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     Din scrierile biblice, luăm aminte că divinitatea și oamenii au avut primele neînțelegeri pornind de la 
problema cunoașterii. Izgonirea din Rai a lui Adam și perechii acestuia, Eva, a avut loc pentru încălcarea 
interzicerii de a mânca fructe din „pomul cunoașterii”. Nu mai intrăm în amănunte privind primordialitatea 
bărbatului față de femeie și a cui a fost vina în acest „păcat inițial”, ei împreună reprezentau acolo oamenii, în 
totalitatea lor. Nu putem să nu ne întrebăm, logic, deși logica nu apăruse în acea vreme, Dumnezeu ne-a dorit 
să fim proști? Pentru o bună înțelegere, să luăm în considerație și aspectul lingvistic, prost înseamnă simplu, 
în limba slavonă, în care a funcționat biserica la noi până prin a doua parte a secolului al-XIX- lea. 
     De altfel, în toată evoluția ulterioară, biserica a urmărit îndeaproape ținerea sub control a procesului 
cunoașterii, începând cu școala, care mult timp a funcționat numai în cadrul structurilor bisericești, și 
continuând cu știința, fiind binecunoscute disputele dintre savanți celebri care au realizat pași importanți în 
procesul cunoașterii și reprezentanții teologiei, culminând cu perioada inchiziției, când s-a ajuns la eliminarea 
fizică a celor care contraziceau conceptele propovăduite de reprezentanții Domnului pe Pământ. De exemplu, 
cartea de logică scrisă de Aristotel, întemeietorul acestei discipline științifice a fost interzisă prin toate 
mijloacele, pentru că, prin știința gândirii corecte, care înseamnă de fapt logica, avea loc o întoarcere la pomul 
interzis al cunoașterii. Să nu uităm că în perioada lui Aristotel, religiile dominante de azi, creștinism și islamism, 
nu apăruseră. 
     Cu toate acestea, sub greutatea evidenței unor argumente științifice, biserica a mai renunțat la unele din 
dogmele sale, capacitățile umane și materiale implicate în cercetarea științifică au crescut foarte mult, iar 
rezultatele obținute au luat o amploare de nebănuit, mai ales în ultimul secol. Însă, multe dintre rezultatele 
științei au ajuns să producă efecte potrivnice omului, iar, mai nou, dăunătoare chiar planetei în ansamblul său. 
Omenirea a intrat pe o pantă care pare de nestăvilit în direcția unor catastrofe militare, alimentare, sanitare, 
biologice etc. 
     Ce este de făcut? Păi, să ne întoarcem la perceptele biblice! Ce a făcut Dumnezeu cu oamenii scăpați de 
sub orice fel de control, cândva în antichitate? A început cu răul, cu pedeapsa. Le-a dat un potop, dar și acces 
la „pomul cunoașterii” pentru ca Noe să știe să facă o arcă capabilă să-l depășească și să se salveze, pe el și 
reprezentanți din toate speciile. La ce a folosit? La nimic!... Oamenii de după potop au ajuns destul de repede 
la aceleași comportamente nesăbuite.  
     Ce a urmat? A schimbat metoda. L-a trimis pe Iisus Hristos cu binele, cu iertarea, în speranța găsirii unui 
echilibru între oameni. Primul răspuns al oamenilor a fost uciderea celui venit să-i mântuiască, dar apostolii 
Lui au păstrat vie amintirea faptelor Sale din scurta viață pământească trăită.  
     Ce se întâmplă în prezent? Unii nu-l recunosc ca fiind trimisul Domnului (iudaismul), alții au zis că este prea 
iertător și au înființat o altă religie mai neiertătoare (islamismul), alții spun că Iisus trebuie să permită și să 
protejeze bogăția (catolicismul), alții că ar trebui să propovăduiască sărăcia (ortodoxismul), iar toți care-L 
recunosc se războiesc în competiția cine-L iubește mai mult.  
     Este mai mult echilibru, este mai multă liniște? Nu. A apărut un instrument relativ nou care să conducă spre 
mai bine pentru că, declarativ, toți vor binele. Acesta este lumina. Dar și lumina are două interpretări filozofice: 
lumina cunoașterii și lumina de Paște, ambele având câte două aspecte, unul bun, cel al înțelepciunii, pentru 
prima, respectiv cel al iertării, pentru cea de a doua, dar și unul rău, cel al orbirii, valabil pentru ambele 
accepțiuni.  
     

 

 

Nicolae VASILE - România 

EDITORIAL 

LUMINA PAȘTELUI ȘI LUMINA CUNOAȘTERII 



Amprentele sufletului                                                     Anul VII, Nr.4 – aprilie  2021 

2 

____________________________________________________________________________________ 

      
     Lumina cunoașterii a fost cucerită de oameni pas cu pas, inițial, fiindu-le interzisă de divinitate și s-ar putea 
ca aceștia să fie greu de oprit, deși, în prezent cunoașterea produce și multe rezultate dăunătoare. 
     Lumina de Paște ne-a fost trimisă de divinitate, iar oamenii l-au omorât pe Cel care ne-a adus-o. Unii, încă 
mulți, o divinizează, alții, în scădere, sunt orbiți de ea, iar un număr în creștere dintre locuitorii planetei trăiesc 
într-o indiferență față de orice formă de lumină, aceștia nemaiascutând de simțuri, ci de soft-uri. 
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     Fără îndoială, cea mai mare sărbătoare a creștinilor este sărbătoarea Învierii Domnului, după cum spune 
și Sfântul Apostol Pavel că : „dacă Iisus Hristos n-ar fi înviat, zadarnică ar fi propovăduirea noastră, zadarnică 
ar fi și credința voastră.” 
     Și dacă acum câteva zile, am trecut cu greu toată Săptămâna Mare și părtași am fost  la scena dureroasă 
de pe culmile cernite ale Golgotei, cu sufletele înfiorate de compătimire, pas cu pas am fost lângă Hristosul 
spânzurat pe lemn, cu fruntea spartă de ghimpii din cununa de spini, cu fața brăzdată de sânge, cu mâinile și 
picioarele fixate în piroane ascuțite și cu coasta străpunsă de sulița sutașului roman și împreună cu Iosif din 
Arimateea și mironosițele  L-am pus pe  Mântuitorul în groapă, dimineața primei zile a săptămânii ne aduce 
vestea prin îngerul ce a vorbit femeilor: „De ce căutați pe Cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat” (Lc. 
24, 5-6). 
     Nici pământul și nici mormântul n-au putut să-L țină închis pe Acela Care este Stăpân al vieții și al morții, 
pe Iisus Hristos Care, coborându-Se în lume și luând fire omenească, a refăcut legătura ruptă prin păcatul 
strămoșesc și a împăcat pe om cu Dumnezeu. 
     Învierea lui Hristos înseamnă pentru noi creștinii adevărați, biruința vieții asupra morții. Hristos, Dumnezeu 
fiind, putea să evite chinurile Golgotei și umbra mormântului, dar El a vrut să aibă parte de amândouă, și de 
cruce și de moarte, pentru ca după trei zile lumea să vadă mormântul gol și să înțeleagă cine a fost Iisus și 
pentru ce a venit El în lume. 
     El este Cel din plinătatea Căruia „noi toți am luat har după har” (In. 1, 16). Prin sfântă Învierea Sa ne-a 
dăruit nouă „viață veșnică și mare milă”. O, cine va fi în stare să arate vreodată întreaga însemnătate a Învierii 
lui Hristos pentru omenire? Învierea Celui răstignit între tâlhari și îngropat ca un muritor într-un mormânt sigilat 
de romani și păzit cu strășnicie de ostași este piatra de temelie a creștinismului, cheie de destin, ușă spre 
eternitate. 
     Învierea lui Hristos este o garanție sigură și evidentă a nemuririi noastre, căci dacă El, Dumnezeu și Om 
fiind, a înviat, înseamnă că și noi toți vom învia. Să ne imaginăm o clipă că Domnul n-ar fi înviat. Să ne 
închipuim că viața Lui s-ar fi încheiat jalnic, acolo sub lespedea din preajma Golgotei. Ce-ar fi rămas din 
persoana lui Iisus în acest caz? Nimic altceva decât o amintire. 
     Fără momentul istoric al Învierii, Iisus ar fi rămas doar un simplu om, cel mult un prooroc, iar învățătura Lui 
ar fi fost asemenea unui sistem filozofic și moral, interesant și înalt, dar omenesc, nu dumnezeiesc. 
     Acum, însă Hristos a înviat! Scularea Sa din morți este dovada supremă și hotărâtoare că El este „Fiul lui 
Dumnezeu Celui viu” (Mt. 16, 16), cum spune Sfântul Apostol Petru, este „Domnul meu și Dumnezeul meu” 
(In. 20, 28), după cuvintele Sfântului Apostol Toma. 
     Prin înviere, El este astăzi și va fi totdeauna puterea glorioasă ce stă de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, 
„întru cele cerești, mai presus decât toată Începătoria și Stăpânia și Puterea și Domnia și decât tot numele ce 
se numește, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor” (Efes. 1, 20-21). 
     Înviind El, noi putem striga dimpreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur: „Sculatu-S-a Hristos și au căzut diavolii. 
Înviat-a Hristos și se bucură îngerii. Înviat-a Hristos și viața stăpânește. Înviat-a Hristos și nici un mort nu este 
în groapă”. Datorită Învierii există religia creștină, care s-a răspândit „până la marginile pământului” (Fapte 1, 
8). 

 
Pr. Ioan-Aurel RUS - România 

„ÎNVIEREA DOMNULUI - PRAZNICUL PRAZNICELOR” 
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     În duminica Învierii s-a întemeiat Biserica, acest Trup tainic al lui Hristos și durează până la sfârșitul 
veacurilor, iar „porțile iadului nu o vor birui” (Mt. 16, 18). „Înviind a treia zi – spune o rugăciune de la Liturghia 
Sfântului Vasile cel Mare – cale a făcut oricărui trup la învierea cea din morți”. Precum un izvor cristalin 
izvorăște sau țâșnește dintr-o stâncă oarecare, la fel, prin trupul Său pus acolo și înviat a treia zi, mormântul 
Domnului a devenit, așadar, izvorul învierii noastre, izvor de lumină, speranță și mângâiere. 
     Pentru a ne împărtăși de darurile Învierii, datori suntem să ne comportăm ca martori ai Învierii. Aceasta 
înseamnă: să-i ajutăm pe cei aflați în necazuri și nevoi, să-i cercetăm pe cei din azile și orfelinate, din spitale 
și închisori, să-i mângâiem pe întristați, să iertăm celor ce ne-au greșit și să răspândim lumina încrederii și a 
păcii în bezna acestui popor greu încercat, mai ales acum cu această pandemie. La acest slăvit Praznic, vă 
urez din inimă sănătate și spor în toate și încercați a oferi măcar un ou roșu celor de lângă voi. Datinile 
strămoșești, tradiția și obiceiurile pascale să nu le uităm, ci cu foarte multă stăruință să le aducem la lumină.   
Din lumina lui Hristos, din lumina Învierii să ne învrednicim a fi, „fii luminii” care respectă tradiția și o duce mai 
departe. Și voi încheia cu versurile lui Iacob Mureșianul - „Țineți datini, doine, jocuri / Port și lege creștinească. 
/ Și sfințiți a voastre locuri / Prin rostirea Românească”. 
HRISTOS A ÎNVIAT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amprentele sufletului                                                     Anul VII, Nr.4 – aprilie  2021 

5 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nicu DOFTOREANU 
         România 

TANGOU TRIST DE PAȘTI 
 
Bieții copii fără mamă 
ce trăiesc mereu cu teamă 
și cu dorul care-o cheamă! 
 
Bieții copii ce n-au tată 
și nu vor ști niciodată 
cum e viața ordonată! 
 
Bieții oameni proveniți 
din copiii rătăciți,  
aruncați, abandonați 
Și,  
din greșeală... 
uitați,  
Ne-ntreabă stupefiați,  
Fiindcă ei n-au nici o vină 
Că trăiesc viața-n surdină: 
Vrem să știm: 
cei ce clamează 
că bunătatea calmează,  
Pot să ne-nvețe formula 
Magică...  
ce-ar anula 
Blestemul ce ne apasă 
Pentru a putea intra 
Din momentul nașterii 
Pe... poarta cunoașterii?! 
Celor ce zic să-ncercăm 
Viața să manipulăm,  
NOI... 
Bastarzii fără vină,  
Le spunem că vrem doar... tihnă,  
Prin care să ne-mpăcăm 
Cu Iisus și s-apucăm 
Să n-ajungem la concluzia,  
Că iubirea-i doar aluzia,  
Folosită ca o scuză 
De cei care-acum acuză! 
 
Vrem lumina din lumină 
să ne trezească din tină 
și când spunem ca-nviat 
Să fim buni cu-adevărat 
Cu sărmanii rătăciți 
De soart-așa rău loviți. 
 

TANGOU OPTIMIST DE PAȘTI 
 
NU FI PESIMISTĂ! 
Rezistă în starea de bine… 
Ce vine banal doar din tine… 
Și CREDE...   
Că starea de bine…  
REVINE! 
Ea n-are hotar! 
Când ești optimistă... 
Ea vine din tine!   
PERSISTĂ…  
Doar fiindcă există 
Lumina iubirii,  
Ce duce-n final povara zidirii, 
Dovedind ce trainic  
I-a fost rostul tainic 
N-ai făcut zadarnic... 
Gestul triumphal...  
ce-a dat abisal 
Dorința-mplinirii… 
la schimb nemuririi! 
Amarnicul vis,   
Lui ADAM promis. 
Părăsit în pripă 
A fost pentr-o clipă 
Aripă de zori cu capul în nori 
Care te-a născut  
Când ai apărut…  
din necunoscut, 
Ca fiind punct final, 
Golit de venin…  
de jocul divin, 
Ce ne-a recreat, 
Când ne-a învățat 
Că tot ce-i sub soare   
Iubește… și moare 
Înspre a se naște… 
Optimist de Paște! 

TANGOUL ÎNFUMURATULUI 
 
Suplinești prin aroganță, 
Tot ce pierzi din...importanță, 
Când nu recunoști alt stil... 
Decât dacă-ți e util! 
Și atunci te crezi...abil! 
Săracii...fără scăpare, 
Tâlhăriți la drumul mare, 
Pierd din viața viitoare! 
Iar toți cei surprinși în corzi, 
Pentru tine-s... zgomotoși, 
Lucru pe care-l confirmi 
Când îi consideri...infirmi! 
Pierzi în ultimă instanță 
Tot ținându-i la distanță, 
Pe cei dragi pe care-i crezi 
Inferiorii tăi bipezi, 
Crezând că-s fără speranță, 
Și că asta-ți dă...prestanță! 
Îți spun asta ca aluzie: 
Bogăția-i doar iluzie! 
Dacă nici asta nu știi 
Ești pierdut pentru cei vii, 
Fiindc-ai devenit constant 
Un om mult prea-nfumurat, 
Care nu mai înțelege 
Că singurătatea-i... rece, 
Tratând cu impertinență 
Prietenii doar prin... 
ABSENȚĂ! 
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Mariana POPA-POTAISA 
              România 

CREDINȚA ȘI LUMINA 
S-AU ÎMBRĂȚIȘAT ÎN IERUSALIM 

 
     Gustam o clipă de relaxare. Răsfoiam un album al 
muzeelor de la „National Gallery” Londra. 
     În vizita în capitala regatului Angliei am văzut acest 
muzeu, care m-a impresionat profund. Deodată  
tresar. Mă opresc din răsfoire. De ce?  Am deschis la 
pictorul olandez Gerrit van Honthorst, la lucrarea 
„Hristos în fața lui Caiafa” (1617). Artistul era cunoscut 
în Italia unde a pictat sub numele de Gherardo delle 
Notti. Simt o tensiune de-a dreptul dramatică. Mă 
emoționează imaginile lui Iisus în fața judecății lui 
Caiafa. Totul se petrece la lumina de la o lumânare pe 
masă, care subliniază fața lui Iisus, restul rămânând în 
penumbră. Îi priveam mâinile legate în față, îmi vine în 
minte imaginea sălii de judecată a Mântuitorului, așa 
cum o văzusem în Israel cu ani în urmă. În fața mea 
apar din „caseta de amintiri” întâmplările din ziua vizitei 
mele în acel loc din Ierusalim. 
 

                    
 
     Acum, pelerinii urmează traseul vechi, începând din 
locul Fortăreței Antonia, spre Golgota. Pe vremea lui 
Caiafa, această fortăreață era folosită pentru instrucție 
și jocuri de către soldații din legiune.  Acel loc este 
foarte important pentru istoria creștinismului. În 
fortăreață a fost judecat Isus de către Pilat, care l-a 
condamnat la moarte prin crucificare. În acel punct 
geografic, procuratorul Pontius Pilat a exprimat: „Ecce 
Homo”! Iată omul!, atunci când Iisus a fost arătat 
mulțimii îmbrăcat în haina de purpură având pe cap 
coroana de spini. Acum, arcada mică a sălii de 
judecată de atunci este încadrată în capela „Ecce 
Homo” din Mănăstirea Surorilor Sionului. Alte și alte 
emoții îmi cotropesc sufletul. De ce?  Am trăit la cote 
înalte de emoții pășind pe acele meleaguri sfinte. Am 
putut să revăd cu ochii minții ecoul judecății lui Iisus în 
arta din muzeele pe care le-am vizitat în timp de liniște 
socială. Automat mi-a venit în minte tabloul „Ecce 
Homo” din Muzeul Prado din Madrid. Stăteam în fața  
picturii lui Titzian și eram plină de admirație. Mângâiam 
cu sufletul și cu privirea, chipul lui Iisus cu coroana 
de spini pe cap. Acolo, pot să spun că m-am întâlnit cu 

mine însămi, cu dorința mea de-o viață. De-a vedea în 
original acest tablou. Doamne! Ce forță a penelului! 
Aura din jurul capului încoronat cu spini era divină. Dar, 
parcă mi-a deschis o rană în suflet din cauza supliciului 
evident în pictură. Vederea acestei opere de artă a fost 
ca o rugă împlinită. Revenind pe Golgota, locul 
judecății lui Iisus este marcat pe „Via Dolorosa”, la 
prima stațiune a opririi condamnatului. Acest loc pe 
care l-am călcat cu multă smerenie mi-aduce și acum 
furnicături în trup. Urcam în tăcere, împreună cu 
Ovidiu, soțul meu, încercând să-mi recompun algebra 
eului pe pământul sfânt. Am rostit un legământ cu 
Lumina pentru ca ea să mă învăluie pe Drumul Crucii. 
Acolo m-am risipit în timp, în viață și-n moarte. Eram 
în acel loc la un an distanță de o operație pe cord 
deschis urmată de cinci zile de moarte clinică. Am 
urcat pe Golgota în semn de mulțumire pentru dăruirea 
încă a unei vieți. Am învățat din această experiență că 
  

                     
 
viața-i dar divin și chiar izvor divin. M-am regăsit în 
nouă stea. Am văzut explozia Luminii când aveam 
ochii închiși. Credința și lumina s-au îmbrățișat luându-
mă de mână și făcându-mă să cred că există lumini 
care nu se sting niciodată. Am simțit că uneori cerul 
sărută pământul. De atunci mi-am propus mie să caut 
izvoarele scrise, care mă vor duce pe urmele lui Iisus 
Hristos. Dar, am avut bucuria și binecuvântarea să calc 
pe pământ pe urmele pașilor lui Iisus prin pelerinajele  
făcute, începând cu locul nașterii, la râul Iordan unde 
s-a botezat,  am urcat pe Golgota până la  mormântul 
Lui și apoi la locul învierii lui Iisus a treia zi. În aceste 
pelerinaje am atins și unele locuri unde Hristos a să- 
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vârșit minuni, înviind morți sau vindecând boli grele la 
Capernaum, sau Tobgha, locul unde a săvârșit 
minunea înmulțirii celor cinci pâini și doi pești pentru a 
hrăni o mulțime de nuntași. Vorbind de locul nașterii lui 
Iisus la Betlehem, aș aminti starea deosebită pe care 
am trăit-o acolo. După ce am aflat că locașul se 
numește Biserica Nașterii Domnului și că localitatea 
este înfrățită cu un oraș din țara mea, Suceava, am 
privit cu mai multă atenție și chiar cu lacrimi în ochi 
acel loc pe care călcam cu smerenie și anume, 
pavimentul de marmoră albă, care cuprindea o stea de 
argint cu 14 colțuri. Este vorba despre un dar 
românesc oferit de către domnitorul Constantin 
Mavrocordat, locului în care Fecioara Maria l-a născut 
pe Mesia. Cu nerăbdarea scrisului și a vorbei, revin la 
Judecata lui Iisus. Se cunosc motivele judecării-
blasfemia- și „plimbarea” de la Ana, fost mare preot, la 
Caiafa, noul mare preot, de atunci. Foarte importante 
sunt dezbaterile, chiar azi, pe tema condamnării lui 
Iisus, aceste probleme fiind în preocuparea unor 
hristologi, ajungând până în zilele noastre. Cunoscut 
pentru aceste dezbateri este chiar Papa Benedict al 
XVI-lea-Joseph Ratzinger- un teolog creștin de mare 
anvergură, care atrage atenția că trebuie cunoscute 
până la capăt felul de a gândi și obiceiurile oamenilor 
ale acelui timp pentru a putea înțelege lucrurile 
consemnate de istorie în legătură cu Iisus și epoca 
sa.* 
 

      
                         Papa Benedict al XVI-lea 
 

     Acum am în suflet o comoară pe care aș vrea să o 
descarc pentru cititorii mei. Când am fost beneficiara 
unei excursii la Padova, am intrat în Capella dei 
Scrovegni pentru a admira de aproape tabloul „Iisus în 
fața lui Caiafa” al maestrului Giotto. Operele celebre 
sunt mărturia trecerii pe pământ a lui Iisus. Privindu-le 
devii mai bun, mai compasiv cu semenii tăi. Sperăm în 
inducerea unui spirit creștin și biruitor și cu ajutorul 
artei. 
     Am avut ocazia să am în mână o lucrare intitulată 
„Judecarea și condamnarea lui Iisus-reevaluare 
judiciară”, autor Mircea Duțu. Lucrarea pornește de la 
un capitol de - Preliminarii -în care se precizează... 
„Dacă Iisus nu ar fi fost condamnat la moarte și ucis 
conform Legii, nu ar mai fi avut loc răscumpărarea 
păcatelor, respective reconcilierea cu Dumnezeu”. 
          Revin la locul Cinei de taină pe care l-am văzut  

după 2000 de ani de la înfăptuire. Acolo, turiștii se 
opresc și așteaptă să facă fotografii spre mulțumire și 
amintire, chiar în apropierea locului de judecare al 
Mântuitorului. 
     Am avut privilegiul de-a vedea celebrul tablou al 
renumitului pictor italian Leonardo Da Vinci la Milano  
în Biserica „Santa Maria delle Grazia”(1494-1497). 
Privind tabloul „Cina cea de taină” ni se dezvăluie o 
tulburătoare imagine a lui Hristos și a apostolilor.     
Admirând această scenă simt ceva, ca o teleportare în 
timp.  
  

     
                       Cina cea de Taină - Leonardo da Vinci 
 

     Studiez chipul lui Iisus, al apostolilor, mă emoți-  
onez. Cu greu revin la problemele prezentului. Acest 
tablou „Cina cea de taină” ne relevează că judecarea 
lui Iisus este legată de trădare, deci de evenimentele 
descrise mai sus. Istoric, faptele s-au petrecut în 
apropierea locului de judecată a Mântuitorului, loc pe 
care l-am călcat cu sfială. Când am vizitat orașul 
Milano, gazdă a multor obiective culturale, am aflat că 
tabloul este în patrimoniul UNESCO și că valoarea 
estimativă a lui este la peste 500 milioane dolari. Se 
spune că privind „Cina cea de taină” se poate „ face o 
lectură emotivă” asupra portretelor apostolilor lui Iisus. 
Se crede că scena pictată ar fi momentul când Hristos 
a terminat de spus: „Unul dintre voi mă va trăda”, astfel 
apar sentimente diferite pe fețele apostolilor ca: 
surpriza, teama, dezgust, refuz de-a crede, rușinea. 
     Marele maestru al picturii italiene, Leonardo Da 
Vinci, a pictat într-un „limbaj” al sufletului oglindit pe 
chipul personajelor. 
     Atingând aceste subiecte, gândurile ni se lumi- 
nează, cred că ne este mai ușor să suportăm 
restricțiile impuse de pandemia, care ne ține la dis-
tanță de ființe și locuri dragi. 
 
* „Procesul lui Isus- dincoace de falsificări”, autor 
Andrei Marga, România 
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Constantin-Nicolae GAVRILESCU 
                   România 

DIN NOIAN DE AMINTIRI 
 
Din noian de amintiri 
    răvășite prin unghere, 
          revăd sute de frânturi 
               risipite din iubire. 
 
               Văd aievea ziua-n care 
                    te-am cuprins de subțiori, 
                         și-ți sorbeam a ta privire, 
                              a trecut... parcă a fost ieri. 
 
                              În poiana cu narcise 
                                   făuream povești de amor, 
                                        și în ițe de iubire 
                                             țeseam dragostea covor. 
 
                                             Din noian de amintiri, 
                                                  chipul tău răsare-n minte, 
                                                       și-l privesc adeseori, 
                                                            când mă adâncesc în noapte. 

  ANOTIMPUL IUBIRII 
 
S-au copt cireșile de mai, 
dar  teiul încă n-a-nflorit, 
l-așteapt- albine în alai, 
în pragul verii,-n răsărit. 
 
Iar păsări mici, de prin zăvoi, 
apleacă ramuri de copaci, 
în zbor, când joaca le e-n  toi 
și se avântă-n sus, dibaci. 
 
Fragii, în floare prin pădure, 
te-ademenesc să zăbovești, 
cu sufletul,  plin de iubire, 
la-ntreg frumosul să privești. 
 
La margine de lăstăriș 
mustește dorul inimii, 
sub clar de lună, pe furiș, 
să-ți fur cu drag săruturi mii. 
 
Și-nlănțuiți să consfințim 
 unirea noastră-n căsnicie, 
iubirea să ne-o întețim 
cu focul karmei, pe vecie. 
 

         AM SĂ VIN 
 
Am să vin 
în prima noapte înstelată, 
când luna este plină toată, 
și am să vreau 
să-ți împletesc din stele 
cunună, ca-n visele mele. 
Și am să vin 
zburând cu vântul lin 
să îți alin al tău suspin, 
și am să-ți dau 
sărutul dulce și fierbinte 
ce-mi stăruie demult în minte. 
Am să vin 
în prima noapte înstelată, 
când luna este plină toată, 
tu să m-aștepți 
cu inima deschisă, 
așa cum soarta ne-a fost scrisă. 

ACUM, ÎN TOIUL NOPȚII 
 
De-acum, în toiul nopții, 
când Luna ne veghează, 
vom spune dimineții 
că dragostea ni-e trează. 
  
Doar dorul făr' de șoapte 
ce naște din abis, 
întreabă de se poate 
să ne-adâncim în vis. 
  
Răspunsul vine iute, 
coboară din eter, 
ecou de-amor fierbinte, 
vegheat de sus, din cer. 
  
Acum în toiul nopții, 
când Luna ne veghează, 
cin' se-opune vieții  
când dragostea valsează? 
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          ÎNAINTE DE TOATE – IUBIREA (va urma) 
 
     Iubirea stă la temelia vieții umane. Nu degeaba se 
spune undeva în Marea Noastră Carte, ori este iubire 
ori nu este... Fără de ea civilizația umană ar fi vitregită 
de dezvoltarea care i se cuvine. Ea are în funcție de 
sursa sa , la un moment dat, divină sau umană, 
menirea de a fi axul central al desăvârșirii sau al 
perpetuării umane. Aceste laturi ale sale contribuie în 
timp la existența umană situată pe nivele tot mai înalte 
de întrepătrundere. I s-a dedicat chiar o întreagă eră, 
de către Creator numită după Fiul Său și Creștină, 
având un anume simbol și având durata a 2000 de 
ani. Ea a început atunci când lucrurile din punct de 
vedere uman luaseră o întorsătură extrem de rea, 
riscând însăși existența în perspectivă a societății 
umane. Asta nu înseamnă că ea nu a existat și în alte 
epoci, numai că latura sa divină era mult diminuată. 
Dar și pretențiile față de om fiind mai puține, 
urmărindu-se astfel urcușul său valoric în timp prin 
unele individualități capabile. Ea a fost pregătită cu 
minuțiozitate înainte de a fi instaurată. 
    Cel mai ușor este urmărirea dezvoltării ei în timp din 
punct de vedere individual de la simplu la complex, de 
la inferior la superior, având în vedere înțelepciunea 
ce ne-a fost înscrisă în gene la Creație și care se 
manifestă diferit, de la un moment dat la altul (deci în 
timp), la nivelul fiecărui individ, înțelepciune care ține 
mai mult de divin, funcție de educație sau de vigoarea 
genetică. Pe scara timpului și nu numai, primim 
învățătură, funcție de pătura (clasa, după Marx) 
socială din care facem parte sau pur și simplu spontan 
având în vedere mai ales mustrarea ca expresie a 
iubirii filiale sau nefiliale. Această învățătură primită în 
timp, chiar dacă are forma mustrării acceptate, te ajută 
să-ți clădești personalitatea pe tot mai multă 
simplitate, înțelepciune, fie divină, fie umană, care se 
traduce pe plan uman, într-o anume prețiozitate, 
pricepere, talent (sau talant). În felul acesta tot urci pe 
scara înțelegerii reale a mediului, a universului în care 
trăiești, situându-te fie de partea creației fie a teoriei 
evoluției. Cei ce cred lumea evoluând, o văd la 

un moment dat, o văd dintr-o anumită latură, 
trunchiat, parțial. Uneori chiar și mint și fac lucruri 
reprobabile.  Creaționiștii văd lumea în întregul ei, 
deși la un moment dat, fără mândria de a spune că 
adăugarea unei zecimale în teoria evoluției ei, li se 
datorează, fără mândria de a se crede cineva (fără a 
se crede dumnezei), fără lauda de sine atât de 
prezentă în lumea noastră și disputa dusă la extrem 
între personalitățile, așa zise mari. Divinitatea după 
cum spunea profesorul Florin Vasiliu sălășluiește în 
microcosmos. Și astfel poate fi pretutindeni.  
     Un rol deosebit în înțelegerea reală a lumii în care 
trăim îl are discernământul individual. Cu el asimilezi 
tocmai ce îți trebuie pe calea spre superior, spre 
desăvârșire. Spre mântuiere ca țel general uman, în 
era creștină. Să nu credem însă că este ușor, că se 
reduce doar la atât. Esența însă trebuie conținută 
neapărat. Cea prevăzută de legea cunoscută sau 
necunoscută, cea care reglementează, ordonează 
domeniul de cunoaștere respectiv. 
     Tocmai de aceea ni s-au dat ca ghid, normă, 
poruncile. Ele conțin iubirea cu prioritate (cea de 
Creator sau cea pentru părinți, familie, copii), de la 
bun început, apoi se adaugă și alte interdicții dacă 
vrei să urci pe scara valorilor divine. Ele au puterea 
unor legi de la care nu te poți abate, care acționează 
ca un sistem, îndeplinirea lui integrală fiind soluția de 
urmat. Astfel înaintarea pe scara valorilor este mult 
ușurată prin necesitatea de a le cunoaște și a le urma. 
Prin ele, prin porunci ni se indică acele fapte pe care 
nu trebuie să le facem, pe calea binelui, prin ele 
ajungând la acele defecte pe care trebuie să le evităm 
să le înlăturăm din personalitatea noastră. 
     Înțelegându-se că nu sunt ușor de înlăturat, ni s-a 
dat și modalitatea de a le înlătura, facilitată de 
smerenie, de umilință. 
     Urcușul acesta de la inferior la superior, de la 
simplu la complex cere acțiune, implicare din partea 
fiecărui individ. Sigur că a fi mai puțin activ datorită 
unor coordonate fiziologige și caracteriale contează 
foarte mult în acest proces pe care în mod evident îl 
îngreunează mult până cel în cauză devine conștient 
de acest lucru. Chiar poate fi dăunător. Contează 
însă și motivația oferită uneori de viața spontană pe 
care o trăiești, alteori de societatea căreia aparții. Ea 
este diferită pe diverse trepte de profesionalizare, să 
zicem. Oricum ea diferă, de la caz la caz, de la grup 
la grup (comunitate), dar și în funcție de timpul în care 
trăiești, locul (țara) în care te afli. Pe calea urcării 
treaptă cu treaptă a înțelepciuni, a priceperii în viață, 
poți fi singur sau în echipă, echipa fiind tot mai 
necesară pe muntele infinit al timpului galactic. În 
cadrul echipei din care faci parte, voit sau nevoit, poți 
fi executant, colaborator, analist temeinic ordonat și 
motivat, constructive totodată dar, dacă ale tale 
calități te susțin, chiar șef, cel ce trasează direcția de 
urmat, cel care are viziune de perspectivă, cel care 
poate sintetiza ceea ce s-a făcut, într-un tot, și  

 
Florică DAN - România 
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urmează a face la fel în continuare, în conformitate cu 
a sa strategie, cu a sa putere de concepție. Așa cum 
reiese din cele de mai sus, calea de urmat, cere 
calități, pe care dacă nu lei ai, nu râvnești să le obții, 
ești hărăzit stagnării și dacă tu accepți, răului. 
Sunt popoare creștine, printre care se numără și cel 
căruia îi aparținem, care au conștientizat puterea 
iubirii și care au găsit de cuviință să le însoțească pe 
parcursul existenței lor. I-au dat forma cântecului 
cunoscut sub numele de doină, cu text explicit și 
muzică și în ea au cuprins toată iubirea lor ca neam, 
pe care au aplicat-o și în relațiile conflictuale sau nu, 
cu alte popoare, vecine sau nevecine, mergând până 
acolo de  a nu le asupri  , de  a le fi cu adevărat 
prietene, de  a le călăuzi spre viitor cu dezinteresare, 
de a le fi cu adevărat o călăuză spre înalt, atât cât este 
posibil.  Ea poate fi regăsită și astăzi în folclorul țărilor 
baltice, ca dovadă a trecerii pe acolo a strămoșilor 
noștri geto-daci. Doina, ale cărei caracteristici 
principale (unele) le-am descris mai sus ca mărturisire 
este expresia unei inimi îndrăznețe, responsabile și 
bune. Ea nu este plângăcioasă, precum sunt lăutarii 
(unii), care știu ei ce știu c-a existat undeva la 
începuturi de neam, ci dimpotrivă, care asigură și 
însoțește izbânda, e limpede, suitoare, de durată și 
care este în stare a fi și tămăduitoare. Tămăduitoare, 
nu este un cuvânt aruncat în vânt ci chiar real,  în 
adevăratul sens al cuvântului, ea având ceva 
substanțial din relația cu Creatorul. Ea fiind de aceeași 
sorginte cu credința. În plus doina poporului, astăzi 
român, având dorul, ca o floare a iubirii umane, 
prezentă oricând în noi, oriunde ne-am afla este o 
garanție a unei existențe terestre veșnice. 
     Îndrăzneala la timpul potrivit, susține izbânda, 
ajutată de bucurie, optimism și încredere. Bucuria ține 
de lucrul bine făcut. Ea este o normalitate. Se cuvine 
s-o acorzi și s-o împarți cu cel drept, care o are acum  
ca dorință împlinită. Ea poate merge până la sacrificiu 
dacă este nevoie. Dar nu poți avea și oferi bucurie fără 
a fi și înțelept. Optimismul alăturat bucuriei, este o 
bază pusă viitorului, este o condiție a succesului. Când 
intervine și încrederea este presupusă echipa, ea 
potențează succesul, urcușul, saltul, el cheamă 
entuziasmul alături, rezultatele cât de puține sunt într-
adevăr meritate, presupune calea dreaptă și tot alaiul 
ce o însoțește. Îndrăzneala implică voința pentru a 
face binele. Ea trebuie să aibă o anume dimensiune. 
Îndrăzneala, optimismul, încrederea se subsumează 
în cele din urmă succesului căi de urmat. 
     Iubirea este prezentă prin reflectare în proverbele 
popoarelor, inclusiv cel român. cândva împreună, prin 
demografie, limbă, credință și altele. Mai mult, la 
români, o întâlnim în Psihologia consonantistă a lui 
Odobleja din care s-a născut Cibernetica lui Wienner, 
aducătoare de premiu Nobel. La poalele iubirii 
înfloresc necontenit: adevărul, admirația, amabilitatea, 
armonia, asceza, ascultarea, binele, bucuria, 
binecuvântarea, biruința, blândețea, bunăstarea,  

bunătatea, bunăvoința,  calmul, caracterul, căința, 
chibzuința, cinstea, compătimirea, consecvența, 
corectitudinea, credința, creștinismul, cumpătarea, 
cunoașterea, curajul,  dăinuirea, dărnicia, dăruirea, 
demnitatea,  desăvârșirea, destoinicia, devotamentul, 
disciplina, discreția,  Divinitatea, dojana, dreptatea, 
durerea, suferința, entuziasmul, eroismul, esența, 
euforia, extazul, evlavia, fericirea, fermitatea, 
fidelitatea, frica,  gelozia, generozitatea, graba, 
hărnicia, hotărârea, iertarea, inocența, iscusința, 
încrederea, încurajarea, îndumnezeirea, 
înțelepciunea, învățătura, învierea, lauda, legea, 
libertatea, loialitatea, luciditatea, lumină, mărinimie, 
mărturisire, măsură, merit, milostenia, minunea, 
mângâierea, mântuirea, moderația, modestia, 
morala, mustrarea, nădejdea, necesitatea, 
neprihănirea, nevoia, nevinovăția, nevoința, 
ocrotirea, optimismul, ordinea, osteneala, pasiunea, 
perfecțiunea, perseverința, personalitatea, pocăința, 
porunca, prevederea, priceperea, prudența, 
pudoarea, răsplata, recompensa, religia, reușita, 
rezistența, rodul, rugăciunea, scăparea, seriozitate, 
sfat, sfințenie, simplitate, sinceritatea, slava, 
smerenia, solidaritatea. speranța, stima, strămoșii, 
succesul, suferința, sufletul, taina, toleranța, tradiția, 
uimirea, umilința, unitatea, valoarea, veselia, 
veșnicia, victoria. vigilența, viitorul, virtutea, voința, 
zidirea. 
     Adevărul spune realitatea, chiar dacă place sau 
nu. El nu ascunde nimic. 
     Admirația este sinceritatea cu care îți recunoști 
superiorii. 
     Amabilitatea este bunătatea celui întâlnit, care te 
cunoaște sau nu.  
     Armonia este echilibrul perfect dintre 
componentele unui întreg astfel încât între ele nu sunt 
nici un fel de fricțiuni. Reflectă astfel deosebirea dintre 
contrariile ce compun un întreg. 
     Asceza este calea ce duce spre desăvârșire, acolo 
unde te afli. Ea presupune multe restricții, care ajută 
sufletul și inima să fie într-adevăr curate de păcat. 
     Ascultarea este starea potrivită spre aflarea 
adevărului. Cu ea dotat fiind poți afla și ce nu 
bănuiești, tot ce se găsește nu numai în mediul 
apropiat. Este calea spre desăvârșire. 
     Binele este acel ceva care se adaugă vieții tale 
necontenit, pe calea atât de complexă a acesteia. E l 
este plăcut și necesar. Înainte de a vrea fericire, de 
bine este nevoie. Fortifică speranța și asta cu măsură. 
Are alături curajul, milostivirea și presupune virtutea, 
calitățile, caracterul bun. Ca să îl produci e nevoie de 
bunăvoința ta. 
     Blândețea în vorbă și în faptă este un scut contra 
răutății dar și o stavilă contra ei. Blândețea confirmă 
superioritatea ta în fața altuia și asigură succesul prin 
înțelepciunea pe care o presupune. Ocrotește 
frumusețea și o face convingătoare. Domolește 
mânia cum apare. Cel blând este milostiv și generos. 
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Nicolae VASILE - România 

 

 

 

Și s-a dus dl. Ion C. ȘTEFAN!... 

 

     Un om profund, înțeles de unii, neînțeles de alții, un 
luptător pe tărâmul iubirii, un iubitor al iubirii mai mult 
decât al femeii, ca mai toți artiștii.  
     A fost un scriitor care a trăit atât vremurile literare 
de dinainte de 1989, cu cărți foarte puține, tiraje mari și 
popularitate deosebită a scriitorilor, cât și pe cele de 
după, cu cărți multe, tiraje de o sută de exemplare și 
batjocură față de tot ce este artă, inclusiv literatura. 
     L-am cunoscut la Cenaclul Destine, condus de dl. 
Victor Gh. STAN, unde era asaltat de toți cei care 
scoseseră noi volume pentru a le face recenzii și i-am 
auzit reacția „Măi copii, nu am timp să le citesc pe 
toate, mai am și eu și altceva de făcut, știți că eu nu 
scriu despre o carte decât după ce am citit-o și am 
înțeles-o foarte bine! Asta îmi ia mult timp.” Apucasem 
să-i dau noua mea carte Universul ciclic, înainte de a-i 
auzi remarca de mai sus, că altfel nu aș mai fi îndrăznit. 
     O perioadă nu ne-am mai văzut, eu n-am mai fost 
la Cenaclul Destine, iar dânsul nu venea la Cenaclul 
Literar ing. Ne-am întâlnit cu o altă ocazie, când a venit 
la mine și mi-a zis: „Măi băiete, mi-a plăcut mult cartea 
pe care mi-ai dat-o! Un amestec de poezie cu filozofie 
cum n-am mai citit! Am și făcut o recenzie pe care am 
trimis-o la Revista „Litere” de la Târgoviște. Am urmărit 
și altele pe care le-ai publicat și cred că ar trebui să te 
numești Nae Vasile, nu Nicolae Vasile, 
că așa a făcut și Nae Ionescu când a văzut că lumea 
trata ca banal numele său real de Nicolae Ionescu!” 
Am prins curaj și i-am dat noul meu roman Dominoul 

iubirii, care tocmai apăruse.  
     De atunci, a început să vină regulat la Cenaclul 
Literar ing, unde am intrat într-o relație foarte 
apropiată. La una dintre discuțiile ulterioare mi-a 
spus: „Am citit romanul tău. Mi-a plăcut foarte mult 
cum ai construit povestea de iubire, sunt chiar puțin 
invidios, dar am o propunere. Scrie o variantă cu un 
sfârșit fericit și ți-o public la editura mea Arefeana!  
S-a dus perioada romanelor tragice și chiar eu m-am 
săturat de atâtea cazuri nefericite.” Așa a apărut 
romanul Dominoul iubirii. Raiul, care a fost și 
începutul colaborării noastre editoriale. 
     Au urmat, tot la Editura Arefeana, volumele 
Românul ciclic (proză scurtă), Clubul (eseu), 
Începutul Cercului (poezie) și Zâna și viața (roman de 
dragoste), ultimul stârnindu-i iar apetitul de discuții pe 
tema iubirii, în urma cărora i-am citit volumele 
Întâlnirea de la muzeu și Umbra dintre noi, care  
mi-au plăcut foarte mult. Am scris și o recenzie 
comună, foarte cuprinzătoare, preluată în volumul 
meu Citadela perpetuă și publicată în Revista 
„Rotonda Valahă”. 
     După citirea acestor două cărți am înțeles mai 
bine esența vieții lui. A fost trăitorul unei mari iubiri 
neîmplinite. Atunci am înțeles și de ce mi-a făcut 
sugestia referitoare la sfârșitul fericit al romanului 
meu, dar și de ce îi făcea plăcere să vină la cenaclul 
nostru.  Era interesat să înțeleagă modul de gândire 
al scriitorilor, mai ales al poeților, care aveau și o 
pregătire în domeniul științelor realiste, cum era și 
cea care a fost pasiunea vieții sale. Așa se explică și 
relațiile sale literare cu matematicienii, academicieni, 
Solomon Marcus și Gheorghe Păun, la care se și 
referă în romanele sale. 
     Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
      

Nicolae VASILE, 29 aprilie 2021 
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Doina BÂRCĂ -  Româna 

                                RUGĂ 
  
Mai împrumută-mi Doamne înc-o zi, 
     Când viața este noapte, iar eu lumină-aș fi! 
          Știu, costă mult o clipă oarecare…. 
               Înmugurește-mă în zi de sărbătoare. 
  
               Mai împrumută-mi Doamne înc-o clipă, 
                    Să mai simt viața-n ultimul meu zbor, 
                         De verdele pădurii să fiu ademenită, 
                              S-adorm aici răpusă de dragoste si dor! 

              LUMINĂ ALBĂ 
 
Când te-am atins am devenit Lumina, 
Din candela iubirii la care m-am rugat.  
M-am dorit roua din zorii dimineții, 
Să-ți fiu eu prima apă care te-a udat. 
  
Când te-am atins, am devenit o stea, 
Prinsă-n cununa nopții sus, pe cer,  
În zorii dimineții să te caut, 
Eu să-ți fiu prețiosul giuvaier. 
  
Dar știi... despre cum să iubești, 
Nicicând nu poți a învăța. 
Rămân acea lumină albă. 

RUGĂCIUNEA SUFLETULUI TRIST 
  

Azi inima îmi este, 
Suspin de suflet trist, 
Întârzii într-o rugăciune, 
Și-ți mulțumesc că mai exist! 
DOAMNE, o șansă ne mai dai? 
Sigur ne vezi de sus din RAI, 
Cum ne pierdem în suferință, 
Că am greșit, că nu avem credință.  
Că nu ne mai rugăm nici la icoane, 
Dar sigur n-am uitat de tine DOAMNE! 
Întoarce-ți fața către noi, 
Doar TU ești bun și iubitor, 
Amână judecata noastră, 
Și lasă-ne pământul roditor! 
Tu ne-ai dat îngeri pe copii, Și milostiv TU poți să fii... 
Mai dă-ne, DOAMNE, înc-o șansă, 
Dă-ne un pic de bucurie și speranță. 

 

     HRISTOS A ÎNVIAT!                           
  

Este zarvă, gălăgie, 
La noi în bucătărie… 
Toate ouale curate, 
Vor sa fie colorate 
Ca doar vine Paștele, 
Și-și pun strai de sărbătoare, 
Să strălucească-n culoare. 
Roșii, verzi, albastre, 
Bucurie mare… 
Că a venit iar, 
marea sărbătoare. 
Când toți vom cânta, 

     Într-un glas curat, 
Dumnezeu cu noi! 

 

  MĂNĂSTIRII BȚRSANA 
  
La mănăstirea din Bârsana, 
Sigur e raiul pe pământ … 
Iar simțământul ce te-ncearcă, 
Este din veci un legământ, 
Smerenie, cu har și înălțare, 
Maramureșul le are ... 
Folclor, emoție și trăinicie, 
E perla pentru tine, Românie! 
Lăcașuri sfinte de aici, 
Ostenitoare-n rugăciune, 
Ne dă speranță și curaj, 
Credința sigur nu apune! 
Și florile purtau la slujbă, 
Parfumul lor, ce Dumnezeu le-a dat, 
Și-n liniștea ce-ți tăia răsuflarea, 
Doar toaca limpede se auzea. 
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 Ioan GANEA-CHRISTU 
          România 

                      MICA GOSPODĂRIE 
 
     O poveste pe care am „diseminat-o” multor prieteni 
în prezentare orală (fără poster) îmi provoacă emoții 
aproape lacrimogene de fiecare dată, cu toate că 
acțiunile s-au petrecut după anii ’80, în Țara Moților. 
     La acea vreme, sau în acele vremuri, erau la modă 
excursiile prin țară (numai prin țară!) în circuit, cu 
trenul. Ca să ne amăgim că am vizitat și alte țări, am 
introdus în acest circuit regiuni ca Țara Bârsei, Țara 
Oașului, Țara Moților ș.a. 
     Așa am ajuns în orașul Câmpeni, într-o după 
amiază târzie de vară a vacanței din timpul studenției.  
     Ce să facem? La singurul hotel din localitate, 
normal că nu funcționa apa (de cea caldă nici vorbă!); 
alt tren urma peste 5 ore... și făcuserăm deja 
întrerupere de 24 de ore, cum era „mersul” la această 
categorie de bilete.  
     Am hotărât să mergem pe deal, munte, ce-o fi, să 
înnoptăm la particular. N-am găsit niciun amator 
găzduitor până spre vârf... Toți localnicii ne priveau cu 
bunătate, dar se scuzau că nu sunt pregătiți, n-au mai 
închiriat niciodată, mai ales la patru persoane, nu au 
unde să ne primească.  
     - Încercați mai din sus... 
     Să ne întoarcem, nici nu se mai punea problema, 
eram deja obosiți de atâta urcuș și de căratul 
bagajelor.  
     Se mai zăreau, chiar dacă soarele se ascunsese 
de mult după dealurile cu miros de fân proaspăt cosit, 
două căsuțe, ultimele încercări și speranțe. Aici am 
apelat la textul pregătit și real, cum că nu mai aveam 
altă variantă. Oamenii, cumsecade, dar nu aveau 
nevoie să se complice, nu au mai avut nici ei astfel de 
cerințe, nici cu banii nu prea aveau ce face căci n-
aveau ce cumpăra, locuințele erau modeste și 
nepregătite pentru atâția oaspeți, ... 
- Domnule, sunteți ultima șansă, primiți-ne numai 
până mâine dimineață, undeva în șura cu fân, nu  

suntem pretențioși ... 
     Norocul nostru a fost că au apărut doi copii, fată  
și băiat,  de 10 – 12 ani, care au intervenit și au 
insistat către tatăl lor să ne primească, justificând că 
au casetofon... și aparat de fotografiat și ... ce or mai 
fi văzut pe lângă bagajele noastre. 
     De milă, din convingere sau spre a-i mulțumi pe 
copii, omul s-a consultat cu soția și ne-au repartizat 
camera care se vedea clar că n-a primit oaspeți în 
ultimii ani, dar era de o curățenie de parcă o 
făcuseră în acea dimineață. 
     Am scos din bagaje niște produse pentru copii 
(ciocolată, portocale, suc) în semn de mulțumire 
pentru ajutorul primit și le-am făcut câteva fotografii. 
Copiii, încântați și de muzica disco de la casetofonul 
care funcționa pe baterii, după ce le-au povestit 
părinților, au venit cu ceva ouă, slană, brânză, 
palincă și pită din mica gospodărie pentru dimineața 
care urma. Au fost minunate ca și vremea cu 
răsăritul, natura înconjurătoare cu farmecul vederii 
de sus, cu liniștea întreruptă doar de ciripitul 
păsărilor, cântatul cocoșilor, lătratul vreunui câine 
sau clopotul unei vaci... 
     Le-am mulțumit încă o dată primitoarelor gazde 
care s-au scuzat pentru condițiile modeste de care 
au dispus pe moment și chiar au insistat să mai 
stăm o noapte, după ce venim din peregrinarea 
planificată. Am acceptat, am luat și copiii cu noi, 
foarte utili ghizi, chiar și la acea vârstă. 
     Având ustensilele de desen/pictură la mine, le-
am făcut copiilor câte un portret în cărbune pe care 
le-am dăruit și pe care cred/sper că le mai 
păstrează și azi. 

                 
 
     În mica gospodărie aveau câte puțin cam din 
toate cele trebuincioase traiului. Dar ca să putem 
lua pâine din oraș era obligatoriu să fii înscris din 
timp pe lista rudelor, ceea ce nu era cazul nostru. 
Ne-au dat rația lor de pe cartelă. Ca să poți cumpăra 
o pereche de ciorapi trebuia să dai niște ouă! Am 
cumpărat ouă proaspete de la localnici și le-am dat 
gratis la magazin (nu știm care era destinația lor, iar 
ciorapii aveau preț fix!). 
     Fiind duminică, am coborât în oraș la târgul de 
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vite, spectacol impresionant și inedit pentru noi care nu 
mai văzuserăm într-un loc atâtea animale și atâta 
forfotă cu zgomot și praf. Apoi am fost la biserică unde 
(chiar și atunci!) oamenii veneau îmbrăcați de 
sărbătoare, decenți, iar după slujbă bărbații se 
întâlneau cu prietenii sau vecinii la un pahar de vorbă 
dar și cu vin ars... 
Acea duminică s-a dovedit o zi mohorâtă cu risc de 
ploaie care ne-a tăiat elanul de drumeție prin localitățile 
învecinate. Eu mi-am despachetat „sculele” de pictură 
și am prins pe pânză atmosfera liniștită a dealurilor în 
care tronau din loc în loc clăile sau căpițele de fân cosit, 
uscat, întors, strâns, transportat și apoi așezat cu 
dibăcie pentru a rezista peste iarnă. 
 

  
 
     Am rămas prieteni, ne-am scris când găseam timp, 
am revenit și cu părinții în alte concedii, pe când mai 
circula mocănița șerpuind agale pe lângă cursul de-a 
dreptul fermecător al Arieșului și ne-am făcut mici 
cadouri prin poștă. 
     Cea mai emoționantă amintire, care încă ne 
marchează chiar după câteva decenii, s-a petrecut cu 
ocazia despachetării primului colet primit de la familia 
lui Costică. Pe o foaie ruptă din caietul copiilor era 
scris, cu un creion dirijat de mâna muncită din greu, 
textul de-a dreptul impresionant, știind situația 
materială a expeditorilor: 
     „Din mica noastră gospodărie vă trimitem câte ceva 
care sperăm să vă facă plăcere și trebuință. Noi 
suntem bine și vă mai așteptăm cu drag pe la noi. 
Familia Moț” 
     Produsele împachetate și așezate cu grijă (credem 
că a participat întreaga familie la acest ritual) degajau 
căldură și respect, bunătate și recunoștință, omenie și 
prietenie necondiționată; erau o bucată de unt 
adevărat, mirosind a flori de câmp și învelit într-o 
frunză de brusture, o bucată de slănină fragedă și puțin 
afumată, un cârnat și ... 6 cartofi! 
     Coletul nu a fost trimis din obligație, ca urmare a 
expedierii de către noi a unor produse pe care nu 
aveau de unde să le procure din zonă: portocale, 
ciocolată chinezească, bomboane, papetărie, ness 
ș.a., întrucât ambele au ajuns la destinație în aceeași 
zi premergătoare Crăciunului. 

     Peste un an, surpriza a fost și mai mare: coletul 
trebuia ridicat de la mesageria Gării Basarab. Era 
un brad foarte mare și frumos, sădit în fața casei în 
anul în care ne-am cunoscut, inscripționat cum că 
nu a fost furat. A trebuit să-i tai din piciorul gros 
pentru a-l putea transporta, chiar cu breakul, apoi 
să-l plasez în apartamentul de bloc... 
     De curând, a murit Costică MOȚ! 
     Atunci când l-am cunoscut, era cam de o vârstă 
cu soția, pe la 40 de ani. Oameni munciți, cinstiți, cu 
dragoste de copiii pe care i-au crescut cum au putut, 
cu sacrificii, dar și cu satisfacția că educația lor a dat 
rezultatele așteptate. 
     Fusese șofer pe un utilaj din dotarea Combina- 
tului de Prelucrare a Lemnului la care lucra 
majoritatea populației din zonă, dar în urma unui 
accident de muncă i-a fost retras carnetul și a fost 
obligat să „lucre” în alte domenii, cred că paznic la 
același loc de muncă, până s-a desființat combina- 
tul, ca și majoritatea celorlalte din țară, după ’89. 
     Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! 
                                                                         2020 
 

                
 
 

      
PAȘTE FERICIT! 
 
Din nou Hristos a Înviat! 
Și noi toți ne-am bucurat. 
Doar bietul miel e osândit 
Și nu mai ... paște fericit... 

 
    SĂ FIE PRIMIT 
 
Prin natura meseriei, zic, 
Popii-s cei mai primitori; 
Nu ți-ar refuza nimic, 
Nici atunci când… mori! 
 

 SĂ FIE CÂT O FI 
 
La mare concurență, 
Doctorii nu se dezic; 
Primitori din abundență 
Dar…  în plic! 
 

         APA PLATĂ 
 
Apa noastră de pe-aice... 
E „de ploaie”, cum se zice. 
Dar, mai rău, nici apa plată 
Nu e chiar așa... curată! 

 
                

                

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Autor, Ioan GANEA-CHRISTU 
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Nicolae TOMA - România 

„Hotarul lăcrimează, când îi pleacă mamele / Între 
străini și plâng nemângâiați rămașii, / Dar când ne 
pleacă fiii, urmează, Doamne, dramele, / Ne prinde 
disperarea că ne dispar urmașii.”. Acest poem ar 
trebui fluturat în mass-media, dar televiziunile de la 
noi fug de cultură ca dracu de tămâie și bine a spus-
o Mircea Dinescu: „Televiziunile sunt anticamerele 
morții!”. Cele două strofe din final spun în locul meu 
mai mult decât pot spune eu „De ce să mai cărăm în 
buzunare sau desagă, / Ca hrană amintirii, oricând 
dorim să-l mirosim, / Lutul din glia strămoșească 
părăsită, dragă? / Pământul ei – suntem chiar noi – 
și-l irosim... // Pe suflet, tricolorul îmi flutură în mod 
diagonal, / Invocând vindecarea de-a pustiirii ud 
blestem, / Un geamăt tremurat jelește marasmul 
național, / Românie pribeagă, în pământul țării te 
chem!”. 
     Un vers mi-a atras atenția „De nu ar fi tristețe, n-
ar fi nici poezie,”, din poemul „Trăiesc numai o dată”. 
Fără niciun echivoc recunoaște că poezia i-a salvat 
sufletul și contopită cu ale ei visări e conștientă că 
viața este unică „Cu capul dus printre nori adeseori, 
/ Fug spre nicăieri, cum sunt ciudată, / Deși îmi pare 
că mor de mii de ori, / Știu sigur că-trăiesc numai o 
dată.”. 
     În poemul „O femeie” ne mărturisește povestea 
inimi ei „Inima a iubit curat, fără vreo vină.”. 
Dramatismul este accentuat prin modul cum se 
prezintă la persoana a treia și transmite emoții 
puternice „O femeie îmi vine ades în minte, / O 
jumătate ce scârțâia-n nucleu, / Lovită cu niște 
gloanțe de cuvinte / Femeia, din păcate, sunt chiar 
eu.”. 
     Cine iubește nu poate scăpa de speranță. În 
povestea ei speranța s-a ascuns chiar în corpul ei și 
nu o mai lasă să plece „Mă iartă, speranța mea 
boltită, / Căci pe al ierbii verde catifea, / În loc 
ascuns, de tine-ndrăgostită, / Te-am adormit sub 
pleoapa mea.”. Această speranță, poate iluzorie, 
deschide calea spre poate, probabil, cândva… roata 
se va întoarce și îmi vine gând ce spun românii „va 
veni și pe ulița mea”. 
 
 

 

 

      
 
     A doua carte, pe departe, mult mai unitară, mai 
compactă, este un pas înainte, iar universul poetic este 
tot mai clar și sentimentele sunt exprimate cu 
limpezime. Am putea spune că autoarea ne dezvăluie 
ce simt românii adevărați, care pentru a supraviețui, în 
această lume aflată în mișcare, au trebuit să plece 
departe de casa lor, departe de spațiul spiritual unde  
s-au născut și unde s-au îndrăgostit prima oară.  
     Metaforic „Polenul lunii în Champoluc” sugerează 
nopțile în care cuprinsă de nostalgie și-a găsit salvarea 
în cuvinte. Și cât de frumos o spune „Iubitul soare îmi 
crește grijile în muguri, / Ca un Manole mă zidește în 
cuvinte,” mă face să văd aevea cum privea luna și 
gândea că același astru poate fi privit și lângă Cetatea 
Neamțului.  
     Privind în zare Munții Alpi nu poate să nu se 
gândească la munții ei de-acasă și sentimentul 
depărtării îl pot simți cu o intensitate crescândă „Am să-
l caut scrâșnind din dinți / Unde Carpații mei aripile-
ntind, / Peste prieteni, frați și părinți, / Unde ninge-n 
cânturi de colind.”. 
     Temele principale, care o caracterizează pe deplin 
sunt: iubirea, în ipostaza unei pierderi definitive, 
credința și patriotismul. Aceste trăiri imortalizate într-o 
localitate din Italia de nord au indus nașterea unor 
poeme profunde și pline înțelesuri pentru românii 
plecați, dar și pentru românii rămași acasă. Plecare ei 
într-o altă țară este descrisă ca un drum  „În drumul 
meu prescris, spre nicăieri.”. 
     Și în primul volum comentat vorbeam de o furie 
controlată și această furie traspare și în poemul 
„Protest”. Pornind de la remarca „Săraca libertate e 
transformată-n foc de paie, / Ca într-o farsă proastă, nu 
are cui să spună,” ajungi la cele patru versuri din final, 
spuse cu tărie, care sunt un adevărat manifest menit să 
ne trezească și să pricepem că drumul nostru în 
democrație nu este cel visat de români „Cu șerpii 
veninoși în vene, în zodiacul anarhist, / Încearcă să 
convingă c-așa-i a noastră soartă, / În dictatura lor 
punând pecetea unui antihrist, / Ne vor plecați în lume 
și-o Românie moartă.”. 
     Pe același ton de protest autentic, poemul 

„Românie pribeagă” aduce în prim plan drama plecării 

mamelor în străinătate lăsându-și copilași adesea în 

mâini străine. Un mesaj dur și plin de adevăr 

 

„POLENUL LUNII ÎN CHAMPOLUC” 
             Autor, Liliana PUȘCAȘU-RAVAR 
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     Felul cum scrie despre iubire mă face să mă 
gândesc că numai o femeie poate să fie așa de 
expresivă. Imaginile generate de cuvinte sunt 
amețitoare și inundate de un sentiment de dragoste 
definitivă și fără de egal „Nu știi... / dar eu te caut 
mereu, / în stropii ultimului gând spre tine / ce 
împrăștie puf de păpădii, / în ziua de ieri, de azi și de 
mâine,”. 
     În nopțile lungi de la Champoluc amintirile o 
cotropesc și mai lasă din când în când, de altfel cum 
ne-a obișnuit, o fărâmă de protest „Atunci când 
amintirile mă biciuiesc, / Mă întreb buimacă: / Te mai 
iubesc? / E greu să știi când... // Îmi intri tropăind cu 
bocanci de soldat, / În sufletu-mi bolnav, până acuma 
curat!”. 
     Unele versuri reprezintă esența sufletului autoarei 
„De-ai să-nțelegi cât te iubesc, / Abia atunci o să mă 
iert.”. Pornind de aici cred că putem înțelege drama 
prin care a trecut și salvarea a venit prin poezie, 
amintiri și visări romantice și peste toate, ca o 
umbrelă, dorul cu speranța înlănțuit. 
     Umorul cult o caracterizează pe deplin în poemul 
„Adevărul tuns”, dar pe lângă ironie poemul mai 
transmite un mesaj clar că înțelege melancolia și 
încearcă să scape de ea măcar zâmbind „Ca anonimii 
pomi, să-mi scutur floarea, / S-arunc în jur semințe 
mici cât gămălia, / Poate atunci îmi va fi iertată 
eroarea – / Că mi-am încolțit de ieri melancolia.”. 
     Un poem rar „Alint”, spun eu, prin care autoarea se 
dezlănțuie și ne prezintă un tablou încărcat de iubire. 
Erotismul dă culoare și simțim sentimentul profund pe 
care îl trăiești în timp ce citești și faptul că eu cititorul 
vibrez înseamnă că am reușit să înțeleg încărcătura 
emoțională și clipa de viață adevărată ascunsă în 
poem „Pe gâtu-mi dezgolit / Lipește-ți buze moi, / Să 
nu mai fie timp /Și spațiu între noi. // Cu brațul tău 
puternic, / Cuprinde-mi rotunjimea, / Cum marea-
mbrățișează / Și țărmul și-adâncimea. // Sub formă de 
cânt / Șoptește-mi în ureche, / Făcând iubirii legământ 
/ Să nu-i găsești pereche.”. 
     Peisajul miraculos unde s-a născut și a trăit și 
mănăstirile din acest ținut i-au sădit o credință de 
netegăduit în Dumnezeu „Nu știe destule cuvinte 
limba mea, / Mereu mâhnită sunt de neputință, / A te 
slăvi, a te lăuda nădejdea mea / Dăruiește-mi lacrimi 
de pocăință.”. 
     Cu toate că a fost nevoită să plece în altă țară, 
această situație, în sinea ei, nu o poate accepta. 
Sentimentul revoltei freamătă și iese la iveală „Rănită-
s de umblet, nu pot umilința ierta,” și crede că anii care 
au ținut-o departe practic au fost furați din viața ei 
„Păcat... am avut o viață, dar mi-a fost furată.”. 
     În nopțile lungi de la Champoluc a avut timp să 
mediteze și să-și revadă în gând, cu ochi critici, viața 
și toate dorințele împlinite și neîmplinite „Iubirea aș  
vrea s-o sculptez, / Cu scrâșnet de metal sau piatră, / 
Să sap, să tai sau să zgârâi, / Nimic să nu ne 
despartă.”. 

     Poemul „Cerere” reprezintă esența poetică a 
Lilianei Pușcașu-Ravar și ne dezvăluie puterea de a 
supraviețui într-o lume străină, unde cuvintele din 
poeme i-au fost alături ca o mama, soră, fiică și care 
i-au dat puterea să-și exprime o dorință inundată de 
farmec și speranță „Doamne, în mine-ai aprins trei 
vulcani, / nu-i lăsa să se stingă, gândind că au ars 
prea mulți ani. / Inima-i unul, ce tresaltă, zvâcnind 
pulsuri de viață / mângâind secunda și clipa agățată 
pe geană, / trezindu-se bucuros în orice dimineață. / 
Altul e sufletul, agățat de diafane aripi crestate, / 
furat de visuri și speranțe, bolnav de rătăciri și pojar. 
/ Dar cel mai tare mă arde iubirea, cu magma-i 
clocotind, / mă poartă, mă îneacă, mă ucide, mă 
reînvie iar și iar. / Aceștia trei îmi sunt dar și 
pedeapsă, / sunt tot ce am, sunt tot ce sunt, / mă țin 
și m-apasă pe coapsă, / Doamne, dă-mi putere 
timpul să-l înfrunt.”. 
     Plecarea de-acasă, imaginată ca un „Copac 
Pribeag”, arată dimensiunea depărtărilor geografice 
și psihice „Sunt copacul / cel plecat de-acasă.”. Și 
cel mai important este sentimental matern pe care 
nu-l poate uita și poate care a ținut-o în viață „Ce 
esență eram? am uitat... / Știu că aveam frunza de-
aramă, / Dar niciodata n-am uitat, / Că eu sunt 
copacul-MAMĂ.”. 
     Unele imagini generate de versuri emoționante, 
precum „Iarăși zac neînțeleasă pe patul uitării,”, ne 
dă o idee clară despre anumite momente 
apăsătoare, când singură în noapte încerca să 
culeagă „Polenul lunii la Champoluc”. 
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  Violeta BOBOCEA - România 

      SUNT DOAR UN TRRECĂTOR GRĂBIT… 

     Sunt doar un trecător grăbit spre tărâmuri 
necunoscute...am totul și ...nu am nimic, dar sunt atât 
de bogat sufletește! 
     Viața e plină de surprize pentru fiecare dintre noi. 
     Am avut și eu o viață la fel ca voi, am iubit și eu la 
fel ca voi, am avut și o slujbă, o căsuță de care eram 
mândru, dar am crezut prea mult în oameni, am 
întâlnit nedreptăți de tot felul... nu i-am înțeles 
niciodată pe acei oameni care simt o satisfacție 
atunci când fac rău, dar răul e cel mai bun aliat al lor. 
     Am fost destituit din funcție, iar casa am pierdut-o, 
pentru că nu o mai puteam întreține...am suferit 
enorm! 
     Dacă nu am mai avut slujba, îmi rămânea căsuța 
visurilor mele, dar și căsuța s-a pierdut parcă în 
negura timpului, în ceața veacurilor, dar...mi-a rămas 
dragostea (așa credeam) și mă simțeam fericit, 
împăcat cu mine însumi: „Clipă, rămâi, ești atât de 
frumoasă!” 
     Dar... cât să țină o clipă? Doar o clipă! 
     Se mai întâmplă să iubim, să suferim și să 
pierdem! 
     Când cineva la care ții pleacă, amintește-ți că 
frunzele, toamna, nu cad pentru că vor, ci pentru că 
a sosit momentul! 
     Partenera mea m-a părăsit (poate a sosit 
momentul!), pentru că nu se mai simțea în siguranță, 
iar banii dispăruseră. 
     Nu m-a înțeles niciun moment! 
     Se spune că iubirea e ca vântul...n-o poți ține în 
palme! 
     Fericirea nu durează decât o clipă și totul dispare! 

Nu o pot acuza! Așa a simțit! 
     Aș fi dat totul să-mi rămână acea oază de liniște 
care îmi mângâia sufletul... 
     Iată-mă doar cu singurătatea în palme...de acum 
doar ea îmi va călăuzi pașii, doar ea mă va alina în 
clipele triste și interminabile care-mi vor mobila  

existența atât de încercată. 
     Ce trebuia să fac? Întotdeauna am fost un visător, 
dar și un luptător. M-am luptat cu vicisitudinile vieții, 
am fost încolțit de oameni egoiști, dar am renăscut 
ca pasărea Phoenix. 
     Așa voiam să procedez și acum, dar oare mai 
aveam puterea? 
     Eram singur cu gândurile mele și am promis că 
nu mă voi da bătut, oricât de greu mi-ar fi în viață. 
Mi-am dorit mereu să călătoresc și m-am gândit că 
acum a venit momentul mult așteptat! Unde?    
Oriunde mă vor purta pașii spre tărâmuri neștiute, 
astfel încât să nu mă opresc; oricum pierdusem 
totul...acum nu mai aveam nimic de pierdut. 
     Vreau să cunosc multe locuri, dar, mai ales, să 
cunosc oameni, expresia feței, stările lor sufletești, 
frământările lăuntrice; poate voi întâlni în călătoria 
mea oameni mai buni, oameni care să poarte acea 
lumină în suflet și în privire! 
     Poate un miracol îmi va schimba radical 
existența! Cine știe? Totul în viață e plin de 
neprevăzut! 
     Din puținul rămas, am pornit la drum, încrezător 
în steaua mea! 
     Mă opream în câte- un loc și ajutam la treburi 
pentru a-mi câștiga existența și cu bănuții primiți 
mergeam în alt loc, fiind fascinat de natură, dar 
oamenii din jurul meu erau tot mai preocupați, iar 
poveștile lor de viață erau uneori mai triste decât 
povestea mea. 
     Simțeam uneori nevoia să mă destăinui cuiva, 
poate vântului sau nopților liniștite, sau poate 
frunzelor ce cad nestingherite când toamna își intră 
în drepturi și își face simțită prezența. 
     Aș vrea să mă spovedesc dimineților tăcute și 
prietenoase, să ascund sub fiecare piatră toate 
frământările mele, toate suferințele și să le las acolo 
pentru eternitate, să nu cunoască nimeni nefericirea, 
suferința. 
     Uneori mă împiedic de nepăsarea toamnei, 
dar...așa cum cad frunzele și se risipesc, așa se duc 
departe toate clipele petrecute cândva. Totul trece, 
se risipește...clipele trec, tăcerile și dezamăgirile 
noastre. 
     La Heraclit totul curge (îmi plăcea filosofia). 
     Doar cu singurătatea mă împac cel mai bine, e un 
interlocutor interesant, nu mă contrazice, are o 
culoare nedefinită. 
     Doar în furtunile timpului scormonim tăceri 
ancestrale, dincolo de timp și spațiu, dincolo de 
amintiri, dincolo de noi înșine. 
     Mă-ntreb adesea ce am fi fără amintiri în clipele 
grele, în situațiile-limită? Doar ele ne mângâie 
sufletul. 
     Privesc copacii... sunt atât de semeți, de 
triumfători! 
     Așa trebuie să fie și omul, să stea drept în fața 
greutăților vieții. 
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      Aș vrea să fiu și eu la fel ca acest copac. Se spune 
că fiecare copac are un suflet, o legendă încrustată în 
scoarța lui. Dacă îl îmbrățișezi, îți dă energie, 
vitalitate, forța necesară să te lupți cu destinul 
implacabil, cu viața, cu semenii pe care-i credeai 
aproape, dar ei au fost mereu departe de sufletul tău, 
departe de tot și toate! 
Ar trebui să învățăm de la fiecare floare câte ceva, de 
la fiecare frunză., de la firul ierbii, de la fiecare copac... 
     Oricum, sunt atât de bogat sufletește, chiar dacă 
dezamăgirea nu m-a ocolit, mi-a fost soră, confidentă. 
Important este că am avut puterea de a ierta de 
fiecare dată. 
      Dumnezeu mi-a fost mereu alături, i-am simțit 
prezența. 
     Mi-am făcut adăpost din vremelnicia clipei. Mă 
alintă doar frunzișul toamnei, îmi găsesc mângâierea 
în somnul ierbii, în blânda vânare de vânt, în răcoarea 
dimineților limpezi. 
     Nu am nimic, dar am totul...de la frunzișul toamnei 
la blânda batere de vânt, de la somnul ierbii la 
vremelnicia clipei. 
     Cu nostalgia lunii pe buze, îmi îndrept privirea 
către Dumnezeu, spre infinitele siderale cerești, 
spunând în gând o rugăciune să-mi alin durerea. Nu 
sunt singur! 
     Nu sunt decât un trecător grăbit spre alte zări 
albastre, spre tărâmuri necunoscute... 
     Stau și mă gândesc că viața este o ciudată 
comedie care amestecă dureri, dar și bucurii, așezând 
tristețea lângă zâmbet, iar fericirea lângă suferință. 
     Așa cum spunea Dostoievski, „omul cumpără 
fericirea cu prețul suferinței”. 
     Dar sunt un trecător grăbit... 
     Mi-am dorit întotdeauna să admir marea . 
     Acum o privesc cu nostalgie. 
     Privesc marea învolburată...ce e val, ca valul trece. 
     Țărmul însingurat  seamănă atât de mult cu mine... 
și eu sunt aruncat pe talazul amintirilor. 
     Se spune că în fiecare dintre noi răsare un colț de 
cer, un colț de primăvară. Și eu simt primăvara din 
mine, chiar dacă viața m-a încercat cu de toate, pentru 
că orice om singur are un țărm la mare, important e 
să ai răbdare! 
     Trebuie să crezi în acea lumină care ne va călăuzi 
pașii spre Dumnezeu, spre cer, spre iubire și credință, 
spre lacrimă și adevăr!  
 
 
 
 
 

             DOAR O PASĂRE ÎN ZBOR... 
 

Sunt o pasăre-n zbor, 
o frântură de vers, 
într-un mic Univers; 
dau glas dimineților, 
străbat depărtările, 
imensitățile cerești; 
în drumul spre galaxii 
simt nostalgia cerului, 
răstălmăcirea lunii, 
pământul cum suferă 
sub talpa neputinței, 
oameni care se răsucesc  
în agonie 
de dor și suferință; 
un bătrân răsucește-n palmă 
tristețea globului, 
un biet om își poartă povara 
pe umeri și-n priviri; 
cel înstărit sfințește 
galbenu-n pungă și-n gând, 
dar fericirea-i scapă 
printre degete, 
iar copilul din noi caută 
inocența visului pierdut; 
duc în zbor 
lacrimi, incertitudini și dor, 
tristețea o adun în cioc 
și-o risipesc în cele 
patru zări, 
bucuria o adun 
în grămezi de smarald 
și-o împart trecătorilor 
în aprigul vânt, 
speranța o urc și-o cobor 
fără-ncetare 
pe ridurile fiecărei dimineți 
de primăvară 
în care ne ascundem 
cu fiecare clipă ce se risipește  
în tăcere... 
împart, tot împart 
dimineți de sidef, 
nostalgii din tăceri, 
risipiri din abis 
într-un veșnic alint, 
iar eu mă visez 
doar o pasăre-n zbor, 
într-un zbor frânt 
de noblețea 
dimineților 
cuminți. 
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ZBOR SPRE ÎNĂLȚIMI – Redactor Camelia BOȚ 

 
Camelia BOȚ - Italia 

        IUBIREA DE DUMNEZEU 
        
Când furtuni se abat în sufletul meu  
Și gândurile-mi sunt valuri învolburate, 
Îl caut, în orișicare suflet, pe Dumnezeu, 
Cu inima-i blândă și cuvintele-i curate.  
 
Să-mi potolească furtuna din suflet,  
Să-mi oprească a gândului valuri uriașe, 
Să-mi ușureze povara ș-al meu umblet  
Prin pustiul sufletelor de duh nevoiașe.  
 
Nu mă rog la fețe pictate-n icoane, 
Nici nu mă-nchin la vreun chip cioplit,  
Nici nu port în brațe bisericii plocoane 
Să-mi fie șters, iertat, păcatul săvârșit.   
 
Dar, sufletu-mi împarte peste tot iubire  
Și privirea-mi albastră alungă orice durere, 
A celui ce se scaldă-n marea amăgire,  
Uitând să ridice ochii, să ceară iertare.  
 
N-am uitat de Iisus și sacrificiul făcut, 
Și nu mă laud întruna cu a mea credință, 
Chiar dacă-n păcat întotdeauna am căzut  
Mi-am deschis ochii privind spre pocăință.  
 
Nu-mi strig în van iubirea de Dumnezeu,  
Așternând daruri înaintea fiecărui altar. 
Uitând să fiu bună și milostivă cu cel sărac  
Luându-i pâinea, pacea, izgonindu-l mereu.   
 
Cum să spun că-l iubesc pe Dumnezeu  
Dacă ochii mei nu-l văd, cum să-l urmez?  
Când urăsc, dar în rugă mă-ngenunchez,   
Uitând că-n fiecare suflet, e însuși Tatăl meu! 
 

        DĂ-MI DOAMNE 
         
Dă-mi Doamne înțelepciune  
Când mă adun în rugăciune,   
Să fiu trează în conștiință 
Și neclintită-n a Ta credință. 
 
Dă-mi Doamne lumină nouă,  
Pocăință și-o inimă umilă, 
Să iubesc frumos! Fie-Ți milă  
De inima-mi ce se rupe-n două!  
 
Dă-mi Doamne, bunătate,  
Să nu cunosc a lumii răutate,   
Să-ți dau doar Ție ascultare, 
Dușmanului meu aprig, iertare.  
 
Dă-mi Doamne înțelepciune,  
Deosebind adevărul de minciună,  
Să fug de a trupului slăbiciune  
Când gândul rău în mine se adună.  
 
Dă-mi Doamne lumină divină  
Să mă umplu de a Ta putere,  
Să trăiesc veșnic, fără vre-o vină,  
În pace, în moarte, și-nviere. 

         DILEME 
 
Mă-ntreb de multe ori,   
cerul de ce-și cerne 
culoarea-n ochii mei? 
 
De ce stelele se culcă  
pe sub pleoapele-mi grele 
și roua, încă de ce-mi sărută,   
în toamna târzie...gleznele?  
 
Mă-ntreb de multe ori 
lumina de ce mă inundă 
când întunericul  
se agață cu ghearele  
de sufletul meu?  
 
De ce, Doamne, mai exist?  
De ce umbresc pământul  
când sufletul mi-e arid?  
De ce apa amiroase  
a timp trecut?  
 
Tu știi, Doamne, de ce? 

JOCUL VIEȚII ÎN OGLINDĂ 
 

Fluturii,  
zbor de iluzii  
pân' la stele,   
vraja vieții  
într-un respir... 
 
Zbateri de aripi  
de cer, atârnați 
visuri și doruri,  
în spațiu evadați,  
clipe, smulse din culorile  
unui amurg grăbit... 
 
Martoră, doar luna,  
care absoarbe 
din oglinda mării 
existența  
iubirii ce unește  
cerul cu pământul... 
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INTERVIU REALIZAT DE CAMELIA BOȚ, CU POETUL IONUȚ PANDE 

  Camelia BOȚ - Italia Ionuț PANDE - România 

Îl citesc de ceva vreme pe Ionuț Pande. Mi se pare novice, dar înzestrat cu un har deosebit în redarea 
diverselor teme literare. Textele lui sunt de o profunzime aparte și învăluie în emoții sufletul cititorului. Vreau 
să știu mai mult despre el și m-am hotărât să îi iau un interviu. 
 
1. Vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. 
 
I.P. M-am născut la 11 septembrie 1967 în localitatea Colonești, județul Olt. 
Am absolvit Liceului Tehnologic Dimitrie Dima din Pitești, județul Argeș în 1985 și Facultatea de Științe 
Economice din Craiova în 1993. 
Sunt profesor suplinitor (matematica) la clasele V- Vlll, de la Școala Generală Mărunței, comuna Colonești, 
județul Olt. De asemenea, Coordonator de lucrări în industrie. 
 
2. De când scrieți versuri și de ce o faceți d-le Pande? 
 
I.P. Pentru mine poezia înseamnă emoție. Emoții am început să adun de mic copil, când îmi petreceam timpul 
alături de bătrânii satului, și eu tot țăran fiind. Vorbele lor erau pentru mine mici spiriduși ce mă învăluiau într-
un noian de întrebări. Altfel spus, când eram mic, mă aduna Universul în poezie, iar acum, îl adun eu în 
răspunsuri. 
Poezie efectiv scriu de anul trecut, poate că de-abia acum mi s-au maturizat emoțiile ori am început să le 
deslușesc tainele. Scriu pentru că mi-a căzut muza cu tronc, iar acum nu mai pot fără ea. Mă las condus de 
muză.  Fără ajutorul ei nu am face decât să înșirăm cuvinte, în speranța că poate împușcăm vreun sens. 
 
3. Mai este de actualitate azi poezia? 
 
I.P. Literatura azi este așa cum a fost dintotdeauna. Într-un continuu proces de căutare a formelor și 
conținutului. Ne sperie azi pentru că trăim momentul, așa cum i-a speriat și pe cei  
de odinioară. 
 
4. Care vă este opinia dvs. legată de cum se face promovarea literaturii azi? Mă refer la promovarea 
scriitorilor de către edituri, librării, biblioteci și, de ce nu, Uniunea Scriitorilor din România. 
 
I.P. Literatura evoluează, chiar dacă sunt tendințe care nu ne plac. Editurile supraviețuiesc, se adaptează 
vremurilor; cei de la vârful USR continuă vechile metehne, își permanentizează funcțiile și se înconjoară de 
servili. 
 
5. Citindu-vă poeziile am constatat că sunt frumoase, emoționante și pline de eleganță. Credeți că este de 
ajuns să scrieți și să publicați într-un spațiu restrâns, sau că e nevoie de mai multă implicare pentru a vă face 
cunoscut? 
 
I.P. Da, încerc să dau substanță scrierilor mele, caut să fac din metaforă un leagăn poeziei, folosirea 
inversiunilor topice e stilul meu predilect. Referitor la promovare, încerc să mă fac cunoscut publicând pe 
diverse grupuri online, în reviste și antologii. 
 
5. V-ați gândit să editați un volum de versuri, lăsându-vă atras de ofertele editurilor din zilele noastre? Credeți 
că ați putea accepta ofertele lor? 
 
I.P. Azi, editarea unui volum de poezie se face prin efortul autorului, ceea ce nu mi se pare normal și nu 
accept. Doar dacă forța lirică a versurilor mele ar fi suficient de convingătoare spre a atrage atenția unei 
edituri, atunci le-aș oferi cu drag spre publicare, fără nicio pretenție materială. Dacă s-ar întâmpla… 
6. Cum vede un scriitor la început de drum, viitorul literaturii? 
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5. V-ați gândit să editați un volum de versuri, lăsându-vă atras de ofertele editurilor din zilele noastre? 
Credeți că ați putea accepta ofertele lor? 
 
I.P. Azi, editarea unui volum de poezie se face prin efortul autorului, ceea ce nu mi se pare normal și nu 
accept. Doar dacă forța lirică a versurilor mele ar fi suficient de convingătoare spre a atrage atenția unei 
edituri, atunci le-aș oferi cu drag spre publicare, fără nicio pretenție materială. Dacă s-ar întâmpla… 
6. Cum vede un scriitor la început de drum, viitorul literaturii? 
 
I.P. Literatura aș asemui-o cu un pom plin cu fructe. Vine un vânt, un taifun, o tornadă, scutură,  scutură,  
scutură și… rămân fructele viitorului. 
 
Închei acest scurt interviu, mulțumindu-vă pentru disponibilitatea de a-mi răspunde întrebărilor! Totodată vă 
rog cu să vă alăturați mereu în activitățile grupului pe care îl coordonez, deoarece avem mare nevoie de 
oameni asumați, de oameni care nu-și cenzurează gândurile și nici cuvintele. 
Vă urez cu această ocazie mult succes! Muza să vă fie mereu aproape! Să trăiască cuvântul, pentru a dăinui 
în timp toate creațiile literare! 
 
Interviu luat de Camelia BOȚ în aprilie  2021 
ccccccccc 

 Ionuț PANDE  
   România 

LUMINĂ DIN LUMINĂ 
       
Veniți de luați Lumină! 
E Domnul dar de Viață! 
Acolo, în Grădină 
În rugăciuni se-Nalță! 
 
Veniți cu mic, cu mare, 
Lumina este Sfântă, 
Aprindeți lumânare, 
În suflet, Domnul cântă! 
 
Cu sângele din coaste, 
Izvor ne e și taină, 
Veniți cu gânduri caste, 
Schimbați a lumii haină! 
 
Veniți de luați Lumină 
Profundă și divină, 
Golgota-i o colină, 
Iar Domnul, fără vină! 
 
Când cineva vă-ntreabă: 
-Isus Hristos e Fiul? 
Nu pregetați, degrabă 
Voi să-i răspundeți: -Viul! 
 
Veniți la Cina Sfântă,  
Cum vine tot creștinul; 
Când pâinea este frântă, 
În taine curge vinul. 
 
Veniți de luați Lumină! 

                ȘOVĂIELI 
 
Din stea în stea răsare noaptea, 
Cu umbre împânzind pământul, 
E cald, e frig, e ziua-a șaptea, 
În suflet Domnul e Cuvântul.  
 
Biserici cheamă din pustia  
Ființei care stă să moară, 
Sădește Domnul iarăși via, 
Rămas e trupul de ocară. 
 
În lumânarea arsă, stinsă, 
Un dor flămând de Cer se zbate, 
Făptura zace-n lanțuri prinsă, 
Iar un Adam mai duce-n spate. 
 
O Evă se așază-n coastă 
Cu-ndemnul unui gând de șarpe, 
Pereche primă și nefastă, 
Un iad respiră-n sunet harpe. 
 
Din veșnicii în Cer cu stele, 
Din munți în hăuri de oceane, 
Cu arcă-n trup și vis în vele, 
Tot plimbu-ți apele, Iordane! 
 
 
 

           CERNERI 
 
De Soare se-agață o rază,  
Lumina e crepusculară, 
În zbor de miresme, o barză 
Frământă alene o seară. 
 
Și plopii respiră din ape 
Un iz de nămol și de broaște, 
Vin capre din lac să  se-adape, 
Prin iarbă se plimbă rădaște.  
 
Mărunte sunt brazdele; Coasa  
Lucește feeric în baltă,  
Pe luncă, o vulpe, fricoasa 
Mai face prin ierburi o haltă. 
 
Pe munte-n răsfățuri e Luna, 
Din creste făcându-și cunună, 
Stejarul e vântului struna 
Și  muzici în noapte răsună. 
 
În murmure palide, sumbre, 
Tu, satule, dormi o ruină, 
Firave, molatice umbre 
Cărărilor tale m-adună! 
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 Cristina MIHĂILOIU  
          Italia 

               SACRIFICIUL SUPREM 
 
Încătușată-n lanțurile grele-ale nesăbuinței, 
Uitând să  îngrijească florile recunoștinței, 
Lumea ținea în mâini mănunchi de păcate grele 
Căci însuși D-zeu, sătul să vadă atâtea rele, 
Și-a trimis Fiul prea iubit în astă lume 
Prin sacrificiu să scoată omenirea din genune, 
Faptele să ni le plătească,  
Lumină în suflete să ne sădească... 
 
Te văd urcând dealul Golgotei cu mult chin, 
La fiecare pas, cazi, te ridici, far' de-un suspin! 
Trupul Tău plăpând și dulce, păcatele lumii-ntregi,  
cu voință le duce. 
Cărând cu greu crucea tristă-n spate, 
Aplecat pân' la pământ de-atâta greutate, 
Batjocorit, de mâini și de picioare pironit  
Pe crucea cea mâhnită, de oameni prigonit, 
În nemărginita-ți bunătate, unești  
Cerul și Pământul rugându-te Tatălui pentru umanitate  
Și taina Înfierii Divine, pe cruce, săvârșești  
dându-ți Maica drept Mamă, lumii ce-o iubești! 
Oameni și apostoli te-au trădat, dar nu ești supărat,  
În marea TA iubire, deja i-ai iertat! 
Pentru că nu cunoști sentimentul de ură, 
Din inimă, valuri, valuri, se revarsă iubirea pură! 
Venit să ne răscumperi păcatele firii omenești, 
Bei din pocalul durerii, fără să cârmești! 
Soarele s-a întunecat, iar cerul plânge,..  
fulgerele îl brăzdează, 
Tânguindu-se, el, pe Iisus nu-L trădează! 
Ți-e fața năvălită de durere și-un spin 
din coroană, mai adânc, în frunte se-nfige... 
îți dau oțet deși ți-ai dori apă,..  
sânge divin se prelinge...  
Azi, Iisuse, din Moarte peste Iadul hâd ai pășit,  
Divinitatea ta, Iadul și Moartea le-a biruit! 
Lumina Învierii ne dăruiește dreptul la Speranță, 
Iubirea Ta nemărginită, sufletele mai sus ni le-nalță! 
Plătind prin crudele patimi, ne-ai ridicat spre cer din ruine  
Oferindu-ne darul de-a putea visa la un mâine! 
Ne-ai înălțat spre soare, spre Lumină 
Scuturând de pe umerii noștri orice vină! 
Mielule curat, Tu, Cel far' de păcat,  
Prin sângele vărsat și sacrificiul Tău, 
Întreaga omenire a făcut Pace cu D-zeu! 
 
Iisuse, azi cu sufletul strâns, în fața ta mă prezint, 
Eu, nu-mi doresc putere, eu, nu-mi doresc argint! 
Cu gratitudine, îți mulțumesc printre suspine... 
Căci ai îngăduit cununa cu nemiloasele spine 
Pentru ai mei semeni, dar și pentru mine! 

          CRISTALUL VIU 
 
Mi-e sufletul o fântână adâncă, 
Pe care nici eu n-o cunosc încă, 
N-am reușit încă s-o pătrund, 
Să pot atinge-al său profund... 
 
Câteodată, în sufletul meu, 
Eu îl găsesc pe Dumnezeu, 
Îl prind de mână, mâna i-o scap 
Și mai adânc m-apuc să sap. 
 
Și sap, și sap, pân' obosesc, 
Vreau să renunț, dar iar găsesc 
Un mic izvor de apă vie, ne-ncepută, 
Ce îndoielile în încredere strămută. 
 
Gânduri negre, tensiuni și neputințe  
Sunt transformate, cu blândețe, în semințe 
De pace, liniște și…  certitudini, 
Sorb apa cu nesaț, înfloresc gratitudini! 
 
Mi-e sufletul o oglindă fermecată, 
Cu puteri nebănuite înzestrată, 
Uneori întunecată, alteori viu cristal, 
O, Doamne, sufletu' mi-e magic portal 
 
Ce mă poate călăuzi spre dimensiuni 
Cu deșertăciuni sau pline de minuni! 
Cu aripi de lumină iridescentă mă petrece, 
Spre un tărâm ce-mi amintește de matrice. 
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Marilena RĂGHINARU 
           România 

           M-AI CREAT, DOAMNE, FEMEIE 
 
M-ai creat, Doamne, femeie, trup din coasta lui Adam, 
Și mi-ai dat nenumărate întrupări prin Veșnicie,  
Pentru-a-i fi etern sortită, când metresă, când soție, 
Fără-a mă-ntreba vreodată dacă asta îmi doream. 
 
M-ai purtat prin Atlantida și Iliria străveche, 
Prin exotice tărâmuri, prin ținuturi înghețate, 
Pururi să îi stau în umbră, inocentă jumătate, 
Să-nțeleagă că, prin timpuri, veșnic i-am rămas pereche. 
 
L-ai lăsat să-mi modeleze trupul după cum a vrut, 
Fildeșul fără de suflet, măiestrit să îl sculpteze,  
Numai după a sa voie i-ai permis să mă creeze, 
Suflu-apoi să-mi dăruiască prin divinul său sărut. 
 
L-am iubit fără speranță, împotriva tuturor, 
Să-i fiu soață pe vecie, chiar otrava am sorbit, 
Dacă neamul meu select era cu-al lui învrăjbit, 
Decât trai fără iubire, am ales, plăcut, să mor. 
 
Pentru El am străbătut mioriticul meleag, 
Când visam, cu disperare, ca în viață să-l găsesc, 
Pentru-a mai putea o dată dragostea să i-o șoptesc, 
Să îl fac a înțelege, Doamne, cât mi-era de drag! 
 
Uneori l-am părăsit, știind că îi stau în cale, 
Nu știam să luminez un Luceafăr sclipitor, 
Mă îndepărtam timidă, dar speram, nemuritor, 
Să mă regăsească iarăși strălucind printre vestale.  
 
M-ai creat, Doamne, femeie, însă nu regret defel,  
Chiar de mi-ai cerut, prin veacuri, sacrificiul suprem, 
Să știi, Doamne, că de Moarte sau Iubire nu mă tem, 
De, în soarta viitoare, al meu soț va fi tot El! 
 

 
         RUGĂ DE IERTARE 
 
Îmbracă-mă în haina penitenței, 
Să-mi fac din lacrimi templu de bazalt, 
Cu sufletul să zbor către Înalt, 
Tribut plătind cu anii inocenței. 
Cu trupul mă coboară în Tartar, 
În lavă arde-mi grelele păcate, 
În viață renăscând prin astă moarte. 
Dă-mi, te rog, azi și ultimul pahar! 
 
Acuză-mă de oarba neghiobie, 
De mintea mea, ades analfabetă, 
(Ce, culmea, se visa cândva poetă!), 
De dragostea-mi nătângă și zglobie 
Cu care te stresam ca o nebună  
Fără-a-mi păsa că nici nu mă iubeai, 
(Cealaltă îți era tărâm de Rai) 
Dar așteptam urarea: „Noapte bună!” 
 
Încuie-mă în Iadul neputinței 
Pe mine, păcătoasa cea mai slută, 
Cu pietrele de jar să fiu bătută. 
Și-apoi, scăldată-n Râul Pocăinței, 
Putere dă-mi păcatul a zdrobi! 
Dar lasă-mă să mai privesc spre Soare,  
Ca, poposind în soarta următoare, 
Să retrăiesc mirajul de-a iubi! 
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 Liliana RĂCĂTĂU  
       România 

          FLOARE DE IRIS 
 
Stăteam încătușat într-un boboc, 
     Zvâcneam să ies, lumina s-o culeg, 
          Voiam să mă deschid și să mă joc, 
               Tainele irisului să le înțeleg.  
 
               Mi-am pus tichie de mărgăritar 
                    Și-o rochie de vișin sângeriu, 
                         Când a suflat spre mine vântul lăutar 
                              Eu am știut pe loc ce vreau să fiu. 
 
                              Floare de iris, rumen și crestat 
                                   Ca un cocoș ce cântă-n dimineți, 
                                        Mereu distins, mereu catifelat, 
                                             Un trubadur pierdut prin alte vieți. 
 

      PLOAIE DE JAD 
 
Plouă peste flori de tei, 
Peste greieri fără scripcă, 
Clinchet lung de clopoței 
Printr-un gard bătut în șipcă.   
  
Plouă peste licurici 
Când se-aprind în prag de seară, 
Peste bucurii și frici 
Din trecuta primăvară.  
 
Plouă în turcoaz și jad 
Să se-nfrupte curcubeul, 
Bălți în verde de smarald  
Să îmi limpezească eul. 
 
Plouă ca un clarinet 
Părăsit pe scena goală, 
Spală tristul meu concert  
Într-o baie rituală.   
 
Ploaia s-a închis în noi, 
Ne-a udat până la piele, 
Înc-un dans cu fluturi goi 
Scuturat din praf de stele. 
Secțiunea pentru atașamente 

               DÉJÀ VU 
 
Știam  
Că ploaia-mi va lovi în geam 
Cu un sărut desăvârșit,  
Fără-nceput...fără sfârșit.  
 
Simțeam  
Cum lăcrămioare de mărgean, 
Pe-obrazul gol vor năvăli 
Și-acolo se vor odihni.  
 
Tânjeam  
O clipă de respir să am, 
În oxigen să mă inund 
Și sufocarea să-mi ascund. 
 
De azi,  
Te las simțirile să-mi arzi, 
Cenușa-n palme să mi-o pui, 
Să o alint ca pe un pui. 
 
Mă culc  
În poala crengilor de nuc.. 
Și poate-n vis, 
În coajă îmi va fi permis 
Să găzduiesc  
Un scâncet surd de dor 
lumesc. 

        ÎN RAIUL MEU 
 
Când norii se vor despleti, 
Cărări spre tine-mi voi croi... 
În care rai te-ai aciuat 
Să știu la care porți să bat? 
 
Îți voi lăsa un semn discret, 
Un vers...din suflet de poet, 
Un semn de carte și-un penson 
Să fim mereu la unison.  
 
Vei ști cuvintele să-mi scrii  
În cartea mea de poezii, 
Culorile să mi le-ntinzi 
Prin lacrima unei oglinzi. 
..... 
Caut o Evă-n paradis, 
Îi cunosc chipul doar din vis, 
Dați-i de știre c-o aștept  
În raiul meu, pe malul drept! 
 

 
Autor, Liliana RĂCĂTĂU 
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Mirela COCHECI 
       România 

   O LUME ÎNTR-UN VERS 
 
Eu sunt un râu cu apă cristalină 
     Ce curge în aval, având dorința  
          De-a se întoarce-n marea lui senină, 
               Să curgă-n ea, reîntregindu-și ființa.  
 
               Eu sunt un vânt ușor de primăvară,  
                    O boare caldă ce dezgheață flori, 
                         Un glas șoptit pe strune de vioară,  
                              Un curcubeu, o ploaie de culori.  
 
                              Eu sunt un munte prefăcut în stâncă,  
                                   Un suflet rătăcit prin Univers, 
                                        Un visător care mai crede încă 
                                             În lumea ce încape într-un vers. 

       AMINTIRI DE DOR 
 
Când se-ngână ziua-n noapte  
alungând stihiile, 
gândul mi-e cuprins de șoapte 
ce revin cu miile. 
 
Soarele când în amiază 
trist se-ascunde între nori, 
amintirile-mi veghează 
zilele fără culori. 
        
Când se face roșă zarea 
și amurgu-ncet se lasă 
dorurile reci ca marea 
mă cuprind și mă apasă. 
 
Când se-agață-n cer de noapte 
candelabre în sclipiri 
visele îmi cântă-n șoapte 
glas amar de amintiri. 
 
Când de plâns se-aprinde cântul 
și iubiri se nasc și mor 
cât aș vrea să-mi uite gândul 
amintirile de dor! 

                    BINE-AI VENIT, SOARE! 
 
Într-o ploaie de lumină, cerul face-o plecăciune  
Către fruntea mării calde și se-apleacă spre a-i pune 
Curcubeie de culoare revărsate peste zări 
Și-un covor de raze roșii, cum stă bine unei mări. 
 
Orizont cuprins de flăcări roșii, galben-aurii, 
O explozie de raze peste valuri azurii, 
Soarele măreț și-arată chipul său scăldat în foc,  
Marea îi sărută tâmpla, ceru-ntreg îi face loc, 
 
În altarul din înalturi, să împărățească iar, 
Până-n ceasul-n care-apune și coboară din altar, 
Marea-i scaldă cu privirea razele în infinit  
Și-i șoptește la ureche: Soare drag, bine-ai venit! 

SE-NTORC EFEMERIDELE ÎN CER 
 

Coboară-ncet din ceruri perseide, 
Care devin apoi efemeride 
Și se strecoară-n suflete și-n gânduri  
Și-și ning iubirile în mii de rânduri.  
 
Și preț de-o zi iubirea și visarea 
Se împletesc duios cu sărutarea 
Și una alteia apoi 'și-anină 
Pe creștete din stele o lumină.  
 
Și după ce și-au săvârșit iubirea, 
Își lasă peste gânduri amintirea 
Și-ntr-un clipit de geană efemer, 
Se-ntorc efemeridele în cer. 

          CEL MAI PUTERNIC 
 
Un cod secret așteaptă descifrarea, 
Din trei în trei, un număr repetat, 
Trinom ce dă răspuns la întrebarea:  
Ce-i Adevărul cu adevărat? 
 
În tot și-n toate el se regăsește, 
Un adevăr văzut și nevăzut, 
Se-adună și se-mparte-n tot ce este 
Și-ncet, încet se lasă cunoscut. 
 
Și-acela ce-adevărul îl deține  
Și stăruie în el și-apoi cucernic 
Se iartă lepădându-se de sine, 
Acela e de fapt cel mai puternic. 
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Florentina SAVU  
      România 

nostru, unele clocesc, altele au deja pui...Aceștia 
vor muri, ouăle se vor sparge, păsările adulte vor 
fugi plângând și suspinând după copilașii lor... 
- Veverițele, iepurașii, vulpile, mistreții, căprioarele, 
urșii, încotro se vor îndrepta?      
     În timp ce copacii își puneau întrebări unii altora 
și erau stupefiați de nerecunoștința și de răutatea 
oamenilor, cădeau rând pe rând la pământ, 
agonizând și murind sub ochii nemiloși ai asasinilor. 
Spaima păsărilor și animalelor din pădure era de 
nedescris. Alergau de colo-colo fără niciun reper, 
neînțelegând ce se întâmplă, ce duh necurat le 
bântuie și le distruge habitatul. 
     După mai multe zile însă, umbra dispăruse odată 
cu pădurea. Nu se mai auzea niciun cântec,  
nu se mai zărea niciun picior de animal sălbatic prin 
împrejurimi. Parcă le înghițise pământul! Din toată 
pădurea rămăsese în picioare doar un singur copac. 
Încercaseră să-l taie și pe el dar nu reușiseră cu 
niciun chip. Din scoarța sa se desprinsese doar o 
porțiune în formă de inimă însă el rămăsese 
neclintit. Inima sa plângea după tot ce se 
distrusese. Fusese martor tăcut la toată tragedia din 
ograda sa. Nu putuse împiedica dezastrul dar 
măcar acum putea ajuta. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     După ce i-au doborât și tăiat bucăți, oamenii au 
încărcat copacii în camioane și au plecat, lăsând 
totul pustiu și vraiște. 
 
 

                        INIMA DIN COPAC 
 
     A fost odată ca niciodată o pădure deasă și tare 
frumoasă. Toată ziua răsuna de cântecele 
păsărelelor și de fâlfâitul lor din aripi. Zburau 
gălăgioase prin pomi, ciripeau și munceau, iar razele 
soarelui abia răzbeau până la ele să le mângâie fulgii 
și penele. Vântul adia printre crengile copacilor cu 
delicatețe, frunzele foșneau și foșnetul lor era ca de 
mătase. Iarba strălucea la poalele lor precum 
smaraldul. Flori multe își întindeau căpșorul spre 
trunchiurile puternice, în semn de admirație, pe care 
se sprijineau niște coroane atât de bogate! Nu te-ai 
mai fi săturat să stai la umbra aceea desăvârșită și 
să le admiri frumusețea și măreția. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
     Toate bune și frumoase până într-o zi, când niște 
oameni răi au venit aici înarmați cu drujbe și au 
început să culce copacii la pământ. Zgomotul lor în 
cădere era plin de durere. Plângeau și suspinau 
înăbușit sub tăișul nemilos al drujbelor. Crengile 
zburau în toate direcțiile, mii de așchii și o ploaie de 
rumeguș albiseră iarba. Speriați, copacii vorbeau 
indignați, între ei: 
- De ce ne taie? Ce au cu noi? 
- Cine sunt oamenii aceștia? 
- Ce rău le-am făcut? 
- Ei nu știu că noi purificăm aerul, că susținem 
pământul să n-o ia la vale în caz de inundații sau de 
cutremure? 
- Nu știu că le oferim răcoare, frumusețe, mângâiere, 
adăpost, recreere? 
- De ce ne chinuie? De ce ne omoară? 
- De ce ne transformă în cioturi plângătoare și pustii, 
pe care nu vor mai veni să se așeze decât ciorile 
uneori? 
- Pentru bani fac totul, numai pentru bani! 
- Oare, pot fi banii mai importanți decât sănătatea și 
siguranța oamenilor? 
- Ce se va întâmpla cu păsările și animalele care ne-
au populat? Unde se vor duce? Cum să le strice 
rostul? 
- Multe păsărele și-au construit cuiburi în frunzișul 
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     Locul devenise un cimitir imens iar copacul rămas 
în picioare părea o cruce, un semn al trecerii lor în 
neființă. Inima aceea mare, a pomului solitar, care 
aparținea de fapt întregii păduri, s-a dat în lături, ca 
o ușă, iar copacul a început să-și miște crengile a 
chemare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toate păsările și animalele, împrăștiate care încotro, 
auzind chemarea, cu ajutorul vântului, au venit în 
grabă: 
- Dragii mei, eu sunt inima și sufletul întregii păduri, 
de aceea nu m-au putut doborî. În interiorul meu veți 
găsi multe mlădițe. Luați-le și așezați-le câte una pe 
fiecare copac ucis. Turnați apoi din ulciorul aflat de 
asemenea în trunchiul meu, câte o picătură de apă 
peste fiecare ciot și totul se va reface, va fi exact ca 
înainte de măcel. Apa din ulcior este vie și o singură 
picătură poate trezi la viață pe fiecare iar mlădița îl 
va ajuta să se transforme în copacul de odinioară. 
Astfel, pădurea va renaște și va fi la fel de frumoasă 
ca mai înainte. Fiecare dintre voi, pasăre sau animal, 
vă veți relua treburile și obiceiurile, vă veți afla din 
nou rostul, iar eu voi avea grijă ca toți cei care mai 
trec pe aici cu gânduri rele, să nu vadă decât 
imaginea apocaliptică de acum, să nu mai vadă 
niciodată pădurea frumoasă și deasă care se va 
înălța imediat ce veți face ceea ce v-am spus. Vă voi 
proteja pe toți, pomi, păsări și animale, iar dacă 
cineva va mai pătrunde cu gând rău aici, îl voi face 
prizonier în închisoarea din inima mea, până-n 
veacul vecilor!       
     După spusele copacului cu inimă mare, păsările 
și animalele s-au pus pe treabă și doar într-o singură 
zi pădurea a fost reconstruită din temelii. Inima din 
copac bate în continuare cu putere iar copacul însuși 
este foarte mulțumit de realizările sale. Numai 
Dumnezeu îl făcuse puternic și doar cu sprijinul Lui 
reușise totul, în pofida pustietății semănate peste 
Împărăția sa de către niște oameni răi și lipsiți de 
orice urmă de suflet. 
 

                         CÂND GÂNDURILE 
 

Când gândurile stau în cușcă 
Și sufletul ți-e încărcat, 
Ai vrea să zboare ca din pușcă 
Și să te simți eliberat, 
 
S-arunci și neguri, și suspine, 
Și vorbele care-au tăcut, 
Să faci cumva să-ți fie bine, 
Prea multă vreme ai stat mut! 
 
Viața-i și soare, și mândrie, 
Este divin din Dumnezeu, 
Poate fi cânt și poezie, 
Poate fi azi chiar cerul tău. 
 
Eliberezi stres și strânsoare 
În Universul infinit, 
Grădina Maicii este mare, 
Prin ea poți fi și tu iubit! 
 
La viață și la demnitate 
Cu toți avem drepturi la fel, 
Urăsc lacăte încuiate 
Și nu-mi plac oameni fără țel. 
 
Nici libertatea, nici lumina 
Nu pot sta încătușate, 
Ele fi-vor întotdeauna 
Izvor viu de sănătate! 
 

„MI-E TARE DOR DE TINE" 
 
Noru-și plânge întristarea 
De mila mea este cuprins, 
E neliniștită zarea, 
Iubirea toată mi s-a stins. 
 
Astăzi iau în brațe vântul 
Și aerul încețoșat, 
Mi-a pierit de tot cuvântul, 
De când în ceruri ai plecat. 
 
M-ai lăsat în părăsire, 
Am devenit a nimănui, 
Ai uitat de-a mea iubire 
Și-n suflet mi-ai înfipt un cui! 
 
Ce nemilă, ce durere, 
Să pleci de-a pururi, să mă lași, 
Să-mi răpești stropul de miere 
Și să îmi pui frână la pași! 
 
Știi? „Mi-e tare dor de tine", 
Ia-mă, te rog, pe-aceeași stea, 
Tânjesc mult să-mi fie bine 
Să îmi găsesc iar liniștea! 
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Luminița ANDRONACHE 
             România 
 
 
 
Luminița  

     LACRIMI DE GHEAȚĂ 
 
Iubește-mă și-atunci când plâng; 
Sărută-mi lacrima de gheață 
din ochiul drept, din ochiul stâng! 
Așterne-mi zâmbete pe față.  
 
Nu-mi cere multe explicații 
punându-mi întrebări retorice! 
Vreau să străbatem constelații 
în care alegorice.  
 
Ți-oi dărui bucăți din mine 
în fiecare dimineață; 
Alungă-mi dulcea suferință, 
Sărută-mi lacrima de gheață.  
 
In suflet pune-mi pace si lumină; 
Înlătură-mi tristețile absurde. 
Iubirea n-are nicio vină 
că sentimentele-mi sunt surde.  
 
Iubește-mă și-atunci când plâng, 
Când plouă doar cu nenoroc! 
Iubește-mă fără măsură,  
Sau nu mă mai iubi deloc. 

     UN CÂMP DE FERICIRE 
 
În suflet intră-mi, nu iți fie teamă! 
E loc destul, e cald și e curat. 
E soarele, e luna, sunt și stele 
Și multe doruri ce s-au adunat.  
 
Pășește rar, vei întâlni acolo 
Frumoasa și nebuna  tinerețe. 
Iar de vei cerceta  atent, 
Ai să zărești și-o urmă de tristețe.  
 
S-a furișat tiptil precum o hoață... 
De o primesc, nici nu m-a întrebat. 
N-am fost atentă într-o dimineață 
Mi-a dat binețe și m-a invadat.  
 
Am așezat-o-n colț  lângă fereastră, 
Cu ea nu am vorbit defel. 
Și supărată că nu-i plâng pe umăr 
A luat un dor și a plecat cu el.  
 
În locul ei fântână nesecată 
De lacrimi cristaline-a răsărit. 
Mai sorb cu sete din ea câte-o dată 
Și sufletul zâmbește, e nedumerit.  
 
Te chem din nou. Hai..., vino, ai curaj! 
Fântâna s-o secăm dintr-o sorbire. 
Să punem ordine în doruri 
Si să plantăm un câmp de fericire. 

     REPERE CENUȘII 
 
Pe calea cu  repere cenușii, 
Pășesc fără s-ating pământul. 
Din când în când aprind făclii, 
Nu le vor stinge ploile sau vântul.  
 
Dar cum să stingă ploaia o dorință? 
Iar vântul... cum să risipeasc'-un dor? 
Mă-ntreb:  e oare cu putință, 
Azi să fii prinț și mâine cerșetor?  
 
Povestea tu o scrii și tot tu ești actorul; 
Spectacol grandios, ce sărbătoare! 
Mai schimbi din când în când decorul 
Îmbraci reperele-n culoare.  
 
Am strâns în suflet  clipe fără număr 
și vreau să le ofer pe toate! 
Făclii aprinse sunt... și tumult, 
Frânturi fragile de eternitate.  
 
De stau și bine mă gândesc, 
Pe câmpu-ntins ele-mi vor fi reperul; 
M-or ajuta să te găsesc 
Făcliile ce luminează cerul! 
Drepturi de autor rezervate 
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Mihaela AVRAM - România 

 

DIMINEAȚA DIN OCHII TĂI 
 
Din ochi îți picură stelele 
     iar genele încă le poartă strălucirea. 
          In irisul din ochiul stâng 
               stă înfipt sărutul nopții 
                    iar de ochiul drept 
                         se agață timid, zorile. 
                              E atât de devreme 
                                   încât Răsăritul 
                                        rămâne încremenit între secunde. 
                                             La final de vis, 
                                                  îți rostesc șoptit numele 
                                                       și atunci realizez 
                                                       că în ochii tăi s-a făcut dimineață! 
 

      DORINȚĂ 
 
Prinde-mă, Lună 
noaptea, de mână 
și aruncă-mă-n vise 
încă nescrise. 
S-alunec cu tine 
spre ziua ce vine. 
Vârtej printre stele, 
dorințele mele, 
zadarnic se-nchină 
la fir de lumină. 
Doruri mă plouă 
cu boabe de rouă. 
Iar plânsul de-amar 
să aibă hotar 
când seara se lasă 
târzie, în casă. 
Străluce-o speranță 
dar e la distanță. 
Prinde-mă, Lună 
noaptea, de mână!... 

   STEAUA PIERDUTĂ 
 
Mai sparg un timp, 
mai fur un ceas, 
mai răsucesc în mâini 
câte o clipă. 
Dar ce păcat 
că-n mii de zori 
mai pierd câte un vis 
ascuns de frică. 
Închid un ochi 
purtând pe altul 
o înșelătoare întrebare: 
,, Să fie Soare sau să fie Lună 
să mă cufund iar în visare?,, 
Dar orice-ar fi, 
oricând va fi, 
de va fi azi sau 
poate peste-o lună, 
o simte Cerul 
revărsat pe mână. 
Mai sparg un timp, 
mai fur un ceas, 
mai regăsesc în mâini 
o stea pierdută... 

ZÂMBETUL COPILĂRIEI 
 

Dă-mi mâna 
să ne aruncăm 
în ploaie, 
să simțim 
picăturile reci 
cum se scurg 
peste ridurile arse 
ale fețelor noastre, 
cum norii 
dezlănțuiți 
își caută locul 
în spatele ochilor 
în timp ce vântul flămând 
ne aruncă-n 
zbaterea clipei, 
cum soarele 
abandonat 
în mijlocul furtunii 
sângerează 
sub tălpile noastre, 
iar noi... 
cu mâinile strâns încătușate 
continuăm 
a râde ca doi copii!...        DE DORUL TĂU... 

 
De dorul tău 
se sparge-o lacrimă în palmă. 
Privirea-mi pierdută 
se strivește între gene. 
Și gândul pleznește 
cu zgomot, 
de atâta durere... 
Inima ferecată 
de smalțul ochilor, 
înjunghie și ultimul cuvânt 
rătăcit în mine. 
Doar un colț de obraz 
mai păstrează o taină . 

 
 



Amprentele sufletului                                                     Anul VII, Nr.4 – aprilie  2021 

30 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vio STERIAN - Italia 

                   NOSTALGII DE SEARĂ 
 
       Iar se-așază peste toate pacea serii în apus,  
Își strecoară printre case, soarele, câteva raze, 
Luna-n cer, cu șarmul ei, încolțește-n lat opus, 
Cânt-o mandolină tristă dragostea, pe sub pervaze. 
 
       Prin vitrine tot aleargă umbrele de trecători 
Ce-și întorc în grabă pasul spre îmbrățișarea serii, 
Pe aripa unui greier, tristă, într-un ghiveci de flori  
Se așază nostalgia ce-a cuprins parfumul verii.  
 
      Mă întorc și eu grăbit spre tărâmul meu de vis  
Unde a început povestea și mă poartă orice cale,  
Cadențat îmi îndrept pasul spre aripi de Paradis,  
Mi-a secat gura sărutul, fără buza TA... se moare.  
 
     Mângâierea ta cea blândă mi-a rămas înfiptă-n piele, 
Maci însângerați de tine, brațele mi le-încolțesc, 
Fierbe în niduri de amor dansul fermecat de iele, 
Vreau să-mi fii eternitatea, clipa-n care… te iubesc. 

                            DESTINE          
 
    De fapt, abia acum mi-e simplu înțelesul…  
De când lacrima ta îmi umblă pe sub piele,  
Veacuri întregi și-au scris în clipa ta demersul  
Și-mi ești frumoasă-n ie albă printre iele.  
 
      Și-apoi, e drept, de-o bună vreme, te-mbrac în dor  
De când mi-ai strâns în brațe destinul la răscruci,  
Te-adun în palme noaptea, un nesătul fior,  
Mă-mbată de iubire buzele tale dulci.  
 
      O mare de albastru te-adun în ochiul meu  
Și-un nor de curcubeie în palma mea te știu,  
Mi te-a umplut de crezul iubirii Dumnezeu,  
Iar toamna vieții te-adună-n mine verde viu.  
 
     Mă-ntreb cum aș putea să pot privi amurgul  
Fără-mbrățișarea ta, în noaptea de virtuți,  
În care Paradis să-mi ardă-n pace rugul  
Dacă-n flacăra vieții, scânteia nu mi-o-mprumuți?  
 
     În palme, te adun, sâmbure de lumină,  
În vene-mi curgi cărarea, prin zgomotul lumesc,  
O nesfârșită primăvară mi te-nchină 
Eternul dintr-o clipă ce-n tine o zidesc. 

          AȘCHII DINTR-UN GÂND    
 
    Ți-aș scrie versuri, vorbele-mi sunt seci, 
În noi, tăcerea lumii se bifurcă, 
Nici steaua noastră nu mai cade, urcă 
Iar călimările-s doar loc de veci. 
 
     Presari în zori petale de amintiri, 
În noapte-mi fugi ca o nălucă-n minte, 
Mâinile-ntinse nu-și mai știu cuvinte 
Să te-mbrățișeze iarăși în iubiri. 
 
    Atâta noapte s-a înfiripat în noi 
Că nici singurătatea nu mai știe  
Să ne dezbrace-n zori de agonie 
Măsoar-un urlet, în distanță, pașii goi. 
 
    Ce pot să-ți scriu?... când mi-ai secat izvorul 
Și-ai tolănit pe maci plecarea ta, 
În palmă-mi strâng cenușa dintr-o stea 
Și-mi vindec rănile din lipsa ta cu dorul. 
 
    Fumez tăcut, o ultima țigară, 
Te desenez prin fum, aievea, o nălucă, 
Într-un pahar, te vărs ... voia de ducă, 
Dar tu-mi rămâi în suflet ca o gheară. 
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 Violeta ANDREI – STOICESCU 
                  Spania 

                      SPUNE-MI INIMĂ 
 
Spune-mi, inimă, de ce crezi că tu le știi pe toate...  
De ce-mi ții captive-n piept simțăminte exilate...  
 
Spune-mi, inimă, de ce lăcrimezi când dorul doare... 
Și în nopți târzii te-ascunzi pe tărâmuri de visare...  
 
Spune-mi, inimă, de ce îmi zâmbești cu nonșalanță,  
Înclinând sub pași de plumb a destinului balanță...  
 
Lasă cugetul să-ți spună când să stai, sau când să pleci,  
Nostalgiile să-ți poarte pe-ale timpului poteci...  
 
Stai pe loc și cumpănește cum să îți păstrezi calibrul,  
Dă-mi o clipă de răgaz, să-mi recapăt echilibrul! 

      COPIL RĂMÂN... 
 
Copilărie, zbor de fluturi,  
Gingașă floare de migdal,  
Îmi ninge-n gând cu începuturi,  
Și amintiri fără egal...  
 
Copilărie, joc și zâmbet,  
De-atâtea ori am încercat  
Să mă opresc din al meu umblet,  
În fermecatul tău palat...  
 
Și am bătut cu dor la poartă,  
Te-am implorat să mă primești,  
Visând să fiu uitat de soartă  
În lumea-ți plină de povești...  
 
Dar n-ai răspuns, copilărie 
Și mi-am văzut apoi de drum,  
Privind 'napoi cu nostalgie,  
Cum visu-mi piere ca un fum...  
 
Se scurge timpul fără vină,  
Iar eu, mereu copil rămân,  
Privind cu jind, ca-ntr-o vitrină,  
Spre-același mult dorit tărâm.  
 
M-am agățat de-un colț de lună, 
Urcând încet pe-al vieții drum...  
Dar glasul tău și azi răsună  
Din paginile de album... 
_______________________ 

           NESOMN 
 
Am ieșit  
să caut primăvara,  
când zorii  
își scot veșmintele  
sub privirile curioase  
ale răsăritului...  
Din căușul palmei desculțe  
sorb lacrimile cerului  
ce curg în răcoarea dimineții...  
O rază  
își cere dreptul la zâmbet  
peste cascade de flori mărunte  
ce-și leagănă nesomnul  
în unduiri feline...  
Mă răscolește  
parfumul salcâmilor înfloriți,  
ce-și rostogolesc desfrâul  
sub freamătul neliniștit  
al verdelui crud...  
Am ieșit  
să caut primăvara,  
când zorii  
își scot veșmintele  
sub privirile curioase  
ale răsăritului...  
Pe firul ierbii merg  
să-i aflu urma  
în bobul de rouă  
ce-și murmură povestea... 

CĂ TE-AM IUBIT, ÎMI CER IERTARE 
 
Te-am întâlnit azi-noapte-n vis, 
Tot hoinărind la întâmplare... 
Pășind la braț prin paradis, 
Eu ți-am furat o-mbrățișare. 
Dar zorii clipa mi-au ucis 
Și-s condamnat la renunțare...  
 
Cu glas duios, mi-ai spus că pleci 
Și te-ai pierdut în nemurire... 
Eu am rămas cu ochii reci, 
Pătruns de greaua despărțire... 
Iar fermecatele poteci 
Îmi sunt de-acum doar amintire.  
 
Să nu mă cerți dacă mi-e dor 
Și mă gândesc mereu la tine... 
Sunt doar un simplu călător, 
Purtat de-un nor spre zări senine 
Și-n vis adesea mă strecor, 
Un leac să-mi fii printre suspine.  
 
Te văd cum urci pe-același drum, 
Iar inima îmi bate tare... 
Și-aș vrea să-ți spun, dar nu știu cum, 
Că mi-ești balsam și alinare. 
Sunt vinovat! Dar vin acum, 
Că te-am iubit, să-mi cer iertare!  
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 Dorel ROTARIU - România 

                          REGĂSIRE 
 
Cu genunchii goi prin spini, urc la tine poezie,  
Bântuit, ca tot românul, de-a zicalei frenezie! 
Poarta ta, cu nestemate din tezaur moștenit, 
Cununând vechiul cu noul, mă trudesc să o deschid. 
Prin furtuni, poeții zboară către sânu-ți morganatic,  
Demiurgi ce din cuvinte zidesc chipul tău extatic,  
Toți, pe cerul tău, visează că vor fi noii luceferi,  
Vor, cu leagănul de aur, să le-alinți gena în treceri...  
Cavaleri rătăcitori, cum demult erau aezii,  
Zboară-n zori, în toiul nopții, ori în brațele nămiezii,  
Poleind cu mierea limbii meșteșugul strămoșesc,  
Renvie-n om frumosul, sufletul îi dezmorțesc.  
Adunate din pruncie, flori de gând azi izbucnesc, 
În genunchi, prin spini, coroană, vin timid să-ți dăruiesc,  
Cu de-argint toiag de buchii, bat la poarta ta sperând,   
Credincioasă să-mi rămână muza când doina mi-o cânt! 
Regăsind fiorul tainic, pe care-l credeam pierdut,  
Curcubeie țes pe vreme, cu aripile-n trecut... 

                    CINE? 
 
Cine colorează cerul violet 
Când coboară peste zări, apusul? 
Cine naște stelele discret, 
Să lumineze Nepătrunsul? 
Cine naște luna din genuni, 
Peste suflet, aprinzând cenușa, 
Zvon divin pe-ale lumii struni, 
Care pune somnului cătușa? 
Cine, altădată somnului te vinde 
Și din tolbă scoate visu-ți destinat, 
Cine-a născut chipul ce de dor te-aprinde 
Și păși-vei mâine, de el fermecat? 
Cine-aprinde zorii cu prima lumină, 
Către o frântură care-i tot din ea, 
Cine gând spre faptă, când vrei ți le mână, 
Sau întoarce visul către viața ta?  
Cine îți trimite setea de-a cunoaște, 
Și-n grele primejdii mirul rugăciunii? 
Cine haru-ți crește după ce ți-l naște, 
Și-adevăr desfașă din haina minciunii? 
Cine-a pus în tine a dragostei taină, 
Care naște flăcări, curați copilași, 
Cine te învață cum să le pui haină  
De înțelepciune, de vrednici urmași?  
Cine te învață că venind sfârșitul, 
Marile păcate nu le-ngropi cu tina, 
Că-ți frânează zborul, că aștepți verdictul, 
Însă vei întoarce, iar în cer lumina?... 
 

     CLOPOTUL PUTNEI 
 
E tăcere sus în cer 
Și pe dealuri doar o boare. 
Pe văi, ceața-i lungi fuioare, 
Ape-abia șoptesc pe cale 
Și-i tăcere pe dureri. 
Sus pe dealul mănăstirii, 
Pomi în liniște adâncă, 
Plini de păsări, mute încă, 
Fac tăcerea și mai lungă 
Pân-la marginile firii. 
In chilii și-n mănăstire, 
Umbre firave-n icoane 
Șed călugări, vii potire 
De credință și canoane, 
Pentru-a lumii izbăvire. 
Apoi, parcă crește-un murmur, 
Pomii-ncep a se foi, 
Păsări, rar, a gunguri, 
Văile devin mai clare, 
Ape, pietre zbat în cale, 
Zidurile-s în cutremur!... 
Bate clopotul la Putna!... 
Undele vibrează-n vale, 
Poartă-n ele, ani de jale… 
Sar catrințe și sumane 
Pe creștini, „să prindă slujba”! 
Plină-i curtea mănăstirii, 
Liturghia-i miere-n cuget, 
Dar Moldova-i rană-n suflet! 
Tot mai mulți ar da în plânset 
De offul reîntregirii. 
Plânge clopotul la Putna!.. 
Plânge și la Cernăuți!... 
Toți lui Dumnezeu jertfiți, 
Spre Ștefan ridicăm ruga, 
Să fim, cum am fost uniți!... 
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Georgeta RADA - România 

            PRUTUL, HOTAR 
  
E Prutul hotarul spre nopți de siberii, 
Hotarul de lacrimi de mame și fii, 
Mai leagănă Prutul luminile cerii... 
Blajinii le-așteaptă din mâini de copii. 
 
În veci fi-va Prutul hotar către moarte 
Căzuților noștri prin stepe pustii, 
Că ei, prizonierii, în lanțuri, departe, 
Călcat-au pe Prut ca pe apele vii. 
 
Știau că-s acasă la ei. Basarabă  
Li-i glia și pâinea uscată-n manta, 
Știau numai limba lor, dulce voroavă 
Și n-aveau s-o vândă pe puști în taigá. 
 
Știau că-i așteaptă acasă tot râul 
Și ramul rodind un luceafăr pe cer, 
Voiau să se-ntoarcă să-și secere grâul, 
Dar mulți au pierit duși în lanțuri de fer. 
 
Doar Donul la cotu-i văzu cum căzură 
Ion și ai lui prizonieri de război, 
Trecură și Donul și Nistru-l trecură... 
Se-ntreabă și Prutul: „A fost despre noi?" 
 
A fost despre țară, a fost despre frate 
A fost de hotare trasate prin morți, 
S-a scris și cu sânge și cu libertate, 
Dar ne-au scris cu Prutul, pe frunți două hărți. 

    CARTE POȘTALĂ (II) 
      (Din ciclul „Nostalgii ") 

 
Mai scrie-mi o carte poștală  
Sau poate- o scrisoare să-mi scrii  
Cu vorbe neduse la școală, 
Cu vorbe în care să vii.  
 
Găsesc în cutia poștală  
Reclame, citații, facturi 
M-anunță viața mortală  
Ce poți sau nu poți să înduri. 
 
Să-mi scrii o scrisoare banală, 
Mă poți plagia dacă vrei,  
Nu trebuie marcă poștală  
N-aș ști nici de unde s-o iei.  
 
Să-mi scrii o scrisoare de mână  
Așa cum pe frunte mi-ai pus  
La nuntă și soare și lună  
Ce nici pân-acum n-au apus. 
 
Ai grijă, scrisoarea s-o scuturi  
De lacrimi, de păsări, de flori,  
De mine-alergând printre fluturi  
Și chiar de albastre ninsori. 
 
Alături îmi stai în odaie  
Și scrii, numai mie nu-mi scrii,  
Îmbraci în cereștile straie  
Cuvinte-n visări străvezii.  
 
Poți scrie o carte poștală  
Cu fluturi, cu flori dacă vrei  
Cutia poștală e goală,   
De mult nu mai are nici chei.  
 
Sau scrie-mi pe-un colț de hârtie,  
Pe floarea de gheață din geam  
Pe-o ciornă ce nici nu mai știe  
Adresa pe care-o știam. 
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Marin RADA - România 

       ARBORI 
 
Se pare 
     că unii arbori 
          păstrează în memorie 
              chipurile îndrăgostiților... 
 
              Uneori nopțile 
                   revarsă căldura zilei 
                        peste frunzele scăldate 
                             în soare, 
 
                             Alteori își trec 
                                  de la unul la altul ramurile, desenând  
                                       ultima noastră îmbrățișare... 
 
                                       Se pare 
                                            că unii arbori 
                                                 scriu poeme de dragoste, 
                                                      cu rădăcinile 
                                                           pătrunse adânc, 
                                                                în visare... 
 

           UMBRA 
 
Când sădești un copac,  
îi vorbești pământului 
despre viață, 
arunci acolo 
câțiva pumni de țărână 
prin care pornesc 
spre adânc, 
rădăcinile, 
lași veșniciei 
trunchiul firav 
pe care îl ocrotește 
soarele, 
faci o cruce în gând 
pe care o trimiți 
să dezlege izvoarele, 
potrivești ceasul 
din Marele Turn, 
după care începe 
numărătoarea... 
 
Când sădești 
un copac, 
rămâne în urma ta 
întrebarea : 
,, Doamne, 
eu, pe Pământ, 
câtă umbră mai fac?... 

  POEZIA IUBIRII 
 
Cântecul 
a stat și el în colivie 
o zi și o noapte, 
veniseră alte păsări 
să tragă zăvoarele 
dintre viață și moarte, 
 
Căzuseră lacrimi pe flori 
și troiene de petale 
erau aduse de vânt, 
pasărea era închisă 
în colivie 
ca în mormânt... 
 
Nu avea nici o dragoste 
cu care să treacă 
prin noapte, 
cântecele ei 
trăiau într-o casă 
cu ferestrele sparte... 
 
Noaptea 
avea părul încărunțit 
peste riduri, 
cântecele păsărilor 
erau pictate pe ziduri, 
 
Vântul de libertate 
avea în loc de cuvinte, 
petale, 
poezia iubirii este, 
vezi bine, 
cheia închisorilor tale... 

    ARABESQUE 
 
De vânt foșnesc 
mestecenii din jur, 
de dor lumesc 
e bolta nopții plină, 
m-am risipit 
într-o lumină lină, 
pe cer e-un joc de stele 
nebunesc... 
 
De când te știu 
nu îmi ajunge clipa, 
sunt un izvor, 
un râu fără de mare, 
dac-aș putea să curg 
în depărtare, 
s-ar lepăda 
de lanțul vechi, 
aripa, 
 
Dar sunt un glas 
între pereți de piatră 
și e târziu 
și mi se face frig, 
foșnesc în jur 
mesteceni 
cu frunze albe, 
șoapte, 
și nu știu cu ce nume 
să le strig... 
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Maria GHERASIM  
       România                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                        ȚARA MEA 
 
Amurgul ăsta rece se așază-n palma mea, 
În părul nopții mele și visul se așază, 
Trăiesc adânc, emoții aspre uneori... 
Mă lupt cu răzvrătirea până-n zori. 
Și cuget... cuget și mă-ntreb așa... 
Ce soartă-ntortocheată are țara mea? 
Aș vrea să lupt, să mă răzbun, să strig... 
Dar glasul meu și vorba mea, departe nu ajung! 
Pământ curat, plai sfânt și binecuvântat, 
Dar fără de rușine, vândut și-mprăștiat, 
Nu toți suntem copii României Sfinte? 
Nu-n limba noastră dulce, noi ne rugăm fierbinte? 
Istoria ne doare și ne v-a pedepsi cândva... 
Căci n-o s-o mai putem minți și nici trăda, 
Străbunii vor veni-n gradina țării mele, 
Să-și ia tributul luptei și al morții grele. 
Necinstea, nedreptatea zilei ce-a trecut, 
Vor fi plătite scump, pân' la sfârșit. 
De ce ciunti-ți obrazul țării noastre? 
Și frânge-ți zborul, pasărei măiastre? 
Copii mei, copii tăi, sătui de-atâta înșelăciune... 
S-au dus, s-au risipit ca frunzele prin lume! 
Să-i facem dar, să vină iar, acasă... 
Să fim iar toți, să ne-așezăm la masă, 
Noi, ne numim români și vrem să fim români... 
Hai fraților, pe-acest iubit pământ, să fim stăpâni! 

GÂNDINDU-MĂ LA TINE… 
 
Mi-am pus dorul cingătoare  
Și-am rămas în așteptare, 
Ți-am pus florile iubirii... 
Pază-n calea rătăcirii. 
 
Mi-ai luat și mie somnul, 
Și mi-ai răscolit, și rostul, 
Dar din noapte, de gândire... 
Pus-ai drum de pribegie! 
 
Și mi-ai spus... că asta-i soarta, 
Atunci când, mi-ai închis poarta, 
Tu, departe-nsingurat... 
Eu, cu vis de așteptat. 
 
Să te caut... mai încerc, 
Și la locul tău mai merg, 
Gândul meu, ca o cunună... 
Peste timp și cale bună! 
 
Visul meu... străbate neguri, 
Să te-ntoarcă de prin vremuri... 
Stau la poartă... în tăcere 

Și-ți scriu vers de mângâiere. 

     VIS DE PRIMĂVARĂ 
 
Timpul primăverilor albastre, 
Îmi răpește-nsingurarea... 
Chipul viselor măiastre, 
Presăratu-mia cărarea! 
E atâta înțelepciune, 
Peste a codrilor năframa... 
Și poienile mi-s pline, 
De a florilor maramă. 
Unde-i timp de primăvară... 
E poveste de iubire, 
Și-i atâta cânt pe-afară, 
Peste zări e nemurire! 
Curcubeul de lumină, 
Cu nuanțele de rai... 
Mi-a pus liliacu-n mână 
Și flori de cireș pe plai. 
Ce minune-n țara mea! 
Este anotimpul vieții, 
Zbor de fluturi peste ea... 
Să-nforim din vis cu toții! 
Secțiunea pentru atașamente 
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Geo CĂLUGĂRU  
       România 

      CANDORI 
 
Zâmbetul unui copil 
     a coborât cerul 
          cât să-l atingă. 
 
               Un măr a căzut. 
                    Se leagănă golul 
                         până să-l umple 
                              alt fruct. 
 

 

                   INSOMNIE 
                 In memoriam  
poetului - prieten Dumitru Dumitrică 
 

În singurătate, 
ca într-o lacrimă, 
cuvintele 
curg din faguri foșnitoare, 
vorbindu-mi de tine. 
De atâta nesomn, 
sub tâmplă 
mi s-a aprins o candelă 
cu brumă... 
Poete 
fugit în descântec, 
te aștept! 

                                       CÂNTEC 
 
                                               Spun cântec și 
                                          roua crește din iarbă 
                                     să bea ciocârlia 
                                ostenind către soare. 
                           Când ne desprindem 
                      de vise și 
                 ne înconjurăm frunțile 
            cu laurii încrederii 
       și roua 
  devine privire.     

 

       POETUL 
 
Cine caută vremea 
o pierde, 
cine stelele strigă 
rămâne fără cuvinte. 
Adoarme și umbra în om, 
doar el își rostește 
tristețea... 
Demult, târziu, 
i s-a uscat și ziua. 
Strânge 
mâine lângă mâine. 
Tăcerea 
vine la urmă... 

   CHIP AȘTEPTAT 
 
Slăbiciunea forței tale 
este o rugă 
atunci când în oglinzi 
se sparge 
așteptatul chip, 
înmulțindu-ne pașii. 
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SUB SEMNUL DESTINULUI – redactor Daniela KONOVALĂ 

 Daniela KONOVALĂ - România 

                                     ZUGRAVUL… 
 
Pe caldarâmul lacrimilor mele, ai zugrăvit cândva un trandafir 
C-un ciob de cretă. Împletind inele, mi-ai pus în palmă al iubirii fir 
Subțire, ca o pânză de păianjen, aproape invizibil orișicui… 
În vremea-aceea mi-ai fost dulce reazem, opaiț rătăcirilor pe grui. 
 
Cu iscusință mi-ai clădit himere: o casă pentru noi pe-un țărm curat, 
Livadă-ntre nisipuri, gust de piersici, iubire în apusuri de brocart, 
Un leagăn sub coroana-mbobocită a nucului de-atâtea ori proscris, 
Fântâna mea și-o pajiște-nflorită… o lume într-un ochi de paradis. 
 
De toate ai uitat, pierdut ești azi, 
Pe țărmul nostru dorm ciulini nomazi. 

CÂND APUSUL ÎȘI STINGE CULOAREA          
 
Într-o zi am să plec pe al stelelor drum 
În cătunul de naștere-al Lunii, 
Și-oi trimite spre voi adieri de parfum 
În amurguri cu jar în petunii. 
 
Voi veni uneori cu arome de mir, 
O aripă în umbra pupilei, 
Sărutând cu nesaț picătura de nor 
Voi fi ploaia din gleznele zilei. 
 
Prin fânețe-oi rămâne treierând amintiri, 
Când lăutele ierbii or zice 
Cântec vechi de pământ, răsunând în doiniri 
Despre clipe ce-acuma-s ferice... 
 
Privitor spre Pământ, din ținutul de sus 
Unde dragostea nu-i cu măsură, 
Am să scriu un răvaș pe un țărm efemer 
Ce-și alintă nisipul sub lună. 
 
Cei ce azi mă-nțeleg, m-or simți împrejur 
Când în mare se-ascunde-nserarea, 
Voi fi boare trecând prin al macilor șnur 
Când apusul își stinge culoarea. 
 

              CU AMNARE DE RĂCHITĂ 
                                                                                                                                     
Inimă, mă biciui parcă hohotind în joia mare, 
Cu amnare de răchită scriu în mine ursitoare 
Și mă răstignesc Pilați vorbelor ce-apun de-acum 
Mai departe, mai departe…zarea mea e numai scrum! 
 
Scrii în mine cu tăciunii clipelor pierdute Luni, 
Sălcii fără sărbătoare strâng în palmă-amărăciuni 
C-au fost trupuri sfâșiate, prin crenguțe de Florii, 
Mir pe straiele-ntristării, zaiafet printre stafii. 
 
Multe-au fost, multe vor trece, multe vor veni la rând, 
Învierea se petrece sub arcadele de plumb, 
Noaptea scrie acatiste peste osul sfărâmat… 
Inima pulsează-n lună cu sclipiri de diamant. 
 
E-un tablou mirific parcă, sumbru și-ademenitor, 
Diavolii moșesc o mască pe obraji de faraon 
Și-i vestesc domnie lungă cât adâncul cel de iad… 
Cristul meu coboară pleoapa peste-al nemuririi vad. 
 
Regii lumii-n tălpi cu smoală duc victorii fumurii, 
Moartea însăși se răscoală și-i îngroapă între vii 
Fără datini prigonite, fără sfinți în calendar… 
Preotul i-afurisește în relicve de altar: 
Să le fie viața lungă fără primăveri în an, 
Stirpea să li se usuce în panere de catran! 
 
Și-n această lume nouă răvășită de-ntristare, 
Cu amnare de răchită scriu în mine ursitoare… 
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 Pr. Ioan-Aurel RUS 
        România 

ANII COPACILOR TARI.... 

    Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului dintotdeauna a fost condusă de bărbați puternici. În imediata 
apropiere a ierarhilor s-au aflat părinți vicari, consilieri și protopopi destoinici, oameni dispuși la orice 
sacrificiu din drag pentru Dumnezeu și pentru propovăduirea Cuvântului Său. De multe ori i-am asemănat 
copacilor din pădure, care sunt obligați să înfrunte intemperiile vremii, și, de multe ori, brutalitatea oamenilor. 
Aici trebuie să spun că voi vorbi numai despre cei cu stadii mai vechi în funcții. 
    Și, ca să mă exemplific, am gândit așa: vicarul eparhial, părintele Iustin, vine din Maramureș. Om dârz si 
puternic precum bradul. 
    „Voievodul Năsăudului”, părintele protopop Ioan Dâmbu, născut la poale de Țibleș, bun orator și diplomat, 
cu state vechi, arată ca un fag puternic. 
    Protopopul de Bistrița, părintele Alexandru Vidican, vine de pe valea Ilișuii, strateg ancorat în cuvânt și 
„dur” precum salcâmul. 
     La Beclean până mai ieri era protopop părintele Doru Zinveliu, localnic, mlădios ca un mesteacăn.  
    Începând cu anul 2021 în locul lui, din pepiniera tânără a preoțimii noastre, a fost ales un vlăstar de stejar 
răsărit in zona sălăjeană a Someșului. La slujba de instalare a sa în demnitatea de protopop de Beclean, 
spunea că prin naștere, studii, căsătorie și prima parohie, a colindat Ardealul. Născut la Lozna, județul Sălaj, 
pe malul Someșului, nu a vrut a lua asemănarea „loziilor”, adică a sălciilor încovoiate și slabe, ci s-a 
învrednicit a fi asemuit cu stejarul, dârz la cuvânt și faptă. 
     Iată că încet, încet, pepiniera slujitorilor din preajma vlădicilor se reînnoiește. Au mai rămas bradul, fagul 
și salcâmul, după retragerea mesteacănului cu coaja albă, asemuindu-se cu cea a mestecenilor din 
„pădurea de argint”. 
    Se cuvine să amintim că părintele nostru mitropolit Andrei, și-a adus ajutor de nădejde de pe Valea 
Arieșului, în persoana Preasfințitului Benedict, „ulmul” cel tânăr școlit și supravegheat de aproape de 
mentorul său. 
    Lucrarea începută de părinte protopop Cristian, nu-i este străină și la capacitatea și diplomația sa, va 
duce cu bine sarcina încredințată. De azi înainte, va fi roata de contact a preoțimii cu ierarhii și conducerea 
Arhiepiscopiei. Și pentru că de câțiva ani buni este preot al parohiei Beclean IV, nu-i vom zice bune venit, 
ci îi vom dori SUCCES în greaua și deloc ușoara misiune. Dumnezeu să fie cu noi! 
Beclean 11 febr.2021 

 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului (1921 – 2021) 
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Maria ALEXANDRU 
        România 

     S-a născut la data de 30 aprilie 2010 în București. Este 
elevă la Școala Generală „Nicolae Labiș”, nr. 89. 
     Este pasionată de desen, muzică, dans și poezie, talent 
moștenit de la bunica sa paternă Doina Bârcă, poetă și om de 
cultură bine cunoscut. 
     A debutat în revista „Bogdania” de la Focșani. A mai fost 
publicată și în revistele „Independența Română - Independența 
prin cultură”, „Apollon junior” și „Clubul artelor-Giurgiu”. 
    Alături de bunica ei, s-a familiarizat cu Cenaclirile literare și 
chiar televiziunea, participând la mai multe emisiuni. 
     A participat la numeroase concursuri, la care a luat diplome 
de merit și locul I din care enumerez: premiul I la Concursul 
Național „AMINTIRI DIN COPILĂRIE” – etapa Mai 2016, 
premiul I la Concursul Național de activitate aplicativă din aprilie 
2015 – organizat de editura ESENȚIAL MEDIA – BUCUREȘTI, 
locul I la faza locală a Concursului Național – „MICII 
EXPLORATORI”, premiul I la Concursul Internațional 
„FORMIDABILII” – etapa II - 2015 și alte premii și distincții. 
     Cărți publicate: „Copilărie” 
     Aprecieri critice:  
     „Maria m-a cucerit prin simplitatea emoției, prin firescul 
bucuriei și prin profunzimea fără exagerare a textului. 
E aproape imposibil ca o fetiță de nouă ani să cuprindă cu 
mâinile sufletul cititorului într-o reverie a cugetării și grației, mai 
ales a grației. 
Un zâmbet care se va contura, în pofida oricărei vanități, în 
viitoarele sale cărți, un surâs care se va transforma treptat din 
inocența lucidității în metrica reușitei!” 
Cătălin Pilly 
București, 25-10-2010 

     PRIMĂVARA 
 
Copacii înfloresc, 
     Copiii se joacă afară, 
          Păsările ciripesc 
               Și eu cânt la vioară. 

         VARA 
 
Vara e cald și bine, 
     Noi suntem în vacanță, 
          Marea ne așteaptă, 
               Cu apa în albastru colorată. 

                            POVESTEA UNUI IEPURAȘ   
 
     A fost odată o fetiță pe care o chema Maria-Cireșica... O chema 
așa, pentru că avea obrăjorii roșii. Prietenul ei era un iepuraș drăgălaș 
care era foarte trist că nu avea o căsuță a lui. Maria-Cireșica l-a rugat 
pe tatăl ei să îi facă o căsuță din lemne și paie iepurașului. Când a 
văzut căsuța, iepurașul a sărit în sus de bucurie și a îmbrățișat-o pe 
prietena lui Maria-Cireșica, mulțumindu-i.  
     Au devenit prieteni nedespărțiți și se jucau fericiți în curtea bunicii. 

 

                                                       VULPEA și COCOȘUL 
 
     Într-o zi de vară, Vulpea dădea târcoale pe la o fermă. Deodată zări un Cocoș cam grăbit. Se 
duse la el și îl întrebă:   
     - Unde te grăbești măi Cocoșule? 
     - Sunt supărat! Nu știu unde-s puii mei… ațipisem puțin și ei s-au dus la joacă… nu știu unde 
sunt și dacă mă află nevastă-mea Găina, e vai și-amar de mine! răspunse Cocoșul. 
     - Ei, lasă că te ajut eu să-i cauți! Dar va rămâne între noi! 
     - Îți mulțumesc tare, tare mult! spuse Cocoșul… 
     Așa cum zise Vulpea, cei doi se puseră pe căutat. Dar Vulpea șireată, avea alt plan: ca ea să 
alerge mai repede, să facă ochii mari cât cepele, să-i găsească, să-i înfulece. Îi zise: 
     - Lasă măi, Cocoșule, că mă duc eu să-ți caut puii, că tu ești obosit! 
     - Bine, dar să-i cauți bine! 
     Vulpea s-a pus pe căutat, dar planul ei era să-i mănânce atunci când îi găsește. 
     Zis și făcut! Vulpea a găsit puii speriați, și în ordinea în care i-a găsit, i-a și înfulecat. 
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 Irina CONDURUȚĂ 
       România                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          DIMINEAȚA 
 
Printre frunze, prin gradină, 
     Mândră ca o primadonă 
          Și bând ceai de anemonă, 
               Dimineața, se anină. 
 
               Fumurile nopții reci, 
                    Încă-ncearcă să se agațe, 
                         Să se țină strâns în brațe, 
                              De micuțele poteci. 
 
                              Însă zorii dau năvală, 
                                   Torcând raze de lumină, 
                                        Peste floarea de verbină, 
                                             Răsărită lângă-o dală. 
 
                                             Soarele, zâmbind șăgalnic, 
                                                  Le mângâie-n dans, zburdalnic. 

 

                   STRIGĂT 
 
Pădure, unde ești? Mi-e dor 
De glasul păsărilor tale, 
Ce te jeleau în cântul lor, 
Când au zburat spre altă zare. 
 
Unde te-ai dus, de s-a făcut 
Atâta vaiet după tine? 
Că doare tot ce-ai străbătut 
Și simt durerea lor, în mine! 
 
Mă doare muntele din zare 
Când, despletit de tot, de tine, 
Își smulge stânca și-o prăvale 
În văi, în șesuri, pe coline. 
 
Mă doare râul de cristal, 
Ce-alerga vesel prin prundișuri, 
Și-acum, vuind, din mal în mal, 
Își varsă apele-n desișuri. 
 
Mă dor și razele de soare, 
Ce se jucau în luminiș 
Și-acum ard palide ș-amare, 
Căutând prin iarbă, al tău frunziș. 
 
Mă dor copacii tăi, când mor, 
Răpuși de aprige topoare! 
Pădure, unde ești? Mi-e dor! 
Și mor încet, de-atâta jale ! 

                  APOLLO 
 
De m-oi vedea la brațul altcuiva, 
Să știi, că tu m-ai pus acolo! 
N-aș fi plecat să-mi caut altă stea 
De nu m-ai fi îndrumat spre ea, Apollo! 
 
Dacă ai fi vrut sa mă înalț în zare 
Și să răsar la colțul tău mereu, 
M-ai fi oprit și mi-ai fi dat culoare, 
Din partea ta de vis, din curcubeu! 
 
Dar am plecat din galaxia noastră 
Și am căzut în gol fără să știu, 
Cum să m-opresc, cum sa revin măiastră, 
Cum sa re-strălucesc, cum să „înviu”. 
 
Și-aș fi căzut așa, fără oprire, 
Până m-aș fi topit în infinit, 
Dacă-n căderea mea usturătoare, 
O altă stea, ca mine, nu m-ar fi oprit. 
 
Și din lucirea ei nemăsurată, 
Nu mi-ar fi dat o rază aurie 
Și nu m-ar fi făcut să văd, de-odată 
Ce n-am crezut că văd, în veșnicie! 
 
Când m-am văzut pe mine, mică stea 
Eu am văzut că strălucesc prea bine, 
Dar când lumina ta mă prea umbrea, 
Nu am putut să mă zăresc, de tine! 
 
Morala: 
De vrei să-ți vezi lumina, mică stea, 
Nu sta lang-un Apollo, că ți-o ia! 
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Mari MOREEN 
    România 

CĂUTÂND PARADISUL 
 
Am vrut să merg în Paradis, 
     Dar nu știam s-ajung. 
          Am întrebat pretutindeni, 
               Dar nimeni nu știa să-mi spună. 
                    M-am dus să-l caut în vârf de munte 
                         Și-am rămas numai eu și Dumnezeu, 
                              L-am căuta în firul de iarbă 
                                   Și-am rămas doar eu și Dumnezeu, 
                                        Atunci l-am căutat în mine, 
                                             Iar Dumnezeu mi-a zâmbit și mi-a spus: 
                                                  Iubește și vei găsi Paradisul! 

NU POT SĂ NU TE IUBESC 
 
Deoarece sunt iubire, 
Nu pot să nu te iubesc. 
Tăcerea ne-a învăluit 
Unindu-ne sufletele 
În iubire. 
Dar s-a întâmplat 
Să nu mai vrei să trăiești iubirea. 
Oricare ne-ar fi drumurile, 
Adu-ți aminte că 
Nu pot să nu te iubesc, 
Pentru că sunt iubire, 
Acum și mereu. 

          CUNUNIA 
 
Am părăsit, pentru o clipă, 
Lumea aceasta, 
Pentru a veni 
Să mă cunun cu tine. 
Mi-ai pus diamante în păr, 
M-ai îmbrăcat cu flori 
Și m-ai dus la Dumnezeu 
Să ne cunune El. 
Dar nu mi-a fost dat să rămân, 
Și-am revenit pe Pământ, 
Purtând în suflet 
Inelul de cununie. 

  GÂNDINDU-MĂ LA TINE 
 
Când mă gândesc la tine, 
Fiecare celulă a mea 
Se umple de iubire. 
Și, atunci, plec în dimensiuni 
Numai de noi știute, 
Unde iubirea și muzica 
Sunt tot ceea ce există. 

          PĂMÂNTUL 
 
Îmi place enorm să merg 
desculță pe pământ. 
Să-l sărut cu picioarele mele, 
Apoi să mă întind pe el, 
Să mă cuprindă cu freamătul lui, 
Să mă abandonez lui și cerului, 
Să simt cum freamătă de dor. 
Să-l răscolesc cu mâinile 
Și să modelez din el, 
Spre mărturia iubirii noaste, 
Un prunc care privește spre cer, 
Așteptând Duhul lui Dumnezeu 
Să coboare peste el dându-i viață, 
Ca să ia de la capăt 
Zbaterea noastră spre regăsire. 

         REGĂSIREA 
 
M-am simțit așa de singură 
Încât am început să mă caut 
Chiar și pe mine. 
Unde am putut pleca 
Ca să nu mă mai regăsesc? 
De ce mă simt străină 
Cu mine însămi? 
Tot căutându-mă, 
Am dat de tine 
Și, în sfârșit, 
M-am regăsit. 

       AJUTĂ-MĂ DOAMNE 
 
Ajuta-mă Doamne să mă iert 
Și iartă-mă și tu Doamne 
Că mi-am rănit Sinele, 
L-am mințit, l-am mâniat, 
L-am înșelat, l-am lovit, 
L-am jignit, n-am avut încredere în el. 
Dar, poate că tot atât de mult 
L-am și iubit. 
Poate mă voi mântui 
Dacă voi continua să învăț 
Doar să-l iubesc. 
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              TU AI ALES 
         
Cu pasul trist, nemăsurat 
Ai venit pe- al iubirii tărâm 
Ai fost surprins...te- ai speriat 
Lângă tine mi- ai cerut să rămân. 
 
Cu brațe-ntinse, de doruri pline, 
Parcă erai un vis sau poate-aievea, 
Ca să aflu, am rămas cu tine 
Să împletim în doi povestea. 
 
Al iubirii fiu ai învățat să fii 
Cu flori în păr, cu zâmbetul pe buze  
Împreună vom trăi ocean de bucurii 
În grădina vieții- două roze.  
 
Vei fi mereu, de unii neînțeles, 
Să fii cu mine Tu ai ales! 

Cornelia GHEORGHE 
          România 

    TOTUȘI, AMINTIRILE... 
 
Va veni o zi când amintirea 
Te va-mbrățișa dinspre apus 
Cu trup de lună și de soare 
Privire de narcisă și zâmbet de cais. 
 
Înmugurită în fir de primăvară  
Răsună-n tril de ciocârlii, 
Alină dor târziu de seară 
Mireasă a gândurilor vii. 
 
Ochii sticloși ai mării- albastre 
Pătrund cu suflet de vișin înflorit 
În ploaia florilor înmiresmate 
Cu amintiri din somnul regăsit.  
 
Rămase- n strigăt mut de trandafir  
Din depărtarea iubirilor trecute 
Te vor chema cu glas de înger  
Aceleași AMINTIRI, mereu apuse... 

         IUBEȘTE-MĂ 
           
Iubește-mă  
de-ți amintești de mine  
așa cum ai iubi un vis, 
un gând curat, 
un zâmbet și  o floare. 
 
Iubește-mă  
de-ți este dor de mine  
cum de copilărie-ți poate fi, 
de-un cântec trist 
de-o veche poezie. 
 
Iubește-mă  
din toamna cea pierdută 
în ploi târzii și reci 
frunze uscate  
pe cărări uitate. 
 
Iubește-mă  
'n ninsoarea orelor târzii 
mâini reci, priviri arzânde 
printre doruri vechi 
și vise frânte. 
 
Iubește-mă  
când iese colțul ierbii 
pământul mirosind a floare, 
pomi înverziți respiră 
adieri de vânt, sclipiri de soare. 
 
Iubește-mă  
de-o trece vara 
și-i câmpul aurit de grâne 
cu macii înfloriți 
în nopți senine. 
 
Iubește-mă  
în ceas de seară  
cu fâlfâit de aripă bătând,  
cu-ndrăgostiți 
și lună plină luminând.  
 
Iubește-mă  
așa cum sunt 
ochii albaștri ai mării  
privind  
adâncul depărtării. 
 
Iubește-mă  
doar cum voi fi 
cu trup de munți voinici 
IUBIREA 
renăscând din vis. 
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Sorina VÎIU 
    Spania 

            VREAU SĂ FIU IUBIREA TA 
 
Vreau să fiu iubirea ta eternă, 
     Cu sentimente cristaline pure, 
          Ca un izvor ieșit din matcă 
               Să îți aduc doar fericire. 
 
                                Să fiu soare ce te atinge, 
                           Ce îți transmite căldura… 
                      Iar negura din viața ta, 
                 Voi transforma în lumină. 
 
Să-ti fiu mereu obsesie, 
     Chiar dacă tu nu îți dorești. 
          Vis transformat în realitate 
               Și intens să mă iubești... 
 
                                Istoria noastră nu are final 
                           O vom trăi și după moarte 
                      Și o să mă dorești mereu, 
                 Chiar dacă eu voi fi departe. 
 
Pentru că vreau, și îmi doresc 
     Să te ador, să te iubesc, 
          Hai! Vino acum în viața mea, 
               Vom fi noi doi, și fericirea. 
 

        MI-ADUC AMINTE DE TINE 
 
Astăzi am deschis fereastra casei mele 
Am vrut să îmi aduc aminte iar de tine 
Te văd trăgând dintr-o țigare în grădiniță 
Cum bei cafea și cum mănânci alviță. 
 
Mă întreb în sinea mea, ești fericit? 
Acolo unde ești... te-ai îndrăgostit? 
Și îmi răspund: tu nu ai cum să fi 
Iubirea noastră nu a fost de o zi. 
 
A fost cu pasiune și dragoste multă, 
Atunci ușor, iubirea noastră nu se uită. 
Chiar dacă ploaia vieții ne desparte, 
Dragostea ta o simt atât de aproape. 
 
Iar vinul cel spumos ce noi îl beam în doi 
Acum incită acele gândurile ale mele… 
Și trandafirul roșu ce mi-l dăruiai mereu 
Îmi amintesc de toate cu o mare plăcere. 
 
Ești la mii de kilometri de distanță, 
Dar pentru mine asta nu contează. 
Fiindcă iubirea noastră este adevărată, 
Te simt aproape, ești a mea speranță. 

  FEREASTRA INIMII 
 
A fost o inimă pierdută... 
În întunericul singurătății. 
Plutea  fără o destinație, 
De atâta drum se rătăciră. 
 
Însă așa ca prin minune, 
Prin fereastra întunecată 
De atâta amar de vreme, 
A zărit în depărtare o lumină. 
 
Părea un vis? era realitate? 
Cum luna se apropia de ea.. 
Era bătrână, și de veacuri, 
Însă ce mult o mai iubea. 
 
A deschis fereastra ferecată 
Și a umplut-o cu iubire, 
Iar în loc de întuneric, 
Acum lucește fericire. 
 
Cum ar mai putea vreodată  
Să închidă iar zăvorul 
Când dragostea ce i-o poartă 
A deschis pe veci zăvorul. 

             SIMPLU „TU" 
 
Aș vrea! Să-ți dăruiesc un sărut 
Să o putem lua din nou de la început 
Să pot cerceta lumea prin ochii tăi 
Să-ți simt blândețea ta prin ei.... 
 
Aș vrea! Să te prind de mână 
Ca să cutreierăm pământul 
Să-ți demonstrez iubirea mea 
Pe unde ne va duce gândul... 
 
Aș vrea! Să îți pot cunoaște, 
Toate secretele inimii tale, 
Să pot inspira aerul ce tu respiri 
Nu voi renunța la tine iubire... 
 
Aș vrea! Să mă trezesc mereu 
Pierdută în fiecare dimineață, 
În ochii tăi ca aștri, dragul meu, 
Ce transmite focul din sufletul tău. 
 
Aș vrea! Să-ți ating sufletul... 
Cu trandafirul dragostei eterne 
Ce este tatuat pe tot corpul meu 
Căci vreau să ți-l dăruiesc mereu. 
 
Aș vrea!.......Simplu „tu". 
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Dinu MOLDOVAN - SUA 
      Chicago - Illinois 
 

               COVIT—19  
 
   COVIT—19, ștreangul urât  
   Sugrumă omenirea de gât! 
   Călăreț înaripat de smoală 
   Că vrea elita mondială. 
   Lovite frontal de barbare instanțe 
   În artere celule țipă speranțe! 
   Pe trup, în suflet rănile dor. 
   În cămările inimii iubirile mor! 
   E trist indicatorul pe busolă, 
   Steagul în bernă pe consolă  
   Se lamenta: 
   --„ Mi-ați pângărit fala națiunii 
   Cu virușii urii și deșertăciunii!” 
   Pe pragul istoriei... apocalipsă! 
   Mame în izolare 
   Cu noii născuți lipsă! 
   Degeaba înfloresc salcâmii 
   Nu se bucură bătrânii. 
   Toți, 
           Bem din a durerii cupă! 
           Cine știe ce va fi după...?! 
   Pe aeroporturi avioane 
   Dorm bătute în piroane! 
   Și totuși,  
   Oameni, păsări cu viitorul pal 
   În barca speranței spre mal 
   În surdină, în cor universal: 
   --„ Libertate. Iubire. Pace. 
   Copiii iar să se joace!” 
   Pe colină 
                    Odihnă,  
                                  Lumină. 

          IISUS HRISTOS E VIU! 
 
    Un miel sfânt și preacurat 
    Va face mare ispășire 
    Întregii omeniri stricate 
    Prin moartea Sa, prin răstignire. 
 
    Îl duc pe dealul Căpățânii 
    Mânați de oarba îndemnare 
    Întreg alaiul blestema 
    Strigând în gura mare. 
   
    O! Iată-Ți oile cum stau 
    La umbra crucii răzvrătite 
    Păstorule, le mai iubești 
    Când mori în rănile cumplite? 
 
    Tu vezi prin Duhul fiii lor 
    Urmași credinței sfinte 
    Și-o gloată de răscumpărați 
    Slujindu-te cu dor fierbinte. 
 
    Te rogi apoi cu umilință 
    Să nu pierzi nici pe unul! 
    Să-i ierte Dumnezeu din cer  
    Și-Ți dai în urmă Duhul. 
 
    L-au îngropat a lui iubiți. 
    Obștea pare mulțumită  
    Că a scăpat de răzvrătit,  
    De Diavolul viclean ademenită. 
  
    Mormântul este locul Său 
    Și îl păzesc cătanele romane 
    Moartea nu-L va lăsa nicicum  
    Să iasă din mormane. 
 
    Dar boldul morții e lovit 
    Și sfărâmat în întregime 
    Isus din morți a înviat! 
    Huma nu-L putu reține. 
 
    Viața se ridică călcând hidoasa moarte 
    A treia zi cum însăși Scripturile o scriu 
    Cerul triumfă! Nu-și lasă Fiu-n groapă. 
    Victorie! Victorie! IIsus Hristos e viu. 
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 Dana-Ioana BĂICOIANU 
            România 

              FRECVENȚELE LUMINII ALBE 
 
Povestesc despre oamenii care încă mai au vise 
     Ei sunt un infinit înnăscut dintr-un sfârșit fără început 
          Iar în zorii ultimei șanse, îmbrac haina iubirii țesută din iertare 
               Am căzut din cer în iad dar m-am oprit la mijloc 
                    Printre creste suspendate în nori fumurii, cu forme bizare 
                         O adiere incandescentă 
                              Înnoptează în părul meu 
                                   Iar dreapta mea așezată la dreapta inimii mele 
                                        Păstrează-ntr-un vis o pată de culoare 
                                             Din toate frecvențele luminii albe 

DUMNEZEU NU ESTE DE VÂNZARE 
 
Am citit pe pagina ta până ieri 
Că Dumnezeu nu este de vânzare 
Că totul a început din nou, dar altfel 
Că noi am fost dintotdeauna aici 
Într-un spațiu de iubire și lumină 
Am citit pe pagina ta până ieri 
Că scoatem la iveală Noul Pământ 
Că ești fantezia născută din realitatea mea 
Că sunt un copil de suflet renăscut printr-un alt om 
Am citit pe pagina ta până ieri 
Că sunt doar perfecta mea imperfecțiune 
Că te simt printre fluturi și pietre 
Că printre palme mi se ascund greierii 
Ce colorează peisajul gri 
Iar eu, un ultim om pe post de Arcă 
Fotografiez vise 

                        TRECERE ÎNTRE LUMI 
 
Suntem o expresie unică a unui Dumnezeu unic 
Iar percepția din amurg deslușește magia și misterul sufletului 
Trăiesc jumătăți de viață când am o lipsă de mine ce nu o pot alipi 
Iar drogul iluziilor noastre, ancorat între întrebări și răspunsuri 
Începe ziua cu gânduri venite de niciunde 
Tu-mi dai rai în suflet când dansăm cu inimi irepetabile 
Și mă duc să mă bat din nou în cruce pe mine 
Atunci când sunt la trecere între lumi 
Neputând să cer ce nu poate fi decât dăruit 
Devenind hoțul unui vis rupt din realitate 
 

          ÎNTRE EROS ȘI THANATOS 
 
Sunt cel mai fericit dintre nebuni 
Atunci când mă regăsesc între Eros și Thanatos 
Între doi poli ce nu se vor întâlni nicicând 
Sunt cel mai fericit dintre nebuni 
Atunci când mă strânge-n piept 
O durere ce nu cunoaște ideea de armistițiu 
Ce purifică trecutul prin prisma unui vis 
Sunt cel mai fericit dintre nebuni 
Atunci când un dor mistuitor 
Își trece tristețea într-o iarnă continuă 
Printre idei legănate de vântul din sud 
Sunt cel mai fericit dintre nebuni 
Rescriind o altă poveste  
În șoapta umbrelor primordiale 
Și atunci mă duc să mă sting într-o lumină oarbă 
Alegând dintr-un alt punct un infinit gol 
Și revin, la loc, străin 

 
Autor, Antonio Canova – Amore e Psiche 
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Ion SIMA - România 

            CE  SIMPLU  E! 
 
în fiecare dimineață 
ies mai întâi afară și privesc cerul 
mereu altul deasupra capului meu 
asta mă ajută 
să nu-mi pierd sufletul 
și să-mi aduc aminte de Dumnezeu 
 
apoi privesc în jos la tălpile mele 
pline de noroi 
privesc recunoscător pământul 
și-mi aduc aminte că sunt muritor 
și mă așteaptă judecata de apoi 
 
în cele din urmă privesc cu respect 
lumea din jur plină de viață 
ce se trezește cu mult 
înaintea mea 
în fiecare dimineață 
 
așa mă bucur eu 
de tot ce poate fi iubit 
mă bucur de Dumnezeu 
de oameni și păsări 
de păduri și ogoare... 
 
ce simplu e să fiu mulțumit 
 

    LA MINE ACASĂ 
 
la mine acasă 
ușa stă întotdeauna 
deschisă 
larg deschisă 
 
prin fața ei trec umbre 
indiferente 
aparent grăbite 
cărora nimeni 
nu le mai știe drumul 
și rostu' 
atunci când realitatea 
ia forma 
sufletului nostru 
 
majoritatea mă privesc 
prin ușa deschisă 
cu o privire galeșă 
seacă 
se uită lung în ochii mei 
după care 
întorc capul și pleacă 
 
puțin trec pragul 
în universul meu 
golit de nevoi 
 
dar și mai puțini 
sunt cei care 
vin 
mă ascultă 
și uită 
să mai plece 
înapoi 

          SUFLET AL MEU! 
 
În conferința mea 
Am vrut să vorbesc despre tine 
Dar m-am oprit; 
Nu aveam nicio noțiune în minte.  
Am căutat 
Dar nu am găsit nimic potrivit 
Să te descriu în cuvinte. 
 
Mi-am extins căutarea 
Până la marginea ființei mele 
Dar n-am reușit să trec 
Peste acest hău. 
Poate că nu sunt demn,  
Suflet al meu,  
Să te pot vedea,  
Să te pot auzi,  
Și să pot pronunța 
Numele tău. 
 
Cum să spun lumii că tu exiști 
Fără să fi o ființă? 
Cum să mă conving 
Că ești propria mea conștiință? 
Nu, nu pot să vorbesc! 
Știi prea bine 
Ar însemna să vorbesc 
Doar despre mine. 
 
Suflet al meu! 
Într-o bună zi 
Voi reuși să te știu 
Și să vorbesc demn 
Despre tine,  
Lăudându-mă! 
 

           SPERANȚA 
 
am mai văzut-o și altă dată 
venea parcă din alt trecut 
fără umbră și fără teamă 
am văzut-o înstrăinată 
dar n-am avut curajul 
s-o-ntreb cum o cheamă 
 
parcă o cunosc parcă n-o cunosc 
vine mereu din negura vremii 
din alte vieți 
vieți de demult 
parc-am întrat în noapte 
și nu-mi dau seama cum de-am uitat 
unde am mai văzut-o și când 
alături i-am stat 
 
mă-ntorc mereu în trecut 
din răsărit trec spre apus 
mereu spre apus 
adunând în mine amintirile toate 
doar, doar îmi voi aduce aminte 
cum o cheamă 
să o pot aduna lângă mine 
ferind-o de încă o moarte 
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 Roxelana RADU - România 

                     ANTIPRIMĂVARA 
                                      
Motto: „Cine vine la noi astăzi? Ai zice că mai 
degrabă Antichristul, nu Mântuitorul”.  
                                (Zoe Dumitrescu Bușulenga)      
 

     A fost de-ajuns să vină începutul de martie în 
calendare, că mi-a și dat ghes cheful de ducă. Și, 
uite-așa, profit că e weekend și mă sui în mașină, cu 
gând să fac o plimbare primprejurul orașului. Caut 
aerul mai curat decât cel urban, așa că pornesc spre 
Rătești, loc pe care nu l-am mai văzut de ani buni. 
Undeva sus, dincolo de mânăstire, e un platou din 
care poți admira priveliștea, râul Buzău și peisajul 
deluros. Vremea e încă rece, cerul e gri - cenușiu, 
mă bucur însă că nu plouă, ca să putem vizita 
mânăstirea. Auzisem despre alunecările de teren 
care au avut loc în zonă în 2014, și care afectaseră 
lăcașul de cult, dar ce-am găsit acolo întrece cu mult 
orice imaginație. Blestemul pământului a tras parcă 
o linie de demarcație între două tărâmuri: cel 
prăbușit, vălurit, strâmbat, și cel întreg, drept, 
sănătos. Intrăm în curte și în fața ochilor ne apare o 
imagine de Apocalipsă. În centrul curții se află 
biserica mânăstirii. Acoperișul ei este în mare parte 
prăbușit, pe un perete sunt rezemate mai multe 
scânduri, în chip de proptele. Sus, pe ceea ce a mai 
rămas din acoperiș, abia se mai ține, într-o rână, 
crucea. Vizibil înclinată, străduindu-se din răsputeri 
să nu cadă, parcă privește înapoi peste umăr, către 
Cer, într-o implorare mută, pe care însă nu e greu s-
o ghicești: Eli, Eli, lama sabahtani!... 
     De jur împrejurul bisericii, pe marginea 
domeniului, sunt chiliile măicuțelor, îngenuncheate 
acum, pe jumătate amestecate cu pământul din care 
venim și în care ne-ntoarcem. Afară bate un vânt 
ușor, care mișcă ușa câte unei chilii, scârțâitul e ca un 
vaier sinistru, pustia nu-i aiurea, nu... pustia e chiar 
aici! Liniștea e una de țintirim, ici-colo mai mișcă - 
parcă nefiresc pentru încremenirea locului - câte o  

fereastră, împinsă de vânt, scâncind ca o litanie abia 
auzită.  Privesc și mă cutremur, la gândul că sfârșitul 
lumii nu poate să arate altcumva decât în felul ăsta.  
     Ne pregăteam să plecăm, când am observat că 
undeva în dreapta noastră, vis a vis de biserică, 
stătea așezat un câine. Un câine mare care părea că 
nici nu ne-a văzut, deși nu ne despărțeau mai mult 
de 15 metri. Nu lătra, nu schița nici un gest, stătea 
nemișcat și privea atent locul. Mi-am adus aminte pe 
loc toate conotațiile mitologice pe care le știam. 
Părea un slujitor al lui Hades, un paznic al tărâmului 
dintre cele două lumi, un păzitor al Infernului. De 
prisos să mai spun că am plecat degrabă. 
     Dincolo de poartă era Viață, liliacul înmugurise 
între timp, iar pomii aveau ciorchini de flori gata să 
izbucnească de bucurie. 
- „Ce pom e ăsta?” …  
- „Cum adică, ce pom...!?! Primăvara, bineînțeles!”… 
răspund, convinsă că nu se poate numi altfel. 
     Plecăm spre casă... undeva în văzduh se aude 
cântecul de dragoste al mierlei, de fapt al   „mierlului” 
dacă stau bine si mă gândesc, că așa-i la mierlele 
astea, masculul e cel care cântă și-și cheamă 
iubirea... iubita... muza. 
 
                         *** 
     A fost de-ajuns o clipă într-o zi, în amiaza mare, 
să „pice” curentul, ca să se oprească Lumea însăși. 
Eram la cumpărături într-un hypermarket, când 
deodată s-a făcut întuneric și în momentul ăla s-a 
oprit tot și s-a făcut liniște în Univers. O jumătate de 
oră, cât a durat pana de curent, am stat pur și simplu, 
într-o liniște asurzitoare. Paralizase totul. Nu puteai 
să duci marfa înapoi la raft, căci era beznă. Nu puteai 
să ieși, fiindcă ușile erau acționate electric. Nu puteai 
nimic, în afară de a sta pe loc. În tăcere. 
     Mi-au trecut sumedenie de gânduri prin minte, în 
jumătatea aia de oră. Toate sfârșeau inevitabil cu 
concluzia că suntem foarte vulnerabili. Dependenți 
exclusiv de curentul electric, de când ne trezim 
dimineață și până când mergem la culcare. Și că 
războaiele timpurilor noastre pot fi declanșate ușor. 
Faza pe resurse, mai nou. 
 
                         *** 
     A fost de-ajuns să se încălzească binișor de tot 
afară, că am plecat mintenaș într-o zi cu soare, să 
văd biserica dintr-o piatră de la Năeni. Auzisem de 
ceva vreme despre ea, dar n-am știut că zona este 
atât de frumoasă. Am urcat printre dealuri până la o 
altitudine de 600 de metri. De-acolo se vede tot 
ținutul Buzăului, dealurile domoale, casele mărunte, 
plantațiile de pomi fructiferi. Biserica este construită 
pe acoperișul lumii. Lângă ea se află o necropolă 
tracică. Pământul este calcaros, neprietenos, 
bolovănos, din piatra de calcar scoasă din el a fost 
construită biserica. Locul este pustiu și parcă în afara 
timpului. Solul calcaros, din care a muscat excava- 
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Torul, lipsa vegetației, bolovanii mari, piatra mărun-
țită, toate la un loc dau senzația unui peisaj selenar. 
Tot locul din care s-a excavat are formă oarecum 
ovală. Undeva, în mijloc, este o piatră mare, ce sea- 
mănă cu un uriaș îngenuncheat, care-mi amintește 
de statuile Moai din Insula Paștelui. Uriașul atinge 
pământul cu fruntea, înălțând o rugăciune către Cer, 
din imensul altar de piatră în care ne aflăm. De 
undeva din pietriș răzbate țipătul vieții: două flori de 
păpădie ce ne strigă pe nume. 
     Intrăm în curtea bisericii, poarta mare și grea, 
aflată la răscruce de lumi, ne dezvăluie o biserică 
frumoasă, cu dantelărie în lemn și în piatră, cu picturi 
aurite, cu turle care-ți iau ochii cu strălucirea lor în 
soarele de martie. Frumusețea exteriorului mă face 
să vreau s-o văd și pe interior. Numai că, surpriză! 
Pe ușa bisericii este pus lacătul. Pe lacăt este 
inscripționat cu litere mari „EVER POWER" (putere 
totdeauna - n.a.). 
     Nu pot să nu mă întreb: a cui putere? 
     Plec cu un gust amar de la biserica singură și 
ferecată, aflată într-un loc pustiu, prin care nu trece 
picior de om, în timpuri când casa Domnului ar trebui 
- mai mult ca oricând - să fie deschisă și primitoare. 
De undeva de jos, oamenii comunică unii cu alții, 
strigându-se de pe dealuri...ca odinioară. Vineri13. 
Așa îi punem titlul poemului care se va scrie singur o 
oră mai târziu, sub imperiul emoțiilor celor văzute în 
ziua aceea. 
 
                      *** 
     A fost de-ajuns să apară știrea că un virus cu 
potențial letal,  numit „coronavirus” circulă prin 
Europa și are viteză mare de răspândire. În mai puțin 
de-o săptămână, țara s-a transformat și arată ca în 
celebrul film românesc "Nunta mută". Peste tot și 
toate s-a așternut tăcerea. De zile întregi oamenii 
sunt obligați să stea în case, țara e în  carantină. 
Panica a luat totul în stăpânire. Străzile sunt pustii.  
Ies cu mașina să duc niște alimente unei familii. 
Paralel cu mine merge un vehicul blindat militar, în 
fața mea e mașina Poliției, deasupra zboară un 
elicopter al aceleiași onorabile instituții. Pe trotuare, 
sunt jandarmii și militarii cu armament în dotare 
(firesc, de altfel). Mă simt cumva stingherită în 
împrejurările astea, de parcă aș fi făcut ceva rău. 
Oamenii sunt confuzi, nu li se dă voie să iasă din 
casă decât cu declarație scrisă, care să cuprindă 
motivul pentru care sunt pe stradă. Variantele 
prevăzute în declarație sunt puține și restrictive, 
situațiile multe și diverse, iar ei nu știu pe care s-o 
bifeze. Nu știu dacă au obligația să poarte mască și 
mănuși. Nici nu au de unde să le cumpere fiindcă, ce 
să vezi...nu se găsesc! Persoanele peste 65 de ani 
au voie să iasă din casă doar două ore, în interval 
orar strict, și să-și facă cumpărături numai din 
apropiere.  
„- Ce înseamnă apropiere...”, se întreabă!?... 

     Zăresc, din mers, un bărbat care poartă mască 
chirurgicală, dar este încălțat în papuci de plastic și 
fără șosete în picioare. Nu sesizează nimeni 
grotescul situației, de parcă masca ar fi antidotul 
suprem, în rest nu mai contează nimic. În două zile 
lumea se transformă în Mondo Cane, oamenii se 
reclamă pe unde apucă, și cer într-una să se ia 
măsuri mult mai drastice. 
     Zoon politikon–ul  lui Aristotel e la izolator, în 
spațiul public apare sintagma „distanțare social”, 
știrile curg din toate părțile și panica crește de la o zi 
la alta. Școala se transferă în mediul online, 
puștimea face orele acasă, pe telefon, părinții sunt 
depășiți de situație. Din toate punctele de vedere: 
financiare, de dotare cu mijloace informatice, de stat 
acasă cu copiii. Viața întreagă se desfășoară în 
mediul online, rețelele de socializare gâfâie sub 
povara fakenews-urilor, a like-urilor, a inimilor, a 
bășcăliei pe seama epidemiei, a emoticoanelor, a 
mesajelor motivaționale, a rugăciunilor colective. 
Până când?!?... Până la prima pană serioasă de 
curent, probabil, care să facă ineficiente, inutile, 
superflue mijloacele de tehnică comunicațională.  
În timpul ăsta, singurătatea atinge forme și 
manifestări nebănuite, alienarea a coborât de mult 
din cărțile lui Camus și Sartre, și-i ține „tovărășie " 
omului (ce ironie!...) 
 
                     *** 
     Sunt sigură că vă întrebați ce au în comun 
întâmplările pe care vi le-am povestit eu aici. 
Oamenii! Despre ei este vorba. Fără ei nu e 
primăvară, nu e biserică, nu e poezie, nu e viu, nu e 
iubire, nu e rugăciune, nu e viață. Fără ei nu e nimic.  
Umanitatea! Ființa umană, vulnerabilă altminteri, în 
zilele acestea. Ea desferecă lacătele, întinde mâinile 
către semenii aflați în nevoie, empatizează, 
dăruiește poeme și speranță, se roagă pentru 
aproapele său, vindecă bolile sufletului. 
     Și epidemiile. 
                                                                Martie 2020 
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     Timpul actual necesită cel mai pur panaceu pentru o nouă redimensionare a dialogului interuman și o 
reevaluare a condiției harice a omului. Această nouă realitate pandemică nu atinge doar trupul, ci și mintea și 
sufletul tuturor. Nu există scăpare, decât în ceea ce a reprezentat singura cale de reîntoarcere spre Dumnezeu: 
Via Dolorosa și limbajul acesteia, care nu este altceva decât Poezia. Întreaga credință este redată prin cele 
mai frumoase rugăciuni, care sunt poeziile sufletului. Fie că sunt în forma Psalmilor lui David, fie că sunt în 
expresia ludică din Cântarea Cântărilor a lui Solomon, fie că sunt puternicele Molitfe ale Sfântului Vasile cel 
Mare sau ale Sfântului Ioan Gură de Aur, acatiste, paraclise sau rugăciuni la diferite necesități, toate 
însumează fondul poetic al manifestării legăturii dintre om și Dumnezeu. Poezia, în sine, este și rugăciune, 
medicament și har. Ea transfigurează chipul omenesc spre datul celest al asemănării după slava Creatorului. 
În 6 această linie de gândire se situează și volumul de versuri Întâlniri cu Dumnezeu semnat de Vasile Hatos, 
care accentuează imanența transcendentului în cotidianul lumesc de astăzi. Această prezență ascunsă și 
harică este atât benefică, dar, mai ales, folositoare. Ea nu invadează arealul nostru, ci așteaptă la marginea 
existenței, sperând la deschiderea care să-i ofere șansa de a ne pătrunde sufletul cu Lumina Neînserată a 
Celui ce Este și va Fi. 
     Nu putem să rămânem indiferenți, căci totul se îmbracă în haina degradării și singura noastră salvare este 
deschiderea porții sufletelor noastre spre ceea ce este lucrarea Duhului Sfânt. Chiar dacă această experiență 
vine prin durere, căci precum orice vindecare sau îndreptare necesită jertfă, asumare și luptă pentru a ne ridica 
din patul durerilor sufletești și trupești, tot la fel și renunțarea la haina grea a dezumanizării sociale actuale 
este un drum greu de urmat, dar pe care pășește împreună cu noi Dumnezeu.     
     Dedublarea personală are loc în momentul în care interiorizarea rugăciunii devine atât de puternică încât 
poetul poate comunica în dialog deschis cu sufletul său: „Față-n față cu sufletul meu/stau de vorbă cu el 
mereu...” (Rugăciunea). Precum un vechi pustnic, acesta regăsește puterea rugăciunii care permite evaluarea 
interioară a sufletului. Aș putea spune că autorul pășește pe linia paulină a 7 credinței creștine care vedea o 
trihotomie a omului, acesta fiind considerat a fi format din trup, suflet și spirit. Și, în acest fel, eul poetic poate 
discuta cu sufletul său, într-un dialog dintre suflet și spirit. Această imagine trihotomică este descoperită ca 
trăire în sfera armonioasă a Poeziei. Datul paulin transpus în poezia dialogului inter și transpersonal cu 
divinitatea este prezent pe parcursul volumului ca o dublare a căii epistolare a apostolului, autorul dorind să 
sublinieze necesitatea întoarcerii la liniile credinței primare punctând importanța sufletului omenesc și a 
comunicării dintre uman și dumnezeiesc și nu atât forma în care este redată această conversație creatoare. 
     Pasul nostru zilnic devine dublat de cel al Tatălui Ceresc, sau noi pășim pe urmele pe care Acesta le 
imprimă în existența noastră, netezindune drumeagul pe care noi călcăm? Aceasta este marea întrebare pe 
care o sădește în sufletele noastre volumul de poezii Întâlniri cu Dumnezeu de Vasile Hatos.  
 

 

 

 

 

 

 Vasile HATOȘ 
       Italia 

 
de Dr. Victor Constantin Măruțoiu 

DESPRE DIALOGURI CELESTE ȘI ÎNTÂLNIRI CU DUMNEZEU 
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 Marian-Ahil NICA 
     România 

        RUGA DE SEARĂ 
 
Vino, 
     am să-ți cânt sonate de Bach 
          am reparat pianul inimii mele 
               și am cumpărat partituri 
                    de la vânzătorul de mierle. 
 
                    pășește pe vârfuri de vânt 
                         când treci cu Luna în brațe 
                              pe sub arcade de ierburi marine 
                                   auzi? 
                                        e liniște albastră în mine 
                                             căci marea de gânduri 
                                                  e azi în reflux 
                                                       vino, 
                                                            am să-ți cânt sonate de Bach. 

             ORIZONT 
 
Mă uit la orizont cu încântare 
Și mă gândesc că voi găsi 
Pe linia ce o întrezăresc 
Pământul negru sub picioare 
Și cerul pe care îl iubesc. 
 
Mă duc cu gândul să găsesc 
Unirea dintre pământ și cer 
Și mă tot zbat și tot eu sper 
Să aflu cuvântul sacru 
Ce leagă lumea de mister. 
 
Mă apropii și întind o mână 
Și el dispare, iar, în zare 
Iar vântul cu o pală îngână: 
„Ești prea aproape tu de cer" 
 
Aș vrea să am putere vie 
Să iau linia de orizont 
Să țin legate în vecie 
Pământul și imensul Cer 
 
Simt, că pot la orizont 
Să găsesc o unitate 
Dar, când alerg grăbit spre ea 
Găsesc numai diversitate. 
 
Dar nu disper, 
Eu tot mai sper 
Și cred că da: 
Pământul e legat da Cer 
Fiind veșnica unitate 
Creată de divinitate. 
 
 
        
 

 

 

             ÎNDOIALA 
 
Când rușii au adunat icoane 
Și foc le dăduse în mijloc de sat 
Tu, ce ai spus atunci, Ioane: 
„Doamne, tu oare m-ai lăsat?" 
 
Atunci, Iisus a tot privit 
Și nefiind de loc grăbit 
Pe nimeni nu a pedepsit 
Dar cu răbdarea unui mare zeu 
A strâns putere de la 
Dumnezeu 
Și te-a îndrumat spre pocăință 
Întărind a ta voința 
Să te rogi cu umilință. 
 
Dumnezeu are răbdare 
În eternitatea sa 
Și mă întreb cu supărare, 
Ne înghite un haos oare, 
Pe noi toți, în lung și lat? 
Tu, Doamne dă-mi iar răspunsul 
„Cu toții a-ți căzut în păcat 
Dar, privește, larg, spre zare 
Și lasă, astăzi, credința 
Să-ți biciuiască conștiința " 

                 SUFERINȚA 
 
Când m-am trezit din somn plângând 
Cu lacrimi grele pe obraz 
Ce surd cântau frunzele în duzi 
      Nu te am. 
      Nu te am. 
Deschis-am fereastra spre soare 
Și printre frunze de arțar 
Un pițigoi cânta în zadar: 
 
      O mai ai oare? 
      O mai ai oare? 
Privind în vârf de tei, la poartă 
Un guguștiuc striga rebel: 
      Tu o mai ai? 
      Tu o mai ai? 
Mă uit, din nou, seara pe cer 
Și printre stele văd o Lună 
Ce luminează și îngână: 
      Nu o mai ai. 
      Nu o mai ai. 
În stradă, salcia pletoasă 
Plânse cu mine deodată 
Și lacrimi cât pietrele de moară 
Curgeau din nou a mia oară. 
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Gheorghe MANCAȘ 
         România 

C-O TINUTA CA-N POVESTI! 
 

Cu costumul național, 
     Și căciula de batal, 
          Cu ochinci și cu oghele, 
               Și chimirul lat din chele! 
                    Cu bondița de dihor, 
                         Cum se poarta la Humor! 
                              Cu amicul lingă ea... 
                                   Tot la mine se uita! 

„CALATOR  PRIN  LUME" 
 

Voi aștepta răvașul tău 
Ușor în zbor să vină, 
În întuneric, nu în hău 
Pe-o rază de lumină. 
În noaptea liniștită 
Cu Stele căzătoare, 
Când Luna va fi Plină 
Și-n jur va fi răcoare. 
Când Licurici-n câmp 
Mai tare vor sclipi, 
Răvașul tău în gând  
Cu drag îl voi citi! 
Iar dacă v-oi fi plecat 
Sus într-a Lunii Palat, 
În jos cu dor voi privi, 
Răvașul nu l-oi citi. 
Voi privi și eu anume 
Într-un colț din astă lume, 
Acolo sigur v-or fi 
Ființe dragi și-l vor citi  
Și la toți cu drag v-or spune, 
C-am fost „CĂLĂTOR PRIN LUME" 
Asta este „rapsodia" 
Și-aici mă semnez: Bădia ! 

      LA  TAIFAS! 
 
Turturica și c-o cioară 
La taifas pe sârmă afară 
Pene-n pene cioc în cioc, 
Și se laudă cu foc! 
Cioara se scărpina-n coadă 
Turturica să n-o vadă 
Șugubeața turturică 
O privește fără frică. 
Și zice în sinea ei, 
Eu, am puii frumușei 
Pe când surata îi are, 
Negri și cu ciocul mare! 
Nu mai spun de ciripit 
Au glas de privighetoare, 
Pe când al tău croncănit... 
Pe post de sperietoare! 

      PESCUIND   LUNA  
 
Stau la balcon privesc afară, 
Să văd Luna cum coboară 
Agățată de-o undiță, 
Prinsă de al meu bădiță! 
Mi-a șoptit de multe ori, 
Că nu doarme până-n zori, 
Pândește de la fereastră, 
Luna să o pescuiască! 
Mi-a promis întotdeauna, 
Că-mi aduce în dar Luna! 
Și mi-o pune la picioare... 
Ziua în amiaza mare! 
Cerul este plin de stele  
Luna nu e printre ele! 
Bădiță a pescuit-o, 
Și mie mi-a dăruit-o! 

LELITA DIN CIOCANESTI! 
 
„Spune lele spune, spune 
Pui boii in plug cu mine ? 
Tu cu boii, eu cu plugul 
Ca sa semanam porumbul!” 
Frunza verde ederuta  
Mi-am gasit si eu draguta, 
Frumoasa din Ciocanesti 
Nu ai cum sa n-o iubesti. 
Are ie si bondita 
Cu opinci si cu catrinta 
Si poale in patru ita ! 
Cu barneata inflorata, 
Casanca-n spate legata 
Tine dragutul de mana 
Ca este de vita buna . 
Tapinar din Ciocanesti. 

  POVESTEA MAMEI  
 
Sade mama jos pe trepte 
Și răsucește din fus 
Eu ascult a ei poveste 
Cocoțat un pic mai sus! 
Toarce fusul ca pisica 
Mama trage firul lung, 
Prin caierul atâtica... 
Vorbele la mine-ajung, 
Spune mama în poveste 
Că demult, „a fost odată'' 
Fără să prindă de veste, 
Luna-n cer a fost mâncată! 
Poveste sau adevăr 
O fi fost odinioară, 
Însă Luna e pe cer... 
Am văzut-o eu aseară! 
 

 

Autor Nicolae Grigorescu – Țărancă torcând 
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 Mirela PENU - România 

INTERVIU IMAGINAR CU DOUA SURORI 
 
                  CU OCHII MUIAȚI IN DOR… 
 
 

      
 
 
 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
Este 15 Decembrie 2019, și am emoții. Am emoții 
pentru că azi… sunt reporter! Este primul meu 
interviu cu… doua surori. Știu cine sunt. Le cunosc. 
Am citit și am studiat mult despre ele. Este adevărat 
că despre una am citit mai mult iar despre cealaltă… 
mai puțin. Este adevărat că până acum ceva ani mi-
a păsat mai mult despre una și mai puțin despre 
cealaltă! Cealaltă parcă era uitată…Dar omul se 
schimbă, se formează, evoluează, descoperă. Și am 
descoperit, și am aflat, și am citit, și am simțit 
aceeași căldura pentru amândouă. Dar mai presus 
de toate pot depune jurământ: Le iubesc!  
     Le iubesc pe amândouă cu fiecare celulă a 
trupului meu și cu fiecare bătaie a inimii mele! Le 
iubesc fără poate să-mi dau seama din prima clipă a 
nașterii mele, și vor face parte din ființa mea până în 
ultima clipă a vieții…  Pentru această iubire 
necondiționată ce le-o port, crescută în sufletul meu 
an după an, am acceptat rolul de reporter.  
     Am vrut sa fac interviu doar cu una dintre ele… 
Dar nu era bine! Nu trebuia să le despart. Să le mai 
despart și eu… Prea le-au despărțit alții! 

     Nu știu ce o să le întreb. Poate le voi lăsa sa-și 
pună una alteia întrebări, eu fiind doar observatorul 
atent la ceea ce simt ele. La ce simte una pentru 
cealaltă. Le voi privi ochii și le voi simți tresăririle. Le 
voi privi straiele și pasul, căci toate acestea la un loc 
vor vorbi în locul lor și al meu.  
     Am ales bine momentul interviului, căci va veni 
Crăciunul. Vom serba Nașterea Mântuitorului, adică 
un nou început, o nouă speranță, o nouă rugăciune.   
Ne vom primeni sufletele pentru a primi pe pruncul 
IIsus. Pe cel ce aduce în lume mereu și mereu lecția 
IUBIRII și a IERTARII.     
Ceva îmi spune mie că cele Doua Surori au învățat 
separat și dureros, fiecare în parte, aceste lecții. De 
aceea ele așteaptă ele momentul revederii și al 
îmbrățișării continue… 
     De undeva, parcă de nicăieri, se aude Lerui-
Ler… Ascult vrăjită… Cântă cele două surioare 
același cântec, cu aceeași simțire, pe aceeași voce 
și… cu aceleași dulci cuvinte. 
     Pe masă două pâini rumene, aburinde, două 
cuțite și o strachină cu sare.  Miros de brad în 
încăpere… 
Deodată, amândouă fetele iau câte o pâine în mână, 
fac semnul crucii pe spatele ei și se apucă să taie 
felii aburinde… 
-Bine ai venit la noi! Ia o pâine caldă și cu ceva 
sare… Așa primim noi oaspeții… 
     Le privesc ca într-un vis. Mă uluiește măreția și 
semeția lor. Și… da! Sunt frumoase! Tare frumoase!  
Nu știu ce au vorbit până să vin. Poate despre dureri, 
jale și neuitare. Poate despre vremurile de ieri si cele 
de azi… Poate despre pruncii lor răspândiți prin 
lume. Poate despre puterea de a îndura și despre 
Credința în Dumnezeu. Poate despre soarta lor 
pusă la cale de alții… Poate despre ce a pierdut una, 
și despre cum poate ajuta cealaltă… 
     Eu doar le privesc și le văd pe amândouă cu ochii 
plini de dor.  

MOTTO: 
„Cântecul cel mai frumos 
Și cel mai puternic 
Încă nu s-a scris.  
Veni-va o zi 
Când se va scrie, 
Pe albul de sus  
Al Carpaților. 
În piatra lor 
Se va scrie” 
(Grigore Vieru- Eu cred ca Prutul) 
 
 
 
 
a scrie” 
(Eu cred ca Prutul 
                 Grigore Vieru) 
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     Pe obrazul uneia a început să curgă încet o 
lacrimă. Tot o lacrimă se prelinge și pe obrazul 
celeilalte... 
     O lacrimă a uneia cade în palma dreaptă a 
reporterului, iar lacrima celeilalte cade în palma 
stângă. 
     Reporterul le privește pe rând. Are în față două 
fete frumoase, neîmbătrânite de vremi și suferințe, 
mereu renăscute cu fiecare an ce le apasă pe umeri 
și două palme căuș în care se adună lacrimi... Multe 
lacrimi... Pentru fiecare zi când nu au fost împreună 
a curs o lacrimă. Pentru fiecare durere a uneia, știută 
sau nu, de la cealaltă a curs o lacrimă. Pentru fiecare 
rugăciune spusă la culcare și la trezire în 
singurătate, pentru fiecare cântec de jale sau de dor 
neauzit de cealaltă, a curs o lacrimă.... 
     Pentru fiecare prunc născut de una și neștiut de 
cealaltă, a curs o lacrimă. Pentru fiecare vorbă dulce 
rostită de una și neauzită de cealaltă, a curs o 
lacrimă... 
     Pentru fiecare uitare a uneia si pentru fiecare 
aducere-aminte a celeilalte, a curs o lacrimă. Pentru 
fiecare palmă primită în viață de una, a fost o 
zvâcnire de durere a celeilalte, și atunci a mai curs 
o lacrimă. Pentru fiecare bici primit peste obrazul 
uneia, a apărut o vânătaie pe obrazul celeilalte... și 
a mai curs o lacrimă. 
     Lacrimă după lacrimă, dor după dor, arsură după 
arsură... În căușul celor două palme  parcă se adună 
vremi. Multe vremi și mult timp. Vremi după vremi și 
timp după timp. 
     Atunci reporterul, martor mut al acestei întâlniri, 
își împreună încet palmele ude pentru a le uni 
lacrimile. Lacrimile din palma stângă contopite cu 
lacrimile din palma dreaptă. Dorurile din palma 
stângă contopite cu dorurile din palma dreaptă. 
Durerile din palma stângă contopite cu durerile din 
palma dreaptă. Visurile din palma stângă contopite 
cu visurile din palma dreaptă. Rănile din palma 
stângă contopite cu rănile din palma dreaptă. 
     Cu palmele unite, cu ochii în ochii plini de doruri 
ai fetelor, reporterul parcă s-a trezit. 
     - Spuneți-mi! Cine sunteți? Spuneți-le TUTUROR 
cine sunteți! 
     - Ne întrebi abia acum cine suntem? Am stat 
împreună ceasuri bune, ne-ai auzit păsurile, dorurile  
și abia acum ne întrebi cine suntem? 
     - Da! Vă întreb cine sunteți. Aceasta era, de fapt, 
prima întrebare. Da! Așa e! Cu ea trebuia să încep. 
Dar voi, dragele mele, veți ierta nepriceperea unui 
reporter care s-a lăsat copleșit de măreția voastră! 
Mă iertați, nu?  
După o clipă de tăcere grea, cât două milenii, cele  

     Doua Surori își spun numele: 
     - Eu sunt... ROMÂNIA. 
     - Iar eu sunt... MOLDOVA. 
     Două ramuri ale aceluiași copac! Două creste  
ale aceluiași munte, despărțite de un șuvoi de 
lacrimi pe care îl numim Prut. Unite de aceeași 
simțire românească pe care vremurile nu au 
doborât-o!  
      - Vremea lacrimilor a trecut, surioara mea.  
Așteptăm feciori destoinici și vremuri prielnice 
pentru a scrie împreună „Cântecul cel mai frumos/Și 
cel mai puternic.” 
     - Iar eu voi fi acolo, ca Reporter! Să scriu, să văd, 
să transmit! Să mai văd odată ochii românilor  muiați 
în dor! 
     Un zgâlțâit puternic mă trezește. E fiul meu.  Mă 
uit somnoroasă în jur. Pe masă nu este nici pâine, 
nici sare. Doar mirosul de brad îmi învăluie nările. 
Chiar e Decembrie, îmi zic privind bradul împodobit. 
Nu se aude Lerui-Ler... Calendarul de pe perete îmi 
arata ziua de 15. Deci... încă este 15 Decembrie. 
Cartea pe care o citeam mi-a căzut demult din mână. 
O ridic încet de jos. Citesc versurile și îmi zic că 
totuși parcă... parcă n-a fost vis.... 
     „Curge Prutul între țări române/I se-aude 
plângerea-n Carpați/Olt și Mureș sar ca să-l 
îngâne/Jiu și Nistru voi ce așteptați?/Și din cer 
întregul loc arată/un rai însângerat la brâu/Vino frate 
să legăm odată/Malurile tragicului râu.” (Adrian 
Păunescu)  
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 Vasile GROZA - România 

        LA 84 DE ANI 
 
Am strâns zile după zile 
Ani de ani, cum am putut 
Suferințe; boli și foame 
Că așa e omul pe pământ 
Îi trece viața ca un vânt 
 
Și totuși un om cu noroc 
În lume am avut un loc 
Drept pentru care m-am luptat 
De ce nu, ce-am dorit am câștigat 
 
Viața are versul și reversul 
Precum soarele apusul 
Trecând peste fila nopții fir neutru 
Apare și răsăritul. 
 
Copilăria fir neutru 
A fost foarte greu-nceputu’ 
Am crescut în plin război 
Fără tată și-n nevoi! 
 
Până m-am făcut mai mare 
Și mi-am găsit o cărare 
Și mi-a apărut reversul 
Schimbându-mi în viață mersul! 
 
Astăzi când puterile-au scăzut 
Am rămas în doritul conținut 
Nu degeaba am luptat 
Viața mi s-a luminat! 
 
Acum îmi aștept apusul 
Trecând prin firul neutru 
„Undeva” va veni iar răsăritu! 
 

         A MEA ALEASĂ 
(dedicată soției mele, Leonida) 

 
Atunci în seara cu pricina 
Când inima-mi zvâcnea să iasă 
În strălucirea ei și luna 
Uitat-a să mai stea acasă! 
 
Și-a coborât în părul tău de aur 
Ce-l despletea șuviță cu șuviță 
Făptura ta ți-o lumina ca pe-un tezaur 
Iar eu îndrăgostit eram de-a ta ființă! 
 
Vrăjit de aureola-n care tu pluteai ca o prințesă 
Pe banca-mpodobită cu trandafiri multicolor 
Simțeam că tu vei fi a mea aleasă 
Și am pornit spre tine cum pasărea în zbor. 
 
Trecut-au anii cu de toate și soare și furtună 
Dar dragostea noastră, ca o cetate-a rezistat. 
Și iată-ne acum la bătrânețe împreună, 
O viață ce-am trăit-o-n frumusețe cu adevărat! 
 

 

     ÎMI PARE RĂU 
 
Vina este vina ta 
Și nu este vina mea 
Ce să-ți fac, dacă ai călcat pe bec. 
Eu nu pot ca să te vindec! 
 
Mereu te-am avertizat 
Să nu mai cazi în păcat. 
Tu o faci și tu o tragi 
Pe mine să nu mă bagi! 
 
Dacă mă gândesc nițel 
Toate-s de la păhărel. 
Începutul este greu, 
Și-apoi îl dorești mereu! 
 
Și-azi așa și mâine-așa 
De el nu mai poți scăpa 
Zi de zi și pic cu pic 
De ai devenit alcoolic 
 
O s-ajungi să n-ai un șfanț 
Cu locuința într-un șanț 
Sănătatea la pachet 
Și sfârșitul iminent! 
 
Morala: 
Din tot ce ți-am povestit 
Un lucru-i adevărat 
Ești singurul investit 
Să redevii ce-ai fost odat’ 

      DOINA-I DOINĂ  
 
Doina poate fi un cântec 
Din caval pe vârf de munte 
Sau la pruncul ce se naște  
                     un descântec 
Ce la pieptul mamei sale  
                         să-l asculte! 
 
Doina poate fi o doamnă 
Ce se plimbă prin livezi, 
Precum roditoarea toamnă 
Când frunzele încă-s verzi! 
 
Doină cântec de iubire 
Răspândită printre vii. 
Strugurii strânși în ciubere 
Colo-n toamnele târzii! 
 
Doina-i doină și-i stăpână 
Și la șes și sus la munte 
Ea-nsoțește-ntreaga stână 
Când baciul dă să ne cânte! 
 
Doina-i cânt, Doina doinește, 
Noaptea când bolta-i aprinsă 
Luna pe cer strălucește, 
Iubita-n brațe-i cuprinsă! 
 
Doina-i una la români 
Și se-ntinde cât e glia 
Marca-i că suntem stăpâni 
Și că una-i ROMÂNIA! 
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CUVÂNTUL DE ASTĂZI, CUVÂNT PENTRU VIITOR – 
                                         redactor, Liliana PUȘCAȘU-RAVAR 

 
Liliana PUȘCAȘU-RAVAR 
             România 

     RONDELUL ÎNSERĂRII 
 
Peste noi se lasă înserarea,  
     Prea târziul miroase a tină,  
          Nici măcar nu mă prinde mirarea, 
               Când coboară cortina-n retină. 
 
                                  Umbrele-și gătesc eliberarea, 
                             Ziua-i ucisă de o ghilotină, 
                        Peste noi se lasă înserarea,  
                   Prea târziul miroase a tină. 
 
Visul își pierde concentrarea, 
     Noaptea lunecă pe o patină, 
          Luna își țipă disperarea, 
               Intră stelele în carantină. 
 
                                       Peste noi se lasă înserarea... 

        UVERTURA PRIMĂVERII 
 
Verdele își etalează firea nudă 
Într-un frison lipsit complet de conținut, 
Printre frunzele ce buzele-și asudă 
Scoțând fotografii făcute la minut. 
 
Se-alintă izvoarele veșnic mahmure 
În glasul gângav, de răsărit somnoros, 
Bănuții soarelui complotând să fure 
Rezervă pentru un anotimp răcoros. 
 
Tina își deschide zgârâiata gură, 
Miriștile se-aruncă-n ea să adoarmă, 
Când germinează sămânța-n arătură 
Cu toții-ncetează orice fel de larmă. 
 
Păsările scriu cerul cu aripi de dor,   
Călătoarele vin la cuibul sihastru, 
Colindând prin văzduhul fără niciun nor 
Ochii lumii se îmbuibă de albastru. 
 
Dealurile aștern din iarbă covoare, 
Timpul generos mărește apertura, 
Sub voalul de muguri și proaspătă floare, 
Calda primăvară-și cântă uvertura. 
 

    PRIMĂVARĂ ÎN CARANTINĂ 
 
O haină a morții umbrește Pământul, 
Plimbă teama pe-o muchie de anotimp, 
Masca de pe gură ne retează cântul,   
Cu nota slabă, din a vieții contratimp. 
 
Zefirii nu împresoară miresme de zbor, 
Azurul bolnav se scaldă-n retină, 
Un mister ne oprește vivantul motor, 
Ține primăvara-n lungă carantină. 
 
Paloarea vieții ne duhnește închisă, 
Lumea zace jefuită de vrere, 
Normalitatea ne este interzisă, 
Ceața poartă haina fără revere. 
 
Ce fel de soartă dorește să ne împartă 
O lume zdrențuită de negocieri?  
Doar o hartă spartă, lipsită de artă, 
Cu drumuri asfaltate înspre nicăieri. 
 
O haină a morții umbrește Pământul, 
Plimbă teama pe-o muchie de anotimp, 
Masca de pe gură ne retează cântul   
Cu nota-i slabă, din a vieții contratimp. 
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Ioana BOCICU 
    România 

      SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI 
 
Lumea pare smerită, slujba e pe terminate, 
În sufletele tuturor se simte fericirea, 
Peste puțin timp Iisus Hristos va renaște 
Și lumii-ntregi îi va reda strălucirea. 
 
Peste sat se-aude al clopotelor cânt, 
Pretutindeni doar oameni cu fețe fericite, 
Iisus Hristos va părăsi al său mormânt… 
După sfinte legi, de Dumnezeu stabilite. 
 
Omenirea s-a-mbrăcat de sărbătoare… 
Copii și tineri…și bătrâni cu suflet luminat, 
Au mers cu toții la Slujba cea Mare, 
Să rostească într-un glas…„Hristos a Înviat! 

           NOAPTEA ÎNVIERII 
 
Un clopot mare vestește miezul nopții, 
Un fior ne cuprinde… tresărim cu toții, 
Preoții cântă Imnul Învierii cel Sfânt, 
E noaptea când Iisus coboară pe pământ. 
 
Clopotul bate căci e mare sărbătoare, 
Lumina Învierii ne va fi protectoare, 
Coboară din cer glasuri suave de îngeri, 
Peste viața ce-a fost „o mare de plângeri”. 
 
E noaptea de Paști la noi la români, 
Purtăm cu toții lumânări aprinse în mâini, 
Vântul ne mângâie ușor fețele smerite, 
Imnul ne străbate sufletele noastre unite. 
 
Veniți creștini… veniți de luați Lumină, 
Iisus ne dăruiește o lume frumoasă, divină, 
Ne dăruiește la toți un trai armonios… 
Veniți creștini… ne cheamă Hristos! 
 
Pentru noi și-a vărsat sângele Său Sfânt, 
Ucenicii Săi au răspândit al Lui cuvânt, 
Sufletele noastre triste El ne-a Luminat, 
Și-i cântăm cu slavă…Hristos a Înviat! 

           VESTEA CEA MARE 
 
Lumea prăznuiește Învierea Lui Hristos, 
Cu strai de sărbătoare și chip mai luminos, 
Mese-mbelșugate… totul pare fermecat, 
Ciocnim ouă roșii, spunând: Hristos a Înviat! 
 
Prin pomi se-aude ciripit de păsărele, 
De fericire, sufletul nostru cântă cu ele, 
Încă din zorii zilei ne desfată al lor cânt, 
Ce ne-aduce vestea  mare, pe pământ. 
 
Astăzi, Iisus Hristos a renăscut din nou, 
Bucuria Învierii străbate lumea, ca un ecou, 
Iar ca semn al dragostei împărtășite… 
De sus din cer lumina sfântă ne trimite. 
 
Spre tărâmul nemurii El ne povățuiește, 
Unde omul bun de-a pururi viețuiește, 
Pentru că Iisus nu vrea pieirea nimănui, 
El mereu dorește doar fericirea omului. 
 
Deși a fost trădat, bătut și răstignit, 
El ne-a iertat pe toți și ne-a iubit… 
Și trebuie să-l răsplătim cu fapte bune, 
Căci e izvor de dragoste și-mpăcăciune. 

           BAT CLOPOTELE LUMII 
 
Bat clopotele lumii, vestind în miezul nopții! 
O liniște adâncă se-așterne pe pământ, 
Slujind, un preot mesager al vechilor tradiții, 
Vestește… „A Înviat Iisus Hristos cel Sfânt”. 
 
În mâini se aprinde candela vegherii, 
Pivind la ea cu teamă, evlavie, sfială, 
Cântăm încet, la slujba primăverii 
Din seara „Învierii Lui Iisus”, atât de specială. 
 
Și deșteptați din somnul cel de moarte, 
Cu suflet fericit de vestea ce s-a dat, 
Răsună magic, prin văzduhurile toate… 
Răspunsul nostru sigur: ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 
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Mihaela HUNȚANU - România 

       GÂNDURI NOU-NĂSCUTE 
 
Un început de primăvară s-a întors!  
     Vise legănate pe brațe verzi 
          ne rumenesc în obraji, 
               tu-ncuie iernile departe în uitări 
                    fă plecăciune-n fața ei! 
 
                    O Primăvară fie-vă mereu viața 
                         doar bucurii s-aveți în fiecare zi 
                              de mână țineți zâmbetul, speranța, 
                                   izvor de unde picură puterea de-a păși 
                                        iar mugurii frumosului pocnesc cât ai clipi! 

   MINUTUL CARE… 
 
Picături de dor se scurg 
azi mai lin mâine rafale 
și poimâine un ocean 
dintr-un piept cu lacrimi plin 
picături dintr-o iubire 
între un azi și poate-un mâine 
un minut din timpul tău 
nu mai este pentru mine 
picături de gând frumos 
te iubesc și două brațe 
ce erau doar pentru tine 
timp de zi dar și de noapte... 
picături multe de-alinturi 
ce le-am prefăcut în vorbe 
pentru tine ca să-ți spună 
că eu sunt minutul care 
se sparge în așteptare 
transformat de tine-n picuri 
de durere și-ntuneric 
atunci când îmi spui nimicuri... 
și mă-ntreb atuncea oare: 
tu de ce nu simți durerea 
din acel singur minut 
ce ți-l cer pe timp de ploaie? 
mâine poate fi târziu 
nu-i promis la fiecare, 
și târziu nu poți întoarce 
un minut, 
să vezi cât doare. 

                     ÎNTRE GÂNDURI ȘI CUVINTE 
 
Fiecare seară începe devreme 
printr-o mușcătură din chipul tău, 
fiecare gând trece prin spada altor gânduri bolnave de tine... 
 
cad sfârtecate în foamea trupului drogat 
și sfârșesc curmându-mi cuvintele în care n-ai scăpare, 
decretez ca tu să știi că n-am mințit 
 
cad iar în prag dar mă ridic în zori pe nesimțite 
și mai adun din doi 
doar unul... 

              ÎN TĂCERE… 
 
Sunt oameni ce-n tăcere se iubesc, 
Că așa-i destinul, a lor soartă o desparte 
Deși iubirea lor, poate-i mai mare 
Decât multe la un loc... 
 
Trăiesc cu piepturile sparte 
Dar nu slăbesc deloc acea putere 
Ce trupurile cheamă-n mângâiere 
Iubindu-se cu mai mult foc. 
 
Se roagă în tăcere-n sinea lor, 
Continuând mereu să spere 
Că într-o zi, chiar și pe patul morții de va fi 
Acele două inimi caste 
Dumnezeu, într-un destin le va uni. 
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Marius IONESCU 
       România 

DE DRAGOSTE PANDEMICĂ 
 
Măști bolnave 
     ne ascund 
          și ne reduc 
                iubirea 
                     la tăcere... 
                          Dar ce doctori 
                               de gânduri 
                                    să ne mai vindece 
                                         sufletele măcinate 
                                              de atâtea boli 
                                                   și de unde 
                                                        medicament? 

            8:25 
 
Șuieram  
a semnal de soare 
după gânduri 
întârziate 
într-o noapte aleatorie 
dar parcă 
mult prea bine aleasă 
 
Se anunța  
ca-n Gara de Nord 
Noua Săptămână  
de doar 8 zile  
a câte 25 de ore 
(Ce oră fără timp,  
dă-o-ncolo; 
Oricum timpul cel 
tâmp 
și-a luat tinicheaua  
de gât 
și s-a dus...) 
 
Dar vai,  
ce ceas să ne sune 
când o veni ora 
adevărurilor nespuse 
rămase-ntr-o biată 
și nescrisă carte 
care-i doar inima?... 

ILUZIE DE LUNATIC 
 
Fluieram luna 
în stație la 101 
și ai venit 
ca o neanunțată 
lucrare de control 
a reflexelor pavloviene 
de dragoste... 
 
Fluieram stelele 
cântând pe acoperiș 
fel de fel de forme 
de blues astral 
și ai aprins 
semnale spre 
un cer pentru doi 
 
Fluieram noaptea 
ce-a rămas paralizată 
și spânzurată peste oraș 
ca pe o pagubă-n ciuperci... 
În fond, cui să-i pese 
de fluierăturile din biserica 
unui oraș și-așa păcătos?! 

TABLOU ABSURD 
 
Într-o zi, 
priveam teatrul străzii 
așa cum te uiți 
la filmele tale 
de amor, 
de amar 
și de jale 
 
Orașul surd 
și mult prea absurd 
zăcea 
pierdut în decor 
 
Mă și miram 
cum de nu le e rușine 
să se dea în stambă 
în așa hal 
când nimeni 
n-a avut bun simț 
să le plătească  
un biet bilet, 
să le asculte  
aberația lor mută - 
de unde replici 
când 
„restul 
e  
tăcere”? 

    JOC DE GÂND 
 
Cu entuziasmul pe dos 
și metafizicul șui, 
meditez cu ochi în soare 
la gândul lunilor-sori 
prinse în balet sexual 
între zi și noapte... 
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Carmen PINTE - România 

                         ÎNVIEREA 
 
Ecouri lungi de clopot prin noapte se aud, 
     Cu glas de biruință pentru Domnul Iisus, 
          Când racla rece de pe mormântul crud, 
               Mișcată dintr-o parte de un cutremur dus, 
                    Triumfator din glie, Hristos, El înviază,  
                         Să-mpartă tuturora, iubire și viață, 
                              Lumină din lumină când totul se-noptează, 
                                   Pe cruce să purtăm acea vie speranță. 

     E PAȘTE!  
 
E noapte, e magie, 
Cu multă bucurie  
Și multă fericire! 
E multă lume-afară,  
Cu luminițe-așteaptă  
Minunea luminată,  
A lui Hristos Înviere,  
A iadului nimicire…! 
Ecouri de clopote se-aud, 
Glasuri vuiesc profund, 
Cântarea biruinței lui Isus… 
Iisus e viu, e cel ce va fi sus. 
Triumfător s-a ridicat din glie, 
Sfârșitu-s-a azi timpul de robie! 
Cuvintele de slavă  
Noi ridicăm acum, 
În semn de bucurie, 
Că Domnul Iisus învie!  
Lumină acum primim, 
Cea care ne salvează,  
Iar viața noastră întreagă,  
Din nou se-nseninează!  
Din mormânt, Hristos falnic renaște,  
Cu biruință, azi e Paște!  
E Paștele, e viața, Hristos a înviat! 

                  ÎNVIEREA 
 
Împovărată doar de patimi și de uri, 
În chin, blesteme grele și păcate, 
E plină viața noastră de minciuni 
Și-al mamei plâns e-n lacrimi disperate.  
 
Să îmbrăcăm azi haină-n sărbătoare, 
Miracolul divin și-al măreției, 
Simbolul vieții preschimbat în floare, 
Iisus Hristos e odă bucuriei. 
 
Speranța vieții și a mântuirii 
E jertfa Lui Lumina Învierii, 
Iar candela aprinsă a Vestirii 
Topește îndoielile uitării. 
 
Să-nvingem prin jertfă și noi răutatea, 
Exemplu e Domnul Isus răstignit, 
În crucea noastră purtăm greutatea 
„Cu moartea pre moarte" călcăm infinit. 
 

Ne închinăm acum 
Lumină din lumină 
Viață veșnică. 

SĂRBĂTORI PASCALE 
 

Lăsați lumina sfântă, 
Să se aprindă, 
În candelele din suflet. 
În suflet și în casă, 
Cu multă bucurie, 
Sufletul să învie. 
Să-l întâmpinăm pe Iisus, 
Cu lumină de sus, 
Un dar îndeajuns. 

Iisus răstignit 
Bat clopote în noapte 
Sufletul învie. 

Candela arde 
S-a pogorât din ceruri 
Bucurie mare. 

HAIKU 
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Liliana TODERIȚĂ - România 

                                  SUFLET PUR 
 
Lasă-mă să-ți fiu lumină, să mă sorbi de dimineață 
     Și să te frământ în lutul ploilor din altă viață, 
           Să te nasc din bucuria învierilor de mai 
                Să îți dăltuiesc pe suflet liniștea din colț de Rai. 
 
                       Lasă-mă să te adun de pe flori boabe de rouă, 
                  Să îți fiu în noaptea vieții, licăriri de lună nouă, 
             Să te spăl cu ploi de stele, pun Luceafărul să-ți fie, 
        Frate bun din mamă dreaptă, stăpân peste galaxie. 
 
Lasă-mă ca sa îți sorb, tot oceanul plin de lacrimi, 
     Să te reclădesc din sare, suflet pur lipsit de patimi, 
          De vei fi fragil și gingaș, îngerii să te umbrească, 
               Învelit în șase aripi, zorii să nu te rănească. 
 
                       Lasă-mă să-ți fiu povață, pentru suflet temelie, 
                  Să te-nvăț a schimba verbul „a muri", în... veșnicie. 
 
 
 
 

 

     AL MEU PĂCAT 
 
Trece-ai prin lume răstignit, 
Iisuse, Domnul vieții mele, 
Pe cruce iarăși pironit, 
De-al meu păcat și-al lumii rele. 
 
Și te priveam străini și reci, 
Cu ochii seci fără de lacrimi, 
Cum sângerând pe cale treci, 
De-al meu păcat și-a lumii patimi. 
 
Și nimeni nu avea răgaz 
Să-ți șteargă fața Ta senină, 
Să-ți scoată spinii din obraz  
Al meu păcat și-a lumii vină. 
 
Ai așteptat un om milos, 
Să-ți ducă crucea mai departe, 
Căci te rodea mușcând din os, 
Al meu păcat și nedreptate. 
 
Auzi cum îngerii suspină, 
Văzând cum dragostea dispare, 
Iar Tu ai luat încă o vină, 
Păcatul lumii și-a mea nepăsare. 
 

              PENTR-O INIMĂ DE ÎNGER 
 
Cine, Doamne, aude pașii când Golgota lumii urci, 
Cine vede că pe umeri cari smerit a noastre cruci... 
Numai pietrele-Ți sărută tălpile pe unde calci 
Și din picături de sânge cresc câmpii întregi de maci. 
 
Iar sudoarea de pe frunte și-ale tale lacrimi grele, 
Vin pe rând să le sărute stoluri mari de rândunele, 
Cu aripa lor de înger Îți alină suferința 
Și-ți stropesc cu rouă gura, preamărindu-Ți nevoința. 
 
Cine, Doamne - Ți mai ajută când povara te zdrobește, 
Numai norii-Ți plâng de milă, numai vântul te jelește. 
Dintr-un colț uitat de lume, unde greu ajunge pâine, 
Tu auzi un prunc flămând care cheamă al Tău nume. 
 
Pentru el încă mai ții lumea asta pervertită, 
Pentru rugăciunea lui nu te-nduri s-o faci pierdută. 
Și o rabzi să-Ți râdă-n față, Tu, ce ești stăpân pe fulger, 
Pentr-o lacrimă de prunc... pentr-o inimă de înger. 
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Maria DEFRANCZ - România 

           CINE PLÂNGE-N JOIA MARE... 
 
Cine plânge-n Joia mare, plânge dar cu un folos, 
     Lacrimile se aștern la picioare la Hristos. 
 
     Dumnezeu ne face nouă din necaz un colț de rai, 
          Lacrima o face rouă și o duce-n al Lui plai. 
 
          Nu vă țină vreo-ntristare, să vă bucurați nespus, 
               Celor răi le dați iertare și să-i ierte și Iisus! 

                                  SĂ MĂ ASEMĂN CU EL 
 
Se scurse din cer albastru pe ape, se scurse leacul pe-a tale pleoape,  
coloane de îngeri țin bolta-n altar, din cer se coboară al Domnului har. 
 
Un înger împarte și sânge și trup, din pâine se satură flămânzii și rup,  
flămânzi de iubire cu chipul plecat, stau umbre-n biserici spălați de păcat. 
 
Se-mparte iubirea căci chipul e uns, se-aseamănă iar cu chip de Iisus,  
se-mparte și vinul că-i timpul venit, căci Domnul Isus e din nou răstignit. 
 
E timpul să-l rog iarăși că ard, să-L rog să mă ierte de al meu păcat. E timpul să iert pe fratele 
meu copil ca și mine din Dumnezeu, iar când plec să plec miel, să mă asemăn cu El. Să pot 
privi măreția de Sus și tronul Ceresc unde șade Iisus! 

            PRIN IERBURI FOȘNITOARE... 
 
Pe albul lumii înflorite căzu amurgul ostenit, 
Treceau albinele grăbite prin plaiul cel cu rai stropit. 
 
O păpădie ca un dar, din boale ce te lecuiește, 
Zbură cu leacul ei amar, de-amară nimeni n-o dorește. 
 
Din verdele de sub tufiș, ieșiră pui aproape goi, 
Stau strâns la talpa de măcriș sub raza lunii din zăvoi. 
 
Stătea la margine de drum salcâmul cel primăvăratic, 
Miresme scutură din ram, simțind un suflet singuratic... 
 
Se-aud prin ierburi foșnitoare năluci din lumile divine, 
Încet pășeau a cercetare, iar eu pășesc acum spre tine! 

     SUB UN GORUN 
 
Am simțit cum luam palme 
și n-aveam unde m-ascunde, 
Să mă apăr, n-aveam arme 
iar să plec, nu mai am unde. 
 
Și pământul încă doarme, 
singur tot oftând pe drum, 
Am găsit un Om și poame 
m-așteptau sub un gorun. 
 
Părăsit, lemnul din cruce, 
l-am văzut un pom gustos, 
Și-avea umbra așa dulce, 
mă hrănea din el Hristos. 
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Mihai-Valentin GHEORGHIU 
              România 

     Născut la 3 mai 1950 în București. Tatăl, Miron, născut în Pitești, 
inginer electromecanic, mama, Margareta, născută în Chișinău, medic 
stomatolog. 
     A absolvit Liceul Mihai Eminescu, iar apoi, în cadrul Institutului 
Politehnic București, facultatea Energetică, secția Electroenergetică, 
obținând diploma de inginer în anul 1974.  
     A lucrat în domeniul energetic la Institutul de Studii și Proiectări 
Energetice (ISPE) București. Specializându-se în instalații electrice, a 
lucrat la ISLGC, Urbanproiect și PROED București în proiectarea de 
instalații electrice pentru alimentări cu apă și canalizări, iar ulterior, la 
IMSAT Muntenia, execuție propriu-zisă și control de calitate. 
     A început să scrie poezii din perioada liceului, însă a considerat că 
scrie doar pentru sufletul său. În urma experienței anilor de viață și 
filtrului omului matur concepția sa despre poezie și rolul poetului a 
căpătat noi valențe. 
     De la scriitorul Ion Machidon, conducătorul Cenaclului și revistei 
Amurg sentimental, deprinde arta mânuirii cuvântului. Frecventează  
curent cenaclul și devine redactor al revistei. Publică frecvent în paginile  
      
 

acesteia rondeluri, sonete, epigrame, micropoeme în stil haiku, cugetări, fabule, poezii pentru copii. Prima 
poezie publicată îi apare în ianuarie 2001, în revista cu același nume cu cenaclul, la pagina 9: Cer plumburiu. 
Debutul editorial apare de asemenea în anul 2001, la editura având tot cu același cu revista și cenaclul, prin 
volumul de versuri Zăpada amintirilor. Până în anul 2010 publică sub numele prescurtat: Mihai Gheorghiu, 
în continuare, sub numele întreg: Mihai Valentin Gheorghiu. În afara cenaclului mai sus amintit, a mai 
frecventat sau frecventează și alte cenacluri bucureștene: Perpessicius, Literar ing, SSR (Mircea Eliade), 
Antim Ivireanu, Orpheon, Ion Rotaru, Luceafărul. Din anul 2016 este membru al Societății Scriitorilor Români 
(SSR). A participat la mai multe ediții ale târgului de carte Gaudeamus. 
     Anul acesta, în cadrul Cenaclului Literar Ing de la AGIR, a citit două poezii pe care le-a scris special 
pentru revista „Amprentele sufletului”. 

         SUFLET ȘI AMPRENTĂ 
(Revistei „Amprentele sufletului” Nr3 Martie 2021) 

 
     Sufletul și-a pus amprentă 

Cu prinos de poezie, 
Măiestrind aleasă ie, 
Întru vremuri persistentă. 
 
Timpului mereu prezentă 
În eterna abație, 
Sufletul și-a pus amprentă 
Cu prinos de poezie. 
 
Azi, când cel ce simte, scrie 
Sub a suflului detentă, 
La chemarea sa prezentă 
Spre eternă mărturie,  
Sufletul și-a pus amprentă. 

         AMPRENTA SUFLETULUI 
(Revistei „Amprentele sufletului” Nr3 Martie 2021) 

 
Amprenta sufletului scrie 
Un gând sălășluind curat, 
Dintr-un adânc dezghiocat, 
Un univers pe o hârtie. 
 
Aici e-o-ntreagă alchimie: 
Din ‘Naltul binecuvântat 
Amprenta sufletului scrie 
Un gând sălășluind curat. 
 
Cuvântul, mai apoi, citat, 
Îmbracă fraza-n prozodie, 
Moment vădit de armonie, 
La care-n ceasul elevat, 
Amprenta sufletului scrie. 
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Monica ANDERSEN 
       Danemarca 

 CU TINE ȘI FĂRĂ TINE 
 
Unde Tu ești, este lumina, 
     unde Tu nu ești, este întuneric! 
          Unde Tu ești, este dragoste, 
               unde Tu nu ești, este ura! 
                    Unde Tu ești, este viața, 
                         unde Tu nu ești este moarte! 

   IZ DE SPERANȚĂ 
 
Într-o lume dominată 
de-ntuneric și de mici speranțe 
Unde răul își face felul și 
binele încă persistă… 
Gândurile-mi se înaltă 
către Cel ce m-a creat 
În speranța ca-l meu nume, 
Încă se află în Cartea Sa (Cartea Vieții). 
 
 
Al meu nume a fost scris 
înainte de-a mă naște 
însă acum nu pot fi sigură 
că al meu nume se mai găsește 
în Cartea Vieții… 
la sfârșitul vieții mele. 
 
 
Care-I rostul vieții?!, 
m-am întrebat adeseori.  
Nu există decât unul… 
să rămână al meu nume. 
În acea Carte a vieții 
ca apoi sa înviez 
Prin harul și meritul lui Christos! 

      LA CRUCEA TA 
 
La crucea Ta, eu vin Iisuse 
ca să-Ți spun durerea mea, 
Să îmi cer iertare pentru vina mea, 
pentru tot ce săvârșesc și  
ca al Tău nume, îl necinstesc! 
 
Totodată eu Îți cer, 
cărarea să mi-o îndrepți, 
să merg pe drumul bun 
ce duce spre crucea ta, Iisus!  
 
Acolo eu să găsesc milă și Har ceresc 
așa încât să îmi doresc 
o inimă smerită și schimbată, 
după mila Ta cerească! 

                                    FI-MI TU... 
 
Fi- mi Tu, Lumină - ca eu să nu mai umblu în întuneric! 
Fi-mi Tu, Pâinea - ca eu să nu mai mănânc ce nu este bun! 
Fi-mi Tu, Apa - ca să nu mi se mai facă sete! 
Fi-mi Tu, Păstor - ca eu să nu mă mai rătăcesc! 
Ține-mă aproape de Tine, Dumnezeul meu! Amin! 
 

SLAVA ÎȚI APARȚINE ȚIE 
 
Pune Doamne în inimă 
dorință de a-ti da 
Toată cinstea ce Ți se cuvine, 
toată Slava ce îți aparține! 
 
Tot ce am îți aparține 
totul de la Tine vine 
caci Tu te îngrijești 
de mine, Părinte ceresc. 
 
Te cinstesc și Te slăvesc, Te ador și Te iubesc 
pe Tine Părinte Ceresc 
doar prin Tine eu trăiesc și 
doresc să-ți mulțumesc pentru tot, Tată Ceresc!  
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Liliana BOIȚIU-CUC 
        România 

 PAGINA CELOR MICI 
     Poezii pentru copii 

       GHIOCELUL 
 
Mic, firav, cu floare albă 
     Răsărind de sub zăpadă 
          Ghiocelul se zărește 
               Primăvara ne vestește. 
 
               Dă de știre-ntreaga zare 
                    Păsărilor călătoare 
                         Să se-ntoarcă-n a lor țară 
                              Că e iarăși primăvară. 

SĂRBĂTOAREA DE PAȘTE 
 

Zile binecuvântate 
Ne dorim cu toți de Paște. 
Să-l slăvim pe Domn’ Iisus 
Ce lumină ne-a adus. 
 
Iisus a-nviat din morți 
Și ne-a-nveselit pe toți. 
Să strigăm uniți, deodat’: 
Adevărat a-nviat! 
 
El e viața, e lumina, 
E credința, e iubirea 
Să ne-nchinăm lui Hristos 
Să-l sărbătorim frumos. 
 
Iisus este mângâierea, 
Alinarea și tăcerea, 
E speranța pentru noi, 
Pentru Viața de Apoi. 

  SOSIREA PRIMĂVERII 
 
Pe cer e un mândru soare,         
Pomii sunt în plină floare       
Hai, copii, cu toți afară!                
Ce frumoasă primăvară !  
 
Iarba acum încolțește 
Ghiocelul înflorește 
Păsările ciripesc 
Primăvară, te iubesc! 
 
Mii de buburuze, fluturi,   
Poți de ele să te bucuri.  
Niciodată nu le calci  
Căci tu poți rău să le faci. 
 
 

CUM VINE PRIMĂVARA 
 

După zile mohorâte, 
După ploi, zăpezi căzute 
S-a ivit așa, deodată, 
Primăvara minunată: 
 
Cu noian de floricele, 
Prin păduri, văi și vâlcele 
Și cu zumzet de albine 
În livezi și pe coline, 
 
Cu alai de păsărele: 
Cuci, cocori și rândunele 
Și puzderie de gâze, 
Mai vesele, mai ursuze. 
 
Cu pomi parcă-ntineriți, 
Înfrunziți și înfloriți 
Și verdeață pe câmpii 
Așteptată de copii. 
 
Cu speranța de mai bine, 
Bucurie, zile pline 
De soare și de lumină, 
Veselie, voie bună. 

       PRIMĂVARA 
 
Primăvara cea frumoasă 
A trezit totul la viață 
Iar când soarele zâmbește 
Câmpia se-nveselește. 
 
Câmpu-i plin de floricele: 
Gălbenele, albăstrele, 
Maci, păpădii, margarete, 
Narcise și violete. 
 
Vântul bate printre ele 
Ce plăcută adiere! 
Florile zâmbesc la soare 
Timpu-i bun pentru plimbare! 

SOSIREA PRIMĂVERII 
 

Primăvara a sosit 
Natura s-a dezmorțit 
Gâzele sunt mii și mii 
Mieii zburdă pe câmpii. 
 
Florile au înflorit 
Și iarba a încolțit 
Păsările au sosit 
Cuiburi noi și-au construit. 
 
Păsările ciripesc 
Natura o-nveselesc 
Ghioceii-au înflorit 
Câmpul tot e înverzit. 
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Florica MUNTEANU-CUC 
            România 

mereu blând cu el, e în ochii mamei fericite că fiul ei 
e sănătos și vrednic, e în floarea pură din grădini sau 
câmpuri, în verdele brazilor, în cerul senin de azur, 
în susurul apei de munte, e oriunde, oricând de 
găsit, de gustat, de privit, de ascultat ca apa de 
izvor, ca lucrul mâinilor tale harnice și truditoare. 
Fericirea e în inima ta, e reflectarea iubirii tale în 
inima celorlalți. 
     Deci, de ce ai vrea să mori tânăr, să conduci sau 
să trăiești consumând droguri, stupefiante sau alte 
narcotice? Viața e UN DAR DE LA DUMNEZEU! MUL- 

ȚUMEȘTE, IUBEȘTE, ROAGĂ-TE, PRIVEȘTE, LU- 
CREAZĂ, TRĂIEȘTE! ȘI FII CU ATENȚIA MEREU TREA- 

 ZĂ; veghează! 
 
 
                       PSALM 
                                                        
Vii martori Ți-s pământul și cerurile toate 
Cu tot ce-i bun în ele- lumină, bunătate 
Și frumusețea vie, ca primăvara-n toi, 
Viața-n curăție, departe de noroi. 
Te spun și floarea pură și ploaia ce ne crește 
Un spic ce-n Mila-Ți astăzi pâinea ne-o dăruiește 
Și pâinea spre ființă și Crucea și izvorul 
Și dorul de aproape când și de Tine-i Dorul... 
Te spune Cartea Sfântă, întreaga fire vie 
Cu tot ce-i sfânt și-aproape de Sfânta-Ți curăție, 
Te spune omul-frate, fiul risipitor,  
Primit din nou acasă și strâns la piept cu dor. 
Primește-mă, Părinte, și trece-mă de vamă 
Și ceața de pe suflet topește ori destramă 
Și Iartă-mi câte toate în viață am greșit 
Și-n suflet vino iarăși și-n gândul meu cernit!... 
Slăvit să fii de-a pururi, Tată-Atotțiitorul 
Și Făcător-a-toate; nu-ntoarce a Ta față 
De la mica făptură ce-acestea Ți-a vorbit... 
Mă Iartă, Bun Părinte, căci multe am greșit... 
Tu, Dumnezeu-Părinte și Fiu Preasfânt, Curate, 
Și Duhule Presfinte, de noi vă Îndurați 
Și curățiți, prin cuget, cuvinte, grele fapte, 
Spre-a face Voia Sfântă, cu suflet bun, curați! 
Căci martori sunt pământul și cerurile toate: 
În viață, mult greșit-am și, poate, mai greșesc...,  
Însă - o spune slova-mi curată și pe carte - 
Tot de copil, pe Tine, pe oameni - VĂ IUBESC! 
Chiar de mi-ar fi pe viață o condamnare-n moarte, 
Eu nu îmi voi retrage iubirea pentru voi, 
De-aceea-mi scriu iubirea și-n pagină de carte, 
Nici focul nu va arde ce-am scris, spre vremuri noi... 
 

                     VIAȚA E UN DAR 
            (Scrisoare unui tânăr adolescent) 

 
     Dragul meu copil, ajuns la anii adolescenței, 
     Dintotdeauna – ori, mai bine-zis, imediat după 
Facerea lumii, de la Cădere, omul a fost și încă este 
câmpul de luptă pe care se înfruntau și se înfruntă 
Forțele Binelui și cele ale răului. A fost mereu 
încercată ființa umană, de la Cain încoace. De la 
fratricid la războaie, de la alte omucideri sau crime, 
persecuții, torturi și alte orori, exploatare și sclavie, 
până la „moartea alba”, adusă de consumul de 
droguri, în zilele noastre. Dar întotdeauna puterea 
voinței omului credincios și ascultător de Dumnezeu 
a putut birui oricare cursă a răului, prin rugăciune, 
îndepărtare de provocări și ispite, scut dublat de 
armura bunei informări în privința cumplitelor efecte 
ale consumului de stupefiante. 
     Dar nu e suficient să fii bine informat, trebuie și 
apărare și veghe, atenție trează la fiecare mișcare 
ademenitoare a unei plăceri. E suficient să îți pui 
întrebarea: LA CE BUN? LA CE FOLOSESC DROGURI- 

LE? CUI ÎI FOLOSESC? Căci mie, ție, copilului, tână-
rului, adultului, vârstnicilor, nu! Nu folosesc niciunui 
om! Niciunei ființe!  
     Atunci, la ce bun să fie consumate? Pentru un 
miraj de o clipă? Dar acel miraj te apropie de moarte 
cu o viteză uimitoare! Care e sensul vieții, să mori? 
Nu, ci să trăiești frumos și cu folos, ție și altora, 
bucurându-te de cei dragi, în ascultare de Dumne-
zeu, ducând o viață cu rost, până la împlinirea 
personalității tale, ca și a semenilor tăi, până la 
moarte! E necesar să știm cât rău face consumul 
drogurilor, câte vieți a curmat, câtă nenorocire, 
lacrimi, durere, plâns a adus în lume, căzându-i 
pradă milioane de tineri, de oameni în toată firea... 
     Nu căutați în droguri fericire și plăcere, căci veți 
avea parte doar de durere! Fericirea adevărată e în 
lucrurile mici, în bucuria din ochii fericitului copil, 
câtă vreme mama sau îi zâmbește și îl alintă sau e 
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Victor Gh. STAN 
      România 

DIMINEAȚA ACEASTA VIE 
 
Dimineața aceasta vie  
are culoarea buzelor tale  
în contur de Lumină de Timp 
ca o floare crescută 
în inima Cerului  
pe care o fotografiez  
cu un zâmbet feminin 
dintr-o dimineață vie. 
 
Dimineața aceasta vie  
adoarme florile roșii  
pe conturul obrajilor  
fetelor cu urma  
parfumului pătruns liniștit  
într-un adevăr al oxigenului  
brobonat pe cuptorul Primăverii. 
 
Dimineața aceasta vie  
încărcată cu sânge și suflet 
râde cântând sub ochiul  
frunzei-plămân din pomul ceresc  
sub care hai să vorbim. 
(București, 14.03.2021, ora 00:33) 

ALBASTRE ȘI DEFUNCTE 
 

Tăindu-mi vârfurile  
visării  
femeia Timpului  
meu  
mi-ai devenit  
martir  
întru pomenirea  
clipelor  
albastre și defuncte  
anti și pentru bărbații  
căzuți în războiul  
nevăzut  
al lipsei de empatie. 
 
Tămâiază femeie matinal  
locul zilnic  
unde a început  
războiul  
nimicitor de trăiri  
onirice fără de Lumină. 
(Berceni, 19.01.2021, ora 12:41) 

ÎN MUGURELE AGĂȚAT 
 

Undeva  
în nuștiu care țară  
cineva  
își făcuse din Timp  
o pernă  
acțiune rară  
și plutea pe ea 
în toate anotimpurile. 
 
Nu vă holbați  
la mine  
ca la un tren  
uitat în gară. 
 
Eu vă asigur  
perna mea  
am uitat-o  
în casa albastră  
unde am trăit înainte  
de a mă naște  
în mugurele agățat  
de Lumină. 

(Berceni, 30.01.2021, ora 12:00) 

APE CARE POTRIVESC TIMPUL 
 

Îmi potrivesc Timpul 
după ceasul meu  
pe care l-am primit  
cadou de la mama Eva  
pe care și ea  
l-a sustras nocturn  
de la Adam când se revărsa  
în visare la o amantă  
pe orbita înstelată  
a Cerului peste  
primii oameni  
datori de cuvinte  
cu înțeles de foame. 
 
Nu-mi strânge mâna  
visare de femeie 
intrată în trupul veșnic al Evei  
întâia cârmuitoare  
deasupra bărbaților  
acestei Terra  
cu ape care potrivesc Timpul. 
(București, 18.01.2021, ora, 23:00) 

PIETRE TOPITE PESTE UITARE 
 
Tu ai venit  
dintr-o adiere  
de poezie  
trup de femeie  
cu Lumină  
la purtător. 
 
Nu departe cuvântul  
prin zâmbet-dor   
cu îmbrățișare  
scurtă veșnicie  
m-ai fugit  
adânc în decor. 
 
Eu am venit  
dintr-o Lumină albă  
în trup de femeie  
cu chip carnal  
modelat chivernisit  
stea veșnic aprinsă. 
Tu și eu la dangătul clopotului  
devenim pietre topite peste uitare. 
București, 29.01.2021, ora 23:11 
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 Elena-Valeria CIURA 
         România 

                   AUTOPORTRET CU POLIPI 
                             (fragment din roman) 
 

     Gânduri pe sub mască....se mai întâmplau lucruri 
care ne surprindeau prin absurditatea lor... ne miram 
de inerția, chiar de nepăsarea semenilor noștri, ca să 
nu zic de lipsa lor de simț civic... 
     Potrivindu-mi pașii pentru a traversa pe culoarea 
verde a semaforului din dreptul Colegiului, nu am 
observat un ghemotoc negru, pe trotuar, dar mascat 
de o mașină parcată-așa cum se parchează astăzi, 
pe jumătatea trotuarului. Pietonii trebuie să pășească 
foarte grijuliu, pentru a nu vătăma, ori spăla cu 
propriile haine nepoftitele automobile. 
     Ce scârbos! Dar ce milă mi se face privind 
îndărăt1 Pisica - poate un motan, că animăluțul era 
grăsuliu bine - zăcea pe o rână, pe bordura trotuarului 
de pe pod, în dreptul clădirii vechiului 
ROMTELECOM. Mai exact, chiar pe trotuarul de 
unde a căzut o greutate (când se repara acoperișul 
poștei) în capul domnului profesor de matematici, 
care trecea pe acolo, în drum spre școala din 
apropiere.  
     Mă tot gândeam cum să procedez, să anunț 
telefonic Primăria, ca funcționarii ei să se descurce 
prin departamentele din instituție sau să trec mai 
departe, având pe retină imaginea nefericitului 
animăluț... mai ales că semăna atât de bine cu 
motanul nostru, cu Mițimeau... Din dilemă m-a salvat 
Daniel, care lucra la sistematizare și  
s-a oferit să anunțe pe cine era sigur că va și porni 
imediat să rezolve problema. Biata mâță devenise o 
problemă! Chiar și pentru mine! De unde hantătarul 
a apărut în centrul orașului, ce căuta printre trecători?  
Nu părea a fi călcată de mașină... Dar dacă cineva a 
adus-o de acasă? Acest gând nu-mi da pace... Să fi 
ajuns oamenii la un asemenea grad de alienare? 
După ce auzim și vedem că se mai întâmplă cu 
anumiți indivizi tarați... Televiziunile sunt foarte 
darnice cu prezentarea multor lucruri scârboase... 
Da, dar nu a ajuns nemernicia până în orașul meu! 
Exclus? Oare chiar s-a abătut această nebunie și 
peste locul nostru destul de liniștit? Dacă la țară se 
spânzură, se taie între ei frații de pahar, biciuiesc 
animalele, violează... nu vreau să mai continui, îmi 
vine rău. 
     Nu pot înțelege evoluția omenirii. Tehnica și știința 
au creat atâtea disponibilități pentru umanitate, cu 
scopul ca omul să fie mai bun, să muncească mai 
ușor, să aibă mai mult timp religie în școală, părinți 
mai educați... Dar să nu vorbim despre educație 
pentru viața spirituală. Biserici peste tot, ore de că 
iarăși ajungem la sănătate...Aici este buba neagră! 
Se face foarte puțin - și nu sunt de vină dascălii 
pentru implementarea programelor sociale și 
culturale. Rezultatele? Faptele abominabile petrecu- 
te peste tot în lume infirmă scopul inițial! O fi și un  

dram de adevăr în mitologie, cum că Lucifer continuă 
să se răzbune pe lucrările Domnului? Pentru un 
echilibru universal o fi chiar nevoie ca atâția 
nevinovați să ajungă victime? Așa se face selecția 
naturală (și nu prea!)? 
     Numai dacă ne gândim la perioada neagră a 
pandemiei: ajunși la salvare - spitalele știm că, în 
general, salvează viața omului- dintre cei intubați 
maximum 30% au trecut testul vieții, ceilalți au trecut 
în barca lui Caron... Câte familii îndoliate...mai trist că 
nici copiii nu au fost cruțați... 
     Nu mă puteam concentra... adunasem atâtea 
impresii că nu mai știam care să-mi fie prioritățile de 
prelucrare”, se lamenta Valentina. 
     Un concediu neplanificat! Ar fi trebuit să fie o 
tabără de creație , organizată de președinta unei 
fundații de la malul mării. Ghinion, i s-a îmbolnăvit 
nepoțelul din Grecia și a trebuit să-și ajute familia. 
Așa că ea a plecat, dar pe noi cei nouăsprezece 
scriitori veniți cu planuri mari din toate colțurile țării 
(de a ne prezenta ultimele creații, de a dialoga cu 
presa, urma să organizăm și un concurs cu premii, 
după jurizarea unor creații ad-hoc, excursii și întâlniri 
cu scriitorii locali... și alte ieșiri la malul mării)… ne-a 
anunțat din scurt să ne bucurăm de ceea ce ne oferă 
fundația și că ar fi foarte încântată dacă i-am lăsa un 
portofoliu bogat, cu „mostre” de inspirație marină. Se 
pare că ne-am ales cu o pensiune pe litoral, mai 
ieftină decât dacă am fi venit la odihnă și, mai ales cu 
plăcerea de a ne relaxa fiecare cum își putea permite, 
dar mai ales cu bucuria întâlnirii unor prieteni virtuali, 
ori cunoscuți de pe la alte vernisaje. 
     Ideile fugeau pe lângă mine. Pe când să notez 
una, un vârtej de altele noi își făceau bezele, așa că 
enervată m-am așezat în pat. Nesuferitele dădeau 
năvală, nu mă lăsau să-mi caut picsul, altele se jucau 
cu mine, fugind de la una la alta, de la o amintire la 
un  eveniment  recent, de  la  un  personaj  apărut  de 
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neunde la bunele mele prietene Valentina și Ina. Așa 
că am deschis televizorul și m-am transportat, cu 
supraviețuitorii, pe o plajă sălbatică dintr-un golf 
pierdut prin Pacific. Aceștia tocmai se reîntorseseră 
dintr-o emisiune de mare succes. Dacă ar fi văzut 
toată lumea secvențe din aventura lor, nu s-ar mai 
plânge nimeni de nimic. Singura diferență constă în 
dorința lor de a depăși niște limite ale rezistenței 
umane. Noi, „salariații” trebuie să suportăm 
asemenea tratamente aproape zilnic, fără a fi 
remunerați pentru ele. Păstrând proporțiile, desigur. 
Nimeni nu ne poate obliga să ne mâncăm pisica ori 
gândacii, dar dacă frigiderul e gol (sau unii nici nu-l 
au!), punga goală și câteva zile până la salariu ori 
pensie...puțini trăiesc așa, dar există cazuri! 
     Bine se zice că, atunci când altuia îi este mai greu 
decât îți este ție, parcă prinzi aripi, curaj, să faci ceva 
pentru a ieși din balta neliniștilor, să nu repeți 
experiența nefericită a altora. 
     Așa că reiau tentativa de a scrie despre destinul 
sumbru al unei prietene, prea încrezătoare în omul 
iubit. Și cunoscut din copilărie, vecini fiind, chiar 
colegi de clasă, dintr-a-ntâia până la terminarea 
studiilor liceale. 
     Ziua aceea începuse ca toate celelalte. Dusese 
copiii la școală, intrase prin cel mai apropiat mall de 
unde se aprovizionase pentru masa de cină, apoi, 
bine încărcată s-a îndreptat spre parcare. A crezut că 
nu vede bine. La venire abia a găsit un loc de 
parcare, după o oră - cât a durat plimbarea prin 
magazin, la ieșire nu mai era nicio mașină. Dar nici a 
ei, normal! Oameni pe stradă - parcă-i dusese vântul! 
Niciunul. A intrat în magazin - nimeni în magazin, 
casele închise, rafturile goale. Pustiu. Simțind că o ia 
razna s-a așezat pe bordura treptelor. Deodată o 
sirenă a zdruncinat pustiul din jur, dând impresia că 
s-a extins pârjolul din Australia, ori nisipurile 
deșertului și-au dat întâlnire la intersecția mallului cu 
balta - locul de promenadă al cartierului. Un salcâm 
decorativ a căzut aproape de rondul cu trandafiri, 
amplificând groaza. Se anunța o furtună puternică și 
prin megafon se cerea cetățenilor să se grăbească 
spre locuințe și să-și asigure etanșeitatea ușilor și a 
geamurilor, să rămână împreună, pe cât posibil, fără 
intenția de deplasare înafara casei. 
     Fără să-și piardă cumpătul a sunat la dispecerat 
pentru un taximetru. Telefonul piuia demențial! Încet, 
încet, copacii dinspre cimitir se unduiau periculos de 
aproape de pământ, ghivecele cu flori din fața 
magazinelor se luau la întrecere pe panta ce ducea 
spre oraș, obiectele expuse pe exteriorul magazine-
lor traversau strada, tomberoanele dezveleau bogă-
ția locatarilor. Pe balcoanele din zona vizuală a Dorei 
rufele puse la uscat dansau bezmetic. Dora nu-și  
 

credea ochilor. Singurul ei gând era la copii. Cât de 
protejați puteau fi la școală. Ar fi vrut să-și abando-
neze cumpărăturile și să se ducă la ei - se gândea că 
ar fi putut fi de ajutor. Dar la prima tentativă de a se 
ridica de pe scări s-a trezit pe partea dreaptă a 
scărilor. A mai încercat să sune, de data aceasta la 
școală. Telefonul mort. De-abia din acest moment a 
simțit că pentru ea s-a dezlănțuit iadul! De mulți ani 
nu mai fuseseră inundații, prăbușiri de teren și 
oamenii se simțeau ocrotiți pe acest loc. La 
asemenea turbulențe nimeni nu se așteptase. De 
peste drum, de la cele două cafenele cu terase spre 
stradă, umbrelele nestrânse amenințau cu zborul. 
Târându-se cu greu spre intrare încerca să se țină de 
barele ușilor, privind cu speranță în josul străzii. Nimic 
la orizont, doar vârtejul nebun al aerului supărat pe... 
covid, poate! În acest moment nu mai contau 
zvonurile. A început să-i fie foarte cald, i se părea că 
nu a ieșit după cele cincisprezece minute recoman-
date pentru a sta în saună. Încerca să se ridice de pe 
banca de lemn, dar parcă sacâzul pe care-l visa în 
multe nopți, sacâzul cu care d-l Marinescu își trata 
corzile viorii se legase de mâini și picioare. Vedea în 
fața ochilor brazi cu izvoare de rășină, pruni cu cleiul 
gustat în copilărie... nu se putea desprinde nicicum... 
Părul! O durea părul! Și avea un păr lung și creț... da, 
era creț părul ei, lung nu fusese niciodată. Parcă nu 
mai era ea. Parcă vedea pe cineva ieșind din pielea 
ei și fugind spre.... 
     O lumină orbitoare a trezit-o brusc. Un râu de 
transpirație pe cearceaf, pijamalele ude! Soțul tocmai 
intrase în dormitor, găsind casa într-o liniște 
suspectă. Cu o zi înainte o întrebase dacă totul este 
în ordine cu ea, nu prea arăta ca de obicei. Încercând 
să schițeze un zâmbet a simțit că obrazul stâng nu 
răspunde intenției... Speriată a încercat să strige. În 
capul ei alarmele puternice trebuiau să fie auzite la 
kilometri depărtare. În mare grabă soțul a reușit să-i 
asculte visul, după el un adevărat coșmar. Afară 
soarele strălucea, strada animată nu părea a fi alta 
ca în săptămâna care tocmai se sfârșea. A mai auzit 
doar un 112 și cam atât. Oaspetele nedorit de peste 
ocean ajunsese și în modestul apartament al familiei. 
(Va urma) 
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SATUL ROMÂNESC DE IERI ȘI DE AZI – Redactor Vasile BELE 

 
Vasile BELE - România 

DIN LADA DE ZESTRE A SATULUI CHIUZBAIA 
            (din volumul aflat în curs de pregătire) 

     De multă vreme aveam de gând să scriu despre 
vâltorile din Chiuzbaia – tocmai pentru că și alții au 
mai scris despre ele. Le-au plăcut și altora, deși sunt 
instalații vechi sau învechite de apa vremii. Aici în 
Chiuzbaia încă se mai toarce, se mai țese, se mai 
lucrează cu lâna – căci femeile din sat sunt harnice. 
Marele păcat este că doar cele mai bătrâne lucrează, 
în timp ce cele tinere, probabil au alte priorități. 
Desigur interesul lor pentru acest segment este 
enorm scăzut, pentru că, zic eu, cu astfel de lucruri 
este mult de muncă, și cum toată lumea aleargă 
după beneficii, din țesut ori din lucrul cu lâna nu prea 
ies bani. „Lucrul este mult și nu se plătește, dar dacă 
avem oi și lână, nu ne lăsăm de această meserie. Și 
noi am învățat-o de la mamele noastre, iar dacă-or 
vrea să învețe și fetele ori nurorile noastre foarte 
bine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Apoi, ele nu prea vor să învețe că acuma au 
fiecare serviciu pe la oraș. Mai bine fac naveta până 
în Baia Sprie ori Baia Mare, pentru vreo doi-trei leuți, 
decât să lucreze la război”, îmi mărturisea într-una  
din zile Viorica Bele (de mulți ani noră în sat – Viorica 
lui Nuțu lui Moisi). 
     „Dacă lucrăm cu lâna, obligatoriu trebuie să avem  

și vâltori, sau cel puțin trebuie să știm lucra la ele, că 
și aici este un secret” își continuă Viorica Bele 
explicația. E o adevărată creatoare de gube și cergi 
– pături din lână. Regretul că în sat lucrează doar 
câteva femei cu lâna ori cu războiul de țesut, îi este 
evident. Dar nu putem schimba noi mersul lumii, că 
de-am putea.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     „Lumea de azi tinde spre lucruri comode, ușoare 
din toate punctele de vedere, poate și spre cele 
ieftine că banii sunt cum sunt. O să treacă vremea și 
nu o să avem cine să ne mai explice (a se înțelege – 
cine să ne mai învețe) și-amar o să suferim. Vai mult 
am mai spălat!”, intervine, o vecină, Ana Babici, 
pensionară și proprietară de vâltoare în Groapele 
Chiuzbăii, care s-a retras în sat, după pensionare, 
numai de dragul apei curate ce izvorăște din Igniș și 
de dragul vâltorilor. Nu s-a lăsat până nu și-a făcut 
una. Apoi, mulți ani a spălat covoarele domnilor din 
Baie (n.a. Baia Mare) iar cine a fost la dumneaiei o 
dată, în primăvară, a venit și în toamnă, și la anul ... 
fără discuție, vrea a se lăuda, nu a se plânge. „Atunci 
am vrea să avem pe lângă noi niște mâini harnice, 
niște femei descurcărețe așa cum sunt cele din 
Chiuzbaia, care să ne arate și să ne explice întregul 
„proces tehnologic”, continuă povestea Ana Babici. 
Poate vom avea, poate... oricum vremurile sunt într-
o continuă schimbare. Tot așa e și cu vâltorile – 
adevărate „mașini de spălat”. 
     „Aici, primăvara, în Postul Paștelui, când toată 
lumea se pregătește și-și face curățenie pentru 
întâmpinarea acestui Pranzic, vezi aproape în 
fiecare curte, țoluri, covoare, pături spălate și întinse 
pentru a se usca. Uscarea nu se face oricum, și-aici 
e un secret. Dacă se usucă într-un spațiu închis s-ar 
putea să prindă miros. Dacă sunt uscate afară, la 
soare, atunci miros de proaspăt și de spălat rămâne 
în ele. Altfel primesc un miros de închis. Nu au  
prospețimea pe care ți-o dorești”, îmi spune Marița 
Grigor, altă gospodină extrem de talentată și de 
harnică din sat. Cunoscând-o, trebuie să-i recunosc    

 
Maria TĂTAR din Chiuzbaia 

 
Vâltoare din Chiuzbaia 
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talentul și dăruirea în a creea gube, cergi, străituțe 
din lână cu care merg copiii la colindat prin sat, în 
seara de Crăciun, dar și costume populare. Printre 
toate astea, scrie poezie, fapt ce nu vă este străin, 
căci am scris multe despre dumneaiei. Iată azi iar e 
momentul de-a fi intervievată, întrebată, chestionată, 
dar de această dată despre vâltorile din sat și despre 
lucrul la războiul de țesut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     „Apoi, puține femei mai lucrează cu lâna. Sunt 
câteva care sunt prea slăbite din cauza bătrâneții dar 
care au fost tare harnice în tinerețea dumnealor. 
Acuma sunt mai bătrâne și nu prea au putere, că-ți 
trebe putere să lucrezi la război. Trebuie să fii o 
femeie sănătoasă. Totul începe de la tunsul oilor 
primăvara înainte de-a urca oile la stână. Oile se 
tund, și-atunci se tot alege lâna, care pentru ce va fi 
– pentru pulovăre (n.a.sfletăre), pentru ciorapi, 
pentru gube, pentru cergi sau pentru țoluri pe jos. 
Apoi, după vremea fânului, lâna se spală în vale ori 
în vâltoare. Trebuie să fie vremea mai caldă că stai 
mult în vale sau la vâltoare până speli câțiva saci de 
lână. Și lâna nu o poți arunca în vâltoare așa ca pe 
alte haine ori pături. O speli în parte. Apoi o scalmeni 
și-o duci la hrebine. Apoi o torci și-o îndrugi. Și-abia 
apoi pui teara în războiul de țesut și-ncepi a țese. 
După ce ai terminat de țesut, latul de lână rezultat 
prin țesere, se aruncă în vâltoare, pentru a se 
vâltura, dar și pentru a scădea. Atunci când scade 
latul de lână, se îngroașă și se îndeasă, dar asta 
numai în vâltoare, altfel nu ar fi atâta de deasă cerga 
sau guba. Ar trece apa prin ea și te-ar uda, dar așa 
vâlturate câteva ore până se îndeasă nu mai trece 
așa ușor apa prin ele. Fără vâltori nu am reuși să le 
facem așa de frumoase – alba și curate ca spuma 
spuma laptelui. Tot în vâltoare, se scoate și părul de 
pe ele. Noi avem mare noroc cu aceste vâltori. Ne 
sunt de un real folos. Apoi, fără vâltoare nu cred că 
cerga sau guba ar ieși așa de nealcoșe (n.a. 
frumoase). Nici în mașina de spălat asta modernă  
nu se spală lucrurile atâta de bine și de frumos ca și 
în vâltoare”. 
     Eu am mai scris despre ele, dar acuma mă bucur 
enorm de mult că vine Marița Grigor cu explicațiile și 

nu face altceva decât să confirme ce-am mai scris. 
Adevărul adevărat, căci mare dreptate are. Nici 
Chiuzbaia, ca și sat, fără de vâltori nu ar fi atâta de 
frumoasă. Aici, de-a lungul râului care străbate satul, 
întâlnești câteva zeci de vâltori. Și culmea este că la 
fiecare este activitate! Adică, nici una nu „șomează”, 
activitatea mergând în permanență, în sezonul 
țesutului chiar non-stop. Înainte să apară mașinile de 
spălat astea noi „cu atâtea funcții”, inclusiv, limpezire 
și stoarcere, femeile, după ce-și spălau hainele, le 
limpezeau în vâltoare, apoi cu un cârlig le scoteau 
din ea și le stoceau cu mâna, indiferent de anotimp 
– vară, iarnă.    
     Nu pot trece cu vederea reclama sau faima făcută 
de Veturia Breban (n.a. Veturia Valerii) care deja 
este un meșter recunoscut și internațional. 
Regretatul Valentin Băințan, nota într-una din 
multele sale cărți publicate (îmi scapă acuma numele 
cărții) că au plecat într-un turneu internațional, iar 
Veturia Breban a fost cea care le-a confecționat la 
toți membri corului, gube. Au fost tare mândri cu ele, 
recunoaște chiar autorul. Apoi, fiecare gubă, înainte 
de-a fi cusută, după ce a fost țesută, a fost vâlturată 
ore în șir în aceste vâltori. De amintit că și Veturia 
Breban este una din cei care au pe proprietatea 
dumnealor o vâltoare.  
     Întrebate, aceste doamne, cum ar descrie o 
vâltoare, iată câte explicații am primit: „Apoi, din vale, 
pornește un valău, pe care, merge apa în vâltoare. 
Locul de vâltoare se alege puțin mai jos, iar valăul 
este mai sus cu 2-3 metri, față de vâltoarea propriu-
zisă, astfel încât atunci când ajunge apa în vâltoare 
de pe valău, să-i dea o mișcare de rotație. Că apa se 
învârtește una într-una în vâltoare. Apa nu stă în ea 
ci mereu se învârtește. Așa se învârtesc și hainele, 
gubele sau cergile pe care le speli. Vâltoarea îi 
făcută din scândură – doage se numesc. Astea se 
fixează în cuie, doar una dintre ele se poate lua, dar 
are forma de doagă. Pe-aici, pe unde se ia doaga, 
se curăță vâltoarea atunci când în ea se adună 
frunze sau alte mizerii de pe vale”, ne spune Viorica 
Bele, iar Ana Babici, proprietara, continua: „Valăul 
uneori îi făcut din scândură de arin, tăiată mai groasă 
decât scândura de poștă. Alteori îi făcut din ciment. 
Îi betonat până ajunge la câțiva metri deasupra 
vâltorii, și de-acolo se pune, până în fundul vâltorii, 
un valău din lemn, pe care pică apa cu putere în 
vâltoare. Așa se face că apa de tare ce curge, se 
învârte așa în formă de cerc. Dacă arunci hainele 
pentru a le limpezi sau spăla în vâltoare, hainele se 
învârt în vâltoare așa ca într-un cerc, iar apa 
mizerabilă, iese din vâltoare printre doage. Apa 
murdară curge la vale iar altă apă curată vine una 
într-una pe valău, pentru ca să nu rămână vâltoarea 
fără apă. Dacă ar rămâne fără apă nu s-ar învârti 
hainele și nu s-ar limpezi deloc”. 

 
Marița GRIGOR 



Amprentele sufletului                                                     Anul VII, Nr.4 – aprilie  2021 

71 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Michaiela BOANCĂȘ - Italia 

           CUNUNIA CIVILĂ A ANULUI 2021 
 
     O țară fără cultură, are un popor pierdut... 
Un popor fără portul său, nu mai are rădăcini... 
Dar iată că aceasta nu se întâmplă la noi, până mai 
avem tineri ca ei, care nu-si au renegat Rădăcinile! Si 
cărora nu le-a fost rușine să îmbrace straiele  portului 
popular. 
     Si despre cine e vorba? (Deschid o mică paran-
teză...  
     Cum așchia nu sare departe de butuc... E vorba 
despre doi tineri din com Sona, jud Alba... dar care au 
rădăcinile din Biia si Sânbenedic. 
     Nea' Marin cu taragotul lui fermecat. De câte ori nu 
ne-a înveselit, chiar si pe vremea lui răposatu' la 
„Cântarea României” unde eram obligați, să zic așa 
să participăm la spectacole. 
     Dar si după aceea a făcut-o din plăcere, căci cine 
o are, o are în sânge. 
     De câte ori mă duceam să îl rog să vină să cânte, 
prima îmi spunea "păi acum îs Om bătrân, tu copilă, 
nu mai viu... da voroveste cu nan'ta Marie, dacă mă 
lasă, viu! 
     Abea aștepta... ăștia sunt Oameni adevărați cu 
drag de tară, de popor si de tradiție! 
     Si acum închizând paranteza...) Să trec la nepoții 
săi, care iată că au ales să-si unească destinele în 
straie tradiționale, în stil rustic, afară în natură! 
     Diana Radu si-a unit destinul cu Alin Petric, fiind 
binecuvântați de părinții lor spirituali, de părinții și 
bunicii lor si de surori si toți cei apropiați! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mare mi-a fost bucuria si totodată uimirea, văzând 
cât de frumos si cu câtă mândrie au purtat haina 
tradițională și anume portul popular de pe Târnave! 
     Să sperăm că și alți tineri le vor urma exemplul și 
să arătăm lumii de unde venim și din cine ne tragem. 

     Dintr-un popor de țărani harnici si mândri de tara 
si cultura lor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tinerilor miri, să le dorim din toată inima, Casă de 
piatră, multă sănătate, fericire si bunul Dumnezeu    
să-i binecuvânteze cu, copii frumoși și sănătoși, care 
să ne ducă mai departe tradiția și obiceiurile! 
     Am să vă demonstrez cu niște fotografii, trimise 
chiar de minunata noastră mireasă, Dyana Petric 
căruia îi mulțumesc că mi-a permis să scriu câteva 
rânduri despre ei! 
     Fiți fericiți și binecuvântați! 
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Nelu DANCI - România 

     ZÂI PE STRUNE… 
 
Zâi* pe strune măi bădiță, 
Cum îi place la mândruță, 
Numai scurt și apăsat, 
Ca la noi la joc în sat. 
(*zâi – vb. a zice, să-mi zici) 
 
Zâi pe struna cea mai groasă, 
S-audă mândra de-acasă, 
Trage și pe cea subțire, 
Așa cum știi tu mai bine. 
 
Că eu și cu mândra mea, 
Într-una vom tot juca, 
Să privească babele 
Și s-auzi poveștile. 
 
Voi striga și strigătură,  
La jocul ce e la șură, 
Voi bate podelele, 
Până sar pingelele. 
 
Mâine eu la târg voi mere, 
Să-mi iau cizme pe plăcere, 
Pe care eu să pot bate, 
Când mă duc la joc pe sate. 
 
Și să bat pe ele tare, 
S-audă mândra din vale, 
Cu care eu am jucat, 
Când am fost la joc, fărtat. 
 

CODRULE, BĂTRÂNULE…   
 
Codrule amu nu-i bine, 
Nici de tine, nici de mine, 
Pe tine te taie austriacu’ 
Pe mine mă doare capu’. 
 
Și suntem bătrâni de-amu 
Nu mai suntem buni altu’, 
Tu numai lemne de foc, 
Iar eu să stau pe cojoc. 
 
Și gândesc cum mai demult, 
Cărări prin tine am avut  
Și tu nu m-ai spus la nime, 
Când mergeam cu oarecine. 
 
Mi-ai fost prieten devotat, 
Să stau jos tu m-ai lăsat 
Și să beau chiar apă rece, 
Din izvorul care trece. 
 
Și sursură ușor, frumos, 
Curgând la vale în jos 
Și uite așa bătrâni și noi, 
Povestim doar amândoi. 
 
Eu gândesc când tânăr eram, 
Prin tine cu drag umblam 
Și amu tu ești tăiat, 
Iar eu umblu supărat. 
 

MÂNDRA MEA E ȘTRENGĂRIȚĂ… 
 

Mândra mea e ștrengăriță, 
Seamănă c-o garofiță,  
Dar n-o are fiecare, 
Că nu crește pe cărare.  
 
Cu zâmbetul ei frumos,  
Mă face să cad pe jos, 
Lumea mă crede beteag, 
Nu știe că eu am drag. 
 
Pentru această copiliță, 
Frumoasă și fără fiță, 
Ce cu ochii m-a vrăjit, 
De nu mai dorm liniștit. 
 
Noaptea mă trezesc buimac, 
Nici nu știu ce să mai fac, 
Nici nu pot s-o scot din gând, 
Ori mie sete sau sunt flămând.  
 
Mă trezesc și stau afară, 
Cu mult dor la inimioară,  
Poate trece ștrengărița, 
Să-i țuc ochii și gurița. 
 
Și de dor mie să-mi treacă,  
Nimenea să nu mă vadă, 
Că eu sufăr și stau jos 
Și de nu-i locul frumos. 

E ÎNNORAT ȘI E SPRE SEARĂ… 
 

E înnorat și e spre seară 
Am un dor la inimioară, 
Dar la nimeni eu nu spui, 
Dorul meu și-al codrului. 
 
Eu și codru mare fărtat, 
La umbră el ma lăsat 
Și eu lui i-am povestit, 
Cu mândra cum m-am iubit. 
 
Și el nu m-a spus la nime, 
Unde am fost și cu cine? 
De spuneam la prieten bun, 
Era plin satu’ acum. 
 
Unde am fost, cum am umblat,  
Cu mândruța din alt sat? 
Și atunci să-mi spui tu mie, 
Cine e de omenie? 
 
Prietenul meu cela bun 
S-au codru verde, bătrân 
Și amu judecați fiecare 
Cine-i cel bun, nu codru oare? 

 

          IIA ROMÂNEASCĂ  
 
Ia românească, o purta bunica mea, 
Iar acuma chiar o poartă, toată 
familia, 
Au început s-o îmbrace, tinerele fete, 
Ce-s frumușele și cochete. 
 
Când le vezi pe drum mergând, 
Tot povestind și vorbind, 
Parcă soarele răsare,  
După ploaia asta mare. 
 
Pe la noi prin Maramu', 
Unde e mai fain locu', 
Mândra frumos îmbrăcată, 
Poartă ie, ca altădată. 
  
Dar la noi în toată țara, 
Ia se poartă, mai ales vara, 
De la copii la bunici, 
Toți poartă ia, pe aici. 
 
Și e foarte apreciată, 
Ia frumos îmbrăcată, 
Admirată, prin străinătate 
Și în Canada, măi fârtate. 
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Marița GRIGOR - România 

     BLESTEMUL DE MAMĂ 
  (Balada lui Constantin și Elena) 
 

Foicică micșunea, 
Avea Leana, nici c-avea, 
Trei feciori și-o fată mare, 
Lena cea veselă are. 
Trei feciori ca niște  zmei, 
De-a dragu’ te uiți la ei 
Și-o fetiță râzătoare, 
Subțirică-ncântătoare, 
Ruptă-i dintr-un raz’ de soare. 
Mult cu mama semănă, 
Deci, Lenuța-o boteza, 
Pe numele maică-sa. 
 
Câți feciori au fost prin țară, 
Toți venit-au ca s-o ceară. 
Mândri și viteji feciori, 
Venit-au ca pețitori. 
Dar Lenuța cu mirare, 
Răspundea la fiecare, 
Că-i prea tânără, și-așa 
Și-ncă nu s-ar mărita! 
  
Mai la urmă s-arătară, 
Doi feciori din altă țară. 
Doi feciori ca niște flori, 
Venit-au ca pețitori! 
 
Lenuța când îi vedea, 
Mamii sale-așa-i zicea: 
- Vezi, iubită, mama mea, 
Din voinicii aieștea doi, 
Care-au venit azi la noi, 
Mie-mi place unul tare, 
La mers și la căutare, 
Că-i înalt și subțirel 
Și m-aș duce după el! 
  
 
 
 

Dar Leana pe gânduri sta, 
Gândurile-o frământa 
Și din gura-i cuvânta: 
- Draga mea Lenuță, fată, 
Fiind așa de-ndepărtată, 
Dor de tine-o să m-apuce, 
La mine cin’ te-a aduce? 
Dor de tine mi-a veni, 
La mine când îi veni? 
  
Doi frați ai Lenei striga: 
- Pe Lenuța nu o da 
Și de noi n-o-nstrăina! 
Dar copilul cel mai mic, 
Constantin copil voinic 
Lăcrima din ochi cu jale 
Și-așa zice mamei sale: 
- Nu ești mamă cu dreptate, 
Nici la soră, nici la frate, 
 
Că noi toți suntem trei frați, 
Toți crescuți ca niște brazi 
Și noi ți-om putea aduce, 
Pe Lenuța ta cea dulce! 
Ascultă mamă iubită, 
Pe Lenuța o mărită! 
N-o lăsa nemăritată, 
Fie cât de depărtată! 
Că de te-a ajunge doru’, 
Eu îți rămân doar fecioru’. 
Eu la dânsa mă voi duce 
Și acasă ți-oi aduce! 
  
Și Leana se dupleca, 
Pe Lenuța-o mărita! 
  
Dar, au fost ce-au fost să fie, 
Că-au dat boli și urgie 
Și-au dat Dumnezeu cel 
Sfânt, 
Vremuri grele pe pământ 
Și de multă răutate, 
Mureau oamenii pe sate. 
 
Și-au murit și trei feciori, 
Ai Lenuței frățiori! 
Constantin înc-au murit, 
Gândul nu și l-a-mplinit. 
Lena singură rămasă, 
Fără de feciori în casă 
Și ea biata supărată, 
De multă jale mâncată, 
Se ducea pe-a lor mormânt 
Și se văieta plângând. 
Și plângea și suspina 
Și cu jale cuvânta: 
- Fiilor de-al vostru dor, 
Stau pe gând să mă omor, 
Fie-vă somnul ușor! 

De-altă dată blestema 
Și blestemând cuvânta: 
- Constantine, Constantine, 
Fire-ai blestemat de mine. 
Blestemat de mama ta, 
Că ai dat pe sora ta. 
Frații tăi mie-mi striga, 
Pe Lenuța nu o da! 
Tu ai dat-o blestemate, 
Pe hotare-n depărtate! 
Dar te blestem, blestem greu, 
Din tot suflețelul meu, 
Pământul nu te primească, 
Țărna să nu te voiască, 
Lutu-afară te izbească, 
Căci de dorul Lenuței, 
Rup-un firul vieței! 
 
Blestemat-au azi și mâini 
Și luni, ani și săptămâni! 
Și, o vai, ce s-a-ntâmplat, 
Căci blestemul s-a legat, 
Că-ntr-un amurgit de seară, 
Iese Constantin afară, 
Din groapă, galben la față, 
Cu trup rece ca de gheață! 
  
El din groapă cum ieșea, 
Din gură își cuvânta: 
- Duce-m-aș că mama-mi cere, 
Da’ nu pot că n-am putere! 
- Duce-m-aș că-s blestemat, 
Dar nu pot că-s îngropat! 
Repede-și făcu o cruce, 
Zice Constantin, tot zice: 
- Nici la maica nu m-oi duce! 
Lui Dumnezeu se ruga, 
Zicând Constantin așa: 
- Sălaș mândru, sălășel, 
Fă-te-un șchiop de călușel, 
Să pot călări pe el! 
- Iar tu scândură de brad, 
In care-am fost îngropat, 
Lasă-mă să ies afară, 
Să mă duc în altă țară, 
După a mea surioară! 
- Iar tu crucea mea de piatră, 
Fă-te spadă de perlată! 
- Iar Tu, Doamne, mă învie, 
Dă-mi putere astăzi mie, 
La Lenuța mă voi duce 
Și acasă ți-oi aduce! 
La Lenuța să mă duc 
Și acasă s-o aduc! 
 
Dumnezeu l-au ascultat, 
Putere de viu i-a dat, 
Sălașu-n cal s-a schimbat. 
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Iară crucea cea de piatră, 
Se făcu spadă de perlată! 
Constantin a-ncălecat 
Și spre Lenuț-a plecat. 
Și-ncă n-au fost bine seară, 
Până când descălecară, 
La Lenuța-n altă țară! 
  
Lenuța când îl vedea, 
Ea din gură-i cuvânta: 
- Spune-mi frate, Constantine, 
Spune-mi dacă-i rău sau bine? 
Vezi, nouă ani au trecut, 
De când noi nu ne-am văzut 
Și nici carte nu mi-ați scris 
Și nici vești nu mi-ați trimis! 
  
Constantin văzând așa, 
Din gură îi cuvânta: 
- Lenuță, surioara mea, 
De la-nceputu-ți spun așa, 
Pe acasă toate-s bune! 
Mama încă-i sănătoasă, 
Pe acas-toate-s frumoasă! 
Frații tăi se însurară, 
La nuntă nu te chemară! 
Eu ți-s frate mai cu dor 
Și fiindcă eu mă însor, 
Eu la tine am venit 
Și la nuntă te-am poftit! 
  
Lenuța îl cunoștea 
Și din gură-i cuvânta: 
- Spune-mi, frate, Constantine, 
Dar te rog să-mi spui tu bine, 
De mă chemi la veselie, 
Să mă-mbrac a bucurie, 
Iar de mă chemi la jelanie, 
Să mă-mbrac în negre haine! 
  
Constantin îi cuvânta: 
- Îți spun surioara mea, 
Că te chem la veselie 
Și la a mea cununie! 
 
Lenuța pe cal urca 
Și la drum ei că pornea. 
Patru zile lungi de vară, 
Făcură de când plecară! 
Atât au călătorit, 
Puțintel au hodinit. 
Ei prin munți când își treceau, 
Munți, păduri se aplecau 
Și din gură cuvântau: 
- De când e soarele soare, 
Este lumea călătoare 
Și de când e luna lună, 
N-a mai fost așa minună, 
Să meargă viu’ cu mortu’, 
Tot alăturea cu codru’! 
 

Să meargă viul aproape, 
Cu cel mort ieșit din groape! 
  
Lenuța îi auzea 
Și din gură-i cuvânta: 
- Auzi, frate, Constantine, 
Cum vorbesc munții de tine!? 
- Lasă-i soră să vorbească, 
Vorbele să-și isprăvească! 
Ei, să fie cu cântatu’, 
Noi, să fim cu ascultatu’. 
Ei, să fie cu vorbitu’, 
Noi, pe drumu’ ce-am pornitu’! 
Ei, păzească-și cântecu’, 
Noi, ne păzim umbletu’! 
  
Când a fost a cincea zi, 
Soarele că răsări 
Și ei tot pe drum au fi, 
De sub soare, printre nor, 
Se zărea și satul lor, 
Plin de negură și dor! 
Constantin a cuvântat: 
- Lenuță, surioara mea, 
Tu cu al tău călușor, 
Du-te mai încetișor! 
Tu cu al tău căluț, 
Du-te mai chitilenuț! 
Că eu cu-al meu călușor, 
Merge-voi mai tărișor, 
Ca să-i dau mami de știre, 
Să-ți facă bună primire, 
Să-ți întindă mesele, 
Să umple paharele. 
 
Și Lenuța asculta, 
Căluțul încetinea 
Și pe cal încet venea. 
Constantin a-ncălecat, 
Nu acasă pe cuvânt, 
Ci de-a dreptul la mormânt! 
La mormânt cum ajungea, 
În genunchi îngenunchea, 
La Dumnezeu se ruga! 
Calcă lut și glie groasă: 
- Sălaș strângător de oasă, 
Dusu-m-ai și m-ai adus 
Și călare și pe sus 
Și-ai făcut un mare bine, 
Pentru mama, pentru mine. 
Pentru mamă, pentru fată, 
Pentru mine, totodată, 
A sosit, vremea, sosit, 
Să intru de unde-am ieșit! 
Iar tu, Doamne, Doamne, Sfânt, 
Dă-mi iar locul în mormânt! 
Dumnezeu l-a ascultat 
Și din nou el s-a-ngropat! 
 
Lenuța, acas’ când ajungea, 

Foarte tare se mira. 
Acasă totul schimbat, 
Acasă totul stricat! 
Porțile stricate, rele, 
Iarba-i mare printre ele! 
Staulul stricat și gol, 
Iarba-i mare prin ocol, 
Iar la ușă se repede, 
Ușa încuiat-o vede. 
  
După ce ea se mira, 
Din guriță-și cuvânta, 
Către biata măicuță, 
Care sta și lăcrima: 
- Maică, măiculița mea, 
Deschide-mi tu portița, 
Căci eu sunt iubita fată, 
Lenuța cea depărtată! 
Maica din casă gemea 
 
Și din gură-i cuvânta: 
- Du-te-n foc și-n zile grele, 
Lasă-mă-n zilele mele! 
Du-te-n foc, te du de-aici 
Și cu mine nu grăi, 
Nu mă mai batjocori! 
Trei feciori eu am avut, 
Pe tustrei i-am pus în lut 
Și o fată măritată, 
Într-o țară-ndepărtată 
Și de soartă blestemată. 
Însă fie blestemat, 
Cine mi-au îndepărtat, 
Cine mi-au înstrăinat! 
Pământu’ să nu-l primească, 
Țărâna să nu-l voiască, 
Lutu-afară să-l lipească! 
 
Lenuța cum auzea, 
Foarte tare se-ntrista 
Și din gură cuvânta: 
- Lasă-mă, mămucă, lasă, 
La ’mneata să intru-n casă. 
 
Și Leana cu greu o lasă! 
Și pe scaun ea o puse 
Și câte și câte-și zise! 
Și pe scaun se punea 
Și la dânsa se uita 
Și din gură-i cuvânta 
Și Lenuța-o cunoștea! 
- Vai maicuța-ai blestemat 
Și blestemul s-a legat! 
Leana-atunci se-nfiora, 
Gândurile-o frământa 
Și cu jale-i cuvânta: 
- Hai Lenuța la mormânt! 
 
Și ele se îmbrăca 
Și la mormânt alerga. (Va urma) 
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Marieta COMAN - România 

 
                                      MĂ TEM… 
 
Cel mai tare mă tem că sunt un trecător neimportant prin lume, 
că valul vieții mă acoperă și șterge tot ce eu însemn, 
că sunt prea mic pentru a putea cuprinde atâtea doruri și emoții 
și a le împrăștia în oceanul vieții, ca să le plimbe prin etern. 
 
Cel mai tare mă tem că timpul scrijelește 
din calendare zile și le aruncă în neant, 
cu trecerea lui se preface că nu ne atinge, 
vedem că ne dezamăgește, după ce trecut-au ani.... 
 
Cel mai tare mă tem că nicicând nu voi putea cuprinde 
întreg frumosul și miraju-acestei lumi 
că mi s-au dat puțin, prea puține clipe, 
cât să-mi ajungă sa clădesc aici un paradis.... 
 
Cel mai tare mă tem... că Dumnezeu mi-a dat deja un paradis 
și eu, probabil, nu l-am deslușit... 

        STROPI DE VERS 
 
Atâtea zile aprinse de cucubeie 
am strâns 
și-atâtea zile atinse de umbre 
am ascuns, 
atât am căutat frumosul, 
din urât 
și am ales doar binele din răul  
de unii, făcut... 
 
Și-am văzut în orice pahar, 
doar jumătatea plină 
și-n orice drum închis, 
o poartă de lumină... 
Și doar așa am reușit să țes 
în suflet, 
stropi de vers ales. 
Și îi voi împrăștia celor care 
caută acum,  
drumuri cu soare... 

        PRIZONIERA PLOII 
 
Și poate-aș vrea să spun că sunt 
o adiere de vacanță, 
pe-un cer albastru infinit, 
o rază dulce de speranță. 
O mare-albastră ce aduce, 
cu a ei valuri înspumate, 
un soare cald și-o tresărire 
de cioburi mici de fericire... 
 
Și poate-aș vrea să spun că am  
a valului mișcare lină, 
a unei bărci plutire-n larg 
și libertatea ei deplină. 
A pescarusului ce se inalta, 
avântul, fâlfâind prin nori, 
sau a meduzei transparență 
ce-noată liberă prin mări. 
 
Dar sunt doar prizoniera ploii... 
a picăturilor ei mari, 
a cenușiului și-a norilor 
cei negri și întunecați și goi. 
Și văd după fereastră numai, 
cum cade, cade și stropește, 
o zi în care cauți libertate 
și vezi doar o perdea de ape. 
 

 

 

 

. 

 
 

 

 

Eternitatea m-a lăsat să o semnez 
cu amprenta unui vers… 
 
M-AM COMPUS ÎNTR-O POEZIE 
 
Mă căutai într-un vers nescris încă 
abandonat la o margine de pagină, 
când gândurile se roteau  
într-un haos de simțuri, 
acolo unde ar fi trebuit  
să îți găsești poemul. 
Mă căutai prea devreme, într-un timp 
când nu existam încă. 
Așteptai să mă citești cu nesaț 
dar eu îmi căutam sensul,  
sensul vieții ... 
Până într-o zi, când l-am găsit: 
m-am compus într-o poezie 
și tu...ai putut să mă citești. 
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 Bianca-Georgiana BELE 
            România 

CHIUZBAIA, CHIUZBĂIENII ȘI HORA UNIRII 
24 ianuarie 2018 

... celor 159 de ani de la MICA UNIRE ... sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza ... 

Hai să-ntindem hora mare, 
Ca-ntr-o zi de sărbătoare, 
Pe acest străbun pământ, 
Sub cerul senin și sfânt. 
Să gândim cu bucurie, 
La a lui Cuza domnie. 
Cuza mândru, brav bărbat, 
Care-ntâi ne-o adunat, 
Numa-odată ce-o strigat: 
,,- La unire drag fârtat!”. 
 
Azi că-i mare sărbătoare, 
Toți întindem hora mare, 
Din Carpați și Subcarpați, 
Haideți să trăim ca frați, 
Să nu ne lăsăm, lăsați! 
Și să nu ne dușmănim, 
Ba în pace să trăim, 
Să nu vină cel străin, 
Să ne spună că-i stăpân, 
Pe pământul nost străbun! 
 
De aici, din Chiuzbaia, 
Hai să-ncepem noi hora, 
S-o jucăm întâi în sat, 
Cum strămoșii ne-o-ndemnat 
Și cum Cuza ne-o-ndemnat! 
Din Chiuzbaia, cu mult iureș, 
Hai să trecem în Maramureș, 
Pe la poale de Gutâi, 
Tot ținându-ne de mână, 
Jucăm hora cea română. 

Gutâiul dacă l-om trece, 
Ne-om opri la apă rece, 
La izvorul lui Pintea 
Și-apoi, să pornim spre Moldova, 
Prin Câmpulung și Suceava! 
De acolo la Cernăuți 
Și de-om ajunge desculți, 
În horă ne-om învârti 
Și de rușine n-om fi, 
Cu frații noșt(r)i, de-aci! 
 
Iașiule, Putnă, Bacău, 
Acum vine rândul tău,  
Hai în horă, că nu-i greu. 
Iar din Bacău, la Focșani, 
Să moară ai noșt(r)i dușmani, 
N-aivă zile, n-aivă ani! 
Din Focșani, în Dobrogea, 
Toți cu toți, ne-om aduna, 
Jumate din Românie, 
Suntem prinși într-o frăție, 
Cine-o vrea, cu noi să vie! 
 
Prin Agigea-n București, 
Românie, să trăiești! 
Bucureștiul l-om lăsa 
Și-om merge-n Oltenia. 
Duce-ne-om la oltencuțe, 
Să ne coase opincuțe 
Și-om mai fa un pas și-o cruce 
Și-n Severin om ajunge! 
De-acolo în Timișoara 
Și-am jucat cu toată țara! 
 

Aiciuca mult n-om sta, 
Vom veni-n Oradea. 
În mijlocul Bihorului, 
Credeți c-om sta locului? 
Din Oradea, din Bihor, 
Venim și într-un picior, 
Spre mijlocul Clujului, 
La statuia Iancului 
Și-apoi, după ce ne-om învârti, 
Spre Baia Mare-om porni, 
Pe cărările Pinti! 
 
Iar următoarea plecare, 
A fi chiar spre Satu Mare, 
Cu oșenii ne-om întâlni, 
La mijlocul cărării 
Și-om începe-a țâpuri, 
Sub grumazul ceterii! 
Și-apoi hai pe văi în jos, 
Spre Codrul nostru frumos, 
Ce ne-o dat răcoarea lui 
Și apa izvorului 
Și umbruța fagului. 
 
Dacă noi ne zicem frați, 
Până dincolo de Carpați, 
Din Ardealul nostru sfânt, 
N-am cedat deloc pământ 
Și nici nu ne-am vrut lăsa, 
Ignișul sau țarina, 
Nici sfântă biserica! 
Ignișule falnic munte, 
Peste tine-om fa noi punte 
Și-om merge tot înainte. 
 
Și-om ajunge în Gutâi, 
La frații noștri dintâi, 
Pe-aici pe cărarea ta, 
Umblat-o și domn Pintea, 
Frică-n boieri ce băga, 
Făr-de-avere că-i lăsa. 
 
Moșii noștri s-or jertfit, 
Cât au trăit pe pământ 
Și mult sânge o vărsat, 
Dar din pământ n-or cedat, 
Nici o palmă, că-i păcat. 
Țara noastră-i România, 
Pământul de-aici, ori glia, 
Să sărim, s-o apărăm, 
La alții să n-o lăsăm, 
Că de nu înjug noi stăm.  
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Dragoș GELU - România 

                                NELINIȘTE 
 
Nu reușesc să disting marginea dintre zi și noapte, 
     Dar știu că noaptea are un gust amar. 
          Aș desființa noaptea, aș trece de la zi la zi 
               Fiindcă noaptea-i amăgire și timp irosit 
                    Așa cum este acum, presupun că e un exercițiu 
                         Pentru atunci când vom trece și nu vom mai fi! 
 

            ÎNSERARE 
 
Umbrele cu aripi stufoase, 
somnolente, 
cuprind depărtările. 
 
La ore neștiute de nimeni 
vine înserarea tiptil - 
ca o felină desprinsă 
cu întunericul 
 
Pe un pisc al singurătății lui 
și-au întemeiat moșia 
corbii și caprele negre - 
exploratori ai înălțimilor dense. 
 
Muntele geme arareori, 
crește și descrește 
precum pântecul femeii 
la soroc. 
 
Clipele rămân în casa aceea 
în care, ba ne-am iubit, 
ba am murit. 
 
Doar ochii tăi rămân într-ai mei - 
atunci când înserarea dispare 
ca o mireasă furată! 
 
începe cu o stea călăuzitoare 
continuă cu câteva stele 
apoi cu un întreg cer înstelat 
ce mereu ne învață să-i dăruim 
inimile noastre de îndrăgostiți! 

   CULORI ÎN ALB-NEGRU 
 
Culori calde, culori reci 
Suflete calde, suflete pustii 
Viața, ca o pânză enormă 
Mi-e colorată în gri - 
E o fotografie de album prăfuit; 
Viața-mi, o stampă alb-negru 
E compusă din instantanee gri 
Mi-am colorat viața-mi 
În nuanțele ochilor tăi 
Am să-mi dăruiesc o altă viață 
Întotdeauna cu un petec de cer 
Albastru doar în inima ta... 

   SEMN DE ÎNTOARCERE 
 
Ne-atinge ochiul stâng, durerea 
aripa păsării ce lasă, 
o toamnă și mai grea, tăcerea 
și atâtea amintiri ne lasă. 
 
Nu trece pragul de iertare 
vin, alte stoluri lungi de ploi, 
o umbră doar, pentru plecare 
și-un adăpost de ploi. 
 
Rămân copacii, mâna, creanga arsă 
un semn de-ntoarcere, și-apoi, 
privirile, o geană ștearsă 
și-un anotimp de ploi. 
 

SINGURĂTATEA MURIBUNDULUI 
 
Motto:  
„Toată viața mi-e cuprinsă  
                         în această linie” 
 
Glia mă cheamă 
Năzuințele mi se destramă; 
Somnul coboară 
Și mă doboară. 
Pasărea stă la pândă 
Resemnarea mi-e blândă, 
Ciocul ei mă dorește 
Cu ghearele scoase sosește, 
La trupul meu se oprește - 
Viața-mi se sfârșește... 

      ARIPI NOI 
 
la începutul nopții 
mi-a crescut un vis 
se făcea că aveam aripi 
și puteam să zbor 
să aduc mângâiere 
semenilor singuri și bolnavi 
dar erau atât de mulți 
încât aripile mele 
au devenit de plumb 
la atâta tristețe și plânsete 
trebuia să plec de aici 
există cineva care cunoaște drumul 
îmi trebuie doar aripi noi... 
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 Adrian POP - România 

DEBUT LITERAR 

 GATA! M-AM SĂTURAT! 

     „-Gata! M-am săturat! Până aici! Așa nu se mai poate! De câte ori le-am spus? De nenumărate ori, 
bineînțeles! Am schimbat ceva? Nu! Înghit, frustrările, jignirile, nemulțumirile, în continuare și merg mai 
departe. De ce? Ce forță mă poate împinge să continui, să nu renunț? De ce nu pun punct o dată pentru 
totdeauna? Oare, mă tem că nu mă voi putea descurca „în afară? Nu”!... 
Întrebări, dar și răspunsuri… Întrebări la care încerc să nu răspund, doar le pun, deoarece, probabil, mi-
e teamă că aș putea găsi soluția descătușării mele. 
     Oare, câți dintre noi poartă în suflet povara acestui monolog de renunțări și reveniri, fără răspuns? Ca 
și comandant, încerc să pătrund în mintea fiecărui subordonat, să dezleg „lăcatele” frustrărilor și 
nemulțumirilor, dar, reușesc? Cu siguranță, nu, întru-totul! Faptul că sunt „șef” creează un obstacol, iar 
reminiscențele trecutului, adânc înrădăcinate în mintea fiecăruia din noi, fac comunicarea să se dezvolte 
pe aceleași tipare stereotipe, și banale, în care uzura cuvintelor folosite duc întotdeauna la același 
deznodământ. 
     „-Gata! M-am săturat! M-am săturat de atâtea legi, dispoziții, ordine care, se bat cap în cap. M-am 
săturat de controalele inopinate și de măsurile inventate!”. Dacă întreb de unde vin acestea, răspunsul 
este implacabil, același: „-Ce vrei, ești în control iar dacă nu lași ceva măsuri de executat, sunt luat în 
șuturi de cei de sus!”. Tot timpul auzi asta. Tot timpul auzi: „-Așa a ordonat șeful!”, de parcă, vezi, Doamne, 
el nu ar vrea să lase măsurile inventate. „- Știi… șeful”!… și ca să întărească cuvintele, face o grimasă, 
și ridică din umeri neputincios.  
     „-Feliciti! Totul este în regulă. Nu am ce măsuri să las”!… Un surâs îmi luminează fața o secundă, 
pentru ca în secunda următoare să râd, de-a binelea, de stupizenia speranței. Visez… visez speranța, și 
sper să se schimbe ceva, dar eul meu îmi spune aidoma celor pe care doresc să-i critic, dar nu voiesc să 
recunosc și mă compătimesc de fățărnicia și ipocrizia de care dau dovadă. Chiar așa să fie? 
     „-Gata! M-am săturat! M-am săturat să răspund, să stau plecat, să mi se atribuie și să mi se aducă 
învinuiri, din cauza altora”. Se consumă topuri de hârtie pe diverse instructaje. Se consumă timp pentru 
aducerea la cunoștință, a acestora, pe bază de semnătură, iar când se întâmplă o nenorocire nu au nicio 
valoare. 
     „-A luat la cunoștință! A știut! A semnat instructajele!”. Încerc, sau încercăm, să ne „scoatem”, dar fără 
niciun efect. „- Ești vinovat pentru că s-a întâmplat! Instructajele de care amintești nu mă interesează! 
Erau eficiente dacă nu se producea evenimentul!”. La un astfel de raționament simți cum stomacul se 
dilată iar capul explodează în mii de particule. Ți se taie respirația și un nod uriaș îți obturează respirația. 
După zile de stres și nesomn, în care ești întors pe toate fețele, aștepți pedeapsa ca o izbăvire.  
Dar, nu se termină aici. La sfârșit primești muștruluiala șefului, cu capul aplecat, privirea pierdută. 
Cuvintele răstite te străpung, te despică. Timpul se dilată și lucrurile din jur iau forme titanice, iar tu, 
împietrit și mic, fără reacție și voință, ca o lemură, aștepți să se termine, să scapi, să pleci.  
În final, pleci, scapi, dar cuvintele te urmăresc pas cu pas, secundă cu secundă. Îți umplu mintea și nu 
poți raționaliza, nu poți gândi. Ele revin mereu, mereu și te umplu de amărăciune și de supărare. Cu 
timpul, trece, uiți și ajungi să te întrebi: „-Dacă șeful a avut dreptate?”, sau, „-Dacă puteam să previn 
evenimentul?!”.     
     Adevărul este că trăim într-o continuă contradicție cu cei din jur, cu noi înșine, cu lucrurile 
înconjurătoare. Închei, fără a găsi un final. M-am plictisit de tot ce este în jurul meu, și, sincer, îmi vine să 
strig, dar nu o fac! Totuși, scriu: „-Gata! M-am săturat!”.  
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PE ARIPI DE VIS – redactor Ina DUMITRESCU 

 Ina DUMITRESCU - România 

          OGLINDA 
 
Curajul mă abandonase, 
     Dar azi l-am provocat la o remiză... 
          Și l-am privit în ochi, cu șansele egale 
               A unei lupte drepte și fără nici o scuză. 
 
               Încă mai simt plăcerea  
                    De-a dărui surâs și liniște și pace... 
                         De a primi în dar o floare, poate-un vers, 
                              Și fără plată, doar bine de a face. 
 
                              Dincolo de oglindă 
                                   Văd ochii ce așteaptă, nelămuriți... 
                                        Nesiguri... și le rezist cu teamă... 
                                        Iar lupta ce urmează, se va da între minți.  
 

               TIMPUL TĂCERII 
 
Îmi adun gândurile în cunună de cântec 
Și-l străbat retrezind tăcute ecouri, 
Îmi adun bocetele în piramide de flori 
Și le tac, lin, în întinderi de doruri. 
Îmi râd liniștea cuibărită în suflet 
Și-o arunc pe întinderi cernite, 
Îmi cobor strălucirea din ochi 
Și-o sădesc pe alei pietruite... 
Mă strecor în clepsidra iubirii 
Și alunec cu nisipul ușor  
Mă renasc și clepsidra răstorn. 
Nu timpul trece prin noi 
Ci noi pe el îl străbatem... 
Cu mirarea și durerea din ploi 
Ne dorim să răzbatem, 
Ochi in ochi și mâna in mână ... 
Ne urmăm destinul în doi 
Eu si tu devenind simplu, noi. 
Ne scriem propriul poem 
Cu cerneală de albă lumină, 
Început într-un marți cu trifoi 
Și sfârșit într-un capăt de lună. 

                   CUNUNĂ DE LUMINĂ 
 
Mi s-a-ntunecat în suflet azi, în prag de sărbători,  
Mâna mi-a-nghețat absurd, deși pomii-s ninși cu flori... 
Am vrut să scriu despre vină, despre patimi și durere, 
Amintindu-mi cum tu Doamne, ai murit in chinuri grele... 
 
Pentru-a ne salva pe noi de tristețe și de ură, 
Ai primit pe fruntea ta spinii ce ți-au fost cunună. 
Te-ai lăsat lovit de noi, ai plâns cu lacrimi de sânge 
Și-ai pierit pe crucea ta, la suflet pentru-a ne ajunge. 
 
Doamne, sacrificiul tău doar pe unii i-a trezit, 
În mocirla degradării iarăși Doamne ne-am târât. 
Tu ne-ai învățat să fim buni cu răul ce ne cere, 
Doar așa vom fi lumină și vom dobândi putere.  
 
Pică lacrimi rubinii pe obraji ce sare strâng, 
Spinii-au înverzit pe fruntea-ți palidă...și intră-adânc, 
O golgotă se-ntrevede pentru toți, iertați să fim, 
Să purtăm toți o cunună, fie chiar și dintr-un spin. 

                 OS FRÂNT 
 
Jocuri absurde și vicii măsluite, 
Scrisori alambicate trimise către orbi,  
Sonete de iluzii pentru urechi pierdute, 
Cuvinte nerostite ascunse-n guri de snobi, 
Tuș cenușiu scuipat din călimări cu șoapte 
Figuri cu chip de înger și suflet de tăciune, 
Țigări otrăvitoare cu iz de mere coapte 
Ne înconjoară-ncet, vibrând de-amărăciune... 
Ne parfumăm cu molii crezând ilar că-s flori 
Săpăm adânc la baza columnelor din sânge, 
Zâmbim trădării reci și ploilor din noi... 
Ce-am devenit? Ce suntem?... Un os ce-ncet se frânge... 
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Maria SÂNGEREAN-SIBIOARA 
                România 

                 IZVORUL IUBIRII... 
 
Pustiul tăcerii nemilos inima-mi îngână, 
     Dar văpaia sufletului mă poartă de mână, 
          Spre lacustra unde răsăritul este secundă 
               Și ființa mi-e nufăr în iubirea fecundă... 
 
                    Și-n undele line albastre, cu galbene petale 
                         Luntrea lunii curgă doar spre răsărit agale, 
                              Când în măreția nopții, sufletu-mi întinerești 
                                   Cu izvorul iubirii, colbul vieții, tu risipești!         

O, CÂT TE IUBESC! 
 
O, cât te iubesc!       
Chiar mă-nvrăjbesc... 
Cât mi-e de dor 
Cât te ador  
Cât te visez, 
Cât mă întreb 
Cât îmi răspund 
Și nu înțeleg... 
 
O, cât te iubesc... 
Chiar mă înrobesc... 
Cât te doresc 
Cât mă amăgesc, 
Cât îmi lipsești 
Cât mă ispitești... 
Cât sper să rămâi 
Raiul să-mi fii! 
 
O, cât te iubesc... 
Chiar de-mbătrânesc... 
Cât pot să mai sper? 
Cât pot să mai cred? 
O, cât te aștept... 
O clipă să te țin la piept! 
Și mersu-ți recunosc... 
De-ai știi, cât mă sfârșesc... 
Cât ființa-ți prețuiesc 
Când ochii-ți privesc, 
Cât glasu-ți duios 
Mă atrage misterios... 
O noapte de m-ai fi iubit, 
O, cât aș fi de fericit...  
 
O... cât te iubesc!                                   
 
 

       TU... EU...   
 
Când nu-mi ești 
Nici nu mai știu,  
Care dintre noi a plecat.... 
Tu, eu sau amândoi! 
Mi-ești așa de împreună, 
Că te simt când mă ating 
Și parfumul rozelor inundă 
O singură ființă! 
 
Când nu-mi ești... 
Nici nu mai știu, 
Care dintre noi șoptește.... 
Glasul meu, devine al tău 
Cuvintele sunt ecou nestins, 
Ce-mi răvășesc gândul... 
Și insomnia fură noaptea 
De iubire...A mea?  A ta? 
 
Când nu-mi mai ești, 
Nici nu mai știu... 
Care dintre noi lipsește... 
Eu, tu sau amândoi 
Atunci doresc să te uit! 
Dar, îmi-ești așa de înstăpânit 
Și mi-e o stare nefirească... 
C-am să mă pierd, pe mine!   

                CLIPA ÎNVIERII 
 
Plouă liniștit din cer, o lumină palidă, 
Și înserarea se apropie, ce trist suspină,  
Natura-i cuprinsă de-un neștiut freamăt... 
Pioasele mironosițele stau în rugăciune, 
Și lacrimile lor cad, pe sfântul mormânt... 
Și-n pura credință nădăjduiesc, un semn... 
 
Căci au pătimit, alături de Fiul Omului... 
”Oțetul” hiuduielii, pietrele întunericului, 
Chiunurile urgiei, suind Golgota sufletului... 
Și-au îngenuncheat, sub nesfărșita acceptare 
Și blândețe, a chipului torturat și însângerat  
De spini nesăbuinței, de orbirea adevărului! 
 
Măslinii raiului, cu roua fină-a frunzelor 
Și cu florile de ulei tămăduiesc, rănile... 
Batjocora, aruncată-n obrazul Sfântului... 
Isus, nemuritor, se înalță-n în slava Tatălui... 
Îngerii dansează, preamărind în veci Învierea! 
Bucuria răsună și azi în ceruri și pe pământ! 
 
Iar, voi neiubitorii de neam, destul ați dormit... 
Deschideți ochii, propășiți lumina aproapelui, 
Lepădați sufletul de șarpe, ce hulpav vă ține, 
Ardeți coroana de spini a blasfemiei nedrepte, 
Striviți lăcomia, ce vă hrănește nemiloasa trufie... 
Opriți marșul urii și surpați Golgota minciunii! 
 
Ascultați cântecul cetelor îngerești și bucuria  
Vieții, ce naște iubire și se întoarce-n iubire... 
Îmbrățișați crucea dragostei și slava dreptății!  
Și-n clipa Învierii, simți-veți plinătatea eternă...  
Măreția evlaviei... Semănați iubirea, ce va ocroti 
Grădina Maicii Preasfinte și nația românească!   
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Luci TRUȘCĂ  
    România 

HRISTOS A ÎNVIAT  
 
Domnul Iisus a înviat, 
     Sufletele-a luminat, 
         Creștinii toți au luat lumină 
              Trăind minunea divină. 
 
              „Hristos a înviat” ne spunem 
                   „Adevărat a înviat”, răspundem, 
                        Este credința în Iisus 
                             Care lumină ne-a adus. 
 
                                  Credință și închinăciune, 
                                       Creștinii sunt în rugăciune, 
                                            Aduc recunoștința lor, 
                                                 Măritului Creator. 

            ÎNVIEREA 
 
E sfânta noapte-a Paștelui 
Iată se-ntâmplă minune, 
Este-nvierea Domnului 
Iertarea pentru-ntreaga lume. 
 
Ne scapă Iisus de păcate, 
Luându-le asupra sa, 
Învie în această noapte 
Sperând că lumea va schimba. 
 
Dorind de rele a ne scapă 
Și vrând să devenim mai buni, 
Domnul a luat asupra sa 
Păcatele acestei lumi. 
 
Ne-a iertat, ne-a binecuvântat, 
Acum este noaptea divină, 
Spunem „Hristos a înviat”, 
Veniți de luați lumină! 

VOI FI LÂNGĂ TINE MEREU 
 
Nu-ți pot da luna de pe cer, 
Pe Marte, eu nu te pot duce, 
Doar dragoste pot să-ți ofer, 
Frumoasa mea cu vorba dulce. 
 
N-o să ajungem pe vreun nor, 
Nici într-o altă galaxie, 
Îți ofer dragoste și dor 
Și-ți jur iubire pe vecie. 
 
Promit ca vei fi steaua mea, 
Că vei fi colțul meu de cer, 
Voi fi luceafăr, voi veghea 
Nopțile pline de mister. 
 
În fiecare dimineață, 
Voi fi raza ta de soare 
Care te-alintă, te răsfață, 
Voi fi roua de pe floare. 
 
Voi fi lângă tine mereu, 
Tu Cosânzeană, iar eu prințul, 
Sau poate voi fi un zmeu, 
Prin basme ne vom trăi visul. 
 

        ÎNCĂ NU ȚI-AM SCRIS 
 
Mă iartă tată, încă nu ți-am scris, 
Nu ți-am spus cât îmi este de dor, 
Aș vrea măcar un semn să-mi fi trimis, 
În vis să vii, ar fi mult mai ușor. 
 
Prea repede-ai plecat și ne-ai lăsat, 
Așa a fost să fie, te-ai grăbit, 
Trebuia cu noi să mai fi stat, 
Mai aveam atâtea de-mplinit. 
 
Înc-odată eu îmi cer iertare 
Că n-am venit ca să te văd mai des, 
Acum este târziu și doare, 
Tristețea din suflet nu s-a șters. 
 
Eu n-am putut să-mi iau bunul rămas, 
N-am putut să-ți spun cât te iubesc, 
N-am fost acolo în acel trist ceas, 
Dar tu știai că eu te prețuiesc. 
 
Acum, în versuri eu îți mulțumesc, 
Ai fi fost mândru să le fi citit, 
Mi-ar fi plăcut cartea să-ți dăruiesc, 
Sunt sigură c-ai fi fost fericit. 
 
Te rog mă iartă dacă ți-am greșit, 
Căci nimenea nu poate fi perfect, 
De s-a-ntâmplat, nu asta am dorit, 
Întotdeauna ți-am purtat respect. 
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Cornel MANEA - România 

PASI ÎN ORAȘUL PIERDUT 
   (fragment din noul volum) 
 

Pașii mărunți,  
mă poartă din nou în trecut unde  
gândurile se împletesc cu sunetul pașilor ce se pierd în neant, 
și fără să conștientizez mă trezesc în mijlocul unui decor al unui băiețel,  
care fiind la început de drum, 
își primea primul îndemn spre o lume în care avea multe de pătimit.  
Și rătăcesc pe cărări obosind, 
odată cu pașii lui micuți și îndrăzneți,  
lăsându-mă condus de brațele fine ale femeii ce mi-a dat viață.  
O femeie superbă,  
cu un miros minunat precum liliacul în floare, 
cu ochii sticloși și senini precum cerul albastru și cu un glas atât de melodios, 
de îți întra în suflet odată cu primul sunet ce-l trimitea către tine. 
Eram atât de concentrat, 
încât prindeam aerul rotund precum o pasăre ce zbura către ceruri. 
Mă simțeam precum un marinar, 
ce lupta cu vântul și valurile imense ale oceanelor nervoase, 
când glasul divin, 
al mamei mele mă indemna să fac primii pași.  
Și mă sprijineam hotărât la marginea orei, 
de acel glas ce- l mai aud și acum venind din neant cu multă căldură... 
Simțeam că prind cerul, 
cu mâinile mele micuțe și hohoteam bucuria cu glasul unui înger venit prima dată pe această planetă.  
Nici nu știu când timpul mi-a furat bucuria, 
de a mă plimba cu piciorușele goale prin iarba moale și verde ce îmi gâdila tălpile, 
și îmi răsfăța trupul greoi  
când mai cădeam și rămâneam,  
mirându-mă de vreo floricică ce îmi ieșea grăbită în privirile agere și strălucitoare.  
Priveam atât de mirat, 
încât primul instinct era să o încerc  
între cei doi dințișori, 
ce se răsfățau în gura flămândă și hotărâtă să mai înfulece câte ceva. 
Dar aveam uneori noroc, 
cu grija mamei care mă certa repetându-mi că nu am voie sa mănânc nimic de pe jos... 
Și stau ore în șir să privesc acest minunat tablou ce îmi dă puterea de a fi om, 
chiar dacă acest cuvânt, 
este pe cale de dispariție.  
Lenevesc neputincios în fața unui destin, 
care mi- a fost dat, 
odată cu venirea mea pe pământ..." 
(Va urma) 
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Petronela MOCANU 
       România 

REAPRINDE DOAMNE CERUL CĂ SE-MPIEDICĂ PĂMÂNTUL  
 

Reaprinde Doamne Cerul, să respire zorii iar  
Spulberă cu sete răul, nimicește-al său altar  
Toarnă din Căușul Palmei, peste-ntreaga Ta grădină  
Fire de iubire caldă, și fărâme de Lumină  
 
Seacă Doamne râul urii, ce-și croiește rădăcini  
Și zdrobește cu nesaț, al seminței mărăcini,  
Cerne din privirea-Ți Sfântă, peste oameni bunătate,  
Picură balsam pe inimi, și ne vindecă de toate  
 
Spulberă crudul blestem, ancorat de lume azi,  
Fă să nu mai curgă lacrimi, pe obrazul celor dragi,  
Vorbește cu ai Tăi Îngeri, și le spune la toți Sfinții  
Să presoare cu Lumină, și Senin pe câmpul minții  
 
Cu-ale Tale brațe calde, izgonește răul care,  
A pătruns flămând și lacom, ucigând întreaga zare,  
Stârpește ura și vrajba, ca un Tată Bun și Sfânt,  
Reaprinde Doamne Cerul, și Lumina pe Pământ! 

MI-E SUFLETUL AMURG DE MARE 
 

Mi-e sufletul amurg de mare  
Pătruns de vânt, grăbit de zare  
Atins de furtuni și umbrit de raze  
Lovit de valuri și mii de catarge  
 
Un strop de lumină, aștept pe apus  
Când luna apare, mă bucur nespus  
Alerg înspre ea cu o sete nebună  
Un val uriaș, avântul îmi curmă  
 
Zăresc un nor și mă agăț în grabă  
Sleită de gânduri, de vise pribeagă  
În haina nopții, cerul mă ascunde  
Pe-o lacrimă rece și-o briză ce curge  
 
Mi-e sufletul amurg de mare  
Zidit pe cer când nu e Soare  
Bătut de viscol, pictat de alge  
Străpuns de ger și mii de catarge 

        NEBUN VISĂTOR  
 
Eternă ți-e clipa lângă călimară  
Efemerul plânge în felii de ceară,  
Înflorești păduri și dezgheți izvoare,  
Naști din stâncă aripi și din noapte Soare  
 
Din candela minții aprinzi felinare,  
Pe negura vremii ce zace în zare,  
Clădești din rouă noi Primăveri,  
Le răsădești azi pe un câmp de ieri  
 
Veșnic îndrăgostit de-o nouă iubire,  
Rătăcești bezmetic, cu foc în privire  
Mai agăți de Soare uneori secunda  
Pentru un amor ce-l distruge umbra  
 
Te 'nalți fără aripi, peste Răsărit  
Și aduni în pumni bobi de Infinit,  
Faci din mărăcini, petale de mălin  
ȘI din spinii vremii, ramuri de măslin  
 
Nenumărate pagini, condeiul vâslește  
Filă după filă, nici că se oprește,  
Înfrunți valurile vieții cu chipul zâmbitor,  
Reîncolțești speranța, Nebun Visător! 

 

 



Amprentele sufletului                                                     Anul VII, Nr.4 – aprilie  2021 

84 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viorica CRECAN 
      România 

                      ÎNVIEREA 
 
În miez de noapte când clopotele bat, 
La Casa Domnului ne-am adunat. 
Cu voie bună, cu sufletul curat, 
Cântăm cu toții HRISTOS A ÎNVIAT! 
 
Cântare adevărată din inimi cântată, 
Se-nalță la ceruri, îngerii, sfinți, o așteaptă. 
Unit, pământul cu cerul în cântări răsună, 
Aprinse lumânări noi ținem în mână. 
 
Ocolim biserica cu cântec și cu pași mărunți, 
În biserica intrăm smeriți la rugăciune. 
Toți avem dorința să fim mântuiți, 
Rugându-ne cerând iertăciune. 
 
Biserica răsună de cântece frumoase, 
Că-n noaptea aceasta sfântă, 
HRISTOS A ÎNVIAT! 
Curge bucuria în sufletele noastre, 
Până și când ochii noștri au lăcrimat. 
 
La plecare fiecare-și ia paharul, 
Cu bucățele de pâine și vinul sfințit, 
Pentru sfânta împărtășanie să fie primit, 
Cu o rugăciune, preamărindu-l pe Domnul! 

         NOAPTEA SFÂNTĂ 
 
E noaptea sfântă de ÎNVIERE, 
Cu sufletul curat toți o primim. 
Plăcerea e în sufletele noastre, 
Mergem la biserică să ne sfințim. 
 
E noaptea sfântă când din morți, 
HRISTOS A ÎNVIAT, pământul s-a cutremurat. 
În noaptea asta noi suntem mai buni, 
Cântam cu toții HRISTOS A ÎNVIAT! 
 
Cu lumânări aprinse-n mână, 
Cântecul nostru spre cer se înalță. 
Îngerii și sfinții cântă împreună, 
În cer și pe pământ cântece răsună. 
 
Cerul de sărbătoare e îmbrăcat, 
Cu steluțe multe ceru-i luminat. 
Luceferi mari și Luna minunată, 
Luminează mai tare ca altă dată. 
 
În noaptea sfântă când clopotele bat, 
Cereri, rugăciuni la cer se înalță. 
Rugăciunea, gândul va fi ascultat, 
În noaptea sântă Dumnezeu ne iartă. 
 
La plecare fiecare se împărtășește, 
Cum e datina lăsată la noi la creștini. 
Cât vom trăi îl vom lăuda pe Doamne, Doamne, 
Iar alăturea de noi întotdeauna El va fi. 
 
 

      DUMINICĂ DUPĂ ÎNVIERE 
 
E duminică dimineața după ÎNVIERE, 
Cântăm, salutăm HRISTOS A ÎNVIAT, 
Răspundem ADEVARAT A ÎNVIAT. 
Iertare am dat celor ce ne-au supărat. 
 
În fiecare casa-i sărbătoare, 
Ouăle înflorate parcă zâmbesc. 
Pasca-i frumos împletită-i mare, 
Dar nici păscuțele, mici nu lipsesc. 
 
Friptura de miel este pe masă, 
E bucurie multă armonie în casă. 
După un post atât de lung și mare, 
Acum ne înfructăm cu mâncare. 
 
Copiii se amuză la ciocnit de ouă, 
Fac mare haz se joacă pe afară. 
La țară se respectă datina străbună, 
Se împletesc flori, se face cunună. 
 
Odată cu ÎNVIEREA LUI HRISTOS, 
A înviat NATURA timpul e frumos 
Și noi ne-am schimbat, suntem mai buni, 
Dar până când? Asta nu știm. 
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Fănuța MIHALCEA 
         România 
 

             SUB PICURII DE PLOAIE 
 
Încă te-aștept, iubito, în nopțile de mai 
     Când picurii de ploaie îmi bat pe la fereastră, 
          Adu cu tine șoapta pe care o-ngânai 
               În ceasul dezmierdării ce-a scris povestea noastră. 
 
               Adu trăirea toată și-mparte-o iar la doi, 
                    Din visele trecute clădește-mi un regat. 
                         Aprinde cu privirea, focul mocnit în noi 
                              Nimic nu mă va face atâta de bogat. 
 
                                           Cu un sărut mă-nalță, iubito, peste munți 
                                      Hai, prinde-mă de mână să alergăm prin ploi 
                                 Ce cad ca într-un joc pe ale noastre frunți 
                            Și se preling ușor, în jos, pe nurii tăi. 
 
                            Primește-mă, iubito, să-mi plâng în poala ta, 
                       Iubirea ce ți-o port în inima-mi curată, 
                 Și leagă-mă pe viață spre nu a mai putea 
            Să mă dezlege nimeni, de tine, niciodată. 

        ÎN ZADAR... 
 
Am dorit să-ți fiu, iubite, 
Drum în doi spre veșnicie 
Pe cărări demult croite, 
Însă nu a fost să fie! 
 
Aș fi vrut să-ți fiu o mână 
Sub o perină ușoară, 
Sau arcuș ce cântă-n strună, 
Pe acorduri de vioară. 
 
Aș fi vrut să-ți fiu o umbră 
Într-o vară cu dogoare, 
Un boboc ce se deschide 
Pe sub razele de soare. 
 
In zadar ți-am fost, iubite, 
Și lumină și culoare 
Azi, potecile rănite, 
Au rămas o tristă boare! 
 
Am plecat! Mă duc departe 
Până sus în veșnicie. 
Mi-am pus sufletu-ntr-o carte, 
Învelit în poezie. 
 

   IUBIRE ÎNGEREASCĂ 
 
Din toate darurile care 
Se scurg în noi și pe pământ, 
Iubirea îngerească pare, 
Să fie darul cel mai sfânt! 
 
Glasul iubirii, el înmoaie 
Un suflet plin de-nsingurări, 
Pierdut sub lacrima de ploaie, 
Din care timpul naște mări. 
 
Iubirea îngerească are 
Puterea de-a pătrunde-n noi, 
Pe struna sufletului care 
Nu-și plimbă pașii prin noroi. 
 
Îngerii scutură lumina 
În calea anilor ce vin. 
Iubirii-i crește rădăcina! 
Numai așa trăim din plin. 
 
Iubire dulce, îngerească, 
Îmbracă-mă cu-al tău veșmânt! 
Iubirile să se-nmulțească 
Precum în cer și pe pământ! 

       OCHII MEI VERZI 
 
Sunt peste tot, în preajma ta. 
Chiar de te uiți, tot nu mă vezi, 
De parcă nici n-am fost cândva, 
Femeia ta cu ochii verzi. 
 
Sunt lângă tine, nu m-auzi. 
Și de m-auzi tot nu mă crezi, 
Cum îmi spuneai deunăzi 
Că-nșelători sunt ochii verzi. 
 
Sunt cum mă știi. Nu m-am schimbat! 
Păstrez acel suflet frumos. 
Se vede bine c-ai uitat 
Ochii mei verzi, dar ce folos? 
 
Degeaba inima mi-a plâns 
Și ochii verzi mi-au lăcrimat, 
C-atâta patimă am strâns 
Și-acuma văd. N-a meritat! 
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Delia COPÂNDEAN - România 

                   FEMEIA ȘI FLOAREA 
 
femeia îi spune florii: 
„dacă nu mă opresc să îți spun, 
nu vei ghici niciodată 
cât te văd de frumoasă!” 
 
           floarea răspunde: 
           „dacă nu îmi vei apropia petalele de chipul tău, 
           voi crede că mă respingi” 
 
                          bărbatul zâmbește ascuțind tăișul 
 
                                        timpul trece tăcut. 

           FII DURERII 
 
Te înveți cu un tipar 
din care nu mai poți să ieși: 
zi, noapte, zi... 
naștere, moarte, naștere... 
zgomot, liniște, zgomot... 
Nici nu mai are importanță 
dacă primul a fost oul sau găina, 
unul fără celălalt nu poate exista. 
Dar ce faci, Doamne, 
cu orbii, cu surzii 
și cu fii durerii? 
Când ajung de cealaltă parte a lunii, 
singurii care aleargă înapoi 
sunt fii durerii, 
ei nu pot uita, 
nu pot supraviețui 
fără să întoarcă 
și celălalt obraz.... 

PUZZLE-URI ȘI CUVINTE 
 
Am alungat pasărea neagră  
în nisipuri numite „uitare”, 
dar ea se întorcea 
rotindu-se vulturește deasupra mea 
în puzzle-uri asociative 
și în cuvinte, 
atunci i-am vopsit penele 
în ochiul plin cu apă de mare 
să nu îi mai văd hăul umbrelor, 
pasărea, a început să bată tare cu ciocul 
în cea de-a șaptea poartă, 
mi-am smuls din coaste un os 
pe care am scris „iubire”, 
ea mi-a dat înapoi o aripă 
pe care era sculptat „iertare”. 

FRÂNGE-MI CERUL 
 
Dacă prin ochii mei  
nu încape nici o inimă, 
o să înghit zarea, 
și o să smulg iarba de lângă pietre 
până voi ajunge  
în ultimul templu. 
 
Dacă talpa sufletului  
nu mi se va înrădăcina  
sub nici o coastă, 
mă voi desprinde,  
fără frunze și aripi,  
de pământ! 
 
Atunci, te rog, 
frânge-mi cerul 
pentru că, singură, 
nu știu 
să te găsesc! 

        CUVINTELE DOR? 
 
- Cuvintele dor? 
- Nu, nu au cum să doară, 
doar au fost dintru început cu Dumnezeu... 
-Dar cumva s-au frânt  
de înțeapă sau devin trepte?... 
-Poate erau în pulpa acelui măr, 
de le avem mereu în gură 
zemoase și arzânde 
ca pe o împărtășire a vieții.... 
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Aurica TOMA - România 

                                NELINIȘTE  
 
Peste noaptea gândurilor mele, plouă cu dorințe nespuse: 
Unele sunt ca boabele de rouă, 
Altele, sunt doar vise. 
Din norii ascunși ai sufletului, cad stropi de neliniște. 
Unde vei fugi tu, dorule? 
Unde te vei ascunde? 
Inima își ține ascunsă iubirea, departe de ploaia de gânduri. 
Dacă ar avea un strop de fericire, 
Și-ar face din el o umbrelă și ar pleca la plimbare. 
Cândva, umbrelele dragostei stăteau la ușa inimii. 
Astăzi, vântul despărțirii, le-a împrăștiat pe strada îngustă a sufletului. 
Unde ești, Destinule, să așezi toate ale Vieții, în locul lor firesc? 
Te-ai ascuns sub umbrela nepăsării  
Sau ești captiv capriciilor Universului? 

     TE AȘTEPT  
 
Plaja i goală, pustiită, 
Cu nisipul răvășit, 
Norii tulbur orizontul, 
Și albastrul infinit. 
 
Eu de toate -am pregătit, 
Și frumos le am aranjat, 
Numai tu nu ai venit, 
In zadar te am așteptat. 
 
Am privit prelung in zare, 
Poate te zăresc, cumva, 
Valul măturând nisipul, 
O iluzie mi dădea... 
 
Te aștept, mai este vreme, 
Ziua încă nu s a dus, 
Să te strige, să te cheme, 
Am trimis un pescăruș. 
 
Dar s-a-ntors mai trist ca mine, 
Fiindcă, oricât, a zburat, 
Nicăieri n- a dat de tine, 
Nimenea nu te a aflat. 
 
Eu te-astept, mai am speranță, 
C-o s-apari până diseară, 
Nu o sa-mi rămâi pe viață, 
O iubire de o vară! 
 

             MI-I DORUL ... 
 
Mi-dorul pasăre în zbor, 
Cu aripile plânse de-ale mele lacrimi, 
Mi-i dorul călător până la nor, 
Tu mi-ai lăsat aceste patimi. 
 
Mi-i dorul țipăt de cocor rănit 
Lăsat în urmă, părăsit de stol, 
Mi-i dorul parte din ce am iubit, 
Azi rătăcind prin sufletul meu gol. 
 
Mi-i dorul, lacrima din geană, 
Ce curge pe obrazu-mi trist, 
Este ecoul ce mereu te cheamă, 
Dar tu, după suspine te-ai ascuns. 
 
Mi-i dorul dor de necuprins, 
Pe-a vieții mare-nvolburată, 
E ca un val lovit de stânci, 
Să te aștept? Te-ntorci vreodată? 
 
Mi-i dorul... oare ce nu-mi este, 
Dintre atâtea câte-am spus? 
Mi-i dorul mare de regrete, 
Că n-am plecat, și eu, atunci! 

         TE ASTEPT 
 
Mă gândesc ades la tine, 
Dorul parc-a-nebunit! 
Murmur, 
Chem, 
Mă uit în zare, 
Sufletul a obosit. 
 
Mă întreb dacă ți-i bine, 
Oare lipsa mi-ai simțit? 
Cred, 
Doresc, 
În piept mă doare, 
Inima s-a împărțit. 
 
Te aștept afar' sub stele, 
Și cu noaptea mă-nvelesc, 
Murmur, 
Strig, 
Te chem în șoapte, 
Gândurile se-nmulțesc. 
 
Zorii-nlăcrimați de rouă, 
Repede se vor ivi, 
Sper, 
Doresc 
Cu-nfrigurare, 
Poate mâine vei veni! 
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 Vasilica ZAHARAGIU 
          România 

AȘ VREA SĂ FAC O SCHIMBARE 
 
Viața e ca un val de mare, 
     Trebuie făcută o schimbare, 
          Să fim mai buni unii cu alții, 
               Să ne iubim ca frații... 
                    Viața-i scurtă din păcate,  
                         Să lăsăm răutățile deoparte 
                              Să trăim în pace și armonie, 
                                   Așa e normal să fie... 
 

       CU INIMA 
 
Neîncetat să poți iubi 
inima ți-am dat întreagă 
cu ea te vindec de păcat 
cu ea ne ridicăm în slavă 
 
Cu inima-ți zâmbesc  
și te iubesc 
prin ea trăim 
ce-i mai frumos!... 

           REGĂSIRE 
 
Mereu mă faci mai fericită  
Când inima ți-o dăruiesc  
Cu drag  
Tu ești dorință și ispită  
Te-am regăsit iubire, 
Adânc în mine ești tot 
timpul 
Și-n clipe dulci și-n nopți  
mai reci 
Ești sufletul ce mi-l petreci  
Și viața tu mi-o faci mai 
bună... 

 

           EGALI ȘI FRUMOȘI 
 
Egali și frumoși  
ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ  
cu sufletul deschis să iubim oamenii  
săraci sau bogați suntem frați  
pășim împreună pe acelaș drum  
și fiecare întinde o mână  
egali frumoși și luminați...Iubim 
primăvara  
 
Cu iubirea si respect  
Primăvară vine-ncet  
Să ne cucerească viața  
la picioare doar verdeață  
să ne strige să ieșim  
la plimbări prin parcul plin  
să uităm de lucruri rele  
să iubim tot ce dorim... 

   ÎN ȚARA MEA 
 
În țara mea  
întinsă și prea dreaptă 
avem și munți  
avem și ape 
și oameni  
ce mai știu să sape 
pământul  
ce rodește  
de mii de ani 
pământ  
în care zilnic  
ne pierdem  
viața toată. 
 
În țara mea  
avem de toate  
în stupi e mierea,  
grâne pe ogoare 
tot ce dorim avem 
dacă muncim... 

            ÎNVIEREA 
 
Pe pământ suntem oameni  
și un suflet fără lacrimi și dureri  
viața de o prețuim să știm  
cu iubirea cea divină  
suntem toți de-a dreapta Lui  
când coboară în Lumină  
să ne-arate Calea Dreaptă  
către Sfânta Înviere... 

SĂ ÎMI ȘOPTEȘTI  
 

În trupul meu  
să îmi șoptești  
Iubirea  
și la ureche un sărut  
să-mi lași...ușor și  
tandru  
cum alunec 
ca un parfum  
îmbrățișat... 
De-atâta plâns  
săruta-mi ochii ce te vor  
și alungă gândurile rele  
săruta-mi fruntea  
săruta-mi buzele  
fierbinți  
săruta-mi pasul către tine... 
În gând te port  
ca un sărut  
și te iubesc  
atât de mult... 
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Valentin VALCELEANU-CATANĂ 
                România 

                 CA POET 
 
     Ca poet trebuie să aluneci, 
          odată cu Dunărea, în metafore-albastre. 
               Să crești și să te usuci odată cu iarba, 
                    să te topești în metamorfoză, ca o cânepă, 
                         în curgerea firului, și-al timpului 
                              de pe ia fecioarelor, spre curgere de noi, 
               în noi, spre vărsare: ca mărginirea să nască infinit, 
          în veci și-n cuvânt, de unde am venit, prin moarte născut. 
     Căci un poet se naște murind, se răstignește trăind, 
și moare când se naște. 

   ZBOR ȘI GENEZĂ 
 
Mâna mea e vântul care 
Mângâie-n oglinzi, Geneza, 
În iubiri de eri primare 
Ce-și visează anamneza. 
Ceru-i cer și marea-i mare, 
Ceru-n mare, marea-n cer 
Le unesc albastru care 
Curge-n primăveri, mister, 
Și în dor țesut în iie; 
Ochii tăi în ochii mei 
Ni se scaldă în vecie 
Și-n iubiri ce curg scântei. 
Gândul meu e zbor de înger 
Cu aripi de dor turbat 
Gândul tău e prunc de plângeri 
De Icar înaripat 
Care zboară-n zbor, zburând, 
Mângâind dureri de faceri 
Rodul vieții culegând; 
Epicleză în prefaceri. 

SPERANTĂ ÎN CURCUBEU  
 
Să plouă cu iertări, iertate-n  
iertare 
Că-i secetă mare, că-i secetă  
mare! 
Să plouă, să plouă cu pui de 
Cristos 
Cu plânse lacrimi din ochi și  
din os, 
Cu suflet din spirit, din dogmele  
sfinte 
Și-un curcubeu va ieși, va ieși din 
morminte. 
Rogvaivul din cer va coborî pe 
pământ 
Să fie, să fie cu Domnul un nou 
legământ! 
 
 

     BUNICUL MEU 
 
Bunicul meu rege divin, 
Suflet rănit între războaie 
Cu barba răsucită-n chin 
Și cu durerea-n acioaie. 
 
Ești alb la suflet, alb la plete, 
Născut păstor de ierni astrale 
S-ajuți oi sfinte, ca să fete, 
În bunătatea poalei tale. 
 
Bunicul meu desculț de bun, 
Ajuns în toamna dimineții 
Pe scara vieții bea tutun 
Cu o lulea din strana vieții. 
 
Cu ochi blajini, catifelați, 
Privind prin ochelari obscuri 
Transformă anii în argați 
Să facă la nepoți minuni. 
 

 

 

 

           MAMA MEA 
 
Mama mea ,fructe de toamnă! 
Eu iți scutur universul 
Stelele să-ți cadă-n poală 
Și-n bazma înoadă-mi versul! 
 
Să iți cânt în psaltichie: 
Ni, pa, vu ga, di che, zo, ni! 
Cât de dragă mi-ești tu mie 
Pân' la tine oi veni. 
 
Mama mea, de aur salbă! 
Și cu colț de pâine-n sân, 
Eu mă-nchin la tine, DOAMNĂ, 
Și la crucea ta de chin. 
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Maria N. BOȘTINA 
       România 

BUNĂ ZIUA, DRAGII MEI! 
 
Ziua nu-i prea hotărâtă, 
     Ar vrea soare, nu-i senin, 
          Ar ploua dar nu se-ncurcă! 
 
          Fie ploaie, fie soare, 
               Eu vă zic cu drag din suflet 
                    Ziua bună să aveți, 
                        S-aveți bucurie multă! 

      ÎNTRE STELE 
 
Tâmplele-s o ghirlandă 
De ghiocei înfloriți 
Într-a anilor podoabă 
An de an au fost primiți! 
 
Praguri de anotimpuri, cârduri 
Au trecut drumuri de flori, 
Cu-ale vieții cețuri multe 
Ce s-au pierdut intre nori! 
 
Brațele deschis-au zări, 
Ochii-au dat drumul privirii, 
Gândurile-au țesut timpi 
In valurile-amintirii! 
 
Și-ntr-ale cerului stele 
Ai plecat, e mult de-atunci, 
Luna-și face plecăciunea 
Răspunde l-al tău sărut! 

Eu îți mai simt și acum 
Glasul tău și-un gând curat 
Cum ai fost și cum te-ai dus 
Stelelor te-ai dat în dar! 
 

           TIMPUL 
 
Printre florile din geam 
Trece-o rază, se prelinge 
Pe obraz și printre gene, 
Mă mângâie, mă atinge! 
 
Ușor luminează fața 
Și-o căldură îmi trimite, 
Îmi începe dimineața 
Cu săruturi dăruite! 
 
Și-n perdeaua de raze 
Așa dulce este somnul 
Și-ai vrea sa-l mai ți  
In a tale brațe strâns! 
Dar soarele-și ridică 
Săgeata dăruită, 
Cu-a lui lumină caldă 
Parcă ți-ar fi fost deajuns! 

        ORHIDEEA 
 
Nu-i o minune mai mare 
Să vezi floarea răsărind, 
S-o vezi desfăcând petale, 
Să vezi viață pe pământ! 
 
Într-atâta frumusețe 
A culorilor de mai 
Raiul florilor înflorite 
Cu parfumul lor să-l ai! 
 
A-nflorit și orhideea, 
Arătoasă-n petale 
Alb cu mov, șatirată, 
Elegantă-i o splendoare! 
 
O altă surată a ei 
A-mpupit și s-ar desface, 
Încă este mult prea mică 
Printre frunze loc își face! 
 
Timp destul să le privești 
Este, să vezi cum se-nalță 
Viața florilor de mai 
Ne dau și nouă speranță! 

           DE ZIUA TA! 
 
Săruturi se-'adunau pe față, 
Pe frunte, pe obraz se-'nșirau, 
Și fața se spăla toată 
In lacrimi ce mereu curgeau! 
 
Și mâini calde netezeau frunte, 
Ce-'n gânduri era acoperită, 
Cu drumuri grele cât un munte, 
Și-' n dor poteci ce nu se uită! 
 
Ți-am pus de ziua Ta Lumină! 
Ți-am lăsat mănunchi de gânduri, 
Ce strâns-am ani, noapte și ziuă, 
Pagini de vis scrise în rânduri! 
 
Era azi cald, era pustiu, 
Și nimeni nu se arăta, 
Rar pașii vreunui viu, 
Un cimitir pustiu dormea! 
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Ioana CONDURARU - România 

                      AȘ VREA SĂ SCHIMB 
 
Dorința de-a fi mai bine, în inimă mi-a încolțit, 
Văzând o mare de suspine și-o lacrimă la răsărit, 
Pentru că nu mai e iubire și nici voința de a fi,  
Un vis frumos de fericire și o speranță pentr-o zi. 
 
O Doamne, cum să ne întoarcem din drumul ăsta fără rost,   
Când cei mai mulți nu cred în pace și-ntr-un viitor mai luminos? 
Ascult al inimii îndemn lăsând să înflorească merii  
Chiar dacă-i toamnă și pe cer, din nou se văd plecând cocorii. 
  
Aș vrea să schimb această stare de izolare și infern, 
Punând iubirea la picioare acelor care fac îndemn, 
La dăruire fără margini știind că totul este-aici, 
Având un vis pentru că viața e încercare și dorinți! 

PENTRU TINE E TĂCERE 
 
Se aud aplauze pe câmpuri  
Și-n codru cântece duioase  
Că se întorc din infinituri, 
Acum iar stoluri pe la case! 
 
Dar pentru Tine e tăcere  
Și clipa a stagnat în cer! 
Doar clopotul tributul cere  
Bătând întruna a mister! 
 
Cine-a murit? Cine se stinse? 
Se aud glasuri curioase  
Văzând candelele aprinse  
Arzând atât de voluptoase! 
 
Cădelnița tot răsună  
Secondată de-un suspin! 
Pe trup firav cade lumină  
Și în ea apare- un   heruvim! 
Pentru Tine e tăcere 
Căci în tăcere ai plecat  
Și plâng în taină zeci de stele  
Punând zafire pe asfalt! 

ZÂMBETUL PRIMĂVERII 
 
Printre franjuri de lumină, 
Primăvara zâmbitoare,  
S-a ivit colo-n grădină  
Mândră și provocatoare! 
 
I-aș fura pe dat' surâsul  
Pentru a-l ascunde-n sân! 
Dacă-mi va veni alesul  
Să i-l dau   într-un suspin! 
 
Însă hoața pleacă -n grabă,  
Făcându-mi gingaș cu mâna  
Spunându-mi că are treabă,  
Să împletească cuvertura. 
 
„Fugi de-aici, ești mincinoasă?” 
Strig bătându-i la obraz! 
„Fii și tu mărinimoasă. 
Trece-mi pragul măcar azi!" 
 
Dar se face vai, pierdută   
Lăsând vântul să m-alinte. 
Însă-i pregătesc o nuntă, 
În veci să mă țină minte! 

       ROMANTICĂ  
 
Ard candelabre pe-nserat,  
Iar luna pare de mătase 
Și fluturi zbor către înalt 
Cu aripi fine, voluptoase. 
 
Picioru-i cade și se-afundă  
În iarba de abia cosită,  
Încât pe gleznă, o inundă,   
Roua ce e acum căzută.  
 
Un gând rebel o înfioară  
Și parc-ar vrea să îl alunge! 
E amintirea dintr-o vară 
Care încet oftatu-i smulge.  

„Unde ești tu, vioară scumpă  
Să îmi cânți   pe înserat? 
Ce mâna te-arcuiește încă? 
Ce buze te-au mai sărutat?" 
 
Romantică, privind amurgul 
Nici nu îi pasă că-i târziu! 
„O, ce frumos e anotimpul 
Și îmi doresc a lui să fiu!" 
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Cristian PINTILIE - România 
 

 

DECLARAȚIE DE DRAGOSTE 
 
Eu te iubesc și n-am cuvinte  
Să îți explic, de ce și cum  
Simt doar că vreau ca împreună  
Să mergem pe același drum.  
 
Un singur glas noi doi să fim 
Să împărțim și rău și bine  
O viață noi să ne iubim  
Visarea ta, a noastră fie. 
 
Tu, meriți ce-i frumos și bun  
Eu îți ofer o mică parte  
Atât cât știu și pot acum,  
Învață-mă tu mai departe.  
 
Învață-mă și mă ajută  
Știind că noi vom reuși  
Să trecem peste tot ce-i greu  
Să ne iubim, orice ar fi. 
 
Dacă am scris multe cuvinte  
N-am vrut să pară poezie 
Am vrut cât mai ușor să-ți cer  
Să-mi fii soție. 
 

       ÎMBRĂȚIȘAREA SERII 
 
Aș vrea să fiu cu tine-n astă seară 
     Să-ți mângâi părul, să te văd zâmbind  
          Să te simt tremurând în așteptarea  
               Sărutului de bun venit.  
 
               Ai vrea să fii cu mine--n astă noapte 
                   Și să-mi citești povești nemuritoare  
                        În taină dezmierdându-mi trupul  
                             Cu îndrăznețele-ți mișcări unduitoare. 
 
                             Am vrea, cumva, să fim împreună, 
                                  Și universul spune că se poate! 
                                       Doar zburdând, într-o iubire nouă 
                                            Renunțând la singurătate!... 

       IUBIREA CÂT O CLIPĂ 
 
Când sunt cu tine, timpul, nu există  
Și-mi pare că nici eu nu sunt  
Pentru că te privesc ca pe-o zeiță 
Ce mi-a trimis-o universu-n gând.   
  
Poate că ai venit să-mi povestești  
Despre-o iubire ne-mplinită 
A mea, a ta, a unora, 
Care, căzut-au în ispită. 
 
Ar putea fi interesant  
În  a iubi  pentru o clipă  
Când, clipa, te poate porta  
Pe-a universului aripă. 
 
Și- atunci, în timpul renăscut  
Pentru-o zeiță și un gând  
Vom creiona povestea noastră 
Din clipa ce-am avut râzând. 

         CÂNTEC DE VIOARĂ 
 
Născută din amurg îndepărtat 
Dragostea noastră-i cântec de vioară, 
De când te-am luat în brațe prima oară  
Cântă sărutul pe care ni l-am da. 
 
Ca- n prima noapte-n care ne-am iubit  
Fără minciuni, fără promisiuni deșarte  
Este doar împlinirea unor visuri  
Din universuri de departe. 
 
Trăiește pentru noi, iubire  
Voi ști când râzi, vei ști când plâng  
De ne-om mai scrie câte-un vers  
Cântă frumos, iubirile păstrând! 
                     

    GALAXIA CUVINTELOR 
 
Învăluit în vraja ta 
Voi rătăci prin univers 
Și vei mai auzi de mine 
Când ți-oi mai scrie câte-un vers. 
 
Cu litere din galaxii 
Culese din prafuri de stele 
Voi picura-n sufletul tău  
În taină gândurile mele.  
 
Tu vei zâmbi misterios 
De noi aducându-ți aminte 
Și-mi vei trimite al tău dor 
Prin galaxii fără cuvinte. 
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