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Decembrie cu amintirile lui 
 

Anul acesta, intrarea în luna decembrie ne face tot mai triști.  
Pentru mine cel puțin, luna decembrie este o lună a bilanțului, a 
derulării evenimentelor de peste an. Încă de la începutul anului, din 
luna februarie, am început să fim atenționați cu fel de fel de știri 
alarmante ce prevesteau apocaliptic apariția acestui virus perfid. Tot 
anul a fost marcat de anunțuri care mai de care mai amenințătoare la 
adresa  libertății omului de a se mai deplasa liber sau de a se mai 

comporta normal. Masca a devenit la fel de importantă precum cheia de la apartament. La 
radio, la televizor și în ziare sunt nelipsite astfel de știri: „Crește numărul de infectați cu virusul 
Covid!” , ” Astăzi au mai murit alți pacienți, datorită infectării cu virusul Covid!”, „Se închid 
școlile, se închid restaurantele, teatrele, sălile de spectacol...., ”. Nici nu are rost să mai 
enumăr, că știți și dumneavoastră toate aceste restricții care au ajuns să ne îngrozească. Mi-a 
plăcut foarte mult o întâmplare, când o coordonatoare a unei publicații m-a invitat să trimit 
material pentru a fi publicat în revista ce o conduce, dar a ținut să mă atenționeze în mod 
special „..trimiteți orice doriți, dar numai despre pandemie, nu!” 
Cu toții am ajuns la limita răbdării în ce privește acceptarea și suportarea aceastei izolări. 
Luna decembrie începe cu evocarea unui moment istoric de foarte mare importanță: 1 
Decembrie 1918,  respectiv Ziua Naţională a României. Nu trebuie să uităm data de 16 
Decembrie 1989, când au început momente tensionate, ce au condus la declanșarea revoltei 
prin care aveam să câștigam cel mai de preț lucru pentru o națiune: Libertatea! Nu intrăm în 
amănuntele de culise ce au însoțit acel eveniment istoric, amestecul serviciilor secrete, 
manevrele păpușarilor din politica de astăzi, care au tras atunci sforile în favoarea lor. Vreau 
să mă refer direct la ce am sperat cu toții în acele evenimente. Acum când scriu, mă întreb ce 
libertate am primit? Din punctul meu de vedere, am primit libertatea să plecăm din țară, acolo 
unde putem trăi decent. Da, spun aceasta pentru că până atunci foarte mulți își doreau să 
plece din țară, unii - precum soțul meu - și-au pus viața în pericol și, cu orice preț, au plecat.  
Ca indivizi, putem fi noi demni de trecutul glorios și zbuciumat al străbunilor noștri, care au 
luptat din răsputeri pentru visul nu doar al întregirii țării ci și al unei patrii prospere, demne și 
puternice? Idealurile s-au transformat în ipocrizii și asistăm tot mai mult cum înflorește 
capitalismul de cumetrie, dominat de corupție dar și de pasivismul "tradițional" românesc. 
Amintiți-vă de versurile imnului național: „Deșteptă-te române!” Ceea ce sărbătorim noi cu 
mândrie la 1 Decembrie este actul Unirii, acesta fiind dovada că străbunii noștri erau uniți. 
Împreună au realizat ceva de care noi astăzi suntem mândri: România Mare. Scriu aceste 
rânduri și mă gândesc la bunicul meu, care a luptat în al Doilea Război Mondial, care a fost și 
deținut politic și câți au mai fost ca el care au luptat pentru o ROMÂNIE MARE ȘI 
ÎNFLORITOARE. Au trecut peste 100 de ani de atunci – haideți să ne mai unim încă o dată! Să 
ne unim forțele pentru a transforma împreună România de azi în România pe care ne-o dorim. 
Am văzut cu toții că doar uniți am putut învinge! 
Străbunii noștri ne-au lăsat tradiții pe care, astăzi, prea puțini sunt cei ce le mai păstrează. 
Renunțăm la gustoasele sarmale, motivând că nu sunt sănătoase, dar alegem să mâncăm 
shaorma, kebab sau hamburgheri la Mc Donald, sau mergem la restaurante chinezești că 
acestea sunt la modă. 
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Nu mai purtăm covoare țesute nici măcar la țară, s-au înlocuit cu carpetele plușate, covoare 
turcești. Ce repede renunțăm la tradițiile noastre, dar ignorăm și limba maternă.  
Suntem cu sufletul alături de voi toți cei din România. Nici nu știți cât de mult ne iubim țara, 
cât de românește simțim. Țara din care cu lacrimi în ochi a trebuit să plecăm din cauza 
politicienilor corupți și a ipocriziei ridicate la rang de virtute. 
Noi, românii înstrăinați de patria mamă, suntem autentice simboluri de românism, cinstind 
ȚARA Și POPORUL din care ne tragem, oriunde ne-au dus cărările vieții, păstrând în inimi acea 
Românie plină de dor. România este pentru mine țara mea de origine. Noi povestim străinilor 
despre țara noastră, noi ajutăm România și românii cu locuri de muncă. Şi noi, poate mai mult 
ca oricine, răspândim valorile românești. Şi noi, poate mai mult ca voi, vibrăm la imnul 
românesc. 
 În România am primit viața și în Austria ne-am construit un trai decent. 
„Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții” spunea pe 
bună dreptate Nicolae Iorga 
Acum avem cu toții libertate. Libertate să facem ce?! să plecăm unde ne e mai bine, dar nici 
asta, se pare, nu este suficient pentru cei „nemulțumiți din fire”. Sau avem libertatea să vorbim 
fără să fim auziți de cine trebuie, însă ascultați de diferite servicii...., suntem acum, din păcate, 
la fel ca și atunci, poate chiar și mai mult. Avem liber la toate: să nu mergem la vot,  să încălcăm 
legi; avem libertate să protestăm când vrem și pentru ce vrem. Dar aceasta nu este adevărata 
libertate ! 
Nu știu alții cum sunt, dar eu în fiecare an, în luna decembrie, înainte de a mă gândi la Crăciun, 
brad și mirosuri venite din cuptor, mă gândesc cu multă tristețe la familiile celor morți în 
aceste evenimente, oare ei cum „sărbătoresc” de Crăciun? Au existat nenumărate cazuri ale 
unor cetățeni împușcați, arestați sau maltratați, fiind etichetați ca ”teroriști”. Un spectacol 
grotesc, tragic, dureros și real, organizat de cei apăruți la TV în pulovere.  
Vă propun ca pentru doar două minute, să închideți ochii și să vă reamintiți/retrăiți acele 
momente din perioada 22 decembrie 1989, când s-a declarat oficial căderea regimului 
comunist.  
Vă spun sincer, chiar acum când scriu mă cuprind emoții de nestăvilit. În isteria generală 
creată, care a cuprins întreaga populație,  au murit oameni nevinovați, au rămas copii orfani 
și mame plângând, care nici acum nu înțeleg pentru ce au luptat cu pieptul gol cei care astăzi 
nu mai sunt.   
„Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul”, 
scria la rândul său Nicolae Bălcescu. Datoria noastră este să îi comemorăm pe cei care, în 
numele libertății, au plătit cu sânge prețul suprem. 
Închei aici reamintind cele spuse de  George Santayana:„Cei care uită trecutul sunt 
condamnați să îl repete.” -   

Daniela Gumann - Salzburg 
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Eminescu în lumea muzicală 

vieneză 
Friedrich August Bungert a avut o relație specială cu Carmen Sylva, 
vizitând-o atât în România dar și la castelul său din Wied. Drept 
mulțumire pentru transpunerea versurilor sale pe note muzicale, 
aceasta îi dăruiește un  valoros pian Bechstein. 
         Mai mult, în anul 1894, Bungert este ajutat să cumpere o 

elegantă reședință în localitatea Leutesdorf, înconjurată de o frumoasă grădină, pe malul 
Rinului, vilă pe care compozitorul o decorează cu obiecte de artă, mobilă rafinată și alte 
asemenea obiecte prețioase. 
       Relația cu majestatea sa regală culminează prin înființarea de către aceasta a unei 
organizații de susținere a creației compozitorului ei favorit: Bungert-Bund. 
 

Friedrich August Bungert 
În cursul anului 1882, pentru a-și reveni după starea de 
surmenaj, Regina României pleacă într-un concediu de refacere 
în Italia și la Segenhaus, unde este vizitată de câțiva prieteni 
artiști, printre ei V. Alecsandri, sculptorul Carl Cauer și August 
Bungert. Acesta din urmă revine în țara noastră, în anul 
următor,  se întâlnește cu Carmen Sylva, ocazie cu care are 
discuții cu mai mulți scriitori români1, abordând cu aceștia 
diverse subiecte, inclusiv unele privind pesimismul lui 
Eminescu. În același an, 1883, regina Carmen Sylva îi invită la 
Segenhaus pe compozitorii August Bungert și Ivar Hallström. 
        Regina colaborează cu August Bungert la ciclul de lieduri 
”Eine Reise in Liedern” (”O călătorie în cântece”), cu texte ale poeziilor scrise de Carmen Sylva 
(1889). 
      În același an, soția regelui Carol I va locui la Segenhaus, împreună cu Elena Văcărescu și 

compozitorul ei preferat, August Bungert, pentru a pune pe muzică 
versurile volumului ”Lieder aus dem Dimbovitzathal” (”Cântece de pe 
Valea Dâmboviței”). 
 Un an mai târziu, Carmen Sylva publică „Die Sphynx“- gedichtet, 
geschrieben, gemalt von Carmen Sylva. Musik von August Bungert”, 
Berlin, Luchterhand, 1890. Alături de August Bungert, trebuie să îi 
amintim pe compozitorul suedez Ivar Hallström2, care a compus opera 
”Neaga” (1884), inspirată din viața țăranului român, pe un libret al 

 
1  C. Barbu subliniază: ”Se pare că s-a discutat despre ideea nihilistă a lui Eminescu priviind moartea lui 

Dumnezeu (din Diorama, publicată în “Convorbiri literare“ în 1872), doctorul August Bungert vizitându-l imediat 

chiar pe Nietzsche, care peste câteva luni va scrie celebrul fragment despre “Gott ist todt“. 

Tulburător drum trebuie să fi făcut moartea lui Dumnezeu de la Eminescu la Nietzsche… ” Eminescu, istoria și 

cutremurarea ei”, în Expresul de Sud, 20 aprilie 2007. (N.N. Bungert, de bună seamă, era muzician și poet, 

nicidecum doctor). 
2În anul 1880, Regina Elisabeta i-a primit la reședința regală  pe muzicianul suedez Ivar Hallström și pe cântărețul 

de operă  Arvid Öhman.  Carmen Sylva a scris un libret de operã, ”Neaga”, pus pe note de  Hallström . Premiera 

spectacolului a avut loc  la Stockholm în 1885, cu Arvid Öhman solist, înregistrând  un succes notabil. 
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Reginei Elisabeta, pe Carl Reinecke3, pe Charles Gounod, care i-a propus acesteia să îi scrie 
libretul pentru o cantată ”Sfânta Treime” și pe  compozitoarea franceză Augusta Holmès, 
care au aranjat poemele poetei Carmen Sylva pe note muzicale4. 
 

În această perioadă sumbră pentru biografia lui 
Eminescu (1884-1889),  creația lirică a poetului 
strălucește în saloanele aristocrației, fiind un valoros 
izvor de inspirație pentru alți compozitori străini, 
dintre care amintim pe  Emil Nauwerk : "Liebeslied", 
op. 13 (Drei Lieder und Gesänge für 1 Singstimme mit 
Pianofortebegleitung) no. 3, pentru voce și pian, 
Berlin, Challier & Co, tipărită în februarie 1884;   
 
 
         Wilhelm Kienzl5, 
compozitor austriac: 
"Liebeslied", op. 33 
no. 2, pentru voce și 
pian, 1885,  în 
seria Frühlingslieder 
(Cântece de 
Primăvară), ”Drei 
Gesänge für 1 

Singstimme mit Pianofortebegleitung, no. 2”, Leipzig, 
Kistner;   

 Wilhelm Kienzl 
Julius Sachs: "Rumänisches Liebeslied", op. 102 (Drei Lieder für 1 
Singstimme mit Pianofortebegleitung) no. 1, pentru voce și pian,1887, 
Halle, Gräbner & Alban; Julius Sachs  Hans Huber: ”Cântece populare 
sârbești și românești”6, Basel, 1887, editura Benno Schwabe. 
Așadar, în perioada în care marele nostru poet era scos din viața 
publică, în saloanele muzicale europene, în sălile de concert din 
cunoscute orașe ale lumii (Viena, Berlin, Leipzig, Basel, Halle, New 
York etc) creația lirică a lui Eminescu era audiată și admirată de 
numeroși spectatori, îndrăgostiți de muzică, prin intermediul 
traducerilor efectuate de Carmen Sylva și Mitte Kremnitz. 

Dan Toma Dulciu, Viena 

 

 

 
3 Carl Reinecke (1824-1910): Fünf Gedichte von Carmen Sylva o. op., Nr.4. 
4 Cf. Natalie, Stackelberg, ”The Life of Carmen Sylva (Queen of Roumania)”. Trad. din limba germană de 

baroneasa Deichmann. 
5 Acest autor preia traducerea unei poezii eminesciene, realizată de Mite Kremnitz (vezi Dan Toma Dulciu, 
”Contribuții la biografia lui Mihai Eminescu Documente inedite”, București, 2016, p. 88-89). În anul 1883, 
compozitorul este numit Director al Operei Germane din Amsterdam. Să ne amintim că în toamna aceluiași an, 
la Amsterdam s-a prezentat un raport privitor la situația lui Eminescu. O simplă coincidență, probabil. 
6  Dan Toma Dulciu, op. cit., p. 89 
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Poeme - Antonela Stoica  
 

 

 

 

 
 

DE CRĂCIUN  
 
Bate iarăși miezul nopții în clopotnița pustie,  
Slujba celebrând Crăciunul, să-L renască, sfânt, 
pe EL;  
Ruga-i blândă, ieslea, rece, crucea-i grea în 
sacristie...  
S-au împuținat creștinii... și ofrandele, la fel.  
La lumina lumânării care curge tremurată,  
Babe cântă-nfofolite, mă topesc de dragul lor;  
Mi-amintesc de Ierni stelare, Sărbători de 
altădată,  
Lume-ngenunchind, festivă... azi, colindele mă 
dor.  
Îmi revăd copilăria-n luminițe aninate  
Și-n podoabe moștenite, licărind în brad, livid;  
Tata-i de Crăciun în Ceruri, parcă de-o 
eternitate...  
Nu ne-apare, nins, în poartă, nu alerg să îi 
deschid.  
Când trosnește focu-n sobă, sufletele-s 
împăcate,  
Caldă, Pacea mă-mpresoară, Lerui Lerul nu-mi e 
trist;  
Mama s-a-ntrecut pe sine, Rai e masa cu 
bucate,  
Mă apropii cu sfială, mi se pare egoist...  
Dar mă bucur că-s Acasă, sănătoasă și... exist!  
 
COLIND STRĂBUN  
 
Vin să vă colind străbun, Flori de măr și Lerui-
Ler  
De-Anu’ Nou și de Crăciun, Florile dalbe  
Ninge cu argint din cer, Flori de măr și Lerui-Ler  
Ninge Dor peste Muscel, Florile dalbe  
 

Ninge cu argint în Vatră, Florea Soarelui, raza 
Soarelui  
Peste Țara minunată, Florile dalbe  
Ninge până-n Orăștie, Lerui-Ler și Flori de IE  
Peste Lupi și peste Glie, Florile dalbe  
Ninge aspru, peste noapte, Flori de măr și 
diamante  
La Blidaru, la Cetate, Florile dalbe  
Ninge-n rânduri, ca o salbă, Floarea Soarelui, 
Raza Soarelui,  
Sarmizegetusa-i albă, Florile dalbe  
Ninge sacru, an de an, Lerui-Ler și cânt de-alean  
Dor, pe Crucea Caraiman, Florile dalbe  
Ninge, fiindc-așa vrea Domnu&apos;, Flori de 
măr și Lerui-Ler  
Pe Bucegi și peste Omu&apos;, Florile dalbe  
Ninge-albastru, ca în vis, Floarea Soarelui aprins  
Ninge viscolind pe Sfinx, Florile dalbe  
Ninge burnițat, mărunt, Flori de măr, zburate-n 
vânt  
Scoală Dacii din pământ, Florile dalbe  
Ninge tare, vine ger, Flori de măr și Lerui-Ler  
Peste sufletul stinger, Florile dalbe  
Ninge-n cugetul curat, Flori de măr, Ler argintat  
De Dragoste însetat, Florile dalbe  
Ninge-n Suflet de nomad, Floarea cetinii de 
brad  
Sub ninsori Carpații ard, Florile dalbe  
Ninge alb pe Țara mea, Flori de măr și flori de 
nea  
Ninge sfânt în DACIA, Florile dalbe.  
 
AM SĂ-ȚI VIN CU COLINDATUL  
 
Ne mai ninge înc-o Iarnă,  
Dorul prin ninsori să-și cearnă  
Fiindcă-mi eşti aşa departe,  
Ger în gânduri ne desparte.  
 
Nici să mai petrec nu-mi vine,  
Sărbătoare fără tine...  
Iarna-n munte m-a găsit,  
Mi-eşti în suflet troienit.  
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Dacă-ți vin cu colindatul,  
Ne-află taina întreg satul;  
După urmele-n zăpadă  
Lumea toată-o să ne vadă.  
 
Am să-ți vin de dimineață  
Să ne umplem iar de viață;  
Să m-aștepți, îndrăgostit,  
C-un brăduț împodobit.  
 
Am să vin pe la Chindie,  
Nimenea să nu ne ştie...  
Să m-aştepți cu nerăbdare  
Şi săruturi cu ardoare.  
 
Dacă-ți vin pe înserat  
Când mi-e Dorul degerat,  
Să m-aştepți lângă fântână  
Cu-n buchet de stele-n mână.  
 
Am să vin târziu, în noapte,  
Să-ți colind duios, în şoapte;  
Să m-aştepți cu foc aprins,  
Să mă porți pe brațe-n Vis.  
 
COPII SAU PĂPUȘI  
 
În camera albă se-aud cu respiră  
Gândacii prin colbul din colțuri de uși  
 Carpeta-n pereți, înghețată, se miră  
De-n patul îngust dorm copii sau păpuși.  
 
În soba-nnegrită un ultim cărbune  
Își licăre jarul molcom, pe tavan,  
Cartofii pe plită miros a tăciune,  
Poveștile Mamei-s la frig paravan.  
 
Un viscol zburdalnic frământă zăpada,  

Adună în vise troiene de nori,  
Pe pleoapele grele pictând escapada  
Ferestrelor prinse în gheața din flori.  
 
Sub vrăjile Lunii cu palida-i față,  
Prin somnul de piatră trec sănii de-argint,  
Iar gâzele toate, trezite la viață,  
Aduc Primăvara din Cer-labirint.  
 
E liniște-n pod și în camera mică,  
Pisicii bezmetici adorm potoliți;  
Tigaia-și visează, pe plita antică,  
Duminici festive, salcâmii prăjiți.  
 
Mângâi iconița sub perna brodată,  
Păstrată cu grijă de Buna-n iatac...  
Ne-așteaptă-n ghiozdane pâinica uscată,  
În pauza cea mare râvnind cozonac.  
 
 Fragmente de gânduri, vreo tuse răzleață  
Ne tulbură somnul, cărbunii icnesc...  
Se crapă tavanul vestind dimineață,  
Sub plapuma scurtă destine dospesc.  
 
Pe udul perete-a-nghețat difuzorul,  
Un băț de chibrit este switch-ul adhoc  
Iar ceasul cu cuc completează decorul...  
Se-nvârte odaia, dar Timpul stă-n loc.  
 
Prin Veri, nostalgia cu flori la ureche  
Se scrie-ntr-o carte din Ierni ce-au trecut...  
În patul cu vise și-o plapumă veche  
Doar Mama-i rămasă cu Doru-i acut.  
 
Tot plină-i de viață, cu sete de toate,  
Pe chip împietrit-a un zâmbet senin;  
“Copii sau păpuși”, azi, prin lume-aruncate,  
Așteaptă-un miracol când toate revin

Antonela Stoica - Germania 
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Iubirea – binecuvântare sau 
blestem? 

(Emil Bunduc, Iubire și trădare, Armonii Culturale, 2020) 

 

Iubirea este flacăra ce aprinde inimi, într-o incandescență perpetuă, 

inflorescențele ei purtând arome de la dulci la amare, sufletul îndrăgostit 

îmbrăcând toate culorile curcubeului, în succedările anotimpurilor iubirii, 

uneori atât de (in)umane.  Într-o iubire, cifra reprezentativ-armonică este 

pară, de fiecare dată, numărul petalelor ce se desprind din corola timpului fiind tot pare, căderea 

lor în neant producând durere și suferință fără margini sufletului ostracizat.  

În literatura lumii s-au adunat multe pagini de iubire, cele mai 

multe dintre ele fiind celebre însângerări pe altarul ofrandei, pe 

fundalul poveștii plină de romantism, existând un evident 

dramatism, ce nu a generat întotdeauna finaluri fericite. Poezia de 

dragoste are o esență aparte, printre versurile încărcate de dor, 

ascunzându-se regretele ori remușcările tardive ale unei iubiri 

neîmplinite sau neîmpărtășite, care marchează pentru totdeauna. 

Iubirile lumii sunt uneori fizice, stăpânite de carnal ori erotism 

exacerbat, alteori, disipări florale ale sufletului îndrăgostit, rostiri 

în șoaptă ale cuvintelor menite să producă emoție, să dea curaj, să 

nască aripi.  

Iubirea este tema principală a prezentei lucrări, autorul, Emil 

Bunduc, vorbire făcând despre înălțătoarele sentimente de iubire, 

care schimbă și vremelnicesc umanul, dar și despre dezamăgiri, 

angoase, neliniști, dorul de neiertat, chinul depărtării și îndepărtării de persoana iubită. Un omagiu 

adus femeii, un cânt al unei iubiri frumoase, dar care poate răni, intensitatea durerii devenind 

uneori paroxistică.  

Separarea de real a imaginarului este la fel de iluzorie, sentimentele fiind uneori confuze, 

întrepătrunse, vinovate de acest lucru fiind doar emoțiile și melanjul stărilor sufletului îndrăgostit. 

Fiecare poezie este în același timp o odă dedicată iubirii/ iubitei, dar comportă și încărcătura 

magică a unui destin ce nu poate fi acceptat, acela al separării de dragoste, al (pe)trecerii ei mult 

prea timpurii.  

Versurile lui Emil Bunduc sunt precum picturile naive, care amestecă în ele lumi și sentimente 

contrarii, care împletesc coamele copacilor tulburate de vânt, cu apele mărilor visului și dorului. 

Scriitura este simplă, dezbrăcată de stilizare exagerată, modul de adresare al poeziei fiind unul 

direct, subiectiv, de la suflet la suflet, deseori cu intrinsecă monologare. 

Autorul mărturisește că o poveste de iubire, aparent imposibilă, l-a determinat să scrie versuri de 

dragoste, dar care vor face parte doar din tezaurul sufletului său, neintenționând să lase indiscrete 

priviri să arunce umbre și întuneric asupra sentimentelor ori simțirilor sale curate. E drept că 

fiecare dintre noi scrie în primul rând pentru sufletul său, descărcarea produsă de această stare 

fiind fantastică. Rimele cărții sunt facile, versul este construit instinctiv, gândurile sunt așternute 

cu sinceritate, mesajul direct, intuitiv. Toate acestea fac din versurile lui Emil Bunduc, o scriere 

adresată în primul rând iubirii, o jertfă adusă pe altarul său neprihănit. 
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Există, direct sau indirect, în „Iubire și trădare”, minipsalmi trimiși către Dumnezeu, întrebări 

adresate Instanței Supreme, dileme asupra existenței omului, necesității sacrificiului, ubicuității 

durerii, dar și vindecării prin puterea balsamică a dragostei.  

„Iubire și trădare” reprezintă o altfel de poveste, văzută de autor ca un laitmotiv sentimental, cu 

dezamăgirea profundă că Timpul sfârșește Totul: petala, floarea, vântul, iubirea, viața. O reflectare 

indirectă la locul și rolul omului pe pământ, la nepăsarea pe care destinul o are față de om, la 

efemeritatea și, uneori, inconsecvența iubirii. 

Gheorghe A. STROIA 

 

ATRIBUTELE UNUI PATRIOTISM AUTENTIC 

sau 

CALEA CĂTRE DUMNEZEU. BISERICA „SFETI NICOLAE”, SAT GLOGOVA  

de prof. ION N. MIHĂIȚĂ 

Să te apropii cu respect și pasiune spre ascultarea susurului 

izvorului dătător de lumină, să cauți cu atâta îndârjire șoapta 

timpului fără de Timp, întru frumoasa îndeletnicire de a restitui 

umanității istoria unui loc binecuvântat de Dumnezeu, cum este 

Glogova Gorjului, este un act de curaj, dar și de admirabilă 

noblețe. 

Deși om al cifrelor, matematica fiindu-i vocație și profesie zeci 

de ani, ION N. MIHĂIȚĂ se declară fascinat de meleagurile 

Glogovei, vrând să-i înapoieze curate și neîntinate de om sau de 

timp, filele de istorie. Prin grija pe care o acordă bisericii și 

școlii în redefinirea rolului lor de promotori ai credinței și 

educației, autorul probează încă o dată respectul, dedicația și 

responsabilitatea pe care le manifestă în cercetarea, scrierea și 

publicarea unei astfel de lucrări. 

Biserica „Sfeti Nicolae” a satului Glogova, pe lângă rolul său de 

mare Luminător, poate fi considerată, fără niciun dubiu, nucleul 

de mare emanație spirituală aflat în sânul comunității, ai căror slujitori (preoți, în cazul de față) s-

au dovedit ei-înșiși luminători ai credinței vetrei glogovene. 

Autorul se află în recidivă în domeniul cărții cu caracter monografic. Lucrarea de față presupune 

aceeași persuasivă documentare, devenind ea-însăși un izvor sacru de lumină și credință. Este 

lumina și noblețea unui suflet, care pe toate le face, fără a urmări nicio clipă să capete măriri sau 

laude personale, ci cu deplină modestie, simte doar recunoștință față de locul în care sufletul său 

se simte ACASĂ. 

Recomand cu încredere această lucrare, pentru spiritul său autentic românesc, menit să dăinuie 

peste veacuri, exact ca și locul căruia i-a fost dedicată, cu respect, empatie, grijă și recunoștință: 

GLOGOVA! 

Gheorghe A. STROIA  
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POEME- Daniela Forcoș  
 Dac-aș putea zâmbi 

 
Cum să fac sufletul să-mi cânte 
dacă eu , încă mai trăiesc în trecut ? 
Sunt ascunsă de rădăcinile vieții, în propria - mi lume. 
Cum să scap din strânsoarea sufocantă a disperării? 
Cât să mai rabd, până când? 
 

Nu mai știu dacă-i noapte sau zi 
Dacă voi mai ajunge vreodată să ating aripa unui vis. 
Vântul îmi umblă fără milă prin răni. 
De-atâta durere, cad în genunchi. 
Plânge pădurea cu frunze uscate 
 
Iar clopotul biserici-i mut. 
 
Mă ridic fără vlagă și desculță străbat pe cărări de destin 
Iar sub tălpi ard cărbunii unei iubiri depărtate. 
Mă alină doar rouă ce-și plânge aghiasma de floare 
Picături ce coboară din rugăciunile cerului 
Născătoare de viață. 
 
Dac-aș putea zâmbi, aș învinge tăcerea 
N-aș mai fi doar o lacrimă suspendată-ntr-un ciob de astru căzut. 
Aș mai domoli plânsul nostalgic al viorii 
Simfonii de iubire aș scrie pe sufletul mării 
Și poate m-aș pierde pentru totdeauna într-un ultim sărut. 
 

Într-un dans de iubire cu aromă de viață 
Ca un descântec ce deschide porțile către zenit 

Cu gânduri curate răsărite în miezul furtunii 
Poate-aş mai crede în privirea albastră a lunii 

Ce știe de stele și infinit 
 

Despletită de vise 
 

Nu mai am glas ,nu mai am nici dorințe 
Mi-am ascuns nopțile albe într-un țipăt de somn , 

Când îngerii mai plouau peste mine lacrimi albastre, 
În primăvara aceasta , crudă de timp și de flori. 

 
M-am trezit fără noimă , ca să plec la drum, 

Despletită de umbrele pașilor care mă trăgeau înapoi, 
Mi-am amăgit florile mele galbene , spunându-le că sunt fericită 

Și cu zbateri de inimă , mă uitam îndărăt ... 
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Mi-era sete si foame,mă zvârcoleam dup-o gură de aer , 
Am închis ochii , și-am crezut c-am trecut dincolo la cer, 
O șoaptă de lumină , spunea,, să nu-mi fie frică , 
Și să merg înainte prin îngustul tunel" 
 
M-am oprit chinuită la o umbră de nor 
Că sa scriu despre mine , ca să las pe lume un semn , 
Din praful de stele și din roua de floare scris- am poeme 
Cufundata într-o mare de trăiri efemere ... 
 
Dumnezeu stă de veghe la căpătâiul meu 
 

-Să beau raiul din stele- 
 

Nu am vrut să mai găsesc 
vreodată plăcerea-ntr-un vis. 

Nu am atins soarele 
ce lenevea pe pieptul tău, dimineața, 
Focul dorinței din fântână ochilor tăi 

nu l-am stins niciodată 
Rănile trecutului 

nu le-am mai spălat cu lacrimi 
ce curgeau din geana sărutului. 

Nu am mai ascultat cum cresc 
trandafirii în grădina cerului 

Am crezut doar ce-mi șopteau buzele tale, 
sub cupole de nea 

Sub ceața de priviri albastre 
unde mă stingeam și mă aprindeam cum o stea. 

 
N-am mai găsit vreodată plăcerea-ntr-un vis 

până și apa avea gustul amar, 
iară vântul împărțea cerul în două 

Am băut doar din otrava chinului și-a disperării 
fără a ști că sub vălul risipei de stele 

mă aștepta sfioasă, 
într-un colț, iubirea. 

M-am oprit însetată și rănită de spini, 
să mă vindece florile cu lacrimile din rouă, 

cu petalele lor, 
să beau raiul din stele ! 

 
Daniela Forcoş - – Italia 
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DARURI LITERARE… 
 O carte-omagiu, Daruri literare (II), dedicată de scriitoarea 
Lucia Pătrașcu reputatului confrate teleormănean devenit și 
asimilat brăilean, Dumitru Anghel, a văzut recent lumina 
tiparului, sub egida Editurii Lucas din Brăila. Cartea este, de 
fapt, o monografie despre Dumitru Anghel, pe care autoarea îl 
consideră „un portretist literar de excepție”, cunoscut și 
apreciat om de cultură, profesor-scriitor, publicist, eseist, 
riguros critic literar și cronicar muzical din orașul lui Fănuș 
Neagu. 

 

Primele aproape 40 de pagini ale cărții istorisesc 
drumul și „descălecatul” profesorului-scriitor 
Dumitru Anghel „pe firul cuvântului” la Dunărea 
brăileană, într-un oraș înnobilat de o emulație 
culturală de invidiat, marcată de ilustre 
personalități literare, precum Panait Istrati, 
Dumitru Panaitescu Perpessicius sau Fănuș 
Neagu, mai de demult, Nicolae Grigore Mărășanu, 
Viorel Mortu-Coman, Ioan Munteanu, Aurel M. 
Buricea, Vasile Datcu, Constantin Gherghinoiu, 
Gheorghe Lupașcu, Adelina Pop…, de astăzi. 
Elogiile la adresa lui Dumitru Anghel, „scriitor de 
extracție țărănească” din întinsele câmpii ale 
Teleormanului, omul care și-a găsit vocația în 
„viața câmpului de litere”, sunt întemeiate pe 
îndelungi și consistente fapte de lectură ale celui 
care „A iubit și iubește cărțile! A iubit și iubește 
muzica!” 

 Lucia Pătrașcu insistă, cu precădere, în acest prim capitol al volumului-monografie pe 
valențele profesioniste de istoric și critic literar, de cronicar muzical ale omului de cultură brăilean 
Dumitru Anghel. „Marca de personalitate a scriitorului Dumitru Anghel – glosează autoarea – 
rezultă din împletirea datelor de strictă biografie și cu cele ale contextului existențial propriu-zis, 
realizând din persoana sa o figură reprezentativă în peisajul criticii literare și cronicii muzicale 
brăilene” (p.19). Mai mult, aflăm din studiul Luciei Pătrașcu, că „Omul de cultură serioasă”, 
Dumitru Anghel, are „vocația observatorului atent să surprindă nuanțe care pot scăpa altora”, că 
este „scriitorul care a adunat impresii pe care le-a așezat tacticos în volumele sale, pentru ca să 
se afle, să se știe și să folosească, poate, cuiva, cândva” (p.20). 

 Semnificative sunt, în context, și „vederile” cu care-l privesc pe Dumitru Anghel unii 
confrați: „Dumitru Anghel, scrie Viorel Mortu-Coman, are ochi de prozator, are toate darurile 
marelui chin, are exercițiul zilnic al celui ce bate frază pe nicovala pufoasă a paginii albe și, mai 
presus decât orice, vede omenescul cu o nesătulă curiozitate și îl așează în câteva tipologii 
clasice” (p.25), în vreme ce George Apostoiu întrevede valențele educative ale scrisului 
cronicarului muzical Dumitru Anghel: „Pornind de la cronicile lui Dumitru Anghel, generațiile 
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viitoare vor fi surprinse să descopere că împărăția Brăilei nu a fost numai iadul hamalilor și raiul 
hoților de cai, ci și un strălucit oraș muzical.” (p.26). 

 Capitolul al doilea al monografiei cuprinde „portofoliul literar” al scriitorului Dumitru 
Anghel, adică o „scurtă prezentare a volumelor publicate”, autoarea vrând parcă să ne 
dovedească, explicit, concret, „zestrea literară” consistentă adunată de-a lungul timpului de 
scriitorul brăilean, cele 15 cărți: Monografia Școlii Nr.12, Brăila (1997), Portrete în aquaforte 
(2004), Cetățeni de onoare ai Brăilei (2005), Brăila muzicală (2005), Portrete cu variațiuni pe 
contrapunct (2006), Jurământul…Euterpei (2006), Portrete în clarobscur (2007), Reverențe critice 
(2008), Recensa rediviva (2010), Critică literară și muzicală (2012), O seamă de …scriitori (2014), 
Note de lector (2016),  

Anamorfozele lui Narcis (2016), Eram studenții care… (2018) și De la cronică muzicală…la critică 
literară (2018). 

 Ultimul capitol, cel mai întins, aproape 70 de pagini, intitulat sugestiv Repere critice, 
cuprinde o selecție de 17 recenzii/ cronici referitoare la cărțile publicate de Dumitru Anghel, 
cronici de întâmpinare sau cronici profund analitice, cu conotații valorice deosebite, apărute în 
reviste literare/ de cultură/ de educație prestigioase din zona Galați-Brăila,  Antares, Evrika, 
Florile Dunării, Dunărea de Jos, Școala gălățeană, cât și din țară: Convorbiri literare-Iași, Impact-
Târgoviște, Oglinda literară -Focșani, Ecouri dunărene-Turnu Măgurele, Cronograf-Satu Mare, 
Caligraf-Alexandria, Meandre-Alexandria etc.  

 Au scris elogios despre cărțile lui Dumitru Anghel distinși critici literari, scriitori, lingviști, 
oameni de cultură, considerând că „toată creația sa literară, făcută cu dăruire și mare pasiune, 
aduce o noutate absolută în cultura brăileană.” (p.117). Dintre cei care și-au exprimat deschis 
opiniile în publicațiile amintite mai sus, în prefața cărților semnate de Dumitru Anghel sau cu 
prilejul lansării acestora, îi menționăm pe Constantin Gherghinoiu, Dan Anghelescu, Victor 
Sterom, Nicolae Grigore Mărășanu, Liviu Comșa, Viorel Mortu-Coman, George Apostoiu, Maria 
Cogălniceanu, Emilian Marcu, George Lateș, Ioan Toderiță,  Viorel Dinescu,  Doru Popovici, Mihai 
Vintilă și mulți alții. 

 Faptul că Dumitru Anghel este alături, în imagini imortalizate cu prilejul unor manifestări 
culturale – lansări de carte, colocvii, dezbateri literare, expoziții etc. -, prezentate în finalul cărții, 
de personalități ale scrisului românesc este o dovadă a anturajului onorant în care se regăsește 
scriitorul brăilean: Teodor Parapiru, Adelina Pop, Viorel Mortu-Coman, Zanfir Ilie, Mihai Vintilă,  
Valentin Popa, Gheorghe Gorincu, Constantin Gherghinoiu, Gheorghe Lupașcu, Alexandru 
Halupa, Claudiu Brăileanu, Rodica Rodean, Constanța Abalașei-Donosă, Dumitru Barău, 
Magdalena Iugulescu, Dragoș Neagu, Lucia Pătrașcu, Vasile Ioan Zbarcea, Aurel M. Buricea, 
Constantin Lontoș ș.a.  

 Întreprinderea Luciei Pătrașcu este una onorantă, fapt pentru care merită felicitări, 
aducând în prim-planul scrisului brăilean și, de ce nu, românesc, un reprezentant autentic al 
culturii noastre contemporane, un exemplu de trudnică izbândă pentru tinerii care doresc să 
meargă pe un asemenea drum. Un cuvânt de laudă și pentru Editura Lucas, care ne-a oferit o 
carte de bună ținută editorială. 

         Prof. Ghiță NAZARE, Galați 
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POEME- LORA LEVITCHI - 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
LUMINA ANULUI MMXX 
 
De mâine încolo ce va fi? 
Noi, cei 7,8 bilioane, vrem a trăi! 
Politica ocultă, ne mână la iurtă 
Închisă-i sub lacăt, izgoniţi sunt cei vii, 
Cu forţa sunt ţinuţi separaţi; 
Bunicii de părinţi, părinţii de copii. 
Şi după toate acestea ce va fi? 
Noi suntem încă aici, pe Terra vii, 
Chiar şi cei ce-au plecat, neaşteptat, 
Din ceruri coboară pe poduri de vise, 
Aduc speranţe pe pergamente nescrise; 
Curg pe pământ, flori argintate de 
margarete, 
Zambile violacee bineţe dau lalelelor 
cochete, 
Adie primăvăratec aer cu mirasmă de sfânt, 
Văzduhul renaşte în explozii de flori de caişi, 
Concert de Vivaldi se aude printre flori de 
cireşi, 
Conştiinţa cunoaşte expansiuni dincolo de 
mormânt, 
Dezmiardă pe cei de pe tărgi, de virus 
răpuşi. 
Trăim modern cu frici medievale, 
Reginele şi regii îşi duc lornetele la ochi 
agale 
Să numere pe morţi, pe proşti şi pe 
deştepţi, 
E parte din al lor job, le-oferă delectare, 
Pulsul divin din om, fost-a cercat, să fie 
sfărâmat, 
Dar Dumnezeu omului i-a dat, 

Celest AND şi asta, reptilele, în seamă n-au 
luat! 
De aici înainte ce va fi?! 
Ne-am săturat de tragedii, 
Natura râde în ROGVAIV a primăvară, 
Iar animalele-o străbat la pas zglobii, 
Un dor de viaţă atât de nobil, 
Un puls de dragoste aşa curat, 
Perdele de soare au metamorfozat, 
Negrul feroce în aur curat, 
Cu mir vindecător el unge pe cei mai cercaţi, 
Intră prin ale caselor cernite, închise 
obloane, 
Să oblojească pe bolnavii, cu plămânii 
mâncaţi, 
Au căzut ca mieii, în coasa morţii 
Dusă în lesă de trădători guvernanţi, 
Puterea globală unul de la altul şi-au 
revendicat. 
Sublimul verdelui în muguri ce promit nouă 
viaţă, 
Trimite crâmpeie de cer prin raze Roentgen, 
Copii indigo în braţe curcubeul limbilor 
popoarelor, au luat, 
Le-au împletit în simplă nojiţă, 
Sigilat cu fir de suflete de- un alb 
immaculat. 
De-aici-nainte vom renaşte, 
Soarele ajuns-a în cotloane ce nu le 
cunoaşte, 
Acolo-şi duc reptilienii veacul, 
În umezeală şi mâzga labirinticelor castele, 
Ne suflă în cefe de secole otravă, 
Ne spală minţile în ţipăt de deznădejde 
universal, 
Ne programează viitorul cu nanometric cip 
de 666 fiară, 
Dar au uitat că Dumnezeu i-a ursit pe 
demoni ca să piară. 
De azi încolo, luptăm spre a ne uni, 
Suntem lăsaţi pământul în armonie a-l 
împăraţi, 
Escavatoare nivelează gropi comune, în care 
aruncaţi, 
Ne-au fost cei dragi ai noştrii: părinţi, bunici 
şi fraţi. 
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Moartea salută milităreşte pe New Yorkezi 
de pe insula Hart, 
Rânjetul ei se aude în Europa lui Kant: 
Idealismul transcendental al iluminării 
Arată Decalogul mozaic deghizat, 
Blagosloveşte Critica raţiunii pure, a 
practicii şi-a judecăţii 
S-a îmbrăcat fetişcană în voaluri demodate 
la Milano 
Foie gras de raţă Mandarin la Paris a 
degustat, 
Călărit-a pe tancuri cu coasa în vânt la ruşi, 
În România la o fântână cu cumpănă, s-a 
adăpat, 
Pe nemţii cu svastica în frunte decis –ai 
ocoli, 
Popas făcut-a apoi la Roma, urând la papă 
“Tanti Auguri”, 
S-a dat apoi de-a berbeleacul până in 
Spania, cerut-a de-ale gurii, 
Întâmpinată a fost cu steaguri rupte ale UE 
şi multe făclii, 
Innecată de fumul lor, moartea săltat-a 
prada cremată în spinare, 
Primind un şut în spate şi-a tot văzut de 
drum, 
Crispată s-a gândit pe-oceane plutind, 
Pe unde poate să se mai abată, 
Dând semne de istovire, drumul luat-a către 
casă, 
Pe japonezi în treacăt cu mantia-i i-a otrăvit, 

Ajuns-a în laboratorul din China,  
Găsit-a flaconul din care drumul i s-a dat, 
În braţe l-a luat şi-n aer l-a dansat, 
"O, casă, dulce casă!", moartea a gemut, 
Intrat-a apoi în sticlă şi în formol a adormit. 
De-acum vom renunţa la a îngenunchia, 
În faţa liderilor cu blazoane de tinichea,  
Limbajul unic al iubirii, leac bun din gură în 
gură poartă, 
Leagă definitiv limbile malefice ale 
demonilor, 
Mâinile le paralizează, sfârşitul lumii nu s-a 
concretizat, 
Animale şi păsări, pământul iau fericite la 
trap, 
Viaţa din verde, smaraldica 
Lumină a Învierii lui Hristos pulsează, 
Cerberii fug, ochii îi dor de atâta lumină, 
Se ascund în taverne de castele, iar când se 
înnoptează, 
Transformaţi în lilieci, mormintele ucişilor 
vizitează, 
Dau să se-ntoarcă ziua, s-apuce frâiele lumii 
mai strâns, 
Orbecăiesc în lumină, se izbesc de 5G 
antene, 
Ai lumii hoţi de bun destin, 
Carbonizaţi, la pământ cad laţi, 
Întreaga omenire în suflet reînviază. 
 
De Lora Leviţchi, USA - NEW YORK 
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ARON COTRUȘ - Diplomat și scriitor 
 
 
 

„Corabia se framântă și se răsucește 
în lupta cu valurile ce-o izbesc tâlhărește 

și apele cresc ca din hău năsdrăvane, 
căpitane! căpitane! Căpitane” -  de Aron Cotruș 

  
Aron Cotruș s-a născut pe 2 ianuarie 1891, la Hasag, lângă Sibiu și a 
încetat din viață în La Mirada, California, la 1 noiembrie 1961. 
A studiat literele la Universitatea din Viena, ca mai apoi să lucreze pentru 

o perioadă ca ziarist la ziarul „Românul” din Arad si „Gazeta Transilvaniei” din Brașov. 
A intrat în diplomație lucrând ca atașat de presă la mai multe misiuni diplomatice românești din 
străinatate. A fost un apropiat al instituției regale, fiindu-i  încredințate misiuni importante în 
Primul Război Mondial, în anii 1916-1918, în acțiuni de front, acțiuni de înfăptuire a României 
Mari, acțiuni de diplomație. 
Principalul scop al participării României la Primul Război Mondial, din august 1916,  a fost 
eliberarea provinciilor istorice românești-Ardealul, Crișana, Maramureşul, Banatul şi Bucovina de 
sub stăpânirea monarhiei austro-ungare și unirea lor cu patria-mamă. 
Aron Cotruș a participat în armata română la acțiunile Primului Război Mondial, fiind deosebit de 
atașat noului rege. 
A debutat în literatură ca scriitor  în anul 1911, la Orăștie, cu volumul intitulat ”Poezii”. A mai 
publicat: “Sărbătoarea morții”, 1915, “Printre oameni în mers”, 1933, “Minerii”, 1937, “Rapsodie 
Dacă”, 1942, “Între Volga și Mississipi”, 1956. 
Diplomatul și scriitorul Aron Cotruș trăind în perioada 1891-1961, a cuprins o etapă istorică cu 
multe evenimente extraordinar de importante pentru întreaga lume, primul Război Mondial, cu 
efecte deosebite asupra structurii statale a întregii lumi. 
Scriitorul Aron Cotruş, asemenea altor nume importante ale literelor româneşti, printre care 
Lucian Blaga, Mircea Eliade, Alexandru Busuioceanu, Horia Vintilă şi alte condeie, semna rapoarte 
diplomatice în prima jumătate a secolului al XX-lea. Odată numiţi ambasadori, consilieri de presă 
sau culturali, poeţii ori scriitorii români se străduiau să-şi reprezinte onorabil ţara, uitându-şi 
interesele personale în manuscrisele adunate într-un sertar aproape uitat. 
Aron Cotruş, în calitate de ataşat de presă şi cultural timp de peste douăzeci şi cinci de ani, pe 
lângă legaţiile (ambasadele) României de la Roma, Varşovia, Madrid şi Lisabona a desfăşurat o 
bogată şi rodnică activitate în cadrul diplomaţiei româneşti, pe linia propagandei româneşti în 
străinătate. El susţinea ca „ataşatul de presă să fie o personalitate proeminentă literară sau 
culturală, nu un funcţionar. Numai având prestigiu de creator sau de om de cultură poţi avea 
autoritate spirituală şi să tratezi de la egal la egal cu scriitorii şi intelectualii din ţara în care eşti 
acreditat”. 
Diplomatul-scriitor, în rapoartele pe care le trimitea lunar la Bucureşti, consemna cu seriozitate 
şi rigoare evenimentele în presa spaniolă din anul 1944, cuprinse în ziarele vremii, din luna aprilie 
a aceluiaşi an, a intrării trupelor sovietice pe teritoriul românesc. 
Participând la Primul Război Mondial a fost martorul etapelor războiului, acțiunile spre est, care 
urmăreau eliberarea provinciilor provinciilor istorice românești Maramureș și Bucovina iar de la 
23 august 1944, prin întoarcerea armelor împotriva vechilor aliați să se adauge la România 
provinciile românești Crișana și Banatul. 
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 Pe linia calității de scriitor, apropierea de instituția regală avea să-i aducă eliminarea 
numelui său din cultura română, începând cu sfârșitul anului 1944, până în 1961, când a încetat 
din viață. Abia din anul 1966, instituțiile românești repun în discuție reabilitarea scriitorului Aron 
Cotruș. 
 Primele repuneri în discuție ale poetului se fac prin studii de Vladimir Streinu sau Marin 
Bucur. Editarea și comentarea, în monografii, a operei interbelice (până în 1939) sunt inițiativa 
lui Ion Dodu Balan (1978) și a nepotului Ovidiu Cotruș. În timp, opera lui Aron Cotruș cunoaște o 
schimbare la față prin intermediul limbii spaniole: „Rapsodie valahă” (Rapsodia Valacă) 1940, 
1941, 1954 – pentru a da numai un exemplu de translații din română, dar și poeme scrise direct 
în limba spaniolului Gongora: „Rapsodia Ibérica„ , 1945. 
Noul poet de limba spaniolă este concurat de un alt nou poet, neafirmat ca atare în țară, 
Alexandru Busuioceanu („Poemas pateticos” , 1947), reprezentant al unui grup rival celui 
cotrușian, din care facea parte și fostul reprezentant la Paris al României, Constantin Antoniade. 
Acesta din urmă, aflăm din cartea lui Ion Cristofor, va conduce o delegație ce o va înlocui în ultima 
clipă pe cea a lui Cotruș, președinte al Cercului Român al Uniunii Latine, la Congresul Uniunii 
Latine (1954). 
Scriitorul Aron Cotruş avea să se reîntoarcă pentru totdeauna sub pâlpâirea satului Lupu din 
comuna Cergăul Mare şi pe coridoarele Şcolii Ardelene din Blaj mult mai târziu după moarte, 
după revoluţia din 1989, când scriitorul Ion Mărgineanu, membru titular al Uniunii Scriitorilor din 
România,  face din cele trei localităţi, la care se adăugaseră şi Alba Iulia, bibliotecile publice, un 
Pantheon al renaşterii unor virtuţi, de promovare a valorilor culturale, literare româneşti, 
dedicându-i marelui înstrăinat şi desţărat Colocviile de literatură „Aron Cotruş - zeul devorat de 
propriile-i năzuinţi”, devenite un simbol al recuperării unei moşteniri extraordinare. La Casa de 
Cultură din Blaj - sub pâlpâirea plăpândă a unor lumânări precum retezatele buchete de flori, a 
inimoşilor Mircea Cenuşă (Dumnezeu să-l odihnească în pace acolo pe coama unui deal din Alba 
Iulia, împingând mereu tăcerea spre lumină), Ion Buzaşi, Dan Dorin, Ana Hinescu, Silvia şi Ioan 
Pop, profesori şi invitaţi, poeţi şi critici literari, profesori de la şcolile blăjene, rude ale 
aniversatului cărturar, se aud des și răspicat primele sinteze cotruşiene, chemarea de-a face din 
aceaste întâlniri un mod de înţelepciune şi demnitate prin care Aron Cotruş, patriotul, publicistul, 
scriitorul, traducătorul,  și editorul, luptătorul să resimtă dimensiunile propriei valori. 
 Alături  de Lucian Blaga şi Tudor Arghezi, Aron Cotruş este un deschizător de drum în lirica 
modernă. Poeziile sale vorbesc despre contorsionatul secol al XX-lea, la ale cărui drame a 
participat încă de tânăr, ca voluntar în primul război mondial, ca prizonier în Italia, ca luptător 
anticomunist şi ca exilat pentru marea sa dragoste de ţară.  
 Şi toate acestea le-a aşezat pe soclul operei sale ce cuprinde peste 20 de volume, publicate 
în perioada 1911-1940. Timp de aproape 40 de ani, poezia sa a încetat să mai apară, până în 1978, 
când nepotul său, Ovidiu Cotruş scoate la lumina tiparului o antologie, prefaţată de Ion Dodu 
Bălan. 
 Versurile Lui Aron Cotruş izvorăsc din sufletul poporului şi oglindesc concepţia sa despre 
istorie şi viaţă, purtând girul originalităţii şi al caracterului profund social şi naţional. Vocea sa 
lirică de-o mare vigurozitate umanistă şi militantă, păstrează legătura sa cu pământul străbun : 
,,Strămoşesc pământ/ aici m-am născut, aici vreau să lupt/ neîntrerupt/ şi cu neînfrânt/ avânt/ 
să-ţi cânt...’’ Este cel mai veritabil imn închinat pământului strămoşesc. 
 Volumul intitulat metaforic ,,Sărbătoarea morţii’’ (1915) este oglinda realităţilor din 
primul război mondial la care a participat în mod direct, ca voluntar prin tranşeele morţii şi ca 
martor al imenselor tragedii de pe câmpul de luptă. Aceste versuri ne amintesc de baladele şi 
cântecele noastre haiduceşti, ori cele de vitejie : ,, Iobagi viteji, voinici de fier, eroi,/ În şanţuri, 
prin zăpezi ori prin noroi,/Pe ger şi ploi,/În marşuri, la atacuri zdrobitoare,/Mi-e sufletul cu voi... 
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(În ţara morţii). Într-un mod colţuros şi crud se exprimă în poezia ,,Izbânzi ce vestesc’’: ,,În versu-
mi colţuros şi crud/Izbânzi îţi vestesc, nu prăpăd,/patrie cu milioane de raniţe,/patrie cu vii, 
nevăzute graniţe/ de milioane de urechi ce aud,/ de milioane de ochi ce văd/ de milioane de minţi 
ce gândesc/ din răbdare şi avânt strămoşesc...’’ 
Poeziile lui Aron Cotruş au un ton grav, adeseori ameninţător ori trist, ca o prelungire a mâhnirilor 
ţăranului român sortit să muncească din greu şi să rămână de-a pururi sărac : ,,Io,/ Pătru 
Opincă/ce-ntr-atâtea moşii n-am doar o şirincă,/ înfrunt strâmbele legi şi năpasta/ şi-n răzmeria 
ce-n mine creşte,/ sudui vârtos, mocăneşte,/şi scuip pe toată rânduiala asta...’’ Critica literară îl 
consideră un scriitor mesianic, asemeni lui Octavian Goga : ,, Io, Aron Cotruş,/om cu pofte mari,/ 
mai calc mocăneşte prin munţi legendari/ şi sfarm în măsele al vremii căluş’’.  
Dialogul său cu istoria este realizat prin volumul ,,Horia’’în care portretul acestui personaj istoric 
primeşte o aură mitică, de erou legendar şi simbol al neamului românesc. Sunt 25 de poeme, 
relativ scurte, dar foarte sugestive şi încărcate de un profund sentiment revoluţionar.Unul dintre 
aceste poeme a apărut după revoluţia din decembrie în manualele alternative de clasa a VII-a, 
pentru a fi studiat de către elevi, să fie recitat la serbări şi şezători literare : ,,De jos/ te-ai ridicat, 
pietros, viforos/pentru moţi/ pentru cei săraci şi goi, pentru toţi.../şi-ai despicat în două istoria/ 
ţăran de cremene/cum n-a fost altul să-ţi semene,/ Horia !/ te-i desprins aspru din gloata,/ cu 
obraji supţi,/ cu ochi crunţi,/ să lupţi,/ să înfrunţi/ din sălbatici-ţi munţi :/ oştile craiului, temniţa, 
roata...’’ 
Sentimentul de dragoste faţă de pământul Transilvaniei este exprimat şi de data aceasta în 
versuri expresive : ,,Ai noştri sunt aceşti munţi/ pietroşi, mănoşi, cărunţi,/ căci noi ne-am căţărat 
pe ei spre cer,/ noi le-am deschis adâncurile de aur şi fier’’ (Ai noştri sunt aceşti munţi). Ca şi 
Octavian Goga ce anunţa prin versurile sale împlinirea visului de veacuri al poporului nostru, la 
fel o face şi Aron Cotruş, care este prins în vâltoarea evenimentului de la 1918, militând pentru o 
Românie Mare şi descătuşată : ,,Io Aron Cotruş,/ rumân de peste munţi,/ din stirpea iobagilor 
trudnici şi crunţi,/ cari nu se poticnesc pe nici un urcuş,/ furtunatec m-am născut să vestesc,/ în 
grai românesc,/ cu aspre cuvinte, străbune şi sfinte,/ zboruri înalte spre- ameţitoare ţinte./ 
Istoria, moartea de-a curmeziş mi s-au pus/ şi nu m-au răpus, şi nu m-au răpus’’ (Drumuri în 
furtună ). 
Spiritul de revoltă şi nelinişte faţă de nedreptăţile sociale este puternic reliefat prin volumele de 
poezii : ,, Neguri albe (1920 ) În robia lor (1926 ), Strigăt pentru depărtări (1927 ), Cuvinte către 
ţăran (1928 ) Mâine (1928 ), Printre oameni în mers (1935), Peste prăpăstii potrivnice (1938 ) şi 
Rapsodie valahă (1940). Poetul a fost distins cu Premiul Societăţii Scriitorilor Români în 1926 şi 
1940.  
În timpul vieţii a ocupat importante funcţii în presa română şi de peste hotare. Din anul 1928 
lucrează ca ataşat de presă la Roma şi Varşovia, iar în timpul celui de-al doilea război secretar de 
presă la Madrid şi Lisabona.  
După război se refugiază în Spania, iar în 1957 se stabileşte în SUA, unde se stinge din viaţă, la 1 
noiembrie 1961, lăsând în urma lui o operă literară valoroasă în care şi-a pus toată dragostea lui 
faţă de ţară şi poporul său. 

Col(r). lect. univ. dr. ing. Constantin AVĂDANEI 
Președinte al Grupului de Inițiativă ,,CENTENAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018” 

ALBA-IULIA 
 
  



 
 

      20 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr. 12  anul III  Decembrie 2020 

Poeme - Flora Mărgărit Stănescu  
 
Pleacă-te codre-n pământ 
Verde-i codrul meu umbros 
Doamne! Câtu-i de frumos,  
Că-i cu susur de izvoare 
Și-i cu turme de mioare. 
 
Codrule-mi fii frate bun 
Până îți mai sunt stăpân, 
Că prea vin mulți să ne mâie 
Să plecăm în pribegie. 
 
Pleacă-te codre-n pământ 
Dar să nu te frângi nicicând, 
Nici topoare să te-atingă 
Și nici maici să nu mai plângă. 
 
Codrule te las stăpân 
Pe pământul meu străbun, 
De mă-ntorc cu păr cărunt 
Tu să ști că frate-ți sunt, 
 
Iar de nu m-oi mai întoarce 
Oameni,  goliți poloboace, 
Să beți vinul cel mai bun 
Pentru mine și străbuni. 
 
În sihăstrie 
Încă mai merg cu pași șovăitori 
Încerc să calc pe ale tale urme, 
Precum vânatul căutat de vânători 
Și-acesta, se ascunde în pădure. 
 
Nepăsător sau veșnic dus pe gânduri 
Indiferent la toate, chiar absent, 
Nu te-ai gândit să-mi scrii câteva rânduri 
Sau ți-a fost teamă c-am să spun prezent? 
 
Ne temem c-avem părul de argint 
Ne temem că iubirea-i o povară, 
Că inima și trupu-i obosit 
Și un eșec din nou o să ne doară. 
 
În sihăstrie timpul ni-l petrecem 
Și din tristețe împletim veșmânt. 
Am vrea, dar n-avem vrere și ne temem 

Că iară vom avea de suferit. 
 

Ne stingem neștiuți și în tăcere 
Speranțe, rugi la ceruri înălțând, 
Nu știe nimeni cât am strâns durere 
Și cum făcutu-ne-am din ea veșmânt. 
 
E greu de dus același port cernit 
Și crucea singur ce va trebui s-o porți, 
Că nimeni nu te-ajută cu nimic 
Chiar de-ai să bați la nesfârșite porți. 

Nu te-ai gândit să-mi scrii câteva rânduri? 
Sau ți-a fost teamă c-am să spun, prezent? 
 
Un cal alb 
Te-am zărit doar o clipă, 
Ți-am auzit strigătul 
Și un geamăt prelung, 
Era geamătul tău. 
Herghelia de cai speriați 
De viscolul cumplit 
Din gândurile mele. 
O haită de lupi brumați 
Cu colți ascuțiți 
Și ochi scânteietori, 
A împrăștiat herghelia de cai, 
Alegând unul singur, 
Pe cel mai alb și stingher 
Rămas în mijlocul haitei de lupi. 
N-avea glas să ceară ajutor, 
N-avea unde mai face un pas. 
Un bubuit asurzitor de pușcă 
Ar fi trebuit să-mprăștie lupii, 
Dar te-a ales pe tine calule alb. 
Te-a ales să nu simți colții 
Ascuțiți sfâșiindu-te. 
Era nevoie de o victimă, 
De tine calule alb 
Să potolească foamea lupilor 
Să salveze restul hergheliei. 
Caii albi sălbatici în vârtej 
De zăpadă, de viscol, de gânduri, 
Năvălind spre o pădure 
Rămasă doar trunchiuri. 
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FAKE NEWS 
 

Dezinformarea organizată nu este un fenomen nou, încă din Roma antică 
arta retoricii false era practicată pentru influențarea maselor. 
Deformarea adevărului cu scopul unui câștig politic nu este o practică 
nouă, Faraonul Ramses al doilea, în anul 1274, înainte de Cristos, a 
pierdut bătălia de la Kadesch.  

La întoarcerea în Egipt a declanșat o puternică propagandă de mare învingător prin construcții 
enorme care să înobileze imaginea „învingătorului“. Se obișnuia ca după o bătălie să construiești 
un edificiu public, cum a făcut și Ștefan Cel Mare în cei 47 de ani de domnie. Sau cu efecte și în 
zilele noastre; Împăratul roman Konstantin ar fi dăruit Papei bisericii catolice în anul 315/317 
părți ale Romei, documet fals, din care Vaticanul are și astăzi avantaje materiale, vezi 
Kronenzeitung 01.11.2019. pag. 18.  

În era digitală, în rețele precum Facebook, Twitter, multiplicarea informațiilor false este ușoară, 
declanșează ură și contrareacții de masă. În cadrul EU s-a început de câțiva ani focalizarea 
Fakenews, informează dna. Maresa Meissl, mai ales contra hackerilor ce pot ataca sistemul 
democratic de vot și influența alegătorii. Germania este până acum singura țară europeană care 
a emis o lege privind fake news. Așa-numitul "NetzDG" (Network Enforcement Act) a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2018 și obligă mediile sociale să șteargă știrile false și discursurile de ură în 
termen de 24 de ore, în cazuri mai complexe, această perioadă poate fi prelungită până la 7 zile. 
Încălcarea amenință cu amenzi de până la 50 de milioane de euro. Pentru Heiko Mass, ca ministru 
al Justiției, „zvonurile calomnioase și răuvoitoare nu sunt acoperite de libertatea de exprimare”. 
Cu toate acestea, ONG Human Rights Watch consideră legea ca o încălcare a libertății de 
exprimare. ONG-ul consideră că este greu de stabilit dacă declarațiile sunt supuse legii sau nu.  

Termenele scurte de revizuire și amenzile mari ar încuraja companiile să șteargă conținutul care 
probabil este încă legal. În plus, legea nu prevede niciun control sau apel. Asociația Jurnaliștilor 
Germani (DJV) condamnă faptul că „o companie privată cu sediul în America poate să limiteze 
libertatea presei și libertatea de exprimare în Germania”. Știrile false din mediul online sunt 
metode de denaturare a adevărului de convingere emoțională, care doresc să instige la acțiune, 
în majoritatea cazurilor negativă.  

Democrație?, sună frumos. De fapt, ea se erodează zilnic. Cu toții suntem în permanență presați 
să gândim ce ne spun alții. Cele mai multe decizii politice sunt însoțite de o propagandă masivă. 
Crede mai puțin, întreabă mai mult și gândește singur. Nu uita: TU ești obiectul unei zilnice 
manipulări.Trăim o perioadă de războaie economice, războaie cibernetice, războaie hibride, 
învelite în războaie propagandistice. „Revoluţia bolşevică” însăşi a fost construcţia exclusivă a 
propagandei comuniste. Istoricii, inclusiv cei ruşi, sunt astăzi unanimi în opinia că singura 
revoluţie care a avut loc în Rusia în 1917 a fost cea din februarie, soldată cu abdicarea ţarului şi 
instalarea guvernului Kerenski.  

În Germania nazistă; Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP), cunoscut 
de asemenea sub forma "prescurtată" de Propagandaministerium, a fost unealta de bază a 
spălării creierelor poporului. Cele trei ideologii radicale, mortale, (Nazism, Comunism, Islamism) 
au știut cum să pună definitiv mâna pe putere prin legi prohibitive, cu pedepse mortale și centre 
de reeducare. 
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Dacă te uiți la Nordcoreeni te apucă mila să vezi cum ei plâng, râd, aplaudă fără să mai primească 
comanda, ci direct din creierul spălat. Și în România aplaudacii de meserie, adevărați formatori 
de opinie, se etalau prin lingușenie. Alt aspect derivă din grupurile de interese, așa numiții 
clientela politică a unui partid.  

Toate guvernele au învățat un principiu: cine deține controlul media, poate influența climatul 
politic, atmosfera alegerilor, în consecință ocuparea posturilor în TV, ziare, radio, este confiscată 
de aceste interese. Dacă un post TV este de orientare socialistă, actorii, realizatorii, funcționarii, 
chiar și figuranții sunt dependenți de hotărârea directorului (socialist), deci filozofia trecând prin 
stomac, această clasă de intelectuali dependenți de postul TV (salariul de la TV) vor deveni de 
voie, de nevoie, socio-aplaudaci și vor prelua orientarea socialistă. Valabil și la ORF, TVR, ARD, 
ZDF, etc. 

Constantin Gumann – Salzburg, Austria 

Poeme – Munteanu Elena 
ROATA VIEŢII 
Se-nvârte-ntruna roata 
roţii, 
Se-nvârte nebuneşte cu 
bunicii şi nepoţii. 
Şi când bate vântul 

tare,se învârte mai rapid, 
Se deschid noi porţi de viaţă, 
Altele încet se-nchid. 
Ameţită se roteşte roata vieţii tuturor, 
Cu tristeţi ori bucurie cântă vieţile în cor. 
Când se-opreşte pentr-o clipă  
Te-nspăimânţi,te zăpăceşti, 
Şi te rogi ca să pornească,o forţezi şi o 
porneşti 
Roata străluceşte-n soare,alta scârţâie urât, 
Azi te bucură,te doare,ori îţi stă un nod în 
gât, 
Ori te-aruncă în vâltoare,tu încerci şă mai 
înoţi, 
Scapă numai cine poate şi încerci şi tu să 
poţi  
Şi se-nvârte blestemată,ori slăvită de 
nătângi.  
Nu prea înţelegi rotirea şi încerci să râzi,să 
plângi 
Te-ameţeşte şi te scoate tot la margine de 
drum, 
Şi din spaima roţii vieţii naşte fum şi naşte 
scrum 
Se învârte în neştire roata vieţii şi a morţii 

Căntă timpul în rotire serenade triste,sorţii. 
FURNICA 
Furnica se târăşte umilită 
Ducând în spate un grăunte greu, 
Mocneşte în cenuşă focu-n plită... 
Unde s-ascunde oare Dumnezeu? 
Foşneşte troscotul uscat în vară, 
Se frânge cenuşit sub pasul greu.. 
Tot aerul din jur e foc şi pară 
Unde s-ascunde oare Dumnezeu? 
Şi cântă păsările-n zbor, 
Rătăcitor e sufletul şi gândul meu 
Şi pasul oscilant, rătăcitor... 
Unde s-ascunde oare Dumnezeu? 
Copii râzând ridică fruntea-n soare, 
Priviri lucinde către cer mereu 
Arzând sub fruntea albă, lucitoare... 
Unde s-ascunde oare Dumnezeu? 
Bătrâne, slabe mâini tremurătoare, 
Purtând în flăcări lumânări de seu 
La ceas de seară-n zi de sărbătoare, 
Îl caută în gând pe Dumnezeu. 
Sau la icoanele tăcute-n răsărit, 
Ori către cer se-nalţă fruntea-ntrebatoare 
Unde se-ascunde Dumnezeul oare? 
L-au căutat din greu şi l-au găsit... 
În bob mărunt de mac şi-n marea mare 
În suflete şi-n mâna trist întinsă, 
În lumea vietăţilor, în floare, 
În bolta depărtată, necuprinsă. 
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Un fel de prefaţă la un volum de poezie 
 
Am primit prin poșta clasică un plic expediat de Vasile Sevastre, poet 
tecucean, membru al Filialei Bacău a USR, plic adăpostind un 
manuscris (chiar scris de mână, cu toc și cerneală), intitulat „La un pas 
de fericirea veșnică”. Primele versuri care mi‐au atras atenţia au fost. 
dacă îţi dorești viaţă veșnică,/ Întâlnește‐te Duminica/ Cu Maica 
Domnului la biserică/ și o vei avea... 
De la bun început cred, de asemenea, că volumul în manuscris stă sub 

semnul unor simboluri și leitmotive, ce‐l singularizează. Aș spune că volumul, așteptând tiparul, 
este, de fapt, un singur poem, rupt direct, cu înălţimile și scăderile sale, din Fiinţa Poetului. În 
cuvinte simple, poetul își revendică drumul și dorul către izvoarele natale, unde corodenii 
(consătenii poetului) ascultă lumina, toţi având un glas/mesaj clar de dragoste pentru părinţi și 
pentru sfinţii ocrotitori, findcă cuvintele sunt îngeri ai Domnului, spune poetul. Prin conţinutul 
poetic din acest volum, cititorii avizaţi, și nu numai, vor afla ceva anume despre ritmul respiraţiei 
satului natal sub bătaia miriadelor de stele... Manuscrisul este dedicat unei doamne, pe numele 
ei, Dr.Florentina Floarea, plecată în albăstreala cerului deschis, dar și unor confraţi plecaţi în ţara 
umbrelor. „Îmi este dor de poetul Valeriu Salcie, un poet cu suflet de cer” scrie undeva Ghican. 
Alteori, poetul se află într‐o cumpănă, invocând viaţa, iubirea și moartea: „Ce să mai cred, când 
nimic nu mai cred”, cititorul fiind astfel orientat să guste din darul mântuirii, întorcându‐se cu 
drag la casa părintească. În multe peozii, purtând titluri frumoase, există mărturisiri ale sinelui 
precum: „Mă simt excelent numai în preajma iluziilor mele”. Într‐un poem intitulat Covid‐19, 
poetul, atent la durerile lumii, scrie parcă cu peniţa muiată în rănile sale: „Străzi pustii, moartea 
se plimbă în frac/ Mi‐e teamă să‐mi sărut copiii”.  
O pagină lirică, antologică prin simplitate (precum la Grigore Vieru), exprimând sentimentul 
suprem al iubirii dar și ca expresie, este „Târziu” pe care o citez întreagă: „E‐atât de târziu, mamă/ 
încât o stea a lăcrimat de dorul întâlnirii cu viaţa:/ dar gardurile sunt rupte, câinii bătrâni/ și fetele 
acelea care mă iubeau/ au îmbătrânit toate... E‐atât de târziu, mamă, încât Steaua aceea dăruită 
de Dumnezeu/ pentru a veșnici cu ea/ s‐a‐ndepărtat atât de mult de mine/ încât niciuna din 
Constelaţiile Tale, mamă, nu‐i mai cunoaște adresa”. 
Lunecarea poetului în apele învolburate ale creaţiei și credinţei înseamnă, de cele mai multe ori, 
o adevărată izbândă. Această izbândă poetică bazându‐se în plan poetic printr‐o bogată 
imaginaţie și limbaj simplu, reinventat de cretor. Citez câteva versuri/aforisme (amintesc faptul 
că Ghican este și un cunoscut semnatar de aforisme): „Nu vedeţi că până și grădina din palma 
femeii/ urlă de sete? Voi, sfinţilor, care ţineţi pământul pe palme,/ ajutaţi‐l să plătească ușor: 
Dumnezeu nu și‐a rămas niciodată dator” și multe altele. 
În general cel care este invitat să scrie un Cuvânt înainte la o Carte, scoate în relief meritul 
autorului, calităţile operei sale, mesajul ei emoţional. În manuscrisul de faţă, autorul se lasă 
uneori furat de rimă, versificând, versificând... Există, am spus‐o și cu altă ocazie, o anume 
diferenţă și deferenţă între poezie‐poezie și versul‐vers. Poezia este o fiinţă întreagă ca orice 
fiinţă vie, versul este numai o parte din Ea. Am scris versuri, spune poetul versificator (nu‐i cazul 
lui Ghican), care nu‐i Fiinţa Poeziei sau Poezia Fiinţei. Este adevărat și miraculos totodată că 
Poetul este o carte deschisă cum scrie Vasile Sevastre într‐o pagină. Așa este, dar nu întot‐deauna 
paginile unei cărţi reunesc versuri și poezii bune ca să nu zic excelente. 
Volumul prietenului meu (ne știm de peste o jumătate de veac), doamne, ce tineri eram și 
visători! Mă mândresc fiindcă am un prieten statornic și un poet veritabil. 

Sterian Vicol -  Galați 
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Versuri - Silvia Rîșnoveanu  

 
 
MUNTELE 
(Sonet) 
 
Mă strigă muntele! Eu tot mai sânger: 
M-am rupt din el cum i-aș fi smuls o coastă, 
Am renunțat la frumusețea-i castă, 
Când zdrențuit-am mantia-i de înger. 
 
De-acum doar cu privirile-l mai spintec, 
Din brazii lui să-mi crească rădăcini, 
Să-mi curgă-n loc de lacrimă, rășini, 
Să-l mai respir un timp, ca să mă vindec. 
 
Mă strigă muntele! Ce-i cântă glasul 
Și cum vibrează-n trupul meu granitul! 
Dar m-am închis în ani ca osânditul, 
Când lanțurile reci îi leagă pasul. 
 
O toamn-acerbă-mi ferecă parnasul, 
Sărmanul munte-și cheamă răsăritul. 
 
(Parnas = Locaș al poeziei; Munte în Grecia 
consacrat lui Apolo și muzelor) 
 
                Geestacht, 21.09.20 
 
SONET DE VERDE 
 
Își plânge toamna-n sălcii iar, de milă, 
Că i-au plecat de sub condei cocorii, 
Eu tot mai pun capcane iluzorii, 
Să prind măcar un pumn de clorofilă, 
 
Ce iată-acum s-a strecurat abilă 
În ochii tăi -săgeți aleatorii- 

Prea verzi amanți, amăgitori notorii, 
Un concentrat poem într-o pupilă. 
 
Își plânge toamna-n sălcii desfrunzirea, 
Eu tot mai prind în ziduri câte-o nucă, 
Iar tu... iar tu nerăbdător de ducă 
În verdele ce-și vrea îngălbenirea. 
 
În pumnul meu închis nu mai apucă 
Să-ți intre verde, pe furiș, privirea. 
 
                            Geestacht, 24.10.20 
 
NĂLUCA 
 
Mi-e dor de tine astăzi? Cum mi-e de mine 
dor 
Care-am rămas un cântec, ofrandă anilor, 
Căci eu nu mai sunt eul călit în miez de foc, 
Pământ și cer și mare cuprinse la un loc. 
 
Mai sunt doar o nălucă prin gândul nimănui 
Sau poate-n gând la tine o ea umblând 
haihui, 
Prin echinocții reci sau palide solstiții, 
După comete roz, motiv de superstiții. 
 
Nu mai am glas puternic și nu mai am nici 
chip, 
Mai pot să las doar urme ușoare pe nisip 
Și poate răni bizare prin fiecare vis, 
Ce se strecoară noaptea prin ochiul tău 
închis. 
 
În gândul tău, în vis îți sunt doar o nălucă, 
Iar tu, și de mă vrei, ce poate să-ți aducă 
O-nchipuire fadă pierdută-n univers? 
Himerele se-nalță, nu știu ce-nseamnă 
mers! 
 
                Geestacht, 02.10.20 
 

Silvia Rîșnoveanu – Germania 
  



 
 

      25 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr. 12  anul III  Decembrie 2020 

J.R.R. Tolkien, fauritorul de universuri 
 

 
 

J.R.R. Tolkien este unul dintre cei mai populari autori din toate timpurile. Dacă cineva ar exclude 

din literatură texte precum Biblia, Coranul ori „Cuvântările președintelui Mao”, atunci „Stăpânul 

Inelelor”, cu ale sale vânzări de 150 de milioane de exemplare, s-ar clasa pe locul doi sau trei în 

topul celor mai bine vândute cărți din toate timpurile; cât despre „Hobbitul”, cu vânzări de 100 

milioane de exemplare, se situează la rândul său într-un top 10 al cărților populare. Mai trebuie 

adăugat și faptul că seria celor trei filme produse de New Line Cinema, bazate pe trilogia 

„Stăpânul Inelelor” și lansate între 2001 și 2003, au avut încasări de aproape 3 miliarde de dolari 

la nivel mondial, fiind situate toate trei între primele 20 de filme cu cele mai mari încasări din 

istorie, la fel ca și trilogia ulterioară, care are la bază „Hobbitul” și a fost lansată între 2012 și 

2014. Cât despre societățile dedicate lui Tolkien, acestea ființează nu numai în Marea Britanie și 

Statele Unite, ci și în zeci de alte țări de pe tot mapamondul, printre care Bulgaria, Indonezia, 

Peru, Japonia, Turcia, Finlanda, Costa Rica. „Hobbitul” a fost tradus în mai bine de 40 de limbi, iar 

dacă cineva tastează „Tolkien” pe Google, obține peste 40 de milioane de rezultate. Un sondaj 

de opinie al BBC din 2003 a descoperit că „Stăpânul Inelelor” este „cea mai îndrăgită carte din 

Marea Britanie”7. Încă mai suprinzător, sondajele efectuate în 2004 în Germania și Australia au 

clasat trilogia lui Tolkien pe primul loc în preferințele cititorilor. În 1999, clienții Amazon.com au 

votat „Stăpânul Inelelor” drept cartea favorită a mileniului. 

Nu ne propunem, în această lucrare, să oferim o analiză completă a omului, filologului și 

scriitorului Tokien, așa cum a fost el văzut de critici și cercetători. Acest lucru ar fi imposibil, din 

cauza numărului imens de volume despre scriitor și opera lui care au apărut în, să spunem, ultimii 

 
7 Conform http://lotr.wikia.com/wiki/The_Lord_of_the_Rings. Accesat la 12.08.2016. 

http://lotr.wikia.com/wiki/The_Lord_of_the_Rings
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50 de ani. Mai degrabă, vrem să aruncăm o scurtă privire asupra aspectelor care au definit opera 

literară a lui Tolkien; să prezentăm o scurtă biografie a acestuia, care să explice viața personală 

și academică a scriitorului, precum și evenimentele, cum a fost cazul Primului Război Mondial, 

care i-au influențat viața și opera; să oferim cititorilor, profesorilor și cercetătorilor o îndrumare 

asupra modului în care ar trebui citită și înțeleasă opera lui J.R.R. Tolkien. Cât despre prezentarea 

detaliată a fiecărei lucrări a lui Tolkien, putem spune doar că scriitorul a publicat proză și poezie, 

a scris articole științifice și a ținut prelegeri academice, iar numărul lucrărilor publicate este, 

cumva, descurajant de mare pentru a fi prezentat într-o singură lucrare. Amănunt un pic ciudat, 

mai multe lucrări ale lui Tolkien au văzut lumina tiparului după moartea autorului, survenită în 

1973, decât în cursul vieții sale, dat fiind că fiul său, Christopher Tolkien, și-a făcut un țel principal 

în viață din publicarea tuturor scrierilor tatălui său care nu văzuseră încă lumina tiparului, 

incluzând și textele neterminate sau ciornele. Acțiunea a început la mijlocul anilor '70, cu 

publicarea „Silmarillion”, compilația întregii istorii a Ardei, lumea imaginată de Tolkien, și 

continuă și azi, printre cele mai recente lucrări publicate numărându-se varianta repovestită de 

către Tolkien a celui mai important mit al popoarelor germanice, „Legenda lui Sigurd și a 

Gudrunei”, scrisă pentru prima oară cu vreo 70 de ani în urmă. 

 

Lucrarea este structurată în două părți principale: mai întâi este prezentată o biografie a 

scriitorului, în conexiune cu evenimentele care i-au influențat cariera și modul în care și-a 

conceput acesta opera; a doua parte constituie o analiză critică și semiotică a operei lui Tolkien, 

lucrările acestuia fiind grupate în trei categorii principale: 1. Scrieri filologice și de critică literară; 

2. Scrieri despre „Pământul‐de‐Mijloc”; 3. Alte lucrări literare.  

Rezumat: 

Lucrarea de față își propune să tracă în revistă, pe scurt, felul în care sunt reflectate în 

literatura science-fiction diversele teme literare, atât cele specifice genului, cât și cele preluate 

din literatura mainstream. 

 

Ca orice ramură literară care a ajuns la maturitate, şi literatura ştiinţifico-fantastică a 

evoluat în numeroase specii, genuri şi subgenuri. Şi, chiar dacă preponderenţa aparţine 

romanului sau povestirii scurte, există şi poezii S.F., piese de teatru S.F. (este suficient să 

amintim doar „R.U.R.” a cehului Karel Capek, care a consacrat termenul „robot”) sau (mai ales) 

benzi desenate S.F. Însă, dacă exegeţii şi criticii literari au şi acum opinii contradictorii privind 

clasificarea operelor S.F. prin prisma apartenenţei lor la o categorie/gen sau alta, câteva 

motive arhetipale revin în mai toate scrierile ştiinţifico-fantastice şi, pe baza acestora, pot fi 

extrase câteva „specii” principale. Este vorba de cele două orientări care definesc toate 

creaţiile scriitorilor de literatură S.F.: „hard S.F.” şi „soft S.F.”. 

 

Cartea are 732 de pagini (format A5) și cuprinde și 9 ilustrații referitoare la Pământul-de-Mijloc, 

Arda și universul imaginat de J.R.R. Tolkien. Prețul de vânzare este de 60 lei. 

Nelu Stamate - Galați 
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Mariana Rogoz Stratulat  

 
 
„Este cât se poate de interesant cum reuşeşte Mariana Rogoz Stratulat 
să sintetizeze în câteva versuri, mergând până la geneza cuvântului, 
iubirea, lacrima şi elementele naturale: pământul, cerul, apa, vântul, 
dar mai ales, Lumina, Timpul, ca entităţi primordiale create de 
Dumnezeu în folosul omului. Autoarea pune în antiteză pe propria 

terezie, “Zâmbet, bucurie, senin, libertate” cu “Lacrimi, tristeţe, cenuşiu, închisoare” din care e 
alcătuită însăşi viaţa. Chintesenţa trăirii este ceea ce creăm noi înşine, ceea ce rămâne: “Murim 
în privire, / trăim într-o carte…” 

Cezarina Adamescu 
Îmi pare că trăiesc... 
 
Viața mea e liniștea din adâncul apelor, e iscodirea tăcută a nemărginirii de dincolo de timp, e 
prețiozitatea diamantului și blestemul rubinului, e neliniștea vântului, valului, gândului, e tăcerea 
potecii ce se pierde în umbra rotirii colorate a anotimpurilor, e avântul zborului și disperarea 
căderii, e vorba ce se schimbă când noaptea-și numără stelele, mereu altele, și ziua-și risipește 
lumina și iubirea, e piatra ce-mi păstrează taina amintirilor și dorul rătăcirilor. 
 
Îmi pare totul nefiresc... 
respir, visez, zâmbesc, iubesc 
fie că tac, fie vorbesc, 
e ceață și nu mai mă  găsesc, 
e soare-aprins și mă topesc 
în sfânta nemurirea Lui. 
Nimicul mă înghite, pribegesc 
prin timpul leneș, nelumesc. 
Sunt un cuvânt, ce îl rostesc 
într-o perpetuă mișcare, 
mă detașez de clipele, 
ce mă rănesc, 
mă vindec de stilou, 
de rime, ce mă desfrunzesc, 
schimb slovele, nisipul și destinul 
în chintesențe, ce mă definesc. 
În viața ta, când mă trezesc, 
respir, visez, zâmbesc, iubesc 
iluzia, 
că totul e aievea. 
 
Din când în când, 
îmi pare că trăiesc. 
 
Viața mea - o naștere și-o moarte închise 
într-o clipă de dezmăț cosmic. 
 

 
Un suflet de femeie 
 
Un suflet de femeie – o lume: 
iubire, 
zâmbet şi lacrimă, 
misterul facerii, 
liniştea vieţii, 
toate într-un suflet de femeie! 
 
Am alergat 
şi m-am poticnit într-o oglindă 
care-mi răsturnase 
privirea, 
într-un dor de ducă. 
Şi m-am dus 
să-mi caut dreptul de a fi frunză, 
de a fi pasăre, 
de a fi femeie! 
 
Strigăt 
 
Pierdută sunt pe mal de mare 
şi strig: 
unde e liniştea mea? 
De ce mi-ai răscolit nisipul  
cu valurile tale 
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trezindu-mi scoicile 
şi amintirile? 
De ce m-ai pus să alerg prin timp 
căutându-mi paşii? 
De ce m-ai blestemat 
să îmbrăţişez cerul? 
De ce mi-ai sărutat gândul 
şi dorul de bărbatul iubit? 
 
Hai, să murim împreună, 
aruncaţi pe ţărmul cuvintelor nespuse, 
înveliţi de linişte 
şi uitare... 
 
Pierdută în imensitatea mării 
strig: 
unde eşti? unde sunt? 
 
Farsă 

 
Stăteam în deşert 
 cu mâna întinsă 
să-mi arunci 
o oglindă vorbitoare 
să-mi spună de soare, 
de existenţa mea ninsă, 
de iepuri şi pietre, 
de faraoni şi planete. 
Mă rog 
să visez 
că vântul descântă 
şi mările plâng, 
că-s fata morgana... 
iluzie... 
 crâng... 
 
Clopote bat 
la poarta din stele. 
Biserică sunt 
în cuvintele mele. 
 
Stăteam în deşert  
– vedenie arsă – 
paşi fără şir...  
urma e-o farsă... 
 
*** 

 
Cine sunt eu? Cine eşti tu? 
 
Te cauţi şi mă găseşti 
în pasul căprioarei 
spre izvor, 
în liniştea adâncă 
din umbra clipelor, 
în timpul tolănit 
la porţile luminii, 
în zborul alb, 
cu doruri, 
ţâşnit 
din ciutura 
fântânii... 
 
Mă caut şi te găsesc 
în palma cerului 
cântând 
cu ciocârlia, 
în şoapta brazilor 
scriindu-ţi poezia, 
în gândul unui an 
ieşit din calendar, 
în flacăra aprinsă, 
demult, 
de-un vechi amnar... 
 
Cine mai eşti tu? Cine mai sunt eu? 
 
Sunt liberă 
 
Sunt liberă 
să gust verdeaţa dimineţilor sprinţare, 
să joc pe-a nopţilor frunzare, 
să stau cu norii-ntr-un palat. 
Sunt liberă, 
ca Eva, cu măr şi cu păcat, 
să cred în dragoste şi-n moarte, 
să fiu aripa zborului, departe, 
să merg la braţ cu marea mare, 
s-alerg nebună pe hotare, 
să ţip că-mi este dor de tine, 
să mor – luceafăr – în suspine. 
Mariana Rogoz Stratulat - Focșani 
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ULTIMUL TĂRÂM AL FERICIRII  
   

 
Deşi încercam de câteva luni de zile, nu puteam găsi cuvântul 

potrivit şi mă străduiam să nu trimit mesaje fără înţeles deplin, 

chiar şi în condiţii de urgenţă maximă. Undeva, în depărtare, aş fi 

putut prinde canalele de comunicare şi, fără prea multe întrebări 

raţionale, aş fi putut făuri numai o oază de linişte pentru mai 

târziu. Doar că lumina apare atunci când ne este trimisă şi nu în 

momentul pe care îl considerăm disperat. În rest, adaptabilitatea 

se defineşte ca tip de inteligenţă, iar cunoaşterea ca formă a 

experienţei. Obişnuinţa devine, în cele din urmă, o umbră, puterea se transformă în pace şi 

verbalizarea încetează. Înlăuntrul lucrurilor, dincolo de experienţa cuantica, se prefigureaza 

ultimul tărâm al fericirii.  

Pentru că ceasul se transformase în micul computer-telefon de la capul patului, sunetul părea 

mai mult provenit din filmul vizionat cu o seară înainte, decât dojenitor deşteptător al rutinei 

zilnice. Nu găsisem încă finalul povestirii şi, probabil enervată de incompatibilitatea timpului 

acordat, încercam să las subconştientului problema nerezolvată, în speranţa unui amănunt prins 

ca din zbor, o secundă aborigenă, un surâs intelectual, o rezonanţă salvatoare. Să încerc 

programul direct, fără prea multe erudiţii desprinse din visare, să nu gândesc decât la reflexia 

luminii într-o zi cu densitate mare, eventual o reflexie totală, nu prea multe griji şi refracţii, simplu 

şi confortabil, o problemă banală de liceu care nu cere demonstraţie.   

Şi apoi, plecarea de acasă devenea o neatenţie, un lung şir de dimineţi în care căutam soarele pe 

cer sau ascuns după nori, cald sau frig, o nouă şansă înaintea vântului australian. Dependenţa de 

lucru mecanic, paletele înalte şi albe, îndârjite şi demne, un inaccesibil calcul artificial, dar corect 

- deducere a pragmaticului suveran. Cele doua medii arătau indecis, mă gândeam să hibernez 

pentru a mă putea întoarce oricând la foaia de hârtie, să exist la transparenţa dintre ele, ca şi 

cum aş păcăli incidenţa şi legile fizicii, cu scopul de a putea salva trecutul, ca timp fără istorie, o 

unitate indivizibilă şi incoloră.   

Şi totuşi ... Nocturnele lui Chopin, în liniştea habitaclului, acela fără busola, dar cu intenţie, 

coincidentia oppositorum între noapte şi zi, opus 9, no. 2, fără sentimente, doar linişte, dincolo 

de puterea nevralgică a oraşului. Aşa, doar un imposibil răspuns pentru scrierea mea, încă 

nejustificată structură, energie sau toleranţă - un sunet de clape început de Field, în Irlanda, un 

transport de informaţie subtilă şi permanentă, la nivele de frecvenţă înaltă, al său joc de libertate 

şi traducere: „Play Mozart in memory of me."(Frederic Chopin) Atunci, cu câţiva ani în urmă, o 

iarnă numai pe ulita Chopina, în Varşovia, la minus douazeci şi cinci de grade, cu zăpadă şi soare 

cu dinţi, o amintire îmbrăcată de statuia lui, o căutare recentă pentru un final valid.  

Şoseaua se întindea curată şi ondulată, admiteam intersecţiile câteodată aglomerate, dar 

niciodată nervoase, reclamele în stil retrograd, dar până la urmă interesant, propunând 
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evenimente rurale, pline de viaţă câmpenească, Franklinii lui Chaucer: Winterfest Medieval Fair, 

Parramattta Park, Saturday and Sunday, ... Cavaleri şi domniţe, armuri autentice, concursuri de 

Ev Mediu în secolul douazeci şi unu, în Australia: „Music and merriment, Jesters, Jousting, 

Falconry, school holiday fun, Medieval Knights and Ladies in Parramatta Park”. Cultul şi cultura – 

încă nu puteam descoperi încotro mi se scrie povestirea, aveam nevoie de altceva pentru a lega 

tastele calculatorului de gând. Dincolo de oprirea zgomotului, de chestiunile cotidiene ale 

automatismelor conservate de anti-sentimente şi indiferenţă, trebuia să aştept în linişte 

rândurile de graţie ale fiecarei derulare de idei: gramatica, dialectica şi retorica, aritmetica, 

geometria, astronomia şi muzica. Nici un rezultat ... Imposibilitate lingvistică şi cutremur subtil 

nerealizat, mister revelat cu întârziere, o pauză pentru acumulari succesive. Cât de banală 

senzaţia cafelei de fiecare zi, autohtonă, cu lapte greu şi indezirabil, băută fără prieteni, în 

aşteptarea rezolvărilor zilnice, sumare şi superficiale ale câştigurilor financiare.   

Şi dacă, de pildă, aş putea trai în paginile adunate, adică aş trăi şi aş scrie realizand realitatea aşa 

cum ea nu există, cum o inventez povestind adevarul, o realitate mai completă şi mai directa, o 

poezie-metaforă, scurtă şi în versuri albe: armonia asimetrică târzie, ca ultim fenomen încălzit la 

lumina lumânării? Posibil ca drumul de întoarcere, în culorile toamnei şi ale cerului, să mă rabde 

într-o ajustare a memoriei, într-un zid dărâmat înaintea cotropitorilor. Teatrul admirat pe stradă, 

un teatru în teatru, o replică definitorie şi definitivă pentru o viaţă, acestea toate ale timpului 

acum, ale sufletului dual pe care nu-l cunoaştem decât prin hipnoză. Din marile magazine centrale 

aş putea cumpăra un toc şi cerneală pentru a scrie învigorată de plăcerea scrisului, de un val de 

melancolie încă neajunsă tristete. Ar putea exista rândurile frumos alcătuite ale scrisorilor ce 

obişnuiau să călătorească mai bine de doi ani, o veste de peste oceane, de dincolo de cunoaştere. 

Cât de aproape îmi ajunge cartea îmbătrânită, în coperţi rânduite delicat, îngălbenită de florile 

presate dureros, pentru mai târziu! Esenţa anotimpului îşi pierde contribuţia pentru ziua în care 

trăim, ceea ce odată prindea viaţă în obişnuinţă, acum străluceşte nefrământat în mâna copilului 

pentru care tocmai a început lumea, o povestire refăcută din părţi colorate.   

Acasă - drumul şi legătura – mi se arată la încă un vers criptic prin gospodărie. Pietrele alese şi 

uşile care se deschid, jocul infant şi muzical al mişcărilor de aer, temperatura diferită a camerelor 

prin care ne strunim paşii după-amiezei, cu multă pasiune demonstreaza zâmbetul chitării 

acordate. Am uitat de povestire. Mă întorc la imagine şi la sunet, pierd scrisul din vedere, aleg să 

exist gustând parada mirosului ademenitor.  

„Te-ar ajuta o cafea?”, mă întrebi ştiind că nu admit decât licoarea pe care mi-o prepari, în 

contrast cu deficitul australian. “Da, într-adevăr”, gândesc şi zâmbesc pentru căutarea încheiată. 

O cafea cu frişcă mi-ar tinde numitorul către zero, aş regăsi posibilitatea creaţiei. Aşa precum 

săgeata şi arcul hârtiei albe caută şi creaza cuvânt, “Cafeaua ta are sens!” Şi toate acestea pentru 

că într-o zi lucidă şi rece, o zi a privirii sferice şi întrebătoare, cafeaua pe care am savurat-o atinge 

şi reface phoenixian pasajul normalităţii spre ultimul tărâm al fericirii.  

Mihaela CRISTESCU – Sydney, Australia 
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Versuri  - Sorin Copciac 
DOR DE VIAŢĂ 
 
Dimineața? A fost, dar a plecat cu zorii,  
Acum e ziua luminată!  
E drept, de cap își fac doar norii,  
Iar eu ce meditez la geam, cu fața aplecată...  
Să spun în nebunia vocii ce mă paște?  
Nu cred că mi-ar goli paharul,  
Căci scris îmi este-n Cartea cu Destine  
Să gust din dulce, de saț să-mi fie amarul...  
Am să petrec cu nepăsarea  
Și poate astfel oi mai duce  
Tumultul ce îmi spulberă răbdarea,  
Acoperit... de Sfânta Cruce!  
Copac de-ar fi să-mi țină umbră,  
În mine ard nenumărate doruri,  
Făcând din suflet un vulcan ce turbă,  
Iar drumul, un toiag cu noduri.  
La urma urmei nu-s decât acel   
Gândac ce mi se plimbă-n față,  
Iar soarta lui pot fi acuma eu,  
Să-l cruț, ori să-i mai vântur o speranță?                      Fotografie de Alexandra Copciac 
(din volumul Vis în alb, editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2020) 
 
MOŞTENIRE 
 
mi-am dorit mereu să mă joc, 
dar plaiurile trebuiau cosite. 
n-am plâns, iar supărarea mi-a rămas  
povară pentru viaţă. 
mirosul florilor de soc 
l-am stors prin apa de la munte.  
resimt şi-acum dulcele din vas,  
când buzele sorbeau ca nişte hoaţe.  
și în extaz fluturii-i prindeam,  
trofee colorate dându-le ofrandă  
brezdelor scăldate în trudă şi necaz  
şi rugăciuni aduse-n şoapte. 
mi-am dorit trifoiul să-l adun  
sperând norocul să mă caute, 
nimic din ce am strâns nu a fost bun,  
doar eu, căci le-am trăit pe toate. 
(din volumul Focul fără moarte, editura Ecou Transilvan,  
Cluj-Napoca, 2019) 
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Revelionul 
de Angela Burtea 

 

Când spui Revelion, te gândeşti automat la petrecerea organizată de 
omenire la cumpăna dintre ani: Anul Nou ia locul Vechiului An. 

 E o noapte specială, plină cu bucate alese, cu ţinute elegante, cu 
proiecte de viitor, cu încredere, bucurii şi exuberanţă. De,  este 
Revelionul! Dacă e petrecere, petrecere să fie, iar românul ştie să-şi 
lase grijile în urmă şi să ţină pasul cu voia bună!  

Prietenul meu, Tase, depăşeşte toate inhibiţiile şi ajunge la Revelion. 
Intră ţanţoş, fiindcă aşa îi este felul, dă pe-afară de amabilitate faţă 

de nevastă-sa şi ocupă cu o eleganţă desăvârşită locurile rezervate. Circumspect, priveşte în jur, 
să vadă care, cum, ce fel! 

- A, uite şi familia Ivănescu! îi şopteşte la ureche nevasta, în timp ce se face că-l scutură uşor pe 
umăr. Stai, nu întoarce capul! insistă femeia.  

Interesat, bărbatul începe a fremăta, trebuie s-o vadă, dintotdeauna îi plăcuse Ivăneasca. 

Sunetul paharelor ciocnite răsună în acordul sunetelor muzicale. Lumea debordează de bucurie. 
Petrecerea e în toi, iar farfuriile se golesc rând pe rând.   

- Ce faci, dragă, de ce nu mănânci tot? întreabă femeia. 

- Nu pot, răspunde el surescitat. Nici aici nu-mi dai pace? 

- Dă farfuria mai aproape, am o pungă în poşetă! Doar n-oi crede că las aici ceva! 

Bărbatul îşi scoate batista. Îşi şterge broboanele de transpiraţie, priveşte îndelung     într-un colţ 
al sălii, apoi se ridică. Nevastă-sa cunoaşte lecţia, toată viaţa a fost un simandicos. Dac-ar fi fost 
să se ia după el...  

Bărbatul se-ndreaptă spre ieşire, îşi scoate o ţigară şi-ncearcă s-o aprindă. Bricheta e moartă. Cu 
privirea în jos, insistă. Nimic. Instantaneu, se-ntoarce, știe că nevasta e ajutor de nădejde, dar 
nici n-apucă să facă primul pas că lumina străvezie a unei flăcări îi opreşte trecerea. Aprinde 
ţigara, trage cu putere şi împrăştie în rotocoale aproape perfecte fumul. 

- Tot frumos ai rămas! răsună ca un clopoţel vocea doamnei de lângă el.  

- Matilda! spuse cu voce strangulată bărbatul.  

- Ssst! Taci, nu spune nimic. Ştiu că în seara asta sunt superbă, ştiu că mi-ai dus dorul, ştiu că   ţi-
ai jucat prost cartea în ultimul timp, ştiu, ştiu, ştiu tot. Dar mai ştiu că în seara asta nu-mi scapi. 

Tase intră în joc, tăcea şi fuma. Avea un şarm aparte. Cu mâna stângă în buzunar, iar cu dreapta 
ţinea ţigara într-un anume fel. Dintr-odată, păru nepăsător, deşi amintirile dădeau năvală. Ştia 
că în noaptea aceea nu-i va fi uşor şi trebuia să-şi joace rolul până la sfârşit! Matilda!  

Femeia zâmbi, flutură o mişcare specială a genelor, şopti două vorbe şi dispăru, lăsând în urmă 
parfumul ei inconfundabil.    
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În ring, perechile de dansatori fremătau în acordurile muzicii perfecte. În rând cu ei, Tase îşi 
strângea la piept consoarta, determinând-o să rezoneze odată cu el. Simţea mulţumirea femeii 
şi se felicita în sinea lui, nu-şi ieşise din mână, la tinereţe era de nestăvilit. Asemenea unui 
torent, acoperea cu privirea-i seducătoare mulţimea, oriunde s-ar fi aflat. Eşua foarte rar, iar în 
seara asta musai trebuia să fie în formă. 

Ultimele acorduri anunţau o pauză binemeritată, iar mâncarea aburindă de pe mese îi ademeni. 
Tase luă câteva îmbucături, se mişcă nervos pe scaun şi-şi anunţă nevasta că iese să ia o gură de 
aer, asigurând-o că e pe-aproape şi să nu-şi facă probleme. Femeia îi ştia meteahna, n-avea 
astâmpăr niciodată, iar astfel de petreceri n-au fost niciodată o prioritate pentru el. Doar ea 
părea mulţumită că ieşise la Revelion, el încerca să facă faţă situaţiei. 

Tase se îndreptă spre ieşire, sub privirea iscoditoare a nevesti-sii, apoi o luă la stânga. La a doua 
uşă, răsuci uşor de butuc şi intră. Matilda clocotea, aşteptarea îi mărise pofta. Sânii ei voluptoşi, 
privirea seducătoare  şi buzele-i cărnoase puseseră stăpânire pe Tase. Nu-i trebui mult 
bărbatului să-şi simtă iubita vibrând sub încătuşarea trupului său înfierbântat. Întreaga încăpere 
era inundată de parfumul iubirii lor.   

După un timp, bărbatul se-ntoarse în local. Ducea după el parfumul Matildei, iar mâinile lui erau 
pline de formele ucigătoare ale femeii care-i treziseră simţurile mai ceva ca la prima tinereţe. 
Păşea dezinvolt şi trăgea tacticos din ţigara aprinsă cu bricheta iubirii lui. Prin faţa sa, la doi paşi, 
trecu în mersu-i legănat Ivăneasca. Înclină uşor capul, salutând-o discret, iar farmecul femeii 
parcă pălise. Matilda rămânea Matilda!  

Îşi găsi nevasta prinsă într-o horă, îi zâmbi de la distanţă, apoi, ca orice bărbat de casă, se prinse 
şi el.  

- Frumos Revelion! îi strigă Tase la ureche. 

- Vezi? Şi nu voiai să mergi! răspunse femeia, tropotind cât să-i ajungă până la anul viitor. Auzi, 
dragă, ştii cine-i patroana? 

- Cine-i? întrebă nedumerit Tase. 

- Matilda dragă, aia care a vrut să ne despartă la tinereţe! 

- Matilda? Nu ştiu despre cine vorbeşti, răspunse bărbatul tot mai mirat. 

- Ei, nu ştii! Ivăneasca mi-a spus. Aia ştie tot! 

- Ivăneasca? Frumos Revelion! Mai venim şi la anul, zise Tase, intrând în jocul femeii. De-asta te 
iubesc eu pe tine! 

- Mâncarea ţi-am pus-o la pungă. O mănânci acasă, doar n-o s-o las patroanei! 

- Bravo! Bravo! De-asta te iubesc eu atât de mult! Nimic nu-mi lipsește, când sunt cu tine! 
Frumos Revelion! 

Angela Burtea 
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Poezii – Lidia Popa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca o undă în vânt  
 
 Inima mea era isterică, 
 și nu te puteai baza pe ea 
 când ne-am întâlnit din întâmplare. 
 Zâmbesc amintindu-mi din nou 
 de după-amiaza aceea pe nisipuri. 
 
 Mi-ai zâmbit, ca un soare 
 și mi-ai povestit despre nimic. 
 Era ceea ce așteptam de mult timp, 
 o voce mângâietoare auzului meu, 
 o îmbrățișare primitoare. 
 
Mă născusem ca să mă plimb 
desculță prin apă. 
Însă nu eram suficient de ușoară, 
între două talazuri aveam nevoie 
de o barcă ca o salvare, mută. 
 
 Erai acolo, apărut din neant, 
 de nicăieri pentru a mă ține 
 pe linia de plutire, Neptun 
 în aerul zornăind de sare. 
 Imuabilă de tine. 
 
 Nu pot să privesc mai departe, 
 mă ia cu amețeli. 
 Inima îmi bate ca un ceas, 
 un ticăit improvizat  
 în ritmul de samba. 
 
 Exist ca o flacără vie. 
 Ai zăbovit în mine 
 ca febra și te ascult. 
 Privirea ta, gesturile tale, 
 sufletul tău îmi vorbesc. 
 

 Fiecare cuvânt din urmă, 
 aici este înăuntru, 
 ca un răsunet  
 în antecamerele sonore 
 ale ființei mele. 
 
 Fragilă ca o petală este briza  
 pe care o respir, suspendată,  
 uneori mișcată neobișnuit 
 ca o esență de trandafiri  
 vaporizată pentru tine. 
 
 Mă abandonez în noapte 
 spre tăcerile cerului. 
 Suntem totul în nimic. 
 Nu am suflare, 
 și nu mai am vârsta. 
 
 În timp ce mintea 
 nu încetează să viseze, 
 pentru fiecare sărut 
 pe care îl lași peste mine, 
 mă înfior ca o undă în vânt. 
 
 Am o sută de zile de păstrat. 
 Despre tine, despre mine, despre noi. 
 Despre visele mele 
 din visele tale 
 cu noi. 
 
 Nu aș putea să fac mai puțin 
 de a respira, de a te iubi. 
 Ca o descoperire 
 un început incert 
 fără final cert. 
 
 Fără tine sunt nimic. 
 Indomabilă mare 
 în furtună. 
 Junctura valului  
 peste stâncă. 
 
 O întrebare fără răspuns, 
 o încântare de topaz 
 ca o undă în vânt, 
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 într-un dans lichid 
 sub pulberea lunii. 
 
Iubește-mă cum iubești pâinea 
 
Iubește-mă în toamna vieții 
Cum făceai în primăvară 
Când îmboboceau viorelele 
Și înfloreau de ghiocei poenile. 
 
Așternuturi de iarbă 
Deasupra pământului reavăn 
Când ascultam privighetorile 
Ciripind în stejari. 
 
Iubește-mă și încălzește-mi 
Inima sfărâmată, 
În mii de steluțe de nea, 
Înghețată de frig. 
 
Acoperă-mă cu mantoul alb 
În timp ce grâul adâncește rădăcinile 
În hlamida pământului 
Și se transformă în boabe hrănitoare aurii. 
 
Iubește-mă cum iubești pâinea. 
 
Iubesc liniștea unui sărut descusut 
 
Iubesc liniștea unui sărut descusut 
Pe străzile încinse în serile de vară 
În zilele înăbușite de nădușeala interioară 
Cu o inimă ce emană emoții pe corzi de 
vioară. 
 
Sculptate în stânca pe care-o salută 
Când mă simt defectă și bizară 
Precum un car căruia îi lipsește roata de 
rezervă, 
În timp ce calul a obosit lângă pripoană. 
 
Iubesc liniștea unui sărut descusut 
În zorii zilei, după furtună 
Când noaptea mototolită de strălucirea 
Lunii și a ploii de stele în lac 
 
Îmi ruinează somnul cu un gând ciudat 

De a fi sau a nu fi salcia plângătoare 
Printre stejarii milenari și ulmii centenari 
Ținând visul strâns în pumnul mâinii. 
 
Iubesc liniștea unui sărut descusut. 
 
De-ar fi să știu 
 
De-ar fi să știu că mor ca mâine 
Ti-aș scrie doar răvașe de iubire 
Și o coroană de flori aș împleti 
Cu margarete ce-am cusut pe ii. 
 
Dar cum nu știu când soarele apune 
Și firmamentul îl stinge în astă lume 
Mă mulțumesc să știu că de Rusalii 
Ne vom privi chipul aievea prin vitralii. 
 
Vom depăna din amintiri povești 
Despre crăiesele trăirilor lumești 
Ce ne-au clădit ca oameni bun la sfat 
Cu dragi eroi din basme de-altădat. 
 
De-ar fi să știu ți-aș dărui maci de iubire 
Să mă cuprinzi cu zori târzii de fericire. 
 
Cei ce iubesc 
 
Acei ce iubesc aparțin gândului ca o cămașă 
de in, 
cu sufletul lor atât de încăpător de 
frumusețe, 
cu idei șifonate de un destin uneori crud, 
alteori ca un zbor fără aripi, prea jos, prea 
târziu. 
 
Acei ce iubesc sunt vrednici căutători de 
comori, 
prin luncile înverzite unde sunetele ciocârliei 
sunt tălmăcite în doine cu triluri șoptite în 
amiezi 
și un pas de doi ca o unduire de lanuri 
pârguite. 
 
Acei ce iubesc, iubesc fără sâmbrie, ca o 
trăire. 
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ARON COTRUȘ  și ARADUL 
 

Considerații generale 
 

 
În descendența lui George Coșbuc și a lui Octavian 
Goga, scrisul lui Aron Cotruș e răscolitor și vibrant. A 
făcut parte din redacția ziarului „Românul”, dar a 
colaborat și la „Gândirea”, „Vremea”, înțelenindu-se 
pe ogorul patriei ca un „poet al desțărării (și al 
apartenenței la Cercul Poeților dispăruți). 
Poemele sale compun și descompun, ca un puzzle, 
trupul de catrene al neamului său și al țării sale. 

Legăturile cu Aradul sunt de neuitat, astfel în anul 1916 a publicat volumul „Sărbătoarea sorții”, 
(Concordia), în 1925 a urmat volumul „Versuri” (Biblioteca Sămănătorul), iar în 1926 a publicat 
volumul „În robia lor” (Concordia). 
Volumul „Halnop-Maine” (lb. magh) a fost publicat în 1929 și tradus de Pal Bodo. 
Pentru crezul său de nestrămutat, îl eternizăm și noi în următoarele înscrisuri, dând sens valorii 
creației cotrusiene. 
Aron Cotruș terminase liceul la Brașov în 1911, când, Tipografia nouă din Orăștie îi tipărește 
volumul „Poezii”. Întrerupe anii de studii vienezi, devenind redactor al ziarului „Românul” (1913), 
al cărui director, Vasile Goldiș, îi va fi imbold spre poezie. Cărturarul arădean îl prețuia pe tânărul 
poet. (...) 
Cotruș trăia anii săi arădeni, după alții, petrecuți la Blaj, Brașov, Sibiu (...). Predilecția mea pentru 
„Tribuna nouă”, gazetă apărând la Arad (1924-1930) nu se datora numai articolelor semnate de 
A. Cotruș... pe Cotruș, autorul, de mai târziu, al lui Horia, îl vedeam însoțit de Stamatiad, după ce 
treceau pe Corso, la Arad (...) 
O dragoste din cele mai curate duce la mariajul cu pianista Szanto Elisabeta, foarte frumoasă 
femeie, înaltă, cu părul ca de abanos (...) 
Cotruș scrie versuri și articole ducând la o nobilă idee, unirea tuturor românilor într-o singură 
țară. Mai apoi, la Arad, conduce „Biblioteca Semănătorul”, fugitiv amintim câteva nume – Andrei 
Mureșanu, Lucian Blaga, Mihai Gașpar, I. B. Deleanu, Ion Barac, Emil Isac, Al. T. Stamatiad, 
Perpessicius, I. Agârbiceanu, care vor fi tipăriți în Antologia lui I. Clopoțel. 
„De aproape sau din depărtări”, închinată Elisabetei, este o tânguire, retorici și suspensii asupra 
ființei sale ca o întoarcere la sensul existenței („Că m-am frământat o viață ca un tânăr plop sub 
vânturi”). 
Simbolul liliacului de primăvară, paradoxal, îl găsim în două poeme cu titluri în antonimie 
„Primăvara” și „În cimitir” („Primăvara îmi întinde ram de liliac în floare” ... „E-atâta liliac în floare-
aicea, Doamne”). 
E un port al nădejdii în poezia deloc minimalistă scrisă de Aron Cotruș. Sunt simboluri 
necomplicate, dar colorate în flori, făcătoare minuni, singurătăți de catedrale, corăbii, biruinți, 
zădărnicii, nădejdi, bolți celestiale, însă nu se aștern chiar strigări sau plecări de aiurea. 
Există un andrisant care se resimte, de ex. „Corabie nălucă, / Ce luneci fără dâre ca un gând / Pe 
vrăjita apă-a visului, prin neguri grelșe, / Cănd? / O, când, / Te voiu putea vedea, pe o clipă 
ancorând / În rada goală-a portului nădejdii mele?!” 
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Flori de măr, flori de prun, clopot de Dumineci, un brad de-a pururi verde, vânt, rânjet, scheletul 
cărnii fragede sunt câteva din simbolurile care întăresc apartenența la curentul parnasian, iar 
scrierea cu majuscule și adresarea, parcă ironică, „Naturo”, sporesc stilul lui Aron Cotruș. 
Vom călători mai departe „Din neguri albe”, versuri populate acum de un lirism al fricii, temerii 
sau foametei de comparații, metafore, epitete, verbe la timpul viitor popular, forma inversă 
(„Tresar, ca pinul sub întâia lovitură”, „Pleca-vom, singuri, goi, săraci pe veșnicie”, „Ceva în mine 
se fărâmă și înghiață.”) 
Tablouri dedicate unei dualități, viața/moarte, surprind prin sugestivitate, vitalitate cât și legănări 
de valuri, drum, regăsire, înălțare, copilărie, interjecții lirice, miniaturi expresive menite a da 
târcoale atât dorului de țară în vreme de război, cât și a stârpi alte neliniști („Ca o sălbatecă 
țigancă pusta își deschide sânii înaintea ta ...?” în joc de umbre și lumini, păduri românești). 
A fi fost poate un răzvrătit sau nu, nu știm, dar Aron Cotruș își întrepătrunde ființa cu întrebări în 
văzduhuri și, uneori, neputincios, iese din vise și se resemnează („De-atâtea ori m-am întrebat / 
De ce piciorul omului nu poate să-i urmeze pretutindeni gândul?!” căci „Mi-am deschis ferestrele 
spre toate anotimpurile”). 
Poetul care și-a mâncat inima ca pe o pâine caldă în lungul drumurilor și ochi și-a deschis în dosul 
depărtărilor a fost premiat pentru volumul „Versuri” (1925) de către SSR. 
 
În loc de concluzii  
 
Eternizarea legăturilor lui Aron Cotruș cu Aradul este concretizată prin faptul că o școală și o 
stradă din Arad îi poartă numele, iar în Grdăina Botanciă „Pavel Covaci”, din localitatea Macea, 
se află Bustul poetului, alături de cele ale altor poeți ardeleni: Octavian Goga, Lucian Blaga, Al. 
Negură, George Coșbuc, Andrei Mureșanu, precum și Monumentul sculptat în piatră artificială al 
lui Mihai Eminescu (1990, Aleea Poeților, Pavel Mercea, sculptor cu rădăcini măcene).  
 

Florica R. CÂNDEA  
UZPR/ARAD 

SUNETUL LUMINII –  

Versuri. Note. Cugetări  - Autor Victor Marola 

 

 
 
 
 
 

ELEGIE  
 
Mi-e dragă vara, pe sfârșit, 
cum oare s-o păstrez, 
nu vreau s-o pierd, oare-am greșit? 
să-i scriu, eu nu cutez. 
 
Când văd cum zilele se duc, 
dispar și luni din calendar, 
mai vreau să stau un pic sub nuc, 
dar oare nu e în zadar? 

 
De ce fugi din pădurea-ntinsă, 
frumoasă ursuleană? 
De grijă sau de plâns cuprinsă, 
ea-și caută de hrană. 
 
Cum să nu plâng când văd că pier 
brăduții din poveste, 
iar de pe culmi niciun oier 
nu ne mai dă de veste. 
 
Pe drumul șerpuit, mai sus, 
o căprioară blândă 
văzuse-un gater fioros, 
și ea-i mereu flămândă. 
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Așa-i pădurea, cât mai este, 
pe-o culme rasă toată, 
mai sunt și vietăți pe creste, 
de plâns și a lor soartă. 
 
Albastre gânduri au pe sus 
și lumea-i parcă la apus. 
 
PE-O ARIPĂ DE GÂND 
 
Sunt fir de praf împrăștiat în univers, 
mă risipesc între speranță, vis și vers, 
o părticiă de iubire și în cuget gând, 
înviorat în ropotul de ploaie, alergând; 
 
Sunt gând din bucuria tainei de a fi, 
cu tot ce ne încântă viața-n fiecare zi, 
cu zorii dimineții, cu un răsărit de vis, 
când vezi natura-n crâng un paradis; 
 
Mă risipesc în miezul zilei și-n amurg, 
o frunză care cade în clipele ce curg; 
cu capu-n nori, pe-un vârf de munte iar, 
sau într-o peșteră cu flori de chihlimbar; 
 
Tresar când fulgerul brâdează cerul, 
nu sunt nici cremene, nici dur ca fierul, 
doar cu speranța eu viez și mă încarc, 
când văd un chip de înger și o floare-n parc; 
 
Păstrez în minte chipul vostru drag, 
de când eram copil de-o șchioapă-n prag, 
ești dor, iubire din Înalt, în orice clipă, 
când crezul și speranța-n taină se-nfiripă. 
 
O, gând hoinar, tu ești mister, de unde vii? 
în mintea noastră mori și iar învii.   
 
SUBLIMA TĂCERE 
 
Noi nu înțelegem iubirea. 
O căutăm în ochii azurii, 
ne blocăm în mișcări și forme, 
în obiecte, înălțime și culori, 
de parcă iubirea se ascunde 
în biomecanica și geometria descriptivă. 

 
Pe Kierkegaard nu l-a înțeles nimeni. 
Ințelegea doar el puritatea iubirii, 
iar ceilalți s-au îndepărtat, 
așa cum l-a părăsit și logodnica lui. 
 
Brâncuși a lăsat posterității, 
între sculpturile lui de geniu, 
o tânără în stare de ,,Rugăciune’', 
fără nestemate pluriforme 
și artificii efemere. 
 
Interiorizat, dar nu însingurat, 
Pascal și-a înțeles sensul de a fi. 
și Paul Claudel a rămas în tăcere 
privindu-l pe Crist răstignit. 
Iubirea coboară, ne inundă în lumină, 
lacrimile ne purifică 
ne ridică de jos și ne înalță 
într-o sublimă tăcere. 
 
O, TEMPORA ! 
 
 Copil rebel eram cândva în parc 
și alteori uitat într-o grădină, 
c-un câine după mine și un arc, 
îndrăgostit de viață și lumină. 
   
Veneau și zile mai posomorâte, 
când ploile în casă ne țineau, 
erau seisme, timpuri mai urâte, 
și inimile parcă înghețau. 
 
E tristă lumea, iară în schimbare, 
neliniștiți sunt oamenii în toate, 
îngândurați rostesc o întrebare: 
trăim iluzii sau în libertate? 
  
Au fost și primăveri întemnițate, 
și veri aride-n stare de alertă, 
alarme și angoase, parcă toate 
ne spun că pacea lumii e incertă. 
 
Dar dincolo de ape tulburi uneori 
ne regăsim printre speranțe, cărți și flori. 
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Re – Întâlnire surpriză 
 

 

Pe Ștefan Mitroi l-am descoperit  la emisiunea „Te caută o carte”, și pot spune că m-au „căutat” 

multe din cărțile prezentate de el cu atâta dăruire, pe care le-am lecturat cu plăcere, că doar 

„cititul nu a omorât pe nimeni”. Citește mult, ne recomandă ce să citim, dar și scrie mult. Scrie 

despre satul natal, dragoste, amintiri, iubire și oameni, în proză și în poezie, iar în gazetărie a 

făcut istorie.  

Întâlnirea, față în față, a fost să fie în luna martie a anului 2018, în salonul lui „Conu` Mihalache” 

(Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iași), când Ștefan Mitroi ne-a prezentat, ca mărțișor, 

volumul „Atunci când era mereu Duminică”, o poveste pentru adulți cu iz de copilărie, volum bine 

primit de membrii Asociației Universul Prieteniei Iași. În același an, a prezentat la un post de 

televiziune, în cadrul emisiunii „Te caută o carte”, volumele din colecția anului 2018, ale 

Asociației Unversul Prieteniei Iași, despre care a declarat, ulterior, că nu și-a propus să fie exigent, 

ci „dragostea pentru carte a fost criteriul principal pentru care am dedicat trei emisiuni acestei 

colecții”. 

După această introducere, despre conjunctura în care l-am întâlnit și cunoscut pe scriitorul Ștefan 

Mitroi, revin la anul 2020, când Asociația Universul Prieteniei Iași, a organizat a 12-a Tabără 

anuală de Creație și Re-Creație, cu un titlu sugestiv „Modus Vivendi”, care  reflectă condițiile în 

care s-a desfășurat (starea de alertă) și care au impus anumite restricții, pe care participanții la 

activități  le-au respectat. Programul taberei, organizată de Asociația „Universul Prieteniei” Iași, 

în parteneriat cu „Societatea Scriitorilor Prahoveni”, pe parcursul a 5 zile, în iulie 2020, la Vulcan-
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Brașov,  a fost deosebit de complex, cuprinzând prezentări de carte, ateliere de creație literară, 

recitaluri de poezie și muzică, drumeții, vizitarea de obiective turistice etc. 

A devenit o tradiție, ca în cadrul taberelor de creație,  să avem un invitat surpriză. Așa ne-am 

bucurat, de-a lungul timpului,  de prezența alături de noi a actriței Draga Olteanu- Matei, a 

solistului Alexandru Jula, a prim balerinului și maestrului de balet Tiberiu Almosnino, a solistei de 

muzică populară Elena Mândrescu. 

Anul acesta „invitatul surpriză”, a fost cu adevărat „surpriza serii”, pentru că nu știam că scriitorul 

Emilian Marcu l-a contactat pe Ștefan Mitroi invitându-l să ne facă o vizită la Vulcan. Bine primit 

de participanții la tabără, Ștefan Mitroi a declarat că „importantă este dragostea de a crede în 

cuvinte, de a ne pune, nu neaparat la modul profesionist, în slujba lor, și de a ne păstra inima 

întreagă trecând cuvintele prin ea, și chemați de inimă să ne adunăm într-un loc ca acesta cum 

faceți dumneavoastră” 

În premieră, Ștefan Mitroi, a lecturat un eseu, „Pâine și cărți”, care a apărut urmează  în Revista 

„România literară”. 

Seara s-a încheiat cu un recital de poezie susținut de scriitorii Emilian Marcu, Florin Dochia, Firiță 

Carp, Valeriu Valegvi, Diana Trandafir, Sanda Nicucie, Angela Stoian Mihai, Ioan Mugurel Sasu, 

Dorel Mancaș, Nadia Crihan, Mihai Constantin Ticu, în acorduri de chitară și muzică folk 

înterpretate de Daniel Bratu. 

 

 
 

Întânirea cu scriitorul Ștefan Mitroi este o dovadă elocventă a utilității dialogului dintre scriitorii 

consacrați, debutanți și simpli degustători ai literaturii, care se pot întâlni în dialoguri literare, 

convertibile, în timp, în prietenii literare deosebite, eforturile noastre servind tocmai acestei 

apropieri dintre oamenii de carte.  

Rodica Rodean/UZPR  
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Versuri – Iulian Filip 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot felul de aripi                
La 9000 de metri înălţime 
şfâşietor mi-i dor să fiu cu tine… 
Şi nu că nu-ar mai fi şi alte rime, 
dar… dorul meu de tine-n cer mă ţine. 
Şi nu mai ştiu la care înălţime… 
 
Nici un pericol 
Aeru-i plin 
de respirarea mea bolnavă. 
Dacă poţi să nu respiri, 
treci în fugă şi vezi-mă. 
Dacă poţi să nu mă vezi, 
respiră din tot pieptul — 
aeru-i plin 
de respirarea mea 
bolnavă de tine. 
N-ai teamă... 
 
Paştele blajinului 
A plouat atât de bine, 
cald şi lung a mai plouat — 
a-ncolţit ce-am îngropat 
şi-mi răsare-un dor de tine. 
 
Oglinda la urma urmei 
Numai moartea știe  
cum să țină oglinda,  
ca omul să-și vadă  
în clipele de la urmă 
filmul  adevărat  
al căii  trecute –  
morții 
nu-i tremură mâinile…  
Cinematograf  
cu un sigur spectator –  
moartea  

nici măcar nu trage cu ochiul 
 
Sonetul măștilor legale 
În teatrul lumii cine știe  
pe jucător să-l recunoască? 
Nu ieși în scenă fără mască… 
Fără de mască-i… tragedie!. 
 
Oglinda sfetnică să-ți spună  
ce machiaj se potrivește 
subiectului care momește  
și-i  tulbură pe mulți, i-adună. 
 
O noutate-ncoronată  
cu spaima veche-a vechii morți 
obligă omenirea toată 
 
la bal mascat – egali toți-toți 
să deslușeacă (prima dată?) 
i-ne-vi-ta-bi-le-le porți. 
 
Sonetul  măștilor dictatoare 
Spălatul mâinilor – nu ca Pontius Pilat... 
Respectăm distanța –  nu ne călcăm pe 
urmă,  
dezrădăcinăm instinctul de turmă, 
mai selectivi la-mbrățișări, la pupat... 
 
Mai prudenți cu lumea, mai mult acasă –  
chiar să ne-o cunoaștem, să ne fortificăm 
cetatea, 
mai pe îndelete să ne cunoaștem partea 
de viță aleasă. 
 
Cele văzute și nevăzutele –  
îngerii și alte-aripate... 
Măștile la scenă deschisă, mai multele 
 
sfidează, aruncă mănuși supărate, 
cerându-ți doar una: ascultă-le 
și chiar... să le crezi pe toate! 
 
Sonetul eternei maternități 
  
Cad zdrențe de-ntunerec, se topesc 
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de înălțarea fermă a luminii... 
Deschizi fereastra-n zumzetul grădinii, 
citind întinsul câmpului ceresc. 
  
O nouă zi cu deșteptări domoale, 
cu toți ai casei bine, sănătoși... 
Cât îi dezmierzi cu ochii somnoroși, 
i-auzi cum torc dulceți în rotocoale. 
  
Astfel începe orice viețișoară – 
o mamă, înaintea tuturor, 
dă sens luminii, face primăvară, 
  
rădăcinează dragoste și dor, 
să pară totul ca întâia oară, 
o noutate-n vecii vecilor. 
 
Sonetul măștilor plătite 
Visez un răsărit de soare  
cu rouă-n iarba dimineții, 
cu toate proaspete-ale vieții, 
fără  zăvoare spre izvoare. 
 
Visez petale că mă ning,  
că nu mă tem de ce m-atinge, 
că primăvara va învinge, 
că-i va opri pe cei ce plâng. 
 
Visez că iarăși pot visa  
pe maluri de singurătate, 
că altul nu m-ar speria, 
 
că măștile o să le  poarte 
doar pe o scenă careva, 
actori plătiți ca să le poarte. 
 
Iubirile de dimineaţă 
   Ei 
Cer înstelat de dimineaţă. 
Un drum grăbit, cu noaptea-n cap –  
să mă-ntâlnesc c-un pui de viaţă 
o oră-n care-atâtea-ncap. 
 
Un telefon, o aşteptare, 
răzbind prin noaptea pe sfârşite... 
E-a dragoste ori mi se pare? 
– Atât de dor mi-a fost, iubite! 
 

–  Atât de dor mi-a fost de tine,  
încât e cerul înstelat!... 
–  Atât de singură-s cu mine,  
atât de mult te-am aşteptat... 
 
Iertaţi-mi zborul stângaci 
Lângă pânzele ghilite de voi, 
fete frumoase, 
lângă pânzele albe întinse pe iarbă, 
pe iarba împestriţată cu păpădii galbene 
m-au răvăşit visele. 
A fost de ajuns o boare 
ca să mă înalț – 
aripat cu pânzele voastre – 
în ceruri... 
Iertaţi-mă, blânde fete, 
că vi le-am ars pe la colţuri – 
am trecut neatent pe sub stele. 
Iertaţi-l pe cel 
ce zboară stângaci! 
 
Sonetul morților de dor 
Când o fi și-o fi, și-o fi  
(dar... va fi asta-ntr-o zi), 
nu vei ști, dar vei simți 
când va fi și n-oi mai fi... 
 
Ori se va-ntâmpla-ntr-o seară,  
când va scăpăta pe-o scară  
de din cer o ... lăcrămioară 
și va fi întâia oară... 
 
Ori a fost și altă dată?... 
Ah, cum mai muream de dor! 
Cred că dor mi-era de-o fată –  
 
se murea așa ușor 
într-un vis de altă dată!... 
Nu mai pot astfel să mor...  
 
Sonetul dat în căutare 
Durerea-i veche cât… romanța,  
cât… viața, care-i din durere, 
durerea ușurare cere 
și leacul cel mai vechi speranța-i. 
 
Durerea și nemăginirea  
și leacurile-n căutare, 
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dar între leacurile rare 
mai căutată e iubirea. 
 
Iubirea-ntre dureri – izvorul  
de suferinți sfâșietoare… 
Izvorul cel mai harnic – dorul  
 
cu apă vie-ntre izvoare, 
leac dulce-amar, întăritorul… 
Iubirea data-n căutare. 
 
Sonetul casei cu flori 
Când a fost să vină-odată  
noaptea și la alde noi, 
toată lumea eram doi – 
un băiat și încă-o fată. 
 
Când a fost noaptea să treacă 
(Doamne, cum a mai trecut!), 
am știut, am priceput 
că și ziua o să-mi placă. 
 
Când a fost și-au fost să fie  
alte zile, alte nopți, 
m-am trezit că-mi ești soție 
 

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

 

Aron Cotruș 
sau despre redescoperirea valorilor românești 

 
Carina A. Baba 

 
Motto:  
„Io Aron Cotruş, / rumân de peste munţi, / din stirpea iobagilor 
trudnici şi crunţi, / cari nu se poticnesc pe nici un urcuş, / furtunatec 
m-am născut să vestesc, / în grai românesc, / cu aspre cuvinte, / 
străbune şi sfinte, / zboruri înalte spre ameţitoare ţinte. / Istoria, 
moartea de-a curmeziş mi s-au pus, / şi nu m-au răpus, şi nu m-au 
răpus…” Aron Cotruș 

Secolele al XIX –lea și al XX-lea  au fost, pentru noi, românii, 
veacuri în care oamenii conștientizau cât de importante le sunt 
rădăcinile. Poate acest fapt se datora și aspectelor vitrege cărora 

trebuia să le facă față, transformărilor radicale, bune sau mai puțin bune, fiindcă, să nu uităm, 
românii au trăit în acei ani evenimente precum Unirea lui Cuza, Primul Război Mondial, Marea 
Unire, Al Doilea Război Mondial și atâtea altele.  
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Acum, în plin veac XXI, se simte o acută nevoie de a scoate la lumină oameni și fapte mai mult 
sau mai puțin cunoscute de publicul larg, oameni care și-au adus în mod autentic aportul la 
dezvoltarea societății. Fiecare cum a putut, în funcție de talanții primiți.  

Aron Cotruș a primit talantul cuvântului, astfel că, mai ales, prin cuvânt și-a împlinit rostul. 
Acest lucru nu înseamnă că… nu a dat Cezarului ce e al Cezarului. Din contră. Aron Cotruș s-a 
născut într-o familie numeroasă, având încă 10 frați. Se înțelege că nu a avut o copilărie ușoară, 
dar s-a născut într-o familie de credincioși, tatăl fiind preot, astfel că pruncia aspră a poetului a 
fost compensată de primirea unei educații autentice, fundament pentru ceea ce oamenii de la 
țară numesc „om de omenie și de caracter”, dovadă și cuvintele inscripționate pe crucea lui de 
căpătâi: „a fost un mare poet, rapsod al Daciei și al Valahiei, al Iberiei, al Latinității și al 
Transilvaniei lui și un om bun ca pâinea lui Dumnezeu”. De asemenea, Cotruș s-a înrolat voluntar 
în Primul Război Mondial, înțelegând ce înseamnă primejdia, foamea și frigul.  

S-a născut într-un sat din Sibiu, a învățat la Blaj, Brașov și Viena. Prin tinerețe, drumurile 
l-au purtat și prin Aradul aflat încă sub dominație habsburgică, fiind, pentru o vreme, redactor la 
revista „Românul”.  A fost redactor și al revistei „Gazeta Transilvaniei”, din Brașov, iar de revistele 
„Adevărul literar și artistic” și „Gândirea” a fost mereu atras, publicându-și în mod frecvent 
poeziile  în aceste reviste de referință.  
Cotruș este considerat poet tradiționalist, expresionist, vizionar, mesianic, poezia lui (patriotică) 
fiind asociată cu cea a lui Octavian Goga, lirica lui, însă, deschizând, asemenea liricii lui Lucian 
Blaga, Vasile Voiculescu, Tudor Arghezi, Nichifor Crainic, o direcție nouă.  

Aron Cotruș este, categoric, un poet social, prezentând frust, fără clișee estetice, ceea ce 
au trăit românii în vâltoarea acelui timp, parcă împotmolit într-o piatră de hotar a Istoriei. Aron 
Cotruș cunoaște prea bine și nu se teme să folosească în creația sa limbajul popular, prefăcându-
l în torțe apte de a aprinde „spiritul revoluționar care parcurge mai multe trepte evolutive, de la 
răbdarea de martir, până la mânia clocotitoare și amenințarea violentă.” (Aurel Roman, „Un poet 
nedreptățit – Aron Cotruș”).  

Opera sa însumează peste 20 de volume, cel de debut, „Sărbătoarea morții”, fiind publicat 
în anii Primului Război Mondial, în 1915, ilustrând, firește, apocalipsa simțită pe front.  
Spiritul de rascolnic, cauzat de nedreptățile sociale și naționale, e prezent în volumele „România”, 
„Neguri albe”, „În robia lor”, culminând în volumele „Cuvinte către țăran”, „Mâine”, „Printre 
oameni în mers”, „Horia” etc. 
Asemenea lui Lucian Blaga ori a lui Damian Ureche, Cotruș are o fișă biografică, un curriculum 
vitae liric, esența vieții și poeziei lui fiind redată în versurile:  „Io, Aron Cotruş, / om cu pofte mari, 
/ mai calc mocăneşte prin munţi legendari / şi sfarm în măsele al vremii căluş!”. Se observă chiar 
și aici, preferința poetului pentru cuvinte dure, cuvinte care aduc a lamă de briceag, din câmpul 
semantic al curajului: a lupta, a birui, a se frământa, a sângera, aspru, dârz, îndrăzneț, puternic, 
crâncen, năpraznic etc.  

După război, Aron Cotruș se refugiază în Spania, de acolo plecând peste ocean, în 
California, dar, chiar și din aceste depărtate locuri, poetul militează pentru românii lui. În Spania, 
va deveni director al revistei „Carpații”, iar românii din SUA îl văd „nu ca pe un om, ci ca pe un 
crâmpei de ţară adevărată, simţind mereu aproape virtuţile, sensibilitatea şi veşnicia Neamului 
Românesc” (Dumitru Borțan, „Aron Cotruș – 50 de ani de la moarte”).  
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Adrian Munteanu – Sonete 
 

 

 

 

 

 

CURG CU RÂURILE TOATE 

 

Din urmă iau doar ziua ce se duce, 

Cu dinţi blajini, spre un deşert de seară 

În care-mi uit târzia mea povară, 

Calvarul meu, cel aşezat pe cruce. 

 

Ziua de azi, şi dulce şi amară, 

Se chinuie prin garduri să apuce 

Frânturi de clipe avansând năuce, 

Spre scutul oastei cu armuri de ceară. 

 

Un mâine e? Cum ar putea răzbate 

Prin bezna ce miroase a pustiu, 

Când n-am sfârşit de-orânduit bucate 

 

Şi nu mă vreau mai însetat să fiu? 

Doar curg şi eu, cu râurile toate, 

Încălecând acelaşi bidiviu. 

 

STRATURI DE PRAF  
Straturi de praf din cosmice ţinuturi 
S-au pus pe luciul mobilei de-acasă. 
Inspir căznit şi frica mă apasă, 
Dar nu apuc să-mi pun la geamuri scuturi. 
 
Cu greu găsesc ceva de pus pe masă. 
Mai am doar cana smulsă dintre ciuturi 
Şi-un colţ de pâine de la începuturi, 
Să-mi ostoiască patima rămasă. 
 
Ascund un gând cu taina lui deplină, 
Dar colbul îl acoperă-nrăit. 

Adorm târziu strivit sub grea rugină 
 
Şi mă trezesc mereu nefericit. 
Ca să-mi deschid fereastra spre lumină, 
Atâtea vămi mai am de biruit. 
 

 

UN RĂSĂRIT DE SOARE  
 
Un răsărit de soare. Dimineaţă. 
Şi un apus la ceas de înserare. 
Cu ce-am oprit secunda de culoare, 
Ce-am adunat ca să-nfirip o viaţă? 
 
Îmi spuneţi voi: e TIMPUL în mişcare, 
Tumult de aripi pe un fir de aţă, 
Lovind în poarta orelor de ceaţă 
Şi cuibărind fiinţa în visare. 
 
Dar nu-i simt trupul, gestul, mărginirea 
Acestui zeu ţâşnit din vag afund, 
Insinuând sub unghii amăgirea 
 
De-a ne zidi sălbatic şi rotund. 
O Clipă doar îşi dăruie iubirea 
Eternităţi în spaţii o ascund. 
 
ÎNTOARCE-TE DIN PLESNITURI DE STÂNCĂ 
 
Întoarce-te din plesnituri de stâncă, 
Din scobituri de râpi muiate-n rouă. 
Despică umbra muntelui în două, 
Fugi de genunea norilor, adâncă, 
 
Arată-mi chipul blând de lună nouă 
Şi nu privi în urma clipei încă, 
Să nu te soarbă hăul ce mănâncă 
Frânturi de nimb, când împrejuru-i plouă. 
 
Învinge-ţi neputinţa, prinde-ţi şalul 
Căderilor de fluvii ce împart 
Nădejdi şi spaime aţipind pe malul 
 
Vegherilor clipind tăcut în cart. 
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Întoarce-te, iubito, sari în valul 
Izvoarelor ce nu ne mai despart. 
 
IUBIREA MEA DE LINIŞTE DEPLINĂ 
 
Iubirea mea de linişte deplină 
Apare-n trup din legi mereu înalte. 
E o iubire neoprită-n halte, 
Îmbietor de tandră şi senină. 
 
Nu caută-ntrupări din strâmbe dalte  
De picurat pe suflet în surdină, 
Nu se revoltă fără nicio vină 
Pe cei ce vor în scări de foc să salte, 
 
Nu osteneşte-n sine, nu abundă  
În rod gustat mereu ca antidot. 
Întinde-n gând cărări, ca să le-ascundă 
 
De tot ce vreau să-mi amintesc şi pot. 
Iubirea mea de linişte profundă 
Mai crede totul şi îndură tot. 
 
 
CUM SĂ-MI PĂSTREZ SĂMÂNŢA BĂRBĂŢIEI 
  
Cum să-mi păstrez sămânţa bărbăţiei, 
Să nu se piardă-n timp, fără virtute 
Şi în ţărâna patimilor slute 
Ce s-au predat de-a pururi agoniei? 
  
Ştiam secretul care să m-ajute: 
Să nu trădez arcanul veşniciei, 
Ca cei răpiţi din liniştea chiliei 
Ce-au fost zvârliţi la şoimi de pe redute. 
  
În crunt dezmăţ şi-mperecheri deşarte 
Mi-am divulgat misteru-ntr-un sfârşit 
Şi am avut de-aceleaşi chinuri parte 
  
Încătuşând fiinţa-n asfinţit. 
Am îmbrăcat cămaşa pentru moarte, 
Legat la ochi, prin spaţii prigonit. 
 

STĂPÂN PE UNIVERS 
“dacă aţi avea credinţă cât un bob de  
muştar, aţi muta munţii din loc“ 

Iisus 
 

 Opreşte-te, îmi spun. Aruncă lestul! 
Ce rost am eu în lumea asta largă, 
Ce val din mine stânca o s-o spargă, 
Cum aş putea să-mi urc în slavă gestul? 
 
Mai bine-ntâi să ţintuiesc pe targă 
Invidia. Să-i pregătesc arestul 
În care nu-şi mai poate scrie testul 
Tremurător în carne, ca o vargă. 
 
Să smulg Trufia spornică-n risipă 
Şi Îndoiala să o prind din mers, 
Chiar de se zbate răscolit şi ţipă; 
 
Să mă citesc în spaţiul unui vers. 
Destul ar fi să cred în mine-o clipă. 
Aş deveni stăpân pe univers. 
 
 
SENIN ȘI MUT 
 
Mânia pentru gestul care doare 
Şi ura pentru cel ce mă loveşte, 
Egoicul surâs ce-n trup dospeşte, 
Invidia pe trupul cast de floare 
 
Scot rădăcina hidrei care creşte 
Şi vipera ieşită din uitare, 
Îmbăloşând fărâma de candoare 
Și gâtuind miresmele orbește. 
 
Să mă cunosc cu scârba prinsă-n mine, 
Cu frica mea şi seceta de zbor, 
Ca să rămân, când taina nopții vine, 
 
Senin şi mut în larma tuturor! 
Cum sunt acum, într-un adânc de sine, 
Aşa voi fi în veacul trecător.  
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Mesteacănul este simbolul meu 
 

Constanța Abălașei Donosă 
 
Astăzi, știind că iubirea mea se învârtește între sori și stele, păduri și 
vâlcele deoarece ne-am împrietenit toamna în octombrie, m-am dus 
pe malul Dunării, să-mi potolesc sufletul  de căldura nepotrivită care s-
a așternut deja spre sfârșitul lunii iunie. Peste două zile, 29, va fi ziua 
lui de naștere! Aș vrea să fie aici, să-i spun o urare simplă din suflet; 
știu că nu-mi acordă nici o importanță! El cântă ce scrie. Eu, spune el, 
măzgălesc hârtiile! Și pe malul Dunării era același soare, dar inima 
curentului dintre cele două maluri parcă-ți dau o anumită detașare, 
simțindu-te mai bine în pielea ta. Am desenat de pe mal pașii iubitului 

meu făcuți pe dealurile de unde este, dar și pe lângă fluviu în foșnetul de frunze  de unde aș vrea 
să fie acum și să nu mai plece niciodată. Privesc Dunărea dincolo de mal, dincolo de Insula Mare 
a Brăilei, dincolo de Munții Măcinului, cei mai vechi din Răsăritul Europei, dincolo de toate  apele 
ce-i cad la picioare, dincolo de Munții Pădurea Neagră, pe lângă care am trecut adeseori, locul de 
unde-și trage seva venind la Brăila. Dunărea iubește Brăila, mai ales la asfințit, când se vede 
precum o îndrăgostită arzând până la mistuire. Și eu sunt îndrăgostită de apa Dunării, dar și de 
văile și pădurile, locurile natale de unde este iubitul meu pe care le colindă aproape zilnic! Lui îi 
place toamna, așa mi-a spus cândva! Adoră anotimpul, culorile sale geniale, dar și oamenii 
tomnatici! Niciodată nu am înțeles povestea cu oamenii tomnatici. 

Privesc Dunărea și văd în fiecare val, broderii de argint spre desfătarea pescărușilor. Privesc 
Dunărea și mai văd din când în când, câte un șelep trăgând după el alene o dragoste 
nemărturisită; să nu se risipească în neliniștea valurilor și dusă încet la mal să o plângă sălciile 
pletoase. Privesc Dunărea și merg agale pe lângă mal spre locul care-mi place, la umbra unui 
mesteacăn. Mesteacănul, este simbolul meu, fiindcă-mi place scoarța lui semănând cu sufletul 
iubitului meu, seamănă cu harul iubirii lui. Uneori, el mă necăjește, însă știu că mă iubește mult! 
Îmi place mesteacănul, fiindcă părul lui din frunze maure seamănă cu părul iubitului meu. Aș sta 
ore în șir pe o bancă sub umbra lui să-l văd cum își gătește, în adierea vântului, frunză cu frunză 
cântând parcă din violină, un cântec topit în năluciri de doruri nebune. Pe furiș, l-am ascultat 
cântând, cum își depăna oful inimii! Haide frunză rămâi verde, dorul inimii se vede.  

Privindu-l, atât de frumos mi s-a părut încât am plâns! Acum, spre sfârșit de iunie, sub viforul de 
tufe galbene-nflorite și iriși pastelați, sub cearcăne de flori trecute, privesc de pe acestă bancă 
nestăpânita apă a Dunării, urmându-și drumul pe lângă malurile înverzite, sau pe lângă unele 
dumbrăvi pierdute în minunatele aventuri, martori fiind doar norii misterioși și păsările tulburate 
de îndrăgostiții coborâți în iarbă. Privesc totul în jur și mă gândesc la poezia iubitului meu ce mi-
o spune prin cântec. După câteva ceasuri bune de nevorbire, stând în preajma mesteacănului 
meu drag, asemenea unei curtezane, mă ridic, trăgând în piept parfumul scoarței  și plec gândind 
de voi vedea curând ochii iubitului meu, ochii lui mari și adânci precum copacii cu frunzele lor 
toamna! 

Îți împărtășesc un vis  
 
Din visul nopții îți împărtășesc, 
Culori din curcubeul ce-l doresc. 

Haină să-mi fac, cusută cu dorință 
Pentru rugăciune, să-mi fie pocăință. 
S-o îmbrac dimineața după Răsărit,  
Și seara, la Vecerina de Asfințit. 
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Domnul să mă vadă prin ochi de stele, 
Maica, să-mi strângă lacrimie mele. 
Să-mi dea potop de tihnă, Buna, 
Din suflet să îmi ia norii și furtuna. 
Cu pacea Ei să mă cuprindă  
Cu sufletul eu am slăvit-O!  

 
 Am întrebat în lacrimi norul  
 
Am întrebat în lacrimi norul 
Să-mi spună despre stropii poposiți, 
Al ploilor albe-albastre 
Cu furtună de ce-au venit? 
Norul, mi-a răspuns prin șoapte; 
Numai eu pot înțelege, dorința pământului! 
Cât pot vede din cuprinsul lui 
Cerul, astrele cu stele, luna cu mărgele. 
Soarele vede mai bine, ne pipăe cu geana 
sa,  
Pune guler curcubeul 
Răsfățând culoarea-n stea. 
Am întrebat din nou pe nor: 
Spune-mi despre trăsnet, știi ceva? 
Tremurând îmi spune: nu pleca! 
Acum stă la pândă, așteaptă flămând 
Pe cineva, cu trăsnetul său să-l prindă,   
Să bată-n lung și-n lat drumul cât e de lung. 
Norule o altă întrebare am, spun zâmbind: 
Despre vânt care bate, în furtună să se-
arate,  
Știi în ce anotimp stă să ne cate?  
Vreau să fiu cinstit cu tine, zice norul 
răgușit.  
Nu știu vântul la figură, nici furtuna 
Cum prea sună, când mai fulgeră și tună.   
Știu c-adună tot din cale: 
Praf și fum, toacă frunzele cu jale,   
Le dă iarăși ca parfum 
Din tot ce-ntâlnește-n drum! 
Stropul, trăznetul și vântul 
Sunt tainele cuprinsului. 
Cum mintea și gândul 
Se duc în miezul pământului!   
 
 

Te privesc iarnă mireasă 
 
Iarnă, iarnă adormită 
Te-ai trezit din hibernare, 
Fulgii cu fața cernită 
Vin, se duc la soare... 
Semănați cu lacrima 
Ce udă pământul, 
Ori cu flori de sorcovă 
Ce bate colindul. 
Colindați boieri săraci 
Și păduri bogate. 
Flori uscate le pictați, 
Cu fulgi colindate. 
Pe câmpurile-ntinse 
Pui omăt de salbe, 
Peste dealuri peste văi 
Mușcatele dalbe.  
La fereastră-n umbra nopții, 
Te privesc iarnă mireasă. 
Cum îți scârție metalic 
Fulgii tremurând sub gheață.   
 

 Stropi îngemănați de ploaie 
 
Stropi îngemănați de ploaie 
Veniți din cer, din cerc în cerc,  
Coborâți peste pământ 
Să vă prind, nu mai încerc! 
Chipul vostru tremură 
Șușotind cu grai sfiit.  
Curgeți cantr-o muzică 
Stropii mei fără sfârșit.  
Veniți peste mine 
Precum raza bună. 
Mă spălați și mângâiați,  
Ochii voi mi-i sărutați. 
Dar iubirea voastră-i  
Blândă ca furtuna.   
Cântec straniu care-l cântă 
 Ploile într-una!    
 

Constanța Abălașei Donosă, Brăila 
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Cătălin Negoiță - Poeme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clepsidra mea 
 
Mi-e dor să-mi sprijin fruntea de umerii ploii, 
Într-o seară de martie, la ora când florile 
dorm. 
Fiecare picătură va încremeni pe buzele 
mele, 
Și fiecare strop va avea gustul buzelor tale. 
Nu știu de ce, dar cred că îți speli fața, de 
fiecare dată, 
Cu lacrimi din cer, 
Tratament sigur împotriva uitării de tine. 
Cum scuturi norii, cu măiastră îndemânare, 
Pare că întreg văzduhul ia seama la 
zbuciumul tău 
De a regândi Universul. 
Dar tu nu mergi mai departe cu planurile.  
Te mulțumești cu ploaia care vine ca o 
atingere demult uitată, 
Picurată prin marginile firii, 
Într-un timp fără limbi de ceasornic 
Și fără cadrane. 
Și, de fapt, tu ești ploaia, 
Am înțeles, târziu, lucrul acesta, 
Prea târziu, 
Abia atunci când umerii tăi s-au prefăcut în 
marginea de sus a clepsidrei 
Care îmi măsura singurătatea. 
 
Constelaţie 
 
Pe urmă, tu erai la celălalt capăt al secundei, 
O frământai între degete, 
Îi dădeai o culoare aparte, 

Mare cu gust de alge se insinua în privirea ta, 
Iar eu, cu stele în ochi, 
Alungam înserarea. 
Păşeam, împreună, pe trepte de val, 
Împietrite de gerul amiezii târzii, 
Tu, geană de soare în cântec uimit, 
Eu, umbră de carte căzută-n zăpadă. 
Noi, vuietul mării trezite din somn, 
Făcând reverenţe în faţa furtunii, 
Ştiind că-n adâncuri e ceasul în care, 
Se mişcă în joc de cochilii albastre, 
O şoaptă, o singură şoaptă şi-atât, 
Ce schimbă profund universul întreg. 
Şi lumea-I a ta şi a mea şi a noastră 
Şi-o Cale Lactee ţi-am pitit la fereastră.  
 
Cutia cu fluturi 
 
Ea doarme cu capul sprijinit de cutia cu 
fluturi 
E aproape amiază sau poate că e noapte 
adâncă 
Zâmbetul ei de trestie cântătoare 
Mângâie foșnetul clipei ce vine, 
Dându-i strălucire și zbor pastelat. 
Ea împletește vise cu gene sculptate în rouă. 
Nu doar ochii, nu mâna, nu fărâme din suflet, 
Nu ele deschid larg cutia cu fluturi. 
Fluturi albi, roșii, albaștri,  
Curcubeu de dorințe necreate încă, 
Într-un țipăt de pescăruș părăsit,  
Într-o frângere de lună,  
Într-un capăt de memorie arsă, 
Compun poezia zilei ce vine  
Ea doarme într-o poveste a copilăriei 
Dar ochii ei contemplă, deja, viitorul. 
 
Naşterea Evei 
Noaptea trecută te făurisem din mintea mea  
Şi totuşi, povestea era alta. 
Cândva, mă sprijinisem de un munte, icnind, 
Se zguduia cerul atunci când te dăltuiam, 
Cioplind amănunte de femeie 
Din os adamic. 
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„Tu şi coastele tale, a râs Dumnezeu, 
Privindu-mă, cu mâna streaşină la ochi. 
Ce-ţi veni să te iei la întrecere cu mine? 
Crezi că ai instrumentele necesare?" 
Nu i-am răspuns, pentru că dalta mea era 
primitivă. 
M-a cuprins îndoiala, la apusul 
sentimentelor. 
Şi dacă n-o sa iasă nimic? 
Dacă mă voi alege doar cu o coastă fisurată 
şi atât? 
Am decis să nu repet povestea  
Şi te-am creat din gânduri şi dorinţe. 
Fremătai de dorinţă, Eva,  
Aşteptai ca eu să-ţi dezleg simţurile şi să 
alergi,  
La capăt de ape şi început de lume, 
Împreunând braţele în jurul gâtului meu. 
Ţi-am sculptat, cu grijă, sentimentele, 
Chiar dacă eram numai noi pe pământ. 
Şi-n ziua aceea, m-ai întrebat, mirată, 
Dacă te cunosc de undeva. 
Eram peste tot, în amintirile tale, netrăite 
vreodată,  
Neîntâmplate în zorii de zi. 
Iar eu ştiam totul. 
Cum priveşti,  
Cum zâmbeşti,  
Cum păşeşti, 
Cum cânţi,  
Cum gândeşti, 
Cum taci... 
 
Poveste despre noapte și echilibru 
 
Noaptea aceea se îmbrăcase într-o catifea de 
culoare adâncă, 
Dăltuind luna, în chip de inimă. 
Tu erai la capătul universului, 
Sorbind ploaie de stele și zaț te cafea. 
Eu viețuiam sub un colț de lacrimă,  
Clipocind amintiri uitate.  
Știam că existi! 
Privindu-te, noaptea, printre semafoarele 
Căii Lactee. 
Nu te descoperisem, încă,  
Dar erai acolo,  

La capătul memoriei,  
Pentru că, fără mirosul ceștii tale de cafea,  
Lumea se prăbușea într-un hohot de 
nemurire.  
Știam că existi! 
Pentru că, întotdeauna, echilibrul lumii e 
ținut în palme 
De doi sori. 
 
Tu, ca o sirenă 
 
Amintirea nopții îmbrăca în iederă casa 
aceea de pe plajă. 
Pereții ei, croiți din calcar albit de șuvoaie 
sărate, 
Țintuiau orizontul în culcușul vântului serii. 
Tu adormiseși într-o barcă veche, 
Rătăcită pe coama malului de nisip, 
Gâze mici îi cercetau cicatricele, 
Și lemnul acela, încordat ca o vioară, 
Răsufla vuiet de valuri zdrobite de țărm. 
Vântul de miazănoapte îți mângâia mâinile,  
Degetele tale aveau pulbere de nisip și de 
stele, 
Sărutarea ta era sărată și sălbatică, 
Ca o amprentă venită din adâncuri. 
Erai, în acel amurg, o sirenă sătulă de 
universul lichid, 
Emigrată pe plaja aceea ascunsă. 
Te priveam, furișat în spatele unei amintiri 
uitate, 
Vedeam zâmbetul tău nenăscut, 
Lângă cochilii de scoici sidefate 
Și tatuajul de pe picior, 
Născut dintr-o algă care n-a vrut să te 
părăsească. 
Se făcea tot mai noapte,  
Cădeau stele peste noi, iar tu  
Clădeai un nou imperiu de vise și păreri, 
În barca aceea veche,  
Adusă de valuri, la mal, 
Într-o amiază pierdută. 
 

Cătălin Negoiță 
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