat în cuşcă, 

Ci toţi eroii neamului românesc 

Şi toate valorile noastre spirituale, 

Cu toate eresurile şi credinţele noastre, 

Cu bătrânii, cu soţiile şi copiii noştri, 

Cu râul şi ramul, 

Cu sărăcia, cu nefericirea, cu spaimele 

noastre, 

Cu bunătatea de mândrie şi puritate 

românească, ce-o mai 

Avem. 

Cu Oltul, cu Mureşul, cu Cerna şi cu Dunărea, 

Cu munţii Carpaţi, cu dealurile şi cu satele 

noastre, 

Cu blândele noastre apusuri pe coline, 

Cu prezentul, 

Dar mai ales cu viitorul nostru! 

Eu vă spun cu mâna pe inimă ! 

Orbilor cărora vi s-a arătat Dumnezeu şi v-aţi 

făcut că 

Nu-l vedeţi ! 

Cărora v-a plâns Dumnezeu pe umăr 

Şi nu l-aţi băgat în seamă ! 

Obsedaţi de treburile voastre mici şi 

meschine! 

ŢARÃ MICÃ ŞI SINUCIGAŞÃ 

Ţară mică şi sinucigaşă! 

Vai de capul tău, sărmană ţară, 

Toţi te jefuiră şi scuipară, 

Iar la urmă o făcuşi şi tu! 

O istorie întreagă căutară, 

Să te ardă şi să te sfâşie, 

Nici ţărâna să nu-ţi mai rămâie, 

Numai amintirea-ţi de ocară! 

Şi ce n-au putut să-ţi facă-n veac, 

Liftele păgâne şi străine 

O făcuşi tu, ţara mea, mai bine, 

Cu o sete fără de egal! 

Vai de capul tău, nenorocito! 

Din tot ce-am fost nimic n-o să rămână, 

Nici măcar o mână de ţărână, 

Care să spună că am fost aici! 

MIHAI VITEAZUL 

Atâtea steaguri pe coline 

În vântul lumii bubuind 

Pe culmea dealului cum vine 

Domnul Mihai cel fără Chip 
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Iată-l cum intră-n bătălie 

Asemeni unei togi pe-o poartă 

Lumea miroase a veşnicie 

Parc-ar începe înc-odată 

Când ceţurile se lumină 

Şi-n vecii lumii am învins 

El o apucă trist pe dealuri 

Împovărat şi parcă nins ! 

SÃ CÃDEM ÎN GENUNCHI TOŢI ROMÂNII 

Să cădem în genunchi toţi românii 

Să ne rugăm pentru Basarabia şi Bucovina 

Pentru pământurile româneşti înstrăinate 

Sfinte prelungiri ale inimilor noastre! 

Să stăm în genunchi toţi românii 

Să ne rugăm pentru fraţii noştri 

Plecaţi în bejenie pe faţa pământului 

Să stăm în genunchi toţi românii 

Să stăm în genunchi toţi românii 

Să ne rugăm pentru defectele şi speranţele 

noastre 

Pentru neamul întreg ce o FIINŢĂ fie-şi 

Să stăm în genunchi toţi românii ! 

TOŢI ŞI-AU BÃTUT JOC DE TINE, ŢARA MEA! 

Toţi şi-au bătut joc de tine, ţara mea! 

Parcă-ai fi fost o cârpă nu o stea, 

Nu e vecin să nu fi rupt din tine 

Câte-o îmbucătură, când i-a fost lui mai bine, 

N-a fost anotimp să nu te trăsnească 

Trădarea şi iubirea de iască 

Nici n-apucaseşi bine să te fi născut 

Şi-i erai Europei scut, 

Iar ea, drept răsplată şi mulţumire, 

Te-a înjunghiat pe la spate, să-ţi vii în fire, 

Şi când îţi era lumea mai dragă, şi mai bine, 

Te-a vândut ca o curvă, fără ruşine! 

Vai de capul tău a fost din început, 

Mai bine nu te-ai fi născut! 

Asia şi-a trimis scursorile sale 

Să se odihnească în tine, ca-ntr-o vale 

Pe de o parte te lăudau toţi, 

Pe de alta, te jefuiau, ca nişte hoţi, 

Trăsni-i-ar Dumnezeu să-i trăsnească, 

Pe limba ta, a românească, 

Şi când le-o fi lumea mai dragă 

Să le dea otravă şi podagră! 

Şi ca şi cum nu ţi-ar fi fost de-ajuns, 

Te-ai răstignit tu singură, Iisus! 

De fiecare dată când îţi dă Dumnezeu câte-o 

minte bună, 

Ai pizmuit-o, şi-ai înjunghiat-o pe lună, 

Nici un neam nu şi-a asasinat geniile sale, 

Cum ai făcut-o, neamul meu, Dumitale! 

Poate şi de aceea Domnul te-a blestemat, 

Să mergi ca racul, prin timp, împiedicat! 

Toţi şi-au bătut joc de tine, ţara mea! 

Parcă-ai fi fost o cârpă, nu o stea, 

Ci măcar acum, în ceasul din urmă, 

Să nu rămâi de turmă, 

Să te pierzi, să dispari din Istorie, fără rost, 

Ca şi cum n-ai fi fost! 

Fă-ţi din trudă şi din geniu, căpătâi, 

Să ajungi naţia Dintâi! 

Doamne, Tată Ceresc, Bunule Dumnezeu, 

Ai, Doamne, milă de neamul meu! 

 

Ştefan Dumitrescu - Tulcea, România

Articol publicat în  Basarabia  Literară 

  

https://basarabialiterara.com.md/?p=54326
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"Pictura pentru mine este emoție împărtășită, transformată în 

bucurie"  
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Vă aștept la Castelul Pelișor să ne bucurăm de un creator de frumos, atras de evoluția ca spectacol 

a formelor, luminilor prin capacitatea de a se implica diafan în natură, un realismul aparent, cînd 

ludic, cînd meditativ și funambulesc. 

Agnes Andrei face parte dintre artiștii vizuali care pictează în fiecare zi...Dialogul său plastic este 

clar, un spectacol al frumosului, idiferent dacă e pesagistică, portretistică sau natură 

statică.Unele lucrări par reveniri repetate, dar sînt propriile-i reevaluări de-a lungul timpului. 

Florile ei trăiesc, au parfumuri și sînt gata să plece în pas de menuet...Formele sînt delimitate 

direct în culoare. Flori, fructe, vegetații, cerul, norii, pădurea, se înscriu printre preferințele 

pictoriței, dar mai ales macii o fascinează și ne fascinează, oferind o anumită savoare. 

Un nor, o rază, o iluminare schimbă peisajul filtrînd nudurile naturii contemplativ. 

Grafia clasică, inspirată, tușele puternice dar și finețea lor, jocul între decorativ și pictural te fac 

să te oprești în fața fiecărei lucrări și să te întrebi unde, în ce anotimp a creat.... 

Alternanța de tonuri, de planuri, practici coloristice, cu note de mare luminozitate, alternează, 

aduce note de echilibru, grație intervențiilor coloristice temporizate. Artista știe și își regizează 

componistic și cromatic, astfel încît fiecare trăsătură de penel și în final compoziție poartă 

"marca" Agnes Andrei . 

Culori muzicale, ce încîntă, frumoase, pastelate, precum o harfă orfică, mante, tonuri, toate țin 

de dinamica proprie. 

Lucrările Agnesei Andrei au o structură și o vibrație care primesc lumina și o oferă înapoi 

privitorului, depășind ramele tabloului... 

Peisajele au și ceva oniric, de vis, există un dramatism în colorit, în tensiunea dată de liniile curbe, 

un modelaj de la închis la deschis, la clar-obscur. Figurativ și non-figurativ printr-o coeren'[ a 

formelor, iar motivul nu mai este motiv, măiestria este cea care hotărăște și nevăzutul devine 

real. 

Am cunoscut-o pe Agnes Andrei la Muzeul Cotroceni, unde în cadrul expoziției "File de istorie" a 

venit cu o lucrare actuală, legată de războiul ce nu se mai încheie, intitulată "Ziua Victoriei ", de 

o mare acuratețe și dramatism.. Și iată cum am vizualizat eu lucrarea domneiei sale: "Cerul 

incandescent, flamboaiant dar nu datoriă vreunui răsărit sau apus ci din cauza exploziilor, a 

bombelor, pămîntul ars, cenușiu, pe care nu se mai văd decît bombe, dărîmături, sîrmă ghimpată 

și un steag, doar un steag, rămas drept și el înnegrit, ca un simbol al sfîrșitului... În centrul 

tabloului se află un tînăr cu cască militară ce privește spre cerul sfîșiat de luminile războiului... 

Lucrarea Agnesei Andrei este o filă din istoria de azi, dintr-un război pe care cu toții îl dorim 

încheiat, dornici de pace și normalitate, de frumusețile de pînă mai de ieri...." 

În expoziția colectivă "Povesti de Bucuresti" de la Muzeul Cotroceni Agnes Andrei a fost prezentă 

cu compoziția "Strada Speranței"- desen bine lucrat acuarelă - un colț din București. Stil realist, 

clasic, ceea ce nu e chiar ușor avînd în vedere tehnicile acuarelei. O casă în lumini autumnale 

plină de farmesc, de mister.Agnes Andrei preocupată de construcția plastică a motivului, pictural, 

de logica riguroasă a compoziției.  
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Se simte un temperament energic, dinamic însoție de o mare sensibilitate. Agnes Andrei 

pictează în stilc clasic, tușele puternice sînt completate de cele subțiri ce aceentuează detalii. 

Are o libertate a execuției o subtilă înțelegere a atmosferei, o acuratețe a desenului cînd redă 

ceva din natură, o strălucire a luminii cerurilor senine sau înnorate. 

Liliana Popa 

Agnes Andrei 

Participări expoziții - Femeia intre traditie si modernitate , Muzeul Taranului Roman , Ecpozitie 

de grup AAPB • 2023 Urme in iarna , Muzeul Geologic , Ecpozitie de grup AAPB • 2022 IWS online 

, lansare pagina oficiala internet a APAR • 2022 Happy art December , expozitie de grup , , Centrul 

Cultural ART4ALL • 2022 Arta Romaneasca , expozitie de grup , Senat , Galeria arhiva de Arta • 

2022 Arta Romaneasca , Regalitate , Senat , Galeria arhiva de Art • 2022 Arta pentru viata , 

expozitie de grup , Centrul Cultural ART4ALL • 2022 Sticla piata si lumina , Muzeul Geologic , 

expozitie de grup AAPB • 2022 Plein air la garden center , ed 2 , expozitie de grup • 2022 Arta 

pentru Viata , expozirie de grup , Atelier Dumitru , Art4all • 2022 Perspective , expozitie de grup 

AAPB , casa Schiller • 2022 Povesti de Bucuresti , expozitie de grup , Muzeul Cotroceni , AAPB • 

2022 Ilustratii literare , expozitie de grup , Muzeul literaturii Romane , Galeria arhiva de Arta • 

2022 File de istorie , Expozitie de grup ,Muzeul Cotroceni , Galeria arhiva de Arta • 2022 Impreuna 

prin arta , expozitie de grup , Gradina Botanica , Clup Soroptimist • 2022 Chipurile Dunarii, 

expozitie de grup Teatrul Tudor Vianu Giurgiu , Galeria Art City • 2022 Ceremonii , expozitie de 

grup, Muzeul taranului roman , Galeria arhiva de arta • 2022 Arhitectura citadina , expozitie de 

grup , Universitatea de arhitectura si urbanism , Gal. Arhiva de Arta • 2022 Coregrafia artistului, 

expozitie de grup TNB, Galeria arhiva de arta • 2021 Salonul de iarna al artistilor plastici , expozitie 

de grup, Galeria Clujart • 2021 Pavilioane virtuale , expozitie de grup online, Galeria Arhiva de 

arta • 2021 Spring color show , expozitie de grup, Virtual Art expo , Art4all • 2021 Arta si traditie, 

expozitie de grup , Muzeul taranului Roman, Galeria arhiva de arta • 2021 Tablouri cu suflet , 

expozitie colectiva , Parlament , Galeria arhiva de arta • 2021 Romania in acuarela , expozitie de 

grup, TNB , APAR • 2021 Expozitie aniversara 10 ani , expozitie de grup, Galeria Eltite prof Art • 

2020 Arta si traditie -expozitie de grup , Muzeul satului • 2020 Artacuarela , expozitie de grup, 

Cluj Art • 2020 Plain Air la Garden Center , expozitie de grup , Garden Center Grup • 2020 Toamna 

in culori , expozitie de grup , Fundatia Traditie si modernitate • 2020 Magic Balcik , expozitie de 

grup , Art gallery Balcik • 2020 Emotii – expozitie personala , Centrul Cultural Eminescu , Galeria 

Calderon • 2020 Cadouri de suflet – Art4all- expozitie online • 2020 pARTandemia- expozitie de 

grup , Galeria Occidentului • 2020 Complicitati – expozitie de grup , Galeria Occidentului • 2019 

Anotimpuri in acuarela , expozitie personala , Milu Café • 2019 Acuarelistas Romanos – Alcorcon 

, Madrid Spania , expozitie de grup • 2019 Romania in acuarela ,expozitie de grup, Galeria de arta 

Hunedoara • 2019 Urban sketchers Romania, Galeria Artoteca , Biblioteca Metropolitata 

Bucuresti • 2019 Red, soul red- Milu Café, Bucuresti , expozitie personala • 2019 Garden Art Expo 

– expozitie colectiva , Events 2A&Paque Bistro, Bucuresti • 2019 Multivers –expozitie colectiva 

OmAnima&World Trade Center , Bucuresti • 2019 Urbino in acuarello- expoziie international 

colectiva, Urbino , Italia  
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• 2019 Romania in acuarela – expozitie colectiva UAPR Resita, Galeria Agora • 2019 Romania in 

acuarela – expozitie colectiva , Teatrul National, Bucuresti • 2019 Step by step – IWS Polonia - 

finalista • 2018 Crown plaza - expozitie colectiva, Elite prof art, Bucuresti • 2018 Centenar – 100 

pictori romani, expozitie virtuala , Galeria de Arta Noua • 2018 Hilton , expozitie colectiva, Elite 

prof art, Bucuresti • 2018 Bucurestiul pe tapet - expozitie colectiva , Galeria Sigma , Hanul cu tei 

, Bucuresti • 2018 Atelier deschis , expozitie colectiva , My Studio, Galeria Atelier, Bucuresti • 

2018 Acuarelistas Rumanos- Alorcon, Madrid Spania, • 2018 Om Anima , expozitie caritabila , 

Elite prof art , Bucuresti • 2018 Constraste- expozitie colectiva , Elite prof art , Bucuresti • 2018 

Spring colors- expozitie colectiva, Elite prof art, Bucuresti • 2018 Cetatea primaverii- expozitie 

colectiva , Galeria Labyrinth, Bucuresti • 2018 Together- expozitie colectiva, Elite prof art, 

Bucuresti • 2017 Povesti de sarbatoare - expozitie colectiva, Galeria Labyrinth , Bucuresti • 2017 

Trattoria Romana- expozitie colectiva , Bucuresti Lucrari in colectii particulare din Romania, 

Canada, Germania, Noua Zeelanda, Israel, Ungaria , Grecia, Ucraina   

 

 

Agnes Andrei  
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Elena Vlase Munteanu – Versuri
 

Catrene perene 

Ar trebui găsită o soluție 
Ca sa scăpăm de ,,evoluție '' 
Maimuța să rămână-n pom 
Iar omul să rămână OM . 
+ 

URS-RUS 

Obții nuanțe de politica globală 
Anagramând - nu chiar la nimereala... 
Azi sunteți foarte inspirat 
S-avem speranța ca nu urca ,,ursu''-n pat 
CA... 
Ne da târcoale-n bătătură tarii 
Si sigur nu în spiritul anagramării . 
+ 

Azi pe banii statului 
Nu ai condamnatului, 
Se tot publica volume  
Ca sunt ,,inspirați ANUME'' 
+ 

Iar în intime cămări, 
Prevăzute cu dotări, 
Tainic se-întâlnesc in prag  
Mare hot cu mare drag . 
+ 

Cum să vadă soarele  
Ce plimba picioarele? 
Soarele jenat roșește  
Omul nu se sinchisește . 
+ 

ATRACTIA  

-Atracția-i din fizica  
-O fi si din chimie  
-Dar atracția se stie  
Vine din biologie... 
-Ba din poezie  
+ 

Să poți zâmbi peste amărăciune 

Presupune-înțelepciune... 
Sa recunoaștem -clipele ce dor , 

Au hazul si înțelepciunea lor . 
+ 

Doar Ardealu-i ROMANIA 
Ca își poarta pălăria? 

Noi, ceilalți vecini simpatici 
Suntem afro-asiatici ? 

+ 

Nu te baga-n străinele valtori 
Când te amesteci, nu te-nalti ...cobori. 

Când se despica lemnul , poți fi un simplu ic 
Nu poti s-ajuți pe nimeni cu nimic . 

+ 

Daca mergi pe aratura ,  
Nu inseamna ca esti prost ... 
Aratura are rost  
E agri -CULTURA . 
+ 

Este posibil ca sa mergi cam stramb 
Cu prea inaltul tau caramb 
Si uneori pasesti un pic mai greu  
Ca n-ai nici un DUMNEZEU . 
 

FEMEIE  

Ce femeie ! Ce femeie ! 
Întrupare de idee, 
Cu parfum de orhidee 
Si contur de azalee, 
Subiect de epopee 
Ce femeie ! Ce femeie ! 
 
Ia tăria de la stei 
Si secretul de la chei 
Pentr-o umbra si-o lumina, 
Tot pământul i se-închină . 
Pentr-un zâmbet si-o chemare,  
Iarba sub picior tresare .  
 
Ce femeie ! Ce scânteie! 
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Timpul locului sa steie... 
Vorba-n șoaptă să o soarbă ,  
Mângâierea fie oarba . 
Ce femeie ! Ce minune !  
 
Mai minune nu poți spune. 
Zâna blândă peste veacuri, 
Nimfa rătăcind pe lacuri, 
Apariție de vis  
Pentru sufletul deschis .  
 
Ce minune! Ce femeie ! 
Are-n gest a vieții cheie  
Cu un zâmbet si-o chemare  
Pentru viața viitoare . 
 

CALEA LUMINII 

O raza s-a pierdut printre păduri 
Vrea sa învingă bezna .. 
-Tu, raza blânda , sa te-nduri 
Si sprintenește-mi glezna... 
Eu sa mă-mprăștii ca lumina 
Sa urc pe munți si sa cobor in vai 
Si rătăcind sa caut in gradina  
Prea luminate cai. 
Ori sa apar de sus , de prin înalturi 
Sa cad pe fruntea-n vise, 
Peste ocean ,înalțe salturi  
La porțile deschise... 
 
Am pâlpâit ca lumânare, 
In lampa m-am ascuns 
Acuma ies la drumul mare 
Si bezna am străpuns. 
Ca raza vie de căldura,  
M-ascund in neagra noapte 
Sa sting semințele de ura 
Si tainele din șoapte... 
Sa fiu ca raza de lumina 
Si necesara si senina 
Lângă o frunte ce se-nalta ori se-nclină . 
Intr-o secunda vin pe calea mea  
Calea luminii  
Sa înflorească trandafirul  
Si sa înțepe spinii. 
 

UN GAND  

Bine ca Eminescu nu mai  știe  
C-a provocat atâtea suferințe  
Ca  n-ar mai scrie  nicio poezie 
Romantica... in noile tendințe . 
 
,,Luceafărul" ar răsări strălucitor 
Înfiorat  de dragoste si dor... 
Si-ar hoinari însingurat pe cer 
Cu raze aurite ...efemer... . 
,,Si daca" Eminescu  fost-a  eminent , 
El n-ar lăsa pe  nimeni corigent. 
Ne-ar  fi alături  intru poezie  
O veșnicie .  
 

IERARHIE 

Trufie implicată-n ierarhie 
Din primii pasi si pana la final 
Ca fiecare vrea în frunte să se știe 
Si primul loc e locul ideal . 
 
Se-ntrec în grădinițe micii grădinari 
Învață sa se-ntreacă in rostire 
In dans ,in poezie , povestire, 
Așa vor face când vor fi mai mari. 
 
Cu coronițe vesele pe frunte, 
Cu flori de câmp alese si culese 
Învață premianții sa se-nfrunte 
Si înfruntările sunt tot mai dese . 
 
Ierarhic vrei să fii pe prima treapta 
Si plângi cântând cu mana lângă piept 
Si alte prime trepte te așteaptă 
Sa fii mereu pe piscuri mândru , drept. . 
 
Tu pruncii ți-i înveți cu ierarhia 
Mai mult , mai bun ,mai sus si mai frumos 
Își însușesc temeinic mândria si trufia 
I-ai învățat sa nu privească-n jos . 
 
Doar la final pământul ne primește 
Ocrotitor in umbra si răcoare... 
Ne-îmbrățișează trist , prietenește 
Egal cu fiecare , Si ierarhia moare . 
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Anul acesta am împlinit  5 ani de la înființarea  ASRA  _ ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN 

AUSTRIA  și a revistei Condeierul diasporei.  

Pe această cale, le adresăm mulțumiri tuturor invitaților pe care i-am avut, tuturor cititorilor și 

colaboratorilor. 

Continuitatea trimestrială în versiunea online deschisă dialogului cu urmăritorii și feedback-urile 

lor imediate, furnizează și conținut spre cultura web în spiritul obișnuințelor de lectură ale 

momentului, postîndu-și arhiva online și oferind-o spre consultare generală. 

Cred că revista noastră a împlinit în ultimii 5 ani, un rol de vector cultural. 

Mulțumiri din toată inima colectivului de redacție și tuturor autorilor care au ales să publice 

articolele lor în Revista Condeierul diasporei! 
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