
 
 

Cristian Petru BĂLAN 

 

Domnul Cristian Petru BĂLAN, prozator, poet, dramaturg, publicist, editor, traducător și 

artist plastic român, s-a născut la 27 iunie 1936, în municipiul Sibiu. În prezent stabilit cu 

familia în Statele Unite ale Americii. Este fiul lui Tănase Bălan, profesor, și al Margaretei 

Bălan, învățătoare. În 1954, a absolvit liceul I.L. Caragiale din Ploiești. A urmat Facultatea de 

Zootehnie din București în anul 1956. Și-a continuat studiile, absolvind Universitatea din 

București, Facultatea de română-istorie (1964), precum și Colegiul Harry S. Truman din 

Chicago (1989), cu bursă Pell Grant, pentru cursuri de artă. În țară, timp de 26 de ani, a fost 

profesor gradul I de limba română, limba latină și istorie, la diferite școli generale și licee din 

județul Prahova.  

 

A debutat la vârsta de 19 ani, cu versuri în ziarul „Flamura Prahovei”, apoi a continuat să 

publice versuri și proză ori articole de popularizare a științei în „România literară”, „România 

liberă”, „Flacăra”, „Magazin istoric” și alte reviste. În urma persecuțiilor și amenințărilor 

organelor române de securitate, din perioada dictaturii comuniste, scriitorul s-a văzut silit să 

emigreze ilegal, în 1985, mai întâi în Austria, ca refugiat politic, stând zece luni în Lagărul de 

refugiați de la Treiskirchen, de unde s-a stabilit definitiv în Statele Unite (1986). Acolo i s-a 

acordat cetățenie americană. A înființat prima emisiune de televiziune în limba română 

pentru românii din Chicago, intitulată „Suflet românesc“, bogată în informații politice și 

cultural-artistice. Tot la Chicago, în 1996, împreună cu Nicolae N. Manolescu, a editat ziarul 

„Datoria românească“, publicație care apare și astăzi, cu unele mici intermitențe, și unde este 

redactor-șef adjunct. În două din marile ziare românești din America - „Meridianul 

românesc”, din California, și „Romanian Tribune”, din Chicago - este în colegiul redacțional. 

Foarte apreciate erau programele literare săptămânale prezentate de dânsul la postul local de 

radio „Mândră Românie“ din metropola Chicago. Acolo a lucrat ca tutor-asistent la Truman 

College, lucrând îndeosebi cu studenții străini. A funcționat ca profesor de limba română la 

Institutul de limbi străine „Berlitz“, apoi s-a stabilit la Wheaton, Illinois, unde a fost mai 

mulți ani editor la „Societatea Misionară Română-SMR“. Aici a lucrat în colectivul de 

redactare a „Marelui Dicționar Biblic“, de 1354 de pagini, primul mare dicționar biblic 

românesc, apărut la editura „Cartea Creștină“ din Oradea. După serviciul de la SMR din 

Wheaton, a fost solicitat ca traducător pentru limbile franceză, spaniolă, portugheză, italiană 

și rusă la marea companie americană „Floral Transworld Delivery“ din Downers Grove, 

Illinois. Tot ca traducător, a funcționat și la Societatea Americană de Telefoane Internaționale 

„FoneTel“, din Chicago. În prezent, este pensionar. Din noiembrie 2007, este director 

fondator al gazetei „Armonia”, organ independent al orașului Boldești-Scăieni, jud. Prahova, 

unde a fost declarat primul cetățean de onoare al localității. 

Domnul Cristian Petru Bălan a fost editorul unor publicații ale Academiei Româno-

Americane de Arte și Științe (ARA): Jurnalele Academiei Române (ARA), Editura ARA, 

California, numerele 21-22, pe anii 1996/97, și nr. 23-24, pe anii 1998/99.  
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Este redactor șef-adjunct la gazeta „Datoria românească“ din Chicago, redactor asociat în 

colegiul redacțional al gazetelor „Meridianul Românesc“ din California, „Constelații 

diamantine“ din Craiova, revista ,,Bogdania’’ (membru de onoare) din Focşani, „Armonii 

culturale“ (membru de onoare), din Adjud și „Regatul Cuvântului“, din Craiova (membru de 

onoare). Pentru activitățile depuse, „University of New Mexico - Gallup Branch”, în anul 

2009, i-a conferit o Diplomă de Aprecieri, venită din partea savantului de origine română, 

Prof. Dr. Florentin Smarandache, propus pentru Premiul Nobel. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Academiei Americano-Române de 

Ştiinţe şi Arte și al Academiei Româno-Australiene. 

 

Cărți publicate:  

 
 Dincolo de curcubeu (Roman politic și religios, 406 pag.; Ed. North America, 

Chicago, 1992). 

 Dincolo de curcubeu (Roman politic și religios, 397 pag.; Ed. Stef, Iași, 2019. cu o 

prefață amplă de Cezarina Adamescu, critic literar. 

 Rezistența anticomunistă în Boldești-Scăieni, Editura Stef, Iași, 2019. 

 Amplificările tăcerii (Poeme, Ed. Liberty, New York, 1993). 

 Viața lui Iisus (Prezentată în secvențe istorice și cronologice; Ed. Holy Cross, San 

Francisco, 1993). 

 Dicționarul partidelor politice din România (Ed. Yellow Bird, Chicago, 1993). 

 Dicționarul criminalilor politici comuniști din România (Ed. White Wings, Glen 

Ellyn, Illinois, USA, 1995). 

 Un dicționar al eroilor căzuți victime ale comunismului în România (Ed. Yellow Bird, 

Chicago, 1993). 

 Nestinsa lumină (Ed. Atlantic World, Washington D.C., 1993). 

 Stropi de rouă (Colecție de poezii pentru copii. Volum colectiv, editat de A.B.R., USA, 

Chicago, 1987). 

 Visuri cosmice (Poeme spațiale; Ed. California, Hollywood, USA, 1994). 

 Visuri cosmice (Poeme spațiale) Reeditare la Editura Stef, Iași, 2019.. 

 Cioburi de cristal (4000 de maxime și cugetări, scrise între 1955-1981, cu prefețe de 

Acad. D. Panaitescu-Perpessicius și M.N. Rusu. Ed. Phoenix, Glen Ellyn, Illinois, 

USA, 1996). 

 Cioburi de cristal (4000 de maxime și cugetări, scrise între 1955-1981, cu prefețe de 

Acad. D. Panaitescu-Perpessicius și M.N. Rusu. Reeditare revăzută. Editura Stef, 

Iași, 2017, cu o prefață amplă de Cezarina Adamescu, critic literar. 

 Vagabond pe mapamond (Jurnal de călătorii în Hong Kong, Noua Zeelandă și 

Australia; Ed. Windows, Glen Ellyn, Illinois, 2003). 

 Zborul destinului, (roman; Ed. Eminescu, București, 2003). 

 Oaspeții din Elizeu, (roman; Ed. Eminescu, 2004). 

 Stindarde transparente (poeme), Editura Premier, Ploiești. 

 Monografia orașului Boldești-Scăieni, (Monografia unui oraș prahovean; Ed. 

Premier, Ploiești, 2007). 

 Ghid de conversație român-latin/ Latinum Romanicumque colloquii enchiridion , 

(Primul ghid românesc de acest fel; Ed. Premier, Ploiești, 2007). 

 Tridirame (3D - un album color cu figuri grafice plane computerizate, care, privite 

dintr-un anumit unghi, apar în relief; Ed. White Fox, Glen Ellyn, 2008). 

 Enciclopedia imnurilor de stat ale țărilor lumii, Editura Ploiești, Mileniul III, 2008. 

 Imnurile țărilor din Uniunea Europeană, carte editată de Consiliul județean Prahova 

și de Biblioteca județeană „Nicolae Iorga”, Ploiești, 2008. 



 Eros-Sonete (Sonete în stil clasic), Editura Eminescu, București, 2009. 

 Răzbunătorii, (Romanul luptei împotriva corupției din România; Ed. Premier, 

Ploiești, 2010). 

 Eminescu și universul folcloric românesc/ (Influența literaturii populare în viața și 

opera lui Mihai Eminescu), Ed. Premier, Ploiești, 2011). 

 Justin Capră, unul dintre marii inventatori români și universali ai secolului nostru, 

Ed. Ploiești-Mileniul III, 2012. 

 Să apropiem Cerul de pământ/ (Dialog religios între doi scriitori de religii creștine 

diferite), Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2012). 

 Comori de vise/ (Antologie Universală Armonii Culturale, editată de Gheorghe A. 

Stroia, directorul Editurii Armonii Culturale, împreună cu Cristian Petru Bălan și 

Mariana Zavati Gardner, Ed. 'Armonii Culturale, Adjud, 2012). 

 Meridiane lirice - antologia universală a poeziei românești contemporane, (832 de 

pagini cuprinzând 124 de poeți contemporani), Ed. 'Armonii Culturale, Adjud, 2012). 

 Conexiuni (poeme), Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2013. 

 Antologie de proză contemporană românească, Ed. Armonii Culturale - EPOSS 

MERIDIANE, Adjud, 2013. 

 Interviu cu Alfred Nobel (interviuri, cronici și critici literare), Ed. Armonii Culturale, 

Adjud, 2016. 

 Ecoul darurilor (Referințe critice despre cărțile scriitorului Cristian Petru Bălan), 

Editura Stef, Iași, 2019. 

 Nemărginiri (versuri), Editura Stef, Iași, 2019. 

 Urme pe cer - sculpturile și picturile scriitorului Cristian Petru Bălan - Editura 

Armonii Culturale, Adjud, 2019. 

 Transformări (proză și versuri), Editura Ștef, Iași, 2019. 

 Precursorii și urmașii, (versuri),, Ed. Stef, Iași, 2019. 

 Urme pe cer , (Sculpturile și picturile scriitorului, ediția a II-a), Ed. Ștef, Iași, 2019. 

 Transformări , (versuri)),  Ed. Ștef, Iași, 2019. 

 Rezistența anticomunistă în Boldești - Scăieni, (Capitol extras și prelucrat 

din „Monografia orașului Boldești-Scăieni”, de același autor). Ed. Ștef, Iași, 2019. 

TEATRU: 

     *    Ispită și virtute, Editura MSM, București, 2006. 

     *    Ispită și virtute (ediție revăzută), Editura Armonii culturale, Adjud, 2018. 

     *    Neprihănitul Iov, Editura MSM, București, 2006. 

Scenarii de film: 

 Geniu sublim (Viața lui Mihai Eminescu, un scenariu de film scris în 1965/66 și 

contractat cu Cinematografia Română, Studiourile Cinematografice Buftea, în 1967); 

Editura Western, Chicago, 1996). 

 Geniu sublim (Viața lui Mihai Eminescu, un scenariu de film scris în 1965/66 și 

contractat cu Cinematografia Română, Studiourile Cinematografice Buftea, în 1967); 

Reeditare la Editura Ștef, Iași, 2019, cu o prefață amplă de Cezarina Adamescu, 

critic literar. 

 Disperation Aboard (scenariu în limba engleză despre refugiații vietnamezi; Ed. 

Western, Chicago, 1996). 

Muzicologie: 

 Enciclopedia imnurilor de stat ale țărilor lumii, Editura Ploiești, Mileniul III, 2008. 

 Imnurile țărilor din Uniunea Europeană, editată de Consiliul județean Prahova și de 

Biblioteca județeană „Nicolae Iorga”, Ploiești, 2008. 

Volume publicate în România: 

 Zborul destinului (roman, Ed. Eminescu, București, 2003). 



 Oaspeții din Elizeu (roman, Ed. Eminescu, București, 2004). 

 Stindarde transparente (poeme, Ed. Premier, Ploiești, 2006). 

 Teatru: „Ispita și virtute”; „Neprihănăitul Iov”, (Două drame; Ed. MSM, București, 

2006). 

 Monografia orașului Boldești-Scăieni, (monografie, Ed. Premier, Ploiești, 2007). 

 Ghid de conversație român-latin/Latinum Romanicumque colloquii 

enchiridion (primul ghid de acest fel, Ed. Premier, Ploiești, 2007). 

 Enciclopedia imnurilor de stat ale țărilor lumii, Editura Ploiești, Mileniul III, 2008. 

 Imnurile țărilor din Uniunea Europeană, carte editată de Consiliul județean Prahova 

și de Biblioteca județeană „Nicolae Iorga”, Ploiești, 2008. 

 Eros-Sonete (Sonete în stil clasic), Editura Eminescu, București, 2009. 

 Răzbunătorii, (Romanul luptei împotriva corupției din România; Ed. Premier, 

Ploiești, 2010). 

 Eminescu și universul folcloric românesc/ (Influența literaturii populare în viața și 

opera lui Mihai Eminescu), Ed. Premier, Ploiești, 2011). 

 Justin Capră, unul dintre marii inventatori români și universali ai secolului nostru, 

Ed. Ploiești-Mileniul III, 2012. 

 Să apropiem Cerul de pământ/ (Dialog religios între doi scriitori de religii creștine 

diferite), Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2012). 

 Comori de vise/ (Antologie Universală Armonii Culturale, editată de Gheorghe A. 

Stroia, directorul Editurii Armonii Culturale, împreună cu Cristian Petru Bălan și 

Mariana Zavati Gardner, Ed. 'Armonii Culturale, Adjud, 2012). 

 Meridiane lirice - antologia universală a poeziei românești contemporane, (832 de 

pagini cuprinzând 124 de poeți contemporani), Ed. 'Armonii Culturale, Adjud, 2012). 

 Conexiuni (poeme), Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2013. (Și altele). 

 

 Premii și distincții: 

 
„Premiul Academiei Româno-Americane de Arte și Științe (ARA) pentru literatură, pe anul 

2013”,„Diplomă de Apreciere a Universității din New Mexico - Gallup Branche, pentru 

contribuții în dezvoltarea culturii, pe anii 2008-2009”,„Diplomă de Excelență a Societății 

Culturale Ploiești - Mileniul III”, „Diplomă de Excelență pentru promovarea literaturii și 

artei române, oferită de revista universală de creație Armonii Culturale”, „Diplomă de 

Excelență a Asociației Culturale ”Bogdania” din Focșani, pentru activitate literară și 

promovarea culturii în lume”, „Diplomă de merit a Ligii Scriitorilor Români, Filiala 

Vrancea, pentru promovarea culturii române în diasporă”, „Diploma de Cetățean de 

Onoare al orașului Boldești-Scăieni pentru merite excepționale, oferită în anul 2009 de 

Consiliul Local al Primăriei orașului Boldești-Scăieni, județul Prahova”, „Distincție de 

Excelență pe anii 2013 și 2014, oferită de Primăria Orașului Boldești-Scăieni, jud. Prahova, 

în semn de înaltă prețuire pentru activitatea desfășurată în dezvoltarea și modernizarea 

orașului și contribuția adusă la ridicarea prestigiului localității pe plan național și 

internațional” - ș.a. 

 

Extrase din aprecieri critice: 

 

...,,Pentru mine, important e că ai luat deprinderea reflecțiilor și că îți place să glosezi viața și 

incidentele ei latente. (...) Însemnarea cu furtunile de nisip e într-adevăr frumoasă și frumos 

exprimată. Dar, cum spuneam, prețios e că n-ai astâmpăr, că gândești și notezi ce-ți sugerează 

viața. Restul va veni de la sine. 



Și să nu uit: portretul ce mi-ai dăruit l-am așezat pe peretele din față și a recoltat multe laude 

de la unii și alții dintre vizitatori, ceea ce m-a bucurat îndeosebi. Cu fiecare zi, privindu-l, am 

și eu impresia că trebuie să cultivi și pictura, nu numai poeziile și aforismul.” (24 mai 1964)  

Acad. Dumitru Panaitescu-Perpessicius (1891-1971) despre volumul ”Cioburile de cristal” 

Editura ȘTEF, Iași, 2017 (4000 de maxime și cugetări, mixcelanee, scrise între 1954-1981) 

 

 (...)  Cristian Petru Bălan, artist plastic patriotic și religios, este un poet dramatizant 

expresionist care se roagă pentru resurecția virtuților naționale și pentru înlăturarea răului 

abătut peste ai săi (...)  

   Poetul a scris și proză de propagandă pentru Oastea Domnului:  „Dincolo de curcubeu”  

(Un roman al convertirii la credință), apărut la Chicago, în anul 1992, la editura North 

America. Este un roman scris într-o lună din anul 1987, în care autorul confruntă ateismul 

comunist oficial și credința religioasă reprimată, dar vie.  Mihai Doran,  fiu de preot, 

specializat ca biolog și inițial ateu, părăsește școala rurală în care e dascăl și se retrage într-un 

cadru silvestru dotat cu grote: are contacte mistice, revine acasă cu revelația Domnului și cu 

planuri de viitor, alături de Fidelia. Florin Vernescu, celălalt tânăr personaj principal, copil 

abandonat, cu caracter specific orfanului, cu „suflet de carton asfaltat”, își face loc în lume 

prin mijloacele infracțiunii legalizate politic: un inginer activist, arivist, securist, ateist 

sfidător,  directorul uzinei de utilaj minier „Abatajul Roșu”,  cu șanse de a deveni ministru și 

soțul Zoicăi, nepoata lui Ceaușescu,  ajunge adept al Oastei Domnului, grație candidei și 

purei laborante Veronica, sora Fideliei.  Convertitul este turnat de un secretar de partid; se  

iscă o bătaie, partidul și poliția fug, dar primesc prompt pedeapsa meritată printr-un accident 

rutier. În happy-end, eroii sunt botezați, o gârlă având rolul Iordanului. Multe personaje 

secundare sunt demonstrative - de la literatul ozenist Elizeanu, alter-ego auctorial, la 

Mugurel, câinele atașat al lui Doran. (...) Un roman scris pe schema luminării conștiinței  prin 

revelații. Dacă anii 50 erau revelații tipice realismului socialist, de la obscurantism la 

comunism,  aici  ele sunt de la comunism la dumnezeism... 

Prof. Univ. Dr. Marian Popa, Critic și istoric literar (Universitatea Köln, Germania) 

  

Pentru cine a citit operele lui Cristian Petru Bălan, în special excelentul roman „Dincolo de 

curcubeu”, Editura North America, Chicago, 1992, - faptul că el se lansează și în genul 

aforistic nu constituie o surpriză. Recunoaştem în „Cioburi de cristal  ca și în celelalte cărţi 

ale sale, fie cele de poezie, proză, teatru sau publicistică, fie cele de ştiinţă ori de istoria 

religiei, puterea sa deplină asupra cuvântului, eleganţa încordată a ideii care îi submerge, 

fineţea caligrafică a sensurilor. Deloc preţioasă ori muşcată de vanitatea kalofiliei cu orice 

preţ, scriitura lui Cristian Petru Bălan are, în alchimia ei secretă, o combinaţie rară de 

sublimare neostentativă a ideii în cuvânt și „a cuvântului într-un alfabet de origină divină, 

căruia și testează - în ordinea terestră a lucrurilor”  energiile logosului sau, poate că scriitorul 

încearcă să-l aducă la starea sa dintâi, paradisiacă, a începutului de lume.   

M.N. Rusu, Critic, Istoric literar  

  

Iubite domnule Bălan, 

 (...) „M-am delectat citind scenariul d-tale ,,Geniu pustiu” închinat unchiului meu, Mihai 

Eminescu, și achiziționat de cinematografia română. L-am citit cu emoție și entuziasm. 

Sincere felicitări!” Cu reală și caldă afecțiune, 

Col. Ghe. Eminescu (1894-1989), scriitor, nepotul de frate al poetului Mihai Eminescu  

  

       Cristian Petru Bălan, om de cultură cu vaste cunoștințe în multe domenii, a avut ideea 

îndrăzneață să reunească imnurile lumii într-un volum, fapt inedit în acest moment istoric în 

care omenirea este zdruncinată de planul globalizării. 



        Din fiecare imn reiese dragostea imensă de patrie și de Dumnezeu. Ne dăm seama că 

nimic nu a contat și nu contează în afara iubirii de pământul pe care s-a născut fiecare popor 

ce și-a căpătat entitatea în parcursul său istoric. Din această iubire legată de culorile 

drapelului pe care fiecare națiune și le-a ales ca simbol, s-au născut și s-au dezvoltat ideile de 

patriotism și naționalism, căci este de neconceput să ne putem imagina unirea limbilor într-

una singură. 

        Omenirea va exista prin popoarele care o formează, prin iubirea nestrămutată de patrie, 

prin imnul care o reprezintă, prin text și melodie, această sinteză care este oglinda fiecărui 

popor, a fiecărei națiuni. 

        Cristian Petru Bălan a adunat cu grijă aceste simboluri. O muncă migăloasă prin care 

înțelegem că existăm și vom exista așa cum Dumnezeu ne-a clădit după PLANUL SĂU, în 

infinita mizericordie și bunătate. Autorul a dat dovadă, prin alcătuirea acestui volum, de 

infinitul respect și de marea sa IUBIRE pentru omenire, pentru fiecare popor, pentru ceea ce 

suntem acum în fața lui Dumnezeu. 

       Salut și admir în persoana sa, imensa noblețe a inimii și sensibilitatea ce reiese din felul  

în care se dezvoltă în tot ce a scris și în tot ce face.  Avem nevoie ca de aer de o personalitate 

ca a sa în aceste momente critice în care națiunile nu pot exista fără IMN, fără ideea de 

patriotism și de națiune, de dragoste de DUMNEZEU și credință, căci sunt singurele atribute 

prin care existăm. 

Gheorghe Zamfir, Compozitor, interpret și dirijor, Membru al Uniunii Compozitorilor  

  

       Oferim cititorilor o carte mai puțin obișnuită, ba, putem spune, o carte unicat pentru țara 

noastră, care ne introduce într-o sferă a sensibilității celei mai expresive și mai reprezentative 

pentru fiecare dintre țările lumii, unite în idealul păstrării ființei naționale și al conviețuirii în 

pace, demnitate și cooperare în leagănul nostru comun - Terra. 

       „Enciclopedia imnurilor de stat ale țărilor lumii”, operă a scriitorului și cercetătorului 

prahovean Cristian Petru Bălan, în prezent, domiciliat în Statele Unite ale Americii, nu este o 

apariție întâmplătoare. Autorul, pasionat de cunoașterea și revelarea în scris a valorilor 

morale și culturale ale lumii în care trăim, sensibil față de ideea de Om și Omenie, a publicat 

mai multe volume de beletristică și studii de istorie politică în care urmărește destine umane 

la nivel național și universal. 

        Studiile sale de himnologie statală, care însoțesc textele a 198 de imnuri,  demonstrează 

nu numai competența în materie, ci și minuția și răbdarea de a le structura, a le revedea și 

completa, în pas cu schimbările la nivel național din țările lumii, pe parcursul a peste cinci 

ani, cât a durat procesul de elaborare. 

         Un merit în plus al acestuia, și totodată un avantaj determinant, este acela că, stăpânind 

mai multe limbi de circulație internațională, a avut acces direct la bibliografia și la 

documentația domeniului, permițându-i să traducă personal, atât textele imnurilor, cât și 

lucrări de referință privitoare la istoricul acestora și al țărilor respective.  

         Talentul scriitoricesc și-a pus amprenta asupra întregii lucrări, făcând lectura interesantă 

și plăcută. 

         Partea introductivă a enciclopediei prezintă un scurt istoric al himnologiei la nivel 

mondial, ceea ce permite o legătură firească, sistematică am putea zice, cu procesul istoric al 

adoptării imnurilor de stat în fiecare țară. 

         Din acest punct de vedere, autorul a procedat corect și în cazul imnurilor de stat ale țării 

noastre, cărora le-a acordat un spațiu mai larg, ceea ce permite o analiză comparativ istorică 

în raport cu evoluția vieții statale și cu contextul internațional. 

        Societatea Culturală „Ploiești-Mileniul III”, publicând această lucrare inedită și deosebit 

de valoroasă, își onorează astfel statutul și programul, adoptate încă de la înființare, de 



sprijinire a muncii de cercetare și de creație în domeniul istoriei și culturii în municipiul 

Ploiești și în județul Prahova. 

        Cartea de față întregește zestrea de lucrări publicate până în prezent și contribuie la 

sporirea nivelului științific al demersului nostru. 

        Întrucât, din motive tehnice și funcționale, textele imnurilor nu pot fi însoțite și de 

partiturile muzicale, editura noastră recurge la o soluție modernă, adăugând la cartea de față 

un CD cu acestea, pregătite, în acest scop, cu aceeași rigoare,  de către autor. 

         Nutrim încrederea că Enciclopedia imnurilor țărilor lumii, de prof. Cristian Petru Bălan, 

va fi primită și apreciată de către cititori și specialiști ca o valoroasă contribuție românească 

în acest domeniu. 

Constantin Trestioreanu: Președintele Societății Culturale „Ploiești-Mileniul III” 

  

       O carte care surprinde cititorii, în primul rând prin modalități, tehnici și formule artistice, 

mânuite într-un mod cu totul original. Dintru început, te întâmpină un meta-text, 

prologul,vechi de la antichitate, de la tragediile grecești și strălucit reprezentate de Moliere, 

Schiller, de Goethe, cu unul în cer și altul de pe pământ , în capodopera ”Faust”, iar, la noi, 

de Nicolae Filimon în ”Prolog-dedicație”, adresat ”străluciților luciferi ai viciilor”, în 

romanul ”Ciocoii vechi și noi” ori de Vasile Voiculescu, în povestiri ca ”Lostrița”. 

Prologul ocupă aproape a opta parte din economia romanului. El configurează scenariul în 

care vor apărea, chemate, prin invocații parapsihologice, personalități celebre din importante 

domenii: literar (Mihai Eminescu și William Shakespeare), artistic (Leonardo da Vinci, 

Michelangelo Buonarotti), muzical (Mozart și Beethoven) și politic (Napoleon, Hitler, Stalin, 

Churchilll și Roosevelt). Autorul le evocă pe rând, adoptând acum tehnica încadrării în ramă 

(Rahmenerzahlung), ca în ”Decameronul” lui Boccaccio ori, la noi, în ”Hanul Ancuței”, de 

Mihail Sadoveanu, prin experimentul ”spiritist”. 

Se pare că însuși povestitorul - despre care aflăm mai târziu că se numește Codrin - nu avea 

încredere în asemenea experiențe stranii, care ar face posibile contactările cu ”lumea de 

dincolo”. Curiozitatea sporește, mai ales că, la început, acestea eșuează lamentabil. Ca să fie 

justificate experiențele paranormale ale inginerului Petre Iacobescu, în acest insolit domeniu 

al parapsihologiei, autorul are grijă să menționeze că personajul respectiv era apreciat negativ 

în orașul Ploiești, unde se desfășoară faptele relatate.  

Un rol important în chemarea spiritelor îl are Damaris, nepoata inginerului, folosită ca 

medium. Ea era în vârstă de 17-18 ani, elevă a unui liceu ploieștean, care, atunci când intra în 

somn hipnotic, deci când se afla în transă, căpăta puterea de a vedea spiritele și de a le 

materializa. Elizeul, socotit în mod obișnuit o lume a virtuoșilor, capătă aici accepțiunea 

oferită de poetul Vergilius, pentru care, în epopeea ”Eneida”, lumea subterană a Hadesului 

face parte din Elizeu. De aici, titlul dat romanului. 

Fiecare din cele zece autobiografii transcendentale ale acestor ilustre personalități invocate 

este precedată de scena de spiritism.  Ceea ce merită a fi subliniat este gestul inginerului care 

își face trei cruci, invocându-L pe Dumnezeu, spre a permite spiritului chemat să vină... În 

ciuda acestor fantastice întâlniri, nervurile întregului roman aparțin pe deplin spiritului 

creștin. Prin puterea ei colosală, Damaris atrage orice entitate spirituală solicitată, 

materializând-o aproape în totalitate și reconstituind-o la una din formele avute în timpul 

vieții. Modalitatea realizării acestor autobiografii transcendentale este atrăgătoare. Datele 

esențiale ale vieții ți activității cuprind și minusuri. Celebrele personalități invocate răspund, 

uneori justificându-se, întrebărilor, puse de cei trei, care, la rândul lor, ori îi apreciază ori îi 

învinuiesc, în termeni destul de aspri, mai ales pe Stalin și Hitler. 

       Parcurgând aceste autobiografii, de dimensiuni inegale, cititorii își reamintesc 

propriile cunoștințe, le verifică sau abia acum simt nevoia de neînlăturat de a citi mai multe 

despre personajele invocate și de a-și îmbogăți cunoștințele. Un mare merit al autorului este 



acela de a nu uita nici raporturile familiale ale acestor personalități, sporind, astfel, o 

cunoaștere mai cuprinzătoare a lor, Cartea, cu numeroase elemente informative, reliefează tot 

ceea ce este semnificativ pentru fiecare personalitate. Cititorii parcurg paginile cu un 

permanent interes sporit, ei rămânând, de nu puține ori, cu cartea deschisă și realizând plăcute 

verificări ale culturii personale. 

Dincolo de aspectul fantastic, apropierile sufletești față de unele din personalitățile evocate 

capătă o anumită tandrețe și dărnicie sufletească. Iar atitudinea lui Codrin față de adolescenta 

Damaris este totdeauna delicată, tandră. Și astfel filmul, alcătuit din nenumărate portrete, se 

derulează, aducând cititorilor o mulțumire de esență culturală, dar și de dăruire sufletească. Și 

cum întregul roman începe printr-un prolog, firește, se încheie printr-un epilog. Ca și în cazul 

prologului, acum trece povestitorul în prim-planul narațiunii. După ce Damaris are un sfârșit 

tragic, pus la cale de securiști, povestitorul emigrează ilegal în străinătate, de unde revine în 

țară după prăbușirea comunismului. Atunci află că, probabil, inginerul Petre Iacobescu, 

înainte de a deceda, ar fi fost internat la un spital de boli psihice, motiv pentru care nu a fost 

închis pentru experiențele paranormale interzise. Ele au fost socotite de regimul comunist ca 

un atentat la adresa securității statului. 

           Ne revine acum sarcina de a sublinia că atitudinea politică democratică se strecoară, 

subtil și sigur, în întregul roman, fără ca această operă deosebită să capete trăsătura de scriere 

cu caracter politic. Se mai pune și întrebarea legitimă dacă, în evoluția literaturii pe plan 

universal  ”Oaspeții din Elizeu” aparține curentului postmodernist, la care au aderat, în 

ultimele decenii, o parte din scriitorii epocii actuale. Rămâne ca exegeții acestei opere 

deosebit de originale să-și spună cuvântul decisiv. 

      Nu ne îndoim de faptul  că ”Oaspeții din Elizeu” va fi foarte apreciat de cititorii de 

literatură valoroasă. 

Prof. Constantin Enciu (n.1919 – d.2016)  

  

După revoluția din 1989, literatura română a cunoscut o adevărată explozie de proză 

anticomunistă. Cărțile scrise și publicate până atunci în edituri din Vest, de un Dumitru Bacu, 

Vintilă Horia, Paul Goma, Virgil Gheorghiu și alți scriitori, li se alăturau mereu altele, 

jurnalele de detenție având un procent precumpănitor. 

Deși o asemenea proză a umplut, în ultimii ani, paginile multor reviste, precum și rafturile 

librăriilor din țară și din străinătate, ea este încă deficitară, în ceea ce privește diversitatea 

tematică, precum și mijloacele de realizare artistică. În cazul când literatura anticomunistă 

trece dincolo de nivelul depoziției încărcate de fapte și întâmplări extraordinare, trăite de 

autori în închisoare sau în lagăre de muncă forțată, avem de-a face cu mult prea dificila proză 

de ficțiune, mai puțin practicată sub acest aspect, din motive lesne de înțeles, o asemenea 

proză presupunând , firește, un autor experimentat, de real talent scriitoricesc, capabil să 

convingă cititorul de urmările periculoase ale impactului ideologiei comuniste asupra 

formării indivizilor sociali. 

Una din temele extrem de puțin abordate în proza românească de ficțiune, este și aceea a 

conflictului dintre teiști și ateiști. 

Romanul „Dincolo de curcubeu”, de Cristian Petru Bălan, se impune a fi tratat ca un act 

necesar de creație, apărut la timpul potrivit. El a fost scris, după cum mi-a spus autorul, „în 

anul 1987, în numai o singură lună”... După cinci ani (în 1992), a fost publicat de editura 

„North America”, din Chicago. Este subintitulat „Un roman al convertirii la credință”. 

Citindu-l, am descoperit, filă de filă, o carte a eliberării sufletelor omenești și a îmbunării 

omului prin credința în Dumnezeu, convertirea din starea de atei întru aceea de creștini a 

celor doi eroi principali, Mihai Doran și Florin Vernescu, fiind, în cele din urmă, singura cale 

de transformare a caracterelor acestor tineri, într-o vreme când propaganda ateistă din 

România anilor '70, reușise să înstrăineze mai ales tineretul țării, de practicile religioase 



tradiționale, încorsetându-i libertatea de gândire și dezumanizându-le, uneori, în cazul celor 

slabi, caracterele. 

Situat la antipodul jurnalelor de disidență și de detenție, referitoare la aceeași perioadă 

istorică a deceniului al optulea, cum ar fi, să zicem, „Culoarea curcubeului”, de Paul Goma, 

în care autorul este el însuși un erou al zilei, în confruntare cu liderii comuniști și liderii lor 

de tortură, romanul „Dincolo de curcubeu” aduce pe parcursul a peste patru sute de pagini, un 

extraordinar proces de transformări sufletești, datorat în exclusivitate concurenței dintre 

dragostea umană și cea divină, într-o societate întemeiată pe o doctrină ateistă și bântuită de 

arivism și minciună, autorul însuși dovedindu-se a fi un excelent cunoscător al Bibliei și al 

religiilor practicate în mod legal sau clandestin în România abuzurilor de tip comunist. Dacă 

în viziunea lui Goma „curcubeul” este simbolul pământean al pluralismului politic și al 

democrației, spre care tinde lupta anticomunistă a autorului erou, în viziunea lui Bălan 

curcubeul pare a fi echivalentul purității și decantării sufletești a omului. Dincolo de el, se 

produce, precum în povestea biblică a lui Saul (devenit apostolul Pavel), impactul omului cu 

lumina divină, înțeleasă ca adevăr absolut. 

Bântuit de caractere și acțiuni contrastante, împănat cu scene de familie, profesionale, de 

pustnicie și de credință, cu conflicte determinate de convingeri politice, filozofice, dar mai 

ales religioase, romanul lui Bălan începe și se sfârșește cu aspirații omenești tulburătoare, 

către lumină și adevăr absolut. Pe această cale, lumina curcubeului este menită să amintească 

„de legământul veșnic” al omului cu divinitatea. Trăirea luminii divine a „Luceafărului 

orbitor” de „dincolo de curcubeu”, rămâne însă un privilegiu al celor aleși, al spiritelor 

atingând perfecțiunea. Este, poate, lumina miraculoasă, revărsându-se din poeziile lui Lucian 

Blaga, lumina căutată odinioară de Goga, în poezia „Rugăciune”, ori „Nadirul latent” din 

poezia lui Ion Barbu sau - de ce nu? - lumina lucidă a ideilor pure, văzute cândva de un Camil 

Petrescu... (...) 

George Băjenaru, critic literar 

 

       (...) Un sfert de veac în care scriitorul Cristian Petru Bălan a strâns cu grijă cioburile 

dintr-un vitraliu imens, eventual ceresc, potrivindu-le, ca într-un joc puzzle, pentru ca noi să 

dobândim imaginea întreagă a sufletului său. Autorul nu a căutat dinadins întâmplări 

extraordinare pentru tezaurul său, ci a lăsat liberă intrarea, cu uşile larg deschise, înlăuntrul 

fiinţei sale bântuită de nelinişti creatoare şi de fervoarea pe care ţi-o conferă lucrul bine 

alcătuit. Nu credem că şi-a propus să-şi noteze cele 4000 de gânduri spontane sau adânc 

meditate în minte, ci a pornit de la o reflecţie, care a atras după sine, precum un uriaş fluviu, 

toate firişoarele de ape care şi-au găsit sălaş în câmpia nesfârşită a apelor sale intime.  

Pot fi adunate 4000 de reflecţii într-un sfert de secol? Pot, iată. Fiind întinse pe o perioadă 

atât de vastă, atunci şi temele vor fi extrem de variate şi neaşteptate. Desigur, subiectele pot fi 

considerate comune: Timp, Spaţiu, Dragoste, Inimă, Viaţă, Moarte etc. Dar depinde cum le-a 

modelat în mintea lui scriitorul. După criterii proprii, fireşte. Într-aceasta constă noutatea... În 

ineditul gândirii, ceea ce a condus la realizarea tot atâtor imagini, cât pot fi văzute printr-un 

caleidoscop cu oglinzi şi sticle colorate. Ochiul le priveşte cu încântare şi doreşte să le reţină 

pe toate. Dar mâna scapă şi într-un fracţiune de secundă, a răsărit alt model şi mai încântător, 

din aceleaşi cioburi colorate. O multitudine de modele, care mai de care mai frumoase. 

Autorul nu   s-a preocupat de structurarea lor pe tematici, ci le-a lăsat aşa cum s-au iscat în 

memorie. Şi n-a greşit. Elaborarea după un plan chibzuit, poate că le-ar fi deturnat curgerea 

firească spre albie. Toate aceste formulări aforistice conturează personalitatea scriitorului 

Cristian Petru Bălan, dar mai cu seamă cea a omului cu acelaşi nume. În plus, autorul are un 

umor sănătos, molipsitor şi posedă acea calitate rară de a-şi vedea propriile limite şi a face 

haz de ele. Este un observator al vieţii, inegalabil. 



Mărturie stă chiar prima reflecţie asupra chiar a propriilor gânduri prezente în acest 

volum: ,,N-am să-mi deplâng nicicum valoarea reflecţiilor şi a gândurilor pe care le-am notat 

aici, pentru motivul că nu-s nici atât de bune ca să le memorez, nici atât de rele ca să le şterg, 

dar am să-mi regret de fiecare dată gândurile care mi-au venit prin minte şi pe care, pentru 

motivul că nu le-am notat imediat, le-am uitat. Despre ele voi spune întotdeauna, cu 

neprefăcută nostalgie şi mâhnire, că ar fi fost cele mai bune”. 

 Cezarina Adamescu, scriitor și critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România 

 

       De peste opt ani am avut onoarea şi bucuria să-l cunosc pe domnul Cristian Petru Bălan, 

la lansarea de carte a domniei sale dedicată marelui inventator român Justin Capră - ,,Justin 

Capră, unul dintre marii inventatori români și universali ai secolului nostru”, Ed. Ploiești-

Mileniul III, 2012. De atunci avem o fructuoasă colaborare. Este membru de onoare al 

revistei de creaţie şi cultură Bogdania de la înfiinţare, februarie 2013. A fost, la primele trei 

ediţii ale Festivalului-concurs literar Bogdania (2012-2104), preşedintele juriului şi a primit 

pentru valoroasa sa operă şi răspândirea culturii române în lume, mai multe premii şi diplome 

de excelenţă. Am primit şi citit o bună parte din cărţile dânsului şi cu certitudine pot afirma 

că este o personalitate plurivalentă, marcantă a literaturii şi artei, un intelectual valoros, un 

Român desăvârşit, bun patriot şi creştin autentic. Este un slefuitor în aurul sufletesc, 

permanent ne dăruieşte din lumina fiinţei, îndemnându-ne să fim noi înşine făclii spre 

ridicarea neamului românesc spre înalte culmi ale civilizaţiei umane. A scris cărţi de poezie, 

proză, teatru, romane, a întemeiat reviste, a fost om de televiziune şi radio, a pictat, a sculptat, 

munceşte zilnic cu dăruire şi iubire frăţească. Este permanent cu gândul la România, 

manifestând permanent o mare preţuire pentru limba română şi pentru ţara natală.  

       Sunt convins că în sufletul scriitorului Cristian Petru Bălan, există Raiul, o comoară din 

care muguri de ecouri, de dincolo de ocean, ne învăluie, pe noi românii, cu valuri de iubiri și 

"visări albastre". Este o fiinţă adorabilă, dedicată în întregime propăşirii şi renaşterii neamului 

nostru. Deşi a realizat o vastă şi diversificată operă, este modest şi foarte respectuos cu 

semenii. Iubeşte: copii, florile, artele şi tot cei frumos. Domnul Cristian Petru Bălan este şi va 

rămâne un strălucit exemplu, un român de excepţie prin fapte, creaţie şi credinţă. 

Ionel Marin, Redactor şef revista de cultură Bogdania  

 

 

Extrase din operă: 
 

Românie scumpã 

 

Românie scumpă, mândră Românie, 

Munții-ți scânteiază cu sclipiri de soare, 

Dealuri, râuri, câmpuri - toate-s poezie, 

Triluri dulci de păsări codrii-ți înfioară, 

 

Parfum de narcise, de fâneți cosite, 

Prin poieni se-ntinde, văile-ți inundă... 

Garofițe roșii râd la geam ivite, 

Vrând să-ți spună: Mamă, vei avea izbândă ! 

 

Fiii tăi, prestigiul vor spre cer să-ți salte, 

Tot ce-i măreție din splendoarea-ți sfântă, 

Steagul tău ni-i farul pus pe culmi înalte, 

Steag scăldat în lacrimi tot mai sus se-avântă. 



 

Patrie de glorii, Patrie străbună, 

Românie mamă, scumpă și bogată, 

Unitatea noastră îți va fi cunună 

Și vei fi mai mândră cum n-ai fost vreodată! 

 

 

Ascultă cum din cosmos...  

 

Ascultă cum din cosmos o muzică stelară 

Îmbracă universul curgând înspre Pământ; 

Ne scaldă-n sunet dulce, din galaxii răsfrânt, 

Şi ne absoarbe-n aştri şi-n unda lor solară, 

 

Iar liniştea rodeşte şi se transformă-n cânt... 

Nemărginirea clipei cu aripa-i de ceară, 

De dincolo de soare, cu calm ne înconjoară 

Şi tot ce e tăcere devine viu cuvânt. 

 

Aş vrea să vii cu mine şi stea să-mi fii oriunde, 

S-aud vibrând prin preajmă, senină, vocea ta, 

Venind din cor de îngeri prin ireale unde, 

 

Precum lumina lunii de mici ne alinta. 

Primeşte-mi ca o jertfă durerile-mi profunde 

Şi crede-mă-ntru totul - şi nu mai cerceta! 

 

   

 Sădind iubirea-n muguri...  

 

Sădind iubirea-n muguri, în flori şi-n rădăcină, 

Sub scoarţele de paltini şi-n unduiosul lan, 

Aştept să văd la tine cu cât de mult elan 

Reverberează fiinţa-mi prin trestii de lumină. 

 

Când faţa lunii-noată pe valuri de ocean 

Şi braţele de spume de albe stânci se-anină, 

Eu înc-aştept ecouri din partea ta să vină, 

Ca să-ngenunchi la ele, dar poate-aştept în van. 

 

Nu-mi îndemna speranţa s-alunece sub stâncă, 

Sub stalactite-n peşteri cu ţurţurii sticloşi. 

Prin licărirea apei, prin unda ei adâncă, 

 

De-mi concentrez privirea, văd ochii tăi frumoşi. 

Mă-ntorc în amintire şi te mai caut încă, 

Să nu repet păcatul aceloraşi strămoşi. 

 

 

 



Te-am întâlnit în raza luminilor...  

 

Te-am întâlnit în raza luminilor din stele 

Când timpu-nţepenise-n clepsidrele de dor, 

Tălăzuind spre lună un cânt fermecător 

Ce-mi traversează iarna înfrângerilor mele. 

 

Din fagurii iubirii cu gust ameţitor, 

Mi-am săturat speranţa din negrele tunele, 

Din flacăra ta rece mi-am tras incendii grele, 

Dar azi le-am dus pe toate la-acelaşi numitor. 

 

Mai fumegă-un tăciune de amintiri fidele, 

Acestea mor şi-nvie mai mult din vina lor.                            

Nu mă-ndemna să scormon scânteile din ele, 

 

Căci nu se-ntoarce timpul ce-n veci e curgător, 

Ci-nvaţă-mă secretul trăirii paralele, 

Să pot şi eu, ca tine, prin două lumi să zbor. 

 

 Hai, vino primăvară...  

 

Hai, vino Primăvară, pe aripi largi de îngeri, 

Căci eşti împărăteasă de-a lungul unui an, 

Şi urcă-n Carul Mare, celestul tău rădvan, 

Ca să cobori în Ţara de Doine şi de Plângeri. 

 

Acolo tu condu-ne s-ajungem la liman, 

Să guşti cu noi din lacrimi, prin trandafiri să sângeri, 

Să guşti durerea noastră, să simţi dureri de-nfrângeri, 

Să plângi cu ploi de doruri şi să ne dai elan... 

 

Acolo două inimi aprinse de iubire 

Se înfrăţesc cu tine oriunde tu pluteşti 

Şi te urmează-n drumul de foc şi dăruire 

 

Precum lumina lunii pe apele cereşti, 

Cu lacrimi mari de aur, prin norii-n prelungire. 

Hai, vino, Primăvară, pe toţi să ne uneşti! 

   

  

Luna sclipind în lacuri...  

 

Luna sclipind în lacuri mi-e soră pe vecie, 

Ştiuleţi cu boabe-aprinse şi liliecii beţi, 

Şi fulgii policromici pe aripi de sticleţi, 

O boare doar, de cântec, trecând prin noi zurlie; 

 

Şi zânele ondine şi tufa de scaieţi 

Vibrând pieziş, în freamăt, prin zarea de câmpie, 



Cum fluvii largi de fluturi pot dorul să-l re-nvie, 

La fel, cu dulci iluzii, ai vrut să mă îmbeţi. 

 

Eu mă topesc în frunze şi-n urdiniş de fum, 

De unde sparg văzduhul albinele-ameţite 

Şi trec lăsând în urmă suavul tău parfum 

 

Şi-n noi plutirea albă de logodiri tacite. 

Ivirea ta din ceţuri şi dintr-un timp de scrum 

Mi-e jugul nou, căci iarăşi ard paiele mocnite. 

 

  

Din flori răsari în lume...  

 

Din flori răsari în lume, din crini şi din cucute, 

Din sâmburi de migdale şi trandafiri ţepoşi, 

Din frezii parfumate şi cedrii graţioşi 

Ce-mbie muguraşii-ntre ei să se sărute. 

 

Tu ruptă-ai fost din mine, că-mi simt în coaste golul 

Şi potoleşti plăcerea privirii omeneşti; 

Zeiţă-ţi spun în taină, deşi femeie eşti, 

Născută să-mi fii stema, mândria şi simbolul. 

 

Pe cer e scrisă clipa ce mi te-a scos 'nainte; 

Privesc de-acuma cosmic conturul tău gingaş, 

Iar legilor celeste le sunt pe veci chezaş 

 

Că viscolul luminii te-a modelat cuminte. 

"- Iubeşte-mă!" - te strigă tot trupu-mi pătimaş, 

Dar... greu m-a ars gheţarul din fiinţa ta fierbinte. 

 

   

În crâng, privighetoarea...  

 

În crâng, privighetoarea şi cinteze, şi presuri, 

Din când în când, şi cucii, pe amândoi ne strigă... 

Pădurea grea de triluri tresare-ntr-o ferigă, 

Respiră iar o seară de basme şi eresuri. 

 

Singurătatea tristă pe noi nu ne intrigă 

Şi-nlăcrimăm amurgul cu blânde înţelesuri. 

Murmură-n flori izvorul ce curge către şesuri, 

Iar noi vibrăm romantic legaţi într-o verigă. 

 

La răsăritul lunii îngenunchem spre stele, 

Din care ochii noştri sorb mii şi mii de raze; 

Eu tac. Tu plângi duioasă privind cu drag spre ele 

 

 



Şi-atunci plânge şi luna cu lacrimi de topaze... 

O, cerule, ai milă, păzeşte-ne de rele, 

Să nu murim prin crânguri de-atâtea dulci extaze. 

   

  

Romantică, superbă...  

 

Romantică, superbă şi crudă câteodată, 

Împărtăşind iluzii cu pufi de păpădie, 

Tu mă provoci, la rându-mi, să intru-n bătălie 

Dorind să-ndoi asfaltul de sub un sloi de fată. 

 

Iubirea ta, gândit-am, la fel cu-a mea să fie, 

Dar ce cântar măsoară iubirea cât arată? 

Scafandru-n sentimente, nu le descurc vreodată, 

Când mii de sori din lacuri nu-s cel de pe tărie. 

 

Căldura ta din sânge o vrusem egalată 

Cu ce simt eu şi, poate, mai sus de Everest, 

Să fim săgeţi de flăcări ţâşnind spre cer deodată, 

 

S-aprindem Galaxia cu-n sfânt amor celest - 

"Amor ce mişcă stele" - o lege mult uitată, 

Pe care-o reimpunem doar printr-un sacru gest... 

  

  

Tu crezi că-amorul nostru...  

   

Tu crezi că-amorul nostru vreodată se va stinge? 

Polara stea e fixă; izvoru-i nesecat, 

Iar eu te caut încă. Dar plouă azi ciudat 

Şi-n timp ce-ntreb de tine, furtuna rău se-ncinge. 

 

Prezenţa ta calină e-aici, chiar de-ai plecat, 

Atâta doar că, totuşi, nu te mai pot atinge 

Sau că-ndoiala neagră se pare că mă-nvinge, 

În timp ce-acuma plouă cum nicicând n-a plouat. 

 

Aşa potop teribil e-n apele de-afară, 

Atâţia munţi de gânduri mi-au răsărit, pe rând, 

Încât speranţa însăşi începe-ncet să moară 

 

Şi să-ţi întrebe gândul ce este-n acest gând? 

Un brad trăsnit se-aprinde şi vântul mi-l doboară 

Şi chiar atunci la uşă e cineva bătând... 

 

 

Profil realizat de Ionel MARIN, poet, eseist, publicist, editor 

 

 


