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     Pe când etnii ale lumii ne plagiază legendele, simbolurile milenare, tradițiile, noi, de multe ori, le 
negăm,  tratându-le ca pe niște povești. Transmise pe cale orală ele fac trimiteri la istoria noastră milenară. 
Dacă la unele popoare eroii miturilor, a legendelor, sunt pitici, elfi, spiriduși și alte spirite ciudate, în 
mitologia daco-românească avem de a face cu Hercule, Prometeu, Apollo, Orfeu… La nici  o seminție în 
lume nu există Hora (simbolul Soarelui la daci), Călușul, portul național reprezentat prin iia din borangic, 
pe care o purtau zeițele de la facerea lumii. Nu există nicio sărbătoare egală Dragobetelui, sărbătoarea 
primordială a iubirii și a vestirii Primăverii.  
     Ori, Dacoromânul se naște din Iubire înainte de a se naște. Dragobetele,  sărbătorit pe aceste 
meleaguri de milenii, începând cu 24 Februarie și până la mijlocul lunii Martie - închipuie pe tânărul 
surprins în taina de lumină a purității, în sfielnica chemare a alegerii persoanei iubite. Actul iubirii e o 
funcție cosmică, o conjuncție divină, o constelație a Neamului binecuvântat și nemuritor. 
     Destinul Dacoromânului este Dragostea. Acest mesaj cosmic, ancestral ce promovează relațiile 
curate,  zidite pe iubire și castitate, apărând familia tradițională și buna cuviință, se pare că a deranjat 
unele forte oculte, care mereu au încercat să ne îndepărteze de folclor, rădăcini milenare, să ne șteargă 
din istorie ca neam și țară.  
     Potrivit unor pseudo istorici gen boia, Dragobetele este o sărbătoare cu origini romane, venită din 
veche tradiție păgână. Numele vine de la latinul „dragis / dragii” (îndrăgite) + latinul „bibere” (a bea) 
respectiv ziua când femeile beau și se îndrăgosteau. 
     Pe de altă parte, potrivit unei decizii la CEDO în cauza Rozmarin I. și alții vs România, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a luat o hotărâre prin care obligă România să includă iubirea 
homosexuală sau de orice orientare în sărbătorile anuale ale dragostei, Curtea considerând că numai 
„sărbătoarea Occidentală Valentine’s Day îndeplinește standardele actuale de toleranță și 
multiculturalism”. 
     Decizia vine în urma contestației înaintată de mai multe persoane ce s-au simțit lezate de faptul că 
statul Român nu a recunoscut oficial ziua internațională a Sf. Valentin. Aceștia au arătat în cererile 
formulate în fața instanței că „sărbătoarea Dragobetelor are un caracter mistic-conservator, heterosexual, 
fiind o sărbătoare discriminatorie re-popularizată de tineri tradiționaliști care nu doreau să își scoată 
iubitele la restaurant conform tradiției occidentale în data de 14 februarie, Valentine’s Day.”  
     De fapt, pe 14 februarie este ziua Zeului dac Lupercus (Faunus) Zeul fertilității și al pădurilor. 
     Încă o dovadă, în plus că sărbătorile și datinile dacilor au fost inspirație pentru romani, greci și toată 
lumea antică. Pe parcursul anilor sărbătorile au fost denaturate și banalizate. Așa precum Ziua Lupilor  
s-a transformat în Sf. Valentin, care nici sfânt nu e, doar o imitație și o încercare de a pune în umbră 
datinile strămoșești.  
     Lupercalia este o sărbătoare străveche de la daci, dinainte de fondarea Romei, în cinstea zeului zeul 
dac al fertilității și al pădurilor. Parțial era interpretată și ca fiind Faunus (Lupercus), în onoarea 
Lupoaicei capitoline (dovadă că romanii au fost protejați de daci) care i-a alăptat pe Romulus și Remus, 
unii explicând astfel numele de Lupercalia, sărbătoarea lupilor. Preoții ofereau sacrificii, îmbrăcau pieile 
câinelui și a caprelor sacrificate și înconjurau zidurile cetății lovind ușor cu un bici de piele participanții la 
sărbătoare, în special fetele și femeile care se credea că devin astfel fertile. 
     Revenind la semnificația Dragobetelui, culegătorii de folclor au mai înregistrat și alte denumiri pentru 
această sărbătoare, precum „Ioan Dragobete”, „Dragostițele”, „Șantion de primăvară”, „Cap de  
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primăvară” sau “Cap de vara întâi”, dar și „Dragomiru-Florea” sau „Granguru”. În unele tradiții este numit 
fiu al Babei Dochia. Toate variantele sunt frumoase și fac trimiteri la patrimoniul nostru național.  
     Se mai afirmă că această sărbătoare dacică, care își are apogeul pe 1 martie, are o semnificație divină. 
Februarie e luna iubirii, e luna lui Dragobete, fiul Dochiei, ce anunță primăvara! Apogeul este Mărțișorul 
prin începutul lunii martie, Alb si Roșu, prin Gemenii Divini Zamolxis... 
     Povestea lor vine tare de departe, GEMENII DIVINI ZAMOLXIS ale căror amprente infoenergetice se 
regăsesc în ADN-ul nostru, refăcând MATRICEA ORIGINARĂ a ÎNCEPUTULUI DIVIN, când RAIUL 
coborâse pe PĂMÂNT! MĂRȚIȘORUL este cel care-i reprezintă atât de frumos, simbolizând energiile lor 
împletite, Yin si Yang, ce întrețin VIATA! Legenda lor vine din HIPERBOREEA, Pământ străbun, și se 
revarsă în Eternitate.  
     Dragobete era ziua când fetele și băieții se îmbrăcau în haine de sărbătoare și porneau în grupuri prin 
lunci și păduri, căutând primele flori de primăvară. Fetele strângeau în această zi ghiocei, viorele și 
tămâioase, pe care le puneau la icoane, pentru a le păstra până la Sânziene, când le aruncau în apele 
curgătoare. Tradiția mai spune că Dragobetele sau Năvalnicul, este sărbătorit în ziua împerecherii 
păsărilor care se strâng în stoluri și încep să-și construiască cuiburile. Păsările neîmperecheate în 
această zi rămâneau stinghere și fără pui până la Dragobetele din anul viitor.  
     Etimologia cuvântului Dragobete se împletește din petalele de raze ale Dorului surprins în îmbrățișarea 
de lumină a celui Drag: 
     Drag - cuvânt protodac, tâlcuit ca; „chip frumos”, „chip de lumină”, „plăcut spiritual.” 
Betel - termen tot protodac, ce semnifică; „casa lui Dumnezeu”, „cel ce locuiește întru Dumnezeu”, „omul 
lui Dumnezeu”.  
     Să ne primenim sufletul cu frumusețea și candoarea Vestitorului de Primăvară, să uităm de ură, 
ranchiună, vanitate, să ne unim sufletul cu natura și divinul, Alb și Roșu. Pe drumuri de Legendă vom 
continua să promovăm venirea unei Primăveri spirituale prin gândurile și cuvintele scrise, prin revenirea 
la tradiții, prin promovarea și păstrarea tradițiilor noastre care vorbesc lumii despre o civilizație milenară. 
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      Emil CIOTAN  
 (n. 1911 – d. 1995) 

    
11 motive evidențiate de Emil Cioran, 
care înalță limba noastră pe podiumul 

„pietrelor” nestemate ale omenirii 
 

 
      „...ca să treci de la limba română la limba 
franceză e ca și cum ai trece de la o rugăciune la 
un contract.”  (Emil Cioran) 
 
     De ce e limba română așa o limbă unică? Nu că 
vrem noi, românii obișnuiți, ci c-o admiră de la 
înălțimea propriilor studii chiar lingviștii și istoricii 
străini, cărora nu le putem reproșa subiectivitatea. 
     Așadar, să auzim cele 11 motive enunțate de 
Emil Cioran, care înalță limba de baștină a lui 
Brâncuși pe podiumul „pietrelor” prețioase ale 
omenirii: 
     1. Româna e singura limbă romanică care a 
supraviețuit în părțile acestea ale Europei.     
Rămâne un mister cum de s-a întâmplat așa, în 
condițiile în care pe-aici au trecut valuri peste valuri 
de barbari, cu ale lor limbi slavice (din estul 
Eurasiei) sau uralice (din nordul Eurasiei). 
     Altfel spus, popoare cuceritoare cu graiuri 
„bolovănoase”, puternice, care-au îngenuncheat 
limba latină pe oriunde au trecut. Mai puțin la noi. 
     2. Româna-i veche de 1700 de ani. Și că-i veche 
n-ar fi cine știe ce motiv de lauri, dar e veche în acel 
fel în care, de-am călători în timp în Țara 
Românească acum 600 de ani, nu ne-ar fi deosebit 
de greu să înțelegem ce le spunea unul ca Mircea 
cel Bătrân ostașilor săi.    
 

     
          Dacia - harta din 1542  lucrată la Brașov de 
      Ioan Honterus, care a desenat-o, a gravat-o pe 
      o placa de lemn și apoi a tipărit-o în atlasul sau  
      personal denumit „Rudimenta Cosmographica". 

     Poate vă pare de la sine înțeles, dar adevărul e 
că foarte puține limbi din lume și-au păstrat 
„trunchiul” întreg. Limba lui Shakespeare sau cea 
a lui Napoleon nu se pot lăuda cu așa o stare de 
conservare. 
3. Dintre limbile latine, doar româna are articolul 
hotărât „enclitic”, adică atașat la sfârșitul 
substantivului. 
     Spunem „fata”, „băiatul”, „tabloul”, și nu „la fille”, 
„le garçon”, „le tableau”, cum ar fi în franceză. 
     Chestia asta ne conferă o melodicitate 
intrinsecă-n grai, plus o concizie-n exprimare. 
Practic, ne e de-ajuns un singur cuvânt ca să ne 
facem înțeleși atunci când ne referim la un obiect 
sau la o ființă anume. Ei, majoritatea popoarelor au 
nevoie de două cuvinte pentru asta. 
     4. „Se scrie cum se aude.” Se scrie cum se 
aude, dar vine la pachet cu sute de particularități 
de pronunție pe care noi, români fiind, le punem în 
aplicare ușor, natural, fără să le pritocim. 
     N-avem nevoie de manualul de fonetică la capul 
patului pentru ca organul din cavitatea bucală să 
se miște într-un fel când rostim „ceapă”, și în alt fel 
când rostim „ea”. Chiar dacă grupul de vocale e 
același. Pentru vorbitorii de arabă, de pildă, regula 
asta se învață cu creionul sub limbă – sunt dintre 
cei cărora le vine greu. 
     5. Lingviștii spun că, cel mai și cel mai bine, 
româna s-ar asemăna cu dalmata, din care istoria 
păstrează doar câteva sute de cuvinte și propoziții. 
Problema cu dalmata e că nu mai circulă. Sunt 0 
vorbitori de dalmată pe Terra în acest moment, și 
probabil c-așa vor rămâne până la finalul 
veacurilor. 
     Dalmata a fost declarată limbă moartă pe 10 
iunie 1898. Este data decesului ultimului ei 
vorbitor, croatul Tuone Udaina, care o stăpânea 
parțial. Înainte să moară, Udaina a mărturisit că 
limba îi e familiară încă din mica copilărie, că și-i 
amintește „ca prin vis” pe părinții lui conversând, 
uneori, în această limbă. 

DE CE E LIMBA ROMÂNĂ, O LIMBĂ UNICĂ? 
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     6. Româna e limba cu al treilea cel mai lung cuvânt 
din Europa 
„PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCA
NICONIOZĂ”, 44 de litere. Definește o boală de 
plămâni care se face prin inhalarea prafului de siliciu 
vulcanic. Interesant e că boala nu prea se face, deci 
nici cuvântul nu se folosește. 
     7. Limba română e intrată în patrimoniul UNESCO, 
aidoma Barierei de Corali din Australia, Marelui Zid 
Chinezesc ori Statuii Libertății. Româna a intrat în 
patrimoniul imaterial al lumii prin două cuvinte. E 
vorba de „dor” și „doină”, două cuvinte intraductibile, 
concluzionează UNESCO. 
     „Dor” și „doină” se comportă mai degrabă ca niște 
diamante roz decât ca niște alăturări de sunete – 
exprimă emoții într-atât de specifice culturii noastre 
încât traducerea lor în alte „glasuri” ar fi o 
contrafacere. Nu mai e nevoie să precizăm că tot ele 
trec drept cele mai bogate în sens substantive din 
română. 
          8. Alt aspect unic în lume, româna „dirijează” 
cuvintele latine după regulile balcanice. Vocabularul 
e, vorba vine, „italienesc”, dar rânduielile gramaticale 
sunt de tip slav. Apar și coabitări între cele două 
registre, latin și slav. 
Concret, genul dativ și genitiv au aceeași formă (ca-n 
latină), timpul viitor și perfect se formează după o 
regulă hibrid între latină și slavă, dar infinitivul se evită 
(ca-n limbile slave). 
     9. Nicio altă limbă nu folosește atâtea zicători și 
expresii. Româna e printre puținele limbi în care 
„câinii latră și ursul merge”. E limba cu cele mai 
absurde imagini proverbiale, dar și limba în care 
proverbele, deși tot un fel de metafore, sunt 
considerate limbaj accesibil, limbaj „pe înțelesul 
tuturor”. 
Proverbele astea, spun specialiștii, exprimă cea mai 
intimă preocupare a poporului român – sensul să fie 
bogat, dar fraza scurtă. Să spui mult în foarte puține 
cuvinte (la asta se referea și Alecsandri în celebra 
„românul s-a născut poet”). Cu titlu de curiozitate, cele 
mai numeroase zicători autohtone au ca subiect 
înțelepciunea – aproximativ 25% din totalul frazelor-
proverb. 
     10. La fel de luxuriantă se dovedește româna și-n 
ceea ce privește numărul de cuvinte. Președintele 
Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, ne dă de înțeles 
că româna-i între primele 8 limbi ale lumii. Ultima 
ediție a „Marelui Dicționar al Limbii Române” adună 
170.000 de cuvinte. Asta-n condițiile în care autorii au 
lăsat de-o parte diminutivele, și alea vreo 30.000. 

 
      Florică DAN 
         România 
 
 
                 LIMBA NOASTRĂ 
 
Când s-a născut româna în spații mult întinse, 
EL a știut de-atunci că se va scrie Cartea, 
Cuvintele de bază îi și vor ține partea 
Și tainele vor fi, cu timpul lin prelinse. 
 
Un Lucian G. Costi ne-a demonstrat recent 
Că limba ce-o vorbim e plină de mistere, 
Că ea nu are vorbe doar pentru fin accent 
Și nu aduce lumii sublimele himere. 
 
Ni-e genială limba, originar grăunte 
Ea îl conține tainic în chiar structura-i grea, 
Îmi pare totodată înaltă cât un munte 
De unde poți privi în jur întinderea. 
 
Româna nu-i o limbă cu care spui minciuni, 
Ea știe să renască din veșnicii tăciuni! 
 

 

 
Tăblițele de la Tărtăria 
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Nicolae VASILE - România 

UDELE IUBIRII 
 
   Îndrăgostiții 
        nu se întâlnesc, 
             nu se despart, 
                  se știu din totdeauna 
                       și, împreună,  
                            ca două unde, 
                                 infinitul îl străbat. 
                                 Din când în când, 
                            fără un calcul, 
                       unul sau altul 
                  întâlnește un obstacol, 
             se cheamă moarte, 
        îl depășește 
   și merge mai departe. 

PENTRU CĂ EXIȘTI 
 

Pentru familie,  
frați și părinți, 
unii vii, alții sfinți,  
că sunt veseli sau triști, 
tu trebuie să exiști! 
Pentru admiratori  
sau iubiți, 
buni, nebuni  
sau tâmpiți, 
că-i respingi  
sau  admiți, 
e de ajuns să exiști! 
Fiindcă, totuși, exiști, 
pe Pământ, nu-n povești, 
nu uita, să mănânci, 
să respiri, să iubești. 
Nu uita să trăiești! 

        EU, TU ȘI NOI 
 
Dac-aș avea mai multe vieți, 
în prima viață  aș fi Eu,  
să te cunosc zile și nopți 
și să învăț să fiu al tău. 
 
Să-ți știu mai bine sufletu‘, 
în viața a doua aș fi Tu, 
să înțeleg bine momentul, 
atunci când îmi vei spune nu. 
 
Pentru rele și nevoi, 
a treia viață aș fi Noi, 
să luptăm ca la război, 
tot timpul amândoi. 
 
Avem nevoie de trei vieți, 
de vrem să ne adunăm, 
ca să fim în Noi perfecți, 
hai, acum, să ne ajutăm! 
 
Având, însă, doar o viață, 
numai o șansă să fim Noi, 
să ne trăim clipa de față, 
să nu dăm timpul înapoi. 
  

PULBERE DE IUBIRE 
 

Pășeam sfios 
pe scara infinitului, 
pornind din iubire, 
țintind spre nemurire, 
te îmbrățișam, 
să mă iei cu tine-n zbor, 
simțind că mușchii nu-mi mai vor, 
să mă lipesc de tine, 
să mă topesc de bine. 
Fi-vom cândva doar gând, 
departe de Pământ, 
radiind în univers 
ceva ce mulți n-au înțeles. 
Pulbere de stele, 
noi vom fi, 
cu ploaia,  
pe Pământ, vom reveni, 
iubirea noastră 
va trăi din nou, 
făcând universului cadou 
semințe de viață, 
celule de iubire, 
născute din tine și din mine. 

 

DESTIN 
 
Regina mea în cele multe, 
și-n altele ce or să vină, 
privește-n sus și înainte, 
nu la-ntuneric, spre lumină! 
 
Destule-s rele-n lumea asta, 
nu le lua pe toate-n seamă, 
poți ca să le vezi și basta, 
le-nțelegi, dar nu ai teamă! 
 
Creația, în viață și în artă,  
e dincolo de bine și de rău, 
cu inteligența-ți aplicată, 
împlini-se-va destinul tău. 
 
Iar când nu totul va fi bine, 
nu-i căuta cuiva vreo vină, 
și cele rele dispar de la sine, 
chiar de au esență meschină.   
 
Când acestea or să treacă, 
privește-n jurul tău senină, 
totul vine, totul pleacă, 
păstrează-ți aura divină! 
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 Maria STURDZA-CLOPOTARU 
                 România 

       ÎN OCHII TĂI, IUBIRE! 
 
În ochii tăi mă uit ca-ntr-o oglindă 
Ce parcă mă reflectă-ntâia oară,  
Iar sufletu-mi tresaltă și colindă 
Ca-n aburi stacojii o căprioară! 
 
E-atâta inocență, puritate, 
În tot firescul ei desăvârșit, 
Că-i scânteiază gleznele sculptate, 
Când se aruncă-n zborul infinit. 
 
În ochii tăi citesc povestea care 
Mai poartă un parfum de crin regal. 
Acel sărut și prima-mbrățișare 
Ne-au dat un sens în viață, triumfal. 
 
În ochii tăi, iubire, sunt chiar eu 
Și-n sufletele noastre… Dumnezeu! 
 

            OCHI DE LUMINĂ 
 
când nevăzutele fire de lumină 
mă-nvăluie în păienjenișul dorului captiv 
îți caut înfiorată privirea  
ca pe un punct de sprijin  
să nu mă pierd în vâltoarea  
nebănuitelor stări 
dar surâsuri prădalnice 
îmi alungă neliniști împotriviri inocente 
 
urmărindu-ți cum printre gene  
petalele diafane de iris  
înauresc între noi un pod  
al tăcerii și acceptării  
îmi pare că în sufletele noastre  
plasmatice porți se deschid rând pe rând 
până când contopiți 
într-un ochi infinit de lumină 
trăim alchimia iubirii vibrând 

NEBĂNUITELE PORȚI DE LUMINĂ 
 

promite-mi că nu vei pleca 
într-o noapte cu miresme de mai 
când zvâcnește în muguri iubirea 
sau în crepusculul verii 
când soarele se sparge în valuri sticloase 
nici în țipătul frunzelor biciuite 
de vânturi fugare 
cu atât mai mult să nu pleci 
când împovăratele crengi sărută pământul 
și scârție neaua sub pașii vremelnici 
nici atunci când urletul fi arei 
prădalnic te cheamă 
spre deșertăciuni abisale 
fiindcă nu vreau să-ți pierd urmele 
prin troiene de gânduri duale 
ispite încremenite într-un trecut 
care nu mai există 
promite-mi doar că nu vei pleca singur 
în ceasul de taină 
că la ultima strigare 
vei clipi surâzător din pleoapele arse 
de vinovate neliniști 
prin strângerea mâinilor 
lasă-mă să-ți ating sufletul 
să fi u acel far tăcut care să-ți  
lumineze Calea 
când vei vedea conștient 
ierarhiile îngerești 
ele te vor înălța tot mai sus 
și-ți vor deschide 
nebănuitele porți de lumină 
promite-mi 

           CHEMARE 
 
Iubirea fremătă, când vine, 
I-aud chemarea-n depărtare; 
Ca spuma valului de mare, 
La piept se sparge, în suspine... 
 
În dulci fiori un gând tresare, 
O recunosc, vibrând în mine, 
Ea poartă chipul tău, știu bine, 
Și primăveri, ascunde-n floare. 
 
Aș ține clipa-n nemurire, 
Și raiul dezmierdării tale, 
Să n-o atingă vre-o privire, 
 
Să fim doar doi, în fericire: 
Tu, zborul să-mi susții, pe cale, 
Eu, împlinirea, prin iubire! 
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Viorel MARTIN - România 

                               BASMUL 
 
Se făcea de lună nouă, noaptea se urca pe deal, 
Cerul se trudea să plouă dintr-un roșu ireal; 
Vântul s-a pornit să bată peste păru-i mătăsos 
Și era frumoasă toată, ca ideea de frumos. 
Noaptea-și așeza salteaua peste prunii dintre vii, 
Plopii-și aprindeau luleaua tremurândelor făclii; 
Se lipea de trup mătasea, ca o piersică era, 
Parcă basmele din lume toate începeau cu ea… 
Și m-am scuturat de stele și m-am scuturat de veac… 
Astăzi când întreb pădurea, toate ciuturile tac, 
Doar parfumul ei adie peste lucruri când și când; 
Anii așezați la pândă freamătă adulmecând… 
Și iar vară și iar iarnă și iar soare și iar ploi; 
Dintre toate numai dealul și-o mai aminti de noi. 

                    PETALE 
 
Când mă cuprinde dor adânc de tine, 
Înnebunesc și nu mai știu cărarea, 
Pe care să-ți aduc îmbrățișarea, 
O, glasul meu de ape cristaline! 
 
Și-acuma în urechi vuiește Marea, 
Ce ne-a legat prin valuri și lumine 
Și cred că te cunosc atât de bine, 
De parcă ne-a unit îmbrățișarea. 
 
Eu pe cărări ți-aș presăra petale, 
Robit de dorul frumuseții tale, 
Îngenuncheat la trupul tău ceresc, 
 
Doar ochii tăi trimit câte-o scânteie, 
Privesc făptura-ți dulce de femeie 
Și te admir cu drag și te iubesc. 
 

  TRIBUT REGESC 
 
Raiul meu dumnezeiesc, 
Mândra mea cu coapse fine, 
M-am îndrăgostit de tine 
Și nu pot să mai trăiesc. 
 
Vocii tale cristaline 
Îi aduc tribut regesc, 
Prea eternul bărbătesc, 
Prea neliniștea din mine. 
 
Și mi-e dor și mi-e lumină, 
Și mi-e rai și mi-e cetate, 
Toate florile-n grădină 
Ți se-nchină-nfiorate. 
 
Draga versurilor mele... 
Ești parfum din flori de stele. 
 

     DRAGOBETE 
 
Soarele clipește rar, 
Luminând frumoase zile; 
Dragostea plutește iar  
Printre brazi, printre zambile. 
 
Când nămeții s-au topit, 
Vine-n fugă Dragobete, 
Nalt și chipeș, fericit  
Să îmbrățișeze fete. 
 
Ghiocei ieșiți frumos, 
Prin zăpadă se dau uța; 
Dragobete-i bucuros... 
Și-o sărută pe Lenuța! 

         DEDICAȚIE 
 
De-aș fi, cumva, bijutier, 
Ți-aș ridica statui spre cer, 
Din aur și cu nestemate, 
Ca să le-mbrățișez pe toate. 
 
Conducător de oști de-aș fi 
Peste mărite seminții, 
Ți-aș pune lumea la picioare, 
Covor de trandafiri în floare. 
 
Dar nu-s decât un biet poet, 
Aștern pe foi câte-un sonet 
Și-n veșnicia asta șuie 
 
Îți fac din litere statuie 
Pe foaia mea imaculată 
Tu naști iubirea lumii, toată 

                CE BINE! 
 
Ce bine, Doamne că sunt viu, 
Că văd, mănânc, iubesc și scriu 
Și dimineața, câte-odată 
Pășesc pe iarbă-nrourată 
 
Mai rar, când mă mai urc pe deal,  
Respir un aer de cristal 
Și văd Gilortul meu, în vale, 
Pe pietre șerpuind agale. 
 
Ce bine, Doamne, că sunt viu,  
Că toți prietenii mă știu  
Și-n lumea asta zbuciumată,  
Mă mai și sună câte-odată. 
 
Mai văd o frunză și o floare,  
Aud și păsări cântătoare 
Prin Herăstrău și Cișmigiu... 
Ce bine, Doamne, că sunt viu! 
    
 
 
 
 

 



Amprentele sufletului                                        Anul VII, Nr.2 – februarie 2021 

8 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 TANGOUL OCHILOR TĂI 
 

Tu minți!  
O, știu! 
Dar minți frumos… 
Și lacrimi mari de suflet – 
Le simți? 
Îmi deformează visul 
Ce-l răspândește-n mine 
Privirea ta când… cheamă.. 
Riscând a pierde totul… câștigând, 
Amân c-un gând destăinuirea… 
Iar tu… pleci. 
 
Tu pleci!  
De ce?! 
Dar eu rămân… 
Rămân uitat în mine  
lipind fâșii de suflet 
Pe marginile cutelor de dor, 
Dorințe-amestecate cu regrete  
răsfrânte-n ochii tăi. 
Tu taci! Te-ascunzi! 
Dar simt cum pot să fii, 
Fiindcă-mi vorbesc ei… ochii, 
Obsesie dezarmantă de văpăi, 
Promisiuni topite-n mângâieri stelare. 
 
Așa că risc: 
HAI! VINO! 
Chiar de ai în gând să minți… 
Tu minți frumos! 
O știu! 

 

TANGOUL ÎNSINGURĂRII 
 
motto: 
stelele stau cuminți de strajă 
la porțile deschise viselor 
Constantin Rusu - Peșteri cu stele  

 
când nici măcar nu-ți mai permiți 
cu tine însuți să discuți, 
se cam impune să asculți 
și de-acei mulți ce prevestesc 
că visul e semn îngeresc  
în care dorurile cresc... 
și ca valoare  
și ca număr, 
de îți ajung până la umăr! 
abia atunci poți să alegi  
pe cele care le-nțelegi 
și să te pui cu ele bine, 
știind de unde le provine 
această mare calitate 
ce le-a permis imunitate! 
desigur că nu toți ascultă... 
și nu așteaptă vreme multă. 
crezând că dacă se grăbesc  
cârmesc prin viață cum doresc, 
doar că, de-ai apucat devreme  
te plictisești deja de semne 
și nu mai simți ce frumusețe    
stă în descoperiri istețe. 
nu-ți mai permiți decât să minți  
și chiar și-atunci când ai de toate! 
să strângi la greu...  singurătate. 

 

Nicu DOFTOREANU  
         România 
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Nicolae TOMA - România 

 
                     VIOLETA BOBOCEA 
    „ETERNA CĂUTARE” ÎN INIMA POETULUI 
 
     Urmăresc cu plăcere și curiozitate femeile care 
scriu poezie, iar pe unele chiar le ador și fiecare 
carte pentru mine e o mare bucurie și înainte de a 
o citi mă întreb cu ce voi fi surprins și încântat. 
Mărturisesc că Violeta Bobocea, aflată la cel de-al 
treilea volum de poezie, este o creatoare de poezie 
care prin poemele ei reușește să-mi transmită 
rezonanța sufletului și reușesc să descifrez modul 
cum înțelege atât de pozitiv viața și tot ce se leagă 
de această trăire unică a fiecărui om pe acest 
pământ.  
     Cu titlu „Eterna căutare” definește din start 
însăși esența umană, de când ne naștem pornim în 
căutarea necăutatului și mereu vrem să știm mai 
multe decât știm și nu obosim până când trecem 
undeva... dar lăsăm urmașilor noștri aceeași 
căutare care hălăduiește din generație în generație 
ca o legătură perpetuă a spiritului uman cu 
nemurirea. 
     Poemul care dă titlul cărții pare o definiție a 
căutării, dar nu una pur științifică, mai degrabă 
transformată în spiritul poeziei și încărcată cu 
înțelesuri profunde. Între primele versuri „Omul 
caută / cu o sete nestinsă” și ultimele versuri „Omul 
caută veșnic / răspunsuri / între tăcere și logos” 
descoperim o călătorie inițiatică între răsărituri și 
apusuri, pendulând între realitate și vis, pentru a 
înțelege rostul nostru și credința și tot ce reprezintă 
spiritul uman, accentuat prin „setea de paradis” și la 
finalul acestei călătorii zbuciumate și halucinante 
cât de liniștitor și convingător sună „regăsirea de 
sine”, de parcă numai acum coborâm cu picioarele 
pe pământ. 
     Revine și în acest volum obsesia dorului, nu una 
supărătoare, mai degrabă încearcă să găsească 
noi dimensiuni pentru dor și poemul are o calitate 
aparte răspândește lumină și prin sintagma „Mai 
aproape de dor” dă senzația că dorul este 
personificat, zeificat și puțini dintre noi se pot 
apropia, numai aceea care au puritatea sufletului. 
     Și toamna este percepută ca un dor și pur și 
simplu țâșnește din primele versuri „Braț la braț / cu 
toamna / prin poienile / și  livezile sufletului / 
cercetate îndelung / de crivățul însingurat / al 
așteptărilor”. În acest context toamna este 
percepută ca o regină a anotimpurilor și acceptarea 
de a se pierde în acest miraj creează o legătură 
între vis și realitate, care se sedimentează în 
adâncurile ființei „Ne pierdem / în agonia toamnei / 

ca-ntr-un vis / demult uitat, / ca-ntr-un vis / dintr-
un veac / rătăcit / în adâncurile ființei”. 
Poemul „Îngenunchez” face trimitere la mult 
vorbita uniune a omului cu natura. Câte amintiri 
poate trezi un salcâm înflorit unui suflet „subjugat 
/ de neliniște, / subjugat / de amintiri suave”.  
Surprinzător cum prezintă paradoxul timpului „Pe 
fereastra timpului / am aruncat amintirile / păstrate 
cândva /  într-un ungher al sufletului, / cuibărite, 
prăfuite de timp / și dor” și hotărârea de a nu se 
lăsa ademenită de amintiri arată credința de a le 
stăpâni și din când în când de a le accepta o clipă 
făcând o călătorie în timp „Nu mă voi lăsa pradă / 
amintirilor târzii, / nu voi îngenunchea /  în fața lor, 
/ le voi risipi / la apus sau la răsărit, / le voi sorbi /  
parfumul de-altădată, / voi deveni trecut / doar 
pentru o clipă”. 
Într-un poem descifrăm „inima poetului”. Nu cred 
că am citit până acum atât de cuprinzător despre 
cum poetul privește lumea și natura și cum 
transmite ceea ce a văzut și a simțit. Numai poetul 
poate să arate o esență generată de văz și 
emoție. Și iarăși dorul apare și capătă dimensiuni 
materiale, devine o particulă elementară care 
există în toate „Doar în inima creatorului / dorul 
caută / nemărginirea timpului!”. Astfel poetul 
capătă dimensiuni cosmice prin legătura dintre 
dor și inima lui copleșită de trăiri la maximă 
tensiune și pe care majoritatea nu și le pot 
exprima. 
     Două poeme sunt un elogiu adus poetului și 
implicit cuvintelor și exemplific prin două strofe, 
care sunt atât de clare încât nu mai e nimic de 
spus „Numai poetul ascunde nemărginirea-n 
palmă, /Cu fruntea pe cuvinte mai împletește-un 
vers, /  Când stihu-i mlădios ne-mbie și ne 
cheamă, / Iar sub privirea-i blândă trăiește-un 
Univers. // Când strofa ne răsfață ca un dulce 
alint, / Sub fruntea-i gânditoare speranțele revin, / 
Iar versurile toate înveșmântate-n cânt, / Tresar 
sub magicul condei divin”.    
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     Poemul de final transmite  emoția „Fiecare carte”. 
Cititorii împătimiți cunosc acest fior unic pe care-i 
cuprinde la fiecare carte pe care o devorează  
„Fiecare carte / ascunde un fior / niciodată simțit, / un 
dor neștiut, / un vis împlinit!”.    
     După mine poetul trăiește și scrie sub impresia a 
două stări, una generală, care se referă la modul 
cum privește și cum înțelege lumea în care trăim și 
a doua este starea personală, care este legată de tot 
ce ține de intimitate. Acest volum împletește cele 
două stări și ne arată în plină desfășurare talentul 
Violetei Bobocea. Pe lângă alte preocupări majore, 
cum ar fi menirea de a fi dascăl dedicat copiilor și 
educației, poezia ei se înalță spre noi și ne-arată că 
viața este frumoasă și merită trăită într-o armonie cu 
natura. 
     Îndemnul meu pentru autoare este unul clar: 
Scrie, scrie și nu te opri! 
                                                                    Nicolae TOMA 

                                    
 
                            SATISFACȚIA 
 
     Calofira U a rămas câteva câteva clipe fără grai 
după ce un reporter de la ziarul local s-a năpustit în 
casa ei. 
     Nu trecuse nicio o jumătate de oră de când 
vărsase lacrimi dulci pe mormântul lui Papadache U 
și năucită nu înțelegea cum poate interesa un ziarist 
local, de la o publicație obscură, un personaj cu care 
a dus o mulțime de bătălii conjugale. 
     - În acest oraș ați fost un cuplu de pomină. Voi doi 
ați intrat în memoria colectivă devenind personaje de 
legendă. Cine poate să uite scandalurile și împăcă- 
rile zgomotoase pline de romantism, jurăminte.  
     Calofira U răspunde înțepată.  
     - Celebri? Pentru cine? Ce știți voi? Nu știți nimic. 
O viață petrecută lângă Papadache U nu se compară 
cu viețile voastre mizerabile, nu se compară cu nicio 
o viață din orașul ăsta amărât și plin de bârfe și de 
țațe.  
     Reporterul o întrebă duios.  
     - Te-a iubit Papadache U? 
     - Vrei adevărul? Niciodată nu mi-a spus-o la 
modul serios. Repeta în batjocură în situații când nu-
mi ardea de vorbe dulci. Cred că mai mult s-a 
obișnuit cu mine așa cum te lipești de un anumit 
obiect. Erau totuși momente  când simțeam că mă 
iubea în felul lui și atunci ascundeam toate ceasurile 
din casă ca să nu văd cum trece timpul. 
     Întrebarea inevitabilă o stârni pe Calofira U. 
     - Te-a înșelat vreodată Papadache U? 
     - Avea un hoby să încalece toate femeile din jurul 
meu și când eram la cuțite îi făcea o plăcere sadică 
să-mi povestească cum se tăvălea cu prietenele 
mele. Nu s-a mulțumit cu prietenele și vecinele și 
chiar rudele apropiate n-au scăpat de acest nărod. 

 

Uneori cred că nici mama și nici bunica n-au 
scăpat ca să nu fie încălecate. De nu știu câte ori 
amândouă se rugau de mine să-l trimit pe 
Papadache U să mute mobila sau să facă 
cumpărături. Odată l-am surprins cum o mângâia 
pe mama pe fese și cum m-a văzut l-a împins.  
     - Și cu bunica ai spus? 
     - Ce mi-a părut suspect este faptul că a început 
să se îndesească vizitele la bunica și imediat am 
observat o mare schimbare. Dintr-o dată bunica a 
renunțat la budigăi și a început să poarte chiloței 
și haine elegante și sexy. A înflorit așa deodată de 
parcă cineva i-a dat elixirul tinereții. În plus de câte 
ori venea pe la noi am observat cu nu purta chiloți 
și se așeza în așa fel încât Papadache U să vadă 
ce se poate vedea. Acesta o privea mut și 
transpira ca un armăsar în călduri. Dar știi vorba 
aceea „Hoțul neprins tot hoț rămâne!”. 
     - Vorba nu-i chiar așa. 
     Și Calofira U continuă:  
     -  Suspiciunea și gelozia nu vor dispărea 
niciodată și nu am avut curajul să o întreb pe 
mama și nici pe bunica dacă l-am împărțit între noi 
pe Papadache U, dar poate că asta e menirea 
bărbatului să-și dea jos pantaloni când vede un 
cur de femeie. 
     - Și totuși în căsniciile voastre multiple 
pigmentate cu certuri și bătăi nu ai avut nicio 
satisfacție? 
     - Firește că trăiesc cu cea mare satisfacție din 
viața mea și de câte ori mă privesc în oglindă 
șoptesc: „I-am mâncat viața cu zile!”. 
                                                               Nicolae TOMA 

 
 

                                   
 
 
               VA VENI O VREME 
 

Pe cărări în căutarea căutării 
Hălăduiesc cu tristețea mea 
Bogăție ce-o pierd tot mai rar 
În nopțile lenticulare număr visele neîmplinite 
Le compar ca-ntr-o oglindă 
Nezărindu-mă mă cutremur de frică 
Sunt zile când îți simt 
Pulsul în palmă ca un ceasornic 
Numai o clipă cred cu tărie 
Că va veni o vreme când am să te caut 
Pe tot pământul 
                                                     Nicolae TOMA 
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Camelia BOȚ - Italia 

     ȘI DACĂ 
 
Și dacă ghioceii 
s-or ofili sub 
pleoapa-mi încărcată 
de ninsori cu fluturi 
în salbă, să nu uiți 
că te-am cules 
din firele de iarbă 
și te-am zidit 
în curcubeul 
care leagă marea 
cu cerul, presărând 
un evantai de 
culori ce prind viață 
în lutul din noi. 
 
Să nu uiți iubite, 
că tu-mi ești mersul 
pe pământ, o pală de vânt 
în care se adună 
dorul nestins, 
un cânt de ciocârlie 
care clipele-mi 
înșiră într-un giuvaier 
de vise neatinse. 
 
Să nu uiți iubite, 
primăvara arde-n noi, 
văpaia ei ne poartă-n zbor, 
pe aripa noastră își 
scutură cenușa, 
renaștem împreună 
pentru a ne stinge-n veșnicii... 

FRUMOASĂ EȘTI FEMEIE 
 

Frumoasă ești femeie 
Precum magnolia-n floare 
Cu parfumul îmbătător 
Ești ca zâna florilor, 
Ce se-nchide-n noapte 
Ascunzându-se de șoapte 
Și iar se deschide văzând 
Frumosul răsărit venind 
În culori de curcubeu 
Te-nfășori încet, mereu 
Scăldându-te în rouă 
Gustând o iubire nouă, 
Chemi glasul rătăcit 
Prin inimă, sufletul rănit. 
Ești mereu zâmbitoare 
Cu cel rău, iubitoare. 
Femeie, până ești în floare 
Îți voi scrie, câte o scrisoare. 
Iar tu în fiecare seară 
Ai să arăți ca o primăvară 
Însorită, înmiresmată 
Cu pielea parfumată, 
În albastrul infinit de topaz 
Îmi vei fi al inimii extaz. 
Te chem noaptea-n vis 
Cerând, implorând un „bis". 
Te zăresc oriunde privesc 
De dorul tău înnebunesc...  
Femeie, precum o magnolie. 

       AM CULES UN GÂND 
 
Din gândurile tale, am cules un gând 
Și l-am așezat pe aripa unui vânt, 
Care-n zbor s-adune un mânunchi de stele 
Și să îmi brodeze pleoapele prea grele. 
 
Să-mi aline-n taină, inima albastră    
când privesc ușor pe-a timpului fereastră, 
văd îngerii cum plâng în prag de noapte 
și mă dezbracă de-ale iubirii șoapte. 
 
Când ploaia a-ncetat, la mine am chemat 
un curcubeu de vise și l-am decupat, 
și ți-am croit veșmânt din clipe albastre 
smuls din norii ce ascund sfintele astre. 
 
Vesmântul fie-ți veșnic colorat și viu, 
udat cu mireasma iubirii ce-am să-ți fiu 
azi, mâine, clipa ce vine cu iubire, 
să ne cearnă-n suflete doar fericire. 

ZBOR SPRE ÎNĂLȚIMI – Redactor Camelia BOȚ 
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Violeta ANDREI-STOICESCU 
                 Spania 

                            MELANCOLIE 
 
„Văd cerul lan albastru sădit cu grâu de stele” 
     Lumina se ascunde sub pleoapa nopții grele. 
          Un susur se aude pe ramuri întristate, 
               Te caut cu durere prin vise reci, uitate. 
 
               Te strig prin întuneric cu buze tremurânde, 
                     În sufletu-mi aleargă păreri de rău flămânde, 
                          Un ger îmi plânge-n noapte încet, ca o părere, 
                               Și mă-nvelesc cu șoapte, cuprins de grea tăcere. 
 
                               Te chem printre suspine să-mi mângâi întristarea, 
                                    Din răscoliri de gânduri respiră neuitarea, 
                                          Fiorul amintirii cu umbre reci m-atinge 
                                               Căci dorul după tine în suflet nu se stinge. 

 

 
            SINGURĂTATEA 
 
În după amiaza vieții  
singurătatea își trage oblonul tăcerii 
peste fereastra de vise. 
Un vaiet subțire de vioară 
plânge tristețea pașilor plecați... 
Fioruri blânde sting candele pe-afară. 
Pietrele aruncă priviri reci 
Pe potecile umblărilor de altă dată 
Întind mâini de dor spre trecut 
Căutând vreun ecou de nostalgie 
Prin atâtea trăiri ce-am avut. 
Las dorul să se stingă 
Pe podeaua ațipirii 
Sădind în locul lui iluzii, 
Și-adorn sub învelișul neliniștit al tristeții 
Împletit din încărunțitele amintiri. 

           ÎN CĂUTAREA FERICIRII 
 
Ce este fericirea? M-am întrebat cândva... 
Pribeag prin astă lume, mă tot gândeam așa: 
Cât ar putea să coste? Se poate cumpăra? 
A întâlnit-o-n cale vreodată cineva? 
 
Am rătăcit departe un timp fără răspuns... 
Priveam atent la toate. Unde s-o fi ascuns? 
Tot ce-ntâlneam în viață nu îmi era de-ajuns. 
Să fie vreo himeră, vreun vis de nepătruns? 
 
Am căutat prin piețe, prin orișice ungher, 
În raza de lumină, în luna de pe cer, 
Dar n-am aflat niciunde vreun semn sau vreun reper... 
Și mă simțeam adesea prea trist și prea stingher. 
 
Cu geana-mi obosită și încă mai visând, 
Spre asfințitul vieții, cu-același dor în gând, 
Apare dintr-odată, la pieptul meu o strâng, 
„În ochii fericirii mă uit pierdut și plâng”. 
 
Apoi printre suspine, încet am întrebat: 
Chiar te-ai ascuns de mine? Atât te-am așteptat! 
Eram chiar lângă tine, îmi spuse cu oftat, 
Dar nu priveai spre mine, și nu m-ai observat... 
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Maria CHIVARAN - România 

                         SUNTEM COPIII SUFLETELOR NOASTRE 
 
                                               Suntem copiii sufletelor noastre, 
                                          S-au întâlnit în Univers, 
                                     Primind încredere, 
                                Pe o rază de lumină am mers. 
 
                                Coborând din spatii siderale, 
                           Să împlinim iubirea noastră. 
                      Din inimile noastre curg petale, 
                 Pe acorduri de,, Dunăre albastră". 
 
                 Iubirea noastră a înflorit, 
                      În zorii dimineții. 
                           Când soarele a răsărit, 
                                Călăuzindune pe drumul vieții.     

        PRIVIND APUSUL 
 
Privind apusul, 
Gândul pleacă hoinar către tine. 
Te chem în gândul meu 
Să fii lângă mine. 
Este spectaculos 
Când valul stropește faleza. 
Îți trimit spectacolul grandios, 
Când mii de curcubeie, 
Ce cântă uvertura 
Nopții de basm, 
Ce trage cortina. 
Peste soarele plecat la culcare, 
Daincolo de zare. 
Cerul sărută marea, 
Luna strălucește, 
Privesc cerul cu stele. 
Din patru puncte cardinale. 
Luna își oglindește, 
Chipul îndrăgostit. 
Privind peste umăr 
Soarele adormit. 
 

           SUNT AICI 
 
Sunt aici, 
Când ziua trage cortina 
Peste noapte, 
Când visele sunt tot mai departe, 
O nouă zi se arată 
Ne bate Destinul la poartă. 
Noi provocări ne-a pregătit, 
Din Universul infinit 
Sunt aici, 
Mă uit către cerul senin, 
Încerc să nu mai suspin. 
Sunt aici, 
Să prind o petala în palmă, 
O pană de înger ce zboară. 
Sunt aici, 
Să simt adierea 
Fâlfâitului de aripi, 
Să simt picăturile ce cad, 
Din ochii de îngeri 
Când pentru noi s-au rugat. 
Sunt aici, 
Să-ți simt privirea 
Când printre stele te zăresc. 
Sunt aici, 
Dar dorul nu-mi trece, 
Te aștept, să vii, 
Într-o zi. 
În ceas de taină 
În noapte târziu. 
Să stăm la povesti 
Vise noi sa împletește. 
Sunt aici... 

 

 

TE INVIT LA O CAFEA 
 
Te invit la o cafea 
Cerul este azi senin, 
Eu te văd fetița mea 
Printre florile de crin. 
La cafea te chem acuma 
Să o bem pe îndelete, 
Prin grădină azi se plimbă, 
Un sticlete. 
Este iarăși dimineață, 
Natura își cântă partitura, 
Un murmur de izvor se aude 
Și îl îngâna codobatura. 
Te invit la o cafea 
Dintr-o cupă de lalea, 
Să o bem pe îndelete 
Printre florile cochete. 
Ce înălța către soare 
Lumină, zâmbet și culoare. 
Cucul cântă în zăvoi, 
Primăvara vine, 
Se vad lalele pe alei 
Și un stol de rândunele. 
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Liliana RĂCĂTĂU - România 

                ARITMETICA PENSULEI 
 
     Se unduie cald pe pânza maternă, 
          Ce urmează e doar culoarea supremă... 
               O picură lent, cu sudoare și fală, 
                    Atinge atent orice petală... 
 
                    Absoarbe din vârf culoarea intensă, 
                         Dezvăluie vag un dans de metresă... 
                              Se desfășoară profund și sublim, 
                                   Culoarea se zbate în stratul intim... 
 
                                   Străină de timp, în ulei se îmbată, 
                              Mai trece o dată, înverșunată... 
                         Atingerea pânzei o copleșește, 
                    Culoarea iubește...trăirea sfințește... 
 
                    O doare când dâra i se sfărâmă, 
                         Se zbate avid și mă prinde de mână. 
                              Sfârșește rănită de-atâta umblet 
                                   Precum o lebădă... și ultimul  cântec... 

              TREPTE 
 
Mai urc o treaptă și-ncă una, 
Privesc în sus să nu mă clatin, 
Mă prind de crengile de paltin 
Să nu mă amețească luna. 
 
Mai urc o treaptă către ceruri, 
Nu simt vreo urmă de-ndoială, 
Nici un tribut nu mă doboară, 
Nici arșiță, nici foc, nici geruri. 
 
Privesc spre sfere de albastru 
În care liniștea vibrează, 
Iubirea se întruchipează  
În somnul dulce-al unui astru. 
 
Mă rog ca timpul să nu moară  
În zbuciumul ce mă trezește...  
Când cerul se mai limpezește 
Nici treptele să nu dispară! 
 
Mai urc o treaptă către tine, 
Sunt mai aproape c-o secundă, 
Nici ploile nu mă inundă 
Când pașii torc cărări divine. 

                    REVELAȚIE 
 
Când m-am trezit din liniștea adâncă 
Stăteam cu capul rezemat de-o stâncă, 
Cam rece și cu mușchi udat de brumă, 
Dar mult mai bine decât jos, pe humă. 
 
Vântul sufla cu buze răcorite 
Flirtând cu frunzele ușor ciobite, 
Foșnetul codrului hoțește se-nfrupta 
Din elixirul care-l inspira. 
  
Eram în lumea cea neprihănită 
De care mă lăsasem ispitită, 
Voiam să mă întorc la rădăcină 
Împodobită-n rochii de rășină. 
 
Puterea ce-o simțeam trecând prin oase, 
Parcă venise ca să mă descoase, 
Tăcerea zăvorâtă în desagă, 
Acum o căutam și mi-era dragă! 
  
Poteca necălcată de cuvinte 
Mă cerceta în felul ei cuminte, 
Primindu-mă în crengile stufoase, 
În scorbura pădurii de foioase. 

 
 

 

 Pictură, Liliana RĂCĂTĂU 
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 Ioan DRAGA - România 

                   CASCADE DE FLORI... 
 
Luna își scaldă razele aurii în oceane de dor, 
     Sub privirea blândă a diamantelor stelare, 
          Iar eu aș vrea să fiu valul de mare ce îți aduce, 
               Corabia vieții la țărmuri de pace și frumos, 
                    Unde cuvintele tale rodesc bucuria 
                         Și mă învăluie în parfumul lor suav, 
                              Ce-mi pătrunde în suflet ca o binecuvântare, 
                              Pe care o adun de pe ramurile înflorite, 
                                   Din castelul de lumină al sufletului, 
                                        Unde domnește liniștea și iubirea eternă. 
                                   Aici tu ești visul meu înflorit într-un ghiocel 
                              Și mă bucur de privirea caldă a ochilor tăi, 
                         De zâmbetul tău pur care mă inspiră să scriu, 
                    Un poem pe fiecare petală a dragostei, 
                    Înșirând în nuanțe colorate emoții trăite 
                         Și dor de viață ce emană parfum de cuvinte, 
                              Care îmi umplu brațele de fericire și flori, 
                                   Cascade de flori din care voi împleti o cunună, 
                                        Pe care o voi așeza pe fruntea ta căci tu ești, 
                                             Regina mea, mai frumoasă ca primăvara iubirii. 

      VIBRAȚII ÎNSTELATE... 
 
Dacă ai privi adânc în ochii mei, 
Așteptând să vină primăvara, 
Ai putea măsura tot infinitul, 
În cumpăna de aur a inimii 
Și i-ai cântări calmul și tăcerea. 
Dacă ai atinge mâinile mele, 
Căutând să-mi deslușești gândurile, 
Eu te-aș mângâia cu o floare de cireș, 
Iar visurile tale ar înflori, 
În raze de curcubeu pe cerul nostru. 
Dacă ai simți vibrația inimii, 
Care te-ar arde cu văpăile ei, 
Nu ai lăsa soarele să apună, 
În oceane de dor și uitare 
Și ai transforma apusul în răsărit. 
Dacă ai dori să mă cauți undeva, 
Prin labirintul stelelor argintii, 
În nopți albastre cu lună plină, 
M-ai găsi la masa destinului meu, 
Scriind versuri cu vibrații înstelate. 
Te aștept cu inima plină de dor, 
Să vii pe aripa unui vis frumos, 
Sub privirea tăcută a stelelor, 
Să brodăm speranțele vieții, 
Cu clipe de splendori și veșnicie. 

 

SPLENDOAREA IUBIRII... 
 

Mi-au înflorit gândurile, 
În vaza de argint a iubirii, 
Iar stropii albi de lumină, 
Desprinși dintr-un colț de cer 
Zâmbesc la geamul fericirii. 
Am alungat umbrele nopții, 
Cu puterea dragostei, 
Sperând că brațele timpului, 
Le vor purta în infinit 
Și-mi vor aprinde visurile. 
Răsfoind poemul dragostei, 
Zâmbetul tău mi-a învelit, 
Sufletul cu raze de soare 
Și raze de curcubeu, 
Din clipe pline de fiori. 
Regina poeziei mele, 
Am să țes pentru sufletul tău, 
O haină nouă împodobită, 
Cu mătasea cuvintelor, 
Brodată cu mii de zâmbete. 
Alerg printre flori de stele 
Și strâng în brațe fericirea, 
Visând la o minune, 
Ca timpul să ningă peste noi, 
Splendoarea iubirii eterne. 

 

    CHIP MARMOREU 
 
Azi muza mea m-a părăsit 
Și s-a ascuns în noapte, 
Când a plecat spre asfințit, 
Ea mi-a vorbit în șoapte: 
 
-Să mă aștepți că am să vin, 
În vis voi fi cu tine, 
Să bem o cupă de senin, 
Când vei fi lângă mine. 
 
Am să revin în preajma ta 
În zorii dimineții, 
Atunci cu dor îți voi cânta, 
Să dai glas frumuseții. 
 
În albe nopți vom strălucii, 
Când vom fi împreună, 
Iar tu vei scrie poezii, 
Versuri sub clar de lună. 
....................................... 
 
Cu bucurie am să scriu, 
Când muza mă inspiră, 
Căci dragostea mă ține viu, 
Ea speră și respiră. 
 
Iar razele din răsărit, 
Pe părul ei se-așează 
Și sufletul meu înflorit, 
În dragoste vibrează. 
 
Pe fruntea ei cununi am pus, 
Sub raze de lumină, 
O vad dincolo de apus, 
Cu ghioceii în mână. 
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 Mirela COCHECI  
       România 

                                             GÂNDURILE MELE 
 
                          Mi-am zidit o casă-n stâncă, într-un munte de granit, 
                     Să m-ascund, să nu mă-ajungă glasul lumii învrăjbit. 
                Mi-am zidit o casă-n piatră, într-un munte, într-un nor,  
           Unde sufletu-și trăiește visul său nemuritor. 
 
                     Mi-am zidit o casă-n stele, spre-a uita de amintiri  
                Și de vise efemere prefăcute în iubiri. 
           Mi-am zidit o casă-n suflet, din lumină și-adevăr, 
      Unde-mi scutură cireșii albul florilor în păr. 
 
                Casă-n stâncă și în piatră, casă-n stele, casă-n duh, 
           Să mă-ascund de vorbe grele într-al meu curat văzduh 
      Și în casa ce-am zidit-o fie-n munte, fie-n stele, 
 Sub o candelă aprinsă se-aud gândurile mele. 

                         AROMA VIEȚII 
 
Ochi deschiși spre zări senine, pleacă neguri și stihii, 
Arătări cu chipuri hâde, ce păreau atât de vii, 
Flutură-n lumină clipa, seva vieții-a răsărit, 
Pas cu pas nemărginirea glasul fricii a strivit. 
 
Pleacă umbrele-n adâncuri, zori se-ngână, se petrec, 
Cântec dulce de speranță, negurile nopții trec, 
Se așterne nepăsarea peste voci cu glas de foc, 
Strigătul de disperare liniștii îi face loc. 
 
Plenitudine-n trezire așternută-n zori de zi, 
Pleacă visele nebune și-a lor umbre sângerii, 
Scutură aroma vieții, plumbul sorții adormit, 
Plouă-a soare și-a lumină peste cugetul trezit. 
 

         FLORI PENTRU MAMA 
 
 Am împletit din soare și din stele 
Cunună, și cu lacrime fierbinți 
Aș vrea s-o dăruiesc măicuței mele 
S-o poarte mândră-n ceruri printre sfinți. 
 
Mi-am rupt din suflet flori de iasomie 
Să le așez măicuței mele-n păr, 
Să-mi amintesc de zilele când mie 
Ea-mi așeza-n cosițe flori de măr. 
 
Și toate florile din lumea mare 
Ce nu le-am dăruit când trebuia, 
Le-adun acum din stele și din soare 
Și ți le dau în vis, măicuța mea! 

       FĂ-MĂ DOAMNE 
 
Fă-mă Doamne o frunză, 
Să cad plutind în zbor 
Pe pământul aburind de fertilitate 
Și să devin copac. 
 
Fă-mă Doamne un strop de ploaie 
Căzută dintr-un nor, 
Să mă întorc în pământul secular, 
Să rodesc 
Și să devin grâu. 
 
Fă-mă Doamne un gând, 
Să răsar în mintea Ta 
Și să mă transform în dorință 
Și-apoi în cuvânt 
Și să mă întrupez din lut 
Și să devin OM. 

    CE-NSEAMNĂ FERICIREA? 
 
Ca să-nțelegi ce-nseamnă fericirea 
Oprește-te și nu mai fă nimic, 
Încercă doar să-și înțelegi menirea, 
Ca să-nțelegi ce-nseamnă fericirea 
Privește-un fluturaș cât e de mic 
Și firul ierbii soarbe-l cu privirea, 
Ca să-nțelegi ce-nseamnă fericirea 
Oprește-te și nu mai fă nimic, 
Ascultă frunzele ce-și freamătă trăirea, 
Ca să-nțelegi ce-nseamnă fericirea 
Ascultă păsările, înțelegi ce zic? 
Și-n tine caută Dumnezeirea, 
Ca să-nțelegi ce-nseamnă fericirea 
Oprește-te și nu mai fă nimic. 
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Dorel ROTARIU - România 

                    EXIST AUTOR 
 
               Respir si Doamne, mirare-i că mai sunt! ... 
          Fugim azi toți sub mască dar trași sunt deja sorții, 
     Ruleta se-nvârte în circumscripția morții, 
Probabil azi ori mâine, ne-ntoarcem în pământ!... 
     Am tot bătut cărarea cunoașterii cu zel, 
          Schițat-am peisaje ori am cântat în vii, 
              Jucatu-ne-am cu rime, sperând c-or dăinui, 
                   Pieri-vor toate oare sub un nedrept măcel?!.. 
               Oricât stau pregătite rachete fumegând, 
          Stau suflete în mame lumina să-și primească! 
     Iar molimele care nebuni vor să le nască, 
Înțelepciunea firii le va zdrobi pe rând! 
               Ruleta se învârte să ne arate sorții, 
                    Purtăm însă cu toții pe  frunte semn divin!... 
                         Cât am pe lume Doamne, un loc să mă închin, 
                              În suflet moare frica și-i slabă raza morții!... 

         A SOSIT ORA PRIMĂVERII 
 
A vibrat tot cerul, s-a rostogolit secunda, 
Umilită iarna s-a ascuns la poli, 
Din astral speranțe își revarsă unda, 
Crește, urcă seva în copaci și-n noi. 
 
Ard în vene flăcări și dospesc în muguri, 
Ramuri nenăscute, doruri germinând, 
Ne sărută tandru soare-n răsărituri, 
Plapumă de verde lutul implorând. 
 
Pretutindeni păsări, ca-ntr-un stup se agită, 
Primăverii  închină marșul triumfal, 
Ea ne cucerește, precum o iubită, 
Revenind la viață de pe un piedestal. 
 
A fugit la poluri iarna  umilită 
Din astral speranțe izbucnesc ca muguri, 
Vor veni cocorii sub gean-azurită, 
-Te aștept iubito, adu-mi zbor de fluturi! 

                                    LA SAT 
 
La noapte va ninge pe case cu podul făcut din șindrilă, 
Pe satul cu uliți uitate ,de lumea modernă, subtilă. 
Vor ieși slabi, bătrânii ,cărări să-și croiască spre poartă, 
E grea în lopată zăpada ,zoresc ,nu dau vina pe soartă. 
Se uită la cerul ce ploi n-a avut vara-ntreagă; 
-Oare cât va mai ninge, că nu-i loc în ogradă?... 
Obosiți intră-n casă și la foc se-ncălzesc, 
Palmele reci, noduroase doar de muncă vorbesc, 
In oglindă-și văd chipul, timpul veșnic dușman, 
Brazde adânci pe obraz le-a săpat an de an! 
Unde-s feciorii ca brazii și iuți ca un foc? 
Unde-s fetele mândre de la hore și joc? 
La lumină din lada de-amintiri  ,tremurând, 
Scot câte-o poză cu lacrimi duios împletind. 
Va ninge la noapte pe case cu podul făcut de șindrilă, 
Bătrânii visează  că-n sat, cad îngeri în mâini cu lumină!... 
 

          ARDERE   
         (mamei mele) 

 
Mamă, inima mi-e arsă, 
Pune luna-n fir să-i țeasă, 
Din satin ,un văl bogat 
Pentru jaru-n care ard! 
Mamă, inima mi-e scrum 
Că-s pe cer atâtea stele, 
Tu mă dori de după ele, 
De-am rămas numai un fum! 
Mamă, inima-mi iubește, 
Tot ce-n cale strălucește, 
N-a-nvățat că-i val ce trece, 
Lumea asta ,crudă, rece!... 
Mamă, dincolo de lună, 
Si chiar dincolo de stele, 
Zbor suspinele-mi ,cunună 
Spălată-n lacrimile mele. 
Ce e val ca valul trece, 
Fără tine lumea-i rece, 
De pe ochi desprind uitarea 
Chipul tău aprinde zarea. 
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 Nely VIERU - România 

NINGE-MĂ ȘI MĂ-NFLOREȘTE 
 
Tu, cu cerul tău mă ninge 
     și cu ochii tăi mă plouă 
          până iarba mi-o atinge, 
               rece, glezna tremurândă 
                    și tâmplele amândouă. 
 
                    Cu privirea mă încoperi 
                                 iriși noaptea-mi luminând, 
                                   iar de gerul trupu-mi strânge, 
                                     tu dezgheațăl, lăcrimând. 
 
                                                               Valuri reci pe sub picioare, 
                                                          de adorm, țurțuri s-or face, 
                                                     lunga-ți mantie cernită 
                                                în flori de gheață mă preface. 
 
                                                De adorm vreun veac în plus 
                                           tu, cu șoapte mă trezește, 
                                      îngheață-mă de jos în sus, 
                                 ninge-apoi și mă-nflorește. 

NINGE-M-AR  IARNA ÎN SUFLET 
 

Iarna de mi-ar ninge-n suflet, 
eu oi îngheța, dar visul 
încă va zburda-n poiana 
albastră-a ochilor mei. 
Ninge-m-ar și m-ar tot ninge 
nopțile șoaptele ei... 
De mi-ar îngheța tot trupul 
cu căldura mâinii sale, 
râuri curge-vor agale 
din creștet până-n picioare 
și mă fierb pe dinăuntru, 
un vulcan de simțăminte 
ce mocnește vrând să rupă 
digurile de cuvinte 
care zac în stânci zidite 
multă vreme înainte. 
Iarna de mi-ar ninge-n suflet, 
visul meu s-adoarmă afară 
că e cald și-i mult mai bine 
decât crivățul de seară 
care-mi suflă prin aortă 
legat cu-n capăt de sfoară 
(un fitil de lumânare 
licărind făr'de culoare) 
să tot bată-n toiul iernii, 
nu-mi îngheață visul iară, 
nopțile dormind pe-afară. 
Ninge-m-ar și m-ar tot ninge 
înăuntru-mi, foc de-mi stinge! 

VĂLUL LUNII  
 
La o margine de țărm 
revărsând lumină-albastră, 
luna strălucea măiastră 
peste marea de opal 
ce purta dragostea vie 
în eternul dans de val. 
 
Îngeri coborând din cer 
vin privirea să-i încânte, 
orizontul de iluzii 
să i-l spulbere de-ndată, 
mângâind-o încet pe frunte 
și pe tâmpla înrouată. 
 
Buzele înmiresmate 
ard de doruri neîmplinite, 
doar o adiere lină, 
briză mării, vălul lunii 
se strecoară în surdină 
până-n sânul ei fierbinte 
și i-l umple de lumină. 
 
La o margine de țărm 
pe-a nisipului cărare, 
lunecând de-un val de mare 
vin îngerii să-și adape 
setea aprinsă-n felinare. 
În căușul palmei sale 
ard iubiri nemuritoare. 

LUMINA DIN OCHII TĂI 
 
Tu-mi spui poete demiurg 
când văd că lacrimile-ți curg, 
că plângi de fericire, 
 
Și-mi spui poete că-s ateu 
și că nu cred în niciun zeu 
când tu plângi din iubire!... 
 
Tu-mi spui poete ca să zbor, 
să-mi leg luceferi de picior 
când aripa mi-e frântă, 
 
Și-mi spui poete, mâna mea 
când trupu-începe-a modela 
că aluat frământă !... 
 
Tu-mi spui poete demiurg 
că toate clipele se scurg 
într-o clepsidră strâmtă, 
 
Și-mi spui poete, visul meu 
nu-mi este dat de niciun zeu, 
e doar o geană frântă !... 
 
Tu-mi spui poete, gura mea 
nu este doar a respira, 
este și dor și ură !... 
 
Când ochii încep a lăcrima 
tu-mi spui poete:   
-  În lumea mea 
e doar lumină pură !... 
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Camelia BOȚ - Italia 

            
Cristina GHINDAR-GREURUȘ 
                 România 

 
      POEZIA, O DESCĂTUȘARE A SINELUI 
 
     În acest număr al revistei, vă voi preznta o altă 
membră a Cenaclului online „ Zbor spre înălțimi”, 
pe care l-am înființat și îl conduc - Cristina Ghindar 
Greuruș. 
     I-am remarcat implicarea în spațiul literar prin 
multitudinea poeziilor publicate, în dorința ei de a 
fi cunoscută. Are o activitate literară care a 
propulsat-o în fruntea clasamentului. 
     S-a am născut la 19 octombrie 1970, în orașul 
Panciu, județul Vrancea, unde, în 1989, a absolvit 
Liceul Agroindustrial „Ioan Slavici", profilul 
economic. După 5 ani de „luptă" cu cifrele, a dat 
meseria de contabil pe cea de asistent medical, 
absolvind în 1997 Școala Postliceală Sanitară de 
stat „Hipocrate" din Focșani, iar din 1998, lucrează 
ca asistent medical în secția de Terapie Intensiva 
a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul 
Pantelimon". Și-a aprofundat pregătirea 
profesională absolvind în 2014 Facultatea de 
Medicină și Farmacie „Dunărea de Jos" din Galați, 
modulul Asistență Medicală. 
     Cu poezia cochetează încă din școala 
generală, fiind membră a unui cenaclu literar, sub 
îndrumarea directă a doamnei profesor de limba și 
literatura română, Maria Bandrabur, soția cunos-
cutului scriitor vrâncean, Ionel Bandrabur.  
     A lăsat pasiunea scrisului încercând să se  
formeze profesional dar, din 2017, la îndemnul 
poetei Luminița Postolache, colegă de „suferință"  
la același spital, a început să posteze pe grupul 
acesteia de poezii, „Razele sufletului", dar și pe 
pagina personală de Facebook.  
     În 2018 și-a făcut debutul literar în paginile 

reviste „Bogdania" din Focșani.  
     A apărut de câteva ori și în ziarul local, 
participând la realizarea a numeroase volume 
colective: „Cristale de cultură"- editura Armonii 
culturale, Adjud-2018, „Mozaicul sentimentelor"- 
editura Terra, Focșani - 2018, „Suflet, trup și 
spirit" - editura Izvorul cuvântului, Buftea - 2018, 
„Generația luminii"- editura Hoffman - 2019, 
„Vulcanul pandemic între speranță și iluzii", „Cele 
10 porunci pe scara vieții", „În căutarea Eului 
pierdut - Regăsiri", „Ecoul umbrelor", „Poveștile 
iubirii - Amintiri", „Cea mai dragă ființă" și 
„Armonia cuvintelor", toate la editura Izvorul 
cuvântului, Buftea-2020. 
      Prin amabilitatea domnului Cristian Arsenoi, 
administrator la editura LED FORCE Iași, și-a 
publicat două volume virtuale: „Cristina - 
cronologie poetică", în 2019 și „Mi-e...poezie", în 
2020. 
     Este membră a Cenaclului literar din Odobești 
„Și totuși iubirea", condus de domnul profesor de 
muzică Stelian Ene, scriind și numeroase poezii 
pentru compozițiile dumnealui.  
     A și participat la antologia „Mozaicul 
sentimentelor", împreună cu toate membrele 
cenaclului. De asemeni, este membră a 
cenaclului literar „Duiliu Zamfirescu" din Focșani, 
condus de scriitorul Gheorghe Andrei Neagu, 
cenaclu pe care, din păcate, nu l-am mai 
frecventat din lipsă de timp. A participat și la 
seratele literar-artistice organizate la Ateneul 
Popular și la Biblioteca „Duiliu Zamfirescu" de 
către poeta  Luminița Postolache, unde acum, 
activitatea fiind întreruptă de pandemie. 
     Publică frecvent pe paginile multor grupuri 
virtuale: „Zbor spre înălțimi", „Extemporal liric", 
„Lira-Odobești", „Razele sufletului", „Dor de 
infinit", „Tabăra de Amiciția", „Radio Poema", 
„Diaspora scrie", „Poezii pentru sufletul meu - 
Montreal", pe unele postând doar ocazional. 
     A obținut premii la diferite secțiuni din „Zbor 
spre înălțimi", și „Dor de infinit”. 
     Despre poetă, Florentina Savu a spus: 
„Cristina Ghindar Greuruș nu a publicata 
deocamdată nicio carte de autor, însă a scris 
foarte mult, foarte bine, fiind foarte talentată.  
A colaborat cu mai mulți antologi, este membră a 
mai multor grupuri literare, a susținut o intensă 
activitate online, dar și pe grupul „Zbor spre 
înălțimi", unde este apreciată și, dacă e cazul, 
îndrumată. 
     Este ambițioasă, calculată, cu un deosebit 
simț muzical al frazelor, cizelat,  și un ritm bine 
pus la punct. Mesajul poeziilor sale este  
tulburător, fie că era vorba de fericire, singurătate, 
disperare, pierderea iubirii, piedici de tot felul în 
calea vieții, dragostea pentru natură, pentru Iisus, 
pentru mama, ființa care i-a dat viață... 
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     Poezia a venit de la sine, ca o descătușare a 
sinelui, curgând limpede și curat precum un izvor 
de munte. 
     În majoritatea poemelor sale, cu toate 
încercările prin care trece, ea alege calea 
speranței, a verdelui care te menține mereu tânăr 
în suflet, a încrederii că poate răzbi prin viață. Ba, 
mai mult, niciodată nu-și va pierde calitatea de om, 
dorind răul cuiva. 
     Nu-i place prefăcătoria, urăște acele măști pe 
care unii le afișează doar de impresie dar, când 
acestea le cad la un moment dat, iese la suprafață 
toată falsitatea ascunsă în dosul lor. 
     Cristina va alege de fiecare dată tăcerea și 
judecata dreaptă, așa cum mărturisește în Poezia 
zilei din 22 Noiembrie: „Taci, ascultă și gândește/  
Nu mai judeca greșit!/ Viața sigur te plătește,/ 
Nicicând nu vei fi scutit”. 
     Atunci când suferința o copleșește simte nevoia 
de a purta haine cernite, parcă pentru a-și arăta 
tuturor disperarea. 
     Are desigur și poeme în care optimismul său e 
debordant, în care puterea de a depăși orice 
problemă ivită în cale este foarte mare. 
     Iubește frumosul sub toate aspectele sale și nu 
va renunța nicicând la el, convinsă fiind că în viață 
nu există „Nu se poate." 
     Un poem emoționant este cel închinat mamei, 
ființa care i-a dat viață. Dorul de ea este tulburător, 
din cauza distanței fizice dintre ele două și ar dori 
nespus ca ea să trăiască două vieți, deși știe că 
acest lucru nu este posibil: 
„Inc-o viață ți-aș da, mamă,/ Domnul de m-ar auzi,/ 
Domnul de m-ar lua în seamă,/ Înc-o viață ai trăi". 
     Cristina Ghindar Greuruș,  are poezia în sânge, 
și sunt convinsă că în timp, va avea un cuvânt 
important de spus în poezia contemporană. 
     Eu o văd evoluând cu fiecare nou poem, este 
foarte activă participând la toate concursurile din 
grup, situându-se la fiecare dintre ele, în 
clasament. 
     Chiar dacă prin pregătirea profesionlă  este 
asistent medical, numai poezia este aceea care îi 
asigură liniștea interioară, bucuria speranței, 
lumina călăuzitoare spre înainte, ea reprezintă 
medicamentul său miraculos pentru rezolvarea și 
însănătoșirea tuturor problemelor sale. 
     Exact cum subliniază în Poezia zilei din 15 
Noiembrie: „Cred că pot răzbi prin viață,/ Cred că 
pot să stau în față,/  Cred că-mi pot urma destinul/ 
Și îmi pot învinge chinul”. 
     Cu siguranță va putea să-și împlinească și visul 
literar curând, zâmbindu-ne de pe coperta unei 
cărțI semnată de ea ca autor, urmând apoi, rând pe 
rând altele, fiindcă odată intrat în sânge „microbul" 
poeziei, nu ai cum să mai scapi de el. 
     Eu îi spun simplu, și din toată inima: Succes, 
Cristina!” 

Poezii semnate Cristina GHINDAR GREURUȘ 
 
 

             E VIAȚA 
 
În văi se prăbușesc cascade, 
Pe vârfuri se înalță soare 
Și păsări zboară în arcade 
Plutind în stoluri visătoare. 
Pe munți sunt foșnete ascunse, 
În mări, luciri tremurătoare, 
În suflet, taine nepătrunse 
Acoperite de splendoare. 
Pe dealuri e mirosul viei 
Învins de roua dimineții, 
La câmp e trilul ciocârliei 
Care surâde iarăși vieții. 
Și totul este din natură, 
Mirosul rânced al pădurii, 
E apa cristalină, pură, 
Surâsul tainic al trăirii. 
Și e candoarea tinereții, 
E zâmbetu-nflorit pe față, 
Nescrisul vers al frumuseții, 
E viața care te învață. 

                              AM HOTĂRÂT 
 

Am hotărât să nu-mi mai pese 
De tot ce m-a rănit acum, 
Iar vorbele neînțelese 
Le voi lăsa uitate-n drum. 
 
Am hotărât să-nfrunt durerea 
Ce nopți la rând m-a măcinat, 
Să las o clipă mângâierea 
Pe chipul meu înlăcrimat. 
 
Am hotărât să las uitării 
Tristeți și gânduri ce-au durut, 
Să-ntorc spatele disperării 
Și să zâmbesc un pic mai mult. 
 
Am hotărât să-mi fie bine, 
Să uit de cei ce mă vorbesc, 
Să fiu atentă doar cu mine 
Și-am hotărât să mă iubesc. 
 
Am hotărât să văd lumină 
Acolo unde-a fost doar noapte, 
Când zorii-n gene se adună, 
N-am să ascult nevrute șoapte. 
 
Am hotărât să merg prin viață 
Cu fruntea sus și fără teamă, 
Să-mi iau tributul de speranță 
Și răul să nu-l bag în seamă. 
. 
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Viorel STERIAN  
         Italia 

                    LA ȚĂRMUL MEU   
 
Aseară îmi propusesem, să nu te mai iubesc, 
     Mi-am zis: cum Mahomed a despietrit un munte, 
          Eu aș putea, o luntre, de-un țărm să te lipesc, 
               În marea noastră albastră să-ți fiu punte. 
 
                    Mi-am furișat chemarea în dorurile tale, 
                         Și-n focul ce-ți brăzdează în taină sânii goi, 
                               Îți presăram lumina pe nesfârșita cale, 
                                    Ce strânge la răscruce, bucățile din noi. 
 
                                     Voiam s-ascund pădurea, și-apoi să sec izvorul, 
                                Să-ți fie căutarea ne-astâmpărul de sete, 
                           Prin urmele lăsate să-ți reîntorci piciorul, 
                      Să-ți împletesc cu mâna tot dorul între plete. 
 
                  Dar m-a înțepat în pântec, o clipă, golul tău, 
             Ce-și încolțise-n brațe, înghețul nefiresc. 
        O luntre-n marea albastră, te leg la țărmul meu, 
   În brațe-mi vii c-un munte, de maci care-nfloresc. 

             IARTĂ-MĂ COPILĂRIE! 
 
Și ninge iar, neîntrerupt și calm peste coline, 
Cu barba albă iarna peste tot se-abate, 
A îmbătrânit pădurea în plete cristaline, 
Manta de nea s-așează în crânguri și prin sate, 
 
Pe ulița din sat, s-au strâns iar mogâldețe, 
Sculptând fulgul de nea în oameni de zăpadă, 
De după gardul nins bătrânii dau binețe, 
Croind în pânza albă pârtiile-n ogradă. 
 
În jos pe derdeluș o săniuță zburdă, 
E atâta fericire în zborul ei, zglobie, 
Îmbracă nostalgia o amintire crudă, 
Te-ai dus pe derdelușuri, demult copilărie. 
 
Ne viscolește iarna prin tâmplele argintii, 
Aripi de Peter Pan fug dincolo de zare, 
Un fulg de nea pe-obraz trezește amintiri, 
Iartă-mă copilărie! Că am vrut să fiu om mare. 

                 ȘIPOTE DE DOR 
 
„Nu credeam să-nvăț a muri vreodată” 
Să mă cearnă cerul, ploaia printre astre, 
Să-mi trezească noaptea, șoapta revelată 
Praf de stea căzută, pe pamânturi caste. 
 
Nu credeam că boarea ce dansează clipa 
Și-a sfărâmat vioara, în concertul nopții, 
Draga mea din visuri, ți-ai frânt iar aripa 
Rătăcind cu cheia de la poarta sorții. 
 
Eu în albăstreala ochilor de flăcări, 
Mă topesc din ceara mărului mușcat, 
Sângerează macii, frânți de nepăsări, 
Să-ți sărute talpa dintr-un dor uitat. 
 
Eu te-aștept oricum floarea primăverii, 
Să-ți așez pe umăr rănile ce dor, 
De nu-ți știu cărarea pașii în taina serii, 
Lasă-mă o șoaptă în gândul tău, să mor.   
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 Mihaela AVRAM  
    România 

          LUMINĂ STELARĂ 
     
Am atins stelele cu mâna. 
     Mă ardeau palmele de atâta lumină 
          și ochii mă dureau de atâta inserare. 
               Aș fi vrut să îi acopăr cumva, 
                    dar degetele adormiseră întinse către cer. 
                         Nici amorțeala lor nu o mai simțeam... 
                                              Era târziu în mine și frica încă pândea 
                                         ascunsă prin hăuri. 
                                    Au rămas adânc înfipte în inimă, 
                               doar visele care de-abia pâlpâiau... 
                          „N-a mai căzut demult nicio stea”- mă gândeam 
                     De aceea am atins stelele cu mâna.  
 

      RĂTĂCIRE 
 
Ajută-mă să găsesc 
drumul spre mine. 
M-am rătăcit printre 
stânci și cărări 
bătătorite 
de minciuni și 
zâmbete false. 
De pe indicatorul vieții, 
timpul a șters 
semnele de circulație, 
lăsând liberă 
trecerea 
participanților la trafic. 
La fiecare oprire 
o mână întinsă 
cerșește bucăți de suflet. 
Iar eu, cu naivitatea copilului 
care încă mai crede 
în Hansel și Gretel, 
le-o ofer cu speranța 
reîntoarcerii pe drumul 
către Fericire. 

PLIMBARE ÎN TIMP 
 
Azi, m-am gândit 
să te iau cu mine 
prin timpul ce desparte 
ziua de Azi de ziua de Mâine. 
Ne vom așeza cuminți  
la marginea orei 
dintre prezent și viitor 
și vom răspunde la întrebări 
despre Eu și Tu. 
Vom plânge și vom râde 
de adevărul 
și minciunile spuse 
sau nespuse, în cuvinte. 
La fiecare răspuns corect 
vom primi câte o secundă 
de Eternitate. 

                  LUME BOLNAVĂ 
 
Privesc în jur cum ninge cu fulgi de-nstrăinare, 
Iar albul dintre noi devine tot mai mare. 
Degeaba tot cerșim un zâmbet cald pe față, 
Sub măștile întinse, tot chipul nostru îngheață. 
 
Privesc cu întristare cum plânge un ochi de dor, 
Cuvintele din noi se sting ușor și mor. 
Degeaba tot cerșim o viață acum normală, 
Căci fără de simțire, rămâne-o viață goală! 
 
O singură lumină mai sper să ne unească: 
E rugăciunea spusă în casă, fără mască. 
Lui Dumnezeu îi cerem putere să ne dea, 
Dar ura dintre noi, e boala cea mai grea! 

             DRUMUL 
 
Cel mai greu drum 
e al lacrimei desprinse din ochi 
către suflet, 
E gârbovită de doruri si oameni 
de tăceri și suspine 
ținute sub pleoapa 
forțată să se deschidă 
în noapte târziu. 
 
Cel mai greu drum 
e al cuvântului desprins 
din suflet către alt suflet. 
E înghesuit de atâtea litere 
mari și mici 
învârtite-n cerul gurii 
forțate să se zdrobească 
sub dinți ascuțiți. 
 
Dar cel mai greu drum 
e al sufletului desprins 
de Pământ către Cer. 
E împovărat de lacrimi și cuvinte 
de vini și păcate 
înghesuite-ntr-un om 
forțate să se închidă 
sub semnul iubirii. 
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Florentina SAVU 
        România 

                                       FRAGMENT DE TRAI ADEVĂRAT 
 
                                               În sufletul meu cântă luna 
                                          Și cerul îmi dansează-n ochi, 
                                     În păr îmi străluce cununa 
                                Ce mi-o fi scut pentru deochi. 
 
                                 Stelele-mi cad pe umeri toate 
                            Și în lumina lor mă-mbăt, 
                       Iubirea să mă-ncânte poate, 
                  Ea mi-este jar dar și omăt. 
 
                  Se-aprinde și arde ca focul 
                       Dar se și stinge imediat, 
                            O poate învia norocul 
                                  De ești de Domnul protejat. 
 
                                        În inima mea este soare 
                                             Și e pământ și cer deodat' 
                                                   Este iubire și culoare, 
                                                        Fragment de trai adevărat! 

                  O ȚARĂ AM... 
 
Eu n-am o mamă să-i spun „La mulți ani ", 
O țară am și-i sunt unul din fani, 
Ea este mama mea și o iubesc, 
În gândul meu întruna o slăvesc. 
 
Mă rog la Domnul bine să îi fie 
Să îi ocrotească mândra glie, 
Să o ferească mult de trădători, 
De toate bubele și de scursori. 
 
Eu n-am o mamă, a plecat în cer, 
Însă pământul țării mi-e reper, 
În tot ceea ce văd pe-al său cuprins 
E chipul mamei, de iubire-aprins. 
 
În apele care domoale curg 
Văd cerul și pe mama o tot strig. 
Dar ea niciodată nu-mi răspunde 
Fiindcă vai, sărmana, nu m-aude... 
 
Țara e mama mea de ani destui 
Și-n ale sale brațe-ades mă sui, 
La pieptul său pleșuv mă ține strâns 
Iar eu o mângâi și îi șterg din plâns. 
 
La mulți ani, măicuța mea cea dragă, 
Astăzi sunt prin lume o pribeagă, 
Mult mă rog la cer să te păzească 
De acei ce vor să te chelească. 
 
Mamă, „Nu mor caii când vor câinii ", 
Tu ești calea bună, calea pâinii. 
Să ne trăiești de-acum întru mulți ani, 
În sănătate, 'n minte și în fani! 
 

        ÎNTR-UN BOB DE ROUĂ 
 
Într-un bob de rouă te-am zărit azi, Doamne, 
Erai luminos și-mi  răsfirai toamne, 
Mi le-arătai pe rând, cu ale lor culori, 
Îmi puneai în brațe curcubeu de flori. 
 
Cu mâinile-ți sfinte frumos mă închinai 
Și binecuvântări îmi tot dăruiai. 
Pe iarba gălbuie cu drag îngenuncheam 
Și pentru-a Ta iubire mult îți mulțumeam. 
 
La Crucea-ți de la gât priveam cu uimire 
Și mă inunda mare fericire, 
Cu sufletul înotam prin visuri reale, 
Vântul mă învăluia în calde rafale. 
 
Din bobul de rouă mă priveai cu-ardoare, 
Și străluceai, Doamne, ca pe ceruri soare. 
Cu a Ta lumină de-a pururea mă-mbăt 
Ca să uit de toamne, să nu le mai socot, 
 
Să mă bucur doar de mândrele-ți culori 
Și de răsăritul din oricare zori, 
Să te înalți, Sfinte, din bobul de rouă, 
Să te urci la cer când e lună nouă, 
 
Să ne privești de sus cu multă blândețe, 
Noi să te cinstim și să-ți dăm binețe, 
În curând acasă vom fi chemați, Sfinte, 
Și ne vei fi și-acolo, tuturor, Părinte! 
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 Vasile GROZA - România 

DRAGOBETE 
 
Eroul din poveste 
     Din Dacia străbună 
          A fost și-ncă mai este 
               Ce-aduce vreme bună! 
 
                El protectorul iubirii, 
                     În zi de Dragobete. 
                          Zăpezile topirii, 
                               Pentru băieți și fete 
 
                              Ce-și spală obrăjorii, 
                         Cu albul de zăpadă. 
                    Purifică feciorii 
               Ca fetele, ei zâne să le vadă! 
 
                Bărbații gentlemeni cu firea 
           În ziua-n care 
      Stindardul vieții e iubirea. 
 Gâlceava loc nu are! 
 
 De-aceea Dragobetele rămâne, 
      O sărbătoare dacică 
           Ai grijă tu ROMÂNE, 
                Să fie veșnică! 

 

 

 

                    TELEFONUL 
 
Cândva visam că mi-am găsit iubita. 
Și fericirea îmi dădea târcoale. 
Și alteori, că am găsit cu doi bănuți punguța, 
Și că mi-a ieșit norocu-n cale! 
 
Cu timpul mi-am visat mireasa 
Venea dintr-un văzduh miraculos. 
Așa a fost să fie, chiar ea mi-a fost aleasa! 
A fost VISUL cel mare transformat într-un real frumos! 
 
Dar acum am ajuns năzbâtii să visez 
Nu că am câștigat la loto și m-am avut 
Sau că iubita mea, vreau ca s-o trișez, 
Ci că am plecat în vis și telefonul l-am pierdut, 
Și nu pot nicicum să mă orientez! 
 
Cândva scriam iubitei mele, ce astăzi mi-e soție 
Nici vorbă de telefon cumva! 
Câte șapte pagini pe hârtie, 
Răspunsu-n trei cuvinte date; am primit scrisoarea ta! 

       VĂZDUHUL IMAGINAȚIEI 
 
În văzduhul imaginației 
Nu puteam oricum să pătrund 
Decât cu aripi de vis fără destinație 
Peste toate patronat de-al meu gând! 
 
Așadar iată-mă Zmeul zmeilor 
Cotrobăind Universul, 
Pe post de mare cuceritor. 
Și unde credeți că am pus pasul; 
 
Fiind o cunoștință comună 
Din serile de poezie 
Am stat la o cafea cu Doamna Lună 
O seară plină de fantezie. 
 
Ca să fie și mai strălucitoare 
Având un oaspete de seamă 
A chemat mai multe raze de soare 
Făcându-mi prin asta o frumoasă seară 
 
Luceafărul scânteietor 
Făcându-mi discret din ochi 
Prietenul lunii mereu însoțitor 
Mi-a șoptit să nu-mi fie de deochi! 
 
Apoi nu știu ce mi-a venit 
Și m-am pomenit trezit!... 
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Mariana POPA-POTAISA 
             România 

             GLASUL  SOLIDĂRIȚII   I 
 
     Acum când cuvintele ni se strecoară în casă 
într-o voluptate a tăcerii, când nu demult ne 
bucuram de explozia vorbirii și ne plimbam pe alei  
primăvăratice, azi mi se pare totul straniu să văd 
străzile pustii. Suntem nevoiți să ne înăbușim 
mareea interioară cu un țipăt ascuns în sânge. 
Dorul de cei dragi găsește puterea să tacă. Dorul 
de nepoți îmi zvâcnește în sânge, dar în cuvinte 
nerostite. Îl întreb: ai putea să rostești cuvinte? Îmi 
răspunde: doar în piramide ale tăcerii! În aceste 
condiții îmi asum starea de nevorbire și mă 
gândesc că pământul a obosit și ne cere un 
repaus. Cel ce guvernează totul este virusul 
generator de COVID 19. Un mare necunoscut ne-
a asediat.  
     Oare îl putem învinge? Cred că da, cu calm și 
readucere în minte a momentelor fericite. Eu îmi 
propun să vă „ofer” o croazieră pe Oceanul 
Atlantic.  Urmați-mă! 
      Revăd în minte fiorul luminos al unei raze 
imaginare dăruite de un soare blând. Nu las 
întunericul să-mi asuprească mintea și sufletul.  
Scriu… O să auziți cântul valurilor și o să vă 
bucurați de imensitatea oceanului liniștit. Ne oferă 
odihna ochilor și relaxarea spiritului. Chiar și-n 
aceste zile sărace în bucurii revăd împărăția 
apelor. Se risipește ca un vis frumos. Pot să-l 
împrumut! Mă aflam pe un vas de croazieră, eram 
la prima experiență de acest gen. Călătoria, pentru 
început, pe apele Mediteranei era marcată 
puternic de valuri furioase.  
     Mă simțeam amenințată de epuizare, îmi era 
foarte rău. Din cabina  noastră, a mea și a soțului 
meu, nu vedeam nici o diferență de culoare între 
cer și mare. Invoc divinitatea  cerându-i ajutorul. 
Eram prinsă  într-un vârtej, timpanele mele băteau 
ca și clopotele în naufragiu. Fulgere palpitau în 
atmosfera lividă. Spre seară adorm cu greu. Visam 
împreună cu furtuna, care ne însoțea continuân- 
 du-și „orchestrațiile”. Abia a doua  dimineață 
apare  ca un miracol, cerul  străveziu  era ca un 
clopot metalic sub care totul se electriza, inhalam 
aerul curat, picături de apă aduse de vânt, parcă, 
se încorporau în trupul meu pe care-l simțeam  
întinerit. Ce poate fi mai frumos de-atât? Am 
descoperit secretul călătoriei pe ape în această 
croazieră. Trăiam ca într-un film, parcă totul era 
simțit de altcineva, care-mi povestea datele 
călătoriei. Aveam lângă mine  oameni pe care-i 
prețuiam, în primul rând, soțul meu cu care 
admiram și împărtășeam  frumusețea vieții pe 
vapor. Mă temeam să nu destram visarea în care 
prezentul mă făcea să alunec. Diminețile pe 
Oceanul Atlantic mă învăluiau în dulceața 
crepusculului. 
     Natura devenea magnetică, radia în culori de 

 
 
 
mov intens la apusul soarelui. Seara, trăirile de 
peste zi îmi alunecau în jurul sufletului, băteau la 
poarta lui  îndemnându-mă   să le scriu.     Destinul 
știe ce face! 
     Pluteam pe Atlantic, priveliștile  alergau în fața 
noastră ca niște cai înaripați, totul era într-o lumină 
miraculoasă. În timpul zilei urcam pe puntea 
superioară (nivelele 13-16) încercând să descifrez 
luminile din  ochii  turiștilor. Am întâlnit oameni cu 
priviri sclipitoare venite din șoapta luminii. Mă 
temeam să nu destram visarea în care timpul mă-
îndemna să alunec.   Mi se părea că întregi 
anotimpuri am locuit pe vasul de croazieră. Acum 
rechem aroma zilelor în care pluteam pe ape când 
valurile îmi șopteau neliniștea lor. Venea din 
universul undelor vibrante din adâncuri atunci când 
vaporul le trezea. 
 
 
              

 
 
 
 
Deodată, zăresc un porumbel în zbor. Căuta            
un loc de odihnă. Mă-nfrățesc cu zborul lui, în    
gând. Îmi doream să știu povestea lui. Poate      
căuta un loc de odihnă, a obosit după un drum   
lung.   Partenera   lui,   poate   a   pierit   în   furtună,  
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poate s-a rătăcit sau e deja departe la căldura 
dorită. Probabil, porumbelul conduce un jurnal de 
călătorie și va veni pe vapor ca să noteze 
zbuciumul valurilor spre Brazilia.    Când s-a 
așezat pe vapor, era obosit și trist. Părea mut, 
ciudat și solitar. Apoi a zburat pe balcoanele 
noastre, cred că, căuta mâncare. Privindu-l, mi-a 
stârnit un gând cald, din adâncul sufletului meu a 
izbucnit un dor care s-a înfrățit cu el . Am întins 
mâna  să-l mângâi, dar a zburat pe altă punte. A 
intrat din nou în singurătatea lui. 
În altă zi, din cele patru zile și din cele cinci nopți 
petrecute pe vapor fără a coborî înainte de a 
ajunge pe continentul sud- american, am pândit 
balenele care veneau spre apele calde. Le-am 
auzit „cântecele”. Eram foarte emoționată. Era o 
trăire pe care n-am mai avut-o niciodată. Dar, cel 
mai seducător eveniment  din călătorie, a fost 
pentru mine, răsăritul de soare. Mă trezeam 
dimineața la ora 4,0 când frumosul soare săruta 
marea. 
     Vă voi duce în locul în care am aflat un maxim 
de frumusețe și neastâmpăr al simțurilor. 
Ecuatorul! Imaginația mea stimulată de vântul 
care-și spărgea pieptul trântind cu putere valurile 
de vaporul în care navigam, mă făcea să cred că 
sunt stăpâna apelor. Îmbrăcată în costum de 
carnaval eram fericită. Participam la petrecerea 
care se desfășura chiar în momentul trecerii peste 
Ecuator. O mască mare zâmbind mă studia, iar 
alta… mă picta  pe obraz încercând să mă 
transforme în personaj de legendă. Am trăit un 
minut culminant. Mi-am auzit numele, m-am 
deplasat la un „juriu” și am primit „Diploma 
turistului temerar pe Ecuator.” Acum mă tem să nu 
destram visarea în care m-a dus rememorarea 
croazierei transatlantice. Am rechemat aroma 
acelor zile pentru a v-o împrumuta și vouă, la ceas 
de seară în pandemie. Veți scăpa de singurătate 
și de o extatică tăcere! 
     Evadați din gândurile întunecare și plutiți pe 
ape!  
  

  

   PLUTEAM  PRINTRE  STELE 
 
Am visat că pluteam printre stele 
cerul mi-a trimis trei îngeri, 
i-am primit în inima mea: 
          Teodora, Iulia , Ana. 
Ochii lor sclipeau ca mărgele, 
florile din jur, toate s-au deschis 
în secunde siderale. 
Fluturii valsau pe frunze de liliac, 
florile își dăruiesc sămânța 
pentru viitoarele grădini, 
al meu suflet a înflorit și el. 
 
Bună dimineața, zânele mele, 
frumoși muguri de primăvară! 
Inima-mi tresaltă, se emoționează 
la auzul glasurilor voastre, 
adoratele mele, minune între zâne, 
timpul și-a schimbat mersul, 
a privit înapoi, să se joace cu voi. 
Cu dragostea  pentru voi, eu, 
lumea, aș putea  să îmbrățișez, 
floarea vieții voastre s-o păstrez! 

 

     ROUA  OCHILOR  TĂI 
 
 Azi, soarele răsare din a mea casă 
prin roua ochilor tăi, 
mă oglindesc în vechile izvoare 
ale iubirii de început. 
O, suflete de zbucium 
vei  reaprinde ca evantaie în sânge 
acea văpaie din trecut? 
 
Să-mi curgă în trup și-n păr 
al florilor balsam de neuitat, 
mi-e dor să respir cu tine 
împreună parfumul legendarei iubiri, 
să ne-așezăm în iarbă, s-o mângâiem. 
 
O! acea iarbă verde de acasă unde 
cunoscute petale ne zâmbesc. 
Lăcaș cu licăriri în ochi de copil 
pe râul părtaș la vise poleite, 
astăzi, dorințe uitate. 
Reveni-vor! 
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Ina DUMITRESCU - România 

                     CE ÎȚI SUNT? 
 
Vreau de azi să-ți fiu vers, să mă simți,  
     Să trăiesc prin el și să-ți dau 
          Chiar de-n viață se face târziu, 
               Tot ce-n suflet fără gratii mai am. 
 
                Ești cântecul ce mă mângâie azi... 
                     Și-n durerea din nopți înghețate  
                          Când visam printre lacrimi zăgaz  
                               Ai venit să-mi fii libertate. 
 
                                          Mă întreb ascultând printre note 
                                     De simți că-ți sunt inimă plină... 
                                Că-ți sunt printre-atâtea „egrete” 
                           Un imens răsărit de lumină... 
 
                           Vreau de azi să uit că sunt tristă, 
                                Vreau de azi să încep să zâmbesc... 
                                     Chiar de-ți sunt o imagine care 
                                          Va rămâne doar un dor nelumesc... 
     

  GÂNDURI GEOMETRICE 
 
Furtună mi-s gândurile 
Ce poate vor naște cuvinte, 
Țipete seci vor fi vânturile 
Înțepându-mi tâmpla fierbinte... 
Nu vreau îndoieli și regrete, 
Doar clipa prezentă, câștig permanent, 
S-o am definită în curbele drepte 
Și cercuri pătrate să-mi bată în piept.  
Nu vreau toleranță pentru vaga-mi prostie, 
Dar nici zâmbet strâmb aducând a dispreț. 
Nu vreau gândul meu să devină solie 
Pentru ochi ce așteaptă să mă vadă bucăți.  
Lumea mea, ieri, liniștită și rece 
Ai întors-o pe dos, ai zvârlit-o în foc... 
Matematici precise, radicaluri de zece... 
Nici măcar paralela nu mai stă într-un loc... 
Spune-mi că toată tăcerea absurdă 
Ce spulberă vântul și naște  cuvinte 
E doar infinitul ce sfârșitul scufundă 
În lacul iubirii, în suflet și minte. 

            CUGET DE GÂND 
 
Scârțâie zăpada sub pasul adânc, 
Pe fața mea șfichiuie vântul... 
E tot mai lumină la capăt de gând  
Dar cad, și… genunchii-mi sărută pământul.  
 
Un braț mă ridică și-un glas mă trezește,  
Mă scutur de nea și pornesc mai departe 
Aud repetat gândul meu cum foșnește... 
Mai merg pe Pământ sau mă-ndrept către Marte? 
 
E tot mai lumină la capăt de gând 
Și tu mă aștepți savurând o țigară... 
Câțiva centimetric, și…  am să ajung, 
Iar tu, vei fuma pentru ultima oară.  
 
Zăpada dispare și vântul adie, 
Parfumul de piersic se-mprăștie lin, 
Iar brațele tale mă cuprind cu tărie  
Și gândul meu șters, se transformă-n sublim. 
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Delia COPANDEAN - România 

                   ZIDIRE 
 
Setea de tine este mai intensă 
     Decât însăși nevoia de a fi om. 
 
     Încep să cred că la începuturile zidirii 
          Din prea plin de suflet întreg 
               Eu am căzut din tine 
                    Și am însuflețit 
                         O altă bucată de pământ. 
 
                          Am alergat vieți printre căutându-te. 
                               Acum strânge-mă la piept 
                                    Să fiu iarăși întreagă. 

              APEL 
 
Îmi tremură genunchi 
Din prima clipă în care îmi vorbești 
De fiecare dată mai puternic 
Și în fiecare „Alo?” 
Îți simt și ție vocea tremurând 
Și nu știu dacă este ecoul unui foc de paie 
Care se va stinge mâine 
Sau vulcanul unui legământ. 
 
Într-o coastă se aude zborul unei aripi 
Închid ochii și îți șoptesc numele ca pe o rugăciune 
Apoi zbor spre tine în pauza dintre cuvinte. 
„Alo! Tu, ești bine?” 

                GARA 
 
Când te-ai coborât din tren 
Să colinzi orașul 
Țineai în buzunarul de la piept 
Recuzita unei primăveri. 
Te-ai apropiat îndrăgostit de oameni 
Să le ghicești norocul 
Le-ai pipăit fețele  
Si ai încercat să îi citești in braille 
Dar, speriat, ți-ai tras înapoi mâinile pline de sânge 
Aveau atâtea măști calcaroase 
Zgrunțuroase și ascuțite 
Încât privirile le curgeau în felii, 
Atunci ai renunțat să le mai cauți sentimentele. 
 
Eu stau într-unul dintre satele acelea fără gară 
Prin care trecea cândva un tren 
Care transporta calcar și piatră 
De la cariera muntelui din apropiere 
Îmi plăcea să mă furișez dincolo de gardul grădinii  
Si de acolo la tren 
Să pășesc in echilibru pe o șină 
Și să sar pe traverse 
Mama mă găsea întotdeauna jucându-mă acolo 
Mă certa și eu promiteam să fiu cuminte 
O ascultam până a doua zi... 
Apoi trenul cu șinele lui au dispărut,  
Într-o amintire de-a copilăriei. 
 
Când îmi este dor de sunetul vagoanelor 
Fug în orașele prin care trec trenuri 
Uneori te zăresc bântuind peroanele 
Chiar înainte să îmi cumpăr bilet 
Împături gara într-o batistă 
Și o ascunzi în buzunarul de la piept 
În locul în care țineai cândva primăvara... 

               SPERANȚĂ 
 
Niciodată nu mi-am programat ziua de mâine 
pentru că am certitudinea că ea  
oricum îmi va deschide pleoapele 
și mă va ridica din pat, când eu  
as vrea sa mai dorm. 
 
Niciodată nu am privit înapoi: 
zdrențe rămase mici și bani 
risipiți pe nimicuri 
pe toate acestea le port zilnic în călcâie.... 
 
Și totuși tu mi-ai umplut  
cu un altfel de dor secundarele zilei 
M-ai învățat să număr noaptea  
în rotundul pătrarelor lunii 
să mă văd întotdeauna  
reflexie in nori și în pământ 
în oglinzi și în zidurile de aer,  
sculptând chipul tău. 
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 Radu ZĂGREAN - România 

             SĂRACII CAI! 
 
Ce grajduri goale! Caii parcă mor, 
Nici fânul n-are vlagă să-i mai ție,  
Un înger stă de veghe în pridvor 
Și florile sînt toate doar pe ie. 
                      * 
Pe la portiță umbre de mălin,  
Nimeni nu e, pustiul vrea sa plângă,  
Ferestrele-s închise de suspin 
Iar sura s-a deschis ca o nătînga. 
 
Săracii cai cu coamele în vânt! 
Săracul vânt cu sufletul afară ! 
Trăsurile se trag pe sub pământ 
Și biciul a rămas ca să ne doară.  
 
Prin fân se trec făpturi de altădat, 
Din casă ies fuioare ca de zgură,  
Săracii cai cât au de galopat! 
Si cat ar vrea să fie vii în sură  
 
Pe cumpăna fântânii-n asfințit  
Un dor de viață vrea sa se ivească, 
Săracii cai cât au de-ntinerit 
Si cat galop ar vrea să isprăvească. 
 
Dar e pustiu, nici ziua nu mai vine, 
Nici fânul parcă nu s-a mai uscat, 
O pânză de păianjen se mai ține,  
Potcoavele se satură de stat. 
 
Ce goale grajduri! Caii au murit,  
Trăsurile se dau cu înserarea,  
E biciul vechi în cui, mucegăit 
Si hamul a fugit cu depărtarea.     
 

VOI FI MAI SUS CU CÂTEVA RÂNDURI 
 
Mă voi dărâma  
     Și mă voi clădi fără încetare, 
         Jurăminte de var voi îngâna,  
              Cu mâinile mele voi hrăni  
                  Fluturi de frig 
                       Și pe cuvinte voi așeza  
                            bruma blestemului 
                                 Nu te voi lăsa pradă lacrimilor 
                                      De-ar fi să mă prefac eu însumi  
                                           Aripă de suspin,  
                                                Cu ochii tăi voi visa 
                                        Si cu palmele tale voi frământa  
                                   Prunci de melancolie  
                         Nu ne-a fost dat să murim până la capăt, 
                    Nici să ne naștem flori de salcâm, 
               Cu diavoli să orbim  
          Și cu îngeri să ne străpungem vederea 
                     Mireasa mea vei flutura ca un patrafir  
                          De te-am jertfit cândva 
                               Cruci de praf să se facă sufletul meu  
                                    Acum când buzele mele te strigă 
                                         Cu buzele macilor: 
                                              Ană, Ană  
                                                   Făptura ta  

                                         Sicriu de iubire  
                                              A zămislit. 

 

                 ALT FEL 
 
Nici jumătate nu te dau zidirii  
De-ar fi să se dărâme totul iar, 
Duhuri de foc prin venele iubirii 
Vor curge de la dulce la amar. 
 
Nu te voi da, nu-mi ceară nimeni asta, 
M-aș da pe mine unui crez incert,  
Ca într-un plâns eu sa-mi închid nevasta  
Nu as putea în veacuri să mă iert. 
 
Rămâi cu mine, Ană! Ești în mine, 
Nu pot fi umbra unei mănăstiri,  
Știu meșteșugul ăsta cel mai bine, 
N-o sa ridic urâtul pe zidiri.  
 
Rămâi aici cu traista de merinde, 
În turlă vom ascunde jurământ, 
Cu flori de măr ispita o vom prinde  
Și vom întoarce norii în pământ. 
                         * 
deschide Ană ferestrele 
să iasă izul acesta de noapte 
cu buze de liliac... 
toarnă-mi apă curată  
să-mi spăl repede visele! 
căci din cămașa de borangic 
vor ieși aburi cu ochi de călugăr,  
voi fi singur 
și nodul meu din gât va înfrunzi... 
cum te voi chema 
când limba mi se va aprinde 
într-un roi de cuvinte 
secate de miere?...  

            Fântâna Meșterului Manole 
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 Maria SÂNGEREAN-SIBIOARA 
                  România  

           TE  PORT  ÎN  GÂND 
 
S-au petrecut ani și anotimpuri pe rând  
Pustiitoare, mii de zile numărate-n gând 
Lungit-au nopțile, chiar de stelele au luminat...  
Eu port-n gând ultimul sărut, de când ai plecat... 
 
Iarna și-a întins ținutul peste vatra iubirii, 
Copacul sufletului poartă haina albă a înnoirii... 
Sclipiri argintii  am presărat pe drumul inimii... 
Și gândul fierbinte, te cheamă: iubire...să-mi vii! 
     Te port în gând... 
          El zboară către tine 
               Și gândul mi te-aduce 
                    Mai trăitor în mine... 
                         Te am în minte 
                              Aud a tale cuvinte! 
                                   Și gândul nu tace... 
                                        Oare, ce face? 
                                             Te port în gând... 
                                                   În fiece seară 
                     Ochii ridic la stele 
                          Poate-mi vorbesc ele... 
                               Te port în vise 
                                     Pe aripi deschise, 
                                          Să vii-n pragul iubirii 
                                               Întrupând cele scrise! 
Dorul tău mă găsește oriunde, om al meu,                                                         
Te am și te port în gând, clipă de clipă mereu... 
În miezul iubirii, doar pe tine te aștept, fericire, 
Dragul meu de ieri, iubirea mea de azi, de mâine! 
  
     Cu gândul la tine, simt cum se-mplinește un  vis 
          Azi, te râvnesc lângă mine, așa cum ai promis... 
               Să salte vesel cerul și pământul în sărbătoare 
                    Când mă strângi la piept, cu prima sărutare!    

     DE CE TE IUBESC? 
 

Din drag și plăcere, 
Din tainică mângâiere... 
Din dulce visare 
Din dragoste mare... 
 
Cu a dorului alergare, 
Cu a inimii chemare... 
Cu privirea lacomă, 
Cu ochii ce scapără... 
 
Și cu gândul cel nebun 
Si cu brațul să te adun.... 
Și cu gura să-ți șoptesc 
Și cu fapta să-ți vorbesc! 
 
Că sper să-mi vii... 
Că doresc să-mi fii, 
Că recunosc pe față... 
Că aștept de-o viață! 
 
Să te ating mereu 
Să fii sufletul meu... 
Să simți că te iubesc 
Să învâț să dăruiesc! 
 
La piept să te țin 
Focul meu divin... 
Cu trupul de floare 
Iubirea mea cea mare! 
 
De ce te iubesc??? 
Fiindcă, te iubesc!... 
Ești o parte din mine... 
Luminez, doar lângă tine! 
 
De ce te iubesc??? 
Toate să-ți înșiruiesc... 
E nevoie de-o viață... 
Să șezi la mine-n brață!         

                       MAGIA REGĂSIRII  
 
Luna-mi vorbește la geam, 
Visul poartă lumina trupului tău... 
Somnul se plimbă cu pasul frunzelor 
Ce freamătă-n adierea nopții 
Sub corul sclipitor de stele... 
                     Noi pășim pe cărările viitoare 
                     Ca o singură inimă, mână-n mână  
                     Și speranța, se ține scai de noi... 
                     Îngnând cumintea rugă fierbinte: 
                     Preaînalte, destinul ne calce pe urme... 
                     Îndurare, veghează iubirea-n amândoi! 
Eu renasc, când tu vii din depărtări 
Și-n abisul vieții perfide, cotidiene... 
Îmblânzim cu-n sărut raiului pierdut   
Și foșnetul luminii, zidindu-l în noi 
Trăim misterul înserării halucinante! 
                     Sub poleiala lunii armonizăm anii iubirii, 
                     Înveșmântând ființele-n tandră credință... 
                     Strângând la piept vestigiile visului! 
                     Și-n magia înstelată renaște pasiunea... 
                     Pe aripi de fericie, trecem dincolo te timp!      
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Ana VĂCĂRAȘU - România 

                                                               MENIRE 
 
                                          Nu mai știu cine sunt, nu mai știi cine ești, 
                                     Împărțim între noi aceeași mirare 
                                A-nălțării în zbor printre aștri cerești, 
                           Dar și a căderii pe-a plângerii vale. 
 
                           Creștem umbre sub cer și le dăm câte-un nume 
                      Când cu gândul străbatem drumul nestrăbătut, 
                 Și murim prin cuvinte care-ncearcă a spune 
            De ce-aici printre oameni, un alt cer ne-am făcut. 
 
Ne-am desprins de-anotimpuri scrise în calendar, 
     Haina timpului nostru, arsă-i toată de soare, 
          Nu mai suntem aceiași, am trecut un hotar 
               Ce desparte țărâna, de-a luminii splendoare. 
 
                     Recunoaștem în noi chiar menirea pe care 
                          Am avut-o înainte de-a fi bob încolțit... 
                               Înainte ca viața să ne-aștearnă cărare, 
                                    Am pornit prin uimire... și prin ea ne-am găsit. 

                    ȘI CE DACĂ… 
 
Nu-mi este teamă, sau poate nu-mi mai este, 
Să cred în minuni sau în câte-o poveste, 
Și nici nu mă mai tem de vise-nșelătoare, 
Nici de tăceri în care speranța-i muritoare. 
 
Și ce dacă mai doare cuvântul ce nu vine, 
Și nu-i nicio ninsoare să se-aștearnă prin mine? 
Ce dacă-n văi de râset răsună pustiul, 
Și, căzut printre lacrimi, ceru-și caută fiul? 
 
Și ce dacă e strigăt, și ce dacă e dor… 
Iau nimicul și-l pun într-un vers curgător, 
Nu mă tem de consoane sau vocale tăioase, 
Orice freamăt de-aripă scrijelește-n angoase. 
 
Și-n ecouri se-ntorc, răsunând, speriate, 
Toate-acele chemări, de tăceri, sugrumate. 
Pe sub cerul de plumb ce-a uitat să mai ningă, 
Nou-născutul meu vers o să-nvețe să plângă. 

                SUNT 
 
Sunt nemirarea din cuvinte 
Prin care caut o cărare 
Spre toate-acele lucruri sfinte 
Ce lăcrimează a-ntristare. 
 
Sunt un arcuș în căutarea 
Acelui sunet necântat, 
Un curcubeu lipit pe zarea 
Unui apus însângerat. 
 
Sunt praful stelei ce-a căzut 
Pierzându-se-n lumești 
concluzii, 
Desprindere de-un văl țesut 
Din fire-nșelătoare, de iluzii. 
 
Sunt râs și plâns într-o cădere 
De păsări palide, rănite, 
Un dor albastru-n viorele, 
Pe câmp de primăveri uimite. 
 
Sunt neuitarea unei clipe 
De-abandonare-n deziluzii, 
Și o trezire din morminte 
Săpate-n glia de confuzii. 
 
Sunt țipătul ce nu se-aude 
De-atâtea zgomote absurde, 
Și pasul zilei ce pătrunde 
În taina toată și niciunde. 
 
Un suflu palid de credință 
În vas fragil, nefinisat... 
Un lut banal ce-n neștiință, 
A ars în foc prea-nflăcărat.   
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 Luci TRUȘCĂ - România 

MĂICUȚA MEA MĂ BINECUVÂNTEAZĂ 
 
M-au copleșit azi mamă mii de GÂNDURI, 
     Plecat-am fost, pe CĂRĂRI neștiute, 
          Am să-ți scriu acum câteva rânduri, 
               Din sufletul meu trist, sunt RUPTE. 
 
               În INIMĂ îmi ești, blânda mea mamă, 
                    Parcă te ZĂRESC acolo, într-un colț, 
                        Aud a tale ȘOAPTE ce mă cheamă, 
                             Dintre FETE, cea mare ți-am fost. 
 
                                PRIVEȘTE mamă suferința mea, 
                                  Să știi că inima îmi e PUSTIE, 
                                       Acuma, ca-ntr-un BASM te pot vedea, 
                                            Ce am în suflet, doar Dumnezeu știe. 

 

                                         Măicuța mea, mă binecuvântează, 

                                    Mai trebuie pe-aici să zăbovesc, 

                               Cu gândul tău curat mă luminează, 

                          Să pot drumul în viață să-mi găsesc. 

PRIMĂVARĂTICĂ FLOARE 
 
Ești primăvăratică floare, 
Tu, minunată femeie, 
Ești a vieții sărbătoare, 
Ca un parfum de orhidee. 
 
Ți-e ghiocel sufletul pur, 
Tu dragoste ne dăruiești, 
Iubire ești celor din jur, 
Pe zi ce trece, înflorești. 
 
Ți-s ochii mândre albăstrele 
Limpezi și plini de blândețe, 
Buzele-ți sunt viorele, 
Părul, narcise-o frumusețe. 
 
Obrajii-ți sunt roșii lalele, 
Toporașii gingași, gânduri, 
Privirea, ți-e sclipiri de stele, 
Zambile albe, îți sunt visuri. 
 
Ești toată o grădină-n floare, 
N-ar fi fără tine iubire, 
Ne umpli viața de culoare, 
Și sufletul de fericire. 
 
 
 

BINE-AI VENIT PRIMĂVARĂ 
 

Tu vii din lumi îndepărtate, 
De unde florile răsar, 
Acolo-s grădini neumblate, 
Pe toate ni le-aduci în dar. 
 
Vii, toată-mbrăcată în flori, 
Ne ești în inimi colț de rai, 
Ne cântă-n suflete viori, 
Ne bucură al tău alai. 
 
Transformi grădina-n sărbătoare, 
Oriunde ne-aruncăm privirea, 
Parcă-i un rai, plin de culoare, 
Care ne tulbură simțirea. 
 
Bine-ai venit, iar, primăvară, 
Ni-s ochii plini de frumusețe, 
Florile ce ne-nconjoară, 
Ne fericesc, ne dau binețe. 
 
Mirajul tău ne copleșește 
Lume-ai parcă mai frumoasă, 
Parfumul tău ne amețește, 
Ne faci viața mai luminoasă. 

EȘTI FRUMOASĂ, POEZIE 
 
Chip frumos, plin de candoare 
Ești, frumoasă  primăvară, 
Gura-ți este de cicoare, 
Floare prețioasă, rară. 
 
Trestie plapândă-n soare, 
Trupu-ți mlădios se-nclină, 
Ochii doi boboci de floare 
Când privesc, doruri alină. 
 
Spic îți e părul bălai, 
Vântu-l mângâie-l adie, 
Din bujori ai mândru strai 
Și din flori de păpădie. 
 
Strălucești magic în soare 
Ca un bibelou frumos, 
Ești toată numai culoare 
Și miroși a chiparos. 
 
Versuri gingașe ca tine, 
Voi compune draga mea, 
Cu metafore divine, 
Voi picta făptura ta. 
 
În epitete te-oi scrie, k 
În rime te-oi așeza, 
Ești frumoasă poezie 
Poposită-n  în viața mea. 
Secțiunea pentru atașamente 
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Viorica CRECAN - România 

                 DE ZIUA TA 
 
De ziua ta ce pot să-ți spun bun, 
     Un călduros „La mulți ani fericiți!” 
          Să fii sănătos așa cum eu te știu, 
               Dumnezeu să-ți dea ce-ți dorești. 
 
               Ne vom întâlni sus printre stele, 
                    În miez de noapte sus în galaxii. 
                         Unde-i  locul  nostru  tu  îl  știi! 
                              Vom poposi cu drag, vom povesti. 
  
                               Printre multe steluțe vom fi iarăși, 
                                    Ce-n fața noastră vor face cărare. 
                                         Îmbrățișați cu multe, multe sărutări, 
                                              Fericire va fi  în  sufletele  noastre. 
 
                                              Când luna se va duce la culcare, 
                                         Plimbarea  noastră va lua  sfârșit. 
                                    Vom reveni  pe  razele  de  soare 
                               Și drumul nostru se va despărți. 

 

COȘUL CU FLORI 
 
Ziua  în  amiaza  mare, 
Pe  verandă  am  găsit. 
Un coșuleț cu floricele, 
Și-un  bilețel  răvășit. 
 
Mare  mi-a  fost surpriza, 
Îndată  l-am  desfăcut. 
Ți-am  văzut  semnătura, 
Cum o făceai, mai demult. 
 
A   apărut   porumbița, 
Lângă  coș  s-a  așezat. 
Și-a  scuturat  aripioara, 
Cu drag la mine s-a uitat. 
 
În limba ei  îmi  povestea, 
Eu la picior i-am pus bilet, 
I-am  grăit, ca să ți-l dea! 
Știu  că  este  așteptat. 
 
Data  viitoare  eu  te  rog, 
Coșul cu flori tu să-l aduci. 
Vreau în brațe să te strâng, 
Și  noi  iar să  fim fericiți. 
 

        IUBESC NATURA 
 
Iubesc  natura, iubesc  totul, 
Ce este frumos, în jurul meu. 
Și vorbele tale, uneori tăcutul, 
Când  sunt  la  pieptul  tău. 
 
Iubesc  dimineața cu  păsărele, 
Ce cântă, îngână când ies zorii. 
Iarba  plină  de rouă  cu  boabe, 
Desculță  călcând  te răcorești. 
 
Iubesc amiaza, fluturii ce zboară, 
Albinele  multe  culegând  polen. 
Foșnetul de frunze din grădiniță, 
Cu drag l-ascult parcă ar fi refren. 
 
Iubesc  din  suflet  amurgul  serii, 
Când  soarele  apune  după  deal. 
Și razele de soare reflectă pe nori, 
Făcându-i roșu auriu, ca un model. 
 
Iubesc  natura, te  iubesc  pe  tine, 
Încerc să nu te supăr în tăcerea ta. 
Voi cânta voi alerga și-mi va fi bine, 
Tu să taci și să faci tot ce-ai vrea. 

                 AM UITAT 
 
Am uitat de  când  am  fost  acasă, 
Au trecut ani mulți, sunt în depărtări. 
N-am mai fost la casa părintească, 
Nu am pe nimeni, nu am nici vecini. 
 
Mi-i dor de tot ce am lăsat în urmă, 
De pârul liniștit din grădinuța mea. 
De  pivnicioara  mică   întunecată, 
Care-mi era  ascunzătoarea  mea. 
 
M-am înstrăinat îmi este foarte bine 
M-am  obișnuit  aici  printre  străini. 
Dar dorul de casă des mă cuprinde, 
Țara în care ai crescut, cum să o uiți! 
 
Amintirile multe în pace nu mă lasă, 
Ziua  și  noaptea  liniște nu-mi  dau. 
Mai  vărs  și-o  lacrimă  câteodată, 
Dorul îl potolesc, dar îmi este greu. 
 
Unde m-am născut să mor aș vrea, 
Să fiu alături de  mama și de  tata. 
Dar cei dragi sunt toți cu mine aici, 
Îi iubesc mult,  îi am numai pe ei. 
 
Fiind  departe  în  capăt  de  lume, 
O duc așa mereu cu gânduri bune. 
Îmi   imaginez  că  sunt  acasă 

Și mă ascund în pivnicioara întunecoasă. 
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Eduard BUCIUM - România 

                  ZBOR DE FLUTURI  
 
Sub streșini de mesteacăn atârnă fericirea, 
     O picură văratic un dor de lună plină 
          Vin să se-adape fluturi pe dâra de lumină, 
               Atât cât le e zborul, atât cât li-e menirea. 
 
               Secundele trag linii și-mpart eternitatea 
                    Mestecenii oftează albiți, în dezacord 
                         Cu zidul ce-negrește tot cerul înspre nord, 
                              Fluturii-și iau în grabă, din fericire, partea. 
 
     Nu-i vreme de jelanii, se vrea mireasă floarea 
          Și-i scurtă vara asta, durează cât un cântec 
               De cuc cu pene sure, chemat într-un descântec 
                    Să dea unei copile norocul, ursitoarea... 
 
                    Trec fluturi, duc pe aripi polenul și menirea, 
                         Secundele trag linii și-mpart eternitatea 
                              E scurtă vara asta dar florile-și iau partea, 
                                   Sub streșini de mesteacăn atârnă fericirea... 

                        MAI ȘTII? 
 
Mai vrei să se joace prin părul tău vânt, 
Cum fost-a-ntr-o vară, o horă de flori? 
Mai vrei, când te strâng, să te dulce-nfiori 
De fluturi în suflet, de mine în gând? 
 
Mai vrei să bat coasa-n ogor cu trifoi 
Și-n cană de lut să-mi torni vinul cu spume? 
Să gust din ulcea și să uit pe ce lume 
Mă aflu?... Prin ie să-ți văd sânii goi?... 
 
Mai crezi într-o vară cu greieri bolânzi, 
Pe strune subțiri, ce cântau luminos 
Cu viers  nefiresc, anormal, dureros 
De frumos, pentru noi, de iubire flămânzi?.. 
 
Mai știi  de umbrarul din cetini de pin, 
Departe de drum, hăt în cap de răzor? 
Mi-ai zâmbit și ai vrut să te duc la izvor 
Și în păr să-ți agăț floare-albastră de in... 
 
Mai poți să asculți cum știai asculta, 
La mine în piept, clopot mare, de bronz? 
Ții minte cum calul păștea prin rogoz 
Și-n mâinile mele țineam tâmpla ta?... 
 
Mai știi cum râdeam, spulberând păpădii 
Și pe palmă țineam buburuze și fluturi? 
Mai știi cum era să murim de săruturi?.. 
Doi nebuni regăsiți, doi iubiți, doi copii... 

CE DEPARTE-ALERGĂM!... 
 
„Ce aproape de noi e lumina!” 
Ce departe-alergăm, ce departe!... 
Câți copaci s-au închis într-o carte!.. 
Câtă noapte-și ascunde-n noi vina!... 
 
Ce-nălțimi prinde-n aripă gândul, 
Ce căderi frâng din zboruri înaltul! 
Câți soldați, adormiți unu-n altul, 
Își revendică-n iarbă pământul!... 
 
Câte fronturi trag linii pe hartă! 
Cât nisip vântul cosmic așterne 
Pe imperii cu „cetăți eterne”! 
Câți pescari morți sunt în Marea Moartă!... 
 
Câte mame, să nască eroii 
Doritori a-și da sângele-ntâiul! 
Câți Ahile-și îngroapă călcâiul 
La un loc cu orice „fiu al ploii”!... 
 
Cât război pe-o planetă cu fluturi!... 
Câte măști despre zâmbet, în piață! 
Ce ambiguu-i „dreptul la viață”! 
Câte „stikere”-n loc de săruturi!... 
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 Mihail COANDĂ - România 

   JUMĂTATEA MEA DE SFERĂ 
 
Dau tronul meu, din fragede fecioare,  
     Plec din Olimp, renunț la nemurire,  
          M-ai fascinat, cu chipul tău de floare  
               Așteaptă-mă, alerg de-acum spre tine. 
  
               Tu zeitate, eu doar o muritoare,  
                    Un Ares m-a ținut captivă-o viață,  
                         Ne vom găsi prin universuri, oare?! 
                              Tu, Zeul meu, cu ochii flori de gheață.  
 
                              Tot așteptând, speranța n-ai pierdut,  
                         Ai înflorit  bolnavă fiind de mine,  
                    Eu te-am iubit, de când mă știu născut  
               Și m-am hrănit cu zilele de mâine. 
 
               Știam că tu exiști în altă lume  
                    Și am trăit în viața-mi prizonieră,  
                         Am așteptat să vii, dulce minune,  
                              Să cauți jumătatea ta de sferă. 
  
                              Te-am căutat prin lumi îndepărtate,  
                                   Cât sunt de Zeus, viața m-a înșelat.  
                                        Am tot simțit privirea ta în spate  
                                             Si te-am trăit mereu ca pe-un păcat. 

               ȘI NE-AM IUBIT 
 
Și ne-am iubit, femeie fără de păcat,  
Ne-am întâlnit în scăpătat de soare.  
Nu pot să uit, aveai un chip nevinovat,  
Când m-ai privit, din ochi curgea ninsoare. 
 
Mi-ai întins mâna și fără un cuvânt 
Eu te-am urmat prin nori de catifea,  
Cu ochii-mpăienjeniți de al iubirii gând, 
Pe ale tale coapse-am scris iubirea mea.  
 
Și ne-am iubit, ca doi străini, o dată,  
Ne-am mulțumit cu ochii și-am plecat,  
Mi-ai spus că te simți, iubito, vinovată,  
C-ai săvârșit cu mine cel dintâi păcat.  
 
Și ai cerut pedeapsă de la viață,  
Să fii a mea în fiecare zi.  
Când te trezești în zori, de dimineață,  
Să-ntâmpini ziua cu mii de fantezii.  
 
Să îți fiu cer, și apă, și pământ,  
Să mă iubești cum n-ai iubit vreodată. 
Să faci cu viața tainic legământ,  
De-al meu sărut, să fii pe veci legată. 

 

 

 

 

 

 

 

     NECTARUL IUBIRII 
 
Șampanie și tu, frumoaso, 
Ce combinație fatală! 
Să o trăiesc cu tine-odată, 
Clepsidra timpului mi-e goală! 
 
Din cupa sânilor s-o sorb, 
Ca din pahare de clepsidră, 
Ca rupte-n două zile, nopți, 
Măsura timpului s-o prindă. 
 
Să bei nectarul din clepsidră, 
Să lași doar zațul de nisip 
Și a ta urmă nevăzută 
Preschimbă-se în al meu timp. 
 
Sa beau lumina din clepsidră, 
Dar greul nopții să mi-l lași, 
Cernindu-l, poate printr-o sită, 
Am să păstrez toți ai tăi pași. 
 
Să sparg clepsidra în pahare 
Și timp spumos să pun în ele 
Să-ți dau să bei din fiecare 
Iubirea dintre două stele. 



Amprentele sufletului                                        Anul VII, Nr.2 – februarie 2021 

36 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constatin VACIU  
       România  

SĂRUTUL BUMERANG 
 
      când mă săruți 
           eu înfloresc în tine 
                și fluturii în zbor ne poartă 
                     sărutul bumerang încearcă 
                           să strângă tot ce-i mai frumos în noi 
                                sărutul ce aduce ploi de vise 
                                     îți stă cuminte sus pe frunte 
                                          sărutul ce te ține strâns de glezne 
                                               nu spune cât și unde se ascunde 
                                                    te atinge peste tot 
                                                         și-ți leagă trupul în cuvinte 
                                                              sărutul buzele își pierde 
                                                                   la pieptul tău... 

   ÎN URMA TA 
 
în urma ta 
copacii dau în floare 
și timpul  
cade parfumat 
din mângâieri 
noi împletim  
covoare 
și-n vânt lăsăm 
cuvintele să zboare 
să prindă rădăcini 
spre soare 
și să-nverzească 
adânc în noi 
când muști  
din fericire 
 
tăcerile  
au gust amar 
și-n muguri 
căutăm speranța 
când sânul trece 
peste buze iar 
tu te apleci 
să îmi culegi 
chemarea 
în urma ta... 
 

      DRAGOBETE 
 
în adunare și mulțime 
un singur suflet poate duce 
un munte de iubire și-mplinire 
spre cel cu brațele deschise 
El, fiul Dochiei, jumătate înger 
 
botezător e drumul către tine 
bun, drag, plăcut și repede 
ca un sărut ce inima îți umple 
și fără el nu poți petrece 
un an îl tot aștepți să vină 
 
fără nume, doar cuvinte 
trago, pede și cumnat 
lângă Cupidon aruncă 
mii de suflete-n iubire  
 
lângă tine pot să sper 
toate visele prind viață 
doar un zâmbet ne ajunge 
să ne strângem iar în brațe... 

REVOLUȚIA ÎN ALB 
 
în rând stau ghioceii 
cu oamenii în mână 
și strigă  
și aleargă 
prin iarba ce răsare 
copacii își lasă trunchiul 
împodobit de gânduri 
în muguri explodează 
o mică floare 
pătată doar cu alb 
 
în rând așteaptă norii 
să spele țara de păcate 
pe drum se aud 
petalele cum cad din floare 
zăpada se topește sub sărut 
și ghiocelul  
azi 
devine un adult 
 
așteaptă 
să-nflorească 
în palma ta 
chemarea 
începe Revoluția în alb 
pierdute sunt cuvintele 
doar ghioceii 
strâng oamenii la piept... 
 

FAȚA CELUI NEVĂZUT 
 

și dacă 
fața celui nevăzut 
apare acum 
când cei ce au sperat 
o vindecare 
sunt nevoiți 
să dea din viața lor 
bucăți de suflet 
și de soare 
să pună  
sângerând 
drept semnătură 
supusul deget 
de la altă mână... 
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 Iulia MOROSANU - România 

                        SENIN UMBRIT 
 
Era un august cam spinos pe harta vieții mele 
     Senin umbrit, de-un văl cețos în clipe siderale 
          Cu-n gri marcat, de sus în jos și frânt pân' la răscruce 
               Așa era destinul meu, purtam în spate, o grea cruce! 
 
               Balanță înclinată, un calcul efemer în gândul oprimat 
           Scăzând și ora mutilată din anul trist și sugrumat. 
      Însăilate dimineți pe tiv de răsărit știrbit 
 Dar ce poți face... când destinu-ți este mituit ?! 

                      PICURI 
 
Picuri nostalgici, pe umăr se rostogolesc 
Desfac din noian, fărâme de iubire 
Cer clemență, să pot să retrăiesc 
Răscolita clipă, trezintă-n amintire... 
 
În palmă, linia destinului apare 
Jarul e stins, cărbunele-i mistuit 
Deschid pumnul, împrăștii cenușa-n zare 
Salvez dorul de-al timpului rid 
 
Pe harta sorții, aprind felinare 
Mimez suspinul, opresc minutare 
Iar griul trecutului ce doare 
E stins de albastru șoptit de mare... 
Azi în mâine 

        LACRIMI DE CEARĂ  
 
Îmi plânge dorul la drum de seară 
Voiam să mi te cer și mâine 
Dar mâine-i nostalgie efemeră 
Când lacrima-i ascunsă printre gene. 
 
Închei un pact cu timpul să aștepte 
Ofrandă îi duc, nisip pentru o zi 
Sperând că azi, rămâne-n noapte 
Și mâine-n zori, va fi aceeași zi. 
 
Tăcută rătăcesc printre suspine 
Voiam să deslușesc ce-i fericirea 
Să îl păstrez pe azi în mâine 
Să nu gust iar amărăciunea... 
Lacrimi de ceară 

     NOSTALGIE 
 
Din deșertul neputinței  
să-mpletești firul în trei 
Crezul să-l verși-n noapte printre șoapte de atei 
Dezbrăcați de rugăciune,  
un tăciune drept alin  
Cu-n șirag de păcate ce  
are gustul de pelin. 
 
Un fitil abia respiră-n untdelemn să dea lumină 
Veșnic încadrate-n ramă, oglindite-n icoană 
Siluete de speranță sfidând clipa cea amară 
Când pe trupul lumânării plâng bobițele de 
ceară... 
Lași tăceri să se scurgă-n abis 
Din cuvinte ciobite ce se vor uitate 
Te dezbari de clipe trăite-n vis 
Și te rogi în brumar printre lacrimi și șoapte 
 
Cupa de ieri o clătești de venin 
Sorbind mierea din izvor nesecat 
Din condei conturezi un destin 
Dar apare... 
gândul încercănat 
 
Tacita durere plesnește, erupe 
În delirul nopții se-mprăștie gânduri 
Strigi dorul, e mut, vrei să țipe 
Tristeți ce tânjesc să se-nalțe în roiuri... 
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Petronela MOCANU - România 

             CASTELE DE NISIP  
 
     Nu construii pe-al inimii hotar  
          Castele de nisip și lumi de ceară  
               Îngroapă-le cu sete în deșert  
                    Ori pune lacătul pe călimară  
 
                    Unește-ți inima cu Cerul  
                         Și fă-ți cărare din iubire  
                              Plantează pe alei senin  
                                   Și pace în neștire  
 
                                   Adună verdele din codrii  
                                        Si-al Cerului albastru, 
                                             Sărută ploaia în cădere  
                                                  Ca un umil sihastru!    

            POETUL UNUI TIMP UMIL  
 
Eu sunt poetul unui timp mereu îngenunchiat,  
Pășesc pe vreme-ncătușat și sufletul lezat,  
Alerg printre ruine și umbre reci de gheață,  
Mă-mpiedic de ntuneric și mă lovesc de ceață  
 
Pe-o muchie de vis, găsesc trei fire de lumină,  
Le strâng în pumni și le strecor pe retină  
Prin codrii ofiliți, uscați și îmbrăcați cu seară  
Foșnesc precum frunze, fantome reci de ceară  
 
Țin ascunse-n pumni ale luminii fire  
Să le arunc în zare, pe Cer să se deșire,  
Mă agăț de-o clipă ce trăgea să moară  
Pe-un mănunchi de gânduri veștede de vară  
 
Trag de zorii ruginiți, rugând să se deschidă  
Măcar pentru-o secundă ,o rază să-și aprindă  
Și-n ruga împlinită să răsădesc în grabă  
Izvoare de lumină și verdele din iarbă  
 
Eu sunt poetul unei lumi și-al unei triste Ere  
Scotocesc și caut prin vechile unghere  
Picături de rouă și stropi vii de culoare  
Ultimelor pagini strivite-n calendare! 

ÎNTR-UN BOB DE ROUĂ PROASPĂT  
 

Într-un bob de rouă proaspăt  
Am zărit ca niciodată  
Cum dansa smaraldul ierbii  
ȘI m-am simțit vinovată  
 
Căutând să-mi fie bine  
Am alergat viața ntreagă  
Adunând în juru-mi oameni,  
Calzi și buni ca pâinea caldă  
 
Am fugit de ploaia care,  
Adăpa vesel Pământul  
Strivind stropii în priviri  
Și certând cu sete vântul,  
 
M-am ascuns de gândul nopții  
Pentru-a mă scălda-n lumină,  
Alungam al frunzei foșnet  
Semănând pe timp rugină  
 
Aruncam în gol Amurgul  
Și culoarea sfântă-a verii,  
Scrijeleam cu ură norii  
Ucigând firele ierbii  
 
Sfidam al râului murmur  
Și zdrobeam din flori petale  
Nepăsându-mi că rănite  
Se stingeau pe lacrimi goale  
 
Dansul verdelui din rouă,  
Mi-a zburat în timp privirea  
Doar pe-o aripă-mi, că una  
S-a frânt, pierzându-și menirea!  
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Mihai MARC - România 

      PAȘI PRINTRE STELE 
 
Îți tot spuneam, să mergi... încet, 
     Tu te grăbeai, că aveai treabă, 
          Întreaga viață-i... o tarabă, 
               Nu ești atent, dai... „faliment”. 
                    Când îți spuneam să te oprești... 
                         Zâmbeai, cumva... superior, 
                              Acum ești „parte”, dintr-un nor, 
                                   Eu te privesc, de la ferești. 
                                   Nu am pe cine să mai rog... 
                                   Halucinant e... c-ai plecat, 
                                        O șoaptă, doar, am apucat... 
                                             Dar nu mai pot, să te întorc... 
                                                  Din drumul, ce-l faci..  printre stele, 
                                                       Nu am putere, să te-ajung, 
                                                            Eu nu mai pot, decât... să plâng... 
                                                                 Și să privesc, mirat... spre ele.                                        

   UN FEL DE PRIBEGIE 
               
Ce resorturi mă îndeamnă... 
Să-mi duc viața, mai departe? 
De azi, nu-mi mai este teamă, 
Scriu povestea, într-o carte. 
De-o citi-o cineva... 
Asta, chiar, nu mai contează, 
Împăcat, cu soarta mea... 
Voi intra, în altă „fază”. 
Mă voi detașa ușor... 
De probleme... nefirești, 
Gândul va pleca, în zbor... 
Ca să vadă, unde ești. 
Viața-și va urma, clar, cursul... 
Până unde? Cine știe? 
Ăsta, de fapt, nu-i apusul... 
Doar... un fel de pribegie. 

  MĂ-NDREPT SPRE TINE 
 
Mă-ndrept spre tine, primăvară... 
Să-mi spăl privirile, cu flori, 
Să-mi cânte păsările-n zori, 
Să simt, că pacea mă-nconjoară. 
Mă-ndrept spre tine... anotimp, 
Aș vrea, să mă primești cu drag, 
Mai e puțin, și-ți calc pe prag... 
Eu vreau să-mi dai, doar flori, în schimb. 
Mai am răbdare, să aștept... 
În fond, am așteptat o iarnă, 
Tu, primăvară, ești o taină, 
Spre tine, draga mea, mă-ndrept. 

AM PUS O CARTE LÂNGĂ TINE 
 
Am pus o carte, lângă tine... 
Cu versuri, din sufletul meu, 
Mă rog... la bunul Dumnezeu... 
În cer... să-ți amintești, de mine. 
Acum un an, ți-am cumpărat... 
Doar... flori, dar tu... te bucurai, 
Acum, iubito, ești în rai... 
Iar eu sunt singur. Ce păcat! 
Aș vrea, de mine, să fii mândră... 
N-o să te uit, că nu am cum, 
Mai merg, cât mi-a rămas... din drum, 
Lămpașul arde... trist, sub grindă. 
Te rog iubito... să citești... 
Ți-am pus o carte, lângă pernă, 
Ești amintirea mea eternă, 
Din când în când, să mă privești. 

          AMINTIRI 
 
Am aprins o lumânare... 
În odaia, de la drum, 
Fluturii-ncercau să zboare... 
Dar..  se transformau, în fum. 
Am pus o gutuie-n geam... 
Ca să lumineze noaptea, 
Nici o grijă nu aveam... 
Și scăpam, din mână, cartea. 
Priveam frunzele de tei... 
Cum se unduiau sub vânt, 
Stelele-mi păreau scântei... 
Ce-mi intrau, pe-ascuns, în gând. 
Toate au rămas, în urmă... 
Doar un foșnet, mai răzbate, 
Amintiri, ce mă sugrumă... 
Și mă însoțesc... în noapte. 

LEGĂMÂNT NOCTURN 
 
Mi-aș pune luna căpătâi... 
De-ar fi, păcatul, cel dintâi... 
Aș adormi, cu ceru-n gând... 
Și-aș face-n vis, un legământ... 
Să nu mai fiu, de mâine, trist... 
Și să mă bucur, că exist, 
Să-mi fac doar... timp, pentru-a privi... 
Minunea stelelor târzii. 
Îmi mai doresc, un fel de fleac... 
În taina nopții, să mă-mbrac,   
De s-o putea, să plâng... puțin, 
Poate așa, o să m-alin.  
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 Maria N. BOȘTINĂ 
         România 

             TIMPURI GRELE 
 
Gânduri surde, 
     Vorbe mute 
          Îmi șopteau urechilor, 
               Dar nu doreau să asculte 
                    Nici de timp și nici de dor! 
                         Gura da să spună tare, 
                              Dar, trezită de-un vânt hain 
                                   Doar buzele au schițat, 
                                        Fără ton vorbe puțin! 
               Mai se-aude câte-un zgomot 
                    De frunze ce n-au căzut, 
                         Eu gândeam la alte timpuri 
                                   Ce-au plecat și tot se duc! 
                                        Și se schimbă-nfățișarea, 
                                             Din ce-a fost, ce ești acum, 
                                                  Nu aduce-n loc uitarea, 
                                                       Nici liniștea nu -i în drum! 
                                                            Soare-i lipsă, nu m-alintă 
                                                                 Cum făcea de obicei, 
                                                                       Rar o suliță trimite, 
                                                                            Fără a șterge din dureri! 

  VIAȚA ȘI TEATRUL 
 
Ne este viața un teatru, 
Cu scenete mari și mici, 
Grele roluri, ușoare, importante, 
Fără dubluri, fără șoptit! 
 
În viață nu ai sufleori 
Cum joci rolul așa-l transmiți, 
Cu burete nu ștergi un rol, 
Ce-ai grăit s-a și auzit! 
 
N-ai sufleor și nici dublură, 
În viață ai doar rolul tău, 
Îți joci rolul scris în soartă, 
Cum ți-e dat de la Dumnezeu! 
 
De ești iubitor și bun, 
De-ți respecți ce ți-ai ales, 
Știi să parcurgi orice drum, 
Îți joci rolul făr de stres! 
 
De ești fals, cu fețe multe, 
Rolul vieții-ți este greu, 
Iubirea de-o porți cu cinste, 
Dreptatea-i a ta mereu! 
 
Teatrul este o viață, 
Ce se joacă doar pe scenă, 
Viața-ți este a ta soartă, 
Anii vieții-s sunt arenă! 
 
 
 

            DRUMUL TĂU! 
 
Tălpile-mi fugeau de sub picioare 
Prin desele cărări necunoscute, 
Treceau prin spini și fără vreo uitare 
Cu grijile mult, prea mult cernute! 
 
Avea să-mi fie un alt început, 
Acela ce-ncepe cu toamnele târzii, 
Făr, de căldură, doar curajul scut 
Pereche fiindu-mi, spre a mă-ncălzii! 
 
Privirea-mi rămăsese încă vie 
Cu-a ta imagine, ochii-ți mai sclipeau, 
Pe buze cu un zâmbet trimis mie 
Plecai în altă lume și ne despărțeam! 
 
Nu sunt măsuri să se cântărească 
Durerea cea rămas în urma ta, 
Nici măcar o umbră să te-nlocuiască 
La cele ce urma a se-ntâmpla! 
 
Zilele-mi treceau, nu aveam noapte, 
Erau mai mari în muncă, și fără de sfârșit, 
Munceam, lucram fără de preț în toate, 
Greu le-am trecut, dar tot s-au împlinit! 
 
Dar liniște s-avem când vom fi iară 
Pe-un loc, pe bolta cerului apus 
Copiii-aș vrea să ne promită doară 
Că-și vor păstra-n respect ce noi le-am spus! 
 
Să nu își vândă casa părintească 
Pe nici un chilipir în plus, 
Că nu-i avere-n lume să-nlocuiască 
Iubirea de părinți și munca ce-am depus! 
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  Victor Gh. STAN - România 

          DOMNUL LEAX ȘTEFANU 
 
     Pe domnul Leax Ștefanu l-am cunoscut înainte 
de trecerea pragului anului însemnat pentru noi, 
1989. Era și a rămas figură pitorească a 
capitaliștilor noști. Am spus capitaliștii noștri pentru 
că și domnul Leax Ștefanu după ce s-a scoborât 
de prin locurile unde se prinde harta-n cui a 
României și sosit în București, locuind în diverse 
case ale altora, ca chiriaș provincial, a intrat în 
gașca de capitaliști bucureșteni, adică a celor care 
locuiesc în București. Persoana cu pricina, și la 
propriu și la figurat, e un fel de Goliat, sau Ghiță 
Mureșanu, baschetbalistul nostru celebru, devenit 
american, sau un Gogea Mitu, un nume tot de-al 
nostru. 
     Devenit, cum vă spuneam, om al capitalei, a 
început să-și caute consolidarea în lumea „bună 
capitalistă”. Astfel a început să iubească grosimea 
creionului până a ajuns la a privi pe hârtie curgerea 
uniformă a cernelei din stiloul lui cu peniță de aur 
cumpărat de consoarta sa, Acimond, un nume 
împrumutat de dânsul pentru dânsa dintr-o 
poveste pe care a citit-o de mai multe ori pentru a 
rămâne cu ceva din această osteneală. Și, e drept, 
din toată această lectură a rămas cu numele unui 
personaj feminin, nume cu care își alină zilnic 
consoarta. De aici, rezultând că domnul Leax 
Ștefanu este un bărbat care știe să pună lacrima 
zâmbetului lăbărțat pe rana oricărei femei, un fel 
de balsam. 
     Cum s-a răsturnat oala cu păsat dincoace de 
noua formă socială, adicătelea după ce și-a scos 
pielea politică anterioară, precum șarpele prin 
înăpârlire, domnul Leax Ștefanu a încercat să 
pășească în noile grupări politice sau prin cele 
scoase din adormire, prin altele venite din inițiativa 
revoluționarilor cu statut vechi în politica 
răsturnată. Proiectul de viitor al domnului Leax 
Ștefanu și al doamnei Acimond s-a clădit pe idea: 
deschiderea unei noi forme de viață, aceea a 
devenirii unui politician cunoscut dincolo de lumea  

celor care dau cu cerneala peste hârtia albă, care 
hârtie suportă toate cuvintele ciudate. 
     A pornit la acest drum politic în dorința de a 
deveni președintele unei formațiuni politice 
intitulată „Partidul celor care scriu cuvinte”, 
prescurta „PCCSC”. După căderea în gol cu 
PCCSC, domnul Leax Ștefanu, tot la îndemnul 
doamnei Acimont, femeie cu dorințe futuriste, se 
străduiește pentru ocuparea scaunului de consilier 
independent în cadrul unei primării dintr-un sector 
bucureștean. 
     Rezultatul a fost cel pe care nici el, nici madam 
Acimond, jumătatea întregului său, nu l-au 
acceptat, întrucât era nul. 
     Pentru a nu rămâne o nulitate, în fața confraților 
și prietenilor, domnul Leax Ștefanu și-a luat 
foamea sub braț, pantalonii rupți în genunchi și în 
tur, și pantofii tociți sub tălpile picioarelor cu 
călcâiele crăpate și a plecat hai hui pe bulevardele 
bucureștiului, zile în șir. 
     Odată, adică într-o zi bucureșteană de iulie, s-
a oprit lângă renumitul cinematograf ,,Patria” și cu 
ochii holbați privea la pozele actorilor din vitrină. 
Ca la numerele 6 din 49, din jocul de câștig, îi cade 
o idee de undeva dintr-un sus oprindu-se într-un 
loc neted de pe creierul său, mai exact unde-și 
mângâie foarte des encefalul.  
     Ia ideea de pe encefal și o pipăie pe toate 
părțile preț de câteva ore timp în care își 
cumpărase de la toneta cu înghețată un cornet cu 
dublă cantitate de înghețată, înghețată așezată cu 
multă migală de tânăra vânzătoare brunetă cu 
ochii verzi, de lângă care domnul Leax n-ar mai fi 
plecat până nu-i consuma toată înghețata pe care 
o avea spre vânzare. 
     După cum dădea cu limba pe înghețata 
policoloră reușeai a înțelege că domnul Leax 
Ștefanu era băgat în întregime, ca o râmă 
borțoasă în umezeala pământului, în prelucrarea 
ideii care-i venise pe ne așteptate. 
     În timp ce-și trecea prin capul lui mare, dorința 
de a scrie un scenariu de film, personajul principal 
fiind chiar el, înghețata cuprinsă de mângâierea lui 
iulie fierbinte a început să-i curgă pe cămașa în 
pătrățele, de pe cămașă făcând o escală pe 
pantaloni, de aici pe adidașii jupuiți și cu fețele 
găurite, și, în final, în jurul staturii lui impunătoare 
să apară o baltă din emulsie apă-lapte praf din 
cornetele pe care vânzătoarea i le dădea fără bani, 
amuzându-se cum impunătorul bărbat nu se mai 
oprea din a da cu limba amorțită pe înghețata din 
zecile de cornete. 
     La un moment dat, o tânără blondă se oprește 
lângă omul care mai avea în mână ultimul cornet 
cu înghețată și după ce-i face un număr mare de 
fotografii, intră cu el în vorbă, în limba engleză: 
     - Hello sir! (Bună ziua, domnule!) 
     Leax Ștefanu privește în gol, ne auzind 
cuvintele blondei. 
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      Fata insistă: - Foreign tourist you? (Sunteți turist 

străin?). Speak English? (Vorbiți engleza?). Your 
stately stature, if you do not visit us in Romania. (Cu 
statura dumneavoastră impunătoare, parcă nu 
sunteți de pe la noi, din Romania).  
     Nedumerit, domnul Leax Ștefanu se scutură ca 
trezit dintr-un vis horror, scoțând printre buzele-i 
tremurânde, câteva cuvinte anemice: 
     - Cu mine vorbiți, domnișoară? sorbindu-i 
albastrul puternic din ochii ei rotunji. 
     - Da, domnule, cu dumneavoastră. Mă bucur că 
sunteți român, dar cu siguranță de pământ nu 
sunteți din zona de câmpie românească. 
     - De-acolo de unde se prinde harta-n cui, 
domnișoară. Dacă în școala generală ați învățat 
geografia României, cu siguranță mă dibuiți din ce 
zonă mă trag. 
     Fata l-a privit cu multă atenție, după care l-a 
asigurat că i-a localizat proveniența. În urma unui 
salut respectuos, blonda l-a lăsat cu singurătatea, 
pe intervievatul ei, pe trotuar.  
     Între timp vânzătoarea de înghețată încuiase 
toneta golită și părăsise locul de muncă. 
     Retras din fața cinematografului, domnul Leax    
Ștefanu s-a dus glonț la madam Acimond cu 
proiectul timid între urechile sale clăpăuge. 
     Așa s-a făcut că amândoi și-au înființat o editură 
cu nume de rezonanță „Mașina de turnat asfalt”, la 
care domnul Leax Ștefanu și-a editat volumul său, 
prim și ultim din cariera sa de scriitor, intitulat 
„Drumul înghețatei de la gură până la postament”, 
volum care a primit elogiul criticilor înfierbântați. 
     Mulțumirea domnului Leax Ștefanu a continuat 
dincolo de elogiu, adică până la a primi un lăudat și 
substanțial premiu literar de la o prestigioasă și 
cunoscută revistă literară capitalistă (adică din 
capitală). 
     După această sonoră realizare, tocmai bună de 
luat în calcul și de doamna Acimond, domnul Leax 
Ștefanu se găsește la porta Academiei suedeze, cu 
o frigorifică plină cu înghețată și sub braț cu volumul 
premiat în România, în speranța primirii Premiului 
Nobel pentru Literatură. 

ALBASTRUL OCHILOR  
                                    LE-A PERDUT TĂCEREA 
 

Masca pe gură mi-a-ntunecat vederea. 
Albastrul ochilor le-a pierit tăcerea. 
Stejarii scrâjnesc printre frunze policrome 
Acoperind umbrele deochiate de fantome 
Căutătoare în lada ferecată de comori 
Care ne transportă dincolo de sori. 
(Berceni, 21.11.2020, ora 13:20) 
 
 

 
          EU SUNT DEPARTE DE MINE 
 

Cu polenul de pe sfera Luminii 
Am șters lentilele colbuite ale Timpului 
Prin care Soarele să vadă Lumea vie. 
Eu sunt departe de mine 
Cum fructul pomului de rădăcină 
Legat prin viul ombilicului de hrană. 
(București, 02.12.2020, ora 11:11) 
 
 

 
          FĂRĂ A MASTICA ALBASTRUL 
 

Miroase Timpul a friptură arsă 
Din aripi albastre de Lumină. 
Dinții mei rup hălci carbonizate 
Fără a mastica albastrul salivei. 
Prea dulcele miros de Timp 
Anihilează trecerea anotimpurilor. 
(Berceni, 21.11.2020, ora 12: 10) 
 
 

 

           ACOPERITOAREA DE SCHELETE 
 

Acum privesc prin ferestre 
Stele ale Timpului care se ceartă 
Cu zeii Olimpului pentru 
Mormintele noastre la cap 
Cruci însoțitoare de Lumină 
Altă acoperitoare de schelete poetice. 
(București, 16.12.2015, ora 5:40) 
 
 
 

     ADÂNCĂ DE ADÂNCĂ POVARĂ 
 
Nu mă scutura de frunză 
Se împrăștie rugina Toamnei 
De pe roțile care-mi cară 
Adâncă de adânc povară. 
Nu-mi lua de pe umeri povara 
Ne-ntoarsă-i din drum Primăvara. 
(București, 21.11.2015, ora 13:06) 
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   Vlad BADRAJAN 
Republica Moldova 

SUFLETUL CE ȚINE-ACEATĂ CARTE 
 
     Veșnicia alături tânără 
          Și vara verde mă privea, 
               Nu eu scriam poezia, 
                    Ci poezia se scria. 
 
                    Acesta fost-a începutul, 
                         Aur când în tot vedeam, 
                              Versurile bune 
                                    Din aur îmi păreau. 
 
                                    Azi aur încerc 
                                         Să pun peste toate, 
                                              Îndeosebi pe sufletul 
                                                   Ce ține-această carte. 

SOARE, DĂ-MI LUMINĂ 
 
Soare, dă-mi lumină, 
Lumină, lumină mai multă! 
În inimă crește-mi, Lună, 
Povești visul să-mi spună. 
 
Cerule, de speranța ta 
Și de seninul albastru 
M-ajută să fiu ocrotit 
Când merg sub a negrului astru. 
 
Zăpadă, albul tău 
În suflet, în suflet coboară, 
De rele în plapuma ta, 
Ceață, mă înfășoară. 
 
Păsări, dați-mi înaltul, 
Munți, în picioare îmi crește-ți, 
Vântule, m-ajută să suflu 
Frunzele gândului veștezi. 

DIN NEAM DE FĂT-FRUMOS 
 

Într-o pagină de carte, 
Într-un cântec preduios 
Ori într-o legendă, poate, 
Azi trăiește Făt-Frumos. 
 
Poate că în vocea tatei, 
A bunicii, mamei dragi, 
Făt-Frumos azi mai trăiește 
Ori în codrii cei de fagi. 
 
Adesea colina pare 
Imenși umeri de voinic, 
Blonde firele de Soare 
Fată par de neam vrăjit. 
 
Și apa vie de izvor 
Rana-i tămăduiește... 
Și pare peste tot 
Făt-Frumos trăiește. 
 
Și cine-i știe numele 
Și-n suflet îl mai poartă 
Acolo Făt-Frumos 
Apare, se arată. 
 
Deci nu vă mirați 
Când ochii de copil 
Poartă-n ei curajul 
Vremilor ce vin. 
 
Și nu-i pierdută țara 
Și-al ei cântec duios 
Cât încă suntem 
Din neam de Făt-Frumos. 

 

BARBA ÎMPĂRATULUI 
 

Toamna 
Rădăcina florii 
Vorbește cu aceleași 
cuvinte aromate, 
Cu care vorbește 
în primăvară floarea... 
Voce bătrână, aromată 
și mult înțeleaptă. 
 
Avem și noi drept 
rădăcini strămoșii 
Crescuți în acest sol 
Pe umerii cărora întreaga  
țară-a stat. 
Măria Lor, Strămoșii. 

      FRUMOS 
 
În natura frumoasă 
Se nasc oameni frumoși, 
Plângînd și frumos, 
Trăiesc oameni frumoși, 
Frumos și sperând 
Și mor oameni frumoși, 
Mor frumos și trist. 
 
Și numai gânduri urâte 
Uneori ne vin. 
 

GLASUL  
         SUFLETULUI NOSTRU 
 
Glasul sufletului nostru 
Răsună mereu, 
În glasul sufletului nostru 
Încapi și tu, și eu. 
Glasul sufletului nostru 
Vine din părinți, 
Vocea sufletului nostru 
De ce nu auziți? 
Glasul sufletului nostru 
Spune doar de bine, 
Glasul sufletului nostru 
Mereu răsună-n tine, 
În glasul sufletului nostru 
De ce nu mai vorbiți? 
Glasul sufletului nostru 
Vine din părinți. 
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Ioana CONDURARU  
          România 

                 FEMEIE, EȘTI  PRIMAVARA  
 
Femeie, suavă și gingașă ești  dulce Primăvară,  
     Iar orice dăruire mai mult  te înfioară 
          Încât din zări se-arată  în valuri, curcubeu,  
               Și-n rochie de mireasă  te-mbrăcă Dumnezeu! 
                    Trecând peste tristeți  cu zâmbetul de floare,   
 
          Fiecărei dimineți  dai  farmec  și savoare,  
               În timp ce trandafirii  de dragu-ți înfloresc,   
                     Pentru că ești  iubire,  Tu suflet îngeresc! 
                          Și din eterna vreme mereu senină vii 
                                Purtând un zâmbet cald și-n inimă copii! 

   MAGIA PRIMĂVERII  
 
Un mugur s-a ivit pe ram, 
Un altul stă să înflorească  
Iar primăvara un bairam,   
Vrea lumii ca să dăruiască! 
 
Și urechiușe mici se văd  
Printre petalele gingașe  
Încât vai, râd: E un prăpăd,  
De iubire Dumnezeiască! 
 
Și gâze s-au îngrămădit  
Pe ramul împovărat' de floare! 
 - „Uite, natura s-a gătit  
De o frumoasă sărbătoare”! 
 
Aplauze se-aud și-n cer  
Iar un cocor suspină-ncet! 
- „Ce minune!  Ce mister! 
Aș vrea să fiu și eu poet”! 
 
Dar primăvara maiestuoasă  
Nu ia în seamă mai nimic! 
- „Zâmbiți! Sunteți la voi acasă! 
Gustați nectarul pic cu pic”! 

         CU ÎNSERAREA 
 
Tresar când vine înserarea  
Mergând tăcută pe alei,  
Văzând cum parcă însăși zarea, 
E o voluptate de scântei! 
 
Iar soarele privește-n urmă  
Parcă nici el nu ar pleca,   
Însă-i târziu și cade-n urnă! 
-Oare mâine te-oi mai vedea? 
 
Întreabă  inima bătând,  
În timp ce pașii se grăbesc  
Și deodată-mi zboară  un gând; 
„Dar primăvară, te iubesc! 
 
Ce dacă lumea nu te -observă 
Și timp nu are pentru tine? 
Eu te ador și ești în vogă, 
Așa, mai bine stai cu mine”! 
 
Încet, încet noaptea se lasă  
Și eu mă pierd în vraja ei, 
Că e frumos aici acasă, 
Unde ard stelele, văpăi! 

           NU RĂTĂCI 
 
Nu te lăsa purtat de patimi  
Și nici de vorbe efemere! 
Iubește simplu fără gratimi  
Dând inimii tale putere, 
 
Să înțeleag-acestă viață  
Cu tot ce e și ce nu e,  
Privind cum altă dimineață  
Aduce-n dar iar soarele! 
 
De ce să cazi în moleșeală  
Și în ispite când poți lua, 
Exemplu de a fi comoară, 
Când alții vrajbă îți vor da? 
 
Nu rătăci! Caută calea,  
Către iubirea lui Iisus 
Și  fii tu însuți alinarea,  
Pentru acei care au plâns! 
                           TU 

 
Scâncești încet privind la soare; 
Părându-ți totul minunat  
Prinzând raze rătăcitoare, 
Într-un gând cu dor brodat! 
 
Și parc-ai vrea să fii regina,  
Acestei calde dimineți, 
Știind că dragostea e una  
Și e cuprinsă-n frumuseți! 
 
Zâmbești duios, zâmbești subtil  
Văzând cum astă primăvară,  
A mai adus înc-un April  
Ce șugubăț se-arată iară. 
 
Și prin eșarfe de lumină, 
Privirea ta  adânc  pătrunde  
Simțind  iubirea cea divină; 
Respirând  printre secunde! 
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SATUL ROMÂNESC DE IERI ȘI DE AZI – Redactor Nadia LINUL-URIAN 

 
Nadia LINUL-URIAN 
        România 

POVEȘTI DIN SAT: 
                            LA COLIBĂ 
 
     Hotărâtă să meargă mâine la oraș, mama 
copiilor încearcă să-i lămurească: 
     -Măi copii, măine merge mama la oraș, să 
cumpere un pat mare. 
     -De ce, mamă, de ce, ăsta nu-i bun? 
     -Nu-i bun, că  Alin nu mai încape în  ăsta. 
Doarme rău, cu picioarele adunate. 
     -Ne duci și pe noi la oraș, mamă? 
     -Păi, cine să  rămână acasă? 
     -Maria, că ea  știe  să  facă de mâncare! 
     -Mai vedem, până dimineață! 
     Dacă o vedeai pe Maria, elevă  în clasa a patra, 
nu puteai crede că e atât de harnică  și pricepută. 
Mai ales pricepută. Știa să gătescă, așa cum o 
vedea pe mama ei. Un ghem de fetiță, cu ochii vioi, 
mereu veselă  și  amabilă. 
     În clasă, dacă observă că  mă  uit îndelung  la 
florile din fereastră, pricepe că trebuie să  le ude 
sau să le  curețe  de  frunzele uscate. 
     -Doamnă, mâine nu faceți bine să  mi-o învoiți 
pe Maria, de la școală? Am de dat oile în strungă, 
zice fratele ei cel mare, fecior de însurat. N-are cine 
să mă ajute, iar Maria e pricepută  și  îndemânatică. 
Dacă vine mama, trebuie s-o aducă  și  pe  cea 
mică. Și ea e cu necazul ei... 
     -Ce necaz? 
     -S-a opărit la picioare, cu laptele fierbinte, de pe 
marginea mesei. Acum, nu poate  să mai pășea-
scă... îi e frică să mai pună  piciorul în  pământ. 
     -Doamne ferește! Cum s-o putem ajuta? 
     -N-avem cum, numa s-o lăsăm acasă, s-aibă  
grijă de cea mică! Așa, o mai supraveghează  și pe 
matușa   Nastasâia.   Are   criză   mătușa   doamnă, 

și când o apucă, sparge tot ce-i în casă. 
     Mătușa-sa Nastasia așa s-a născut. Cu 
probleme... Are acum patruzeci și cinci de ani. 
După ce  i-a murit și mama, cine s-aibă grijă de ea? 
     -Din cei zece  frați, de ce sta la voi, mătușa? 
     -Pentru că toți frații ei  sunt plecați în lume și în 
sat n-o are decât pe mama... 
     Mama, săraca, are suflet bun. Cui s-o lase? Cui 
s-o dea? Acum e bolnavă și cea mică... 
     -Plânge, o doare? 
     -Plânge în pat și spune oricui: „M-am logit, mă 
doale...” 
     -O lăsați pe Maria, mâine? 
     -O las, cum să n-o las? Dar, la oi, cine-i ? 
     -La oi e fratele cel mare, Ion. 
     -Păi, nu tata, de ce Ion? 
     -Ion n-o mai mers la școală, după  ce-o gătat 
clasa a opta.  O zis că  lui acolo îi place, la oi  și că  
acolo e fericit, că lui nu-i trebuie mai mult. Lui Ion îi 
plac și oile, și caii, și câinii...Să-l vedeți, cum 
vorbește cu ei, ca și cu oamenii. Ei, numai că nu au 
gură  să-i răspundă. Vă dați seama? 
     Leagă  caii în  ham, îi duce la pădure, încarcă 
carul cu lemne și trebuie să iasă, prin cărarea ce și-
o fac singuri, printre crengi și tufiș. Ion îi zice: 
     -Pe aici, Mircea! Înainte! Nu pe acolo! Înapoi! 
Am uitat să vă spun, lângă el, toate animalele au 
nume. Nume de oameni. Și, toate îl slujesc, cu 
credință. 
     Să vedeți cum își face calul cărare, precum 
omul. Dar, întâi ciulește urechile, ascultă, se uită la 
Ion, nu spune Da, că nu poate, dar face precum îi 
spune stăpânul. 
     Animalul simte că Ion îl iubește  și nici unul nu 
poate fără  celalalt. Sunt un tot, sunt un întreg. 
     -Mircea, mai la dreapta. Așa! Bagă de seama! 
Vezi că vin la tine, cu scorbaciu. Asta vrei? 
     Rareori mai simte biciul pe spinare, numai 
atunci când greșește rău. Altfel, s-a obișnuit cu 
dorințele stăpânului, îi simte mulțumirea sau 
supărarea. Iar spaima,o trăiesc împreună. 
     Ce, o singură data s-a răsturnat carul peste ei? 
Mircea a tras bine, dar, iapa, nefiind școlită, că era 
tânără, era prinsă sub teleguță. 
     -Păi, să fi văzut dumneata, cum o ridica de 
spate, Mircea, cu capul. Nici nu-ți vine a crede! Își 
bagă capul sub ea și o ridica. 
     -Așa sunt toți caii? Sau Ion îi știe dresa așa de 
bine? 
     -Nu, doamnă, care sunt nebuni, sunt nebuni. 
Mai ales, când încep a umbla după iepe. Poți să-i 
priponești cu orice fel de rangă! O scot din pământ 
și o iau la fugă, cu ea cu tot. Doamne ferește, să–i 
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stai în cale, atunci. Câte-odată, dacă nu pot s-o 
scoată din pământ, atâta se zbat, până cad și se 
împluntă în rangă. 
     -Cum, mă se împluntă în rangă? 
     -Cad în rangă  și  își sparg burta: mor, asta 
fac! Și îi  îngropi... 
     -Și, ce face Ion, atunci, cu ei, când nu-i poate 
stăpâni ? 
     -Îi ușor. Îi vinde la italieni. Oricum, ia un preț  
bun pe el și ăia  sunt  mulțumiți, de carne. E cea 
mai curată, iar mușchiul e numa fibră... 
     Știe Ion ce să facă. Școala nu i-o plăcut, 
măcar că doamna învățătoare îi tare bună. El s-
o tras spre lucru și gata. Atâta noroc! Decât un 
vagabond, care să cheltuie banii degeaba, prin 
parcuri... 
     -Dar, tata? 
     -Tata îi dus. Ori la parinții  lui ori la ghișeft, cu 
comercianții. Vinde ori cumpără. De obicei, 
bucate, prin târguri...numai că, niciodată în 
câștig. Mai mult în pagubă.  
     -Păi, voi, șapte  frați, din ce trăiți? 
     -Ținem  animale, facem fân, ținem porci, 
lucrăm cu ziua, pe la oameni, alături de mama. 
     -Și Luci știe  să clădescă  clăile? E abia în 
clasa a șasea! 
     -Și Luci. N-ati văzut-o cum aleargă  vara, cu 
grebla în spate? 
     -Nu-i greu? N-are decât doisprezece  ani. 
     -Cine-o întreabă? Atâta-i spune numai: Luci, 
n-ai sosit încă? Mai repede! 
     Și, Luci nu se plânge niciodată. Nici mama nu 
se plânge. Merge la biserică  și-i mulțumește lui 
Dumnezeu, pentru tot. Mergem și noi, doamnă. 
Când ne ducem numai noi, suntem de-un cor. Și, 
nu ne trebuiesc hârtii scrise, cu cântece. Cântăm 
din tot sufletul, cântăm din minte... 
     -Nu zice mama că trebuie s-o ajute și tata? 
     -Mama zice că pe  tata i-i destul să-l vadă  
în... buletin.  
     -Dar, cu canapeaua, ce-i? 
     -Păi, Alin o crescut, nu mai încape în patul lui. 
Oricum, în el trebuie să-i mutam pe ceialalți mici. 
Unde să  doarmă? 
     Numai că Alin nu vrea să schimbe patul. Are 
deja șase  ani și doarme în el de când o fost mic. 
Plânge și iar plânge...Parca n-are mama destule, 
pe cap, și  fără el... 
     Peste câteva zile, mă întâlnesc cu Maria, 
veselă, pe uliță: 
     -Sărut-mâna, doamna! 
     -A cumpărat, a cumpărat, că  ne-a ajutat cu 
bani unceșu, că-i mare patron, verișoru mamei. 
Numai că, de dormit, tot n-o vrut Alin să  doarmă 
în  el. O plâns cât o  plâns, s-o uitat lung la el, 
și....Și, noroc că  i-a venit lui Lucica o idee bună. 
     -Care? 
-I-o zis asa: Măi, Alin, ăsta nu e pat. Era de fapt  
o canapea. Asta e o colibă. E colibă făcută din 
pieile, o canapea. Asta e o colibă. E colibă făcută 

din pieile, de la oile lui Ion, de la stână. Tu nu știi cum 
doarme Ion, pe piei? 
     Deodată, ochii i s-au făcut mari, cât cepele. 
Bucuria i se putea citi în priviri. 
     -Colibă? Ca a lui Ion? Din piei de oaie? 
     Se uită  Alin când la mine, când la canapea, se 
urcă cu picioarele pe mușamaua maro  a ei și sare, 
sare, aproape de tavan. 
     -La colibă, la colibă, o să dorm la colibă... 
     A doua zi, bucuros, Vasile, frațiorul din clasa întai, 
i-a spus d-nei învățătoare,  la școală, cum doarme 
Alin, la colibă.. 
     La început, învățătoarea a rămas mută, speriată, 
crezând că și Alin s-a mutat cu Ion, sus, la colibă. A 
înțeles însă, repede. 
     Doar noi eram atât de fericiți că cineva i-a împăcat 
sufletul lui Alin, iar cei mici puteau să schimbe patul 
lor cel mic, cu unul mai mare... 
 

                                  
 
 
                               TE ROG! 

 
Mai lasă-mi, Doamne, Mama-n viață 
Și dă-i, tu, Doamne, tot ce vrea, 
Ca să se bucure și ziua, 
Și noaptea, fără boala grea! 
Mai lasă-mi, Doamne, Mama-n viață, 
Păzește-o, apăr-o de rele, 
De orice umbră de durere, 
De întristare și de jele! 
Ferește-o, Doamne, de tristețe 
Și orice boală, o alungă 
Din preajma Mamei. 
La poarta casei, fă-o slugă! 
Poate, așa nu va-ndrăzni 
Să treacă pragul casei părintești, 
Și se va duce în pustiuri, hăulind, 
Orbecăind, jelind și blestemând. 
(În alte locuri, pradă ea găsind). 
Mai lasă-ne, Tu, Doamne, 
Mamele, în viață! 
Îndură-te, de sufletul lor blând, 
Căci le-ai trimis cândva, în lumea asta 
Să fie niște îngeri, pe pământ! 
Mai lasă-mi, Doamne, Mama-n viață! 
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Alina FLORICA - România 

DESPRE POEZIE, CA ACT DEMIURGIC TOTAL 
 
     Sunt unii poeți, la care cuvintele se înnobilează 
pe ele însele, împrospătându-se și reîmprospătân-
du-se, statornicind limbajului noi semnificații, care 
izvorăsc dintr-un preaplin al sufletului din care 
cititorul gustă originalitate, autenticitate și spontanei-
tate, îmbogățindu-și spiritul pentru eternitate. 
     Un exemplu în acest sens este, fără îndoială, 
poetul, prozatorul și profesorul de Limba și literatura 
română, născut pe meleaguri sibiene, Savu Popa, 
care debutează în peisajul literar românesc la o 
vârstă fragedă, cu siguranța spiritului ales, trimis să-
și îndeplinească menirea aici, pe pământ. 
     Volumul Noaptea mea de insomnie, apărut  la 
Editura Cartea Românească se remarcă, dacă ținem 
să aplicăm diferite criterii estetice, printr-un stil inedit, 
care se distinge prin vigoare artistică, prin puritatea 
imaginilor poetice, concizia și precizia ideilor, 
aproape sentențioase ce relevă o erudiție vastă și un 
îndelung exercițiu liric. 
     Chiar structurarea cărții pe cele cinci părți 
distincte trădează continua căutare a perfecțiunii în 
materie de poezie, domeniu în care astăzi se 
desfășoară foarte mulți amatori și prea puțini 
profesioniști. 
     Iată că poetul sibian își caută propria formulă 
estetică și o face fără prejudecăți, cu siguranța 
chirurgului ce-și mânuiește abil bisturiul, 
impresionând lectorul, pe care-l servește cu toate 
roadele bogate ale creativității sale. 
     Imaginația luxuriantă, figura tutelară a mamei ca 
ființă angelică, protectoare a copilăriei inocente, 
erosul, cu rol de catalizator al existenței, căutarea 
sinelui cu propriul centru sunt doar câteva dintre 
elementele care atrag atenția la o primă lectură și 
care creează noi și noi valențe la o relectură atentă 
într-un adevărat spațiu poetic inițiatic. 
     E mai mult decât evident faptul că lipsesc 
efuziunile sentimentale, probabil că iubita, reală sau 
imaginară, nu reușește să se ridice la nivelul 
așteptărilor spiritului ales, capabil de cele mai 
profunde și nobile sentimente. Iubirea rămâne o 
perpetuă căutare, iar iubita trebuie să constituie un 
alter ego al poetului aspirant la îndumnezeire prin 
iubire. 
     Textele te frământă, te segmentează și te 
reconstruiesc într-un periplu al celor mai înalte idei, 
cu reminiscențe de acută religiozitate, dar și de 
sensibilă filosofie existențială, ce fac sufletul să 
vibreze. Realitatea pervertită de atrocitățile unui ritm 
ostil, cu care creatorul nu mai poate rezona, e 
creionată cu minuțiozitate, glacial și exact, prin 
imagini insolite, de un calm nefiresc: „îmi 
cronometram visele/ al doilea tot timpul mai lung  
decât primul,/ al treilea,/ odată cu zgomotul/ de fiare 
la prima oră,/ în cimitirul vesel e mașini./ geamurile 
umezite/ aminteau de retina bătrânei...” 
Unul dintre poemele care te răscolesc, năucind 

mintea și inima este cel care are în centru 
imaginea femeii ca entitate spirituală, simplă prin 
gesturile sale mărunte, ancorată în realitatea 
imediată, suavă la atingere, pură, și totuși, altfel 
decât și-ar fi dorit-o poetul: „ea a ieșit din casă,/ 
și-a șters tălpile goale/ de preșul de la intrare,/ 
respirația ei, la atingere,/ o pană albă./ a luat 
fiecare haină din mașina de spălat,/ la urmă, cerul 
șifonat/ l-a pus peste,/ l-a atârnat la locul lui de la 
un capăt la altul/ cu două cârlige cam rupte.” 
De asemenea, textul intitulat o scrâșnire din dinți 
ilustrează tendințele postmoderniste de 
recuperare a funcției vitale a operei literare, 
configurând într-o veritabilă ars poetica, travaliul 
procesului creator: „poezia,/ o scrâșnire din dinți/ 
a scrâșnirii fiecăruia din dinți,/ rădăcinile unui/ 
mare fost imperiu/ din care/ au crescut/ copaci de 
piatră,/ copaci de țărână,/ copaci de aer.”   
Aceeași ardere interioară, de dimensiuni cosmice 
transpare și în versurile: „foaia de hârtie/ pe care 
urmează să scriu,/ întinsă înaintea mea,/ un 
deșert alb/ unde nimeni/ nu a mai călcat până 
acum/ nimeni nu a mai simțit/ soarele dogoritor ca 
un ochi sângeriu de reptilă./ mâinile, gâtul, 
cuvintele uscate,/ arse.” 
      Imaginea autorului, sfârtecat de impulsurile 
cotidiene din poemul din paltonul lui ros de 
remușcări fascinează și predispune la o gravă 
meditație asupra actului demiurgic: „acel poet 
bătrân, însoțit de pisica lui,/ s-a oprit lângă lacuri, 
a scos un teanc de hârtii/ din paltonul lui ros de 
remușcări,/ le-a dat drumul pe apă,/ fără a clipi.” 
Se poate observa aici, o extindere a portretului 
„bătrânului dascăl” din lirica eminesciană, care se 
zbate între adevăruri irespirabile și amăgiri. 
       Evadarea din cotidian se poate face prin 
scris, fie că vorbim de lirică, fie că ne referim la 
proză. Totuși, atunci când liniștea devine 
atotstăpânitoare, când îți găsești echilibrul în 
propria ta esență, începe „să ningă invers”, adică 
te purifici în spațiu și timp.  
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Valeria BILȚ - România 
 

        ÎNGERE, TE ROG  
 
Strânge-mă în pumnul tău ușor  
     îngere cu aripi luminiscente  
          deschise către zbor  
               fă-te cochilia mea  
                    fă-te uterul în care eu cresc 
                    vietate plăpândă 
                         în palma ta  
                              fetus ghemuit în fluidul tău protector 
                                   impregnează-mă de lumină 
                                        translucidă, irizantă 
                                             lasă-mă, îngere, să beau  
                                                  din elixirul tău hrănitor 

Hierofanie I  
 
Un înger e cu mine.  
Îmi șterge inima de picurii de sânge.  
Desface țesătura de bătăi  
sub care sufletul îmi plânge.  
 
Îl mângâie cu aripa de binecuvântare 
și pune-n el Lumina curat vindecătoare.  
 
Un înger e cu mine și altul stă de șase,  
Ascultă pașii tainici ce fug către zenit.  
Altul deschide ferestre către vânturile arse 
și cere pentru mine adieri de bun cuvânt.  
 
Îngerii mei mă ascund sub aripi și-mi șoptesc 
să-mi adun negura pletelor, s-o răsfir peste lumi.  
Să pășească timpul alene cu pasu-i rapace, 
drum să-și croiască, smerit, la fecioara căzută sub cruce. 
 
Îngerii mei mă înalță constant din abisuri 
fumegătoare peste ritmurile mele. 
Mă smulg din genunile vuitoare  
de spaime, deznădejdi și durere.  
Mă scaldă în strălucirea cu noime  
Izvorâte din inima cercului de putere. 
 
Îngerii mei zboară în stol peste lume.  
Ca pe o pană de-a lor mă adie spre cer.  
Înălțarea din ei se strecoară în mine,  
Șterge noroi din prăpăstii și lave de crater.  
 
Seacă aburul rânced și suflare divină inspir. 
Îngerii mei nu mai pândesc fetide genuni. 
Zenitul s-a scurs împăcat în Nadir,  
Liniștea curge și spaĺă furtuni. 

             IMPLACABIL 
 
Se întâmplă prea multă plecare –  
definitivă, nedorită, fără planificare. 
Se întâmplă prea multe zboruri 
pierdute în noapte 
cu sensul unic înscris pe bilete 
fără stații și fără escale,  
un singur drum și o singură decolare.  
Poeții devin piloți ai propriului spirit 
un vehicul lansat pe traseul astral, 
se duc muți într-o veșnică poezie  
scrisă în sistemul sideral. 
Se întâmplă prea multă moarte 
prea des ne sunt visele smulse și 
sfârtecate 
se întâmplă mereu și neîncetat.  
Uneori cu urlete disperate,  
alteori cu șoapte împăcate, 
dar niciodată cu șansa revenirii  
de unde s-a plecat.  
Se întâmplă mereu.  
Se întâmplă de toate. 
Prea multe definitive plecări?  
Poeții trăiesc chiar și atunci  
când se duc pe vibrarea de suflet  
scufundându-se pe sub zări.  
Prea multă moarte?  
Moartea le scrie poemul etern, 
ei nu pier, se transformă doar, 
în note muzicale 
pe cel mai îndepărtat cluster. 
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Vasile BELE - România 

  CHIUZBAIA – VATRĂ DE SPIRITUALITATE,              
           LEAGĂN ȘI SCUT DE APĂRARE 
 
   Satul românesc între tradiție și modernitate 
           (continuare din revista nr.1 – Ianuarie 2021) 

 
     „El - satul românesc - s-a păstrat feciorelnic, 
neatins în autonomia sărăciei sale, pentru vremuri 
când, va putea să devină temelia sigură a unei 
autentice istorii românești" - spunea, atâta de 
frumos, raportându-se la aspectele din viața satului 
tradițional, Lucian BLAGA. Și, iată, că am ajuns la 
valoare de adevăr a vorbelor sale! Satul tradițional 
românesc este plin de istorie. Propunerea noastră 
este cercetarea în amănunt a obiceiurilor, în 
existența lor, pornind de la luna martie. Nu voi 
aborda cunoscuta și frumoasa clasificare a 
obiceiurilor deja existentă și voi lua drept reper de 
studiu etnofolcloric satul Chiuzbaia.  
     Vă vom prezenta, obiceiurile care se oglindesc 
în lunile de primăvară – lună care semnifică 
începutul de anotimp, trezirea la viață, începutul 
anului agricol cu lucrările ce se fac în această lună.   
Apoi, ale lunii următoare ... și-așa pe rând, întregul 
an calendaristic, cu speranța că o să fim obiectivi, 
iar cercetarea noastră va fi de folos. Acuma, se 
naște întrebarea – de ce s-a început cu luna 
Martie? Răspunsul este simplu – împreună lucrăm 
la un proiect extrem de interesant – promovarea 
satului românesc! Scoaterea din amorțeala în care 
se află. În studiul nostru, vom încerca abordarea 
tradițională dar și compararea ei cu abordarea 
modernă, specifică secolului în care trăim, iar luna 
Martie poate fi numită luna începutul de an nou.  
     Fără a sta pe gânduri, asumându-ne întreaga 
responsabilitate pentru fiecare articol, ce se va 
„naște", începând din această clipă, vom prezenta 
realitatea satului românesc, la modul autentic și 
real, fără a ascunde ceva! Informațiile, studiile sau 
cercetarea „la fața locului", a satului românesc în 
cea mai frumoasă reprezentare și prezentare,  

evoluția obiceiurilor satului românesc, dar și ori 
obiceiurile păstrate și împământenite în vatra 
satului. 
     Pe scurt, adăugăm noi, vom prezenta satul 
românesc între trecut, prezent și viitor. Între 
tradițional și inovație. Efect și cauză. Obiceiurile 
ce-l caracterizează și cu care se mândrește. 
Obiceiuri și tradiții, ce trebuiesc arătate lumii. 
Obiceiuri și tradiții despre care se vorbește, și 
desigur, despre care se va mai vorbi din ce în ce 
mai puțin. Dar, și cu părere de rău, trebuie să 
recunoaștem, că avem și obiceiuri de mult 
pierdute. Obiceiuri despre care doar cu înțelepții 
satului, adică cu bătrânii din sat, mai poți să 
discuți. Poate, vom reuși să le salvăm de la ceea 
ce specialiștii și, de fapt, toată lumea o numește, 
fenomenul pieirii.  
     Avem sat tradițional frumos, avem obiceiuri și 
tradiții frumoase. Viața tradițională a țăranului este 
plină de credințe și superstiții. Vrem, de-a lungul 
cercetării noastre, să vedem cât de actuale sunt în 
viața satului tradițional, acestea. 
     Trecerea de la tradițional la modern, pierderea 
punctelor de autenticitate în favoarea kitsch-ului și 
a nonvalorii, viața de zi cu zi a locuitorilor, viața 
bătrânilor, dar și a tinerilor - cei care sunt, tot mai 
mult ,,furați" de mirajul plecării în străinătate – asta 
vrem să surprindem. Și, sperăm să fim cât mai 
obiectivi. Ne îndepărtăm de folclor? Și care este 
prețul pe care îl plătim, fără a ne da seama! Pentru 
că orice, în lumea în care trăim, are un preț! 
     Trăim în lumea modernului și a modernității!    
Așa, cu necazuri și greutăți, căci nu ne ocolesc! 
Suntem mereu „în fugă", și nu avem timp de nimic, 
nici măcar de noi! Păstrăm, alterăm, uităm, 
modificăm și facem cum ne place sau ne este 
rușine de aceea ce au fost moșii și strămoșii 
noștri? Ei aveau și duceau o viață liniștită. Desigur, 
necazuri și greutăți existau și atunci.   Dar, altfel 
treceau peste toate. Trăiau sănătos și, un aspect 
extraordinar, trăiau mult, „în timp". 
     Legile nescrise ale satului românesc mai au, 
azi, valoare? Cine suntem sau ce suntem în fața 
atâtor legi și norme, cu care suntem, uneori, fără 
efectul juridic scontat, înconjurați? Putem afirma, 
fără a greși, că suntem în țara, sau, că trăim în 
țara, în care legile, normele, hotărârile sau 
dispozițiile se nasc ,,pe bandă rulantă", gândindu-
ne că aceste cutume, sunt, de altfel, punctul de 
plecare în noua „eră juridică" pe care o trăim și o 
traversăm, cu atâta mândrie! 
     Normele nescrise ale satului tradițional au 
întărit relațiile între indivizi, au făcut ca obiceiurile 
și tradițiile să fie respectate, transmise și 
perpetuate, fără a fi alterate, cu strictețe și sub 
noțiunea respectului, știindu-se că încălcarea 
legilor a adus și forme de constrângere sau 
sancționare, uneori prea drastice! De aceste 
pedepse se fereau, „fugeau", și-și duceau veacul 
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în respect, unul față de celălalt. 
     Folclorul avea rolul lui foarte bine definit. Și, se 
respecta! Despre grupele de caracter ale acestuia 
vom scrie mult în numerele ce vor urma, cu ajutorul 
și vrednicia lui Dumnezeu. Obișnuitul, moralul, 
eticul, frumosul, religiosul - sunt doar câteva 
aspecte despre care, așa cum am promis, vă vom 
vorbi, pentru că toate acestea asigurau, în cadrul 
colectivității tradiționale, conviețuirea. Spre 
deosebire, azi, avem legi scrise! Dar, nu-mi doresc 
să vorbesc despre aceste cutume, a zilelor noastre, 
căci, sunt cum sunt! O știți dumneavoastră foarte 
bine. Cutuma sau obiceiul juridic este, de altfel - și 
vorbesc despre primele legi împământenite „de 
când e lumea, lume!" - cel mai vechi izvor al 
dreptului. 
     Amintesc faptul că la începutul Evului Mediu, 
trona legea nescrisă, acel obicei al pământului, 
după care se conduceau așezările. Încălcările 
cutumei, pricina și rezolvarea ei, s-au judecat după 
„LEX  OLACHORUM", ce-a fost  păstrat până la 
început de secol XIX, ulterior fiind alcătuit, obiceiul 
pământului sau „legea românească", „JUS  
VALAHIUM" sau „IUS  VALACHORUM" - culminând 
cu anul 1864, când a apărut Codul civil, pentru 
prima dată. Și câte ar mai fi de povestit despre 
acestea! Cât de frumoase sunt. Sperăm, doar să 
reușim în demersul nostru propus - cu 
profesionalism și autenticitate. 
     Obiceiul este o formă de a fi, este o formă de 
conduită, și amintiți-vă doar, răspunsul la o banală 
întrebare, care ar fi de cele mai multe ori așa: ,,Noi 
nu vrem să schimbăm obiceiurile! Așa e obiceiul pe 
la noi și așa vrem să rămână!". Eu, trebuie să 
recunosc faptul că în drumurile parcurse prin satul 
tradițional românesc, la întrebarea: „- De ce-i așa?", 
și „- De ce nu-i altfel?", am primit un astfel de 
răspuns: „- Așa e obiceiul satului. Și nu-l 
schimbăm!". Umil și smerit, m-am supus obiceiului, 
pentru că asta se cere. A-l respecta cu supunere. 
Și, ce înseamnă toate acestea? Experiența unei 
vieți! 
                         
DRAGOBETE – LEGENDA LUI DRAGOBETE (I) 
                     (24 februarie - folclor) 
 
     La ce pot să mă gândesc azi? La ce oare? Cum 
la ce...? Toate lumea „DRAGOBETE țuca fete", în 
sus... „DRAGOBETE țucă fete", în jos! Păi clar că la 
DRAGOBETE mă gândesc și eu!  
     La legenda lui DRAGOBETE vreau a mă 
întoarce. O știți? Nu prea, așa-i!? La noi nu prea e 
cu Dragobetele ... la noi e mai mult cu „țucă fetele 
în șezătoare". Dar există o legendă a lui Dragobete.  
     Cică, era odată, în sfârșit... demult-demult... că 
așa trebuie să fie o legendă... undeva într-un ținut 
de basm, o fată frumoasă,  ce-și păștea oile lângă 
apa limpede a unui lac, iar în legendă, lacul 
își pierduse numele, pe cât era de limpede și de 
minunat, pe atât era de tulburat, când o vedea pe 

tânăra și frumoasă Dochia, ce-și păștea liniștită, 
fără pricina unei griji, oile... minunăția de mioare... 
iubea fiecare amănunt al locului... dar, prea 
tânără fiind, nu a rămas niciodată să înnopteze în 
jurul lacului... pentru că legenda zice că avea și 
lacul povestea / legenda lui. 
     Era o poveste... despre care îți venea să crezi, 
au ba! Cum stăpâna oilor pe cât era de frumoasă 
pe atât era de curajoasă, și ar fi dorit să vadă 
realitatea care zicea că... într-un moment dat al 
anului, din lacul cu pricina s-ar ivi o arătare... în 
chip de prinț, care, pământenilor se arăta că un 
nor, că o ceață... unii povesteau despre 
frumusețea fără de asemănare a chipului din nori, 
sau din ceață... și adunate toate nu făceau decât 
să stârnească curiozitatea frumoasei noastre 
pământene.  
     C-o fi adevărat? Că n-o fi? Or fi doar vorbe? 
Vorbe or fi... dar frumusețea chipului o atrăgea... 
era curioasă și în sinea ei își zicea că odată și 
odată va rămâne în noaptea cu pricina în jurul 
lacului pentru a vedea misteriosul chip ori... 
pentru a anula pe vecie vorbele legendei. Zilele și 
săptămânile treceau precum trec și azi. Ba au 
trecut chiar și ani, și ea, Dochia după nume, se 
făcea din ce în ce mai frumoasă, încât vorba din 
poveste „la soare te puteai uita, ori la dânsa ba!"... 
pețitori peste pețitori, veneau la părinții fetei, să-i 
ceară mâna, însă fata nu și nu!    Niciunul dintre 
așa zișii pețitori nu aveau acel chip, precum cel 
din povestea noastră, precum chipul misterios ce 
ieșea din când în când din lac... Niciunul! 
     Amar și supărare era pe capul părinților fetei 
care cereau ajutorul lui Dumnezeu, rugându-se 
că fata lor cea atâta de frumoasă să-și găsească 
iubirea, să îi facă bunici, iar ei să se gândească 
la un sfârșit al vieții cu bucurie că fata cea mândră 
era la casa ei. Nici vorbă de așa ceva!   Lacrimi 
curgeau râu... însă fata o ținea una și bună... 
cobor cu picioarele pe pământ, lăsând în urmă, 
preț de o clipă, legenda, rostind un mare adevăr, 
care zice „ai mare grijă ce îți dorești, că s-ar putea 
împlini!"... așa azi... așa mâine... așa cu fata... 
așa cu lacul. 
(va continua) 
 

 

                                       

 



Amprentele sufletului                                        Anul VII, Nr.2 – februarie 2021 

51 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Preot Ioan-Aurel RUS  

           România 

                            GĂLBÂNAREA 
 
    Vara anului 1965 o fost una faină, căldură multă 
și mare și poate chiar o țâră de săcetă. S-o copt 
devreme multe fructe, apa o cam scăzut prin 
fântâni, dar eram în vacanță și era bine. Moșu 
Marchiș avea doi meri de vară, pe marginea hatului 
cu uncheșu Mihai, fratele vitreg a lui tata. Noi, acolo 
în vecini, eram o ciurdă de copii. Cunoșteam 
fiecare gredină și fiecare pom. Dar mere așa dulci 
ca la Moșu nu prea erau prin apropiere. Mergeam, 
scuturam mărul, mâncam câte puteam și restul 
luam cu noi și, hai la scăldat la „hâlboană”! Era 
aproape și repede ajungeam acolo. Apoi, aveam 
avantajul că valea Ilișuii era chiar lângă drum.   
Zilnic, din mai si până prin septembrie eram la 
scăldat. Și noaptea visam locurile unde să ne 
bălăcim a doua zi. De sub podul de la șosea și 
până în Gura Văii, unde valea noastră se vărsa în 
Someș, erau o mulțime de locuri de scăldat. De ce-
mi rămâne în minte atât de bine acea vară, când 
toate erau aproape la fel? 
     Poi, tocmai aici stă povestea titlului. Pe la 
mijlocul lui iulie la noi pe uliță o apărut o epidemie. 
Hepatita sau gălbânarea, cum îi zicem noi. Și o 
început a veni cam zilnic Salvarea, că așa-i ziceam 
atunci la mașina de la ambulanță și căra la Spital, 
la Dej, câte unu sau doi copii de la noi de pe uliță. 
Doctorul Ștefănescu, de la Dispensarul medical 
comunal din Uriu, o început să-și facă probleme. 
Era cerută salvarea întruna. La un moment dat pe 
secția „contagioase” a Spitalului din Dej, ne-am 
cam mutat noi „cristurenii”. Problema era deja 
gravă. Aproape din fiecare casă plecau câte unu 
sau doi la spital. În partea a doua a lunii august i-o 
venit rândul la sora mea, Cuța, să meargă cu 
salvarea la Dej. Dar nu o durat mult si pe finalul 
lunii, de ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul - zi de post și ajun - adică 29 august 
(duminica), am plecat și eu. La spital trebuia să stai 
minim 21 de zile și urmai un tratament destul de 
ușor, cu multe pastile 

și câte o injecție pe zi. Asta se numea „Iuvocirol” 
și o rețin bine, că avea miros a pișalău de cai și îți 
înfierbânta capu și roșeai la față. Apoi, luam 
Vitamina C și B Complex. De acasă putea să ne 
aducă pachet la geam. Geamul era direct la 
stradă. Primeam carne de pui fiartă, miere de 
albine, lămâi și multe bomboane de lapte. Așa era 
atunci tratamentul și acestea le primeam de 
acasă, la pachet. Ce te faci însă când  pe secție 
apar peste 30 de copii de pe aceeași uliță? În 
spital se cerea ordine și disciplină. Boala cerea 
multă relaxare și ore de somn. Ce ordine, ce liniște 
cum cerea dl doctor Boieru?! Noi ne jucam ca și 
acasă, fotbal pe coridoare, volei, toate nebuniile 
copilăriei. Veneau asistentele și încercau să ne 
pedepsească. Erau câteva surori de spital mai a 
dracului, dar cu noi și-au găsit nănașu. Copii! 
Minte de copil frustrat atunci când este pedepsit. 
Ar fi vrut doamnele să ne închidă în saloane, dar 
umplusem cu capete de chibrituri toate broaștele 
de la zarurile ușilor. Ba, mai mult, zahărul pe care-
l foloseau la cafea era zilnic schimbat cu sare sau 
pus piper în el. Când se făcea tratamentul, legam 
cordoanele de la halat, la spate, la câte două 
doamne. Râdeau și ele când vedeau de ce 
suntem în stare și atunci ne luau cu buna, ne 
dădeau bomboane de lapte, dar fără cremă și 
astfel, deveneam mai cuminți. 
     Sora mea nu a stat mult, după vreo două 
săptămâni a plecat acasă, Atunci am plâns mult. 
Odată, că rămâneam fără ea și, a doua oară, că 
începea pe 15 septembrie școala și eu trebuia să 
merg în clasa I.Trist an, tristă vară... 
     De toamnă ce să mai zic? A început anul școlar 
și fără mine. Nu am fost acolo să-mi iau propriul 
Abecedar.  Asta m-a durut cel mai greu. Doamna 
învățătoare, Ana Hordouan, m-a strigat la catalog 
și a explicat clasei de ce sunt absent. Mi-a trimis 
acasă manualele școlare. 
     Când am mers acasă din spital, pe data de 24 
septembrie, era o zi de vineri. Acasă era mâncare 
de post,  fasole frecată. Mirosea așa de bine, dar 
eram de-acum la regim. Sâmbătă, în 25, au venit, 
la amiază, de la școală doamna învățătoare cu 
toată clasa la mine. A fost un gest emoționant.  Am 
plâns și am râs de bucurie cu ei. La școală nu au 
fost probleme, am recuperat repede ceea ce se 
predase și, la final de an, am reușit să mă clasez 
pe locul I, cu încă trei colegi - Ghiță Cherecheș, 
Doru Frumosu și Ionel Pop. De altfel, acest cvartet 
de premianți a mers așa până la finele celor 8 ani 
de școală generală, cu oarecari sincope și 
alternanțe. Era în popor și mai circulă și azi o 
vorbă precum că „ce începe rău se termină rău”, 
dar la mine, cu școala, nu a fost valabilă.        
     Vara acelui an nu o pot uita, iar de la acea 
„gălbânare” m-am ales cu un regim mai deosebit, 
o viață întreagă. Suișurile și coborâșurile 
copilăriei... De aceea mă minunez acum și spun: 
„ce vremi și ce oameni!” 
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 Daniela ACHIM-HARABAGIU 
                  România 

 
              LEGENDĂ  
            
Din sufletul meu, o bucată, 
În acest trup încorsetată, 
Bântuie pe Acheron, râul tristeții, 
În aval,  
În amonte, 
Nu știe dacă, în estuar ajunsă, 
Unde râul e primit  
De-a mării Ionice gura deschisă, 
Dincolo de poartă să treacă, 
Spre Tărâmul Zeilor. 
 
Titania, regina zânelor lui Shakespeare, 
Știind că noi oamenii am ales  
Libertatea de a încălca regulile, 
Mă ceartă, reproșându-mi că  
Nu am cerut permisiunea  
Lui Poseidon, zeul Apelor, 
Și e posibil să-i atrag mânia, 
Să-mi tulbure apele… 
Sau chiar să-mi înfigă tridentul în coaste. 
 
Tentația către acest tărâm e teribilă, 
Îmi va fi oare îngăduit să trec? 
Cupidon îmi face drăcos cu ochiul, 
Știe că m-am îndrăgostit de un Titan, 
Dar Titania nu știe, 
Nici eu nu știu, 
Doar sufletul meu, 
Pentru care ea face o vrajă, 
Și suflând peste el zefirul, 
Îl trimite în Câmpiile Elizee.  
      
 
 
 
 

             EU, UMBRA MEA 
Poetei Anna Akhmatova și pictorului Amedeo Modigliani 

 
Vezi tu, iubite, mi-ar fi plăcut să asculți trandafirii...  
Acei trandafiri pe care i-ai văzut crescând  
În podeaua casei tale  
Din urmele pașilor mei 
Frânte de așteptare...  
Știu că n-ai să mai vii 
Și-o să mă doară.  
Tu însă, n-ai să știi 
Că acei trandafiri  
Au crescut  
în clipa aceea  
în care eu, umbra mea 
Am bătut la poarta ta,  
dar tu nu mi-ai deschis.... 
Și bătusem cale, atâta... singură, 
Arzându-mi lumina de  
Gura ta, de chipul tău...  
„Mai bun decât cel ales" ... 

        TE VA IUBI MAI MULT... 
Poetului Serghei Esenin și Isadorei Duncan 

 
Am scrutat pământul 
în cele patru zări 
și când te-am găsit dansai!  
Ca un animal de pradă vrăjit,  
Ți-am adulmecat dansul sălbatic,  
Stropind în jurul meu orbirea celor ce mă vor,  
Îngerul meu blond,  
Frumos și blând, 
Îngenuncheat, stârnit,  
Rob alor mele farmece, 
Apriga-mi iubire 
În tine-am trezit,  
Eu, înrobită ție 
demonul meu... 
Nu știam că moartea 
te va iubi mai mult... 

 

Isadora Duncan și Serghei Esenin 
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Felicia POP - România 

     Felicia POP a absolvit Universitatea de Nord, Baia Mare, 
specialitatea biblioteconomie - română și Universitatea Babes-Bolyai 
din Cluj Napoca, 1989 profil latină-română. 
     A studiat și puțină critică literară având lucrarea de diplomă: 
Cincinat Pavelescu  
 
Versuri și EPIGRAME.  
 
     A cochetat cu EPIGRAMA încă din facultate dar și cu cântecul și 
dansul popular, făcând parte din Ansamblul de cântece și jocuri  
populare  studențești Cluj-Napoca, cu care a făcut diferite turnee prin 
țară.  
     După absolvirea facultății a continuat activitatea culturală la sat, în 
județul Sălaj . 
     Și-a urmat câteva preocupări pe linie culturală. A fost culegătoare 
de folclor, a cules și o variantă a baladei Miorița din zona Sălaj pe 
care a și publicat-o. 
     Din 1990 a venit la liceul Constantin Brâncuși - Dej, unde a alcătuit 
un Cerc de icoane naive pe sticlă, cu titlul: „Fereastra deschisă spre 
absolut". Membrii Cercului au fost premiați la concursul.de iconografie 
organizat la Casa Armatei - Cluj, unde a luat 5 premii cu elevii, 5 
mențiuni și un premiu 2. 
     A fost membra Cenaclurilor Trill și Radu Șaplacan, Dej, conduse 
de domnul Radu Zăgrean, Toni Chiar și Sorin Diaconescu. 
     A scris peste 100 de EPIGRAME, publicate în unele reviste. 
     Cu sprijinul domnului Suciu Adrian, un poet bistrițean de mare 
valoare, a fost difuzată la o emisiune de muzică și folclor alături de 
colegii săi: Radu Zagrean și Toni Chira, Adriana Szilaghi, Elena Ciura, 
Valeria Bilț și alții. 
     Dumnezeu să o odihnească! 
     Din păcate nu s-a mai putut bucura de revista „Amprentele 
sufletului”, nr.1, pentru că a fost răpusă fulgerător de năpraznica 
pandemie pe care o trăim. 
 

        DINCOLO DE... 
 
Dincolo de noi e cerul, 
Dincolo de viață, e eternitatea, 
Dincolo de prezent, e trecutul. 
Trecutul ne ajunge din umbră,  
Prezentul e viața, credința, 
Viitorul e o motivație, o speranță. 
Dincolo de bucurie, durerea . 
Durerea și suferința, două componente  
ale legii de fier a naturii. 
Dincolo de gânduri, sunt visele. 
Dincolo de visele mari, se nasc speranțele mici. 
Când gândurile se întâlnesc cu un vis, 
se naște o speranță. 
Daca visele pier, viața e ca o pasăre  
care nu poate să zboare . 
Realitatea și visele se împletesc ca într-un miraj. 
Acolo unde florile înfloresc, există o speranță,  
Speranța e un dar divin dat de Dumnezeu  
pentru a ne înfrânge temerile  
și a nu ne lăsa cuprinși de ele. 
Speranța ne înșală zilnic,  
și totuși trăim cu ea toată viața! 

 

  

  

Autor, Felicia POP 
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 Daniela FORCOȘ - Italia 

                                    DOAR POEZIE 
 
Pentru tine 
     nu sunt altceva decât poezie! 
          Încă miroși a crini 
               ca în noaptea de mai care a fost. 
                    Când mi-ai lăsat  
                         pe trup și în suflet 
                              amprente de zâmbete. 
                                                         Lacrimi albastre 
                                                    plouau din ochii tăi, 
                                               iar cu petale de trandafiri  
                                          îmi vindecai rănile adânci. 
 
               Înlăuntrul tăcerii era atâta iertare 
                    și pe cer un râu de secrete. 
 
                                                    Erau buzele tale 
                                               care implorau timide sărutări 
                                          În piept era mult foc 
                                     și un timp... fără timp. 

 TĂCERILE MELE 
 
Uneori o poveste sunt 
în cuvinte puține 
străpline de iubire 
ce te împing dincolo de 
orice dorință 
dincolo de deșertăciunea nopții 
ce ascunde visele  
cu umbra trupului tău. 
 
Uneori mă simt cum o pasăre 
ce-și zbate neîncetat aripile 
hoinărind aerul 
pentru a zbura tot mai sigur în înalt 
chiar și atunci când însuși  
cerul plânge. 
 
Uneori mă simt a fi un curcubeu 
ce soarbe cerneala tăcutelor lacrimi 
ce sculptează cuvinte pe 
foaia-mi însângerată. 
 
Sunt aidoma unui pumn de țărână  
împărțită în două  
unde îmi semăn tăcerile 
și unde îngrop rănile timpului. 
 
Sunt apă și sânge 
rază de lumină în zori 
un tânăr surâs uneori plin de durere 
cum o rugăciune în caldul asfințit.  

                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... 
 
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  
Cufundată într-o mare de trăiri efemere... 
 
Dumnezeu stă de veghe la căpătâiul meu 

 

 



Amprentele sufletului                                        Anul VII, Nr.2 – februarie 2021 

55 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laura CÎRCU MUNTEANU  
              România 

                                          

                                                       
                                                         Victor ȘTIR   
                                                           România    
 VIAȚA TEXTULUI  CA  
                                 „VISE ÎNTRE PARANTEZE”  
 
     Cu volumul „Vise între paranteze” poeta 
Laura Cîrcu-Munteanu ajunge în câmpul editorial 
cu un relativ efort recuperator, pentru că dacă unii 
colegi de generație se grăbesc să îndese volume 
după volume în mapa de autor, concitadina 
noastră se naște ca autoare cu un volum care 
aduce cititorului poezii din mai multe perioade de 
creație. 
     Este adevărat, poezia peisagistă face o notă 
aparte în cadrul volumului doar pentru crearea 
unei ambianțe în care se petrece derularea 
expozeului ideatic, sentimental: „tu,/ iarna mea,/ 
cea fără de candoare/ eu doar în tine-ngheț/ în 
non-culoare/ când/ mi se-afundă tocul/ în 
pământ…/ eu, doar în tine/ sunt nemuritoare/ și/ 
îmbrăcată în albul tău/ mai sunt…”  (”Reproșul 
iernii”).  
     Pasiunea pentru peisaj înclină către „Iarnă și 
culoare”: ”Un iris alb evadat din glastră/ Fără nici 
un permis să ofilească/ Grăbindu-se ca nu cumva 
să piardă/ Această iarnă rece și albastră”). Cu o 
tandră violență, poezia înflorește în ,,Isterii 
cromatice” dominate de doar posibilitatea împlinirii 
(”doar îmbrăcată în culori/ mai poposesc la tine-n 
minte/ și mă ignori iubindu-mă/ când mă urăști 
fierbinte…/ iar când lumina e difuză/ când arzi de 
nervi/ câte un bec/ mă-njuri în draci/ din colț de 
buză,/ Îmi iau culorile/… și plec!”. Coborârea Lunii 
între patru pereți, aduce fluxului textual o notă de 

fascinație, romantism, interiorul camerei asediate 
de nuanțe fiind straniu împodobit cu siluete de 
ceară care se mișcă prin visul excentric. „Și vinul 
din/ strugurii cei interziși/ cu care mă-mbăt 
conștientă de risc…”. Din  faldurile de ”Seară 
nebună/ Cu caii tăi verzi!” -se vede, autoarea nu 
 tranzacționează perceptibil limitele visării sau ale 
expresiei, împingând versul spre rosturile ultime.  
     Cu agilitatea unei schimbări a registrului, poeta 
se oprește la poezia de meditație care constituie o 
secțiune a volumului excelent reliefată, în poemul 
Maci sfinți (”Între cer și pământ/ E-o fântână din 
care/ apă vie se bea/ numai stând în picioare/”). 
Vremelnicia existenței umane este surprinsă în 
tușe discrete, nostalgice: „Între cer/ și pământ/ nu 
stă nimeni/ să vadă/ cărarea de maci/ și pasărea 
dragă,/ fântâna cea vie/ ce-așteaptă să dreagă/ 
vreun suflet nătâng.../Între cer și pământ/ se moare 
de grabă”.  
     Cu frumosul vers „Mi-e noapte de tine”, care dă 
și titlul unei poezii, construcția volumului pășește 
spre poezia de iubire care infuzează producția 
poetică pregătită pentru debut. Delicatețea 
turbionară a sentimentelor este păzită de o discretă 
frică însoțitoare a celor mai frumoase momente. 
Deschizătoare a sensului, poezia „Ea”: „Cine se 
crede să m-atingă pe umeri,/ Tocmai acum…/ 
Când sunt mai urâtă/ de noapte/ de mine/ de tine/ 
de nuferi…? Ignor totul/ din pat mă ridic/ Rochia de 
noapte mi-e lungă/ și-o calc/ În graba în care încerc 
să dispar/”) sau, în final, (”privește-te!-mi strigă/ 
sunt tu! credeai că meriți mai mult?! Nu meriți…/ 
Furai! /Hai, Să te văd! Ți-e jenă? Ți-e frică? 
Zâmbește! Zâmbește și-acum!”) 
     „Singurătate”, „Orgolii”, „Aripi furate”, „Reproșul 
Evei”, „Tu știi”, „Resemnări” sunt trepte ale 
volumului, trepte reprezentative pentru veritabila 
poezie de iubire, distilată de autoare prin grila 
proprie: transcrierea cu finețe a unei simțiri 
conduse cu măiestrie în text fără a friza 
sentimentalismul, facilul.  Incongruența unor stări 
sufletești se exprimă prin pasta tare a orgoliilor, 
sugerând rezolvarea doar prin disjuncție: dar, da, 
susțin, ucis în nu. Implacabila trecere a vieții, a 
timpului, este surprinsă în versurile „Ne ninge iar/ 
din infinit/ pe tâmple/ în încercarea/ De-a lipi ulcica 
spartă/ prin care ni se scurge/ grabnic timpul/ și nici 
nu observăm în fugă noastră/ că-ncărunțește 
lemnul vechi/ din poartă”- poezia „Timp grăbit să 
ningă”. 
     Versurile au o curgere firească, înflorită din 
concepția despre poezie a autoarei care socotește 
că frumusețea se găsește în chiar condiția 
naturală, firească a gesturilor umane: „Nu căuta 
poezia aici/ Nu știi de-i abur cețos sau e sau nor/ O 
găsești în viori tremurând/Și poate în starea de 
dor/… nu căuta poezia aici/ E ascunsă în pașii  
ce-i faci/ Când te plimbi/ Doar cu umbra-ți, pe drum/ 
Cu ochii în stele și… taci”. Chiar dacă viața este  
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este socotită de eul auctorial o valoare supremă, 
așezată pe piedestal, este găsită formula unei 
detașări ludice care să provoace viața la un 
exercițiu al indiferenței, însemnând jocul de zaruri. 
     În „Prea târziu pentru rațiune”, descoperim 
năzuința spre lumină în celebrarea unei relații 
transpuse textual în zona posibilității dictate, apoi 
a unei hotărâte decretări a singurătății ca o 
penitență personală. „Ascunde mă-n gânduri la 
tine/ Și lasă-mă, ziuă să-ți fiu/ Când noaptea mă-
mbracă în vină/ Și pentru rațiune e târziu./(…) 
Ascunde-mă-n umbra planetei/ pe care-o vedem 
numai noi/ Când Luna ne-ascunde de ziuă/ Și ne 
împarte noaptea la doi” scrie poeta. 
          S-ar părea că poezia „Vise între  paranteze” 
prezintă în brevis problematica întregului 
volum. Dorința glisează între metafora și visul 
care poate prinde corp, împlinire. „Să îmi cumperi 
te rog primăveri cu lavandă/.../ să-mi cumperi 
duminici din cele mai sfinte/.../ să îmi cumperi un 
ceas/ care nu se oprește/.../ un semn de 
exclamare”/ Aceste dorințe cvasi reale se 
prelungesc în reverie: „Cele trei puncte/ ce tot vor 
să ofteze/ Și două-trei vise/ În paranteze...” 
Sesizăm o împrospătată manieră de relaționare a 
realității cu visul, atât de original așezată în 
metaforă. 
     Colocviul interior se metamorfozează în jocul 
de fantasme sobre și speranțe nuanțate spre 
deschiderea unui orizont care interesează, atât 
existențial, cât și artistic. Poeta spune cu verb 
autoritar: „Uneori/ În ochii-mi prelungi/ Se ascund 
emisfere/ De ploi și de vânt/ Și atunci nu mai poți/ 
Să mă-alungi/ Din Rai, pe Pământ…” 
     Volumul conține poezii cu tematică diversă 
adunate de autoare, așa cum scriam, într-un efort 
recuperator de propria-i exigență, însă nota 
dominantă a volumului, este poezia de iubire în 
care eul cultivă o detașare, o singurătate fără 
semne de ieșire. Viața este clasată în dosarul 
singurătății și salvată în vis, categoria ultimă care 
se dorește reală.  
Cartea este o surpriză, cu care Laura Cîrcu 
Munteanu apare în rândul congenerilor, surpriză a 
unui scris matur, consistent și fără ezitări. 
 

             POEM ÎN NON-CULOARE 
 

A cam îmbătrânit și toamna 
De-atâtea frunze ruginii... 
Mi-a înfrunzit tăcut, paltonul 
Tot așteptându-te să vii... 
 
Mi-e dor să-ți lași norii să ningă 
Poeme, peste pașii mei 
Și-un alb sublim să mă cuprindă 
Când se aud în ușă chei... 
 
Mi-e frig și cald în tine, toamnă, 
Și nu mai înțeleg ce vrei... 
Nu mai am loc de frunze moarte, 
Te rog… să vii să ții le iei 
 
Te-aș mai iubi puțin... dar doare, 
Zăpada ce te va sfârși 
Și-am să mă-mbrac în non-culoare 
Și n-ai să mă mai poți găsi... 
 
Și-atunci din ceruri, Cineva 
Va coborî pentru o vreme 
Și mă va ninge suficient, 
Să-mi facă liniște-n poeme... 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   VISE ÎNTRE PARANTEZE 
 

Să-mi cumperi, te rog, 
Primăveri cu lavandă… 
Mai am încă loc 
E gol pe verandă 
 
Să-mi cumperi duminici 
Din cele mai sfinte… 
Mai e încă loc 
De aduceri aminte 
 
Să-mi cumperi un ceas 
Care nu se oprește… 
Mai e încă timp 
Secunda-nflorește 
 
Iar de rest...să-mi aduci 
Un semn de-exclamare 
Să-l pun în tulpina  
Ruptă, de floare 
Cele trei puncte 
Ce tot vor să ofteze 
Și două trei vise 
În paranteze... 
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Marița  GRIGOR  
      România 

I se zice prăjitură. 
Mai domnește, mai frumoase 
Și fiecare-n parte gustoase. 
 
- Seara, cam aproape de ujină, 
Tot cu șorțul luat în mână, 
Se puneau pe hodinit 
Pe jucat și pe horit. 
,,- Vai săraca fată fecioară, 
Cum nu ști cu cine joară!” 
Și-i făceau mândre cântări, 
Veneau fete și feciori, 
Ca să vadă fiecare 
Și să guste din mâncare. 
Mâncărurile erau gustoase, 
Socăcițele frumoase, 
Tot gustau și iar gustau 
Și tare se bucurau, 
Pentru mire ori mireasă, 
Despre nunta cea aleasă 
Și-apoi se duceau acasă! 
 
- A doua zi când se sculau, 
Iar la ajutat veneau. 
Tot așa cu voie bună 
Și lucrau o săptămână. 
De cum începea nunta 
Și până ce se găta. 
După nuntă, spălau vase, 
Socăcițele frumoase, 
La spălau, le aranjau, 
Nicio grijă nu aveau. 
Nu era ca și acuma, 
C-azi îi cam sucită lumea. 
Nu merge la ajutat, 
Nu fac nunțile la sat, 
Le fac la restaurante, 
Și-acolo se fac de toate, 
Dar nu-s făcute ca-n cuptor, 
N-au nevoie de-ajutor. 
Azi, avem ospătari, 
Oameni harnici gospodari, 
Foarte bine pregătiți 
Și la multe nunți poftiți! 
 
- Mai demult era așa, 
Când nunta că începea: 
Veneau acasă femei, 
Câte una, câte trei 
Și-ajutau fiecare, 
La făcutul de mâncare. 
După supa cea gătită, 
Altă mâncare-i pregătită, 
Se făcea curet'i umplut, 
Fiert în oalele de lut. 
Curetiul fiert și gustos, 
Era pregătit frumos, 
Și se punea apoi la fiert 
Așa încetuc-încet. 
Se punea apoi să fiarbă, 
 

Se făceau zeci de colaci. 
Care se-mpărțeau la feciori, 
La fete, la temători. 
 
Deci, se-ncepeau a fa colacii, 
Frumușei, așa ca macii 
Și se coceau în cuptor, 
Pentru fiecare temător. 
După temători, primeau colaci, 
Cele patru perechi de nănași. 
Și nănașii-aveau colaci, 
Roșii ca pe câmpuri maci. 
Împletiți colacii-n tri, 
Și cu multe flori pe ii (ei) 
Înstruțau colacii frumos, 
Că nănașu era fălos. 
Înstruțau frumos colaci, 
Și-apoi dați la oameni dragi. 
Nănașii de cinste-n sat, 
Să-mbdiau la cununat.   
 
- Apoi, joia când sosea, 
Porci se pregăteau a tăia, 
Câte unul, câte doi,  
Că așa era la noi. 
Câte doi ori câte trei, 
Să mânce lumea din ei. 
Câte trei și câte patru, 
Ca să mănânce tot satu. 
Când se tăiau porci, cam cinci, 
Nu se mai tăiau și junci. 
 
- Veneau femei, socăciță, 
Ce umblau ca cele iță, 
De la războiul de țesut, 
Că era de lucru mult. 
Se făcea multă mâncare, 
Supă, carne și sarmale. 
Veneau din sat alte femei,  
Dintr-o casă una, două sau trei. 
Veneau cu drag la ajutat, 
Că era mult de lucrat. 
Veneau cu șorțuri alese, 
Toate, frumoase bucătărese. 
Ascultați-mă pe mine, 
Femeile-s talentate gospodine. 
Dădeau sfaturi, mult lucrau 
Și grijă multă aveau. 
 
- Apoi, totul se-ncepea, 
Cu zeamă pe găini a fa! 
Resteuțe tot făcea, 
Cam toată săptămâna. 
Făceau supă în oale mari, 
Ca și pentru gospodari. 
Făceau supă de găina, 
Fiartă cam o săptămână. 
Câteva din socăciță, 
Făceau în cuptoare, turtă. 
Azi, cum îi lumea bună de gură 

    TRADIȚII DE NUNTĂ ÎN 
       SATUL CHIUZBAIA 
            NUNTA MAI DEMULT 
                (poezie populară) 
 

- Multe m-o-nvățat mama, 
Pe când eram mititea, 
În brățucă mă lua 
Și peste tot mă ducea, 
Că umbla ca socăciță 
Și m-o-nvățat de micuță, 
Pe la ospețe și nunți, 
Unde umblă oameni mulți. 
Pe la petreceri și clăci, 
Unde umblă oameni toți. 
 
- Nunta bine-am învățat, 
De la-nceput, pân la gătat. 
Că-ncepea de miercurea 
Și se găta, abia, lunea. 
De miercuri și până luni, 
Ascultați, măi oameni buni, 
Lumea-n sat tot petrecea, 
Când nunta în sat era. 
 
- De miercuri nunta-ncepea 
Și lumea tot petrecea, 
Se cânta mult, era joc, 
Se ura la miri noroc! 
Se juca și se cânta, 
Doamne, bine se distra! 
Femeile socăcițe, 
Umblau ca și niște ițe, 
Bărbații cu sticlă-n mână, 
Unul spre altu închină, 
În sticluță băutură, 
De-ajungea o săptămână. 
În oiegi era horincă, 
Ba de mere, ba de prună, 
Și-ajungea la-ntreaga lume. 
 
- Tot lucru începea cu bine 
Și cu-o sfântă rugăciune, 
Întâi pentru mirii dragi, 
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Mai pe-ncet, să nu se ardă! 
Așa miercuri, așa joi, 
Așa vineri și apoi  
Era sâmbăta aci, 
Tot umblau a pregăti. 
Mâncăruri bune și gustoase 
De socăcițe frumoase, 
Mâncăruri de mâna-ntâie, 
Ele de cinste să fie! 
Socăcița pregătită, 
O chemau mereu la nuntă. 
 
- Cum trecea săptămâna, 
Duminica ce venea, 
Astăzi lumea-i pregătită, 
Toți să ajungă la nuntă. 
La nuntă cu voie bună, 
Să joace o săptămână. 
Duminica dimineață, 
Se adunau la mire și la mireasă. 
La mireasă se adunau 
Și-acolo cu toți cântau. 
Și la mire tot așa, 
Doamne frumos mai era, 
Toată lumea petrecea, 
Din suflet cu inima. 
 
- Atunci venea tot satul 
Petreceau unul cu altul. 
Nu era lume certată, 
Așa era altădată. 
Astăzi, lumea îi sucită, 
Merge cine vrea la nuntă, 
Ba unii cu confirmare, 
Ba alții din depărtare, 
Unul mai măreț ca altul 
Și nu participă tot satul. 
Astăzi, lumea-i cu mânie 
Și nu-i așa bucurie. 
 
- Nu cântă fete, feciori,  
Nici temătoare, temători. 
Eu cred că le e rușine, 
Astăzi nu mai cântă nime. 
Vine muzică plătită 
Și ei cântă-ntreaga nuntă. 
Astăzi la nuntă lumea 
Aproape toți vin cu mașina, 
Nici nu mâncă, nici pot bea, 
Că asta e regula! 
 
- După răsărit de soare, 
Vin fetele – temătoare, 
Veneau temătoarele, 
Frumoase ca zânele, 
Temători și temătoare, 
Feciori și fete fecioare, 
Frumoase care de care, 
Îmbrăcați de sărbătoare, 

În costume populare, 
De se mira Sfântul Soare. 
 
- Fetele mândru-mbrăcate 
Și tare frumos aranjate, 
Te uitai, te minunai, 
Frumoase zile trăiai. 
Acuma toate-s sucite, 
Obiceiurile-s uitate, 
Nici în seamă nu-s luate. 
Am mai auzit eu bine, 
La unii le-ar fi rușine, 
Să se-mbrace popular, 
Se-mbracă, dar tot mai rar! 
 
- Doamne ce frumos era, 
De sclipea toată nunta. 
Fetele aduceau flori, 
Pentru a lor temători. 
Florile de rosmalin,   
Se cosea la clop, fain. 
Se coseau frumos la clop, 
Să aibe mirii noroc! 
Rosmalinul floare mândră, 
Astăzi lumea te cam uită. 
Rosmalin mândruță floare, 
Iubit de-orice temătoare, 
Se punea și la fete și în clop, 
Cine-l poartă are noroc. 
La temători p-ângă clop, 
La fete pe lângă conci, 
Puneau cipci, puneau țânțăle, 
Tare fain era cu ele. 
Puneau țânțăle și cipci, 
Tare fain era atunci. 
Frumușele fetele, 
Pregăteau mărgelele. 
 
- Fetele-și puneau mărgele, 
Pângă cipci, pângă țânțăle, 
Iar după ce se gătau, 
Colaci pe mână luau, 
Cu zadii, cu mândre flori 
Și temătoare și temători 
Și-așa se porneau prin sat, 
La nuntă tot de chemat. 
Și umblau din casă-n casă, 
Atât era nunta de frumoasă, 
 
- La fiecare casă rosteau, 
Poezia ce-o știau. 
O frumoasă poezie, 
Ca tot omu-n sat să știe, 
Că se face nunt-aleasă, 
Cine-i mire, cine-i mireasă. 
Cine-s nașii, de-s cu stare, 
Îs cutare.... și cutare... 
Numele li se spunea, 
Să-i știe toată lumea. 

- În casă decum intrau, 
Temătorii, creștinește, salutau. 
Bună ziua nu prea era, 
Că pe Domnul lăuda! 
Dar la noi prin satu nost, 
Alt salut la nuntă-o fost. 
Și zicea lumea așa, 
Că-n sat lumea prea știa: 
„- Aflăm pe Dumnezeu  
cu dumeavoastră!”, 
Iară gazda cea de casă, 
Răspundea tare voioasă: 
,,- Dumnezeu v-aduce-n 
pace!”. 
Aveau șterguri mândre  
și cu flori, 
Haznă că îs temători! 
,,- Gazdelor ne dați iertare 
Și un pic de ascultare, 
Că noi umblăm pe cărare, 
Temător și temătoare, 
Trimiși de al nostru împărat, 
Cu gând sfânt de însurat!  
Și-o aflat fată din sat, 
Gata și ea de măritat. 
Pe noi temători de frunte, 
Adunați în vreo trei sute, 
Ne-o trimis ca să vestim 
Și la nuntă să vă poftim, 
Că și dumneavoastră  
aveți fete și feciori 
Și vom fi trebuitori, 
Pe când ei s-or însura 
Și la nuntă n-iți chema. 
Să nu gândiți că suntem niște 
cealăi, 
Ori niște pravalăi, 
Că suntem soli împărătești, 
Precum și dumneavoastă 
vedeți, 
C-avem zadii de mătase, 
De la frumoasa noastră 
împărăteasă, 
Avem cipcă și țânțăle, 
Să știe lumea de ele 
Și de noi ca temători, 
Frumoși ca și niște flori!”. 
Cam asta era poezia, 
Ce temătorii o spunea, 
Când în case ei intra. 
Gazdele se bucurau 
Repede ei începeau, 
Îndată se pregăteau. 
Ca să vină toți la nuntă 
Și să fie lume multă. 
Atunci tot satul venea, 
Nu e ca și acuma! 
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Nelu DANCI - România 

NEVASTA MEA-I IUBĂREAȚĂ 
 

Nevasta mea-i iubăreață  
Mă ține numai în brață 
Și îmi face semn cu mâna 
Să merg să îi sap grădina… 
 „Primăvară! Primăvară! 
 Toate plugurile ară…” 
 
Că ea nu poate să sape, 
Că o dor oasele, toate, 
De cât a muncit săraca 
Și cu furca și cu sapa. 
 „Primăvară ce treci iute, 
 Încă zăpada-i pe munte!” 
 
Eu m-am apucat de zor 
Să sap, că am motocultor 
Și mintenaș am terminat 
Ea s-a și pus pe plantat.  
 „Primăvară! Primăvară! 
 Mândra seamănă secară!” 
 
Plantat-o și usturoi, 
Toamna, c-așa-i pe la noi, 
Că e bun făcut mujdei, 
Cu grătare dragii mei! 
 „Primăvară hai ’napoi, 
 ă mergem să paștem oi!”
  
Nu cu grătarul de fier 
Ci cu ăla de vițel, 
Fie și de porc, fărtat , 
Cu el sunt eu învățat.  
 „Primăvară! Primăvară! 
 Ieșim, noi, pe camp, pe-afară!” 
 
Pe la Paște tăie mielu’ 
La Rusalii tăiem vițelu’, 
Iar porcu’ pe la Crăciun  
Să fie doar gras și bun. 
 „Primăvară! Primăvară! 
 Urcă frunza-n codru iară!” 
 
Și uită-te dumneata,  
Musai, este și-a săpa, 
S-ai usturoi în grădină,  
Când primăvara, iar vină. 
 „Primăvară, te-oi hori, 
 Câte zile-oi mai trăi!” 

ALT FEL DE DRAGOBETE 
 

Dragobete! Dragobete!  
Nu mai ești de țucat fete, 
Numai babele de amu 
C-ai îmbătrânit și tu. 
 
Nici Baba Dochia nu te-a lăsat 
Măi Dragobete, la țucat! 
A fugit și ea la munte, 
Cu oițele cornute. 
 
A fugit și ea de tine, 
Că nu ai țucat-o bine. 
Așa că stai mai liniștit,  
Lasă pe altu’ la iubit. 
 
La iubit și la țucat, 
Mândruțele de prin sat, 
Care amu sunt tinerele, 
Frumoase și subțirele. 
 
Amu ești foarte bătrân, 
Pensionează-tă de-acum! 
Nu ținea postul ocupat 
Că nu mai ești de țucat. 
 
Ești mai bătrânel ca mine 
Și nu îți mai șade bine, 
Dacă și baba a fugit  
Tinerele... nici atât... 
N-or să mai stea la iubit. 
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Florică DAN - România 

        AVEM BOGATĂ ȚARĂ! 
 
Noi am avut și plante cu fibră de-mbrăcat, 
     O lungă perioadă și le avem și-acum, 
          Cu care facem iia ce-a apărut- duium, 
               Ca brand de țară sfântă, ne bună de luat... 
                    Și altele avem ce nu le pot descrie, 
                          Rămâne să durăm ce ele ne permit 
                               Și să lăsăm în urmă firesc și nezorit, 
                                    Tot ce avem în suflet cu nimb de feerie. 
                                         Avem bogată țară, pe ea am apărat-o, 
                                              Să rămânem aici, aceasta am sperat-o! 

          YAMNAYA, MII DE ANI 
 
Și graiul lor e strașnic, european și îndo, 
Au luat în stăpânire aproape-a noastră Terră 
Și au deschis luminii o altă nouă eră, 
De când și portativu-l începem de la do. 
 A lumii jumătate vorbește aceeași limbă, 
Maternă ea ne este la mulți din cei de-acum 
Și merge-n continuare tot pe același drum; 
O mână sunt de oameni, cei care nu se 
schimbă… 
În clește Europa au prins-o cu-a lor forță 
De luptători călare ce lasă-n urmă… dealuri 
Pe unde trece…ceata sau undeva pe maluri, 
Ce au cu ei lumina întotdeauna torță. 
Yamnaya este omul pe care cei de azi 
Îl vor urma-n vecie din șes în sus spre brazi! 

          VESTIGII NUMEROASE 
 
Pământul ne ascunde vestigii numeroase 
De vitregii impuse venind din răsărit; 
De-colo și potopul pe vremuri s-a ivit, 
Sporind subit, se pare, a bunilor mei oase. 
Noi aur am avut, era strălucitor, 
Din el făceam orice dar mai ales podoabe, 
Se prelucra ușor, era și prin... cocioabe... 
Dar îl plăcea și Mama cu-un simț poruncitor. 
Așa apare Cloșca, cu ea fiind în centru... 
N-o aduceau nomazii pe caii lor cei iuți, 
Pe care la întors îi mai vedeai și sluți, 
Cu zeități în jur, fiind cu ea și pentru...  
Noi am avut și fier, descoperit, apoi, 
Din el făcurăm, sica și sigur și stindardul 
Să apărăm cetatea, să ne păstrăm și nardul, 
Din noi născându-se ai timpului eroi. 
Noi am avut și lut, și-acesta din destul, 
Din el făcurăm ceașca și oale felurite, 
Acolo-n Cucuteni, de ochii și minți ferite, 
Împodobite des, frumoase, toate full.  
Uitând trecutul, pierzi din viitor. 

 
 
         AU LUPTAT LA TROIA 
 
De la Troia turcă-s mii de ani, da, mii, 
Din a vieții Carte sigur tu azi știi, 
Homer atunci ne-a spus- au făcut-o praf! 
Pot să ți-o arăt și fără de perdaf. 
S-au bătut atunci două forțe, două 
Și pe zi cu soare și pe zi, când plouă, 
Până când Priam, regele de-atunci, 
Dispăru deodată într-un roi de stânci. 
Geții noștri vechi trimiseră grabnic 
Cavaleri de aur din Ardealul falnic 
Și-astăzi nume dacic este pus în față 
Chiar pe-a noastră hartă, dis-de- dimineață. 
Geto-dacii noștri au luptat la Troia, 
Aveau frați acolo, parte cu nevoia!  
Uitând trecutul pierzi din viitor 

        CROIT-AU O ALTĂ EUROPĂ 
 
Yamnaya veșnicia și-a construit-o vrând 
Să facă din tumuli ce poate-a sta în rând… 
Descoperit-a calul și carul tras de el, 
A pus bărbatul vremii, rămas mai mititel 
În frunte de familii, el șef a toate-n grup, 
Ca matca ce le știe pe toate într-un stup; 
Din lapte a făcut longevitor de frunte, 
Acumulând de toate, știind apoi s-asculte. 
Din nordul Mării vin, cu totul, toți bărbați, 
Deschisă le e pielea, masivi și foarte-nalți; 
Ei pus-au Europa la mare înălțime, 
Dar și puterea minții, ce-nseamnă istețime. 
Yamnaya a croit o altă Europă, 
Ce a rămas în timp ne spune o metopă!  
Uitând trecutul pierzi din viitor 
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 Ioan GANEA-CHRISTU 
           România 

                 DE-ALE DRAGOSTELOR 
 
     Am tot încercat să descriu mici momente din 
adolescență despre o persoană dragă de atunci și 
pururea. Nu-mi ieșea, pentru că un prim scop a fost 
să-mi arăt calitățile pentru a o face să regrete că nu 
m-a observat suficient și nu a nutrit aceleași 
sentimente, la timpul potrivit.  
     Dar, ce vină poate să aibă!? Mi-am găsit singur 
răspunsul și-atunci... am renunțat. Peste un timp 
iar mi-a încolțit ideea: măcar să scriu pentru mine. 
Viața e scurtă, a avut momentele ei, poate ar putea 
delecta pe cineva care le-ar citi cândva și ar găsi 
ceva comun în aceste trăiri. 
     Prima atracție mai serioasă datează din clasa a 
doua. Mai toți colegii la acea vârstă se lăudau 
fantezist că au făcut și au dres cu fata căreia i s-a 
potrivit de minune o poreclă „angelică” pe măsura 
chipului și comportamentului, excelând în tot ceea 
ce făcea. 
     Vorbeam (scriam) de memoria vizuală 
dezvoltată (în defavoarea altor forme, ca de 
exemplu cele cu referire la date istorice, 
cronologie, numere de telefon, nume de artiști, 
versuri) astfel încât pot să descriu după 45 de ani, 
cum era îmbrăcată persoana de care pomenesc și 
care mi-a acceptat invitația la patinoar: un pulover 
din melană, moale, tricotat manual, bleu cu 
ornamente albe (ca florile de gheață pe geamuri) la 
manșete, poale și guler, cu o căptușeală (rar 
întâlnită la asemenea articol de vestimentație) din 
mătase albastră; mănuși albe, croșetate dintr-un 
material buclat, puțin cam aspru la atingere 
(constatare în timpul celor două ore ale 
programului de patinaj, plus drumul); o căciulă, 
garnitură din același material cu al puloverului, care 
avea un ciucure atârnat la distanță apreciabilă.  

Am reținut și melodia, șlagăr al vremii, difuzată de 
câteva ori în timpul programlui, Nights in White 
Satin interpretată de formația The Moody Blues... 
     Nu mi-am dat seama dacă atracția era doar 
unilaterală și nici nu m-am lăudat cu această ieșire. 
Am păstrat amintirea pentru mine, inclusiv 
parfumul degajat din fularul asortat. 
     Prin ciclul doi al școlii generale, odată cu 
venirea în clasa noastră a unui nou coleg, destul 
de studios și parcă mai retras, s-a închegat o 
prietenie specifică vârstei, un caré de prieteni care 
s-a sudat și a durat până puțin după începerea 
liceului, când ni s-au despărțit drumurile.  
     M-a marcat o întâmplare din clasa a opta, 
tocmai la aniversarea acesteia: erau peste zece 
invitați, bună dispoziție, nimic deosebit față de alte 
zeci de astfel de petreceri adolescentine. 
     Dar, apare un moment după tăierea tortului și 
La mulți ani! - urile respective, în care prietenul 
comun, nu știu din ce motive (doar am încercat să-
mi imaginez câteva variante) m-a rugat ca la 
următorul dans să-i transmit fetei că firava relație 
nu-și are rost sau viitor, fără nici o altă explicație... 
     Am acceptat cu greu, momentul era cel mai 
nepotrivit posibil, iar eu la fel de nepotrivit ca 
persoană de transfer. Țineam atât de mult la ea, 
încât eram fericit de fericirea ei, chiar cu cel pe care 
mi se părea că îl preferă ... 
     S-a dus atmosfera petrecerii, fiecare din noi trei 
rămânând un timp cu regretele specifice... 
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                              RĂSĂRITUL 
 
     Am articulat intenționat „Răsăritul”; pe de o 
parte, timpul mi-o impune prin ireversibilitatea lui, 
pe de alta, forma și întreg spectacolul unic în care 
ni se descoperă numai nouă, pământenilor și 
fiecăruia dintre noi în altfel, ca loc și unghi de 
participare în culisele amfiteatrului; abia la urmă las 
subiectivitatea spectatorului, cu sensibilitatea 
acestuia. 
     Răsăritul, deschiderea ochiului vieții pe Pământ, 
deschidere veșnică (sau ba?), dar cu siguranță, 
unică în felul ei. De aceea nu caut să-l descriu așa 
cum îl simt în dimineața aceasta și în locul acesta. 
     Îl trăiesc și mi-l acumulez peste alte răsărituri 
care, de fiecare dată mi-au părut fascinante. 
     Este vorba de un răsărit la mare care n-ar fi avut 
atât farmec dacă aceasta ar fi fost liniștită, adormită 
ca un lac încătușat în malurile lui strâmte... 
Câtă energie în invazia infinitelor hoarde de apă în 
lupta cu stabilopozii și digurile opuse de om în 
apărarea nisipurilor plajei! 
     Marea saltă continuu, neobosită peste ele 
urlând de durere că nu mai poate mângâia țărmul 
în vuietul de-o veșnicie. 
     Cândva îmi căutam un loc retras și „discutam” 
cu Marea despre una despre alta... Și parcă îmi 
răspundea ca o muză sugerându-mi versuri pe care 
le semnam cu numele meu: În fiecare val găsești/O 
undă de iubire./De nu-ți dau timp/Să te gândești/La 
trista ei zdrobire/E că-n veșnicul meu cânt/Din 
pulsul ce mi-l îndrăgești/Respiră o dulce amintire/... 
ș.a.m.d. 
     Fiecare avem dreptul să personificăm această 
forță a naturii cu valurile, soarele și țărmurile ei, să 
o comparăm cu fel de fel de născociri, s-o iubim sau 
s-o urâm, să intrăm în ea sau nu... Pentru că e 
Marea noastră, așa cum e, și e mare lucru (numai 
de nu s-ar răzbuna pe noi și pe rezuduurile noastre 
cu care îi sufocăm pântecele). 
     Cu toate că e zgomotoasă, e liniștitoare și face 
o pereche perfectă cu Soarele pentru care m-am 
sculat devreme să-l surprind... făcându-și milenarul 
tabiet. 
     Rămân la suflarea valurilor, la stingerea lor 
neobosită și puternică pe țărmurile în care sfarmă 
fără milă castelele de nisip și cazematele construite 
de turiști cu atâta trudă... 
     Iată că ochiul roșu de deasupra valurilor, perfect 
circular își vede de ciclul său cotidian, fără să se 
sinchisească de frământările mele. 
     Pe mâine, la un nou RĂSĂRIT. 
     Din foișorul meu de foc ascult îndepărtarea 
șoaptei liniștite a nopții.       
     Se limpezește cerul turnând tot mai multă viață 
peste marea de cerneală din imensul acesta 
necuprins; clipești odată și nici nu simți că a mai 
pălit albastrul. Ca într-o alergare spre capătul 
tunelului, se face mai lumină, mai lumină... Nu mai 
ești în brațele mele să ne uităm încântați, când la 
soare, când în ochii noștri și să ne mai sărutăm... 

     Din când în când, un pufăit de locomotivă mă 
anunță că lumea e trează. Altădată, la o astfel de 
oră nu trăiam decât emoția și grija de a nu uita 
ceva, de a nu întârzia la trenul ce avea să ne ducă 
la valurile de brazi ori la valurile de mare ... 
     Iată bleul limpede, ba nu mai e limpede și mi-ar 
părea rău să nu întâmpin Soarele, să-l prind în 
brațe tocmai când pășește pe Pământul nostru. 
Poate și din cauza frigului, sunt nerăbdător să văd 
cum norul de sânge, ce pare întinat pe o imensă 
sticlă udă din văzduh, va domina locșorul nostru. 
     Ah! Nu va mai apărea; o crăpătură în nor mi-
arată doar o costiță, ba nu, e prima și parcă atinsă 
de o substanță coagulantă, pânza mea sângerie se 
încrețește; norii sunt conturați caligrafic, o hârtie 
creponată cu margini tivite în aur. 
     Mă uit numai într-acolo, căci de-ntorc capul, 
ceva din verdele odihnit al unei crengi de salcâm 
îmi obturează orizontul... Deodată, totu-i numai 
cer: 
     - Soarele! 
     Mai jos decât mă așteptam. E roșu și magnific; 
un zeppelin care salută zâmbind. Nu sunt capabil 
să-i măsor puterea ... Iar e galben-roz și roș’ ... mai 
mare ca altădată, într-un contur perfect. 
     Cu precizia navelor cosmice, accelerează doar 
luciul razelor difractate de pomișorul ce m-ajută să 
privesc în continuare printre frunzele lui; fără el n-
aș mai putea rezista, deja nu mai am culoare în 
ochi... Pentru a o reproduce, pictorilor le-ar trebui 
culoarea – strălucitor. 
    Un nor ușor îi tricotează o vestuță de sidef cu 
dungă abia vădită. 
     Acum am soare și-n peniță, cu soare parcă 
scriu. Dar mâna mi-e totuși, rece. 
     Un ciripit mă cheamă să văd la streașina 
învechită, cuibul cald de suflul vieții. 
     Trebuie să plec și eu, să-mi pun bine hârtiuța. 
Îmi iau soare cu mine, căci de-am mai stat pe loc, 
m-a gonit amenințându-mă că-mi voi pierde lumina 
tot trândăvind lângă el. 
     Norii s-au cam supărat; se întorc destul de 
grăbiți. Într-o succesiune cromatică, lasă să se 
desfășoare toată splendoarea contururilor aprinse 
în cavalcada luptei cu sulițele de foc, ce reușesc 
să-i străpungă. Pleacă cu vântul și vin alții ... 
Superb ritual ceresc! 
    Aș veni și mâine dar, pot spera că va fi mai 
minunat ca acum? 
- La revedere, Soare, dar te rog, vino cu mine! 
 

           
 



Amprentele sufletului                                        Anul VII, Nr.2 – februarie 2021 

63 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

 
 
 

                                                                           
 

 
Dinu MOLDOVAN – SUA 
     Chicago - Illinois 

                ÎN NOAPTE, PESCARII... 
 
     Oștea este o unealtă simplă folosită la prins 
pește în apele curgătoare, nu prea adânci, în vaduri 
line, în nopți de vară îmbrăcate în hainele 
întunericului, fără nori. Născocită de un țăran 
nevoiaș cu copii un ciopor, ce iubea apele 
curgătoare, mai cu samă peștii, iar familia trebuia 
săturată. Oștea s-a perindat prin generații de multă 
vreme, de la tată la fiu, de la bunic la nepoți, de la 
vecin la vecin, de la prieten la prieten. Este o furcă 
mică din fier forjat cu trei coarne sub forma acului 
de undiță, cu coadă din lemn, finisată, nu prea 
lungă ca să poată fi folosită ușor și repede. Se 
făcea la căocia satului unde se prelucra fierul cu 
foale de suflat în cărbuni aprinși. Căuaciul, meșter 
iscusit, făcea și alte unelte din fier pentru munca 
câmpului precum: hârlețe, lopeți mari și mici, furci 
cu trei sau patru coarne, potcoave pentru copitele 
cailor. La căocie era o strungă din lemn de stejar 
unde ce băga calul să fie potcovit. 
     Satul meu așezat la confluența Someșului Mare 
cu valea Ilișua cu ape curate mai toată vara era 
privilegiat. O mulțime de pești populau apele! 
Puzderie! În copilărie la scăldat călcam pe ei. 
Răpitori erau puțini. Știucile le vedeam arareori. Mai 
de mult, până spre anul 1960, pe drumul de țară 
bine pietruit treceau căruțe cu doi cai făloși mânate 
de dohotari. Căruțașii-dohotari strigau cu voce de 
bariton, parcă  aceeași de fiecare dată: „Dohot!”,  

„Dohot!” Tata avea o căldărușă cu toartă din lemn 
de stejar. Ieșeam cu el la drum și după târguială, cu 
ceva leuți umplea vasul cu un fel de smoală. Dar, 
chiar era smoală. La cei șapte ani nu pricepeam de 
ce lucește! Smoala se folosea la ungerea osiilor de 
care și căruțe, la țâțânele de la porți și uși, la făclii 
pentru iluminat. Dohotarii cărau dohotul toma de la 
rafinăriile din Ploiești. Țăranii îl foloseau și la 
pescuit.      
     Vremea prielnică de pescuit se ivea pe la 
mijlocul lunii iulie până toamna târziu. 
     Pregăteam de cu zi. Din durgălani uscați de 
cânepă făceam snopi lungi de patru metri, îi legam 
cu ațe  groase. Făclii din cârpe legate bine si le 
ungeam cu smoală. 
    În odihna serii așteptam întunecarea. O traistă, 
două, snopii, făcliile, o lanternă Diamant Focus. 
Luna stătea ascunsă undeva, și ca o mare doamnă 
nu ne tulbura cu lumina ei.  
    Aprindeam snopul și făcliile. Peștele trebuia lovit 
după cap si ca să nu scape băgam mâna și ...în 
traistă cu el. Băteam vadurile de la „Muta”, „La 
Butani”, până spre râpa Măluțului, „La Hâroasă”. 
Încet traistele se umpleau. Ce mulți pești erau 
atunci! Un țăran șugubăț spune: „Putem opri 
Someșul cu ei!” 
    Spre anii 1955-1960 au apărut petromaxurile. Ce 
lumină! Someșul era sub lupă! Într-o noapte de 
august nouăsprezece băieți și fete (prinseseră 
gustul și ele) am prins 18 Kg de pește! O sărbătoare 
nocturnă! 
    Împărțeam frățește. Dimineața un prânz vesel, o 
tocăniță imperială, pește prăjit la foc de lemne și 
voie bună, 
    Ce vremuri! 
    P.S. Bunicul meu Vasile Moldovan a lui Olaru ne 
povestea: „ În anul 1894 am prins cu oștea cei mai 
mulți pești din viața mea.” 
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 Anamaria ILIESCU  
         România 

                                                           BETE-BETE, DRAGOBETE! 
 
                                                                            Bete-bete, Dragobete 
                                                                       Tu, cu ochii după fete, 
                                                                   Cu păsările ai venit, 
                                                              Cuiburi lor le-ai făurit. 
                                                         Animale ai înmulțit, 
                                                    Recoltele le-ai pregătit, 
                                               Peste tot și-n toate 
                                          Iubire ai și răspândit! 
                                          Să nu pleci, și să mai stai, 
                                               Până tuturor, Iubire o să dai! 
                                                    Iubiri împlinite 
                                                         Tot anul să fie! 
                                                          Și la Anul iar să vii 
                                                               Peste tară și câmpii, 
                                                                    Cu mult DRAG cu noi să fii! 

 

VINE, VINE, NĂVALNICUL, IATĂ CĂ VINE! 
 

Vine, vine primăvara 
Se răspândește-n toată țara 
Se așterne pe câmpii 
Te-așteaptă Năvalnicule, să vii! 
 
Coronițe fetelor le împletește 
Și multă dragoste le dăruiește 
Împreună c-un sărut 
Dragobetele nu-i din lut! 
 
Dragobete pe jumătate este om 
Pe jumătate este zeu  
Și pare ca-i nemuritor, 
De iubire aducător! 
 
Fetele le îndrăgește 
Cu sărutări le copleșește 
Iubiri leagă, iubiri dezleagă 
Dar mai dă și sfoară-n țară! 
 
Pui și vlăstare iar răsar 
Focuri multe se aprind iar 
În jurul lor fete și flăcăi 
Dezleagă al Iubirii etern mister 
 
Din năzdrăvana lui hârjoană 
Toata Firea își revine 
Întreaga Natură acum reînvie 
Dar El ca puful de păpădie 
Dispare de pe glie! 

 

CE FACI FATĂ, CE TOT FACI?! 
 
Ce faci fată, ce tot faci? 
Stai la oglindă și doar taci? 
Hai la mama-mi povestește 
Oare ce te neliniștește? 
Mama, haine noi sa-mi pregătești 
Casa frumos s-o primenești 
Maine Dragobetele-l primești! 
Am plecat ghioceii să-I culeg 
Pe la vite să deretec! 
Busuiocul să-l pregătesc 
Zăpadă curată să găsesc 
Apa zânelor să o folosesc 
Datina să o împlinesc 
Ca Dragobetele să-l primesc! 
Mama draga mă frământ 
Cum se frământă fetele 
Ca va veni Dragobetele 
A făcut cu Iubirea legământ 
S-o împartă pe Pământ 
Fetelor, nevestelor, iubiților, iubitelor 
Să le caute să le alerge 
Cu sărutări să le desfețe 
Un an întreg Dragostea să înflorească 
Și peste tot să stăpânească! 
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 Liliana PUȘCAȘU-RAVAR 
              România 

    IMPRESII DE CĂLĂTORIE 
                                  MĂNĂSTIREA COMANA II 
 
(urmare din nr. anterior) 

     Unii au cerut să fie înmormântați aici. Sunt 21 
de morminte voievodale aflate sub podeaua 
bisericii. De-a lungul mai multor perioade, mănăsti-
rea a fost rând pe rând școală generală pentru 
copiii din sat, închisoare în vremea războaielor 
ruso-turce, sediul Prefecturii locale în timpul Răz- 
boiului de Independență, spital militar în timpul 
Primului Război Mondial, școală cu internat pentru 
fete, sau chiar sediu de Ocol Silvic, sau siloz în 
timpul comunismului. În anul 1992, prin purtarea de 
grijă a vrednicului de pomenire, Prea Fericitului 
Părinte Patriarh Teoctist, Comana redevine mănă- 
stire de călugări, cu viață monahală de obște, după 
ce au fost reparate daunele cutremurelor din 1977 
și 1986. 
     Astăzi, mănăstirea este parte Integrată din 
„Parcul Natural Comana'', ne-a explicat părintele.
  

„CEI CE CĂZUT-AU PENTRU ȚARĂ 
PE LANUL CÂMPULUI BOGAT  
JERTFIND O’NTREAGĂ PRIMĂVARĂ 
NU AU MURIT CI AU ÎNVIAT” 

 
     Aceste versuri, scrise de Mircea Rădulescu, 
sunt încrustate pe o placă de marmură la intrarea 
în Mausoleul Eroilor. El a fost ridicat în anul 1932, 
la propunerea marelui om de cultură Nicolae Iorga, 
ca omagiu adus eroilor căzuți în Primul Război 
Mondial, în luptele de pe Neajlov. Este o biserică în 
miniatură, frumos pictată, cu altar și catapeteasmă, 
doar că în fața ușilor împărătești, la nivelul podelei,  
este gura unui beci luminat înăuntru. Prin grilaj se 
văd cranii umane și osemintele așezate cu grijă și 

un drapel tricolor care le dă o strălucire deosebită. 
Lângă tricolor, aceste rămășițe omenești, redevin 
acei viteji neînfricați care au luptat pentru 
independența patriei. În cripta mausoleului au fost 
depuse osemintele a 720 morți de război (români, 
bulgari, turci, ruși și germani), iar în cele 33 de 
cripte individuale, au fost înhumați 42 de soldați 
români. Eroii au fost exhumați din curtea 
mănăstirii Comana și din diferite localități de pe 
raza fostului județ Vlașca. Aici  preoții și călugării 
mănăstirii fac slujbe întru veșnica lor pomenire.  
     În partea din spatele mănăstirii este amenajat 
un muzeu, cred ca mai nou construit, pe două 
nivele. Jos, un muzeu în aer liber ce are ca și 
exponate instrumente, vase, unelte pentru lucrat 
pământul (car cu roți de lemn, plug, semănătoare, 
prășitoare, juguri pentru înhămat animale) pietre 
de moară, vase de lut, bucăți de pietre funerare și 
de coloane care au aparținut locului. Pe una dintre 
semănătorile expuse, zăbovea o pasăre cu 
penele negre. Am presupus ca era o mierlă 
neagră, nu știu... dar au încolțit în mine aceste 
versuri: 
 

Aș rătăci cu mierla acesta pierdută, 
să-mi caut strămoșii care îmi sunt fala,  
pe aripi de îngeri, departe, în ceruri, 
să-mi înalț, măcar din cuvinte, catedrala. 
Mă gândeam, mierla aceasta simte și ea  

 
ceva din trăirile pe care eu la încercam? Se 
întreba ca și mine, unde exista pământ arabil în 
Comana, când abia comuniștii au reușit, până la 
urmă, să asaneze „mica delta a Neajlovului”, iar 
mănăstirea este acum la drumul mare?  Chiar am 
văzut de-a lungul șoselei, la porți, roșii de vânzare 
din solariile localnicilor. Adevărat este că omul 
sfințește locul! Au trebuit atâția oameni să facă, 
să se sacrifice, să refacă, astfel încât eu, noi, să 
moștenim această frumusețe. Dacă ne-am pune 
mai des întrebarea: „Eu ce las, în urmă, moștenire 
neamului meu?” am fi mult mai bogați și fericiți. 
    Clădirea muzeu are formă de dreptunghi, iar la 
ambele capete ale lungimilor, sunt făcute scări pe 
care să poți intra sau ieși din muzeul amenajat 
sus. Partea aceasta păstrează aceeași formă și 
model, doar că este închisă cu sticlă. Am putut 
admira icoane vechi, o parte de catapeteasmă, 
pocale, cădelnițe, sfeșnice, vechi hrisoave, cruci 
și alte obiecte bisericești, cât și manechini 
îmbrăcați în veșminte de epocă, soldați în 
armură( cu coif, scut, suliță), domnițe, chiar figura 
lui Vlad Țepeș și a lui Șerban Vodă. Ambele 
nivele au cerdac de lemn traforat, pe care 

CUVÂNTUL DE ASTĂZI, CUVÂNT PENTRU VIITOR – 
                                          redactor, Liliana PUȘCAȘU-RAVAR 
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înfloresc, fără nici o grijă a trecutului sau viitorului, 
mușcate roșii și albe. 
     Mă pierdusem de restul grupului, amestecat cu 
un altul de copii și alți turiști care făceau fotografii 
cu Vlad Țepeș, cu Radu Șerban, cu soldați sau 
domnițele din muzeu. Am nimerit în spatele 
lăcașului de cult, la câțiva metri de zidurile 
mănăstirii, unde se afla o zonă frumos amenajată, 
pe malul râului Câlniștea, în Delta Neajlovului, spre 
care se coboară și se urcă pe Scara Pocăinței. Am 
privit de sus și am observat că pontonul era 
inundat, se mai vedeau doar băncile de lemn. Erau 
și alți vizitatori dar toți priveau atent treptele scării. 
Nu se vedea nimic deosebit de sus, așa că am 
coborât cât se putea, până unde ajungea apa. Abia 
atunci am văzut că pe fiecare treaptă, în plan 
vertical, erau scrise virtuțile care duc la pocăință.  
Prima treaptă, mai lată decât scara, era acoperită 
de apă, (mai târziu am aflat ce este scris: „Lepăda- 
rea de lume", „Neîmpătimirea", „Înstrăinarea"). Pe 
scară sunt scrise în ordine, de jos în sus: „Ascul-
tarea", „Pocăința", „Amintirea de moarte", „Bucuria 
plânsului", „Nemângâierea și blândețea", „Ținerea 
de minte a răului", „Tăcerea", „Trândăvia", 
„Sărăcia", „Înfrânarea", „Isihia", „Slava deșartă", 
„Minunata smerenie", „Deosebirea gândurilor", 
„Blândețea", „Sfânta rugăciune", „Eliberarea de 
patimi ". Abia acum am înțeles de ce au fost scrise 
așa. Pocăința e o înălțare, apropierea de 
Dumnezeu, pe care o putem realiza pornind de la 
punctul zero, urcând treaptă cu treaptă, nu poți 
omite niciuna. Unii urcă ușor, alții se opresc, sau 
nici nu încearcă. Pe unele trebuie să le dobândești, 
pe altele să le lași în urmă. De aceea, dacă nu 
cobori, nu poți urca, sau de sus nu ai cum vedea 
partea de jos dacă nu cobori. Sunt scrise în plan 
vertical pentru că nu pot fi călcate în picioare, doar 
pășite, sau depășite. Am spus în gând niște versuri 
scrise anul trecut: 
  
      Cel ce întinzi, ca pe un cort, cerul,  
      Omul l-ai făcut ca iarba câmpului,  
      Ziua lui este ca o floare, ce gerul 
      Sau vântul  o trece, pământ e urma lui. 
 
      Cât este de departe cerul de pământ 
      Atât îți este mila de cel ce se căiește 
      Doamne, nu ne lăsa să zăcem în mormânt, 
      Îndură-Te ca un tată ce fii-și miluiește! 
 
     Se mai rărise lumea, așa că mi-am găsit grupul. 
Mă muncea o curiozitate și fără să stau pe gânduri 
l-am întrebat pe părintele unde-i Parcul Natural 
Comana, căci am dori să-l vizităm. 
     Părintele a zâmbit de neștiința mea, dar mi-a 
răspuns științific dar și pe înțelesul meu: 
     „- Mă tem că nu îl puteți vizita astăzi. Parcul are  
o suprafață de 24963 ha, include zone forestiere, 
acvatice și mlăștinoase, pășuni și terenuri și 

mlăștinoase, pășuni și terenuri neproductive, 
terenuri sărăturate și terenuri agricole, dar și 
localități rurale. De aceea am spus că sfânta 
noastră mănăstire este parte a acestui parc. El 
cuprinde trei zone: Rezervația de Ghimpe,  
Rezervația de Bujor românesc și Balta Comana, 
cu o suprafață de 1206,4 ha, din care numai 
aproximativ 400 ha reprezintă luciu permanent de 
apă.  
 

 
                 Rezervația de bujori de la Comana 
 

      Este considerată a treia zonă umedă a 
României după Balta Mică a Brăilei și Delta Dunării 
și a doua ca biodiversitate după delta Dunării. 
Balta Comana este formată din apele împreunate 
ale Neajlovului si Argeșului. Râul Neajlov se 
caracterizează printr-un coeficient mare de 
sinuozitate în zona bălții, formând meandre și 
numeroase canale derivate. Canalele sunt de 
mica adâncime și înguste pe care abia alunecă o 
barcă.  Poate ați auzit de renumitul „Festival al 
Bujorului” din luna iunie. 
 

 
                          Delta Neajlovului 
 

     Nu, nu știam, spre rușinea mea și câte încă nu 
știu... Dar ce întâmplare să ajung aici să văd 
atâtea, să aflu atâtea... I-am mulțumit părintelui 
pentru această întoarcere în timp, pentru această 
lecție de istorie, o călătorie în timp, care, înafară 
de cunoștințe, ne-a dăruit multă, multă emoție. 
     Am plecat din Comana mai bogată, încărcată 
cu atâtea amintiri frumoase. Am promis că mă voi 
întoarce. 
 
 
 
 
. 
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Mioara ARDIELEANU 
          România 

FLORI DE GHEAȚĂ 
 
Pe altarul plin de rouă 
     Focul viu în colindele 
          Străvechi, luminează floarea vieții 
               Și cărările cerești... 
                    Mă pictez în viu șoptit 
                         Și tot strâng în flori de gheață 
                              Străsihastrele iubiri... 
                                   Ce te miri... 
                                             Ne e scris în frunte gândul, 
                                        Încrustând  în flori de gheață 
                                   Chipul meu și dor cuvântul... 

 

 

DRAGOBETE, ZEU PĂGÂN 
 
Te caut la hotar de veșnicie, 
Lângă buza fremătând a poezie, 
Clipă nebună, clipă păgână 
Învolburându-se ca făptura 
Beată de iubire în lumină... 
Și-mi stau la pândă 
Pe un spin de trandafir, 
Numărând boabe de sânge, 
Numărând boabe de mir 
Lângă luna înveșmântată-n 
Norii  mistici de cașmir... 
-  Floare de colț, mi te-ai ascuns 
Prin ascuțite stânci, 
Îmi spui cu doru-n glas... 
Eu, fremătând alene, 
Prind soarele și stelele din zbor 
Cu gândul lăcrimând fuior, 
Dor după dor, de mărțișor... 
-  Ne-am fost sortiți, îmi spui, 
Chiar și o simți, dar eu sunt efemeră, 
Mă pierd între Pleiade 
Și-n creste neînvinse 
De suflete, în clipa de niciunde... 
Prind formă și lumină, 
Strivind prin cântul meu, 
Făptura, povara din adânc, 
Cu visul meu nătâng... 
Semnele timpului pătruns 
De ruga veșniciei, le regăsesc 
În ochii minții învolburate de iubire.... 

ÎNTRE DOUĂ LUMI 
  
Sfidând ce spune lumea, 
Din vechiul timp 
Scot la lumină, 
Vito Campanella 
Și gândul nerostit 
Când soarta râde 
Ispitind un fulg de nea 
Să se așeze pe buza mea 
Fierbinte...a fost, n-a fost? 
 
Plâng troienit 
Pe gând nebun 
Și pe cuvinte fără de 
cuvinte, 
Trei picături de sânge 
Pe albul nesfârșit 
Și o poveste care curge... 
De-aș tălmăci tăcerea 
Din negura de timp 
Nu aș găsi decât iubirea, 
 
Și noul om doar rătăcind... 

LÂNGĂ UNDA DUNĂRII 
 
Patimi șoptite 
     Prind în cercul eclipsei, 
           Libelulele...  

       TE-AM PIERDUT 
 
În faldurile lunii 
Când te-ai ascuns în pașii mei 
Arzând-mi talpa nemuririi 
Și credința mea în zei... 
 
Nici roua n-ai lăsat 
Și nici dorul nu l-ai adunat 
De pe cărările pustii, 
Petreci fiorul adormit... și-o știi... 
 
Te uit în gând, în vânt 
Să-ți pierd un demon neînfrânt, 
Mi-e greu, nu pot să nu te simt  
Dar focul tău în zori îl sting... 
 

 

 
    Autor, Vito Campanella 
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Irina Mădălina PETREANU-PARASCHIV 
                         România 

       VIAȚA  
 
zeul acesta minunat  
     cu chip de copil  
          ce pășește  
               în vârful picioarelor pe  
                    lângă roțile leneșe și  
                         greoaie 
                              ale universului 

                                        TRISTEȚI 
                              îngenunchează  
                         în tăcute corzi de chitară  
                    plouă  
               suflet și singurătăți  
          niciun fâlfâit de aripă  
     triste  
tăcutele coarde s-au rupt 

 

        ALERGÂND 
 
alergând  
     îmi râd de ani  
          și anii râd de mine  
               alerg  
                    dar mă opresc mereu  
                         fermecată sunt  
            de foșnetul toamnei pe dealuri  
                 alerg  
                      îmi râd de ani  
                           și anii plâng cu mine  
                     lunga umbră a tinereții-n                                 
                râset  
           peste a mea inimă 

ÎN SUFLET, LA MINE 
 

urme de pași  
șuierau  
acolo era ploaia  
era vântul  
o pasăre albă  
aripi frânte  
erai tu  
viitorul  
gânduri fugare  
 
eram și totuși nu eram  
în suflet la mine 

 PEOCESIUNE 
 

pământ sterp  
scoici și cavale  
ape tulburi  
plete blonde și cumperi  
plânset acvatic  
tu și eu  
pleoape grele de suflet  
metalul sfânt al poeziei  
mergem  
mergem  
mergem  
către nesfârșită istorie 

AȘTEPTAREA 
 
aștept  
     ca nisipul fierbinte  
          întâia rază a soarelui  
               ca ziua nebună 
                     odihna pietroasă a nopții  
  ca pietre de templu  
       pașii călugărului  
            te aștept  
            cum o cumpănă albă așteaptă  
       scâncetul apei din fântână 
 

SUFLETUL DÉCOR DE TOAMNĂ TRIST 
 
                                                mi-e sufletul  
                                  decor de toamnă trist  
                             mi-l bântuie aripe  
                        fugind spre răsărit  
                   hălăduiesc și doruri  
             de frunze muribunde  
și curcubeul șters al toamnei  
     în mine iar s-aprinde  
          ploi neostenite  
               apusul șters  
                    mi-e sufletul  
                         un trist decor de toamnă 

 

                         TRISTEȚI 
 
               voiam să scriu o tristețe  
          pe ochiul meu  
    dar tristețile surâdeau 
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Mihaela HUȚANU - România 

Motto: 
Atât de multe, și fără ea nimic". (Goethe) 
 

              FEMEIE 
 
Ce frumoasă ești femeie! 
     Ești iubire, ești și rană, 
          prima rază de lumină, 
               început de lacrimă în palmă... 
 
 
               Zămislesc în tine vieți, 
                    muză ești pentru poeți, 
                         fără tine, știi prea bine, 
                              nu există Univers! 

       PORTRETUL MEU 
 
Știi, azi mi te-am pictat pe suflet,  
tăcut, încet, 
în timp ce te-ascultam 
ca pe-un sonet. 
Fiindcă-mi ești atât de drag 
te-am etalat 
pe-un piedestal înalt,  
pictez de ceva timp la tine 
în nuanțe și culori divine, 
de-aceea dragul meu 
eu nu pot să accept 
alte priviri lascive 
pe al meu portret,  
acum pe suflet 
îmi ești impregnat 
nu ești de dat, 
dar nici de luat. 

FĂȚĂRNICIE 
 
Neobosit trecător 
ce crezi și speri 
în șoapta 
dulce-acrișoară 
din fiecare pas făcut,  
te înșeli amarnic 
să crezi 
că omul este sincer 
și binevoitor 
că îți urcă 
visul în slavă... 
nu îți pierde 
înțelepciunea 
în fumuri 
ce par tandre 
și în parșivenia 
lumii 
ce arde. 
 

          ÎN GUSTUL PRIMĂVERII 
 
M-am îmbrăcat în straie de primăvară 
pocnesc boboci acolo unde umbre nu mai cresc 
și-ți spun că ce simt eu, simte și primăvara,  
că-n firul ierbii sunt și eu... 
 
M-am despicat în patru zări 
să nu te pierd, și tu să nu mă pierzi 
când vine vremea cenușie 
și când potecile sunt grele de umblat. 
 
În simfonia asta ce gustă totul din pământ 
amestec gustul meu cu gustul tău, 
să plămădească primăvara un poem 
și-n arderea din el să înverzim, 
eu o nemuritoare și tu... nepământean. 

BUCATA MEA DE TIMP 
 
Pe bucata mea de timp 
plouă cu tăceri, 
în sunetul din ploi 
se zbate un sărut debusolat, 
distanța e-o năframă neagră 
ce nu se mai vrea purtată 
încă o seară, 
nu vreau ca trupul 
să mai doară . 
 
Pe bucata mea de timp 
inima-i beteagă, 
pereții săi mușcați 
până la sânge 
sunt reci și plini 
cu fructe de durere 
călcați de pași pierduți în zări 
și nu mai știu 
nici când, și cum 
timpul mi-a devenit nebun, 
încă un pic 
și se-ngustează. 
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 Liliana TODERIȚĂ  
       România 

      RENEGARE 
 
Ce mai faci, unde ești, 
Mă auzi când te chem?  
Te mai știu din povești, 
Și din câte-un poem. 
 
Ai dat foc la ghețari, 
Să-i privești cum pocnesc, 
Și pe-un pumn de dinari, 
Vinzi tot ce-i pământesc. 
 
Umbli aproape năuc, 
Rătăcind de o vreme, 
Și de-abia te aduc, 
Înapoi cu blesteme. 
 
Mi te-ai pus curmeziș, 
Visului cu durere, 
Ai păstrat doar pietriș, 
Din tot râul cu miere. 
 
Se aud lupi urlând, 
Ce flămânzi devorează, 
Orice miel tremurând, 
Orice gând ce visează. 
 
Nu mai vreau să m-asculți, 
Nu mai vreau să te știu, 
Te-aș ruga să mă uiți, 
Până nu-i prea târziu. 
 
Până nu se aprind, 
Felinare în noapte, 
Și-o să beau lăcrimând, 
Tot veninul cu lapte. 
 
Vreau să ieși în văpăi, 
Sau rămâi, dar cuminte, 
Între două bătăi, 
De aduceri aminte.  
 

             ALT ADAM 
 
Ești trup din care Domnu'a scos, 
Zidind-o pe femeie, 
Ești un Pygmalion ce-a fost, 
Sedus de-o Galatee. 
 
Ești înger izgonit din Rai, 
Ce-și caută dreptatea, 
Ești ciobănaș urcând pe plai , 
Care-și jelește moartea. 
 
Ești un tâlhar ce s-a smerit, 
Stând răstignit pe Cruce, 
Ești alt Adam ademenit, 
De Eva, cu-n măr dulce. 
 
Ești un Sihastru într-un bâlci, 
Ce dame convertește, 
Ești must din struguri negri dulci, 
Ce patimă stârnește. 
 
Ești rege care cucerește, 
Dând șah mat la regină, 
Ești Don Juan care râvnește, 
La trupuri de virgină. 
 
Ești piramidă în deșert, 
Cu sufletul concav, 
Ești și călău, ești și poet, 
Poți fi stăpân... și sclav. 

             MARIA  
 
A fost odată, nu-s povești, 
Cum n-a mai fost vreodată, 
În neamul sfânt al lui David, 
Copilă, Preacurată. 
 
Și era una la părinți, 
Ce mult o așteptară, 
Să vină in lume printre ei 
Pe Preasfânta Fecioară. 
 
Și atunci când Domnu, a hotărât, 
Ea a  venit pe lume, 
Făcându-i tare fericiți, 
Cum nu se poate spune. 
 
Și n-au uitat Sfinții Părinți 
Ca să Îi mulțumească, 
Celui ce a lor rugăciuni, 
A dat, să se împlinească. 
 

   TÂNJIND SPRE EDEN 

 

Ascunde-mă de iarna nesfârșită, 

     De crivățul pornit înspre apus, 

          Plânge secunda ce n-a fost trăită, 

               Și azi își cere dreptul la recurs. 

 

                Învață-mă, cum să trăiesc în lume, 

                     Cu viscolul Siberiei ursit, 

                          Și prin zăpadă, cum să caut urme, 

                               Când cerul pe pământ e răstignit. 

  

                               Îmbracă-mă în flori de albă gheață, 

                                    Și fă un iglu într-un nor cioplit, 

                                         Mireasă să îți fiu în altă viață, 

                                              Unde păcatul în iubire-i convertit. 
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Florica MUNTEANU-CUC 
             România 

                    CĂLĂTORI PE APE 
       -Cântec de iubire- 

 
Mi-e dor să-mi vorbești, de-un glas drag îmi e dor, 
     De-o privire din dimineața primăverii, 
          De-un zâmbet furat soarelui fără nori, 
               De senin la căderea serii. 
                    De unde-atâta dor, de unde-atâta nor 
                         Pe cerul sufletului meu, treaz în noapte?... 
                         De unde te-aștept să vii, poate mai bine-aș porni 
                     Spre tine, călător , ca mine, pe ape... 
                Mi-e dor de-un cuvânt de senin minunat, 
           De tine, prieten adevărat... 
      Mi-e dor de Lumină, de soare mi-e dor 
 Și cânt în noapte cântecul meu și stelelor. 
                         „Cine ești?” întreb vântul și stele pâlpâind... 
                              „Cine ești și de ce mi-ai oprit 
                                   Inima-n noapte, în noapte Luminii cântând, 
                                        Veșnicului așteptat Răsărit?...” 
                                             De unde-atâta dor, de unde-atâta nor 
                                   Pe cerul sufletului meu, treaz în noapte?... 
                         De unde te-aștept să vii, poate mai bine-aș porni 
                         Spre tine, călător, ca mine, pe ape... 

         TE PORT ÎN INIMĂ 
 
Te port în inimă, în suflet te port, 
În cântec și lacrimă, cu mine, mereu, 
Te port în inimă și când privesc spre tine 
Și când te pierd în lume, dragul meu. 
Nimic nou sub soare, nu suntem primii-ndrăgostiți, 
Dar e sărbătoare, suntem fericiți 
Măcar o clipă, când o privire ne-a unit, 
Întreagă Iubirea ne-a înveșnicit. 
Și simt că-n tine, privindu-mă, m-am regăsit, 
Cu ce-i bun în mine m-am întâlnit 
Doar prin Iubire, ce mi-e oglindă de azur, 
Îmi e Fericire, în tot ce-avem mai pur! 
Abia acuma simt primăvara c-a venit, 
Din dorul de tine, dor nesfârșit, 
Visând sub stele, sub cerul argintiu, 
Să văd lumina , să fiu, să știu. 
Nu știu de-n viață ne este dat a ne opri, 
Să ne luăm de mână , ca doi copii, 
S-alergăm spre soare, sub raze de-adevăr, 
Sub ploaia curată de flori de măr. 
Nimic nou sub soare, nu suntem primii-ndrăgostiți, 
Dar e sărbătoare, suntem fericiți 
Măcar o clipă, când o privire ne-a unit, 
Întreagă, Iubirea ne-a-nveșnicit! 
 

                             SCRISOARE 
 
Nu te mai văd 
Și cuvintele s-au copt în spice aprinse, 
Ești totuși aproape,  
Căci toamna în roade mi s-a arătat,  
Poate fiindcă ai uitat și tu 
Curgerea timpului ce ne ninse, 
Sau poate fiindcă eu  
Nu te-am uitat. 
De când nu mai știu anotimpul ce vine, 
Am schimbat nisipul cu boabe de grîu, 
Mugurii clipelor se deschid în zori fără tine 
Și sălciile plâng pe malul aceluiași râu. 
De când nu mai știu anotimpul din mine, 
Copt este timpul și orice cuvânt, 
Orga își cântă concertul pentru două viori fără tine 
Și clopote cheamă la viață: trăim pe același pământ. 
A fost și e doar iubire 
Și-i încă 
O lacrimă-n vânt. 
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 Mara MANOLACHE 
         România 

                        DRUM SPRE LUMINĂ 
 
Mi-am împrăștiat gândurile 
     În mii de frunze călătoare 
          Printre arborii bătrâni 
               Ce se certau cu toamna. 
 
                                           Mi-am pictat hainele 
                                      Asemeni anotimpului 
                                 Culoarea să-mi fie călăuză 
                            În locul norilor de seară. 
 
Mi-am închis cărările 
     Să nu mă abat de la tine 
          În drumul meu spre stele 
               Să fiu condusă de lumină. 

    MI-E DOR! 
 
Picături de liniște 
freamătă pădurea, 
de ciripitul vesel 
al frunzelor șoapte 
mi-e dor! 
De puritatea florilor, 
de sărutul cerului, 
freamătul pământului 
mi-e dor! 
De copilăria verde 
al castelelor vise 
ce-mi împleteau părul 
mi-e dor! 
De strigătul apei  
pierdută prin curcubeu 
mi-e dor! 

      TIMPUL 
 
Pe muchii de stele 
Răsar cuvintele mele, 
Pe muchii de vise 
Apar cărți nescrise. 
Dar timpul fără oprire 
Cosește pagini întregi 
Pline de bine și iubire. 
Ironic aruncă crengile rupte 
Nu-i este milă de tine, de mine 
Aspiră destine fără milă 
Construindu-și castele de hârtie. 
El nu îmbătrânește 
Nici nu apune, nu cere bani 
Depinde doar de tine, 
Odată fereastra închisă 
Cu greu mai revii la lumină. 
 
 
 

CUTREMUR DE STELE 
 
O lume neagră se desprinde 
cu rădăcini adânc înfipte 
pe malul apei speriate 
cu lacrima ce-ninge-noapte 
pe trupul stins, deschide o lumină. 
 
E liniștea atât de rece 
pe strada mea portocalie, 
doar păsările mă salută 
prin vântul ce respiră greu 
marginea luminii care plânge. 
 
Noaptea urlă printre blocuri, 
de dorul iernii plânge luna, 
mă desfac în lac cu nuferi, 
de parca apa m-ar cunoaște, 
sufletul vrea sa mi-l vândă. 
 
E cutremur de stele, 
mii de petale prin vene 
curg năvalnic prin mine, 
răsăritul veghează 
prin fereastra care moare. 

                  DISCUȚII 
 
Discuții surde purtăm vrăjiți de lună, 
Păsările cerului dansează prin lumină, 
Cuvintele se îneacă în marea agitată, 
Valul întinde umbre pictate cu șoapte. 
 
Cărări abrupte, copaci greoi 
Întunecă visele gingașe de ieri, 
Subliniem gânduri, aliniem fapte, 
Dar toate se întorc în noapte. 
Discuții multe, discuții fără rost 
Ne încarcă mintea ce nu are adăpost. 
Cuvintele aleargă pe buzele tale 
îngreunate de vântul care respiră 
fulgi și funingine. 
Aripile grele ți le scuturi 
pe iarna bolnavă fără picioare, 
timid dai la o parte timpul 
rămas o pată de lumină. 
Cu o culoare tremurând 
arunci o notă atmosferei, 
un verde crud de spiriduș 
să fie o rază în tăcere. 
 
Cuvintele se sting țipând, 
aprind poveste-n timp 
în tot ce ești, destin. 
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     Odată am fost întrebat de un prieten, cum definesc „IUBIREA", ca sentiment sau ca noțiune 
religioasă, sau profană? 
I-am răspuns, fără să stau prea mult pe gânduri, cu o stereotipie sau cu un automatism parcă 
necontrolat: IUBIREA înseamnă: RESPECT, JERTFĂ, DĂRUIRE, COMPASIUNE, ACCEPTARE sau 
ADORARE; răspunsul meu needificând decât parțial persoana respectivă. 
Totodată, înainte de a încheia discuția, interlocutorul m-a întrebat dacă IUBIREA nu poate însemna 
INOCENȚĂ sau PURITATE? 
     Întrebarea-răspuns m-a frapat pe dată, deoarece descopeream în afirmația ei, o sămânță de 
adevăr, care așezată în solul fertil al sufletului nostru, face să răsară din ea, toate celelalte "denumiri" 
pe care i le-am așternut în răspunsu-mi, oarecum superficial sau previzibil. 
Am reflectat, gândindu-mă la sensurile DRAGOSTEI, pe care le-am deprins din zicerile celor mult mai 
inițiați sau din slovele cărților. 
..... 
EROS=dragostea asociată cu iubirea pasională, cu dorința puternică sau iubirea trupească, senzuală; 
PHILIA=iubirea asociată cu prietenia, cu afecțiunea, ea se definește ca acea relație între oamenii care 
se știu că au bune intenții și își doresc binele unul celuilalt; 
AGAPE=Dragostea sinceră, care spre deosebire de pasiunea lui EROS (ἔρως) de tandrețea lui FILIA 
sau PHILIA (φιλία), agape(ἀγάπη) este acea dragoste rațională, care ține în primul rând de 
caracteristicile celui iubit. Ea nu este nici pasională, nici tandră, și nu provine din înclinații directe către 
cineva, ci din convingeri. 
     Cred că în acest ultim sens al termenului de IUBIRE=AGAPE, sens impregnat de viață spirituală, 
poate avea in mod sensibil și vizibil echivalent în termenii de INOCENȚĂ și PURITATE, ea devenind 
dragoste vibrantă, nevinovat universală; dragostea libertății spirituale superioare.  
Ea se manifestă atât față de Dumnezeu cât și față de semenii noștri, inclusiv față de dușmani, spre 
deosebire de PHILIA care se folosește doar față de cei apropiați și care nu poate fi folosită în cazul 
iubirii vrăjmașilor. 
     Ea devine așadar, prin conlucrarea noastră, una din cele trei virtuți cardinale, alături de CREDINȚĂ 
și de NĂDEJDE (sau SPERANȚĂ)... 
     Este de altfel cea mai mare dintre virtuți, pentru că fără ea, orice faptă, oricât de măreață, nu 
înseamnă nimic. Ea este de fapt sursa și motorul faptelor bune, sursă pe care ar trebui să o 
descoperim cu toții pentru a deprinde și învăța ce înseamnă cu adevărat IUBIREA... 
(Din mărturisirile mele...) 

CE ESTE IUBIREA? 

Pr. Mario-Doro CIUCANU  
             România 
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 Ioana BOCICU - România 

             DRAGOBETE 
 
Râsete și chicoteli, veselie mare, 
Un alai de fete, pe alee s-a oprit,  
Unui tânăr îi dădeau târcoale, 
Le privea atent, nedumerit.  
 
Pe loc el, taina le-o dezleagă,  
Și patima cea veche i se reaprinde,  
Oare pe care dintre ele s-o aleagă?  
Și timid, pe una-n brațe o cuprinde.  
 
Avea ceva… ce-l îndemna s-o cucerească,  
Pe tânără frumoasă, cu părul blond ca spicul, 
Nu prea avea curaj ca să-ndrăznească…  
Însă pe loc, de ea s-a-ndrăgostit voinicul.  
 
Dorințele aprinse le dădeau târcoale,  
Iubirea desfăta în ei, pe îndelete,  
Și dintr-o dată i-a furat o sărutare,  
Chiar sub privirea celorlalte fete.  
 
Apoi sfios, o prinde-n brațe strâns,  
Căci dragostea face minuni, se pare,  
Cu mare gingășie, ea fața i-a atins…  
Și-i fericită-n marea lui strânsoare.  
 
Se naște o poveste de iubire,  
Neluând în seamă celelalte fete,  
Care îi privea simțind un pic dezamăgire,  
Că nu le-a sărutat frumosul Dragobete. 

            DOR DE DRAGOBETE 
 
Am adormit târziu și m-am trezit plângând,  
Alergam spre el dar l-am pierdut în gând,  
Nu l-am mai putut atinge că plecase deja,  
Și-am rămas pierdută, plângând în urma sa.  
 
Aș vrea să cred mereu în marea fericire,  
Oriunde-aș merge să regăsesc doar iubire,  
Dar ce păcat…el e doar în gândul meu,  
E pentru mine un străin…și-așa va fi mereu.  
…………………………………………… 
Nu vreau să fiu piesa din tragicul poem  
Și nici motivul pentru cruntul blestem…  
De mă iubești, la nimeni tu nu spune,  
Va dura puțin, apoi nimic nu va rămâne.  
 
Tu ești doar o muză ce sufletu-mi adapă,  
Ești izvorul cu apă pentru fântâna secată,  
Iar eu sunt un fluture atras de-a ta lumină,  
Ce caut iubire-n lumea rea, dar totuși divină. 
 
Tu ești doar în visul meu și-acolo vei rămâne,  
Tu ești Dragobetele vestit și iubești doar zâne,  
Noi împreună nu vom avea nicicând un viitor,  
Iubirile cu Dragobete...durează puțin și mor. 

        EA ȘI DRAGOBETE 
 
E frumos la țară-n bătătură, 
Când se s-adună câte-un grup de fete,  
Ele râd cu tâlc când Dragobete fură,  
Câte-un sărut mai mic, pe îndelete.  
 
Frumoasa Simina stătea-n poartă,  
Nu se-amesteca cu celelalte fete,  
Ieșea acum pentru întâia dată  
Să îl întâlnească pe-al ei Dragobete.  
 
Dintre norii  cenușii ieșise luna plină  
Dar Luceafărul părea cam singuratic,  
Simina, tot spera că Dragobete o să vină,  
Cu sărutul dulce, pătimaș și tainic.  
 
Știa că-i singura poveste-adevărată,  
Căci chipul său l-a mai văzut cândva,  
Dar n-apucase să fie sărutată, 
Căci mama ei mereu în casă o chema.  
 
Simțea de-atunci mulțime de regrete,  
Credea că nu o să-l mai vadă  
Și l-a visat întruna pe-acel Dragobete,  
Acum, îndoielii îi căzuse iarăși pradă.  
 
Vântul a-nceput nervos să bată, 
Noi patimi se-aprind în mintea ei,  
Se-aude scârțâind uluca de la poartă,  
Și niște pașii răsună repezi pe alei.  
 
Iată-l cu un buchet de flori în mână,  
Cu pași ușori se-apropie de ea,  
Inima ei din piept îi bate ca nebună,  
Simțind cu drag îmbrățișarea sa.  
 
Și într-un gest firesc, în continuare,  
S-a auzit cuvântul magic „te iubesc”,  
Rostit de amândoi cu-nfiorare…  
Și-o dragoste curată își făgăduiesc. 
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Aurelia FĂGĂRAȘ 
           Spania 

 
             AM ÎNTÂLNIT LINIȘTEA. 
 
Am întâlnit liniștea... după prea mult zbucium. 
Învelită în pagini de iubire interzisă, târzie, 
Gura lumii cârcotea... ca și un bucium. 
Nu te lasă să râzi... așa, ca-n poezie. 
Nu i-am băgat atunci în seamă, 
Și viață tristă mi-am continuat. 
De ce să dau la lume zaruri de aramă, 
De ce la răutate... plătește cel nevinovat? 
Tu știi mai bine prin tot ce ai trecut, 
Dar cârcotașii bătrânii nu vor să înțeleagă, 
Am hotărât ca viața să mi-o iau de la început, 
Și în doi, în armonie și iubire, să trăim o viață întreagă. 
Mai bine să urmezi povață din bătrâni... 
Am ascultat de sfatul dat, și l-am urmat, 
Socoteală nu mai dau la nimeni... 
Zi ca ei, și fă că tine și ești împăcat. 
 

       PE VALURI CU IUBIREA 
 
În apa mării, cu line valuri, 
Nu prea mari, doar cât să te aline, 
În brațe îți strângi a tale doruri 
Și iubirea mea, râzând, o atragi către tine. 
 
Valurile mării îmi mângâie trupul ușor, 
Dar tu devii gelos acum pe ele... 
Vrei numai tu să mă cuprinzi cu dor, 
Și-mbrățișați, noi să zburăm spre stele. 
 
Cunună vrei să-mi faci din spuma mării, 
Ghirlande lungi din scoici la gât să îmi înșiri 
Ești fericit să știi că-n faptul serii 
Iubirea-i lângă tine, stăpână până-n zori. 
 
Ai vrut să-mi dăruiești iubite, 
Un roșu trandafir și o sărutare, 
Sub soarele cu raze poleite 
Ce se ivea nestingherit din mare. 
 
Stăm amândoi, învăluiți de idila noastră, 
Ce-a răsărit din inimi înghețate. 
Ai vrea ca apa mării, mătăsoasă și albastră, 
Să ne ofere clipe emoționante. 

OARE… CÂT VOM MAI RĂBDA 
 
M-am împiedicat de-un ciot 
Și nu era unul oarecare, 
Mirată ... m-am lovit la cot 
De cioate, de unde apărute oare? 
 
Aici era pădure deasă, răcoroasă, 
Vietăți trăiau în libertate, 
Cu jale au început a căuta o nouă casă. 
Pădurea dispare în eternitate. 
 
Nu au venit lăcustele, nici castor, 
Pădurea s-o reteze pom cu pom, 
Ci au cărat în spate, sau subțiori, 
Trunchiuri tăiate doar de om. 
 
Oare... cât vom mai răbda să fim nimiciți?... 
Doamne, și tu ai fost urgisit. 
Cei ce au deschis cutia Pandorei, 
Vor primi pedeapsa... la sfârșit. 
 
Rătăcesc acum pe drum pustiu, 
Caut o cărare ce duce-n Paradis, 
Nu pot sa cânt, că este prea târziu 
Și mă retrag sub carapacea mea de vis. 
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Ioan COJOCARIU 
        Spania 

        RAMÂN ÎNGÂNDURAT 
 
Suspine adânci îmi răscolesc tot corpul, 
Aduceri aminte, din anii ce-au trecut, 
Am gânduri răvășite, dar care spun chiar totul, 
Și parcă niciun strop nu poate fi pierdut. 
 
Mă lupt cu mine însumi, deși... nu e nevoie, 
Rămân îngândurat și uneori sunt trist, 
Adeseori mă mir de stropii mari de ploaie, 
Și merg tot înainte, prin viața-mi de artist. 
 
Sunt scuturat de friguri, răceala meritată, 
Prea am umblat prin lume și nu m-am protejat, 
Mereu cu capul sus, spuneam... tot altădată, 
Îmi voi lua umbrela, dar veșnic am uitat. 
 
Acum e prea târziu să le mai fac pe toate, 
Sunt clipe ce încet, poate le voi uita, 
Dar adevărul doare, lovește pe la spate, 
Și tot ce mi-a rămas... e doar privirea ta. 

               VREAU 
 
Din nou natura-i mohorâtă, 
Dar tu scrii... într-una cugetări, 
Ai viziuni ce te frământă 
Ai gânduri ce te trec fiori. 
 
Poți a te naște încă o dată 
Tot scriitor vei deveni 
Prin cugetări primești răsplată, 
Că-n timp... o lume te-o citi. 
 
Să nu te abați de la a ta cale 
Prin cugetări vei fi nemuritor, 
Ele vor fi perlele tale, 
Pe umerii tăi de scriitor. 
 
Vreau să te știu mereu aproape 
Să te citesc, să cred cu adevărat, 
Chiar dacă știu că totul nu se poate 
Prin ale tale cugetări m-am vindecat. 
 
Și merg prin viață înainte 
Urmându-ți sfatul părintesc. 
Tu ești un înger, eu... părinte, 
Și din citit a tale cugetări nu mă opresc. 
 
La fel ca apa curgătoare, 
Curg cugetări neîncetat, 
Atâta cât trăim sub soare  
Le vom primi ca pe un sfat. 
 
 

  
Motto: 
Citind cugetări înseamnă  
A cunoaște în amănunțime 
rostul vieții.  
 
        RĂSPUND 
 
Acolo unde bate vântul 
În porțile de la Carpați , 
Acolo iute-mi zboară gândul 
Acolo... am părinți și frați. 
 
Acolo vine primăvara 
Cu ghiocei și rândunele, 
Acolo-mi bate inimioara, 
Și cânt pe versurile mele. 
 
Priviți...toți pomii înfloresc, 
Zăpada-n parcuri se topește. 
Doar viorelele privesc 
La cerul care le păzește. 
 
Aicea este țara mea, 
Nu ai o alta mai frumoasă  
Eu mor...dar ea va rămânea 
Fiindcă e țară românească. 
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                          VIAȚA       
 
Viața e dar, e frumusețe, 
zilnic îi dăm binețe și vrem să ne răsfețe. 
Viața e recepție, percepție, satisfacție 
ne impune mult calm și atenție. 
Viața e iubire, orice fel de iubire, 
mereu avidă de frumos și mulțumire. 
Viața e cântec, e poem, e o poveste, 
vrei cu talent să se manifeste, 
prin fapte mari, dar oneste, măiestre,  
ca să poți  urca pe  înalte creste. 
Viața este căutare, cercetare, întrebare,  
mereu dornică să-i dăm savoare. 
Viața este bucurie, armonie, ciripit de ciocârlie, 
din noian de gânduri broderie. 
Viața este dor de bunătate, de libertate și sănătate;  
cu rost și sens, omul  să  rânduiască toate, 
 încadrat plenar în umanitate, 
 și apropiat de divinitate. 
Viața e relaxare, e splendidă sărbătoare, 
plină de candoare, ardoare și fervoare;  
animat de-un ideal, omul  poate să zboare... 
Viața este inocență, gingășie, delicatețe,  
omu-i îndrăgostit de pace, puritate și blândețe. 
Viața e misiune, interacțiune, pasiune, 
dedicată cu entuziasm într-o profesiune, 
îndemnând la vioiciune, înțelepciune și  rugăciune. 
Viața e nectarul dintr-o floare, 
Și căldura  emanată de soare,  
ca să nu uităm de onoare și valoare, 
de iubirea ce nicicând nu moare. 
Viața e mirare, e visare, a sufletului manifestare.  
Ne cere cumpătare, răbdare, o mare preocupare, 
 Și putere de muncă până la pensionare. 
Viața e dorință de a afla, de a ne informa, 
Voință de a activa, acționa, acumula, socializa, 
Avizi de a cerceta, calcula, cataloga și confirma 
adevăruri 
Anulând, eliminând tot felul de neadevăruri. 
Viața e joc, e foc de artificii, e livadă înflorită, 

În tot felul de culori   sau vopsită, 
Trăită într-o manieră sănătoasă și cinstită. 
Viață e luptă dură, dar dreaptă, aservită reușitei, 
E susținută și neobosită, vrând a birui cu temei 
Și a nu abandona sau a se eschiva după obicei... 
Viața ne dă prietenie, armonie, omenie, 
Curiozitate, impetuozitate, demnitate,  
Ne impune  angajare,  determinare și vibrare, 
ne oferă oportunitate, diversitate, complexitate. 
Viața e călătorie, e drum spre fericire 
Dar și spre dezamăgire, supărare, tulburare. 
Ne dă situații și  întâmplări zdruncinătoare,  
Din care ieșim cu mai multă forță, vigoare, 
Sau căutăm la medic vindecare. 
Viața e plimbare pe alei rătăcitoare, 
Iar noi, ucenici melancolici, apatici sau novici, 
 Ne ridicăm, avansăm, lucrăm,  inovăm, 
Și luăm, tot ce ne dă lumină salvatoare, 
Barca să o îndreptăm spre portul Realizare. 
Viața este  pedalare pe o bicicletă ușoară, 
Sau e-o bucată muzicală cântată la vioară. 
Pentru unii, deplasare cu o trăsură comodă, 
nobiliară, 
Având  siguranță pecuniară și nicio povară amară. 
Pentru alții e o însorită vară sau un cântec la 
chitară. 
Viața e o poezie rară, o cronică extraordinară, 
Scrisă de cei cu înzestrare literară. 
E o capodoperă originală, un miracol, un simbol 
Al viețuirii depline, cu rigoare, cu obstinare. 
Este un lac, iar omul înoată spre delectare sau 
bravare. 
Este o ceașcă de cafea, servită  ca o Favoare 
Dătătoare de plăceri promițătoare... 
E o bijuterie frumoasă, sclipitoare, atrăgătoare 
Pe fiecare deget, ea este strălucitoare... 
 
Viața e o binecuvântare, o provocare, o testare 
A priceperii noastre de vibrare, lucrare, iertare, 
Pentru a o slăvi, iubi, prețui și DOMNULUI a-i 
mulțumi 

Lucia VLAD - România 
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Cătălina DUMITRAȘCU 
            România 

          MAREA DE LA ETAJUL OPT 
 
     Sfârșit de august torid. Început de zi caniculară. 
Ies pe balcon să admir răsăritul. Desculță. Ca să 
simt răcoarea pietrei. Dar piatra, trădătoarea, 
păstrează ceva din cele  treizeci și ceva de grade 
de ieri.  
     Soarele, abia trezit, își desface mănunchiul de 
raze și le aruncă peste tot. La această oră șoseaua 
este liberă. Câțiva pescăruși se rotesc bezmetic în 
înălțimi. Sfâșie liniștea dimineții cu țipătul lor 
ascuțit. Or căuta marea...  
     Mă culcușesc în șezlong  pentru încă două clipe 
de visare molatecă. Închid ochii și, o clipă, mă 
imaginez la malul mării. Am toate „reperele”.    Văd 
soarele răsărind dintre valuri pentru a-mi mângâia  
ușor obrazul rumenit de somn și părul ciufulit. Aud 
pescărușii cu aripi imense zburând razant  pe 
deasupra valurilor. Simt sub picioare căldura 
nisipului. Căci și piatra va ajunge nisip…   
     În răcoarea dimineții mă bucur de mica mea 
evadare. Unde mi-e muzica valurilor sparte de 
țărm? Dar gustul sărat al brizei?  
     Brusc, îmi revine în nări mirosul mării simțit 
astă-vară, pe plajă. Strâng în mână o scoică 
ciudată cu valuri de sidef tulburat de mișcarea 
neliniștită a mării albastre, și verzi, și azurii. De 
unde a apărut? E scoica de pe lanțul ce-l port la 
gât. Imaginea capătă mai mult contrast, mai multă 
consistență… 
     Brusc îmi aleargă prin vene toate senzațiile 
trăite pe o plajă egeeană la ceas de răgaz...      
Soarele ca un zeu atotputernic răsărind din ape, 
valurile turcoaz, nisipul fin fugind de sub tălpile 
goale, albastrul îngemănat al cerului și al mării... 
     Suplețea velelor spintecând zarea, zborul înalt 
al zmeelor multicolore. Singurătatea umbrelelor 
strânse în liniștea amurgului incendiar. Și ritmul 
muzicii răsunând dintr-o tavernă... Bucuria ce ne 
inunda... și cerul înstelat deasupra noastră... 
          O aromă fină de cafea mă aduce la realitate. 
E timpul! 

     Am fost puțin la mare. Marea de la etajul 8... 
     
CAFEA, POMI INFLORIȚI ȘI PANTOFI DE LAC 
 
     Semnul e clar… Se apropie Paștele! Da, da! 
Acum îmi dau seama. Știu! M-am uitat în calendar 
și ieri! Dar degeaba! N-am înțeles că primăvara a 
venit! Și uite acum… s-a gândit să mă tragă în alt 
fel de mânecă. Oare când au înflorit pomii? Sorb 
din cafeaua aromată și mă întorc în timpul 
copilăriei. 
     Da! Pomii înfloriți mă duc întotdeauna cu 
gândul la pregătirea Sărbătorii Paștelui… La felul 
în care femeile din casă începeau marea 
curățenie. Cu mânecile suflecate și turbane 
cochet legate deasupra urechii, gospodinele se 
pregăteau de asalt. Niciun fir de praf nu le scăpa! 
În urma pămătufului totul strălucea de curățenie.    
Văzduhul răsuna de loviturile zdravene primite de 
nevinovatele covoare. Lucrurile scoase afară, la 
aerisit, pereții proaspăt văruiți. Copacii din 
grădiniță - la fel! Straturile frumos rânduite de 
zambile și narcise zâmbeau vesel în soare. Suflul 
nou al primăverii pătrundea peste tot. 
     Costumele bărbaților aliniate pe sârma din 
curte, pălăriile și cravatele curățate cu neofalină. 
Pe altă sârmă, dantela apretată a milieurilor se 
răsfăța la soare. Tocurile ușilor împrospătate cu 
vopseluri noi se pregăteau și ele pentru marea 
sărbătoare. 
     Noi, copiii… alergam peste tot, încurcându-i 
pe cei mari cu joaca noastră sprințară. Ne 
pregăteam și noi. „A te înnoi de Paște” rima cu 
reînnoirea naturii, a vieții. Totul căpăta o nouă 
viață. Știam că vom primi în dar hăinuțe noi: 
nelipsita rochiță de catifea cu guleraș de dantelă 
(câte oare asemenea oi fi avut? și albastră, și de 
culoarea vișinei coapte sau a bobului de 
muștar…), dresul alb strălucitor și musai, musai 
pantofii de lac cu baretă. Negri sau grena, oricum 
asortați. Dar de obicei - negri. 
     Mergeau la toate. Nu lipseau cu niciun chip din 
ritualul Paștelui. Și mă urmăreau tot anul, acolo 
unde mă duceam. E drept, uneori îi mai pocneam 
de câte-o piatră în speranța că mama îmi va lua 
alți pantofi! 
     Și apoi… Deniile din Săptămâna Patimilor, 
clopotele bătute „în dunga… Joia celor 12 
Evanghelii și toaca, și vopsitul ouălor… 
Noi, fetițele, participam la eveniment învățând  
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cum se pregătesc ouăle, cum se încondeiază. 
     Vinerea Seacă, în care mama nu cocea nicicând 
cozonacii fiindcă nu creșteau, Vinerea Neagră a 
Prohodului… După-amiaza, noi copiii mergeam la 
biserică cu mama, mătușa sau bunica, treceam pe 
sub Sfânta Masă încărcată cu flori și străjuită de 
icoana Mântuitorului, simbolizând mormântul 
acestuia. Apoi la cimitir, îngrijeam, puneam flori și 
lumânări la mormintele bunilor și străbunilor.  
    Și apoi Marea Sărbătoare a Învierii… 
    Pelerinajul luminilor în noaptea parfumată cu flori 
de liliac și arome de cozonac aburind. Pasca 
rumenită cu brâul împletit, salutul pascal al ouălor 
roșii și vinul precum sângele Domnului! Și toți ai 
noștri strânși laolaltă cu bucurie, cinstind Învierea 
Domnului Nostru, Iisus Cristos. Era frumos în 
copilăria mea… Mi-e dor de-acele vremuri. 
     Spunea cineva că viața trebuie trăită în prezent.    
De-acord! Dar să dăm Cezarului ce-i al Cezarului! 
     Trecutul, cu amintirile lui, cu valorile lui, are 
parfumul lui. Te îmbogățește și te simți ca și atunci 
când ai deschide caseta cu bijuterii rare. O emoție 
fină, cu parfum discret… 
 
 
 
  

 

 Eugenia ENESCU-GAVRILESCU 
                    România 
 

SUB BRAZII DIN MUNȚII CĂRUNȚI 
 
 

Te-ai născut pe steaua iubirii  
și te-ai întrupat pe Pământ, 
adunându-te în legea firii, 
bucurii tuturor dăruind. 
 
Din ochii-ți scăldați în lumină 
în dragoste-nvălui mereu 
și ștergi cu candoare-orice vină, 
cu sufletul nobil al tău. 
 
Sortit, tu demult mi-ai fost scris, 
din vremuri uitate de toți, 
primordial, sferă-n Paradis 
formând androginul, sacrați. 
 
Întâlniți, fiind iar împreună, 
ne ducem sorocul desculți, 
curați, în nou, făr’ de tină, 
sub brazii din munții cărunți. 

 

Masivul Piatra Craiului 

 

 

 

 

 

 
Garofița  de Piatra Craiului 
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Liliana ROIBU - România 

Daria-Gabriela FLORICA 
            România 

 

     DOR DE ȘCOALĂ 
 
Îmi este dor de școala mea, 
     De râsete curate, 
          De doamna care ne-nvăța 
               Cuvintele din carte. 
 
               Este-o clădire minunată, 
                    În care cântă veselia, 
                         O casă mare, fermecată, 
                              Ce-și flutură privirea. 
 
                              Îmi este dor de școala mea, 
                                   Din micul orășel la mare, 
                                        De toate lucrurile ce le-avea 
                                             Ca taine pentru învățare. 

 

         GÂNDURI DE COPIL 
 
Coarda mea roz mă-mbie la joc, 
Șotronul meu strâmb nu mă lasă deloc, 
Ziua de azi e plină de fapte frumoase, 
Haideți, copii, să evadăm de prin case. 
 
De trei săptămâni nu mergem la școală, 
Scriu poezii pe-o pagină albă și goală, 
Vreau să respir primăvara cu flori, 
Mi-e dor să alerg de o mie de ori. 
 
Poate că mâine va fi mult mai bine, 
Vom râde voios la o mare minune 
Și vom uita cât de greu am trăit, 
Când de un virus urât ne-am ferit.                              

       GHIOCELUL 
 
Un clopoțel îmbujorat 
De sub pământ tresare, 
Cu primăvara stând la sfat, 
În alb gingaș apare. 
 
Ești prea fragil, neastâmpărat 
Și-ndemni copii la joc, 
Asemeni fiului de împărat 
Tu nu te temi deloc. 
 
Mireasma ta e avuție 
Pentru toți oamenii frumoși, 
Candoare, veselie 
Tu ne împarți la toți.  

DOAMNA ÎNVĂȚĂTOARE 
 
Cu noi e așa de blândă, 
Frumoasă ca o sărbătoare, 
Corectă, harnică și bună 
E doamna învățătoare. 
 
Ne-a învățat să socotim, 
Cu toți avea răbdare, 
Să scriem și să citim, 
O mamă pentru fiecare. 
 
Ne-a îndemnat să fim cinstiți, 
Să ne purtăm cu demnitate, 
În clasă să ne știm uniți 
Și-n viață, mai departe. 

     FLUTURAȘUL 
 
Fiul unui curcubeu, 
Fluturașul năzdrăvan, 
Se-nălța precum un zmeu, 
În grădina lui Ioan. 
 
Se grăbea spre flori tăcute 
Să-și încerce iscusința, 
Petale ca să sărute, 
Asta îi era voința. 
 
Zbenguindu-se la soare, 
Cu alți fluturi colorați, 
Mai vorbea cu câte-o floare, 
Bucuroși ca niște frați. 
 
Într-o zi de vară caldă, 
El se tot zbătea cucernic, 
Ca și oamenii să vadă 
Că e-un fluture destoinic. 

        ABINUȚA 
 
Stând cu scumpa bunicuță 
La umbra unui cireș, 
Am văzut o albinuță, 
Zburând ca un titirez. 
 
Era mică și frumoasă, 
Blândă, harnica de ea, 
Îmi părea așa gingașă 
Ca o stea de catifea. 
 
Mă gândeam spre câte flori 
Se înalță curajoasă, 
Și mă străbăteau fiori, 
Semăna cu o mireasă. 
 
Am vorbit apoi cu ea, 
Îmi era așa de dragă, 
Aș fi vrut să îmi mai dea 
Din petala ei de slavă. 
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PRIVIGHETOAREA E FOC, CU ARIPI DE LUMINĂ 
 
Acei care îmi văd perlele lacrimilor 
     Curse prin safirul ochilor 
          Și gândurile trase prin sabia minții, 
               Acei care îmi aud suspinele, 
                    Dorurile din văpăile inimii 
                         Să se întrebe ce zgomot este. 
                Acei care sunt înțelepți 
                     Să spună că este sunetul dragostei. 
                          Acei care îmi citesc poemele, să simtă 
                               Că este privighetoarea de foc 
                                    Cu aripi de lumină și ochii de rouă, 
                                         Sufletul sculptat într-o nestemată. 

            MIRUL PASIUNII 
 
Pe pajiștile verzi, sub cer albastru 
Săgeata ta m-a nimerit măiastru, 
Îți cânt, frumoasă domniță-de-seară, 
Adu-mi pe buze dulceața de vară. 
 
Albatrosul iubirii zboară tăcut, 
Dincolo de zări, peste trupuri de lut, 
Cu ochii ca marea, în timp nemilos, 
Adu-mi bucuria, zâmbindu-mi frumos. 
 
Când ploaia se-așterne șiroi peste noi, 
În inimi dansează fluturii în roi, 
Vulcan de sentimente pune sărut, 
Adu-mi lava iubirii de început. 
 
Bate vânt de toamnă, domniță-de-vară, 
Rândunica spre zările calde zboară 
Și vinul rămâne călduț în pahare, 
Adu-mi mirul pasiunii hoinare. 
 
Țipă iubirea prin crivățul iernii, 
În munții sihaștri, pe la vecernii, 
Fulgi cad peste muguri de primăvară, 
Adu-mi focul viu, domniță-de-vară. 

FREAMĂTĂ ANII 
 
Plâng apele-n somn, 
Anii-și zidesc scara 
Prin albia îngustă 
Se desprind pe rând 
Ca-n vise se sting 
De poala cerului se prind. 
Între maluri mari de lumi 
Clipele se bat de vânt, 
Un nor scutură aripa 
Oglindindu-se-n cuvânt; 
Curge-n zbatere de valuri 
Soarele cu-argint la tâmple 
Sădește-n mine rubinul 
Mă privește-n taină, timpul… 
Din colțul ceasului, mă smulge 
Și m-aruncă-n grai de păsări. 

ÎNCREMENITE CLIPE 
 
Nuanțele nevăzutului 
și Steaua de Azur 
îmi sigilează glasul 
într-un peisaj uluitor; 
răsăritul își scutură 
coama de rubin, 
din cer cad giuvaiere, 
inima își aprinde torța, 
se topește în jocul de lumini, 
izvoare țâșnesc din ochii minții, 
clipele au încremenit, 
fulgerate de timp 

                      RUGĂCIUNE 
 
Împietrit ești în diamantul ochilor mei! 
Mă înnebunește dragostea sfâșietoare, 
Gândurile se împrăștie ca pasărea-n zbor, 
Mi-e foame de inima mângâietoare, 
De sufletul aprins, dornic să trăiască, 
De sărutul de vis cu gust de dulci păcate, 
De brațele de mărgăritar proaspăt înșirat, 
De iubirea zgomotoasă scăpată din lacăte 
Se-nalță ca fumul iubirea ca o rugăciune 
În înaltul cerului, pe dantelate aripi de vânt 
Primește-o, cu a Ta putere în nemărginire 
Plâng norii plumburii, la răscruce de paradis 
Veșnica primăvară gustă din soarele blând 
Scutură mătasea peste cireși ce dau în floare 
Tu, pune biciul de foc peste buzele de păcate! 
Du-ne la oaza fericirii, fă-ne iubirea nemuritoare!                      Eternitate,  

pictor Carolina Ocinschi-Gogalniceanu  

DIN HARUL LUI DUNNEZEU – Redactor Liliana ROIBU 
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Maria DEFRANCZ - România 

                        ÎMI EȘTI VERS  
 
Ieri prin ramul cel golaș a trecut grăbit un nor,  
Și-a scăpat un fulgeraș ce de vară-i era dor.  
Vin iar vești de vreme bună, înflorește neaua-n rugi,  
Plină e noaptea de lună și te lasă ca să fugi  
Pân' la mine râul trece, leagă dorul bine-n ațe,  
Să nu-l ieie apa rece, să n-ajungi la mine-n brațe.  
Prin miros de lămâițe să fugim noi prin zăvoi,  
Tu să-mi pui flori în cosițe, plină noaptea e de noi.  
Plină-i Luna de țărână când își petrecea cu-n vis,  
Am întins spre tine-o mână, te iubesc și îmi ești vers!  
Și privesc cum zorii cresc, trece-un fulger rătăcit,  
Tu nu ești, tot te iubesc, unde oare ai pierit?  
Să te-ntorc nu izbutesc...dar atuncea te-am iubit! 

          MI-E ATÂT DE DOR 
 
Te mai visez în nopțile cu boare 
în care luna lâncezește trupul tău, 
Pe umerii care-ți miros a floare 
își picură luminile de seu. 
 
Ea tremurând vărsă toată lumina 
pe chipul care roua l-a sfințit, 
Într-un izvor unde se-neacă-ntr-una 
peste-amândoi și până-n asfințit. 
 
Îmi spui că părul meu este un râu 
prin care curge noaptea toată, 
și-mi stă la cingătoare și la brâu 
cu amiros de fragă coaptă. 
 
Și-acum în nopțile cu boare 
adorm cu tine-n susur de izvor, 
Când roua-i plină de sudoare 
te mai visez și mi-e atât de dor... 

                SE-AUD BĂTĂILE DE INIMI 
 
Au înflorit lămpi prin grădini ce vor s-aprindă iarăși zorii, 
Se-aud bătăile de inimi din sufletul suav al florii. 
 
Prin ierburi cu argint pictate, stă boarea serii obosită, 
Dorm duse florile-aplecate, cu luna-n iarba necosită. 
 
S-adauge vraja în grădină un nor grăbit din zări veni, 
Și-aduse-o ploaie clar divină, cu scăpărări din zori de zi. 
 
Dar sub salcâmii dinspre drum se-aude mare veselie, 
Iar ciocârlanul n-are somn, căci pui se-aud sub ciocârlie. 
 
Și a zburat spre nori voinicul și- a strigat cât a putut, 
În cer să afle tot nimicul, s-audă toți care au vrut. 
 
Ieși un greiere ascuns, el duse zvonul pe câmpie, 
Să vadă toți cum din arcuș, el face-ntreaga veselie! 

                              OCHII TĂI 
 
A ieșit roua din maluri, se vărsă, și curse-n ape, 
Trecu Luna peste dealuri ca în valuri să se scape. 
 
Albe flori prin corcoduși, coborâră sus din aștrii, 
Unde ochii tăi ascunși mă privesc doamne.. albaștri! 
 
Și mă-nvăluie-n dorințe și suspine ce n-adorm, 
Noaptea și-a prins luminițe, ochii tăi spre-ai mei cobor! 
 
Cuteză vântul în grabă, dintr-un fluier de argint, 
Să ne cânte o baladă, și-o cânta trecând prin crâng! 
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 Iustin PARASCHIV  
       România 

          Citatul care îl motivează este: 
         „Cele mai importante doua zile din viața ta sunt 
ziua în care te-ai născut și ziua în care ai aflat de ce.”                         
                                                                  Mark Twain 

     Iustin Paraschiv s-a născut pe data de 22 iulie 
2005 la Piatra Neamț. Este un adolescent 
deosebit, înzestrat de Dumnezeu cu multe calități. 
Conștient de acest lucru, de curând a declarant 
pentru revista noastră: 
     „Mă consider o persoană curioasă, sinceră, 
prietenoasă, sensibilă, dar nu vulnerabilă. 
      Punctele mele forte constau în inteligență, 
hotărâre, înțelegere si compasiune, în schimb, 
sunt destul de încăpățânat, ceea ce nu este 
considerat neapărat ca fiind o slăbiciune, dacă 
stai să te gândești. Sunt introvert și cumva timid, 
metehne de care încerc să scap. Muzica a fost 
cea care m-a ajutat. Prin muzică am reușit  să mă 
deschid, și, într-un fel, să arăt cine sunt. Cânt de 
mic. Îmi place foarte mult. Am rugat-o mult pe 
mama să mă ducă la ore de canto până când, în 
clasa a VI-a, am întâlnit-o pe prima mea 
profesoară de muzică. În prezent fac muzică de 
aproape 4 ani. În acești ani am crescut mult, atât 
în plan profesional, cât și în cel personal. Am 
cunoscut mulți oameni și mi-am făcut mulți alți 
prieteni noi. Am participat, de asemenea, la multe 
competiții, atât în tară cât și în străinătate, unde 
am obținut, de fiecare dată, numai premii 
frumoase. Sunt mândru de modul în care am 
evoluat, dar nu plănuiesc să mă opresc aici. Prima 
dată când m-am simțit cu adevărat conectat cu 
muzica a fost când am primit o chitară de la tatăl 
meu, cam cu un an înainte să încep să cânt serios 
și cu vocea.  

                    

     Tata a cântat la chitară în perioada lui din liceu 
și, chiar și acum, mai ține minte o melodie pe care 
o cânta în unele seri când își reamintește de acea 
perioadă. Însă chitara nu a fost de ajuns, așa că, 
în urmă cu doi ani, am reușit să-mi achiziționez o 
ukulele. Seamănă cu o chitară, dar este mai mică 
și are doar 4 corzi. Mereu am fost intrigat de 
necunoscut și să încerc cât mai multe lucruri noi. 
Dacă ai până și cel mai mic interes într-un anumit 
lucru, ar trebui să-l faci. Niciodată nu știi cu ce te 
poate ajuta sau ce are să-ți ofere. În momentul de 
față aș vrea foarte mult să pot cânta la pian. Știu 
că cei mai buni pianiști au început de la o vârstă 
fragedă, dar, chiar dacă acum nu este neapărat  
cel mai bun moment în care să încep să practic 
pianul, niciodata nu o să fie și mi-ar părea rău să 
ratez această șansă. Cred că pentru a avea 
succes în viață, trebuie să încerci cât mai multe, 
trebuie să te cunoști, să știi ce te pasionează, să 
știi la ce ești bun. Puțini ajung în vârf doar prin 
școală. Important este să ai competențe practice, 
să-ți urmezi pasiunile și să știi să le valorifici prin 
muncă. „Cred în noroc. Cu cât muncesc mai mult, 
cu atât am mai mult noroc.” Thomas Jefferson.     
Cum am mai spus, mereu mi-a plăcut să 
experimentez ceva nou. 
 

               
     Pe lângă muzică îmi place foarte mult și 
desenul, scrisul, dansul, însă le practic doar în 
camera mea, cu melodia preferată la sonor maxim.     
     Vara trecută m-am apucat, din simplă 
curiozitate să practic skateboardingul. 
     Văzusem multe videoclipuri pe internet și pe alți 
adolescenți prin centrul orașului cum reușeau să 
facă sărituri impresionante cu skateboardul, ceea 
ce m-a intrigat să încerc. Deocamdată sunt un 
începător dar pe parcurs sper să fiu din ce în ce 
mai priceput. 
     Cu  scrisul  a  fost  o  altă  poveste.  Mi-am  dat  
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că îmi place după ce am încercat. La ora de limba 
română, doamna profesoară ne-a povestit despre 
revista școlii și cum publică poezii scrise de elevi. 
Mi s-a părut interesant și am luat-o ca pe o 
provocare. Aveam câteva idei și după ce am 
început, versurile apăreau de nicăieri unul după 
altul. Doamnei profesoare i-a plăcut compoziția și 
acest lucru m-a încurajat și m-a determinat să 
continui. Ocazional, când simt că am inspirație, 
mai scriu cate o poezie sau chiar scrisori. Recent 
am scris o scrisoare de dragoste in care am 
încercat să sintetizez acest sentiment complex.     
I-am arătat-o și doamnei profesoare și a fost 
impresionată de metaforele folosite, de 
perspectiva “negativă” dar și de cea pozitivă a 
iubirii. În același timp i-a plăcut mult și desenul 
reprezentativ pe care îl făcusem. 

 
                       „Scumpă călătoare, 
    Sincer să îți spun, stau de ceva timp și mă  
gândesc ce  aș putea spune  sau cum  să  încep 
și  realizez că nu există o modalitate  potrivită de 
a face  asta așa  că vreau doar sa îți  spun  că pur 
și simplu nu  mă  pot  înțelege  de  ceva  vreme. În 
cap îmi răsună numai întrebări la care nu am 
răspuns sau pe care aleg să îl ocolesc. „Ce simt?", 
„De ce ai ales așa?” Știu că din acea zi, de la acel 
apus, mintea mi se învârte în jurul acestui lucru, 
dar încep să înțeleg că mă afundam după 
răspunsuri greșite… Deși întâlnirea noastră a fost 
cât se poate de întâmplătoare, tind să cred că a 
trebuit să te întâlnesc. Numai noi știm momentele 
petrecute împreună, lucrurile pe care le-am făcut 
și de aceea stau aici și îți scriu. M-am ascuns în 
umbra fricii mele și cumva doar tu mă puteai salva 
de acolo, chiar dacă din simplul fapt că ești tu am 
ales să fac asta. Adevărul este că îmi e sincer 
frică… Îmi este frică să nu te pierd și nu știu ce pot 
face în privința  asta… De fapt nu vreau să fac 
nimic… Este frig și întuneric, dar aici mă simt în 
siguranța, cu  tine  mă  simt  în  siguranță. Suntem 
împreună scufundați, dar dacă mă crezi, aș sta 
așa veșnic. La adâncime chiar de am fi, noi tot 
zburăm… De ce mi-ar mai trebui  altceva când  tu 
ești orice răspuns de care am nevoie?! O poveste 
ce a început în inima mea și continuă cu tine… 
atunci într-o iarnă… ne împreunăm mâinile reci… 
Pentru că m-ai găsit,                                                                                                                                                                                                                                           
     Al tău de acum în colo”  
 

                                                                                                                                                                                                                                                

      În viața aceasta, vreau să ajung să pot spune 
că sunt împlinit. Până acum nu regret nici una 
dintre alegerile făcute și nici nu vreau să se 
întâmple în viitor. Nu știu scopul pentru care m-am 
născut, adică nu știu încă ce voi face în viitor ca să 
cred într-adevăr că: „Am reușit”.      
     Deocamdată îmi trăiesc prezentul și mă 
clădesc pentru mai departe. Singurul lucru pe care 
îl știu, este că vreau să fiu fericit și un om de 
succes. 
    Fiecare zi trebuie luată ca o provocare, o 
provocare să înveți, să încerci ceva nou.” 
 

                              
 

CONCURSURI ȘI REZULTATE OBȚINUTE 
 

* Ridols 2019- finala 
* Dam Folk 2019- mențiune   
* Festivalul Mamaia Summer Hits;  
  – locul 2 pop românesc   
  – locul 3 pop internațional  
* Festivalul „Copii florile inimii” - trofeul festivalului 
* Festivalul „Tinerii artiști” Bacău 
   –  locul I grupuri 
   –  locul I muzica ușoară  
*  Festivalul “Bucuriile Muzicii „Botoșani  
   – locul al II lea Muzica internațională 
   – trofeul secțiunii Grupuri 
* Microfono d’oro-Italia  
   – premiul al II lea    
* Volare 
   – premiul I secțiunea interpretare 
* Festivalul „Muguri de Lumina” 
   – trofeul festivalului 
 

  
 
* Festivalul „Bcharest in Music” 
   – premiul special categoria „TEEN”10-18 ani 
* Festivalul „Cântec de Stea” 
   – premiul I cat. 12-13 ani tematica de iarnă 
   – trofeul secțiunii 12-13 ani fără tematica de iarnă 
   – trofeul secțiunii colind  
* Festivalul „Lumini Sonore” by Ozana 
Barabancea 
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Constantin CIGMĂIAN 
          România 

    ANSAMBLUL FOLCLORIC TRADITIONAL  
                       „JUNII PETRILENI” 
 
     Ansamblul Folcloric „Junii Petrileni” s-a înființat 
în anul 2010 ca o expresie a dorinței de a păstra cu 
sfințenie tradițiile și obiceiurile momârlanilor din 
Valea Jiului. 
     Am plecat la drum cu trei membri fondatori si 
mai mulți momârlani cu gândul de a duce mai 
departe tradiția din această zonă frumoasă, dar 
nefiind ajutați și sprijiniți, mulți dintre ei au renunțat, 
și am tot pierdut rând pe rând unul câte unul dintre 
aceștia, rămânând doar eu membru fondator, 
împreună cu familia și încă câțiva membrii, ca  să 
ducem mai departe cu drag tradiția și portul. 
     Fiind Instructor Coregraf și membrul fondator al 
acestui ansamblu, împreună cu soția mea Mariana, 
care este coordonator, am cules de la bătrânii 
satelor jocurile bătrânești pe fluieră, strigături, 
învârtita aredelenească, jiana, horă pe stânga si 
Momârlănescu, încercând să continuăm tradiția și 
să păstrăm nota de autenticitate. 
     Ni s-a alăturat și Lucreția Cătinean, și Gheorghe 
Cigmăian care știau ce înseamnă jocul și tradiția 
din zona Văii Jiului, deoarece, cu ani în urmă, au 
evoluat și ei pe scenele țării. Au fost dansatorii și 
ne-au încredințat toată cunoașterea lor, ca să 
ducem tradiția mai departe, iar noi, la rândul nostru, 
să transmitem în continuare copiilor noștri tradiția 
și portul popular. 
 

       
 
     Dansul și muzica sunt o tradiție de familie, și, 
pentru că la noi toata familia dansează, ne-a fost 
ușor să ducem mai departe obiceiurile care sunt 
păstrate de pe timpurile Dacilor. 
     Pe una din străbunicile mele a chemat-o Daia, 
și făcea parte din neamul Daionilor. Numele ei a 
fost pur dacic și unul din cele mai cunoscute în 
lumea Jienilor-Momârlani, oameni destoinici, 
harnici, talentați și vrednici de a nu li se pierde 
neamul. 
     „Junii petrileni” sunt astăzi o veritabilă carte de 
vizită a Văii Jiului, în repertoriul ansamblului 
regăsindu-se jocurile populare jiana, bătrâneasca 
pe fluier, momârlăneasca precum și cântecele 
jienești și fluierul care au ocupat un loc aparte în 

viața spirituală a momârlanilor jieni. Acestea  au 
fost păstrate cu grijă în lada de zestre de peste 
100 de ani. 
     În componența ansamblului se găsesc echipe 
de dansatori (mari și mici), soliști vocali, fluierași 
și instrumentiști. Soliști; Miruna Cigmaian. Bocicu 
Alexandra. Patricia Voina. Florin Cigmaian, 
Diana Cigmaian. Ștef Claudia. Andreea Cocolan. 
Bogdan Daji. Instrumentist: Liviu Stoica. Lascau 
Ionut, Petre Paraschiv. Madon Constantin, 
Marius Bloj. Tiric Petru. Fluieraș: Teleanca Litu. 
Romica Fletan. Petre Baran. Gheorghe Lupsa. 
Rascolean Dumitru  și Paraschiv Nicolaie. 
     Ansamblul „Junii Petrileni” a participat la mai 
multe festivaluri de renume din țară si 
străinătate, amintind de cele din mai recente: 
-  Festivalul „Tezaur Hunedorean” 
-  Festivalul „Oierilor Tilișca” Sibiu 
-  Festivalul „Urcatul oilor la munte” (Novaci) 
-  Festivalul „Sus pe muntele din Jina” (Sibiu) 
-  Festivalul Mermezeu-Văidani (Geoagiu) cu 
prezentare de produse tradiționale 
-  Festivalul Folcloric „Transalpina” (Novaci- – 
Gorj) 
-  Festivalul Concurs Național Arad. 
-  Fest International. Turcia, Serbia, Polonia, 
Bulgaria. 
Apariții la posturile de televiziune: 
ETNO TV, FAVORIT, INEDIT TV, HORA TV, 
NAȘU TV, ANTENA 1 – Acces Direct, PRO TV. 
DEVA TV, precum și posturile locale KTV, TV 
Parâng, Mondo TV. 
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Rodion STOIAN - România 

      RADION STOIAN,  
                        SUB HARUL LUI DUMNEZEU 
 
     Rodion Stoian este un artist complex care are 
o arie foarte largă în meșterit. În atelierul său sunt 
foarte multe icoane sculptate, blănuri și căciuli, 
capre de sărbători de iarnă și multe altele. 
     A învățat la școala din satul natal, în Horgești, 
până în clasa a X-a, unde a primit bursă de merit, 
luând lunar 440 de lei, pentru că avea medii 
peste 8. Prin anii ’78-’79 a lucrat în București ca 
dulgher, dar fiindu-i foarte greu 
a revenit aproape de casă, la Onești unde, după 
cursuri de calificare, a lucrat ca operator în 
petrochimie. 
     După armată s-a angajat la Fabrica Letea, 
unde a lucrat până în anul 2001. În 2001 a plecat 
în Italia, dar după doi ani s-a reîntors în țară.  
     Întors acasă în 2009, familia lui Stoian a trecut 
prin niște greutăți legate de starea de sănătate a 
soției, moment care l-a deschis spre lumea 
credinței și a început să sculpteze icoane. Prima 
icoană pe care a făcut-o o are și acum, și o duce 
la toate târgurile la care participă. Despre această 
icoană, el a spus: „Eram la biserică și mă rugam 
în genunchi. Și stând așa, nu știu cum am avut o 
revelație. M-am uitat la icoana Maicii Domnului de 
la pronaus și atunci mi-am zis că pot să fac și eu 
una.  

                        

Cum nu aveam material, m-am dus a doua zi la 
piața mare de unde am luat un fund de tăiat 
zarzavat de la un lingurar din Mărășești. Și din 
acest fund am făcut eu prima mea icoană. Asta s-
a întâmplat pe 24 iulie 2015.” De când sculptează, 
Stoian afirmă că a făcut mult peste 1000 de lucrări, 
icoane, dar și șase troițe. Cinci dintre acestea sunt 
montate la Horgești, Bârlad, Valea Hogii-Lipova, 
Glodișoarele și Târgu Frumos.  
 

                  
     Fiind de ceva vreme o figură importantă în 
peisajul artiștilor populari, participă aproape 
weekend de weekend la diferite festivaluri și târguri 
meșteșugărești. 
     Artistul popular meșterește, de la măști și 
brățări, la cușme și alte cele. Cușmele sunt 
căciulile dacice cu care meșterul face cea mai 
bună vânzare. „Le cumpără lumea. Dacă oamenii 
spun că o icoană e scumpă la un milion, două (lei 
vechi-n.r), 50 de lei dă pe o cușmă. Cu astea fac 
bani cel mai repede”, spune Rodian Stoian care 
precizează că din sumele obținute asigură 
aprovizionarea cu materiale și acoperă alte 
cheltuieli pentru deplasare. 
     În anul 2019, Stoian a declarat că prima dată, 
în urmă cu trei ani, a făcut opinci pentru el, pentru 
că în toate magazinele de artizanat nu găsea așa 
ceva. Așa că și-a propus să le confecționeze 
singur. Oamenii au venit și au întrebat dacă are 
anumite mărimi. O profesoară  de la Școala 
Creangă a venit cu o cerere de zece perechi, 
pentru un spectacol, iar apoi toată clasa a fost 
încălțată de meșter. „Toți copiii și-au dorit opinci. 
Și uite așa s-a deschis curiozitatea în sufletele lor 
și au venit pe rând la mine, ba acasă, ba la târguri, 
să-și cumpere opinci”. 
     Tot În contextul „Anului omagial al satului 
românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor 
gospodari)” a fost prezent în mijlocul copiilor, 
duminică, 17 martie 2019, meșterul popular 
Rodion Stoian cunoscut sub numele „Omul cu 
icoanele”, acesta prezentând copiilor, portul 
popular românesc, obiecte țărănești de uz casnic, 
opinci, bundițe, cojoace, bote și cingători, icoane 
sculptate în lemn, și a susținut un atelier practic de 
confecționare a opincilor. Copiii au arătat o dorință 
arzătoare de cunoaștere a tradițiilor, practicilor și 
obiceiurilor populare românești.             
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Nelia-Maria RADU  
         România 

NELIA-MARIA RADU IUBEȘTE 
SĂ CÂNTE ȘI SĂ-ȘI ÎNCÂNTE SEMENII 

 
     Are 16 ani, născută în Barcelona, Spania. La 
vârsta de 7 ani, revine in satul natal al părinților, 
din zona Moldovei, Neamț. Aici a fost crescută și 
susținută de bunica sa, profesor de educație 
muzicală. 
     Plină de seriozitate, ea este cea care i-a 
insuflat talentul, dragostea și iubirea pentru tradiții 
și muzică. Se încadrează în categoria tinerilor 
interpreți și care ar putea deveni elita de mâine a 
cântecului popular. Este plină de viață, spontană, 
energică. Toată această bucurie o transmite pin 
cântecul său. 
     „Da. Satul din zona Neamțului m-a influențat. 
Este un sat unde oamenii, prin stilul lor de viață și 
munca pe care o fac, îmbrățișează, sprijină și își 
împletesc, într-un fel, existența cu tradiția 
populară. Sunt gospodari adevărați, cu mare 
credință și frică de Dumnezeu. Aceste însușiri     
le-am pus în evidență, atât în manifestările 
artistice, cât și în ceea ce privește rigurozitatea și 
mentalitatea de nemțeancă, care mă definește.  
Bunica mea, mi-a descoperit talentul și, totodată, 
o moștenesc. Ea este un exemplu de talent, de 
curaj, de tărie și putere. A trebuit să-și crească cei 
doi copii, singură, încă de tânără. Prin puterile 
sale, și-a însușit singură o gospodărie și și-a 
educat atât copii, cât și nepoții. 
     Mi-am dorit încă de mică să ajung cântăreață, 
să cânt și să încânt lumea, dar în special, să urc 
pe scenă a fost cea mai mare realizare a mea. Am 
urcat pe marile scene, încă de mică, în cadrul unor 
concursuri locale și naționale. Aici am fost 
remarcată, aici am învățat mai multe și aici am 
pătruns în tainele cântecului. După multă muncă, 
am început să culeg toate roadele străduinței 
mele. Am avut parte de recunoașterea și 
aprecierea specialiștilor în domeniu, drept dovadă 
sunt premiile pe care le-am obținut la festivalurile 
de profil.  Printre distincții, aș dori să amintesc 
câteva:  
-  Festivalul Concurs de muzică populară pentru 
copii și tineret „Florile Ceahlăului”- Diplomă de 
finalist 
- Festivalul Internațional cultură și civilizație 
„Copilăria un poem”- Premiul I 
- Concursul formațiilor și interpreților, faza 
județeană- Premiul I 
-  Festivalul „Eu vreau să fiu o stea” , Târgu 
Neamț- Trofeul secțiunii 
- Concursul Național de interpretare muzicală 
„Armonii de iarnă”, București- Trofeul categoriei și 
multe altele. 
     Cu toate că, muzica populară este cea care mă 
definește cel mai bine, am încercat și un alt gen 
de muzică, muzica ușoară. Am fost invitata la 
diferite 
 

festivaluri, concursuri și spectacole de muzică 
ușoară unde mi-am arătat și aceasta înclinare. Mi-
au plăcut foarte mult melodiile Mihaelei Runceanu 
și ale Mihaelei Mihai, fapt care m-a făcut sa aleg 
câteva melodii din repertoriul regretatelor artiste și 
sa încânt oamenii, pe scenă. 
     Pe lângă calitatea de concurent pe care am 
avut-o la concursurile de gen, am fost invitata și ca 
prezentator al deosebitelor concursuri și festivaluri 
organizate de E. Constantin Baciu. 
     Iubesc muzica popular și dansul popular dar și, 
dansul modern. La toate petrecerile și aniversările, 
inclusiv nunți, eu sunt sufletul petrecerii. Îmi place 
sa dansez, sa simt muzica, sa o trăiesc. Am 
participat la concursuri școlare, la cercuri 
pedagogice și inspecții, cu dans modern, dans 
etno și majorete. Văzând evoluția noastră, am 
decis sa mergem mai departe cu dansul, așa că 
ne-am înscris la zilele comunei Grumazesti, 17-18 
august 2019, unde am bucurat toți oamenii 
prezenți cu dansurile noastre. 
     Mi-a plăcut sa alerg și sa fac gimnastică. În 
gimnaziu, domnul profesor de educație fizică a 
observat ca am înclinație către așa ceva, și a decis 
sa mă ia la anumite concursuri școlare locale și 
județene. Am fost la 3 ediții a concursului „Prietenii 
pompierilor”, unde am obținut locul I la fază locală 
și am trecut mai departe la faza județeană. 
     Pe final, aș vrea să spun despre mine ca sunt 
o persoană care iubește viața, muzica, mișcare, să 
încerce ceva nou zi de zi, și să descopere noi 
talente și hobby-uri”. 
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Constantin-Nicolae GAVRILESCU 
                       România 

VÂNTUL ȘTRENGAR 
 
Vântul parcă stă la pândă  
aspra iarna la iubit,  
eu privesc pe geam din tindă  
să văd când va fi pornit.  
 
Pun urechea să ascult  
dacă nu-i cumva ștrengar,  
ochiul ager vede mult  
pe când umblă în hambar.  
 
Când s-o pune în mișcare  
gându-mi va șopti ușor,  
ca pornit c-o adiere  
să dea vestea ca un sol.  
 
La-nceput mișcare lină  
brusc îndată se urnește,  
răvășind pomi-n natură  
iureșul din cer pornește.  
 
Șuieră el prin obloane  
pe la colțuri se oprește,  
se strecoară prin cotloane  
iarnă rece ne vestește.  
 
Vântule nu fii ștrengar  
fără tine iarna-i tristă,  
poate că nu ai habar  
fără tine-i răvășită.  
 
Tu în iarnă nori-i scuturi  
iar pe sol clădești omătul,  
pe copii mereu îi bucuri  
și în glas le pui chiotul.  
 
Vântul parcă stă la pândă  
stau și eu să îl pândesc,  
stau la geamul de la tindă  
și-i șoptesc că îl doresc.  
 

    ZVON DE IARNĂ 
 
Se porni în miez de noapte, 
într-o liniște profundă, 
peste frunzele uscate 
fulgi de nea ușor să cadă. 
 
Zor nevoie să vestească, 
pân' se luminează bine 
copiilor să le placă: 
Vine iarna! Ce minune! 
 
Cerne cerul cu migală 
peste firea cea lumească 
stratul alb, fără sfială, 
totul ca să ocrotească. 
 
Va sclipi omătul iernii 
până zorii-or să răsară, 
bucuroși vor fi copiii, 
sania o au din vară. 
 
Se porni în miez de noapte 
ca-ntr-o joacă de copii, 
lin, pe frunzele uscate, 
fulgi să ningă feerii. 
 
 
 

       VRAJA IERNII 
 
Fulgi zglobii plutesc alene, 
lin coboară către sol, 
Ceru-i leagănă și-i cerne, 
ei se prind în dans, domol. 
 
Vântul parcă orchestrează 
dansul fulgilor de nea, 
norii-n Cer atent veghează 
mantia ce se-așternea. 
 
Totul parcă e de vis 
și în strălucirea nopții, 
s-a creat un Paradis 
peste fire-n taina vieții. 
 
Și-n vârtejuri, noaptea pune 
stăpânire pe-ntuneric, 
vraja iernii iar depune 
albe stele în generic. 
 
Vântul, norii, fulgii, Luna, 
gerul aspru instalat, 
fac deliciul iar în Iarna, 
anotimpul preferat. 

 IARNĂ PE PĂMÂNT 
 
Ce dor mi-a fost de tine 
și cât te-am așteptat! 
Doar cerul poate spune 
cum de s-a întâmplat. 
 
Deschis-a calea dreaptă 
și din eter coboară, 
la ruga-mi înțeleaptă, 
fulgi argintii ce zboară. 
 
Ce dor mi-a fost de tine! 
Un an te-am așteptat 
să vii din nou pe la mine, 
miracol s-a întâmplat. 
 
Văd fulgii cum valsează 
și-n hora lor mă-ncing, 
pe sol ei se așează, 
dansez cu ei prin crâng. 
 
Ce dor mi-a fost de tine! 
Slăvită fii în cânt! 
Ești Zâna mea cea bună 
și Iarnă pe Pământ. 
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