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     Rugăciune către maica Domnului 
 

     O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a 

pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și 

de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. 

Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv 

nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău 

și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. 

Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești 

acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare. 

      

     Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău 

Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să 

privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; 

ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; 

judecătorilor, dreptate și necăutare la față; 

învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; 

asupriților, răbdare; 

asupritorilor, frică de Dumnezeu; 

celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; 

neînfrânaților, înfrânare; 

și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, 

duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și 

asupra neputinciosului tău popor. 

 

     Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi 

păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. 

Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea 

mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi 

pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. 

Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. 

Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție 

cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi 

înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. 

Amin. 

 

     Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea 

săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, 
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vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; 

necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă 

mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, 

în vecii vecilor. 

 

     Amin. 
 

     Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot 

binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii 

tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile 

cerești și pământești. 

Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui 

Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. 

Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai 

luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. 

 

     Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu 

înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și 

de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; 

ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. 

Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, 

pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și 

în vecii vecilor. 

 

     Amin. 
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https://www.youtube.com/watch?v=icgGyR3iusU
https://www.youtube.com/watch?v=icgGyR3iusU
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     Fișă de autor 
 

     Mariana Moga s-a născut la 3 mai 1966 în localitatea Sebeş din județul Alba. 

După terminarea liceului urmează cursurile Facultății de Drept și Administrație Publică în 

București.  Este membră a Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Quebec - Canada; 

a Ligii Scriitorilor din România și a Societății Culturale „Anton Pann” din Râmnicu – 

Vâlcea. Debutează literar cu poezii publicate în diverse periodice și antologii, în anul 

2008. 

     Născută pe tărâmul lui Lucian Blaga autoarea, cochetează cu lumea cărţilor în postura 

de autor din 2010, când îi apare primul volumul de versuri: 

„Între piatră şi nisip”. 

     Începând cu anul 2013 Mariana Moga reușește să treacă dincolo de granițele României, 

având numeroase prezentări de carte sau invitații la evenimente literare din Austria, 

Germania și Republica Moldova. Printre altele este invitată și participă la „Ziua Europei”, 

ediţiile  2013 - 2019, eveniment organizat la Viena și Wiener Neustadt – Austria în luna 

mai a fiecărui an.  

     Posesoare a numeroase diplome pentru activitatea literară, profesionalism şi dăruire în 

promovarea literaturii româneşti, în țară și peste hotare (diplome primite în Austria, 

Anglia, Republica Moldova, Italia și România), Mariana Moga obține și numeroase premii 

sau medalii, la diferite concursuri din țară sau străinătate. 

Printre altele, în 2018 primește din partea Ligii Scriitorilor premiul „Artur Silvestri și al 

Asociației Române pentru Patrimoniu”, pentru volumul de versuri  „ Anotimpul cu trifoi”. 

Este tradusă în limbile engleză și albaneză. 

     Autoarea coordonează apariția anuală a antologiei „Clepsidra cu sentimente” și a 

„Dicționarului de reliefuri literare românești”, acesta din urmă fiind un volum de 

prezentare a scriitorilor de notorietate, dar și a celor care îndrăznesc cu frumoasă sfială să 

bată la porțile consacrării; se ocupă de promovarea scriitorilor aflați la început de drum; 

înființează „Tabăra Prieteniei Literare – De amicitiae”, o tabără unde se întâlnesc scriitori 

de origine română din țară și de peste hotare. 

     Prin activitățile desfășurate, Mariana Moga reușește să promoveze actul cultural de 

calitate, susținând că prietenia literară trebuie să dăinuie în scopul promovării culturii și 

spiritualității românești. 

Autoarea pătrunde cu scrierile până dincolo de ocean, în Statele Unite ale Americii, dar şi 

în Europa, pe lângă Austria şi Republica Moldova, în ţări ca Germania, Suedia, Croaţia, 

Spania, Anglia, Grecia sau Italia. 

 Pe parcursul anilor are numeroase colaborări cu o serie de reviste și publicații de 

prestigiu, amintind aici: 

Revista de cultura „Discobolul" – apărută sub egida Uniunii Scriitorilor din România ; 
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Antologia de cultură „Solteris” – apărută sub egida Uniunii Scriitorilor din România;  

Revista de cultură şi artă „Unirea” – Austria; 

Periodicul de cultură „ Literatură şi artă” - apărut sub egida Uniunii Scriitorilor din 

Republica Moldova; 

Revista de cultură „Caligraf” – apărută sun egida Uniunii Scriitorilor din România; 

Revista de Literatură, Artă și Civilizație „Rotonda Valahă” – apărută sub egida Uniunii 

Scriitorilor din România; 

Periodicul de cultură „Paşii Profetului”, apărut sub egida Festivalului Internaţional 

„Lucian Blaga”; 

Revista „Lumină Lină” - New York; 

Volumul de studii, analize, sinteze, recenzii şi opinii „Aripa vederii” - Republica Moldova; 

„Zorile Bucovinei” – publicația românilor din Ucraina; 

Revista „Agora Literară” - publicaţie editată de Liga Scriitorilor din România; 

Revista bilingvă româno-germană „Der Unterwald”; 

Antologia lirică „Ucenicii cuvântului”; 

Revista „Rapsodia” - Sibiu; 

Revista „Arta Conversaţiei”- Colecţia „Poezia iubirii”, precum şi multe alte publicaţii de 

gen. 

     Cărți publicate: 

„Între piatră şi nisip" - Editura Reîntregirea, poezii, Alba Iulia, 2010; 

„Popas în suflet ", - bilingv română-engleză, poezii, Editura Emma Books, Sebeş, 2011; 

„Tăcerea albastră" - Editura Emma Books, poezii, Sebeș, 2013; 

„Înaintând prin ceaţă” - Editura Ecou Transilvan, roman, Cluj Napoca, 2014; 

„Dincolo de mine -  Poeme cu spatele la oglindă” - Editura Ecou Transilvan, poezii, Cluj 

Napoca, 2015; 

„La un păhărel de veşnicie - Povestiri din lumea satului” - Editura Mircea cel Bătrân, 

proză scurtă, Băile Olăneşti, 2016; 

„Anotimpul cu trifoi” - Editura Inspirescu, poezii, Satu Mare, 2017; 

Antologia „Clepsidra cu sentimente” – Volumui I - Editura Emma Books, Sebeș, 2018; 

„Dicționarul de reliefuri literare românești”, Volumul I, Editura Armonii Culturale, Adjud, 

2018; 

„Clepsidra cu sentimente”, Volumul II, Editura Rotipo, Iași-2019; 

„Negustoarea de iluzii”, proză, Editura Ștef, Iași-2019; 

„Dicționarul de reliefuri literare românești”, Volumul II, Editura eCreator, Baia-Mare -  

2019. 
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     Referințe critice: 

 

     Cornel Udrea, membru al Uniunii Scriitorilor din România, în cronica „Recurs la 

amintiri despre viitor”, scria:  

 

     Mariana Moga nu practică o poezie feministă, cu candori şoptite sau mici fiorituri 

stilistice, se abordează cu toată seriozitatea, iar propunerile pe care le face pentru această 

nouă construcţie poetică sunt plauzibile şi vin să reconfirme importanţa poeziei sale. 

La ora actuală, într-o inflaţie de poeţi şi de poezie, vocea acesteia se singularizează 

tocmai prin refuzul de a adopta comoditatea lucrului comun, ridicat la pretenţia de vers 

[...]  

     Este o certitudine faptul că Mariana Moga este un poet care se ia în serios şi care, 

atunci când vine cu propuneri de frumuseţe versificată către cititor, o face cu toată 

responsabilitatea şi acest lucru înseamnă claritate, durabilitate şi până la urmă, aşezarea 

poeziei sale într-o loc al său, inconfundabil. 

 

     Criticul literar Victoria Fonari, membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, 

într-un articol publicat în Revista „ Literatura și arta” a USM, la 6 octombrie 2016 , 

preciza:   

 

     Mariana Moga îşi pictează cu litere „Tăcerea albastră”. Universul i se destăinuie şi în 

momente de restrişte iubirea este cea care o fortifică. Este o fire puternică, pentru care 

tăcerea nu înseamnă resemnare, tăcerea este strigătul care ştie desprinderea, cunoaşte 

zborul şi accede prin viziunea individuală la universal . 

 

Scriitoarea Emilia Dabu, membră a Uniunea Scriitorilor din România,  menționa la 2 iulie 

2017, în cronica „Anotimpul cu trifoi”: 

  

     Devenind unul dintre ultimii grăniceri  ai poeziei adevărate, autoarea mângâie, dar în 

același timp își impune dreptul de a rămâne vii oamenii frumoși, de a nu lăsa viscolul urii 

și răutății să contopească visele, credința sau speranțele și cât există apărători de 

valoarea și forța scriitoarei Mariana Moga va exista bucuria întâlnirii cu poezia 

adevărată. 
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https://www.youtube.com/watch?v=T5bDXGJ13XY
https://www.youtube.com/watch?v=T5bDXGJ13XY
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Vama dintre poluri 
 

Salut eternitatea captând secunde nude, 

ca cioburi de lumină cad fulgii, în pereche, 

se despleteşte iarna prin vama dintre poluri, 

în murmur de cristale c-o rânduială veche. 

 

M-a invadat tăcerea cu valuri moi şi umezi, 

nu simt nicio durere, azi nu mai sunt în stare, 

îngenunchez cuvinte sub tălpile de sănii 

şi-mi scutur trupul rece de ceaţă şi uitare. 

 

Între zăpezi bolnave de-atâta veritate, 

zâmbesc un pic cam straniu şi mă cuprinde-un dor, 

mă uit la cer să-mi cumpăr un dram de amintire 

fiind înfăşurată-n ninsori ca-ntr-un fuior. 

 

                                   *** 

 

Dureri îmi trec prin vene, rănindu-mi plămânul, 

am devenit tamponul dintre pământ şi cer, 

iar de singurătate alerg în a mea urmă, 

sub templul zilei astăzi sunt ultim grănicer. 

 

Mariana Moga 
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Poemul vieții mele 
 

Eu sunt precum o frunză în toamna deghizată, 

sunt o poveste rară în veac sau poate-un mit, 

îmi curg prin vene rânduri și doruri îndrăznețe, 

când sus pe Dealul Negru bat clopote la schit. 

 

Și în amurgul zilei lăsând în urmă calea, 

pădurea mă invită să stau la adăpost, 

plătesc tribut trei versuri ce le-am adus cu mine, 

iar pașii mi se-adapă din lutul fără rost. 

 

În sânge simt cum urcă trăiri din Testament, 

esențe de lumină izvorând prin ceață, 

cuvintele m-apasă cu ritmuri de blestem 

și dorul lor mă arde până dimineață. 

 

Le-am recitat în șoaptă, iar cerul cocoșat 

de ultimele stele parcă îmi răspunde: 

„Tu te-ai născut din lutul pădurii pe-nserat, 

nu rătăci acum când dorul te pătrunde”. 

 

Astăzi îi dedic toamnei poemul vieții mele, 

trăiri îmi dau binețe și curg necontenit, 

la geam aștept tăcută și cercetând iar dealul, 

nu mai aud bătând clopote-n vechiul schit. 

 

Mariana Moga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

Presupus apocaliptic 
 

Un decor apocaliptic cu ore pietrificate 

Ce se pierd uşor în urma lăsată de Dumnezeu, 

Stăpâneşte infinitul bântuit de nevedere, 

Coborând apoi în rocă printre lut şi minereu. 

 

Fuziune mâl şi ploaie concluzionau în piatră, 

Iar perdeaua de-ntuneric tot dansa în ritm păgân, 

Profilând în zodiacul rămăşiţelor bipede, 

Trei schelete ascunse-n roca fără aer şi plămân. 

 

Timpul căuta sub oase vlăguit de existenţă, 

Îngeri se stingeau în valuri înfăşaţi cu plânsul meu, 

Pământul nu mai respiră oprindu-şi centrifugarea, 

Când descoperă femurul unui brav arhiereu. 

 

Îndrăznesc şi-mi plimb privirea cu o patimă atroce, 

Prin gramatica culorii absorbită de elipsă 

Și din propriile-mi gânduri rătăcite-n vama nopţii, 

Îmi culeg nemărginirea la final de-apocalipsă. 

 

Mariana Moga 
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Versuri în decor encomiastic 
 

În valea cu poteci  îngândurate 

Și vechi unghere pline de substanță, 

Răvașe vieții scriu pe lângă plopii, 

Ce anonim împart căte-o speranță. 

 

Tăcute versuri îmi străbat gândirea, 

Dând semne c-au creat un univers, 

Prin ierburi vagaboande saltă greieri, 

Într-un dispreț total și fără sens. 

 

Vâslește vântul peste o petală, 

Trecând prin anotimpul alegoric, 

Nu voi lasa să geamă sau să piară, 

Iubiri ce rătăcesc fantasmagoric. 

 

N-aș vrea să plec către un alt septembre, 

Gonind prin dimineți neprihănite. 

Aștept ca-n prima zi de sărbătoare, 

Să stâmpăr setea orelor golite. 

 

Fiori îmi saltă liberi prin cornee, 

Se pierd în întunericul elastic, 

Și dincolo de plopi dansează rumba, 

Îngerii în decor encomiastic. 

 

Mariana Moga 
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Dilemă 
 

Au trecut anii peste mine, 

cum au trecut peste râul din spatele grădinii, 

peste sălciile umilite de singurătate, 

peste trifoiul înflorit... 

 

Iar eu m-am aflat 

în fiecare zi, 

în fiecare anotimp, 

şi m-am trezit 

în fiecare dimineaţă pentru mai târziu, 

în fiecare săptămână pentru luna următoare 

şi în fiecare an pentru un nou început. 

 

Atunci de ce în toate trecerile eu nu apar? 

 

Mariana Moga 
 

  



27 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

   

... am voit o rugăciune și, poftim,  

bocesc în fumul ce-i împrăștie tămâia!... 
 

     Nu s-au șters umbrele serii, și suntem în miezul zilei... e paragină 

prin toate și avem oaspeți de seamă de pe nu se știe unde s-au mai 

construit biserici de coșmar în univers... n-au nici ei în ce să creadă, 

dar se amăgesc venindu-mi cu idei inovatoare despre rai sau despre 

mersul, anevoie, al lucrării dracilor la noua stradă... eu gândesc că e 

mai bine, întru cele viitoare, să-i hrănim cu nepăsare, aroganță sau cu 

silă, cum e datina prin ceruri... nu la cerurile mele mă refer, ci la micimea grandioasă și 

prosperă din cealaltă dimensiune, unde n-am mai fost de-o viață... ei tot vin, căci neajunsul 

de a-și fi nu-i mai hrănește... sunt o ceată, dar sunt singuri, fiecare în ascunsul viselor 

abandonate ale dorului de sine... o mai ții minte pe fată?...ea-mi părea deosebită și avea 

ceva din tine... n-am uitat acele zile, dar mă tem să-i spun pe nume, întrucât pot să se nască 

îndoieli și despre mine... e cumplit să fii frumoasă, cum e ea!... toți o vor cumva, dar cine 

ar iubi-o toată viața?... templul ei nu e o casă, cum sunt toate celelalte, de aceea e prădată 

totdeauna, plăsmuire, și lăsată în uitare...nu, pe mine nu mă mustră niciun gând... ce vrei a-

mi spune?... iată, dovedesc cu toate variantele expuse în garajul ăsta rece c-o iubesc mai 

mult ca marea!... n-or fi ele toate bune, sau întocmai după chipul ce-i descrie frumusețea 

pe deplin, dar râvnesc s-o văd întocmai cum era întâia dată... am voit o rugăciune și, 

poftim, bocesc în fumul ce-i împrăștie tămâia!... înlăuntrul ei lumina ce i-am vrut se 

risipește prin perdeaua decoltată, dar acolo, unde slova capătă și întrupare, nu ajunge 

niciodată... 

 

Ioan Pop 
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... îndrăznește numai, moarte, și te osândesc, 

la viață veșnică, fără cruțare!... 
 

     Știu eu bine cine-și ține sufletul ascuns în mine și trăiește din suflarea corbilor ce-i duc 

mâncare sau misive de aici, de unde-și trage universul seminția zborului și depărtarea... 

îndrăznește numai, moarte, să-i răpești visul acestei frumuseți sau poezia, și te osândesc la 

viață veșnică, fără cruțare!... vei trăi fără nădejdea crezului tău în duhoare mii de ani, târfă 

bătrână, și vei naște cu durere, ca un om, iar de răul ce-o să-ți fie, vei vărsa viață în mare, 

până la nivelul stării de atom, primordiale... vei vedea inexistența îndopând hăul rațiunii cu 

idei sinucigașe și ratând spânzurătoarea rușinos, ca o actriță turmentată și novice... ai tu 

milă, Plăsmuire, întru astfel de geneze, care țin de mântuială, mai curând, decât de 

artă!....da, e doar un zbir de fată îndărătnică și proastă, cum spui tu, distinsă moarte, însă 

tot ce vezi se scoală, când purcede ea la treabă, și se pleacă, de departe, până tot ce ți se 

pare e real, și te sărută... când îi văd fereastra stinsă, pare-mi că n-o să mai treacă, de urât 

și depărtare, niciun tren prin gara ninsă a iubitului peren... jalea porții ei e mută, până se 

îndură Cerul și se face dimineață... vezi, de asta-mi este teamă, înnoptare, nu de tine, nici 

de Marea Neființă, ce ți-a fost și ție mamă în nesomn, la începuturi... văd eu bine ce 

credință ai făcut să ia ființă și ce domn o stăpânește, în pofida evidenței norului imens de 

fluturi care țes genele fetei pentru somn și o alintă cu visări din lumi apuse... o să cer 

îngăduință Cerului să-i scriu în gânduri, ca pe sufletul acesta de hârtie văruită, și o las să-

mi locuiască încăperile ființei, ca stăncuțele în piatra de hotar dintre lumina ce s-a stins și 

poezie, singura mare putere ce-a învins deșertăciunea visului și universul nevăzut al 

neființei... șoapta-mi să-i atingă gura și să curgă, ca veninul nemuririi, printre stâncile 

iubirii zborului în insomnie, în reveria ce-o lasă, după aripi, colonia străvezie de stăncuțe 

prăfuite, cenușii și rătăcite... iată, s-a aprins fereastra și se vede-n noaptea mută zbirul 

cenușiu de fată, cum aleargă despuiată în ascunsul meu cu pietre de hotar... și mă sărută!... 

 

Ioan Pop 
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... a plecat cohorta mării în ascunsul nopții albe 

și-ai rămas, printre epave... 
 

     Vina ochilor, lumina și durerea ascuțită dintre mâini, când mângâi pielea frumuseții 

ideale și-o pătezi cu celelalte mângâieri, mai dinainte... nu mi-e vrerea, plăsmuire, să 

rănesc carnea perenă, dar nu vezi că se destramă muzica acestor sfere ce descântă 

universul într-un ochi scurs în deochiul răului tău și al celei ce mi-a fost iubire sfântă și 

altar toată viața?... nu mai vine dimineața, Marimar, de multă vreme peste văile acestea 

mizerabile, și-mi pare că aud spasmele nopții veșnice în lava muntelui acesta fără cap... 

mare-mi pare depărtarea dintre bulgării albaștri care pot păstra viața și hrăni burțile negre 

ale apelor cu pește și cu ce mai lasă marea din prisos sau din eroare... recunosc după 

verdeața stării, care sparge gheața ochilor, când mă privește cineva cu disperare și flămând 

de toate cele... a plecat cohorta mării în ascunsul nopții albe și-ai rămas, printre epave, ca 

un dar al Providenței, nesperat, de astă dată... ave mărilor albastre, dar un pas greșit și iată: 

ți-am strivit toată corola de pasiuni multicolore și iubiri nevinovate!... amnezia mării 

voastre e din ce în ce mai gravă, dar e bine pentru mine să găsesc zei de aramă și sirene 

adormite de beții și de licori dintre cele mai amare și mai vii... un vapor cu vocea gravă 

cheamă și avertizează, prin canale desfundate, că din muntele acestui suveran cu capul 

retezat se scurge lavă și, spre cer, nu decolează niciun gând de zece zile... în sfârșit, iată-ți 

rozariul lămurit în apa rece, pescadorul și părinții adoptivi din emisfere rotunjind prețul cu 

două jumătăți de hin și perle câte vreau!... tot decorul se topește, iar Vulcan trimite valuri 

pentru bărci întârziate sau visări înțepenite în nisipul cu termite ca fiorii ce mi-i dară, încă 

din cealaltă vară, frumusețea pielii tale arămii... du-te în văzduhul stării mărilor tale amare 

și slujește-i depărtării, până vine dimineața la scăldat și trândăvește în nisip, ca o epavă-

pescador, pentru vecie... neagră, albă sau mulatră, Dumnezeu să-ți spargă gheața ochilor 

cu o speranță ghemuită într-o piatră-indigo, mototolită... tot ce-am scris mai dinainte nu 

mai are importanță... du-te, liniște, în mare după vis, că-ți sângerează mâinile de mângâiere 

și de buze împietrite pe șezut!... 

 

Ioan Pop 
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... anul unu va începe cu numărătoarea mării îndărăt, 

până la zero... 
 

     Aș voi să-ți scriu de mare, Marimar, despre locurile calde din lagunele visării cu orașe 

plutitoare și cu munți imenși de sare, dar nu-ți știu noua adresă, nici refugiul nu ți-l știu... 

mi-ai văzut sufletul, oare, când am fost ultima dată în reveria femeii ce lăsa semne 

abstracte în zăpada descompusă a vieții viitoare, în infernul poeziei fără foc și fără sare?... 

eram, negreșit, mai tânăr decât marmura acestor amintiri decapitate și infirmități turnate în 

argint sau alte forme de materie topită... s-a lăsat ceața pe toate hergheliile de piatră sau de 

bronz, apă secată, și e frig, și strig în lupii care caută mâncare prin chiliile mizere ale 

sufletelor moarte... mușc din luna idolatră și mănânc, dar fără sare, fără foc și fără carne... 

dumnezeul noii ere de zăpezi nu știe carte...fuge, latră, lasă bale și ucide tot ce sapă după 

cărți și are coarne... bat și inimile moarte ritmul ceasului cu apă de pe pleoapele capelei, 

unde-și pune duhul mâna streșină și te scrutează, ca un orb mut și oniric... nu te văd nici 

pițigoii, nici cărbunii stinși ai mării din văzduh nu te visează... aș putea fi eu stăpânul, 

suveranul noii ere de zăpezi și de șiroaie înghețate după forma bustului ce-mi știe gustul 

pentru astfel de estetici... anul unu va începe cu numărătoarea mării îndărăt, până la zero... 

lupii ăștia epileptici pot străbate-n fugă marea de omăt și să mănânce zeități de fier, de 

piatră sau de bronz, o veșnicie... însă apelor mizere, înghețate-n forma vie a femeii 

muritoare le lipsește armonia ce o dă gustul de sare... 

 

Ioan Pop 
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... învierea lor atârnă de putere, nu de vorbe,  

nici de cruci, nici de morminte... 
 

     Nu e mare grozăvie să te bați în piept cu slove și sudălmi patriarhale... între „frați” 

rămână vorba, ce ispravă e știutul psalmilor pe dinafară, dacă vechea tălmăcire e o altă 

poezie decât ce ne învățară dascălii în noua lege, care e atât de veche?... uneori, trag cu 

urechea la mustrarea „pocăinței” minților mai odihnite și aud asprimea mâinii mângâind 

câinii de pază și spinările curbate ale celor mai cu vază dintre „sfinți”... cloaca vocilor din 

casa cu perdelele lăsate peste somnul rațiunii cântă pe Hristos... ce dracuʼ?... slavă orișicui 

donează câte-o rază de lumină celor „fără nicio vină” și destui pentru o groază de statui 

evlavioase...la vreo cină mai de taină!... mai prin dos, mai cu prudență, unde-s doi...mai 

bine două...sunt și trei, de e nevoie, dar din cele mai frumoase și puțin mai lunecoase... 

totul ține de „credință”, în războiul dintre „stele”, și de zei, nu de rațiune sau mustrări 

„părtinitoare” pentru cei aflați în treabă prin sertarele cu piese de țesut perdele grele și 

cercei improvizați... suflete mici, cu sechele, detractori și duh de cârpe în duhori 

pestilențiale, îmbâcsite cu sudoare și emoții mediocre... vă veți fi, pe mai departe, 

rubedenii și repere în întunecimea văii cu strigoi și păsări moarte... voi rămâne-aici, în 

marea de migrații și vedenii nefirești, ca o mustrare veșnică și dătătoare de fiori... sunteți 

mici, dar veți ajunge să vedeți ce fel de moarte am păstrat pentru cuvinte în ruinele acestor 

sentimente nedorite și mustrări... învierea lor atârnă de putere, nu de vorbe, nici de cruci, 

nici de morminte... 

 

Ioan Pop 
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TTThhheee   oooccceeeaaannn   

https://www.youtube.com/watch?v=aI3yNckfSvU
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Ochii mei înfloresc în ochii tăi 
 

În povestea dragostei–izvor, 

Ochii mei înfloresc în ochii tăi. 

Fiorii plutesc încet, lin, 

În palmele sufletelor noastre, 

 

Gândul mă duce la harul divin, 

Sentimentu-i pur ca lacrimile cerului, 

Gândul îmi redă limpezimea de copil, 

Gândul mă poartă spre Noi doi... 

  

În braţele tale, dragostea ne-a cuprins  

Cu plapuma-i destinul. 

Perfecţiunea dansează cu noi, 

Valsul iubirii divine... 

  

Totul pare clipă în astă lume,,  

Iar Dragostea ne înfrățește cu sensurile 

Vezi cum ne priveşte sublimul, 

Vezi cum lăcrimează viorile din noi... 

 

Zinaida Ambroci 
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Lacrimile - perle calde  
 

Cum vă strecuraţi prin geană 

Și îmi udaţi obrazul... 

Nu cugeţi în zadar nicicând. 

  

Cum vă daţi de-a rostogolul  

Pe obrazul meu 

Doar când plouă cu foc 

Sau ninge cu flori... 

 Numai voi ştiţi  

Taina sufletului omenesc. 

  

Uneori, sunteţi perle calde, 

Alteori – munţi de zăpadă.  

Cu voi se naşte omul, 

Iar fără voi, nu pleacă în veşnicie! 

 

Zinaida Ambroci 
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Când cream visul de mâine… 
(de Sărbătoarea Dragobetelor) 

 

Femeie, femeie... 

Și nu vedeam aura neștirii, 

Ce glas mă va mântui pe trepte 

Și cum va continua clipa, 

Fericirea cosmică a nopții din iunie, 

Înfruptându-mă dintr-un miracol, 

Sorbind angelicul tău trup... 

Rămâi acea armonie, 

Rămâi acea înălțare, 

Rămâi o revelație a eternului, 

Femeie, femeie... 

 

Bărbate, bărbate... 

De ce renasc 

Înlăcrimată 

La dorul tău, 

La pasul tău, 

La regăsirea ta,  

Pentru care mă rog matern. 

Mă cutremură lumea răspunsurlor 

Ca nebănuita călătorie  

Din noaptea de ciresar, 

Când cream visul de mâine, 

Bărbate, bărbate...  

 

Zinaida Ambroci 
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Iubire 
 

Iubire, 

Cum rătăceai  

Printre oameni şi ani, 

Printre stele şi flori. 

Prin tine  

Uit de căutările-durere. 

Fiind pilastrul vieţii mele. 

  

Iubire,  

Te împleteai   

Cu văzduhul de cuvinte, 

Cu vâlcelele de stele. 

Te-ai înălţat 

Din taine-metafore 

Ca mângâierea de izvor, 

Să-mi dai rod privirii! 

 

Zinaida Ambroci 
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De va veni o zi  
 

De va veni o zi 

Şi vei pleca, 

Îl voi ruga pe Domnul 

Să te ierte!.. 

 

De va veni o zi 

Şi vei pleca, 

Îl voi ruga pe Domnul, 

Destinul, să-ţi lumineze!..  

  

De va veni o zi 

Şi vei pleca, 

Îl voi ruga pe Domnul,  

Din ale noastre sentimente 

O lăcrămioară să-nflorească!... 

  

De va veni o zi 

Şi vei pleca, 

Îl voi ruga pe Domnul 

Să-mi lase şi mie  

O jumătate din tine!.. 

 

De va veni o zi 

Şi vei pleca, 

Îl voi ruga pe Domnul 

In eternitate să te urmez!.. 

 De va veni o zi... 

 

Zinaida Ambroci 
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Prinţul luminii 
 

Te oglindeai silenţios în lumina dulce a poamei, 

trecând fastuos şi solemn prin vraja toamnei. 

Am atins ușor minunea ce vibra în susur de apă, 

ne mângâiai sufletele triste ca un cântec de harfă. 

 

Răsari mirific pe cerul curat în fiecare dimineaţă, 

cu o coroană roză-violacee, înfăşurat într-o rază. 

În palma ta de rouă trandafirul heraldic reînvie , 

cu o mână de taină slobozi păsările din colivie. 

 

Citesc Tatăl nostru dăltuit de strămoşi în piatră 

pe muntele sfânt Kogaionon chipul tău se arată. 

Fiii Luminii salută cu inima soarele în templul de jos 

rostind rugăciunea veche ca cerul „Har Tios”. 

 

Binecuvântată e ţara aleasă de sub albastrul munte, 

peste suflete, păduri şi mări se deschide o punte. 

plutești călător prin timpuri ca un nimb de lumină, 

te regăsim în legendă, în milenara dacică rădăcină.  

 

Tamara Tomiris Gorincioi 
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Cavalerul ultimului vis 

 

Suntem simpli pasageri în această viaţa terestră 

Dor ne e de zborul albastru sub bolta celestă 

Aripile-mi sunt ciunte, vreau din nou să le cresc 

Simt cum rana lor sângerează de dorul ceresc. 

 

Sunt iluzia unei stele ce în alte milenii s-a stins 

Simt atingerea ta când valsăm pe muchie de abis 

Eşti visul meu din amintiri zidite în floare de lut 

Eşti dragostea mea din Dacia milenară, la început. 

 

Ne căutăm febril prin lumi obscure şi emisfere 

Romantic, te mai lupţi cu romanii din schele 

Arunci mănuşa unui secol plictisit şi demodat, 

Tu, cavalerul ce traversezi cerul de zei ghidat. 

 

Te mai aştept la o răscruce de ameţitoare primăveri 

Te zbaţi să reînvii printre aprige lupte de azi şi de ieri. 

Un portal de lumină e imensitatea peste noi stăpână, 

Când ne aruncă o scară astrală şi ne întinde o mână. 

 

Tu, cavaler dac, în armură de aur, cu inimă de trandafir 

Potoleşte-ţi setea de secole din potirul dacic cu mir 

Munţii ţi se închină, oşteni milenari cu pleata argintată, 

Marea îţi mângâie faţa în legendă vie încrustată. 

 

Tamara Tomiris Gorincioi 
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Euridice 

 

Atâta risipă de floare, petale spulberate de vânt, 

Albastră e depărtarea, mă asurzește al tău necuvânt. 

Mi-aş face din doruri şi din ploaie astrale corăbii 

Să-ţi mângâi singurătatea cu ale lacrimilor săbii. 

 

Atâta iubire în ceruri şi atâţia maci în suflet risipiţi, 

Că fac din ei o cetate cu îngeri de frumuseţe uimiţi. 

O liră de şoapte divine e teiul, îndumnezeit de Orfeu, 

Cântă zeule iubirea, Euridice din infern sunt chiar eu. 

 

Voi muri din dor printre flori, invocându-ţi iubirea , 

Nu mă căuta printre umbre, nu îţi întoarce privirea. 

Şarpele veninos şi viclean m-a muşcat, furându-mă, 

Printre maci spulberaţi cântă-mi din liră, învie-mă 

 

Tamara Tomiris Gorincioi 
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Plasa iubirii 
 

Te furişezi tiptil, ca o fiară, plasa iubirii mi-o întinzi. 

Fug de ea, mă zbat, zdrelindu-mi inima printre stânci. 

Te strig fără glas o mână să-mi dai, să mă eliberezi din laţ, 

Alte noi capcane de aur îmi arunci, mă dor ca un lanţ. 

 

Iubirea ca o pradă îmi cere noi vame să trec peste iad, 

Vin arșiţe mari din pustiuri şi focul din inimă îmi ard. 

Te strig ca să-mi stingi văpaia, tu mai mult mi-o aprinzi, 

Şi mări şi oceane, cu apele toate, mă devorează flămânzi. 

 

Iubire răstignită în sanctuare, cu vedenii onirice-n noapte, 

Te-aş strânge din foc, te-aş aprinde în stele şi în şoapte. 

Tu vii ca o fiară năvalnic, plasa durerii mi-o întinzi , 

Alerg prin hăţişuri, inima zdrelindu-mi printre stânci. 

 

Iubire, sălbatică fiară, cum din drum să te întorn, 

Când tu vii cu cerul furtună, în constelaţia Orion.  

 

Tamara Tomiris Gorincioi 
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Labirint 
 

Se coace şi timpul prin cuiburi de aur, 

Ne fură iubirea un nemilos minotaur. 

O căutăm în pădurea cu vedenii sihastre,  

Murim pentru ea , două păsări albastre. 

 

Se scutură şi timpul de veşnicia coaptă, 

Din cer de azur se deschide-o poartă.  

Iubirea ne-nfăşoară în mantie stelară,  

Plutim prin universul cu îngeri de ceară. 

 

Se vaietă şi timpul prin scoici fără ură, 

Când leii sălbatici iubirea ne-o fură.  

Începem război ca la facerea lumii, 

Murim în furtuna din lacrima humei. 

 

Se opreşte şi timpul când iubirea de aur,  

Învinge şi fulger şi nemiloşi minotauri.  

Un ghem ca de şoapte iubirea te strigă,  

Când treci labirinte ce moartea instigă. 

 

Tamara Tomiris Gorincioi 
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https://www.youtube.com/watch?v=zB7ALsU9FJs
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     Of, demone, dă-mi voie să plâng!  

                          dă-mi voie să mă rog!...  

   

     Dă-mi voie să simt durerea, să mă sfârșesc sfâșiat în mii de 

bucăți, iubire!... să-mi plimb carnea prin lanuri de roză albă și în 

săbii de spini albaștri pielea tremurândă; 

pe un pat de crini să mă întorc acasă, mort și renăscut viu, mai viu ca 

niciodată în lacrima caldă a ochilor ce îi ador, nemuritor!...  

   

     Rămâi, demone, rămâi și piei! Ce oare ai tu să-mi mai iei!? 

Mi-ai luat ce a fost în mine om vreodată, tristețea, suferința, amarul 

meu cel dulce, dragostea mea curată! și acum te îndestulezi din leșul 

meu nepăsător, inert și sfidător, nemișcător; clipire încremenită!... 

  

     Of, demone, dă-mi voie să plâng!  

                          dă-mi voie să mă rog!..  

   

       Pleacă, demone, pleacă și stai! Ce ai tu oare să îmi mai dai!? 

Mi-ai pus în loc de suflet, piatră moartă, lacrimi de tăciune, cărbune 

stins din jar de sărutări și patimi nebune prefăcute în scrum!... 

“Iubirea stinsă în așternuturile unei ultime primăveri își strigă din 

lanțurile sfârșirii strecurată prin nori de fum, în zări neștiute, taina 

nemuririi...” 

  

     Of, demone, elibereaza-mă acum! 

     Of, demone, dă-mi voie să plâng!... 

                                    

Zaharia Mihail-Robert 
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     Te-am urât cu atâta dragoste, iubito! dar și mai mult - eu te-am 

iubit!... mi-am dorit să te răzbun iubirii mele neîmplinite, să pot 

măcar o zi să plec, nicicând să nu mai vin, de-a pururi să te uit!... 

   

      Dorul jertfea ofrande timpului trecut, închina rugi icoanei tale 

din odaie, blesteme incanta în gând și îmi cerea să mi te uit, nimfă 

bălaie!... 

   

     Te-am urât cu atâta dragoste, iubito! iubirea însă, fată, m-a 

înfrânt, cu ploi de vară în lacrimi fulgera o dulce amintire, în ochii 

mei mi te ruga înghenunchiată, eu tot mereu în noapte să te plâng! 

  

     Amorul se îmbolnăvise de durere, se sufoca în așternuturi 

tremurând, în brațe strângea golul tău neund și tânjea în strigăt mut 

vechea ta chemare, murea încet de frig și de răcoare, se zvârcolea de 

întristare, mi te implora căzut pe veci să mi te uit, floare-

otrăvitoare!... 

   

     Te-am urât cu atâta dragoste, iubito! dar și mai mult, 

eu te-am iubit!... 

 

Zaharia Mihail-Robert 
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     Guri secate de trăire răspândesc cuvântul morții în ruinele iubirii, 

duhuri rele îmbrăcate în veșminte de arhangheli cu zorzoane de 

argint cheamă hoarda de nebuni la sfințit și mântuire...  

   

     Iată, toți zebzecii mii cât e spicul și pământul, iată, cei săraci cu 

duhul se îngrămădesc degrabă să înghită mucegăită pâinea neagră a 

lui Isus, și să bea pe nemâncate vinul vieții ce-i acrit și îndoit cu apă 

sărată... 

   

-Doamne! 

Ăștia nu au trebuință, de necazul ăstei lumi! 

Uite-i cum se scaldă în mlaștini și visează că-s bălai desfătându-se în 

râuri izvoarâte din palate, vezi-i cum se otrăvesc, cu poftă și lăcomie 

din merinde viermuite întinse pe plăți de aur și cum gustă din oțet de 

parcă ar fi must de faguri!... 

 

     Voci păgâne incantează vrăji scrise de mult în rune, din pocaluri 

ruginite dau să bea pe nesuflate cetei de nesăbuiți, dau smintiților să 

soarbă mort din palmele murdare sângele mielului sfânt, turta de 

faină albă molipsită cu pelagră! 

Iată-i cum umblă săracii dezbrăcați și plini de râie, jumătate fară 

vlagă și lipsiți de vreo putere, amăgindu-se că-s regi; sfinții apostoli 

de pe urmă!... 

Uite cum cerșesc ca proștii azi odraslele de zei viața lor la poarta 

morții... 

 

-Doamne, vino! 

Dă-le minți și trezește-i tu din vise, dă-le alte legi nescrise! 

Ia tu sabia și vino și le taie omblicul ce-i leagă în pântec de hidră 

frați cu demonii din iad, fă-i tu doamne să-înțeleagă că nu se nasc 

din păcat iară viața de apoi e născocire slută!   

   

-Vino, doamne de-i ajută și de le deschide ochii, dă-le tu lumina vie, 

spăla-i tu cu mir și rouă pe fruntea lor înnegrită de cenușa 

înrobirii!...   

 

Zaharia Mihail-Robert 
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Mâini străine se desprind din încleștarea unei dragosti ce-și dă o 

ultima suflare pe eșafodul resemnării. 

 

Un vid rece al neputinței soarbe cu sete până și ultima reminiscență 

rămasă strajă clipei de pe urmă. 

 

Depărtarea este ucigătoare  

fiara albastră nu sfâșie carnea  

smulge din suflete. 

   

Înlănțuiți sunt ochii ce mai ieri  

îndrăzneau să privească în abisul nemuririi. 

 

Ce blestem este acesta - să fii orbit de lumină 

întunericul stăpânește sângele 

frigul suflă tăios în măduvi remușcarea. 

 

Privirile își închid porțile cerului  

crepusculi strecoară bezna și obliviunea. 

 

Brațe noi cresc peste cele vechi  

plăpânde, firave și negre  

ram ce și-a înstrăinat îmbrățișarea  

trup rămas fără suflare. 

 

Depărtarea este ucigătoare  

lupii întristării își înfing colții de luna  

până la os, până la inimă. 

 

Timpul nu iartă  

iubiții nu iartă  

iubirea este necruțătoare. 

  

Stihia uitării bântuie vase goale 

din care mai ieri se îmbăta amorul 

depărtarea este ucigătoare  

 

Zaharia Mihail-Robert 
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     Toată lumea noastră, doamne, trebuie bătută în cuie cu pironul 

nebuniei chiar de stâlpul infamiei!... 

  

     Cât te uiți în zări și în noapte vezi doar draci în chip de om și 

nimfe nesăturate cu mare poftă de sânge, frumusetea zdrentuită se 

vinde pe un dram la piață, iată, eu îmi stau cuminte și mă mir sfinte 

sisoie de ce văd, și nu-mi pot crede!... 

    

     Toată lumea noastră, doamne, e o pajiște pustie unde mărăcinii 

scai, cresc înalți până la ceruri și se cred uscați în soare crizanteme și 

cicoare, trandifiri, și nu vreo floare fără rod, cum îi văd și îmi știu că 

sunt!  

   

     Aș pleca, mă trage gândul undeva într-un pustiu, să nu știu de 

deloc de dânșii și să stau sub pânze albe, prăfuite, de timp roase, să 

mestec scoarță de pom, să beau apă nespălată, numai-numai să nu-i 

văd, și să uit de lumea asta, să nu o mai știu vreodată!... 

   

     Toată lumea noastră, doamne, e o casă de scrântiți, care-care mai 

gătiți de zici că în drum spre moarte îi invită dumnezeu la vreo 

nuntă, în palate din Olimp, și fântâna tinereții curge veșnic pentru de 

ei! “ce mișei și ce fățarnici, fără minte!” mă gândesc și socotesc - să 

te duci la groapă azi îmbrăcat în țol de gală și la braț cu ciucurei să 

te audă doamna neagră când ajungi la poarta ei, și de milă să te 

uite... 

 

     Toată lumea noastră, doamne, trebuie bătută în cuie cu pironul 

nebuniei chiar de stâlpul infamiei!... 

   

Zaharia Mihail-Robert 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y9E4eSNNsrs
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Neant estetic 
 

Cenușă și praf s-a așternut peste florile moarte din glastre, 

un corb croncăne și ne incită: la luptă, orbilor,  

trandafirii carmin au înghețat în geam  

voi numai moarte gustați și plângeți în vene!  

 

Sunt imortal, îi răspund  

nu are cine să mă mai rănească,  

apatici și patetici în fața vieții,  

voi cu luptele voastre cu moartea,  

moartea stă în voi, orbilor!  

 

Doar iubirea m-a salvat când am lăsat-o să-mi muște umbrele din 

sânge, am lăsat cleștii racilor din mare să se înfrupte din mine,  

șobolanii nopților obscure s-au strecurat pe sub piele,  

Corbule, ciocul tău a pigulit și mi-a sorbit viața de nimic, 

de dinainte.  

 

Acum șed goală înaintea ta, Iubire  

cândva în acest trup a locuit o umbră  

în Șeol înrădăcinată, înghițită de gura-i hulpava, 

am prins a scoate-o cu mâinile goale, 

ca să răsară vlăstar nou.  

 

Dani Anton 
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Iubirea-mi îngropată 
 

Lespezi mari de pământ reavăn sună peste sicriul meu,  

sunt moartă pentru lume și totuși, vie sub pașii voștri,  

aud tânguielile la căpătaiu-mi înverzit, acoperit de nea și flori de tei.  

 

E întuneric și frigul îmi cuprinde oasele,  

dar mi-am lăsat o crăpătura înainte să mă așezați în mormânt  

ca să-ți pot adulmeca mirosul  

când vântul îți poartă șoaptele nerostite.  

 

Vino și așează-ți urechea peste crucea rece,  

asculți cum inima-mi mai simte ultima bătaie, ultima palpitație sub 

odihnitoarea eternitate!? 

 

Mă duc, iubire, atât mi-a fost dat sa te cunosc! 

 

Dani Anton 
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Melancolie tomnatică 
 

Toamna vine atât de-agale, unduind a sale falduri  

ca o tânără fecioară, luminată-n prag de seară,  

ochi albaștri de smarald, scaldă pletele-i bălaie  

printre frunze ruginite, arămii șed la picioare.  

 

Curge soarele ca mierea, pe alei plin de-o iubire  

amânată, regăsită, iar zgornită și întregită,  

lângă salcia și lacul care-și plâng apropierea, depărtarea, despărțirea.  

 

Ploi din alte timpuri duse, reverie de-altă dată,  

mă-mpresoara, mă îneacă cu-a sa lacrimă sărată,  

foșnet, freamăt în câmpie, urbe rece sau chilie  

Toamnă, vino-mi tu agale, înfășurată-n straie goale!  

 

Dani Anton 
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Inimă plină, lume vodă 
 

Păsări de gheață îmi bat la porțile inimii  

e frig și hău înăuntru, 

e gol și prin unghere-mi umbli,  

nălucă cu pas apăsat. 

 

Ciocuri de fier sfărâmă porți ferecate  

legată-m-ai în jurăminte mincinoase  

oh, gură vino și soarbe-mi păcatul!  

 

Aripi azure de gheață mă înălță 

noapte de noapte  

iubite, nu simți sărutare de buze înghețate, 

fiorii singurătății prin colțuri uitate?  

 

Ochi împietrit în geamul cu roze,  

privesc și așteaptă pași-mi șovăielnici  

nicicând ce-a murit, învie din pietre  

adio, iubire, cândva fost-ai pecete!  

 

Dani Anton 
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Neagra-mi noapte 
 

Un timp am umblat în derivă,  

făr’ de țintă și far  

prin neagra-mi noapte oarbă 

cautam iubirea.  

 

Un alt timp am înotat contra curentului  

purtată de valuri învolburate,  

prin neagra-mi noapte cufundată  

nu găseam iubirea.  

 

În ăst’ timp nu mă mai zbat  

îmbrățișez clipa ta,  

prin neagra-mi noapte tremură  

dragostea ce-o să vină.  

 

Dani Anton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

SSSUUUDDDUUUAAAYYYAAA   
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Azi mi-e dor!... 
        

Azi mi-e dor de o tăcere 

Cu tandreţe să m-alinte 

Săruturi ce  curg în ploaie 

Un potop fără cuvinte. 

  

Azi mi-e dor de-o poezie 

Ce-și ia seva dintr-un râu 

De-unde încolţesc speranțe 

Ca și boabele de grâu.  

  

Azi mi-e dor de un repaos 

Când în brațe îngerești 

Odihnesc gânduri albastre 

Cu-aripi de fluturi cerești. 

  

Azi mi-e dor de necuvinte 

Vreau doar mâini ce plămădesc 

Ca olarul, lutul fraged, 

De pe trupu-mi omenesc. 

  

Azi mi-e dor de-o oglindire 

Ca-ntr-o apă fermecată 

Să-nfloresc cu-a ta privire 

Cum nu am știut vreodată... 

 

Alina Cristian 
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Un foc nestins 
       

Și-s însetat de tine, la fel ca prima dată 

Pe scări de gânduri te cobori, din amintirea grea 

Vinu-mi surâde galeș, cu gustul tău de fată 

Ce nu l-aș da vreo clipă pe toată viața mea. 

  

Te undui ca sirena, prin gândurile-mi tulburi 

Și rozele-ţi din plete îţi sângeră timide. 

Cu mâna ta de înger, începi ca să mă bucuri 

Și-mi torni plăcerea dulce, cu zâmbete candide. 

  

Te sorb dintr-o privire, agonizând în taină 

Când ochii tăi, jăratec mi-aruncă-n încăpere... 

Amiaza-mi pare-o pată, lipită de-a mea haină 

Clepsidra-mi cerne anii și lutul mă tot cere. 

  

Și-n ochii mei e zarea, atât de sângerândă, 

Ca gura ta de fragă din vinu-mi parfumat... 

Umil, să mor în taină, cu o așa osândă 

Tu să îmi fii călăul, și-aș mai muri o dat' 

  

Mă-mbracă noaptea iară, cu zâmbetul tău dulce, 

Carafa-mi este goală, dar eu sunt plin de tine... 

Luna îmi cântă tandră, la harpă, să mă culce 

Și-aș vrea în pat de roze să fii doar tu cu mine. 

  

În zori, ibricul urlă, i-un șuierat în gară 

Din care îmi apare-un înger, prin aburi de cafea... 

Tu m-ai ucis aseară, mi-ai fost călăul, iară, 

Iar eu, un foc nestins, cum mi-este dragostea. 

 

Alina Cristian 
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Vino, mândro!... 
        

Vino, mândro, vin' cu șoapte 

Ce mai tremură-n izvor... 

Ochii tăi, sunt mure coapte 

Prin pădurile de dor. 

  

Din privirea-ţi de văpaie 

Fă-mi potecă de argint... 

Și prin grânele-ţi bălaie, 

S-alerg iar, să te alint... 

  

Când ți-oi prinde talpa moale, 

Să mă lași să ţi-o sărut... 

Și-apoi, pradă gurii tale 

Să mă simt un nou-născut. 

  

Să ne odihnim la sânul, 

Codrului ce ne-nvelește 

Cu-n doinit, unde românul, 

Simte dorul, românește... 

  

Frunzele suspină toate, 

Când în braţe te cuprind 

Și-n obrajii tăi, cresc roade 

Iar în ochi, raze se-aprind. 

  

Soarele ne-mbrăţișează, 

Păsări cântă-n jur firesc... 

Natura simt cum vibrează 

Când șoptesc că te iubesc. 

  

Iar mirarea din privire, 

Nu pot decât s-o-ndrăgesc... 

Tu ești mândro, pentru mine, 

Pământ drag, sfânt, strămoșesc. 
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Când te văd, mă simt ACASĂ 

Toate capătă un sens... 

Iubirea ta, îmi este masă, 

De-unde mă hrănesc intens. 

  

Vino, mândro, glas de miere, 

În pădurea de smarald... 

Alungă-mi orice-ntristare 

Când în ochii-ţi dragi mă scald. 

  

S-o pornim pe-aceiași cale, 

Să fim ninși, cu flori de tei... 

Să-ţi fiu paj inimii tale, 

Iar tu, mândra mea, de vrei... 

 

Alina Cristian 
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De ce...?  
    

De ce n-ai spus la revedere 

Și nu ai spus când ai plecat? 

De ce mi-ai pus eternitatea 

În inimă când m-ai lăsat? 

  

De ce nu m-ai luat cu tine 

În zborul tău spre galaxii? 

De ce mi-ai pus în ochi poveri 

Ce curg din norii inimii? 

  

De ce mi-ai pus în suflet plumbul...? 

Să-l port ca haină, nu-i de-ajuns... 

Te-aș fi urmat, doar să-mi fi spus 

O aripă mi-ar fi ajuns... 

  

De ce-ai ales să pleci departe? 

Cine în nori te-a-ntâmpinat? 

Eu am rămas cu ochii-n noapte, 

Teii cu ani m-au veșmântat... 

  

De ce te-ai rupt așa de mine? 

De ce nu mi-ai trasat un drum? 

Cum voi ajunge eu la tine, 

Când tot ce ai lăsat e scrum? 

  

Degeaba anii trec în grabă. 

Fără tine,-ntruna sânger... 

Privesc la poza ta, tăcută, 

De ce te-ai îmbrăcat în înger? 

 

Alina Cristian 
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Ce m-aș face făr' de tine? 
                                 

Dacă tu ai dispărea, ce m-aș face făr' de tine? 

Cui i-aș mai putea vorbi, cui i-aș spune eu, iubire?... 

Noaptea mea ar fi eternă, stelele s-ar stinge toate, 

De durerea inimii, de jale-n singurătate. 

  

Cum aș scrie făr' de tine, versul meu cum ar suna? 

Ar fi o vioară tristă, nimenea n-ar asculta... 

Mi-ar ploua în anotimpuri, soarele n-ar încălzi 

Sufletul ar avea riduri, nicicând nu s-ar slobozi... 

  

Ar fi prins ca-ntre zăbrele, doar tânjind de al tău dor 

N-aș mai fi spicul din vară, n-aș mai fi al tău odor... 

Pâinea gustul și-l va pierde, făr' de tine, ce folos?! 

Degeaba aș merge-oriunde, totul mi-ar părea pe dos. 

  

Ce m-aș face eu cu mine, care parte s-o ascult? 

Mintea mă ceartă întruna, inima iubește mult!  

Chiar și-acum, stând lângă tine, teama m-a învăluit, 

Ce m-aș face făr' de tine? Aș fi suflet chinuit. 

  

Cum aș putea rezista, când frigul m-ar devora? 

Cine mi-ar mai fi un reazem, cin' mi-ar șterge lacrima? 

Întrebări făr' de răspuns, hibernează-n mintea mea, 

Și-atunci, te cuprind mai strâns, să nu pleci nici dac-ai vrea!... 

 

Alina Cristian 
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https://www.youtube.com/watch?v=PQ0L_6D1ouw
https://www.youtube.com/watch?v=PQ0L_6D1ouw
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Har 
 

În luminișul dintre gânduri, 

Bat, cu îndrăzneală, două scânduri, 

Sădesc acolo câte o floare 

Ș-apoi un răsărit de soare, 

 

Și  pun altoi de busuioc, 

S- aducă inimii noroc, 

Și fac un gard doar din cuvinte, 

Să ia confrații toți aminte 

 

Cum se clădește-o casă mare, 

Doar din cuvinte și culoare, 

Din iambi, trohei, măsură vie, 

Ca  să dureze- o veșnicie. 

 

Beatrice Silvia Sorescu 
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Rotund 
 

În rotundul de viață îmi cern risipirea, 

Mă mistui, avid, între cer și pământ, 

Și caut, cu sete, ca armă, iubirea, 

Mă aprind totdeauna și mă scapăr cuvânt. 

 

În rotundul din mine,mă frământ foc sau apă, 

Sau pădure, sau ploaie,sau un bulgăre nins, 

Mă rotesc pe deasupra, când luna s-adapă, 

Sunt un fir plutitor pe un cer necuprins. 

 

Mă înalț, din rotund, spre o liniște nouă, 

Sap în slovele mele și le -mpreștii în mers, 

Făuresc, din nimic, raza lunii cea nouă, 

Scapăr gandul cel nou și-l aprind doar în vers. 

 

Beatrice Silvia Sorescu 
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Ce-nseamnă zborul 
 

Mă-nalț pe cerul neted și sufletul mi-e plin. 

Albastre gânduri, iată, mi le adăp din stele. 

Vântul, hoinarul, poartă miresme de pelin, 

Se unduiesc  copacii în zările acele. 

 

Ce-nseamnă zborul lacom se vede-n astă seara. 

Sub creștete de rouă, într-un altar senin, 

Mi se inundă ființa cu valuri de cerneală, 

Ce-au să-mplinească visul în anii care vin. 

 

Înot adânc, sălbatic, pe creștete de lună, 

Și-mi rotunjesc cuvântul, sub cerul lunecos, 

Într-un căuș al clipei, toți îngerii se-adună  

Și torc, în falduri, firul, subțire și frumos. 

 

Zadarnic ochi de smoală mă săgeteaz-ntruna 

Și vor, cu sânge rece, să rupă zborul sfânt, 

Aceste aripi saltă, nu obosește una, 

Sunt candele aprinse-ntre boltă și pământ. 

 

Beatrice Silvia Sorescu 
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Scrisoare 
 

Voi m-ați ucis demult, știam prea bine 

C-am să devin trofeul vostru crud, 

Plânge acum o țară după mine, 

Dar vă veți lua pedeapsa în curând. 

 

Am fost doar un copil cu suflet mare, 

Cu vise mii, cu suflu românesc, 

Îmi făuream speranțele din zare 

Și îmi plăcea enorm ca să trăiesc. 

 

Am fost doar un copil, ca și ai voștri, 

Cu bucuria vieții-n ochi râzând, 

Credeam c-am să ajung să-mi cresc nepoții, 

În lung și-n lat pământul să-l colind, 

 

Dar într-o zi, în clipa aia crudă, 

Am fost târâtă-n iadul cel mai greu... 

V-am dat de știre în tăcerea surdă, 

V-am implorat pe voi, pe Dumnezeu, 

 

Și-am așteptat, în chinurile grele, 

O mână salvatoare... În zadar! 

Nicicând nu o să știți câta durere 

Am mai putut să-ndur... Ce crunt coșmar, 

 

Ce vaiete! Ce strigăte amare! 

Ce zbatere cu-o brută, vai, ce chin! 

V-am așteptat luptându-mă cu fiare, 

Cât plâns, câtă durere, cât suspin! 

 

Priveam să se deschidă larg o ușă, 

Cu disperarea-n ochi vă așteptam... 

M-ați condamnat ca să devin cenușă? 

Nu v-a păsat de mine niciun gram? 
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V-am dat și telefoane, dar degeaba! 

La 112 am tot sunat... 

N-ați luat în calcul chinul meu și graba 

Cu care-ați fi putut să fi plecat, 

 

Acum e prea târziu, mă plâng părinții 

Și toți ce-au înțeles cât ați greșit... 

Vă iert? Degeaba, nu vă iartă sfinții,  

Părinții mei ce-atâta m-au iubit, 

 

Aveți copii? Aveți? Răspundeți iute, 

Ce-ar fi dac-ar păți ce-am pățit eu? 

Ar mai putea trăi de-aci-nainte? 

Cum le-ar fi viața? Cât le-ar fi de greu? 

 

Voi m-ați ucis demult, știam prea bine 

C-aici, cu zile poți muri oricând, 

Că-n țara asta, haitele sunt pline, 

Că iadul nu e-n cer, ci pe pământ, 

 

Mă caută ai mei cu disperare, 

M-așteapt-acasă, ca de obicei, 

Dar nu mă au nici pentru-nmormântare. 

Ce suferință fi-va pentru ei! 

 

Beatrice Silvia Sorescu 
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Îndemn 
 

Când mor părinții, nu le vinde casa, 

Ei au trudit în Raiul lor cel sfânt, 

Din când în când, mai pune-acolo, masa, 

Păstrează-le bucata de pământ, 

 

Când mor părinții, nu te duce-n pripă, 

Să calculezi cât iei pe truda lor, 

Ci construiește încă o aripă, 

Și ai să vezi că nu le-a fost ușor, 

 

Păstrează demn, tot ce a fost frumos: 

Masa, la care-ai stat, cu trei picioare, 

Lampa ce arde încă, lin, duios, 

Covorul, patul, cele trei ulcioare, 

 

Așterne iute, scoarțele din lânâ, 

Mâinile mamei te vor mângâia, 

Și stai pe prispa veche, chiar bătrână, 

Să mai asculți concertul din vâlcea, 

 

Hai, scoate apa toată din fântână, 

Să primenești izvorul înfundat, 

Mama și tata te vor lua de mână, 

Te vei simți la fel ca altădat, 

 

Mai dă cu var, copile, pe pereți, 

Să îi păstrezi curați, ca pe-o icoană, 

Părinții tăi au devenit peceți, 

Nu alerga, dup-avuții, în goană, 

 

Nu aștepta, rugina să le rupă, 

Deschide porțile, la casă, largi, 

Toți îngerii te vor veghea, ascultă, 

Vei fi înconjurat numai de magi, 
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De ce nu vii? Ai tăi mereu așteaptă... 

Ofteaz-atunci când văd că ești absent, 

Stau umbre triste, pironite-n poartă, 

Nu vor să creadă-n visul desuet 

 

De fapt, Părinții nici nu mor vreodată, 

Trăiesc în noi, sunt râu cu apă lină, 

Sunt stele-aprinse peste zarea-naltă, 

Sunt curcubeu, pe bolta cea senină, 

 

Beatrice Silvia Sorescu 
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Așa mi-a fost norocul 
 

Poate că undeva, departe, se va naște și steaua mea  

Și-mi va purta noroc oriunde mă voi afla,  

Chiar dacă furtuni vor stinge flacăra  

Și gândul pe culmile speranței mă va purta.  

 

Dar odată cu speranța s-ar putea distruge chiar și omul, 

Căci dacă moare ea, va muri și vlaga din mintea sa.  

Și va păși încotro va vedea cu ochii, 

Departe de lume, departe, printre toți plopii.  

 

Și va cădea o frunză, se va așterne pe pământ,  

Va mai apărea din nou același gând,  

Va mai fi o nouă șansă la tot ce a fost clădit din inimă,  

Va mai fi o nouă viață plină de lumină.  

 

Doar steaua aceea va putea reaprinde scânteia celor două minți,  

Departe de tot ceea ce a fost trăit,  

Pășind în altă galaxie, ca doi sfinți,  

Către cele două flăcări care, cândva erau fierbinți.  

 

Acum poate că și focul va fi mai rece,  

Căci, ce inima simte, gândul nu trece,  

E un echilibru total între pământ și cer,  

Unul se încălzește, în timp ce altul devine din nou rece.  

 

Acea stea de pe cer va reaprinde totul,  

Va mocni precum lemnul în sobă,  

Odată pătrunsă în sufletul omului,  

Va da putere chiar și unei picături de rouă.  

 

Bianca Mîciu 
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Mireasma sufletului    
Acrostih 

 

Molatic este glasul nostru la început 

Intrând în altă lume obscură; 

Reamintind de basmul vieţii obide 

Eman entuziasm pierdut în abis - 

Anii trec şi revin odată cu noi. 

Seara domină într-un cadru ermetic, 

Mă poartă într-un vals al dilemei. 

Aş vrea să visez la o lume mai bună. 

 

Suspin şi tresar într-un univers atemporal 

Unde soarele arde etern aripi de păsări; 

Felurite tipuri de glasuri perfide 

Lăsate să înveţe entitatea ce este frumosul. 

Este timpul să te desprinzi de vocea raţiunii; 

Tot ce se petrece în cosmosul acesta este iluzoriu 

Unde posac este glasul nostru; 

Licurici fascinanţi în spaţiul compensatoriu, 

Unde miraculosul este verosimil  

Intrând într-un tărâm al artei ontologice.  

 

Bianca Mîciu 
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Amor paranoic 
 

O eternitate în câteva clipe, 

Un cadru nebulos cuprins de amor, 

Un cer privind în ochii mei înlăcrimați 

Iluzia că o să te mai revăd cândva, 

Când scepticismul îmi încătușează sufletul. 

 

Iubirea - elixirul magiei aventuriere, 

Ce se întâmplă? De ce nu mai sper la noi? 

Poate ți-ai găsit pe altcineva și inima simte. 

Ce amor paranoic între noi… 

 

O ceață îmi relevă angoasa, 

O stare morbidă, ce haos total… 

Mă simt obosită să mai lupt în zadar, 

Din moment ce m-ai făcut să sufăr atât de mult 

În acest univers exorbitant… 

 

E terifiant gândul meu în următorul moment, 

O să mai trăiesc pe acest pământ? 

Sau voi fi o lașă? Vom vedea. 

Viața mai merită trăită în ritmul acesta? 

Am să pot să trăiesc fără tine? 

Ce amor paranoic… 

 

Bianca Mîciu 
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Spune-mi tu, oare cum ar fi? 
 

Spune-mi tu, oare, cum ar fi să pătrundem în alt cosmos? 

Să fim doar noi doi îmbrățișați, 

De teama de nu fi despărțiți; 

Și cu gândul că am putea trăi veșnic împreună. 

  

Spune-mi tu, oare, cum ar fi dacă ți-aș spune tot ce simt, 

Iar tu m-ai abandona de teama de a nu mă pierde? 

E absurd tot ce se întâmplă între noi. 

 

Spune-mi tu, oare, dacă mă iubești, de ce mă părăsești? 

De ce te temi că nu suntem compatibili, 

Când noi ne ferim unul de celălalt 

Fără să ne acordăm o șansă? 

 

Spune-mi tu, oare, dacă ai fi floarea, iar eu ploaia, 

N-am fi oare două vieți într-una? 

Adăpându-ne cu sentimente și iluzii aparente? 

 

Ba da, așa am fi. 

Mă asculți tăcut poate cu gândul la altcineva. 

Oare tu simți ce simt și eu? 

Auzi când îți șoptesc în taină că te iubesc? 

 

Spune-mi tu, oare, dacă eu aș fi Luna, iar tu ai fi stelele, 

M-ai lăsa să fiu regina ta? 

Să fii prizonierul inimii mele, ai vrea? 

 

Dacă eu aș fi pământul, iar tu ai fi vântul, 

Nu-i așa că m-ai ocoli, 

De teama de a nu mă îngheța? 

 

Dacă eu aș fi copacul, iar tu toamna, 

Nu-i așa că m-ai ocoli, 

De teama de a nu-mi distruge frumusețea? 
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Dacă eu aș fi fulgul de zăpadă, iar tu Soarele, 

Nu-i așa că m-ai ocoli, 

De teama de a nu mă omorî? 

 

Spune-mi tu, oare, suntem compatibili? 

Sau suntem entități diametral opuse? 

 

Bianca Mîciu 
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Ultimul ceas? 
 

Stau și privesc în zare, 

Cum urmele sale îmi tot dau târcoale; 

Inimii oferindu-i crezare. 

Suspin și tresar, 

Sper să nu fie ultimul ceas de întâlnire, 

La această lumină lină, făcând un ultim pas. 

 

Și de ar fi să pierd acest ideal, 

Măcar am ce să povestesc la bătrânețe. 

Viața e palpitantă, nu trebuie irosită 

Pe niște oameni care te privesc doar din interes, 

Așteptându-ți cu sufletul la gură primul eșec. 

 

Bianca Mîciu 
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Decebal 
 

La Apus prin umbra stâncii, 

Se zbat inimi sângerate, 

Descântați cu iarba-brâncii, 

Dispăreau pe înserate... 

 

Se-ncleștau pe nevăzute; 

În jur, câmpul gol și morții, 

Peste frunzele uscate 

Se-nchidea pe hartă sorții. 

 

Muntele și-apleacă coama, 

Dunărea pământu-și geme; 

Se-năcrește în vie poama, 

Iar străbunii mor pe steme. 

                    * 

Fără rost plângem prin lume; 

Unde-mi este DECEBAL? 

Ne-am amestecat prin hume, 

Cântând doine la țambal! 

 

Muntele a plâns în mare 

Curcând sângele domnesc, 

Luptele sunt legendare 

Pe pământul strămoșesc. 

                    * 

Mircea, Ștefan sau Mihai; 

Fii de daci pe-acest pământ, 

Au luptat în vârf de plai 

Pe-al străbunilor mormânt. 

 

Silviu Sticea 
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Doină 
 

Cântă-mi vânt în iarbă deasă 

Să-mi alini dorul de casă; 

 

Cântă-mi și din corzi de vii 

Să-mi alini dorul de fii; 

 

Cântă-n vârful brazilor 

De iubirea fraților, 

 

Cântă pe-o creangă de nuc, 

Glasul puiului de cuc 

 

Și-apoi vino să mă iei, 

Să mă duci pe unde vrei; 

 

Prin înaltul cerului, 

Să-i văd ochii Domnului; 

 

Cântă vântule din frunză 

Și-apoi dorul mi-l alungă; 

 

Cântă din frunze de fag 

Pentru sufletul pribeag; 

 

Vântule, să-mi cânți cu foc, 

Doar din lemn ușor de soc, 

 

Din piept dorul să-mi alini 

Că s-a-nfipt ca niște spini; 

 

Și-nainte ca să mor, 

Lasă-mi cerul fără nor, 

 

Să-mi fie cerul senin, 

Primenit de-al meu venin 

 



80 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

C-am iubit ca un nebun, 

Omul rău și omul bun; 

 

Cântă-mi vântule răsfrânt, 

Patima pe-acest pământ 

 

Și dă-mi apă din izvor 

Să mă ostoiesc de dor, 

 

Să beau apă din cișmea 

Și să-mi cânți în casa mea; 

 

Lasă doru-n crengi de pini 

Și amarul prin străini, 

 

Să mă-ntorc pe-al meu pământ, 

Unde graiu-mi este sfânt, 

 

Să-mi las dorul într-o gară, 

Să mă-ntorc la mine-n țară, 

 

S-ascult hora din cimpoaie, 

Să-mi curgă lacrimi șiroaie, 

 

S-ascult tril de ciocârlie 

În aburi de iasomie, 

 

Să îl chem pe Dumnezeu 

Să-mi aline dorul meu! 

 

Silviu Sticea 
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Întoarce-mă, Doamne 
 

Întoarce-mă, Doamne, 

claie pe furcă, 

adună arama din toamne 

și-n cerc înfinge-mi o țurcă. 

 

Rupe-mi din ceruri 

o... rază de soare, 

ferește-mă iarna de geruri 

și ziua de vară când doare. 

 

Să fiu pribeagul de vise orfan, 

copilul cu părul ca grâul, 

ascultă-mi cuvântul profan 

și iartă-mi de tânăr desfrâul. 

 

Moartea să-mi fie întinsă 

pe crucea uscată-n credință, 

cu mintea deșartă, nestinsă, 

copil adormit în dorință!... 

 

Silviu Sticea 
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Lasă-mi pădurea 
 

Lasă-mi Bradul în pădure, 

Nu-l tăia din rădăcini, 

Lasă-mi hatul plin de mure, 

Să mă-nțep prin mărăcini... 

 

Lasă-mi în pădure Fagul, 

Fie-mi umbră la izvor, 

Creanga lui, fie-mi toiagul, 

Frunza lui, fie-mi covor... 

 

Lasă-mi, Doamne și Stejarul, 

Nu-L da scânduri la străin: 

- Mânca-l-ar ciuma și pojarul, 

Pe pământul meu creștin! 

 

Lasă-mi în pădure Plopul, 

Să-mi pătez dorul cu sânge, 

Să nu-mi vină, azi, potopul, 

Să vezi umbra că mă plânge! 

 

Să-mi lași pădurea-ntreagă, 

Să văd Luna sub frunziș; 

Lasă-mi inima... beteagă, 

Nu copaci de-acurmeziș! 

 

Vă conjur, lăsați-mi pădurea 

S-ascult doinele-n amurg; 

C-am să vă blestem securea, 

Când din ceruri lacrimi curg! 

 

Silviu Sticea 
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Tânguirea bradului 
 

Bradu-și plânge rădăcina 

și-l rugă pe Domnul sfânt, 

să-l mai lase-o săptămână, 

lacrimă pe-acest pământ: 

 

lasă-mi, Doamne, 

creanga verde, 

să mi-o tai pe la crăciun, 

cu lumini să mă dezmierde, 

să-l colind pe omul bun... 

 

la dușman să-i rupi securea, 

să nu taie brazi înalți, 

fă-l tu frate cu pădurea, 

pe sărac să mi-l încalți... 

 

lasă-mi, Doamne, 

creanga-ntreagă, 

nu mi-o frânge cu-n blestem, 

iar coroana mea beteagă, 

să nu plângă când te chem... 

 

fă-mi din creangă o vioară 

să le cânt bolnavilor, 

să-i iubesc ca-ntâia oară 

pe acei ce vor să mor... 

 

lasă-mi, Doamne, 

doar tulpina, 

să sorb apă din pământ, 

de-oi muri să-mi fie vina 

c-am voit să-i fiu stăpân! 

 

Silviu Sticea 
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"Â" 
 

Tare bine mai era , 

Cind se scria cu "î" din "a", 

Doar  tot ce era" românesc", 

Doar " român" și "România", 

Și totul era așa... firesc! 

 

Tot ce am învățat la școală, 

Într-o zi... s-a tulburat, 

Când un nene, de la prea multă carte, 

Un val de... confuzie a creat! 

 

Așa au apărut "ân" lume, 

"În" vorbe scrise fără... cap, 

"Întâi" ce-au parut a fi glume, 

Acum îs... viruși de care nu știu cum să scap! 

 

Poate s-or "întâlni" la o vorbă "înțelepții", 

Și-or pune "â"-ul unde-i locul, 

Iar altă dată nu s-or mai distra băieții, 

Cu literele... că pot arde, ca și focul! 

 

Cristian Stăncescu 
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Vrăbii 
 

La fântâna de la poartă, 

Încă dis de dimineață, 

Este mare tărăboi, 

Stau de vorbă, strânse roată, 

Vrăbii și... un vrăbioi! 

 

-Fetelor, vorbiți pe rând, 

E prea mare gălăgia, 

Or să vină oamenii, 

Să ne ia... cu jordia! 

 

-Noi vorbim pe rând acuma, 

Zise una mai moțată, 

Însă alta este treaba, 

Suntem primele de-odată! 

 

-Avem cam mult de povestit 

Că am zburat în lumea toată, 

Eco... eu vin dintr-o țară, 

Ca o cizmă... mai înaltă, 

Ălora, fiindcă mă grăbesc, 

Vreau prima să povestesc! 

 

-Jamais, măi vrăbiuțo, 

Prima pot să fiu doar eu, 

Că venii azi dimineață, 

Tocmai de la "Shampsalizeu", 

Făcui un zbor, ca într-un vis, 

La niște neamuri ce au o streașina-n Paris! 

 

-Bitte, bitte, am să ciripesc îndată, 

Că vin acum de la Berlin, 

De un' se da ora exacta! 
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-My dears, prima pot să fiu doar eu, 

Chiar dacă zboru-mi fu mai greu, 

Că într-o zi, la răsărit, 

Ciripeau unii de... brexit!! 

 

-Vreau să vă dau de înțeles, 

Pentru că vin de la Bruxelles, 

Să vă zic ce am pățit, 

Într-o zi când fu... summit! 

 

-Para donde atâta grabă, 

Că acuș vă zic... caramba, 

Vreau prima să povestesc, 

La o coridă cum privesc! 

 

Vrăbioiul încurcat, 

Se uită, fără să-nțeleagă, 

De ce suratele nu ciripesc, 

În limba lor atât de dragă! 

 

De pe gard un ciripit le strigă, 

Și zboară ciripind toți într-un glas, 

S-adună în jurul firmiturilor de mămăligă, 

Cea mai bună mâncare de acas'! 

 

Cristian Stăncescu 
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Mofturi 
 

Mă sabotează Muza, 

Acum când vers îi cer, 

Cică mai bine stă ca zuza, 

Astăzi având liber! 

 

Și cică-i  supărată, 

Că într-o zi anume, 

Fiind într-o ședință, 

N-am auzit ce spune! 

 

Profită de întimplare , 

Și-mi spune sacadat, 

Că după Anul nou, 

Intră în sin-di-cat! 

 

Cică să n-o deranjez , 

Nici măcar cu o floare, 

Ar vrea doar să... prestez, 

Să scriu... dupa dictare! 

 

Cristian Stăncescu 
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De sărbători 
 

Când vine câte-o sărbătoare, 

Românul, atât cel mic cât și cel mare, 

Se înarmează cu... răbdare, 

Și bagă șmotru... grupa mare! 

 

Băieții ce făcură armata, 

Din start au planul făcut gata, 

Iar cei mai... juniori, 

Caută îndrumători! 

 

Așa că, de dimineață, 

Cu câte-o listuță-n brață, 

Îs prezenți la magazin, 

Să ia Cifex, Axion și Clin, 

Și alte prafuri, creme, spume, 

De nu le mai știi pe nume! 

 

După planul cunoscut, 

Iau covorul la bătut, 

Fără să aiba nicio vină, 

Doar că-i... consemn trasat de gospodina! 

 

Apoi, în doi timpi și trei mișcări, 

Pe taburete ori pe scări, 

Ori cocoțați ca alpiniștii, 

Freacă geamuri specialiștii! 

 

Să nu stai, că-ți stă norocul, 

Ia băiete un pic mopul, 

Și invită-l la un dans, 

Bagă șmotru în ritm de vals! 
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Gata! Casa-i primenită, 

Și sărbătoarea poate-ncepe, 

Vai, nu! âncă o lista-i pregătită, 

Cărniță, oua, borș și ceva cepe! 

 

Pentru că, a doua zi, 

Cât stai preț de o clipită, 

Să pregătești pen' musafiri, 

Ceva fripturi pe la cuptor și un ceaunel, la plită! 

 

Cristian Stăncescu 
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Oglinda 

 

Față în față cu un prieten , 

Sincer, nemilos, cinstit, 

Îmi arată un chip puțin obosit, 

Și-un păr încărunțit ce-a fost cândva șaten. 

 

Fiecare fir alb are povestea lui, 

Unele zise, altele gândite, 

Câteva... răni nepovestite, 

Ale inimii ori ale sufletului. 

 

Îmi citește în suflet ca în palmă, 

Și-mi spune că ochii nu mint nicicând, 

Chiar daca mă uit la el zîmbind, 

Îmi vede inima îngândurată. 

 

Cristian Stăncescu 
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De-ai fi  
 

De-ai fi soare 

Te-aș ruga să aduni ultima rază în umbrelă  

Iar la anul când iar dă primavara 

Eu o voi deschide și voi lăsa bogata lumina să acopere cerul. 

 

De-ai fi un copac lângă apă  

Te-aș ruga să-ți îngheți imaginea pe fundul apei 

Iar la anul când dă iar primăvara 

Pentru tine voi sufla oglinda luminii celeste. 

 

De-ai fi o micuță floare 

Te-aș ruga să-ți îndrepți umilul tău cap 

Iar la anul ca dă iar primăvara 

Să pot spune: într-adevăr nu te-ai schimbat câtuși de puțin. 

 

De-ai fi fereastă  

Te-aș ruga să lași perdeau în jos  

Iar la anul când dă iar primăvara 

Îți voi pregăti o surpriză plăcută 

 

De-ai fi cascadă 

Te-aș ruga să-mi permiți tandru să te-mpletesc 

Iar la anul când dă iar primăvara 

Pentru tine voi deschide o expoziție cu peisaje. 

 

Maria Melania Rădulescu 
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Pentru tine  

 

Pentru tine mă scufund în adâncul marii 

Culeg iarbă măiastră și ies la lumina cerului albastru. 

 

Pentru tine mă ascund într-un gând  

Semăn fericire și ies în față chipului tău luminos. 

 

Pentru tine mă prefac într-o lacrimă 

Ce izvorăște din adâncul sufletului tău 

Și se prelinge în inima mea. 

 

Pentru tine culeg roua dimineții 

Și o revărs peste chipurile triste. 

 

Pentru tine simt cerul liniștit,marea albastră, albastrul ochilor tăi  

Și mă ascund în inima. 

 

Maria Melania Rădulescu 
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De ce ? 

 

De ce mă ascunzi în brațele tale 

Și mă lași să plutesc în neștire 

De ce mă privești atât de departe  

Și ochii-mi apar în chenarul inimii 

De ce mă alinți cu vorbe duioase 

Și glasul șoptește iubirea 

De ce mă alungi în vise frumoase 

Și lumea reală-i aici 

De ce nu șoptești iubirea măiastră 

Și lași loc de mister 

De ce nu îmi spui ce simți și ce crezi? 

 

Maria Melania Rădulescu 
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Când... 
 

Când lumea nu-i a noastră, 

Când viață ne desparte, 

Când florile-ofilesc, 

Când inima ne ceartă, 

Când pietrele se scaldă, 

Când sufletul se zbate, 

Când vântul se înalță, 

Când ploile ne lasă, 

Când toată lumea tace, 

Eu stau și te privesc. 

Tăcerea ta mă poartă. 

Privirea ta mă-ncântă 

Mă face să iubesc 

Să stau să te privesc în raze purpurii, 

în marea cea albastră, 

în verdele onest. 

 

Maria Melania Rădulescu 
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Când ajung florile până-n suflet... 
 

Când ajung florile până-n amurg te mâna să simți 

Razele voastre interioare 

Să te întorci în apă iară . 

Pe celălalt mal florile se arată în amurg 

Te întorci dintr-un loc îndepărtat  

Îndelung, îndelung în trecutul amintirilor. 

Va întoarce-ți în ținutul natal 

Acesta este amurgul  

Când stelele nu au un mod de a cădea 

În sufletele voastre  

Ce-n piele-și arată formele primare 

Când ajung florile până-n amurg 

Frumusețea se prăvale peste sufletele voastre... 

 

Maria Melania Rădulescu 
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BBBaaabbbyyy   cccooommmeee   bbbaaaccckkk   

https://www.youtube.com/watch?v=rJdYTDnw_dA
https://www.youtube.com/watch?v=rJdYTDnw_dA


99 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

Joc 
 

Hai să ne jucam de-a uitarea 

să ne imaginăm că nu ne-am născut,  

iar când timpul ne va da în vileag creșterea,  

să desenăm șotronul împiedicării de viață,  

echilibrând destinele, 

sărind peste coarda anilor absenți. 

 

Dacă pașii ne vor purta printre noi,  

să revenim nestingheriți în culoarea 

ce ne murdărește cu candoare, 

fără să definim vara din pomul cu cireșe coapte.  

 

Aș vrea să urcăm pe muntele definiției  

care ne trăgea de mâneca lacrimilor de bucurie 

și când soarele va apune după colțul geamurilor sparte,  

să închidem porțile timpului, 

cu lacătul clipei rămasă pe loc. 

 

Lasă-mă să trec pragul neîntâmplării...  

Între noi nu s-a așternut iarna calendarelor cu zile rupte. 

Hai să ne imaginăm că ne-am fost dintotdeauna! 

 

Mariana Grigore  
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Altceva…, nimic 
 

Urlă, țipă, strigă, eliberează-ți calmul 

din închisoarea dreptei purtări,  

Fii tâmp ca o străfulgerare de nebunie. 

Cântă cu afonia legata de sunete, 

Lasă timpul să mucegăiască în clepsidră. 

Aleargă priponind clipele de primul gard ce stă să cadă. 

Taie lacrimile cu lama cuțitutului ascuțit pe lumină, 

Nu te uita peste umărul umbrei de îți vezi opritul în soare, 

Leagă-ți la cingatoare maci 

când cortegiul sepulcral te îmbracă în vid,  

Culege cicoare din imortelele vieții  

și eliberează coliviile de suferința gratiilor, 

Înfige-ți ghearele de pasăre răpitoare de vise  

de-ți mor lebede pe lacul de gheață, 

Fluieră în biserica părăsită de genunchii ce sărută cerul, 

Strânge în brațe un înger 

când demonii îți prind de rărunchi, 

aripile sufletului 

Întinde mâna răsăritului de lună 

și astupă găurile negre din asfaltul zborului 

...... 

 

Lasă în grija lucrurilor neîntâmplate 

Visul de dincolo de tine 

 

Mariana Grigore 
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(Ce)contează definiția? 
 

Despre seara aceasta 

numai cuvinte de amurg 

străbătînd culori fără tonuri  

și extazuri pribegite în fade dimineți  

Totul este un început molcom, 

cu iz de melancolie desuetă  

Tu ești o panteră de simțuri 

iar ea o languroasă abandonare  

încercand să surprindă leneșă, 

dorința ce sta la pândă  

Vă priviți retrospectiv 

și alungiți formele în umbrele eurilor 

Sunteți voi fără trupul antitezei modelat în alb și negru 

Doar voi, dincolo de abstactizări ale sensurilor exacte 

și înțelesurile precise ale unor filosofii precare 

Simplitate 

Goliciune 

Prea (mult) plin 

Ceață 

Albastru 

Fum 

Foșnet 

Veriga sau rugină  

Întâiul cuvânt sau nenaștere 

Imortalizare fără daghereotipie, 

Trupuri mentale într-un paradox de vid 

Ce contează, definiția? 

E doar o noțiune perenă  

Nu te poticni în pagina de început a preciziei 

Lasă cugetul să se impiedice 

de prima litera a reveriei 

(Chiar)vrei sa-ti spun ce (ne)suntem? 

 

Mariana Grigore  
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Univers și noi 
 

Îți ating spațiul dintre două culori 

fără să simt distanța dintre eu și sămânța care m-a zămislit rod. 

Timpul are forma palmelor în care se odihnește atingerea, 

ceva fără nume de cuvânt, 

ia naștere din nimicul evadat din chingile neantului instabil. 

Când totul se reduce la explozia de noi 

construită din arderea decimată în miriade de tu și eu, 

mă împart între sensul uniform al depărtării 

și apropierea de laturile parelele 

care ne leagă albastrul din cutia Pandorei 

de zborul întretăiat între alb și cratima 

ce scrie cu roșu curcubeie de soare neapus. 

Într-o secundă de renaștere, 

mi-am reamintit de ceea ce nu am știut vreodată 

Că sunt  

și mă recompun particulă 

de dincolo de mine, 

doar ca să mă reaprind soare în  

UNIVERS( ul)tău. 

 

Mariana Grigore  
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Ce faci? 
 

Mi-ai înfipt în carne ghearele focului 

și-mi țipi în ecoul sângelui 

strigătul fecund al arderii! 

Mă mistuie flacăra aceasta 

încorsetată pe coapsa rugului  

răstălmăcit de șoapte vii! 

De ce te strecori printre cutele albe ale zâmbetului meu? 

Ai rabdarea timpului care se joacă de-a degetele ce mângâie clipa... 

Să nu te grăbești, 

uită minutul exact la ora întâmplării! 

Ești ca o dorință străpunsă de vreau, 

cu un unghi înclinat 

la 180 de grade de stare febrilă! 

Între gesturile tale înfometate,  

doar meridianul 0  

mai poate echilibra polii opuși atracției 

Și totuși,  

formele de relief ale palmelor, 

s-au oprit în valea cu suspine  

ce-mi suflă în vânt scaieții nerăbdării 

Ești tare stângaci în penumbră! 

Ieși la lumina luceafarului 

și dedublează-ți stelele 

în luna mea plină ! 

Lasă eclipsa să adoarmă pe sânul meu 

rotunjit de vise 

Rămâi în acest anotimp... 

 

Mariana Grigore  
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https://www.youtube.com/watch?v=QFlcs8vwLK4
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De-albastru dor 
 

De-albastrul meu nu pot să scap 

încă de-atunci de când în "Enghidu" 

Nichita a-ntrebat: 

"- O…, prietene, cum e albastrul tău ?" 

Cum să fie, e culoarea mea  

cea mai aproape de Dumnezeu! 

Chiar îmi zic: 

- De ce, Doamne, 

pui atât de mult albastru pe cer, 

chiar vrei așa de tare, 

să nu te mai vedem? 

De-asta mi-am făcut albastrul meu, 

tocmai de-asta, 

să mă confund cu el  

în lumea cealaltă și-n lumea aceasta. 

Sentimentul albastru mă naște, 

mă moare și mă obosește. 

Și te-ntreb, prietene, 

vidul albastru, curat și rece, 

ce e pentru tine 

și ce îți trezește ? 

 

Cătălina Hașotti 
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Arsura 
 

Mi-e dor și mă dor    

toate șoaptele lunii 

când o latră câinii 

o latră în cor 

peste ceasul lumii 

ceas ce-așteaptă-n zori 

tandra-mbrățișare 

peste-a nopții zare 

tandre sărutări 

lângă al mării mal 

căzute-ntr-un val 

și duse departe 

de trupul cuvântului 

în tâmpla-ntâmplării 

în depărtea zării 

unde tu te arzi 

iubești și te scalzi 

în acel adio 

spus la tâmpla mea 

nu din întâmplare 

ci dintr-o mirare 

un fel de sentință 

pe-a mea neputință. 

 

Cătălina Hașotti             
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Stăpânul altei lumi 
 

- Cum stai cu sufletul ? 

- Eu? Acum nu prea bine. 

Durutul dor de tine 

mi-l strig în fiecare zi. 

Și fiindcă azi 

e zi de sărbătoare 

durutul dor de tine 

doare și mai și. 

Dar vreau să știi, 

o să îmi pun pe suflet zale, 

îmi scot durerea la plimbare, 

mi-arunc pe inimă  

ferestre-n așteptare 

și-o să m- așez pe ziua-n care 

sătul vei fi de îndoieli 

și o să-ți strângi în pumni 

pielea ta jupuită 

și umflată de sare. 

Și-așa  cum ai plecat, 

pe-un țărm fără de mare, 

te vei întoarce-agale, 

mai pustiit și gol, 

mai dezbrăcat de gânduri, 

sătul de dor de ducă, 

uitat și de-al meu dor.   

 

Cătălina Hașotti 
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Răzgândire 
 

Să mă gândesc de-acum la toamnă ? 

Mai bine nu. 

Mai bine mă gândesc la tine, 

la dragostea ce ne-ar mai ține, 

dacă nu ne-am gândi 

nici tu, 

nici eu 

la toamnă. 

 

Cătălina Hașotti 
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Lumină ondulată 
 

Vezi, vântu-i slab și rănile-s deschise 

și parcă-ntâia oară Divinul îl privesc 

și soarele-i ascuns, dar par că se-nfiripă 

câteva raze ce cu undele se-unesc. 

Și-acolo unde ești întrezăresc Frumosul, 

mă las dusă în sus de veșnicie 

și-ncet, ușor, întreg misterul mă pătrunde 

și gândul îmi pleacă hai-hui, ca la liturghie. 

Și nu știu de-s aici ori la taifas cu tine 

și nici nu-mi pasă că nu mă voi întoarce, 

sufletul mi-e desprins.s-a dus departe 

rupt de mine, rămas-am doar o carapace. 

Ușor aș vrea cu dreapta să te mângâi, 

îmi pari a fi ființă, dar mi-e teamă 

misteru-ntreg să nu se rupă și să plece 

tocmai când vreau să-ți zic: 

ia-mă și du-mă ! 

 

Cătălina Hașotti 
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Am deschis fereastra 
 

Am deschis fereastra spre inima ta, 

de o veșnicie tot bate așa 

în tăcere, zgribulită pe-o geană de stea, 

topită-n privirea nopților de catifea, 

scuturată-n toamnă, aruncată-n iarnă, 

pictată-n suflet cu pensula stoarsă-n primăvară, 

se ascunde-n noapte o ploaie de vară, 

legănată pe aripi de iubire, ascultăm cu uimire 

cum cântă-n surdină inimile noastre încolăcite de șoapte. 

 

Anca-Maria David 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

Trandafirul fericirii 
 

Iubite, închide ochii și întinde mâna să-ţi ofer trandafirul fericirii, 

să-l strângem în palme, să simțim, 

cum se scurge nemurirea în parfumul iubirii, 

petalele să-mi mângâie buzele uscate de dor şi de aşteptare, 

gustându-ţi buzele roşu trandafir. 

Iubite, hai, să fim din nou iubire 

între cer şi pământ, între ploaie și cuvânt, 

să înflorească dragostea în fiecare vară, 

să adie vântul printre zâmbete, 

culegând roua dimineții de pe chipul blândeții, 

amintindu-ne de marea iubire din vremurile străvechi, 

pierdută de noi pe cărările străine. 

Iubite, hai, să ne căţărăm în copacul amintirilor, 

desculţi şi fără teamă, dă-mi mâna, nu mai ezita, 

să ne pierdem în frunzele copacilor, în zumzetul copilăriei, 

gustând din dulceața florilor. 

Iubite, lasă-mă să fiu frunza ta verde, foşnind în nemurire, 

aruncând din noi toamna târzie. 

Iubite, hai, să privim cerul, cum aleargă norii, 

cum se întorc cocorii în sufletele noastre, 

cum albastrul cerului se scaldă-n ramurile noastre. 

Iubite, priveşte frunza scuturată-n toamnă! 

 

Anca-Maria David 
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Atingem infinitul 
 

Atingem infinitul iubind răsăritul, 

cu razele de soare ce bat la fereastră, 

apare într-o clipă o dragoste măiastră. 

Ne mângâie zborul, ne-alină dorul, se scutură-n priviri 

lacrimi de bucurie,parfum de nemurire, 

e dragostea ce crește pe buze, ce arde și ne-aruncă-n mare, 

ne sărută tălpile goale, ne izbește de maluri, 

așteptându-ne cu brațele deschise pe alte meleaguri. 

Ne leagănă pe frunze verzi în cântec de privighetoare, 

ne-nvelește c-o plapumă de nori, aruncată-n culori, 

ne cuprinde-n brațe, învârtindu-ne printre flori, 

adormind în cântecul păsărilor, în zumzetul albinelor. 

Contemplând natura, curge iubirea pe fiecare frunză, 

pe fiecare floare când soarele apune, când soarele răsare. 

 

Anca-Maria David 
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Ascult marea 
 

Ascult marea încolăcită de trena razelor de soare, 

Tremură valurile în privirile prinse în mrejele iubirii, 

Fiecare fir de păr mișună pe sub piele,  

Vibrând trupul sub o mie de stele, 

Scăldate în vise, le adun și le strâng în batistă, 

Să-mi șterg lacrimile atunci când sunt tristă, 

Să le las într-o scoică pustie ce-și strigă iubirea în agonie. 

Aud marea din barcă cum leagănă valurile printre șoapte, 

Și adie vântul în vâltoarea atingerii buzelor 

de țărmul mării în dansul sunetelor, 

Răscolind tăceri venite din adâncuri ce se izbesc de maluri, 

Cu fiecare strop de apă, tresar și vibrez în culorile mării, 

Cântând iubirea împreună cu pescărușii 

ce zboară deasupra sufletelor. 

Suntem liberi să construim castele de nisip 

chiar dacă ele se prăbușesc în mare, 

Învățăm să trăim, să vibrăm, să dansăm, 

să iubim marea mișcătoare. 

 

Anca-Maria David 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

De ce? 
 

De ce arunci cuvinte fără nicio noimă? 

Tu nu știi oare că poți răni și-o pasăre-n zbor? 

De ce arunci cu pietre-n suflet? 

Tu nu știi oare că doare și-o vorbă aruncată-n decor? 

De ce arunci credința în ninsoare? 

Tu nu știi oare că iubirea îngheață-n galantare? 

De ce arunci cu ură-n icoane? 

Tu nu știi oare că ele plâng și ne leagănă durerea-n mare? 

De ce arunci cu pâine-n ziduri? 

Tu nu știi oare că mulți copii adorm flămânzi fără alinare? 

De ce-L hulești pe Dumnezeu? 

Tu nu știi oare că "Dumnezeu este Iubire"? 

 

Anca-Maria David 
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Geneză 
Lui Eminescu 

 

Se-mbujorase cerul sub ninsori de stele, 

ploua șuvoi lumina peste păduri de crin 

danteluri diafane de sapumă argintie 

se destrămau pe muguri fragezi de tei însingurați 

și clocotea pe sub zăpezi torent de-abastră sevă 

luna descânta-n fuioare lungi 

destin de Voievod de mult visat 

din lira lui Orpheu scurs în pamânt 

când flori vrăjite tremurau visând 

un Prinț ales desferecând izvoare 

în adieri de melopei uitate. 

În pure elipse roteau rotunde sfere 

și din abisuri însetate intrupat 

Năștea Nemuritor și Neatins Luceafăr. 

 

Ana Opran 
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Ghiocel de opal 
 

Nu, nu e tristețe! 

Doar un ghiocel de opal 

a crescut in colțul ochiului, oval 

atârnat de firul genei  tremurat 

ca de o spaimă ascunsă în iris. 

 

Perdele de ceață fîlfîie grele 

trecem ușor, două fantome, 

prin lumi paralele; 

ne sângerează albastru depărtarea 

ne-ar fulgera apropierea 

Lăsând  doar miros de scrum. 

 

Niciun motiv de tristețe 

în primăvara aceasta cu petale de ghiocei, 

miniaturale săbii de samurai 

lucios ascuțite! 

 

Ana Opran 
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Ninsoare 
                

Iubito, ninsoarea s-ntors 

cu spulber de vise pe zare 

și aripi albe de-abatros 

 și-au înghețat zborul pe mare. 

 

Mă arde frigul din privire 

când peste gene iarăși ninge 

ca o năprasnică orbire 

Se-ntinde gheața înspre sânge. 

 

Mi-e teamă , în amurgul greu, 

că vom muri, muguri pe ramuri 

că nu vom ști nici tu, nici eu 

să înflorim, cireși la geamuri. 

 

M-oi rătăci în alte vremuri 

Din caierul zăpezii tors... 

De ce tresari și te cutremuri?  

Iubito..., 

Ninsoarea s-a-ntors!... 

 

Ana Opran 
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Pentru mine, Doamne?... 
 

Pentru mine , Doamne, 

această revărsare de cântec verde 

curgând șuvoi prin nervurile inimii 

din adânc în mai adânc de timpuri uitate… 

pentru mine?... 

 

Pentru mine, Doamne, 

această lumină- sărbătoare 

cu foșnet de aripi străvezii de îngeri 

Izvorând râuri de mirare sub pleoape… 

pentru mine oare?… 

 

Și-această înfrunzire de stele-ndrăgostite 

cu zâmbet tandru și divin 

de picături de perle încălzite-n  

ochii cerului senin… 

 

pentru mine, Doamne?... 

 

Ana Opran 
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Plecare... 
            

Ce frumos te scalzi în ochii mei, iubito, 

când soarele se scurge în amurg 

iar eu mă scurg încet 

în verdele florii de nuc! 

 

Îți cresc în palmă 

flori de cactus ivorii 

și-ți flutură pe gene heruvimi, 

gura ta e-un cînt de ciovârlie, 

cu buze de prunc 

râzând în vis 

obrajii mângăie. 

 

Mai ține-mă o clipă lângă tine 

șoptește-mi că e bine. 

(Ce frumos știi tu să minți, iubito!) 

Hai, învelește-mă ușor 

cu-adâncă bezna ochilor! 

 

Ana Opran 
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Coboară toamna 
 

Coboară toamna din înalturi 

Cu pași grăbiți, nepăsători, 

Și face peste lume salturi 

Rupând ghirlandele de flori. 

 

Coboară toamna de la munte 

Lăsând cărările pustii, 

Cu zile răcoroase, multe, 

Cu nori pufoși și plumburii. 

 

Coboară toamna peste dealuri 

Umbrind frumoasele podgorii. 

Se-așterne toamna peste valuri 

Și-mprăștie pe cer cocorii. 

 

Coboară toamna peste lume 

Bifând un an în calendar. 

Strânge-n hambar recolte bune, 

Dulci roade ne aduce-n dar. 

 

Coboară toamna pe pământ  

Îmbătrânind un anotimp. 

Reînoiește-un legământ... 

Se-așterne toamna peste timp. 

 

Coboară toamna peste vise 

Și le ascunde în uitare; 

Închide porțile deschise  

În veri prelungi de așteptare. 

 

Cristina Ghindar Greuruș 
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A fost... 
 

A fost minune, a fost vis, 

A fost o încântare, 

Momente dragi, de nedescris, 

A fost lumină, soare. 

 

A fost sublim, de neuitat, 

O paginä din viaţă.  

A fost frumos. S-a terminat... 

Trecutul ne răsfaţă. 

 

Ne-am revăzut, ne-am bucurat, 

Ne-am amintit de timpuri, 

Dar ce păcat, s-au scuturat 

Atätea anotimpuri.... 

 

Vă mulţumesc, copii frumoşi! 

Aţi fost la înălţime. 

Astăzi adulţi mărinimoşii. 

Eu vă doresc doar bine! 

 

Cristina Ghindar Greuruş 
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Odă mâinilor 
 

Mâini care trudesc pământul, 

Care modelează lutul, 

Mâini ce pâinea plămădesc 

Și de toate construiesc. 

 

Mâini ce știu cum să aline, 

Cum să facă totul bine, 

Mâini ce cersc și îngrijesc,  

Care scriu tot ce-i firesc. 

 

Măini ce nimicesc durerea 

Și oferă mângâierea, 

Mâini ce-s arse de-anotimp, 

Care se topesc în timp... 

 

Mâini ce se întrec cu vântul,  

Care șlefuiesc cuvântul, 

Mâini ce nu dorm niciodată 

Și de toate or să poată. 

 

Mâini ce știu să-mbrățișeze 

Și poveri să ușureze, 

Care dau mult ajutor, 

Și fac totul mai ușor. 

 

Mâini ce poartă-n ele viață, 

Care făuresc speranță,, 

Care știu a face pâine 

Și oferă viață mâine. 

 

Mâini ce-alină muribundul, 

Care ușurează gândul, 

Mâini ce nu mai obosesc 

Și în fiecare zi trudesc. 

 

Cristina Ghindar Greuruș 
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Te-am așteptat 
 

Te-am așteptat o veșnicie 

Să-mi fii un cântec de-nceput, 

Iar așteptarea am vrut să-mi fie 

Povestea ce-mi plăcea mai mult. 

 

Te-am așteptat o viață-ntreagă 

Și te-am visat de-atâtea ori. 

Tu mi-erai floarea cea mai dragă 

Și-mi erai soarele în zori. 

 

Te-am așteptat și zi ți noapte 

Să-mi fii doar vis și nu coșmar, 

Și-am tot sperat pe-atunci că,poate, 

Nu-i așteptarea în zadar. 

 

Am așteptat clipă de clipă 

Sperând mereu să mă găsești, 

Dar ai făcut de timp risipă, 

Cu-ntârzieri mă pedepsești. 

 

Te-am așteptat cu nerăbdare 

Vieții mele sens să-i dai. 

Tu m-ai tratat cu nepăsare, 

Să mă-nțelegi...putere n-ai. 

 

Te-am așteptat atâta vreme 

Să mă urmezi, al meu să fii 

Tăcerea peste noi se-așterne... 

Eu te aștept, dar tu nu vii. 

 

Cristina Ghindar Greuruș 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2441258309478486&set=a.1922795647991424&type=3&eid=ARB79exGWAS9UO5ZLgIY5R365o_Tf5iZ_ACRp987kGNaQNYNqlLC-V7VYUcrbw2w8vkA23SCEZykDr_z
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2441258309478486&set=a.1922795647991424&type=3&eid=ARB79exGWAS9UO5ZLgIY5R365o_Tf5iZ_ACRp987kGNaQNYNqlLC-V7VYUcrbw2w8vkA23SCEZykDr_z
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Să nu-ți rănești părinții! 
 

Să nu-ți rănești părinții! 

Să nu îi umilești! 

Că pentru ei, cuminții,  

N-au existat povești. 

În viața lor apusă 

N-a existat doar bine, 

Și-n tinerețea dusă 

Ei te-au crescut pe tine. 

Cu vorbe nu-i răni! 

Să mai ștergi... n-ai cum, 

Iar ei, cât vor trăi 

Le-or duce-n al lor drum. 

Gândește înainte  

De-a spune-o vorbă grea! 

Că unele cuvinte 

Vor fi povara ta. 

Și dacă i-ai rănit, 

Tu, cere-le iertare! 

Părinții te-au iubit, 

Iar suferința-i mare. 

Cu vorbe să n-arunci! 

Durerea lor e mută... 

Ei ne-au crescut de prunci, 

Acum...doar plâng și-ascultă. 

Că oricât vei greși 

Părinții te-or ierta. 

La fel te vor iubi, 

Dar pleacă-ți fruntea ta! 

Chiar de căința-i grea, 

Tu mâna le-o sărută! 

Că-n sufletele lor 

Mai e iubire. Multă. 

 

Cistina Ghindar Greuruș 
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Și totuși! 
 

Ce păcate, iar mi-a ieșit în cale... 

Surâsul vineri cu colții ascuțiți. 

Legende spun... că dacă fugi la vale, 

Te poate prinde și colții-s otrăviți. 

 

Nu... n-am fugit... am luat un băț în mână,  

Știam că eu gândesc... vipera nu! 

I-am apăsat urâtul cap jos în țărână,  

Și-apoi am luat-o..., în mână…, acu-i acu! 

 

Amarnic se zbătea, cauta o scăpare... 

Știa că acuma tot sa terminat. 

Și totuși... deși știa că moare, 

A încercat să muște...văzuse aliat. 

 

Târziu am observat... că-n iarbă,  

Tărăș și mișelește... o altă viperă venea! 

Când mi-am dat seama... mi-am zis... 

,,Ce o oprește "să își învingă colții adânc în carnea mea? 

 

Privind la mine... parcă cerea milă?  

Voia să plec... dar viperă s-o las. 

Am înțeles... și-am aruncat în silă  

Un șarpe ce nu mai avea glas. 

 

O clipă... și... amândouă vipere au dispărut  

Ascunse în desișul de pădure  

O doamne... prin ce cumpănă iar am trecut 

Și totuși am scăpat ca-ntr-o minune. 

 

Au trecut ore... văzduhul se răzbună,  

O ploaie a căzut neanunțat.  

Am mai trecut un hop, și biata lună,  

Ud leoarcă, drumul mi la arătat. 
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O simplă întrebare, adeseori mi-am pus... 

De ce în astă viață mai întâlnim capcane? 

Că libertatea de a trăi, ne vine-n dar de sus... 

Și zilele... sunt numărate, dar fără uragane. 

 

Ioan Cojocariu 
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E... rândul tău 
 

Să nu spui ,,NU”... zorilor... 

,,NU”! ele ne aduc fericirea. 

E timpul florilor,... și al primăverilor, 

E rândul tău... să dăruiești iubirea! 

 

Să nu spui ,,NU”! stelelor... 

,,NU”! Ele îmbrăcă mantia nopții. 

E timpul viselor... și al miresmelor, 

E rândul tău... să -mi dăruiești iubirea...! 

 

Să nu spui ,,NU”! eternității... 

,,NU”! Ea ne oferă clipa de trăire... 

E timpul primăveri și al florilor, 

E... rândul tău, să împărți a ta iubire! 

 

Să nu spui ,,NU”! stăpânului ceresc... 

,,NU”! El... pe toți ne înțelege. 

E... rândul tău, e clipa de adevăr și de credință.  

Să nu mai amăgești iubirea! 

 

Să spui un ,,DA”! abia acum acceptă universul. 

Suntem... o pulbere de stele,atât și dispărem.  

E rândul tău... să te transformi un ele, 

Să crezi că n-ai dat în zadar iubirea! 

 

Și spune ,,DA”! Nu mai întoarce capul, 

Și-apoi... privește înainte...  

E rândul tău... că să -ți aduci aminte, 

De felul cum ți-am dăruit iubirea! 

 

Să spui un ,,DA”! așa te-am învățat...  

Să nu răstălmăcești... aceste mici cuvinte, 

E rândul tău... nu mai abandonat, 

Că -n altă parte n-ai să găsești iubirea! 
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,,DA”! Spune da... că doar prin ele...  

Să spui că a existat... eternul jurământ  

E rândul tău... să spui... nu te-am trădat. 

Și ce-am avut mai bun ți-am dăruit... iubirea! 

E... rândul tău!... 

 

Ioan Cojocariu 
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Răspunde-mi tu! 
 

Răspunde-mi tu...! 

Mai am o întrebare... 

De ce străinii,  

Toți mă ocolesc? 

De ce sunt izolat 

Și inima mă doare? 

De ce... sunt baionetă 

Și -n inimi răzvrătite, 

Mă opresc? 

 

Legende... 

Despre mine... 

Nu există.  

S-au scris... probabil... 

Multe în trecut? 

Răspunde -mi tu... 

Ce ai... 

Inima tristă,  

De ce nu sunt iubit... 

La fel... 

Ca mai demult? 

 

Răspunde-mi tu! 

Cuvinte înșelătoare,  

De te voi crede...? 

Voi fi mai înșelat. 

Amurgul... 

Este roșu...  

Seara când apare, 

Și eu sunt singur, 

Privind la cerul... 

Înstelat. 
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Răspunde-mi tu...! 

Îmi dai...  

Iar libertatea...? 

Să pot alege,  

Sau... 

Să fiu ales. 

Că timpul....  

Mă îmbrățișează  

Este... 

La fel... 

Că moartea, 

Mă duce...  

Sus în nori, 

Că n-are interes. 

 

Răspunde-mi tu! 

E... 

Ultima ta șansă,  

Regrete... 

N-am să pot avea. 

Aș încerca... 

Să adun, 

Tot ce mai am, 

În straiță, 

Și voi pleca, 

Departe... 

Acolo undeva. 

 

Răspunde-mi tu...! 

Durează...  

O... veșnicie...? 

Păcate se plătesc,  

Oriunde aș fi. 

Când totul este scris... 

Pot spune cu tărie, 

Fie doamne... 

Ce-o fi...? 

Încerc încă o zi! 
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Răspunde-mi tu! 

Dacă,  

Mai ai cuvinte, 

Dacă...  

În tine... 

Mai exist un pic? 

Dacă...  

Acolo...trece, 

Însă vântul,  

Nu are rost... 

Că tot...  

Este nisip. 

 

Ioan Cojocariu 
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Du-mă gând cât mai departe 
 

Am lăsat tristeți în urmă,  

Am lăsat și bucurii. 

Lacrimi am lăsat să curgă,  

Și am strâns doar jucării. 

 

Farmece nu am în mine, 

Nici noroc, n-am câștigat. 

Dar când mă gândesc la tine 

Spun mereu că sunt salvat. 

 

Du-mă gând cât mai departe... 

Du-mă unde doar tu vrei. 

Să uit că stau în străinătate  

Să uit că tu ești condei. 

 

Dau din inimă puterea 

Pentru încă o zi de scris, 

Fiindcă tu îmi ești iubirea  

Ce aici eu am descris. 

 

Vremuri rele să dispară  

Vreau să fiu iar fericit. 

Tu să-mi fii iubire amară  

Că de dulce-s plictisit. 

 

Nu încă vre-o normă scrisă  

Dar repet sunt altruist,  

Când am pagina deschisă  

E că scriu și mai exist. 

 

Fug, de teamă să nu cadă  

În ocean iubirea mea. 

Și duc gândul ca să vadă  

Dacă,... dacă eu sunt lângă ea. 

 

Ioan Cojocariu 
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O prietenie adevărată 
 

Va fi ziua mult prea largă,  

Timpul nu va dispărea. 

Nopțile vor fi tăgadă, 

Că iubind...vei triumfa. 

 

Sunt adept al fericirii, 

Prieten bun... ajut cât pot. 

Dau ce am... tot omenirii, 

Și mă mulțumesc cu-n rod. 

 

Simt că nimeni,nu mă-nșeală, 

Simt că te voi respecta. 

Dacă nu-s băgat în seamă...  

În desert... eu voi pleca. 

 

Dau toată a mea avere, 

Pentru prieteni... pentru frați. 

Dau... că n-am cerut putere, 

Nici coroană ca să -mi dați. 

 

Las... să judece pământul, 

Ce e bine, ce e rău, 

Eu... dacă mi-am dat cuvântul, 

Fac ce spune DUMNEZEU. 

 

Sunt aici și o știu bine, 

Sunt un simplu trecător. 

Însă... vreau prietenie,  

Toată viața, până mor. 

 

Ioan Cojocariu 
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https://www.youtube.com/watch?v=lLJQk7B3GkU
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Limba mea-i izvor ce cântă 
 

Mi-e limba izvorul din care 

Eu seva îmi trag fără teamă 

E floarea crescută-n răzoare 

Dulceaţa cuvântului mamă. 

 

Mi-e limba pădurea-nverzită 

De veacuri străjer nelipsit 

E ciuta de fiare-ncolţită 

Din basmul ce n-are sfârșit. 

 

Mi-e limba speranţa de mâine 

Ce-o caut oriunde m-aș duce 

E hrana, bucata de pâine 

Sau dorul purtat ca pe-o cruce. 

 

Mi-e limba comoară stropită 

Cu sânge ce-a curs peste timpuri 

E steaua în noapte ivită 

Când valuri se-ngroapă-n nisipuri. 

 

Mi-e limba o slovă nescrisă 

În care amarul îmi plâng 

E mâna de îngeri întinsă 

Când drumul se-ncurcă nătâng. 

 

Mi-e limba o doină cântată 

La horă, duminica-n sat 

E-un gând înflorit fără pată 

La ușa credinţei lăsat. 

 

Lăcrămioara Teodorescu 
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Miroase a toamnă 
 

Miroase iar a toamnă peste dealuri, 

Pădurea murmurând îşi schimbă straiul, 

Pe cer sunt împânzite mii de stoluri, 

Iar îngeri peste frunze şi-au coborât alaiul. 

 

Un pictor ne-ntrecut, a picurat culoare, 

Lăsând dâră de roşu pe unde a trecut, 

În fiecare zi pictează cu răbdare, 

De opera-i măreaţă nicicând satisfăcut. 

 

Şi plouă iar cu frunze pe-aleile tăcute, 

Când norii se încruntă, se înspăimântă zarea, 

E ziua mult mai scurtă şi clipele-s pierdute, 

Iar soarele timid îşi uită sărutarea. 

 

Livezile răsuflă, cu greu, pline de roade, 

În vii boabele pline, aşteaptă împlinirea, 

Ca mustul arămiu din ele să-l sloboade, 

Şi omul ce-a trudit să-şi strige mulţumirea. 

 

Miroase iar a toamnă, miroase-a bogăţie, 

Prin păr aleargă vântul, poveşti adulmecând, 

Natura îmi transmite, atâta empatie, 

Iar sufletul –mi se-nalţă, balade fredonând. 

 

Lăcrămioara Teodorescu 
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Nu-mi spuneţi! 
 

Nu-mi spuneţi că noaptea adâncă suspină 

Iar lacrimi de stele în lac se preling 

Apare o rază de lună ce-alină 

Speranţe ce-n suflet nicicând nu se sting. 

 

Nu-mi spuneţi că viaţa e chin și-ndurare 

Povară ce-apasă pe umeri striviţi 

Eu drumul mi-l ţin făr' să pun vreo-ntrebare 

Când vara și-arată obraji dezgoliţi. 

 

Nu-mi spuneţi că dorul mai tare cioplește 

Săpând dâre-adânci în sufletul trist 

Uitaţi-vă numai cum cerul zâmbește 

Când toamna pictează precum un artist. 

 

Nu-mi spuneţi că timpul secunde își cerne 

Lăsând câte-o urmă pe faţa senină 

Se pierde-amintirea în clipe eterne 

Dar eu văd în lume atâta lumină. 

 

Nu-mi spuneţi că totul se-ngroapă-n uitare 

Dorinţele mor, tăcerea se-ntinde 

Eu cred în iubirea ce-n taină apare 

Și veșnic prin suflet ar vrea să colinde. 

 

Lăcrămioara Teodorescu 
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Viaţa-i trecătoare 
 

Se ascunde vara după o peluză 

Hai zâmbește, fată, nu mai sta ursuză 

Clipa de se trece, nimeni n-o întoarce 

Toată bucuria din ea iute stoarce. 

 

Soarele zâmbește tu-i zâmbește iară 

Viaţa e frumoasă râu să nu îţi pară 

Glasul ploii calde o poveste spune 

Strânge amintirea-n ochi-ţi de cărbune. 

 

Supărarea las-o printre nori pitită 

Strânge fericirea în flori risipită 

Nu lăsa destinul să-ţi încurce drumul 

Câtă vreme valul prinde-n braţe ţărmul. 

 

Se ivește noaptea cu cercei de smoală 

Stelele cochete în rochii de gală 

Se aprind încet luminând tot cerul 

Tu, fată frumoasă, dezleagă misterul. 

 

Zorii când apar, un cocoș vestește 

Că o nouă zi la fereastră crește 

Din iubire gustă n-o lăsa să plece 

Fără ea un suflet este gol și rece. 

 

Lăcrămioara Teodorescu 
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Chia dacă... 
 

Chia dacă... 

afară plouă  

inima ţi-e sfâşiată  

mii de bucăţi nu-şi mai găsesc întregul 

priveşte dincolo de nori 

soarele zâmbeşte 

furtunile nu mai contenesc 

sufletul tremură  

cuvintele nu-ţi mai ţin de cald  

la fel ca ieri... 

zăreşte curcubeul care ţi-a fost trimis drept legămănt 

paşii nu te mai ascultă  

rătăcesc spre necunoscut 

urmele găsite te îmbie să le urmezi 

alege calea dreaptă urmăreşte firul de lumină 

strigătul înăbuşit ecoul nu se aude 

vântul aleargă nebun şuierând ca un tren în gară 

lasă-ţi zâmbetul să vorbească  

despre primăvara care este încă departe 

ochii au secat  

lacrimile s-au transformat în mărgăritare 

nu te întrista  

că nu va mai avea cine să spele suferinţa 

lasă speranţa să zboare dincolo de orizont  

poate nu ştii unde-i hotarul dintre adevăr si mincină 

poate visul pluteşte ca o năframă peste viaţa ta 

adună florile sincerităţii din grădina destinului 

trecutul ti-a stins lumina 

deşi era încă devreme 

întunericul te impiedica sa mergi mai departe, 

ridică-ţi braţele spre cer 

îţi vor fi trimise aripi  

... să poţi zbura 

 

Lăcrămioara Teodorescu 
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Cântec barbar 
 

Diseară-i banchetul iluziilor vagi  

Lachei mincinoși și slugarnici curteni  

Discursuri priapice cu proști și meseni  

Și un rege cretin adormit în nădragi…  

 

Diseară desigur vom face risipă  

De vorbe de duh, pipăieli furișate  

Cu pocale de vin, grozave bucate,  

Vom sărbători epidemul de gripă!  

 

În scârbă vom bea pân’ după miezul nopții  

Servitoare și doamne vom dibui buimaci  

Țopăind peste mese ca o mie de draci,  

Vei lipsi la orgie doar tu și netoții.  

 

Iar în zori, furișati către altă orgie,  

Costumați epocal, cu peruci ca de bal  

Parfumați cu miresme ori vânturi de cal,  

Vom spune măscări și vom bea în prostie.  

 

Dar cînd rostul banchetului vom iscodi  

Ne vom pune cenușă, vom trage la sorți  

Căci nimic nu mai suntem… doar niște morți  

Ce visează orgii și visează că-s vii. 

 

Doina-Maria Constantin 
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Ceasul al treisprezecelea 
 

O, Viață, Viața mea,  

corolă de lumină dintr-o stea,  

cum aș putea să-ți mulțumesc  

pentru tot ce-mi este omenesc ?  

Pe brațe de zefir m-ai legănat,  

prin poieni cu bujori m-ai preumblat  

dar și munți de piatră seacă  

mi-ai ordonat să escaledez în zori și pe-nserat  

fără a scrâșni sau lamenta  

căci doar așa puteam a învăța lecția ta...  

Și câtă bucurie tu mi-ai dat  

nu-ncape-n universul peste mine aplecat…  

Cu tine de mână până la Cer am zburat,  

sufletul cu zâmbete mi-ai mugurat,  

dar tot tu mi-ai trimis pe-alocuri,  

furtuni cu bolovani și focuri,  

să-învăț a depăși ce-i greu,  

pe colț de semilună, stau... tot eu.  

Înțelepciunea ta mi-ai dăruit,  

pe drumu-mi scris am stăruit  

în urma mea să las miros de flori  

pentru acei ce vor veni în zori…  

Și-atunci când ceasul treisprezece va suna,  

o diademă de lumină-mi vei dona  

și morții, umbra ta, mă vei preda.  

Cum pot eu Viață, Viața mea  

să-ți mulțumesc pentru ce-a fost și va urma?  

Poate senină s-aștept a mă schimba în stea  

în acel ceas, al treisprezecelea. 

 

Doina-Maria Constantin 
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Atenție! Zona roșie 
 

Opriți-vă nori ai întunecatului orizont,  

chinuitoare eforturi ale vântului de nord  

în bătăile de plumb ce umplu fără acont  

viclenele tăceri ale tristelor momente-n dezacord!  

Tăceți ecouri ale gemetelor de aripi în zbor  

ce fug în poftele clopotelor sub mistica debarcare,  

între ceața de tămâie  

și foșnetul mâhnitelor aparții pe cale!  

Tăceți la trecerea trenurilor de condoleanțe  

pe șinele de alabastru ce trezesc și încrucișează  

priviri înecate de neânțelegeri intrate-n anafază,  

ca fructele coapte spânzurate-n ciocul porumbeilor.  

Tăceți voi cei vii, îndepărtați imuni spectatori  

dar amintiți-vă, morții de la telejurnale  

nu vin de pe alte planete, ciudați zburători!  

Opriți-vă nori, legănați-vă ușor...  

Tăceți ecouri ale gemetelor de aripi în zbor!  

Treziți-vă voi, letali privitori,  

fiecare din voi e pe scena vieții, actor! 

 

Doina-Maria Constantin 
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Trebuie să mor un pic 
 

Am legat visele mele  

cu fire argintii de stele,  

zboară cu vântul, departe de mine,  

amintiri îmi plouă ca nisipul printre degetele fine.  

Aparent, nimic nu rămâne…  

e doar golul din ochi și din oaze de suflet  

pe care târziu pricep că-mi e  

a sufletului bogăție crescută discret,  

pe drumul de-ntoarcere, al meu bilet.  

Până atunci însă, strada firească parcurg,  

culmile golului și limitele suportării ating  

căci pentru a renaște, trebuie să mor un pic... 

 

Doina-Maria Constantin 
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Trei răscruci în valsuri (cifra 13) 
 

Eu sunt născut ă-n luna treisprezece  

și-n ziua zece din aceeași lună.  

Din cer cădeau atâtea stele-n mine  

și-o floare albă eu purtam în mână.  

Eu sunt trăită-n ziua treisprezece  

când ziua, avea douăzecișitrei de ceasuri  

care băteau la unison în turlă  

fix între trei răscruci în valsuri.  

Eu concepută sunt în clipa treisprezece  

când pică roua sânge și suspine  

și când cărări benigne se adună  

în destrămate rătăciri de humă.  

Eu coexist cu cifra treisprezece  

Brahmsmanian cântând prin toate...  

de asta mă vrei și peste poate,  

spunemi-o acuma-n șoapte. 

 

Doina-Maria Constantin 
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Se duc anii 
 

Se-ascunde-n frunză iarăși vara 

Și băncile îmbătrânesc, 

Când vântu-și acorda vioara 

Cu amintiri ce răscolesc 

 

Iar clipele se-ascund în oră 

Se tem parcă de rostul lor, 

Cu zilele mă prind în horă 

Să uit pe veci cuvântul dor, 

 

Simt frigul care mă cuprinde 

Secundele se ghemuiesc 

Când timpul la piață-și vinde 

Din amintiri ce-i prisosesc, 

 

Dispare frunza într-o vară 

De teama clipelor târzii, 

Dar o aștept la primăvară 

Să facem iar din noapte zi, 

 

Se-ascunde vara într-o frunză 

Ce-i risipită pe alei 

Și parcă fără nici o scuză 

Se duc pe rând și anii mei. 

 

Valer Popean 
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Poduri peste clipe 
 

Mi-am coborât privirea peste clipe 

Să pot vedea cum trec ca frunza-n vânt, 

Când albatroșii seara-ncep să țipe 

Apoi răsar ca umbre pe pământ, 

 

Cresc poduri arcuite peste noapte 

Când râul se întoarce la izvor, 

Și clipa mă pătrunde-n mii de șoapte 

Să pot privi secundele cum mor, 

 

Mi-am coborât privirea în adâncuri 

Să redescopăr pașii de sub val, 

Iar clipele să le transform în vreascuri 

Când noaptea zeii poposesc la mal, 

 

Mi-am ridicat apoi timid privirea 

Zărind furtunile umblând tăcut 

Și cum tornada rupe izbăvirea 

Secundelor rămase fără scut 

 

Și clipele se sparg prin orizonturi 

Să redevină-n taină pe pământ, 

Iar bătăliile pe vaste fronturi 

Sfârșesc ca și catargul rupt de vânt. 

 

Valer Popean 
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Rădăcina pădurii 
 

Pădurea mă strigă în serile reci 

Cu glas răgușit răscolind amintiri, 

Doar frunza m-ascunde-n trecute poteci 

Când cucul vestește-ndelungi despărțiri, 

 

La mijloc pădurea se prinde in dans 

Lăstarii îi cântă dorința cu foc, 

Iar păsări se-avântă spre cer în balans 

Când ciutele vin timide la joc, 

 

Orchestra pădurii răsună prelung 

Se-adună în crânguri chiar frunzele toate  

Nici vântul nu știe când am să ajung, 

Iar clipa se zbate să cânte prin cioate 

 

Și frigul cuprinde copacii trosnind 

Cărări neștiute mustesc de venin, 

Departe de lume prin vară gonind 

Se-apropie-o șoaptă cât cerul senin, 

 

Copaci dezgoliți își caută-n frunze 

Trecutul uitat printre tainice seri, 

Speranța renaște-n sălbatece pânze 

Pictate aevea de vechi primăveri 

 

Pădurea m-așteaptă în serile reci 

Să-i fiu călăuză prin timpul trecut, 

Departe de lume, pe șterse poteci 

Devin rădăcină ascunsă în lut. 

 

Valer Popean 
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Trecutul zidește 
 

Trecutul zidește tăcut viitorul 

Născut sub fereastra deschisă sub vânt, 

Învață în taină să știe că zborul 

Se naște adesea din simplul cuvânt, 

 

Trecutul devine etern temelie 

Ca piatra rămasă în apa curgând, 

Se-nalță în zare și-n noapte să fie 

Aducere-aminte la tine în gând 

 

Iar clipe trecute se strâng în sertare 

Aproape de ceruri se-ascund după nor, 

Coboară în ploaia ce-alunecă-n zare 

Să plângă întruna răpuse de dor, 

 

Prezentu-i crescut pe trecutul avut 

La maluri de lume legate prin pod, 

O punte zidită din timpul născut 

Să fie în veacuri al clipelor rod. 

 

Valer Popean 
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Tăcere de condor 
 

Tăcerea ta se regăsește-n clipă 

Uitând să zboare către alte zări, 

Cum un condor cu larga sa aripă 

Cuprinde vântul plin de remușcări, 

 

Iar lutul își arată coapsa-i albă 

Ascunsă sub un val ce-i spart de stânci 

Și scoicile îți pregătesc o salbă 

Din perlele născute-n ape-adânci, 

 

Tăcerea clipelor îmi râde-n față 

Când zboară fără aripi prin cuvânt, 

O simt cu nonșalanță cum mă-nhață 

Cu ghearele mă sfâșie în vânt, 

 

M-am săturat să stau ascuns prin clipe 

Să rostuiesc cuvintele din mers, 

Aș vrea ca neputința mea să țipe 

Și gândurile să le prind în vers, 

 

Tăcerea lutului mă înconjoară 

Aripile devin iar rădăcini, 

Cuvinte de iubire iarăși zboară 

Să nimicească tufele cu spini 

 

Va răsări uitând de zori și noapte, 

O seară să lucească slova lor, 

Când vorbele vor coborî în șoapte 

Atunci vei auzi eternul dor. 

 

Valer Popean 
 

 

  



156 
 

 

TTTHHHEEE   AAALLLAAANNN   PPPAAARRRSSSOOONNNSSS   PPPRRROOOJJJEEECCCTTT   

AAAmmmooonnniiiaaa   aaavvveeennnuuueee   ---   111999888444   

https://www.youtube.com/watch?v=VF0mhl1H8t4
https://www.youtube.com/watch?v=VF0mhl1H8t4


157 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

Lumina mușcată de fluturi 
 

Lumina mușcată de fluturi 

țese o umbră în toamna târzie, 

mai lungă decât o închipuire. 

 

Ultimul decor abandonează amăgirea 

din ziua aceea aprinsă care a tulburat luna. 

Prima descoperire  a fost emoția  

ca un balansoar, spânzurată de vânt. 

 

Controversă universală despre  

alchimia apărută la răscruce, 

cu indicații diferite de sens 

și a eclipselor șterse din gând 

a ucis momeala din lumina verde 

 

Arborii uscați au fost luați în seamă 

și am tăiat din toamnă o rătăcire absurdă. 

 

Ioana Frențescu 
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Fără întoarcere 
 

În conturul acela cu arderi,  

cu miros de infinit, 

spintecat de săgeți aprinse, există sărutul.  

 

Și exist eu, cu norii ce mușcă din flacără, 

un întuneric  mai sigur ca lumina, 

neliniștea culorilor peste golul etern 

și-un strigăt asurzitor al ierbii. 

Exist printre riduri întoarsă-n vis, 

desprinsă de lume, 

în timpul meu invers din albastru. 

Exist ca o risipire lângă umbra copacului, 

cu supunerea mea față de sunetul cuvintelor 

ca o vindecare de starea de om și de pământ. 

 

Ca o poveste dintr-o scrisoare terminată  

unde ultimul sens al drumului circular  

se oprește în dreptul tău 

în vârf de infinit, fără întoarcere. 

 

Ioana Frențescu 
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Somn păgân 
 

M-a învelit un somn păgân 

și-n aerul strâmt fiecare secundă  

picura zâmbetul tău  

rătăcit vertical în albastru. 

Ziduri diseminate în culori 

ireale acopereau neliniști 

dezgolind himere flămânde 

de metafore pentru genunchi 

și coapse. 

 

Stelele răcite strănutau cald 

și nici un semn de plecare  

din cauza gripei stelare nu se arăta. 

 

O mirare răsărise cu un pas înaintea ta 

printre fluturii dantelați și atât de firavi. 

Un imbold păgân a intrat prin creștet  

și a coborât în tălpi. 

Umbre destrămate de lumină au luat cu ele 

corola de unde de sub gene. 

 

Ioana Frențescu 
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Zile acompaniate 
 

Zile acompaniate de nimic, 

sentimente neîntrebuințate  

uitate fiecare pe unde apucă. 

 

Cuvinte neauzite de nimeni 

încropind faguri de uitare, 

rătăciri  galopând în propria poezie 

agățând ora dragostei de litere aprinse 

la lumina unei lumânări prelinsă 

 pe albul indiferent al peretelui. 

 

Un sfârșit de vară împrăștie ultimele zile  

cu mult fard și multă emfază. 

Orizontul străjuit de ceruri străine 

și poteci nesfârșite  duce în alte părți. 

 

Timpul, cu umbre strivite 

și umbre strecurate din greșeală, 

lasă-n urma lui schelete arămii. 

 

Ioana Frențescu 
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Litere disponibile 
 

Te înghesui în fiecare seară 

prin colțuri diferite de minte, 

mi-am zis că dacă te rătăcesc  dispari, 

ca și cum nu ai fi fost vreodată. 

 

O avertizare mi-a scrijelit inima  

ridicându-i pulsul, 

bucățele de gând îndrăgostit le-am risipit atunci 

în sensuri diferite, 

unele cioburi s-au înfipt aproape de prag. 

 

A doua oară și a treia oară am schimbat  

fața de pernă inundată de urme verzi 

ce-mi micșora somnul 

mișcând respirația aerului și urmărind fuga orelor 

fără odihnă. 

 

 Zbaterea de cuvinte 

se întindea de la ușă pân’ la pat. 

 

Au rămas litere disponibile 

care scriu cuvinte trimise-n albastru 

făcându-și sălaș pe drumul din zare. 

 

Ioana Frențescu 
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Ochii tăi cădelnițau refuzul  

peste mărgelele fugare.  

Tropăiau herghelii 

pe rutele întrebării 

când în scoica tăcută 

frământai bumerangul. 

Doar am întins albul palmei 

prin dantela defensivă 

de țurțuri  

și acolo  

în apa nevinovată 

ți-ai iertat rotirea. 

Știam că uneori 

zig-zagul ciudat  

al luminii 

se odihnește 

într-o lacrimă, 

zâmbind. 

 

Ildiko Șerban 
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Poți încă să vii. 

Alocația târzie de fior 

mai respiră în decalogul predat. 

Adu-ți și mingea aia universală 

ce cotrobăia în liniștea grădinilor 

sau pănușa de porumb 

împodobind păpuși. 

Chiar și pietrele 

pot cântării umbra frunzelor. 

Am să mătur aleea furnicilor 

cântând pe sub "podul de piatră" 

celui mai curat râs 

legănat pe genunchi. 

Poți încă să vii 

copilărie. 

 

La orizontală 

doar ecoul  

va chema. 

 

Ildiko Șerban 
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Ca o virgulă-n bâtă, 

ducând în spate războaiele secolului trecut, 

se duce spre zări,singură,bunica.          

Își spune: 

„duc apă la găini” 

în timp ce târăște „viderea”.          

Odată, de două ori, de câteva ori, 

spune, punctând portativul singurătății 

poc! poc! până la coteț. 

Repetă  cu voce tare  

fiecare acțiune a vieții. 

„Mă duc să mă culc” 

Și chiar se duce...          

O privesc  

statuie încovoiată-n mișcare, 

văd cu urechile filmul lui „încă sunt!” 

și nu mă cert,  

copilă uimită de viitor. 

Târziu...  

crizanteme se agață de lumină 

„poc!” „poc!”....               

Iau sunetul în brațe, 

mângâi cocoașa anilor  

și  aștept bastonul iertării... 

din zenit. 

 

Ildiko Șerban 
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Pe drumul de țară  

șerpuit în somnul de frumusețe al amiezii, 

aerul fugise undeva spre munte cred, 

cu prima dragoste. 

Peste pustă doar două nări vidate, 

ale mele. 

Un fir de mac pipernicit 

cerșește o umbrelă roșie 

sau măcar un zbor de prepeliță, 

aripă adumbritoare. 

Îmi car pașii în glezne de jar. 

Gândurile pot arunca  în tăcerea lățită,orgolii.  

Mi-e sete. 

O fată morgana vălurește portocaliul pictat de cer. 

Mă scurg neelegant la rădăcina firului de porumb. 

În poșetă pixul and company ,mie...mi-e sete. 

„Zâua bună...” o umbră grasă mă răcorește  

și o desagă (cum văzusem la bunica) 

se rotește foarfecă de pe umăr. 

În concertul unor viori dezacordate (care concert?) 

rostesc prima vocală a alfabetului  . 

Un" ceva"devine tetieră și vocala înghite sălcie,apa. 

„No... amu țâ ghini?” 

Molfăi niște consoane. „Cum te scrii?” 

Rujul Channel nătâng atârnă pe buză. 

Cu pixul,îngaim cu un rest de țâfnă agonică. 

„No... nu așe... cum te scrii?!” 

Românește... murmur veșnic orfană de nume. 

„Apăi drăguță... la voi la bloc să zâce: 

cum te numești,dară?” 

Mai am ceva sare în pupilă. 

O las să spele rimelul. 

În pustă, o ciocârlie târzie țâșnește 

și te scriu cu pixul... colb... 

"Săru'mâna nană... cu Nume..." 

 

Ildiko Șerban 
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Peste cuvinte curgeam ca un râu 

cu pumni la urechi și pupilele aprinse 

lunecam printre sensuri ca-n marea de grâu 

vântul orbit de semințele-ncinse. 

 

Rătăceam împrejur,împrejur rătăceam 

biciuindu-mi cu vorbe genunchii plăpânzi, 

vinovați că au rămas,vinovați că mai am 

dorul de șoapta-ți fierbinte:" ...surâzi... !..". 

 

Sub trena cuvintelor goale,strivită, 

contemplu vârteju-mi nebun și flămânzi 

ochii mi-i umplu din nou cu ispită, 

dar n-aud îndemnu-ți:" îmi place cum râzi...!" 

 

Curg fără sens,ca-n marea de grâu 

vântul orbit de semințele încinse, 

certându-mi genunchii ,zvâcnind fără frâu 

cu pumni la urechi și pupilele  stinse... 

 

Ildiko Șerban 
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Regăsiri 
 

Tăcuți, mestecenii așteaptă 

Să scape iarăși de zăpadă, 

Iar focul înserării-n șoaptă 

Și-adună stelele pleiadă. 

 

Mă trag ușor la mal de gânduri 

Azi rătăcind în seva moale, 

Mă mistui iarăși printre rânduri 

Tot căutând o nouă cale 

 

Din palma mea lumini să curgă,  

Înfiorări în sânge iară, 

Te-oi ferici la noua rugă 

Dacă mă vrei... seară de seară.  

 

În rădăcini împerecheate 

Stăm neclintiți de vreo ispită, 

Sămânța visurilor toate 

Rodind în dragoste-mplinită. 

 

Carmen Pasat 
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Printre tăceri 
 

Tu rabdă-mi iubirea o clipă, 

Deschide-mi cărarea albastră, 

Mai pune-mi o pană-n aripă 

Și-atârnă o stea la fereastră... 

 

Mai dă-mi un răgaz de iubire 

Și soarbe-mi din lacrimă sarea, 

Îmi pune sub tălpi două fire 

De flori, din mătase ca marea. 

 

Scânteia din jarul ce zace 

În flăcări să urce spre tine 

Blestem e în flutur când tace 

Trăind doar o zi în suspine. 

 

Mai rabdă-mi iubirea nebună 

Iar eu te-oi răbda două veacuri. 

De-am rupt câteodată o strună 

Gândește c-acestea sunt fleacuri. 

 

Dar spune-mi atunci când te doare 

Cu-alint să te vindec în şoapte, 

Pe buze să-ți pun sărutare 

Și toate să fie-mpăcate! 

 

Carmen Pasat 
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Gând 
 

Să adunăm  

ramurile speranţei!... 

a spus ea. 

După ploaie,  

peste mine va  

creşte un pământ nou, 

din trupul meu 

se vor ivi pomi tineri, 

printre degete 

mi se vor ridica flori, 

din ochi vor curge apele, 

părul-mi va fi pădure, 

iar eu… 

Eu voi deveni lumină! 

 

Carmen Pasat 
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Suspină luna 
 

Suspină luna iar, lângă fereastră 

Și lunecându-și secera spre stele, 

Își face loc, izbindu-se de ele 

Să afle, care-i oare, soarta noastră? 

 

Căci scrisă e, de la-nceputuri, toată 

Cu bune și cu rele dimpreună 

Și nimeni, niciodată n-o să spună 

Căci știe Dumnezeu cât ne e dată. 

 

Cuminți, umili, ne agățăm de zile 

Și făr'să cârcotim, cum ne e firea, 

Trăim aflând mereu care-i menirea 

Și scriem o poveste printre file. 

 

Suspină luna iar, pe la fereastră 

Ducându-și greu povara printre nori 

E-atât de rece și tristă uneori 

Oare ce știe, despre soarta noastră? 

 

Carmen Pasat 
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Vis 
 

Te-aș iubi... 

vai, te-aș iubi 

cocoțată într-o zi 

pe o stea, 

sau pe un nor, 

să te uiți în sus cum zbor 

și cum tare m-ai visa, 

eu încet te-oi săruta 

și pe gură și pe frunte 

mii de sărutări mărunte 

și pe ochi și pe sprâncene 

să vii seara mai devreme... 

Și prin stropi micuți de ploaie 

ți-oi intra cumva-n odaie 

făr'să vezi, 

fără să simți, 

doar în mângâieri fierbinți 

tu buimac să te alinți, 

neștiind pe unde stau 

de la tine ce mai vreau. 

Și cum umblu doar tip-til 

cu opaiț și fitil 

îmbrăcată-n văl subțire 

fără legături din fire, 

ca năluca-ncet mă pierzi 

căci mă simți, dar nu mă vezi. 

Te-ai trezit, 

sau tot visezi? 

 

Carmen Pasat 
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Fericire 
 

Așa, de arta unui dor nebun, 

Venit-am eu acuma să iți spun: 

In cânturile de iubire eu mă scald 

E-al meu răsfăț, in ape de smarald, 

 

Sa-ți simt a gurii arzătoare vrajă, 

Pe-a pântecului caldă, dulce plajă, 

A degetelor fină 'lunecare 

Cu forța lor, de dor vindecătoare, 

Pe focul viu al sufletului liber 

Si căruia doar tu-i poți fi un lider, 

 

Să mă inalți pe brațele-ți cuminți, 

Să mă săruți si să mă scoți din minți 

Si-apoi, la piept, cu drag, tu să mă strângi, 

Puternic si-apoi tandru să mă frângi, 

Să simt că zbor cu tine, sus, in zări, 

Pe-aripi de fluturi rosii, dulci chemari, 

 

Din inceputurile lumii, nude, 

Pe bolta stelelor, cu patimi ude, 

Cu ploi fierbinți, bogate-n nestemate, 

A două inimi, pur ingemănate, 

A căror dragoste e împlinire 

Si unicul izvor de fericire. 

 

Marinela Barabulă 
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Ești liberă! 
 

Mă privesc in ochii tăi și imi văd silueta,  

unduindu-se ușor, in briza mării. 

Mă privesc in mâinile tale și îmi simt inima  

tresărind cu fiecare atingere. 

Mă privesc in inima ta și-mi văd,  

rând pe rând, toate stările sufletești prin care trec,  

de la răsăritul la apusul soarelui. 

Mă privesc in sufletul tău și văd o mare zbuciumată,  

cu valuri care se rostogolesc, înspumate,  

pe nisipul întinderii vieții mele.  

Ochii mi se ingustează, ca ai unei pantere gata de... apărare,  

căci eu n-aș putea să atac niciodată.  

Și simt, dintr-odată, cum mi se zbate inima,  

a plecare, a evadare pe undeva, prin alte zări,  

ca și cum ar fi atrasă de un magnet extrem de puternic.  

Imi apăs tare, cu amândouă mâinile, pieptul,  

ca să mă apăr, ca să o apăr, ca să nu-i dau voie să zboare.  

„Je suis malade!”, 

îmi șopteste ea, inima.  

„Laisse-moi partir!” 

„Ești liberă să pleci!”,  

îi răspund eu,  

apăsandu-mi cu și mai mare putere mâinile pe piept. 

„Ești liberă!” 

 

Marinela Barabulă 
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Te-aștept! 
 

M-ai ispitit cu mierea inimii, cea vie, 

Ce numai tu vei ști s-o dai 

Și cu imensa, calda noastră bucurie 

Atunci când vom ajunge-n rai. 

 

M-ai ispitit, spunându-mi că mă iei în brațe 

Și-n lumea ta mă porți, ușor, 

Că mă pictezi, că-mi desenezi, pe ochi, tandrețe 

Și mă mângâi, cu luna-n zbor. 

 

M-ai ispitit cu sărutări înfometate, 

Din vârf de deget de picior 

Și pân' la ale mele coapse-nobilate 

De-al tău, arzând de dor, amor. 

 

M-ai ispitit și eu... te-aștept de-atunci, pe seară. 

Și știu că vii, din când in când, 

Să ne iubim, ca doi nebuni, ca prima oară, 

Și-ntr-unul univers vom fi, oricând! 

 

Pe sânu-mi feciorelnic, stropi de rouă-mi picuri, 

Pe gât, spre ceafă-ncet, mi te indemni 

Și-apoi, ușor, în jos, pe spate, mi te-nchipui. 

Tu, totul pentru mine-nsemni! 

 

M-ai ispitit, te-a ispitit ... 

Te-aștept! 

 

Marinela Barabulă 
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E oare...? 
 

E oare o șoapta, e poate un vis? 

E oare poemul pe care l-ai scris 

Când mâinile tale-mi vorbeau de amor, 

Sau este doar vântu' lipsit de sonor? 

E gura-ți ca fraga pe care o simt 

Spunându-mi doar mie cuvinte de-alint? 

Sau este-o părere ce-mi picură-n gând 

Suspine și versuri de ploi pe pamânt? 

E inima-ți caldă ce mi s-a deschis 

Chemându-mă iarăși în 'cel paradis? 

Sau sufletul tău care zburda hoinar 

Prin praful de stele și-mi joacă lunar? 

E oare... e una sau alta? Dar eu 

Le simt chiar pe toate, la mine, mereu 

Și nu le pot zice,iar, să rămână. 

În casă le chem și le iau doar de mână. 

E o-ntreagă poveste far' de sfârșit, 

Cu „Haide, mai vino!” Știi... m-am cumințit. 

Doar stau și ascult și mirată privesc 

Tot ceea ce-mi dărui din suflet. 

Traiesc! 

 

Marinela Barabulă 
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Spuneai... 
 

Spuneai cândva că dorurile noastre, 

Ce se-ntâlnesc în univers, 

Se prind de talie în vers, 

Cântate fiind de păsările-albastre. 

Și mai spuneai că niciodată, ele, 

Tristețea nu o vor primi 

Și nici prin praf nu vor păși, 

Căci infrățite sunt ca undele 

Aceluiași izvor de bucurie, 

Ce lin ne scaldă sufletul 

Nostru, odata cu baletul, 

Când stele murmură ca marturie, 

Emoțiilor ce-nfloresc sub gene 

Cu roșii străluciri de foc, 

Un început dorit de joc 

Ce se insinuează-ncet prin vene. 

Spuneai ... cândva ...! 

 

Marinela Barabulă 
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Psalm pe-altar de operații 
 

Pe unde-ar veni dorul de inima-i kardia, 

Și cum fiorul sacru-i redus de-angiogramă? 

Când buzelor dai vinul, gustându-i podobia, 

Mă simt ca la Cetate, cum corn prelung ne cheamă. 

 

Pronaos de mesteceni,deasupra-mbrățișării! 

Hai, du-mă pân'-acolo, de moarte frică nu mi-i, 

Azvârle-n spus ghiocul ce-a plâns durerea mării... 

De ce nu ne pierdurăm, atunci, prin fundul lumii? 

 

Ne ispitim de-a timpul, cu nepermisul aur, 

Striviți de el, sau ducem un altui ins povara? 

Cumva, ca peste iazuri, cumulonimbus plaur, 

Că-l vezi deopotrivă cu duhul și vioara. 

 

Alb-iarnă ni-i salonul, pereții lui - morfina... 

Pe monitor kardia cu-n arc vâna lumina!    

 

Dumitru Ichim 
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Psalm rămas a fi diată 
 

Din frunze - o părere c-au fost cândva psaltire 

Citită pentru verde spre a-i fura absintul! 

Din scrinul cu sonete, pe cel dinspre iubire 

Alege-l pentru iarnă, cernând pe-arini argintul. 

 

Plec, după moft, țărânii să-i dau puțină moarte... 

Cu sâni umflați, corăbii m-or duce-n țara mică. 

Ca să nu uit de ochii, ce basmu-nchid în carte, 

Citește-mi din ceaslovul cu scris de rândunică. 

 

Te urcă-n șa, domniță, că menestrelul rogu-l 

Obrazul să și-l pună pe tropicul viorii, 

Sau dintr-un corn să plângă, să vină inorogul 

Cărarea să-mi amurge pe unde curg cocorii, 

 

Iar vinul de vărsare-al îngropăciunii faste, 

Păstrează-l pe diseară, nu-l da țărânii proaste.   

 

Dumitru Ichim 
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Psalmul de așteptare-n zadar 
 

Dă leac, prin mirodenii, doar când e alb santalul, 

La fel mi-e și sonetul cu-otrăvurile sfinte, 

Din creanga lui faci trișcă spre danț smintind crotalul, 

Dar înnoptat de-i lemnul e bun de jurăminte, 

 

De scamele viclene ce te-nvelesc cu cerga, 

Minciuna când pocnește vreasc de-ndoieli în vatră, 

Ca semn de filă ruptă din lacrima lui Verga, 

De nu ne-ar trece apa, de unde luci de piatră? 

 

Dar albul tău, ce gândul l-ar vrea iubire pură, 

Nu-i nici cristal, nici șansa lui Lot, făcută sare; 

Cel tânăr ca magnetul, numai oțeluri fură, 

Când nu avem cuvinte, cum ne-nțelegem oare? 

 

În bunghi e prinsă taina: când buze-ncep culesul, 

Coșărcile ni-s grele, cărând neînțelesul! 

 

Dumitru Ichim 
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Psalmul elementelor 
 

Măsura pentru lucruri, din cele căutate, 

Nici una nu-i deplină, când vorba-i de iubire, 

Că aerul suflării chiar de-l găsești în toate, 

Când te săruți, nu-i focul atoatelor zidire? 

 

De presupui țărâna, o neagă clorofila, 

Că verdele e soare, tot ce mâncăm e rază, 

De-s mii de constelații-n lăuntrica-ți argilă,  

Mai sacră-i decât templu când doi se-mbrățișează, 

 

Iar de-ai grăi că apa țesut-a-n toate firul, 

Poți zice roua-n geană c-ar naște-o robinetul? 

Ascunsă-i marea-n scoică, din sânge e porfirul, 

Din suferința perlei ți-e colier sonetul. 

 

Eterul de-i, sau apa, sau flacăra, sau lutul, 

Numai lumina-și are măsura ei - sărutul! 

 

Dumitru Ichim 
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Psalmul ce fusese nor 
 

De-o seamă ne-a fost norul, pe munți. Vedeam cum vine. 

Ne-a-nvăluit răcoarea în umbra-i  -  fum pe ape. 

Eram deasupra lumii, cu alte legi, străine, 

Acasă-n nor, în cerul cu  tine-atât de-aproape. 

 

Simțeam că-n sânge-mi, noaptea-n explozii de-artificii 

S-a întâmplat sărutul, dintr-o pretinsă frică. 

Așa se toarnă timpul, cel vechi în noi capricii, 

Când luna mai e scrisă cu buchi de rândunică. 

 

Plecat... Când ne trezirăm, erau în jur turiștii, 

Și eu aveam pe alta, iar tu erai cu altul, 

Că mii de ani trecură sub lemnul vânturiștii. 

Credeam tipografia că ne greșise șpaltul. 

 

Dar nu, luceafăr serii, de-atunci chiar de-i sărutul, 

Același nor ni-l șterge, mințind  c-a fost părutul... 

 

Dumitru Ichim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

  

SSSTTTRRRYYYPPPEEERRR   

TTTooo   hhheeellllll   wwwiiittthhh   ttthhheee   dddeeevvviiilll   ---   111999888666   

https://www.youtube.com/watch?v=BhlB1AYOFD8&list=PLh2Jxj-z_-3dbWuNfNwXA_AM4RxMFqHTB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BhlB1AYOFD8&list=PLh2Jxj-z_-3dbWuNfNwXA_AM4RxMFqHTB&index=2
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Gust de Eminescu 
 

Pe lângă plopii fără soț, 

Azi umbletu-ți suspină,  

Iar nuferii, în lacrimi toți, 

Cu versul tău s-alină.  

 

Pe cerul veacurilor ești 

Luceafăr făr' de moarte, 

Ca nimeni altul strălucești, 

Veghind visele-n noapte. 

 

Parfumul tău de poezie  

Ne-nmiresmează viața,  

Iar versu-ți frunzele adie, 

Pe valsuri dimineața. 

 

Și lacrime de nuferi curg  

Pe lacul ce te cheamă 

Să îți pierzi pașii în amurg, 

Prin codri de aramă. 

 

Născut ai fost din vers și dor, 

Ești veșnic pentru toți, 

Luceafăr cald, nemuritor,  

Pe-al veacurilor bolți. 

 

Și peste calda-ți poezie 

De s-or așterne veacuri, 

Rămas-au nuferii să-ți spuie 

Poemele pe lacuri. 

 

Angela Mihai 
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Nemuritorul 
 

Coboară, Luceafăr, pe lacul din noapte,  

Acolo unde nuferii plâng,  

Să pot să te scriu în poeme cu șoapte 

Și versu-ți, cu dor, în suflet să-l strâng. 

 

Strălucind să pășești pe lacul albatru, 

Doruri să țeşi prin fire de stea, 

Ești nemuritorul, cu suflet de astru, 

Din dor, tu, ne-alini durerea cea grea. 

 

Așează cuvinte pe nuferi-n lacrimi, 

Că-s în suspin de când ai plecat, 

În dulce vers le scaldă sufletu-n patimi 

Și în poemele de altă dat'. 

 

Alunecă, pe simfonii de cuvinte 

Plânse de mii și mii de viori, 

Să-ți vezi poemele ce fost-au menite 

Să rămână prețioase comori. 

 

Angela Mihai 
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Durerea lunii 
 

Intr-un lac, un colț de Lună  

Oglindindu-se-ndelung, 

Se-ntreba ca o nebună:  

„Eu sunt dată doar să plâng?”  

 

De ce viața mi-e sortită 

S-o trăiesc în veșnicie,  

Când sunt singură și tristă  

Și n-am nici o bucurie?  

 

De ce sub privirea-mi mută  

Îmi e dat să văd iubiri 

Şi sub clarul meu de lună 

Să gust numai amăgiri?  

 

De ce muritorii-şi plâng,  

Sub a mea privire, dorul? 

De ce îmi e dat să-mi frâng, 

Printre lacrimi reci, amorul? 

 

De ce-n noapte când zăresc,  

Pe sub palida-mi lumină,  

Un sărut, mă prăvălesc 

Și topesc, făr' să am vină? 

 

Vreau să fiu o muritoare, 

Veșnicia-mi este seacă, 

Pribegesc doar pe-o cărare,  

Printre lacrimi ce mă-neacă. 

 

Vreau să simt că-s muritoare, 

Să iubesc în patimi grele, 

Vreau să mor, dar grăitoare  

Fie-mi dorurile grele!  
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Vreau să sufăr şi rănită 

În genunchi să-mi plâng dureri 

Și să zbor când fericită  

M-oi topi, sub mângâieri.  

 

Și prin șoapte de iubire 

Și-n extazuri lungi și-astrale, 

Să îmi tremur contopirea 

Prin plutiri năucitoare. 

 

Vreau să gust plăceri nebune, 

Să cutreier infinitul 

Și-n fiorii mei de lună  

Vreau să-mi țes cu dor, iubitul. 

 

Și cu sâni-mi feciorelnici 

Să-i stârnesc plăceri albastre, 

Să plutim prin cer sălbatici  

Și prin lumea unei astre.  

 

Și prin pântecu-mi în freamăt  

Să îl simt cutreierând, 

Să îl sorb în al meu geamăt  

Și-n al meu extaz, vibrând.  

 

Între palme să îi tremur, 

C-un sărut să mă topească, 

Pieptu-n val să il cutremur 

Cu căldura mea cerească. 

 

Cu șirag din stele-albastre  

Să-ngrădesc nemărginirea, 

S-o adun și printre astre 

Să îi las ei nemurirea. 
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Vreau să fiu o pământeană, 

Să-mi sărut dorul cu-n nufăr, 

Palma lui să mi-o aștearnă 

Peste suflet, de-o să sufăr. 

 

Să m-aşez pe-un mal de lac 

S-am și dorul lângă mine, 

Sub desculț apei să-i fac 

Mii de unde din suspine. 

 

Cu-al meu pas de muritoare 

Prin păduri să țes umblări, 

Să-mi croiesc din dor cărare  

Pe sub cele patru zări.  

 

S-ajung și pe pajiști crude 

Să le sorb roua cu dorul, 

Stând sub palma ierbii ude, 

Susurând s-aud izvorul. 

 

Tolănită-n sânul toamnei, 

Să îmi fac veșmânt din frunze 

Și să plâng în poala ei 

Verzi priviri din ochi de muze. 

 

Iarna să mă-nghete-n flori 

Și-n petale mii din stele, 

Fulgilor să plâng candori 

De prin cerurile mele. 

 

Și din moartea mea de lună  

Devenită pământeană, 

Să-mi port dâra de lumină, 

Prin ispite ce mă-ndeamnă. 
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Să smulg primăverii line 

Adieri ce mă dezgheață,  

Nu-nspre vara care vine, 

Ci-nspre lumea mea de gheață. 

 

Pribegind întreg pământul,  

Alergând după iubiri 

Și de la un dor la altul 

Am născut dezamagiri. 

 

Pe sub umblet muritor 

Și în sufletu-mi ce plânge  

Îneca-voi și-al meu dor, 

Printre lacrime de sânge. 

 

Lacrimile-mi reci și seci 

Îngropa-mi-or clipa-n care 

Eu, dorit-am al meu veci, 

Să îl dau pe-o muritoare. 

 

Pe cărări cu noapte plină 

Când plecasem de nebună,  

Înțeles-am că-i divină 

Raza-mi palidă de Lună. 

 

Nu mai vreau să rătăcesc  

Prin iubiri amagitoare, 

Vreau să-mi iau locul ceresc, 

Să rămân nemuritoare. 

 

Intr-un lac, un Colț de Lună,  

Oglindindu-se-ndelung,  

Se-ntreba ca o nebună: 

"Eu sunt dată doar să plâng?" 
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Decât să vărs lacrimi grele 

Înspre moarte alergând, 

Am să plâng cu praf de stele,  

Noaptea veșnic luminând.  

 

De vor curge-n toi de noapte 

Din viori lacrimi pe strună, 

Simfonii vor fi din șoapte  

Plânse de un colț de Lună. 

 

Angela Mihai 
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Trilogie: 

 

I - Un pământ și-un colț de lună 

II - Bună dimineața Pământ 

III - Colț de lună… ascultă 

 

I - Un pământ și-un colț de lună 
 

Un Pământ şi-un Colț de Lună 

Așternuseră-ntr-o noapte 

Peste calea lor nebună  

Vorbe mari și grele șoapte. 

 

El de jos privea spre Colțul 

Ce din cer cu-a sa chemare 

Îl striga neştiind că el 

E în altă depărtare. 

 

Între ei creșteau distanțe 

Din cuvinte împletite, 

Rătăcindu-i pe-amândoi 

Pe planete diferite. 

 

Colțul rupt din Luna tristă 

Picura sânge prin lacrimi, 

Iar Pământul calm, distant 

O privea în negre patimi. 

 

Colțul lăcrima întruna 

Căci avea dureri ascunse, 

Iar Pământul asculta 

Vraja vorbelor nespuse. 
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Câteodată Luna ruptă 

Încerca să lăcrimeze, 

Iar Pământul serios 

Îi cerea să înceteze.  

 

Cu durere primea sfaturi 

Colțul trist din Luna ruptă, 

Căci Pământu-n rece-cald 

Fără voie o inundă.  

 

Ea îi cere-n taina mare 

S-o privească mai atent, 

Însă el ca un Pamânt 

Rămânea mereu inert. 

 

Supărarea se încinse, 

Ea nebună își dorea 

O privire și-un sărut, 

Însă el nici nu gândea. 

 

Colțul trist de Lună plină 

Avea lacrimi pân' la brâu,  

Însă el, Pământul rece, 

Îi ținea vorbele-n frâu. 

 

Gata! Spune Luna frântă, 

Nu mai vreau nimic să-ți cer, 

Voi păstra mereu în colțu-mi 

Visul tău cel efemer. 

 

El trezit așa deodată 

A vorbit fără să știe, 

Invitând Colțul de Lună 

Pe o plajă mai pustie.  
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Luată pe neașteptate 

De tot înghețase Luna 

Și dorit-a să rămână 

Mută pentru totdeauna. 

 

Iar Pământul fericit 

Că-nchisese gura Lunii 

A-ngropat adânc sub el 

Taina lor de frica lumii. 

 

Un Pământ și-un Colț de Lună 

Au ascuns într-o batistă 

O poveste ne-ncepută 

Rece, tristă, interzisă.  

 

II – Bună dimineața Pământ 
 

Bună dimineața, Pământ! 

Eu sunt Colțul de Lună. 

Am venit să îți spun 

Noaptea nu mi-a fost bună. 

 

Bună dimineața, Pământ! 

Sunt venită  devreme,  

Dar vreau să îți curg 

Lacrima-mi printre gene. 

 

Vreau ușor să te plâng  

Cu căldură astrală, 

Din cuvinte să-ți șterg 

Urme vechi de răceală.  

 

Eu sunt Colțul de Lună 

Ce te-atinge plângând. 

Eu sunt cea ce în noapte 

O auzi suspinând. 
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Bună dimineața, Pământ!  

Am venit de departe 

Să te scriu în poeme 

Așezate-ntr-o carte. 

 

Ești tăcut și distant  

Și n-ai vorbe prea multe, 

Dar şi-aşa în înalt  

Vraja ta mă pătrunde. 

 

Nu îți pasă de mine, 

Sunt doar Colțul de Lună 

Ce mereu ți-a vegheat  

Noaptea pentru a-ți fi bună. 

 

Bună dimineața, Pământ! 

Ti-am adus veșnicia, 

Vreau cu ea să-ți ating 

Gândul și bucuria. 

 

Eu sunt Colțul de Lună  

Rătăcit peste nori, 

Ce trimite spre tine 

Mii și mii de fiori. 

 

Tu, Pământ fără gânduri,  

Dar cu pofte ascunse, 

Hai cu mine să simți 

Taine rare, nespuse! 

 

Haide, vino cu mine 

Să zburăm printre nori, 

Să te-aştern dedesubtu-mi, 

Să te leg cu fiori! 
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Să te mângâi cu fruntea-mi 

Presărată de stele, 

Să îți torn în lăuntru-ți 

Rouă pură din ele! 

 

S-alergăm printre nuferi 

Așezați peste lacuri, 

Iar dorințe nebune 

Ne păstreze prin veacuri! 

 

Să îți sorb gândul negru 

Şi în el să cobor, 

Să îl umplu cu mine 

Pentru-a nu-ți mai fi gol! 

 

Să te umplu cu patimi 

Din dorința-mi ascunsă, 

Să-ți rămân taină vie, 

De nimeni pătrunsă! 

 

Să te-nvăț să iubești  

Colț de Lună pribeag 

Ce mereu rătăcește, 

Nimănui fiindu-i drag! 

 

Să te-nvăț și să știi 

Că nu depărtarea 

E piedica noastră, 

Nici cerul, nici zarea! 

 

E tăcerea ce-alungă, 

E răceala ce vine, 

Din suflete reci, 

Nepătrunse de mine. 
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Sunt un Colț de Lună  

Ce știe s-ascundă, 

Durerea din lacrimi 

Ce-adâncu-o inundă. 

 

Am rămas doar un colț  

Din luna cea plină, 

Sunt mai neagră acum 

Și caut  lumină.  

 

Știu că nu îmi poți da 

Nici cuvinte, nici dor, 

Dar vreau doar atât,  

În privirea-ți să mor. 

 

Să m-ascunzi în lăuntru-ți, 

Să mă-ngropi în iubire, 

Nimănui să nu spui, 

Nici să nu dai de stire. 

 

În adâncu-ți cel mut 

Să-mi îngrop suferința, 

Cu mine vibreze-ți 

În păcate căința. 

 

Haide, vino acum 

Să te-acopăr cu stele, 

În palma-ți imensă 

Să m-aduni dintre ele! 

 

Să-ți cuprind infinitul 

Între buzele mele, 

Zarea neagră ne plângă 

De păcat să ne spele. 
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Să ne umplem iubirea 

Cu zori albi și grăbiți, 

Veșnicia ne-adoarmă, 

Să murim fericiți.  

 

Iar în somnul cel mut 

Să mă simți în tăcere, 

Adânc să m-ascunzi 

Între tainele-ți grele. 

 

Prin bezna-ți să umblu 

Cu lumina-mi astrală, 

Să poți să mă vezi 

În tăcerea-ți cea goală. 

 

Să îmi juri veșnicie 

În moartea cea neagră,  

Să-mi spui în tăcere: 

„Colț de Lună, mi-eşti dragă!” 

 

Plângă-ne mii de stele 

Dragostea inerzisă, 

Tu, Pământ, eu, Colț de Lună, 

O poveste ucisă. 

 

III - Colț de lună, ascultă 
 

- Bună noapte, Colț de Lună! 

M-am gândit să-ți vorbesc, 

Să îmi car greul gând 

Înspre astru-ți ceresc. 

 

Să îți spun că-s prea plin 

Şi-am dureri prea ascunse 

Și că pot doar să-mi gem 

Taina celor nespuse. 
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Să îți spun că mă roade 

Lacrima-ți din tăcere,  

Dar mai mult eu nu pot! 

Dragoste nu îmi cere! 

 

Sunt profund și direct, 

Iar cuvântu-mi te seacă, 

Las mereu doar răceala 

Înspre tine să meargă.  

 

În adâncu-mi cel mut 

Ți-am primit cu durere, 

Sufletu-ți chinuit, 

Scufundat în tăcere.  

 

Când îți curgi suferința 

Printre lacrimi și chin, 

Mă inunzi şi de-amaru-ți 

Adâncul mi-e plin. 

 

Ascultându-ți vibrarea  

Din durerea-ți profundă, 

Astăzi simt cum încet  

Vraja ta mă inundă.  

 

Nopți în șir am tăcut  

Și-am gândit prin dureri 

Pot să-ți dau, Colț de Lună,  

Tot ceea ce-mi ceri! 

 

Pot să-ți dau mângâiere,  

Pot cu foc să-ți sărut  

Fruntea plină cu stele, 

Cu un freamăt gemut.  
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Să te-acopăr în palma-mi 

Pot apoi să îți jur 

Căci măcar pentru-o noapte,  

Colț de Lună, te fur! 

 

Să te-acopăr cu mine, 

Să te sec de iubire, 

Dar nu vreau să dai 

La nimeni de știre.  

 

Să-ți sărut ochii limpezi 

Atunci când mă plâng, 

Lacrima să ți-o sorb 

Când coboară pe gât.  

 

Să-mi așez mângâierea 

Peste astru-ți și-apoi 

Să ne-ascundem în mine 

Și să curgem în noi. 

 

Să-ți topesc așteptarea,  

Să te-adun dintre patimi, 

Să îți dau împlinirea 

Ce-o cauți de veacuri. 

 

Să te torn în lăuntru-mi, 

Colț de Lună ceresc, 

Să te-ngrop în adâncu-mi 

Și să simți cum iubesc. 

 

Să te legăn în șoapte, 

Să-mi tulburi și gândul, 

Să mă guști cu-al tău nud, 

Să-mi cutremuri pământul.  
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Să m-aştern peste golu-ți 

Ce de veacuri m-aşteaptă, 

Să mă-ndeşi, să te umplu 

Și să-ți spun: Îmi ești dragă! 

 

Brațul meu cel imens, 

Te va pierde gemut 

Prin adâncu-mi cel cald  

Doar de tine știut. 

 

Să-ți picur dorințe 

Mângâiate de timpuri, 

Eu primul să-ți fiu, 

Tu să-mi naști anotimpuri. 

 

Să te lunec în mine, 

Să te beau dintre stele, 

Să mă-mbeți cu dorința-ți, 

Să mă umpli de vrere. 

 

Vreau să tremuri cu mine, 

Să mă plângi de plăcere,  

Să-ți strivesc răsăritul  

Între buzele mele. 

 

Să te-nghit în adâncu-mi, 

Să te-ngrop în dorințe, 

În păcate să urle 

Clipa grea a căinței. 

 

Prin plăceri te voi pierde 

Și prin visele mele.  

Colț de Lună, ești lacrima 

Ce Pământul o cere. 
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Din perlele-ți plânse 

Să îmi fac mângâiere, 

Să ard ca o lavă  

Sub astrala-ți plăcere. 

  

Să-mi inunzi rădăcina 

Cu fioruri cereşti, 

Colț de Lună pribeag, 

Cu dorințe lumești. 

 

Să-ți îngrop suferința  

Prin plăcerile mele, 

Taine grele ascunse 

Să ne-ngroape-ntre ele. 

 

Să te-aşez în verdeață 

Răsărită din stele,  

Să rămâi pământeană 

Prin dorințele mele. 

 

Să te-ascud în imensu-mi, 

Colț de Lună albastru, 

Să mă curgi prin plăceri  

Provocate de-un astru. 

 

Doruri grele topească 

Dragostea-mi interzisă, 

Colț de Lună, rămâi  

Patima-mi nepermisa. 

 

Colț de lună pribeag, 

Cufundat în tăcere, 

Plec, dar fără de-ntors. 

Iubire nu-mi cere! 
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Hai, s-adunăm firmituri  

Din dorințe pierdute 

În satinul batistei 

Din vise cernute! 

 

 Angela Mihai 
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SSSTTTEEEEEELLLHHHEEEAAARRRTTT   

SSSttteeeeeelllhhheeeaaarrrttt   ---   111999999000   

https://www.youtube.com/watch?v=C9WSrXxU7uc&list=PLPWnenIBKZyJ3NzJDLdUZJu53WbLzhQzv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=C9WSrXxU7uc&list=PLPWnenIBKZyJ3NzJDLdUZJu53WbLzhQzv&index=2
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Culori 
 

Ce dacă încă mai visez albastru? 

Trăiesc, chiar dacă uneori mă târâi... 

La stele si la îngeri încă mârâi 

Când invadează colțul meu de castru. 

De înflorite răni mi-e roșu pieptul, 

Sucomb, de zile cenușii pătruns, 

Cu leac din verde de speranță uns 

La porția de alb revendic dreptul. 

Portocaliu din când în când pe-o cioată 

Zâmbesc nostalgic spre copilărie, 

M-ascund în negrul bobului din vie 

Ori galben țip strivit de-a lunii roată 

Apoi, amnistiat de Dumnezeu, 

Voi învia în ploaie curcubeu. 

 

Nicu Gavrilovici 
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Lup râvnind 

 

Lună plină, miez de noapte, 

Pe-a ta buză lan de șoapte 

Iar pe pleoape bobi de rouă, 

Lujeri mâinile-amândouă, 

Foc de noapte în pupilă, 

Zâmbet, cale spre idilă, 

Epiderma, rug fierbinte... 

Doamne, de-aș avea cuvinte 

Ce-ar putea să te descrie... 

Ești izvor de apă vie 

Ce îmi dăruiesti viață... 

Mângâierea-ți mă răsfață... 

Râd la lună, plâng în noapte, 

Lup râvnind la mere coapte. 

 

Nicu Gavrilovici 
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Poem scris pe pleoape 
 

Îmi este dor să te sărut pe pleoape 

Descoperind sub ele sori ce pică 

Mi-e dor să alergăm desculți pe ape 

Ținându-ne de mâini, uitând de frică... 

Înspre dorințe crude dând năvală 

Îmi este dor să înflorești albastră, 

Să faci pe pieptul meu zâmbind escală 

Visând că toată lumea e a noastră. 

În stăpânire să luăm Olimpul, 

Zeiță tu, eu rege de pripas, 

În frâu de-argint legat să ținem timpul 

Știind că nouă, noi ne-am mai rămas... 

Nimic din ce-i frumos să nu ne scape, 

Îmi este dor să te sărut pe pleoape... 

 

Nicu Gavrilovici 
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Poem pentru un înger alungat 
 

Cum nasc pleoapele tale lacrimi, 

țipete mute agățate 

de cornișa tremurândă a buzelor. 

Cum se frâng degetele tale neputincioase 

între degetele mele flămânde 

cerșind aprinderea! 

Ilie m-aș dori uneori, foc din cer prăvălind 

peste trupurile noastre tremurânde... 

Moise de aș fi 

aș trece cu tine Marea Roșie 

spre Canaanul promis... 

Dar sunt doar Petru afundându-mă 

ori de câte ori nu mă oglindesc 

în talazul pupilelor tale... 

Ucide-mă cu pietrele săruturilor 

ori răstignește-mă pe crucea trupului tău 

mirosind a salcâm înflorit, 

înger alungat 

în brațele mele... 

 

Nicu Gavrilovici 
 

 

 

  



211 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

Maria 

 

Îți amintești, Marie, mulțimea furioasă 

Având în mâini pietroaie si în priviri dispreț?... 

Corabie-n furtună, simțeai a morții coasă, 

Dar am oprit furtuna...erai un vas de preț! 

Îți amintesti, Marie?...plângând scriam o carte 

Cu degetele sfinte pe foaia de nisip... 

Și au plecat pârâșii, osânditori la moarte... 

Și nu-ndrăzneai , spre Mine să 'nalți frumosu-ți chip. 

Acolo-n praful străzii ți-am oferit iertare 

Si ai plecat, curată ca floarea de migdal... 

Acum, îmi speli cu lacrimi praful de pe picioare 

Și-a nardului mireasmă din sufletul-pocal 

Mi-o dărui cu iubire... Ceilalți o cred prostie, 

Dar nu privi la dânșii, spre ceruri să privești... 

Comoara ta cea mare e dragostea, Marie, 

De zece ori pe-atâta cândva ai să primești. 

 

Nicu Gavrilovici 
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FFFOOORRREEEIIIGGGNNNEEERRR   

IIInnnsssiiidddeee   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   ---   111999888777   

https://www.youtube.com/watch?v=O-69xu69q7k
https://www.youtube.com/watch?v=O-69xu69q7k
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Rătăciri în aropă și zbor 
 

Să m-adormi în așternuturi prinse de pilaștri lumii, 

Și-apoi să-nvelești, cu stele, respirații de-arbori triști. 

Perne-muguri s-odihnească gând născut din colțul lunii, 

Să ascundă nepăsarea trubadurilor artiști... 

Ai uitat să-mi pui aripa, zborul mi-e în rătăcire, 

Vin și mă-nconjoară vulturi, îmi tot fură dintr-un cer. 

Am să-mi pun potcoave albastre, să cobor în fericire, 

Să nu mă încarcereze...vreo lactee-temnicer. 

De-am să las tăciuni de dor, într-o piatră, amanet, 

Și-am s-alung însingurarea, nechezând sălbăticia, 

Să pui jar într-o icoană, rugă într-un alfabet 

Al seninului privirii...ce-mi citește veșnicia. 

Sângerează talpa nopții, glezna mi-e îndatorată, 

Vrea să dau tribut tristeții, amalgam de plumb și patimi. 

A uitat Sahara crudă, dintr-o scoică-ndurerată 

Ce mi-a ars aripa-albastră, într-un soare plin de lacrimi. 

Să m-adormi, să-mi fii trezire, și-o să-ți pun în palmă Luna, 

Am platit din datorie, mai am doar câteva frunze... 

Când veni-va toamna clipei să-ntețească iar furtuna, 

Vom fi duși deja departe...după aripi, zbor și muze... 

 

Nicoleta Gordon 
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Verde ruginit 
 

Aromă de gutuie coaptă, 

jertfă pe altare arămii, 

mănăstirind frunze în chilii goale. 

Rădăcini de sequoia 

pline de lutul anilor 

ce-și strigă "te iubesc-urile" 

fiecărei primăveri, 

și aripi ce colorează văzduhul 

silabisind zborul. 

Păduri ce umblă despuiate 

sub priviri plumburii, 

rușinate de oglinda lacrimilor 

de pe obrazul cerului. 

Și un capăt de suflet 

învelit în rugină, 

ca un urlet de lup 

înaintea primilor pași de alb... 

Toamnă de-o eternitate 

prin capilarele pământului ce aleargă 

prea repede, prea departe... 

Și durerea amintirilor 

ce nu mai știu a copilări verde. 

Prunci alăptați prematur 

la sânul maturității timpurii 

Tablou fără ramă... 

 

Nicoleta Gordon 
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Retorica 
 

N-ai vrea să trăim pe o altă planetă? 

Tu, galben de soare...eu, albastră cometă, 

Dezrobind albi luceferi, înveline-am în stele, 

Din rotundul de nor, dăruine-am inele... 

Dicționare am scrie cu delir de iubiri, 

Pe coperți le-am lipi miliard de-mpliniri. 

Și-am cerne cuvinte prin blând de condei, 

Nisipuri albastre, răscolind prin idei. 

Cascade am curge, în ocean am sfârși, 

Și-am fi pași nefăcuți pe țărmuri pustii. 

Am lega sfori în cer, peste suflet-ruină, 

Orologii ar bate în cercei de lumină. 

Am săpa prin adânc de vase cu fluturi, 

Șiroind la ferestre cu zâmbet de muguri. 

Perdele din zmeie ne-am propti pe la ușă, 

Și pietrele minții s-ar preface-n cenușă. 

N-ai vrea să trăim pe o floare de măr, 

Când ploi ne-or atinge prin crengi, în răspăr? 

Semințe din noi să rodim pe-un cais, 

Să ningem rostiri din versul nescris... 

 

Nicoleta Gordon 
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Simplitatea unei icoane… 
 

Păpușa cu ochi mari și gene lungi, 

Mai doarme în desaga cu-amintiri. 

Cum poți să uiți? Nu ai puteri s-alungi 

Încătușarea primelor iubiri. 

O lampă veche, pe un colț de masă, 

Și boabe de orez pe-un capăt gol... 

Tăceam când pașii ei umblau prin casă, 

Și-apoi ieșea afară, în ocol... 

Mai aducea un lemn, să fie-acolo, 

Mușca cu geruri iarna pe atunci. 

Avea să mă trezească mai încolo, 

Cu sărutări pe frunte-atât de dulci... 

Cu chip blajin și mâinile ei sfinte, 

Ne învelea cu pătura răbdării, 

Și-o auzeam cum spune trei cuvinte, 

Făcând o cruce-n fața lumânării. 

Iar se-ntorcea la bobul de pe masă, 

Uitase ochelarii-ntr-un sertar, 

Afară era ceață-așa de groasă... 

Că încă nu se dezbrăcase de pieptar. 

O adoram, printre ocheade scurte, 

Și coboram din așternuturi calde, 

Mergeam la tâmpla ei să mă sărute, 

În brațele tandreții să mă scalde. 

-Mi te-ai trezit copilă, așa devreme? 

Mai e până ce soarele răsare!... 

O cuprindeam, lipsită de probleme, 

-Vreau să te-ajut, nu vezi c-am crescut mare? 

Și lampa pâlpâia abia șoptit, 

Iar noi trebăluiam îngândurate, 

Războiul de țesut stătea proptit, 

Și ne-aștepta suveica într-o parte. 

Un țol era țesut, aproape gata, 

Și altul îi urma, știam prea bine. 

Punea podoabe, pe pereți, cu arta 

Pe care o știa atât de bine... 
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Păpușa ne privea din pat cu paie, 

Ne-a fost o vreme lungă spectator... 

Era atâta dragoste-n odaie, 

Acum, doar amintire și decor... 

Azi nu mai țes covoare, nu-i la modă! 

Îmi lăcrimează amintirea ei, 

Mi-e lipsa ei atât de incomodă, 

Dar e icoană sfântă-n ochii mei... 

 

Nicoleta Gordon 
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Amnezia unui alt anotimp 
 

Mă cern prin clepsidre, nisip și iubiri, 

Potop mi-e de lacrimi, ninsori de-amăgiri... 

Te-am stins într-un geamăt, apoi te-am aprins, 

Și-n loc de-adevăr, minciuni ne-au atins. 

Regretul e palid, în mine-i pustiu, 

Un orb prin lumină voiam să îți fiu, 

Da-i beznă prin oase, și-n iarba din noi 

Sunt doar amintiri, poeme, și ploi... 

Inelul tristeții pe suflet mi-ai pus 

Logodna cu cerul prin stele-a apus... 

O aripă doare, un alt zbor s-a frânt, 

Și marea albastră, e azi doar pământ. 

E zidul o umbră ce-ascunde-anotimp, 

În palmă mi-e toamnă și nu mai am timp. 

Pe glezna mirării e iarnă, și plâng 

Dantela uitării, pe coapse...nătâng. 

Respir doar iluzii, mă-mbrac în deșert, 

Și setea de tine, cândva, am s-o iert. 

Copilul ce-mi sunt, e parcă bătrân, 

Amnezic mi-e pasul, dar încă stăpân... 

 

Nicoleta Gordon 
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MMMAAARRRIIILLLLLLIIIOOONNN   

HHHooollliiidddaaayyysss   iiinnn   EEEdddeeennn   ---   111999999111   

https://www.youtube.com/watch?v=3CWbDW9oHYo
https://www.youtube.com/watch?v=3CWbDW9oHYo
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Și mă visez mormânt de împărat 
 

Sunt un naiv al dragostei de oase, 

Al vântului de carne din apus... 

Aduc iertări în roabe luminoase 

Din pacea veșniciilor de sus... 

Sunt un naiv al umbrelor de seară, 

Ce fuge glonț la porțile de mai... 

Un sfânt ce dă trabucul pe țigară, 

Și-și freamătă cuvintele prin Rai... 

Sunt un naiv al sufletului moale, 

Și viu și mort și veșnic de tăcut, 

Mă pun cu pieptul dragostei în cale, 

Și sunt naivul ultimului scut... 

Sunt un naiv cu boii pe aleie, 

Un norocos al morților în viață... 

Sunt un naiv întors la o femeie, 

Cu toate jurămintele pe față... 

Sunt un naiv al movului lăsat, 

În zânele uitate la o pândă... 

Cuțitele ce nu au mai tăiat, 

Le-au dus țigani-n piețe să le vândă. 

Sunt un naiv al portului din rană, 

Și-al mărilor ce-n ape se îneacă... 

Mă scurg stelar cu vinurile-n cană, 

Și nu mai vreau bețiile să-mi treacă. 

Sunt un naiv al pletelor curbate, 

Pe-un umăr de iubire răsturnat... 

Evit ninsori și stări aglomerate 

''Și mă visez mormânt de împărat''. 

 

Adrian Goia 
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Gust de suflet apăsat 
 

Foaie verde de delir, 

Bolţi de crengi şi magi în stele, 

Mă cutremur şi mă mir 

De muzeul frunţii mele. 

Unde lacrima-i o ciudă, 

Gândul, un deznodământ. 

Unde ploaia ta mă udă, 

Înfiată de pământ. 

Umilesc printre mizerii, 

Tot ce e uman în doi; 

Mă iubesc cât tu mă sperii 

De soprana dintre noi 

Care cântă a iubire, 

A deliciu şi dezmăţ; 

Şi eşti ultima plutire 

Ce aș vrea s-o mai învăţ. 

Foaie verde de apus, 

Lună tăvălită-n mare 

Unde totul curge-n sus, 

Şi apune când răsare; 

E sublimă când adoră 

Carnea pusă-n sărutat. 

Mediocră carnivoră, 

''Gust de suflet apăsat''. 

Dacă nu vibrai în fire, 

Te-am fi inventat cumva; 

Foaie verde de "iubire" 

Şi de plopi în urma ta. 

Plâns în două balamale, 

Urlet de suspin ceresc. 

Cântecul privirii tale 

Se mărită când păşesc, 

Să te-ating, sau să mă nărui? 

Pe o vale-n care curg, 

Toate câte-am vrut să-ţi dărui, 

Îmbibate de amurg... 
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Moartea însăşi s-a pitit, 

Sub o umbră de nuiele; 

Şi un altul te-a iubit, 

Cu destinul vieţii mele. 

Mă sufoc la tine-n păr, 

Şi adorm prin Dumnezei. 

Foaie verde de-adevăr, 

"Ce eşti tu între femei"? 

 

Adrian Goia 
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În iadul îngerilor mei 
 

Eu mă ocup de crizanteme 

Şi de mansardele cu ploi, 

De amalgamul de probleme, 

Ce se desfată între noi. 

Eu mă ocup de uns vitralii, 

De morţi în altă lume duşi; 

Plătit să îmblânzesc şacalii 

Ce-ţi bat cu ochii pe la uşi. 

Eu mă ocup şi de recruţi, 

Şi-i pun în ploaia aşteptării; 

De cei ca mine, neavuţi, 

Dormind în insomnia gării. 

Şi mă ocup de călăuze, 

De lanţurile strânse-n gât. 

De cei ce-ţi datorează scuze 

Că ţi-au vorbit cândva urât. 

Eu mă ocup de clandestini, 

De vrăjitoare ilegale; 

De trandafiri salvaţi de spini 

Înfipţi în gesturile tale. 

Şi mă ocup de jugul vacii, 

Imam pe liniştea din sat; 

Ademenesc cu beznă dracii, 

Şi-i duc cu mine la vânat. 

Mă mai ocup de muribunzi, 

De ultima-njosire-a vieţii; 

Şi ştiu în ce poet te-ascunzi 

Când vin simptomele tristeţii. 

Şi mă ocup cu matematici 

Şi-ţi număr anii ce se sting, 

Fac blat cu ultimii fanatici 

Şi mor cu Dumnezeu în ring. 
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Rămân apoi să-aprind cărbunii 

''În iadul îngerilor mei''; 

Dau stingerea la toţi nebunii 

Şi te visez plângând cu ei… 

 

Adrian Goia 
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Cinste lor, iubire ție… 
 

Vreau de luni să fiu iubită şi vreau "tu" să-mi fii amorul, 

Pe scheletul ăstor zile ce mi-au mai rămas în seamă. 

Îmblânzindu-mi aşteptarea ce te-amestecă în dorul 

De a te mânji cu mine în acelaşi strop de teamă... 

Ştii că am iubit artiştii, pe nebuni şi luminaţii... 

Multora făcut-am versuri în nuanţe separate; 

Şi mi-aş îndoi genunchii în altar cu condamnaţii, 

Ca să beau şi eu cucuta din stomacul lui Socrate. 

E o lume insipidă, şi o gust...şi mă dezgustă 

Căci în somn amărăciunea, abuzând, îmi e perechea. 

Mă visez la tine-n palme cum mă tot împingi de fustă, 

Lui Van Gogh nesăbuitul, să îi pun la loc urechea. 

Dar trădez cu zâmbet acru întâmplarea mea umană, 

Vinovaţi de tragedia ce o împărţim la doi. 

Pe Isus l-au pus pe cruce şi-n batjocură coroană, 

Când un spin pe fruntea-I sacră, poate am împins şi noi. 

Ca o peşteră-i odaia şi mi-e patul tot mai rece.., 

Suliţa cu mâna morţii ochii plânşi mi-i tot atacă; 

Comparabil cu durerea ce-o înfrunt şi mă petrece, 

Şi lui Dante i se pare că Infernul lui e-o joacă. 

Doctorii, nenorociţii, mi-au pus inima-n atele, 

Înc-o zi fără de tine, şi-mi paralizează soarta. 

"Te numesc să fii tăcerea templului durerii mele, 

Nufăr alb plutind pe Gange, întru cinstea lui Siddhartha". 

 

Adrian Goia 
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Delir 
 

Îţi descriu povestea mută şi ţi-o răsucesc în stele, 

Sunt lihnit ca o mârţoagă pus cu rănile în vers. 

Vin "iubit" la tine-n suflet şi-ţi aduc la gât mărgele, 

Să-i cerşim "eternităţii", plajele din Univers. 

Te-am furat dintr-o legendă şi îţi torn pe tălpi nisipul, 

Patentat de frumuseţea unui amănunt "Patern". 

Făurindu-te din spasme, toţi ţi-am plâns pe mare chipul, 

Imitat de-o tragedie refuzată în "Infern". 

După ce iubirea-şi scrie tema versurilor tale, 

Îmi mai lasă "rest de viaţă" imprudenţa să-mi respir. 

Dezolarea-mi pune laţul pe singurătăţi finale, 

Şi mă-nvârt în catacombe cu ieşire la delir. 

Nu mai caut nemurirea în deliciul nimănui, 

Voi închide-n mii de arte osândirea la suspin! 

Viaţa are ochii negri, însă dragostea căprui... 

Singurii ce-mi pun în lanţuri pofta de un alt destin. 

Bolta vocilor eterne mă mai bântuie în noapte; 

Pe un umăr de fantasme, "primul înger va muri", 

Într-o lume fără Eve, fără şerpi şi mere coapte... 

Plânsul tău, trecând prin mine, face dragostei copii. 

Numai prin nămeţi de smoală îmi voi regăsi sicriul, 

La taifas cu moartea asta, învelit în catifea. 

Şi te las prin dezacorduri să-mi eternizezi pustiul, 

Şi să-ţi râzi, dansându-mi goală, prin eternitatea ta. 

 

Adrian Goia 
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                                                IIIQQQ   

                                                TTTaaallleeesss   fffrrrooommm   ttthhheee   LLLuuussshhh   aaattttttiiiccc   ---   111999888333   

https://www.youtube.com/watch?v=MT6-8BIFgUo
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Trezire 
 

Unii citesc și adorm rapid 

În noaptea  liniștită, cuprinsă de ploi reci 

Alții citesc și se trezesc 

Din banal, din vieți monotone și seci. 

 

Unii privesc și ascultă, în tăceri minți luminate 

Alții fac zgomot fără măsură 

Aruncând cu  vorbe goale  

Și fraze întortocheate și fade 

 

Oamenii mari calcă linisit 

Căci un zgomot imens 

Îl fac doar mințile goale 

Oamenii mari nu se preocupă 

De false aparențe 

Succese trecătoare sau validare. 

 

Unii citesc și adorm rapid 

În adânca noapte cuprinsă de ploi reci 

Unii citesc și trezesc 

Din realități false, vieți monotone și seci. 

 

Roxana Neguț 
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Dragoste și întuneric 
 

Era doar un foc fără fum 

O dragoste amară și ciudată 

Acum când s-a schimbat în scrum 

Te simți trădată. 

 

Și eșți prea obosită că să lupți 

Ești obosită să trăiești 

Ai vrea să mori, ai vrea să uiți 

Nimic în viață nu îți mai dorești. 

 

Privești din margine nepăsătoare 

Ce lupta este viață și ce chin! 

Și te întrebi merită oare? 

Că -n fiecare clipă e suspin. 

 

Și fiecare lupta ce o duci cu ține 

Chiar de e câștigată sau pierdută 

Inocența nu îți mai revine 

Și sufletul ți-e o durere mută. 

 

Știi că-i păcat să vrei să mori 

Să vrei să pleci, să vrei să fugi 

Să vrei să pieri de mii de ori 

Viața din tine să o alungi. 

 

Stai și te întrebi: mai merită vreodată 

Să lupți, să crezi în fericire 

Când viața-i o sinistră farsă 

Și farsă e și numele iubire. 

 

Roxana Neguț 
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Jurământ 
 

Iubirea mea, îți pot dărui multe cuvinte 

Dar aleg tăcerea 

Sau poate mii de jurăminte 

Dar aleg mângâierea. 

 

Vreau să-mi simți mâna coborând pe trupul tău 

Să simți tandrețea 

Să simți iubirea fără vorbe 

Să îți alung tristețea. 

 

Să-ți arăt iubirea fără vorbe 

Mă pricep 

Să îți ridic altar în suflet 

Eu aleg. 

 

Iubirea mea ești pe vecie 

Totdeauna 

Căci dragoste adevărată 

E numai una. 

 

Roxana Neguț 
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Răzvrătire 
 

M-am născut și trăiesc într-o țară săracă, umilă 

Nu am avut libertatea de a alege 

Nu vreau să-ți inspir compasiune sau milă 

Dar trăiesc într- o țară fără de lege. 

 

Văd oameni cum mor pe stradă de foame 

Bătrâni ce plâng că niște copii 

Cu toții suntem oameni 

Dar mulți dintre noi nu au cu ce trăi. 

 

Copii mulți plâng că nu au ce mânca 

Iar alții nepăsători se lafaie în voie 

Și nu se plâng de vreme grea 

În timp ce alții se zbat în chin și in nevoie. 

 

Pământul urlă după ploaie 

Țăranii triști  că nu au ce munci 

Spinările lor slabe se îndoaie 

Când știu cât vor mai suferi. 

 

Și școală și-a pierdut menirea 

Căci bine o duc cei care fură 

Nu au serviciu cei ce-nvață 

Ci aceia ce-ți iau pâinea de la gură. 

 

Studenți, elevi fac mitinguri, proteste 

Căci vor și ei să fie mai bine 

Bogaților însă nu le pasă de manifeste 

Nu le pasă de mine, de tine. 

 

Însă singurul lucru care ne-a mai rămas 

Bunul cel mai de preț, speranța 

Îmbărbătați-vă români 

La noi în țară, asta este viața. 

 

Roxana Neguț 
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Frumusețe 
 

Ce frumos e copilul când doarme 

Ce frumos e cerul când plouă 

Și soarele când răsare 

Și aduce-n viață, o zi nouă. 

 

E frumoasă lumina dar și umbra pe flori 

E frumoasă și clipa de mâine 

Eșți frumos, tu,iubitule atunci când dormi 

Și brațul tău pe mine mă strânge. 

 

Ce frumos ți se zbat genele pe pleoape 

Când visele încearcă să te prindă 

Să le zboare pe valuri de timp adormit 

Să ti-le aducă mai aproape să te atingă. 

 

Roxana Neguț 
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PPPRRREEESSSTTTOOO   BBBAAALLLLLLEEETTT   

TTThhheee   dddaaayyysss   bbbeeetttwwweeeeeennn   ---   222000111888   

https://www.youtube.com/watch?v=yXd0X78kJ4c
https://www.youtube.com/watch?v=yXd0X78kJ4c
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Căzătoare 
 

Neterminate zile-și cad ora la pământ 

in josul clipei ornice bat sfârșitul, 

Pustiul respirației se face-n cer curgând 

fereastră între ploi înlocuind zenitul. 

Miroase-n brazdă a viță și saivane goale 

fântâni tânjesc la cumpene de sete, 

Se-aud în vetre cum focuri sting în foale 

iubiri din fum și zări aprinse-n bețe. 

Sunt pretutindeni magii în arămii hotare 

hore crepusculare se învrăjbesc în mit, 

E-un anotimp arid de botezat cvartale 

in căzătoare frunze sub rodul adormit. 

Si tot ce-i viu murind renaște din repaos 

tot din repaos se fac martire umbre, 

C-așa-i și lumea își poartă ordinea în haos 

ademenind himere din visuri fumegânde. 

 

Simon Jack 
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Paralelism 
 

Perspectiva de a rămâne captiv 

in statornicia dintre două anotimpuri 

mă gâtuie de tăcerea 

buzelor târzii, 

și învieri de bocete în moartea vie 

a marilor schimbări, 

cortegii de lumină pară în vreascuri 

fără parte, 

bocitu-i partea femeiască a toamnelor 

samsare în lupta umbrei 

cu morile din nori... 

ginta pigmeilor cu aripi 

ce se ascund în ramuri însemnate 

de tropicale înfrânări, 

sunt foștii greieri ai cerului 

subpământean, 

niciodată nu se-ntâlnesc rapsozii morților 

cu vocea divinului strivită-n 

zidul unui geam, 

cu spatele la odoarele pământului 

geamăn cu marea, 

privesc pierdut în fumul unui vis, 

coloanele de verde 

ce ieri mi-erau umbrare 

și azi sunt torțe selenare, 

luminând paralelismul unui zombie 

cu rătăcirea unui gând 

prin paradis. 

 

Simon Jack 
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Miez 
 

Îl știu pe dumnezeu 

din fiecare boabă de aer pe care o calc 

sub talpa goală, 

l-am auzit cum respiră odată cu mine 

sub tina cărnii 

ce-mi ține gravitația sufletului 

pe locul primului Adam 

fără coastă, 

și tot cerul ăsta cu zburătoare de monolit 

il știu din moalele aripilor 

al căror îngeri plutesc deasupra unor 

fluierături de trădare, 

toți arborii și florile scăpate printre arce 

marea din ape plumbuite 

de necălcarea Lui, 

le știu pe după rostul iezuiților 

vânduți cu ocaua mare la desfacerea 

zărilor în patru temple 

de lacrimi, 

il știu pe demon odată cu nechemarea 

mea la cina cea de taină, 

pe vremea când în toate roadele 

in loc de miez 

erau doar sâmburi și eclipse solare... 

 

Simon Jack 
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Vrăbii 
 

mai alaltăieri ținurăm 

eu și martorii din umbre un planton 

subsidiar, peste templieri cu arcuri 

ce păzeau în giulgiuri albe 

un apus incendiar... 

am văzut cum timpul plânge 

pe la colțuri de amiezi, 

cum din marea unui glod de vară 

prins în valuri de lumină, 

se fac scoici meridiane într-un 

umblet intomnatic 

resemnat în efemer, 

chiar și spânzurați salvarăm 

de la moartea ruginie, 

am găsit pe coridoare în păduri 

cu trunchiul trist, 

colivii cu vrăbii care stând închise-n 

zboruri blânde 

fac zăbrelele fuioare pentru ierni 

cu focul nins!... 

 

Simon Jack 
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De prin lume adunate 
 

Lespezi de-ntrebări prin muguri 

ofiliți de-o karmă grea 

arcuiesc cotidianul unei străzi din 

mintea mea, 

străjuite ceruri blânde de apostoli 

cam fuduli, inroșesc meridiane crucilor 

din false guri, 

auzita-mi din chenare ipohondre de 

eter, cum că cercuri bipolare 

ca un fel de nimb...echer, 

se mai fac și astăzi umbre pentru sfinți 

cu gândul chel, 

despre închinare banul fie el și ortul 

popii a ajuns mărire sacră într-o lume 

adunată în chilii cu demoni fermi, 

parcă zboruri se adună la festinul 

unui Iudă ce a căpătat din aripi toți arginții 

de prin beciuri mult ticsite 

cu ofrande, 

zboruri merse în picioare nicidecum 

pe cerul strâmt, 

numai fum, numai prigoană 

cică dorm adami prin raiuri mult ferite 

de păgâni, e un zero mare-n ornic 

nu-l vedem dar îl blamăm se orânduisec 

solstiții, luminiști fac echinocții după 

bunul plac în gnoste, 

graaluri din rugină veche în pereți stau 

pentru case unde semnul morții doarme 

laolaltă cu cei treji, 

de prin lume adunate se mai spun 

povești cu feți, la ferestre imbâcsite stau 

centurioane oarbe de minciuni cu harapi 

buni, 

mi-este somn pe-un leagăn sumbru 
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legat norilor din fier, plumbuit un vis de 

seară cam ca prima zi la moară, 

se așează peste socluri antrenate pentru 

domuri ce susțin un pământ gol, 

voi dormi desigur pacea unei insomnii 

vacante, de prin lume adunate doar 

cuvintele se-ntorc, 

dar rămân spre nerostirea unor veșnice 

indepărtări, unde tot ce-i rău sau bine 

se numesc...voit, uitări. 

 

Simon Jack   
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NNNaaatttiiivvveee   sssooonnnsss   ---   111999888666   

https://www.youtube.com/watch?v=77Pqr21lOsk
https://www.youtube.com/watch?v=77Pqr21lOsk
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Ești doamna mea 
 

Ești doamna mea,regina din odaie,  

Ce-a zămislit trăiri dar și regrete!  

Ești doamna mea în universul iubirilor eterne!  

Ești doamna sufletului frânt,  

Sub greutatea fluxului de sentimente,  

M-ai părăsit și m-a durut  

Că erai doamna mea prin lege!  

Nu am știut să îți arăt vulcanul ce erupe  

Și se topește-n lava lui încet și pe tăcute!  

Nu am știut să-ți dăruiesc...  

Povestea visului în doi,  

Nu am știut să îți ofer, un dram de fericire!  

Tu doamna mea ai fost și vei rămâne  

Vei fi icoana sufletului meu și peste mâine!  

Ești doamna mea, deși nu vrei să te împart  

Și-nchin cu dor paharul în cinstea ta,  

Plângând,că m-ai lăsat cu Bachus!  

Ești doamna mea... și știu,  

Eu te-am pierdut de mult...  

Acum e rece în odaie și bate vântul  

Și frunzele de toamnă ce-mi zboara-n amintiri și este trist,  

Te-ai dus stimată doamnă,  

Regina mea, din vremuri de demult ! 

 

Mariana Zorița Turda 
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Mi-e sufletul o toamnă 
 

Mi-e sufletul o toamnă,  

O toamnă vie pictat pe buze-n roșu  

De iubire, și-n verde de speranță,  

Mi-e sufletul o toamnă arămie  

Cu ochi de căprioare și vise- o mie!  

Mi-e sufletul o toamnă  

Privită în oglinda râului ce curge,  

Ducând cu el sclipirile culorilor de jad și ametist  

Cu glas tremurător și viu!  

Mi-e sufletul o toamnă,  

Cu frunzele pribege...  

Ce ne dansează-n horă  

Ca visele sub gene!  

Mi-e sufletul o toamnă,  

Cu nopțile mai lungi...  

Călătorind prin gânduri  

Ca vântul printre lunci!  

Mi-e sufletul o toamnă  

Cu zbucium de culori,  

Cu păsări care pleaca,  

Cu florile ce mor ! 

 

Mariana Zorița Turda 
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De crezi că doare mai puțin  
 

De crezi că doare mai puțin  

Când pașii tăi, se furișează,  

Tiptil printre versurile mele...  

Te înșeli... eu te simt!  

 

De crezi că doare mai puțin  

Când serenitatea ta îmi urmărește calea,  

Când fără cuvinte, rostești, în gând  

Cuvântul dor... te-nșeli...  

Eu te aud și te-nțeleg!  

 

De crezi că doare mai puțin,  

Că versuri străine te-ndeamnă să iubești  

Și crezi că ești iubit...  

Te-înșeli... e doar un vis, neâmplinit!  

 

De crezi că doare mai puțin...  

Când visul a plecat și tu vei fi dezamăgit...  

Tu te înșeli... te va durea...  

La fel ca și pe mine! 

 

Mariana Zorița Turda 
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Parfumul de regină!  
 

E seară mea când mă gândesc din nou la tine  

Ce ai trecut... ușor... ca un parfum  

Lăsându-mi să cuprind din zbor atâta doar...  

Parfumul tău, parfumul de regină!  

 

E seara mea când bântuie prin colțuri  

O amintire tristă de la tine,  

Învăluită-n ceață... atât mi-ai mai rămas...  

Și parfumul tău,parfumul de regină!  

 

E seara mea și câte alte seri mă răscolești,  

Eu vreau să uit... dar îmi apari mereu odată cu-nserarea...  

Rupând în două sufletu-mi pribeag cu veșnicul parfum,  

Parfumul tău... parfumul de regină!  

 

De ce nu uit?  

De ce-mi apari când totul pare dus și-ndepărtat?  

De ce în mintea mea ai mai rămas când vreau să uit...  

Să-ți uit pe veci parfumul de regină ? 16.06.2019it. 

 

Mariana Zorița Turda 
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Să cauți, să poți...  
 

Să cauți printre frunzele de toamnă  

Iubirea unui suflet trist  

Ce a pășit cândva pe-acolo  

E ca și când ai răscoli un vis!  

 

Să poți simții fiorul din culori  

Când toamna vieții te ajunge  

Să poți privi cu ochii minții  

E un simbol al fericirii!  

 

Să poți pluti cu mintea ca frunzele în vânt  

Să simți că aripi ai... atunci când cerul este trist  

Să poți visa în voie la clipe ce-au trecut  

E însăși viața... la superlativ!  

 

Să poți s-asculți tăcerea cărărilor pusti  

În serile de toamnă când pășești cu pas domol  

Prin parcul ce odată la braț eram în doi  

E sinfonie-n suflet amestec de culori!  

 

Să cauți giuvaer printre epave  

Și să-l găsești într-un cotlon uitat  

E vraja vieții ce odată  

Nu poți să n-o privești spunând că ai uitat !  

 

Mariana Zorița Turda   
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AAAUUUTTTOOOGGGRRRAAAPPPHHH   

LLLooouuuddd   aaannnddd   cccllleeeaaarrr   ---   111999888777   

https://www.youtube.com/watch?v=K-lfoMgwvc0
https://www.youtube.com/watch?v=K-lfoMgwvc0
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Nostalgii 
 

Am ascuns vara sub flori de toamnă extravagantă,  

Parfumul ei stors in romanțe, prin nopți cu frenezii,  

În versuri desfrânate cântate de-o bacantă,  

Te regăsesc din nou, o muză printre poezii.  

Am cerul presărat cu norii galbeni, ca de miere,  

 

Cu dimineți albastre, comorile le port în piept,  

Am gândurile înflorite în zările ce-s efemere,  

Chitări de acuarelă în simfonii eu le aștept.  

Cănd lacrimile toamnei usucă florile-n câmpii,  

 

Amurgul ireal, cu pete mov ca de cerneală,  

își cântă dorul prin muguri verzi ce-s încă vii.  

Ecouri agățate de frunze ostenite dau năvală.  

Am scris dalbe poeme în stelele nemuritoare,  

 

În frunze nerostite, cu amintiri purtate-n vânt.  

Cocorii albi din suflet ne zboară iar în zare,  

Spre țărmuri reci și neștiute de pe acest pământ.  

 

Camelia Monica Cornea 
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Toamna vieții  
 

Pe dealuri, sus, atunci când soarele apune  

Și, obosit de gânduri, privesc în asfințit  

Cum vântul cel de toamnă, pe frunze fără nume  

Le-mprăștie pe toate-n covorul ruginit.  

 

Din cer înalt se prăbușește înserarea,  

Cu-o noapte-atât de blândă și stele de argint.  

În pulberea de lună eu regăsesc cărarea  

Pierdută-n bezna rece, al vieții labirint.  

 

Pădurea astăzi se trezește-n bucurie  

Și sufletul se umple cu zori trandafirii,  

Minuni de aur în toamna vieții să ne fie,  

Credință și speranță, zălog prin veșnicii.  

 

Camelia Monica Cornea 
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Vis  
 

Noaptea asta permanentă,  

Mă aduse la izvor,  

Ciutura de-aramă sfântă,  

Se umplu cu flori de dor.  

 

Vara eu dezbrac păcate,  

De iubire sunt flămând,  

Te iubesc prea mult sau poate,  

Te îmbrac la mine-n gând.  

 

Din petale fac risipă,  

Floarea sufletului meu,  

Dintr-o dragoste pierdută  

S-a născut un curcubeu.  

 

Simfonii de frunză plină  

Înfloresc in tainic gând,  

În vis ne cânt-o mandolină  

Zălog iubirii, ĺegământ.  

 

Înflorește ceasu-n așteptare,  

Ascuns sub o secundă-n zbor,  

Altarul timpului uitat in zare,  

Prin veșnicii să te ador.  

 

Camelia Monica Cornea 
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Să mă iubești  
 

Să mă iubești ca pe un soare,  

Voi fi cu tine- n fiecare zi.  

Să mă înalț și să renasc din mare,  

Te voi îmbrățișa cu raze aurii.  

 

Mereu te voi iubi ca pe-o cafea.  

Te voi sorbi în fiecare dimineață  

Cu guri de sărutări, iubita mea.  

Primește-mă te rog la tine-n viață.  

 

Pe sâni ca macii sărutați de soare  

Timizi și mângâiați de mâna mea,  

Să mă iubești ca pe o floare,  

Cu-un strop de vin ne-om îmbăta.  

 

Să mă adori cum te ador si eu,  

Și vei vedea cum dragostea arată  

Lumină sfântă de la Dumnezeu,  

Ce nu te părăsește niciodată.  

 

Să mă iubești ca pe o albă stea,  

Din firmamentul nopții înstelat,  

Voi coborî încet în casa ta  

Să te veghez. Tu, înger adorat!  

 

Camelia Monica Cornea 
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Tu ești o mare eu pământ  
 

Tu ești o mare, eu pământ,  

Ne întâlnim la mal,  

Iubirii noastre legământ  

Stă cerul și un cal  

 

Tu vii de-atatea ori tiptil,  

Și valuri mă-npresoară  

Ești jucăuș ca un copil  

Mă uzi, ma cerți, pleci iară.  

 

Mă uit în tine și privesc  

Cu-atâta claritate,  

Cum stelele se oglindesc  

Spălându-și din păcate.  

 

Când tu îmi dai o sărutare  

Îmi furi din mine câte-un pic  

Nisipul meu îl duci în mare  

De n-o mai rămânea nimic.  

 

Dar m-ai rănit cu valuri grele  

Ce sting în suflet doar tăceri  

Clepsidrele ce plâng în stele  

Nisipu-nsângerat ce tu îl ceri. 

 

Camelia Monica Cornea 
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Mi-e frig... în eternul timp prezent 
 

Plouă cu frisoane-n măduvă din ce în ce mai des 

Când tot neputincios privesc la măștile damnate, 

Nefericite la răspântii ce singure le țes, 

Haotice pierzanii-n pulsul vieții repetate. 

 

Și sufletul mi-e frânt de amăgirea fără vină 

Când duhul ignoranței în om cutreieră absurd 

Sădind lăstari de beznă cu blesteme în tulpină 

De a nu-și muta privirea din dramaticul lui cârd. 

 

În tâmple am doar rece și freamăt care geme 

Când nedreptatea bate-un clopot la moartea unui vis, 

Iar veșnicia împarte doar lemne fără nume 

Lângă templele-n care doar unora le e permis. 

 

Mi-e gheață-n vene și cutremur înzecit în oase 

Când vitregia le posedă carcasele de lut, 

Când monologurile seci și mult prea mincinoase 

Răsună în ecoul prea ahtiat de absolut. 

 

Mi-e frig... atât de frig pe-acest pământ pierdut sub soare 

Cu un semn de întrebare ghilotină permanent, 

Pironit de abandonul credinței târâtoare 

Într-o gheară care-l frânge în eternul timp prezent. 

 

Adriana Mihăescu 
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Tăcerea 
 

Tăcerea-mi este scuza  

și muza și anonimul meu popas, 

îmi este și motivul  

și ruga către cer divin, 

din ea m-am coborât în lume 

și-n ea am să mă-ntorc acasă 

când parte din neant din nou am să devin. 

Tăcerea strigă-n mine  

și-mi clatină secunda 

de-a pururi adunată în albul din hârtii, 

tot ea alungă veșnic  

înghețul meu din tâmple surde 

și-mi vindecă avântul din gânduri ruginii. 

Din cremene ale tăcerii  

mi se înalță iar scântei 

ce înrămează șoapte albe 

la părăsirea unui trup fără zăvor 

din care curg mirări  

în acoladele nocturne 

ca dintr-un nesfârșit și parfumat izvor. 

Apoi deschide porți către o altă lume 

unde și țărmul sparge valuri  

în cântec de nezgomot, 

înșirând pe nemurire  

perlele visărilor perene 

ce stau ascunse adânc în mine 

în glasul fără vorbe, în râsul fără hohot 

și-n lacrima împietrită uitată în ruine. 

Și tac... ca să m-aud în mine cum exist 

cu tolba plină de cuvinte incolore 

ce-au ațipit în chihlimbar de timp. 

Mă pierd... apoi mă regăsesc prin ele 

și-n golul dintre rânduri le trezesc... 

tăcând cu ele-n contratimp. 

 

Adriana Mihăescu 
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Altarul dragostei 
 

E-un loc ce mă inundă 

cu viață în artere 

și unde sufletul mi-e dezlegat  

de pieptul ce mă strânge, 

atât de mic  

să poată el cuprinde zarea toată 

a sentimentului divin  

ce-l port flambat în sânge. 

Același loc ce pare  

că ne dansează-n cifra opt 

când golurile noastre  

se contopesc într-un întreg, 

unde îmi ești ce-ți sunt, 

prin firul ce ne leagă-n ani  

și-n nodul timpului etern 

ce nu vreau să-l dezleg. 

Un loc atât de primitor  

unde îți simt suflarea 

cum se confundă cu a mea 

într-un vârtej de nerostiri, 

e casa îmbrățișării noastre 

unde în doi trăim 

și unde-ți simt mereu chemarea 

tăcerii din priviri. 

La tine-n brațe sunt ofrandă  

adusă însăși dragostei, 

jertfește-mă fără regrete 

sus pe altarul ei, de vrei... 

 

Adriana Mihăescu 
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Urseală celestă 
 

Câteodată mă simt vânt fără țintă prin norii letargici ce-și caută 

somnul prin cer, 

Alteori parcă-aș sta flacără fixă în candela vieții purtată prin anii cu 

ger, 

Mă pierd și m-adun prin legile firii ce-și sorb nemenirea măreață din 

carnea de om 

Resemnându-mă-n lutul ce soarta-și grăiește prin neputința închisă-

ntr-un singur atom. 

 

Destin străveziu cioplit dintr-o stâncă cu visuri naive și gânduri 

cântate de-un glas, 

Slujesc întâmplării lovite de soarta ce-mi poartă lumina pe firul 

vieții rămas, 

Îmi pare absurdă urma ce-o scriu cu palma măruntă-n văzduhul 

lumesc care piere 

Și zestrea lăsată-n suflarea scăldată în cuvinte și simțuri în piept 

prizoniere. 

 

Și cum să m-accept când în glas de cocor m-aș scrie cu stropi de 

cerneală din suflet curat, 

În valuri de soare aș arde o slovă pentr-un gram de cărbune-n file 

albe păstrat 

Iar din zeci de dorințe desculțe prin vise nu vine niciuna-n vâltoarea 

reală, 

Lăsându-mă pradă urselii celeste ce fuse probabil doar o simplă 

greșeală. 

 

Adriana Mihăescu 
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Descântec de viață înnodată 
 

Pleacă încâlceală vie 

și deznoadă-mi „azi”-ul mie 

încurcat în neștire  

de ploi de nevoi 

pe un fir plăpând de ață 

neîntins perfect de viață 

între poli, între zori 

și un resemnat amurg 

ce îndeamnă la iernat 

încrâncenat, separat 

printr-un nod nevindecat 

de tot ce-a rămas întreg  

dintr-un „ieri” ce nu-nțeleg, 

descusut mai demult 

dintr-un tiv de iasomie, 

din a mamei oglindire 

înfășurat de prisos 

pe-un frumos mosor de os. 

Bagă acum în ac un „mâine” 

să-mi brodez menirea-n lume 

cu mătase sclipitoare 

adunată-n cer sub soare 

de un fluture pierdut prin stele 

într-un dans gingaș cu ele 

pe la porti cu alai  

și cu îngeri suri din rai. 

 

Adriana Mihăescu 
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Nici… 
 

Nici nu cred c-ar fi azi prima oară 

când doar eu și doar eu am greşit 

inundaţi de o ploaie de vară 

arși de tot de un băţ de chibrit 

defilând dintr-o gară în gară 

c-un trifoi de iubit/neiubit 

 

nici nu cred că ne-ascundem departe 

doar un deget ceva să întinzi 

ca o miere pe-o foaie de carte 

şi în ea să te prind să mă prinzi 

cum scriam nu demult ne împarte 

o aceeaşi oglindă-n oglinzi 

 

nici o brazdă de tine nu-mi trece 

sunt un mitrea cocor blestemat 

or ion alu marţi treisprezece 

tu ai şnur de picior des legat 

pe un câmp de muşcate-n ghivece 

la un fericit moment dat 

 

și nici toamna în frunte nu-mi bate 

numai lemnul din mesele mici 

de prin birtul cu geamuri crăpate 

de la niște-mbrânceli de voinici 

de pe unde te-aştept pe jumate 

pe când tu pe jumate nici… 

nici… 

 

Daniel Bratu 
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Oglinzi (sonet reflexiv) 
 

Suntem oglinzi în care ne vom pierde, 

că-n gest cu gest se-adună depărtare, 

în spaima ta-i doar frica mea cea mare 

şi-n ochii mei doar plânsul tău cel verde. 

 

Plecăm pe rând, din rame, fiecare 

gonit de-un gând, de aer, de un cer, de 

tot pământiul ce-o să ne dezmierde 

destul în toată moartea viitoare.   

 

Ca orbul mă ciocnesc de sticla rece 

şi nu te văd nici când mă mai cuprinzi 

ca fulgerul de rază care trece 

  

prin mine şi se duce, printre grinzi, 

spre alte zări, plecând din doi spre zece 

ori cât şi ce-om mai fi. Suntem oglinzi… 

 

Daniel Bratu 
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Septembrie, începuturi (pastel)  
 

De vag ascuns ce-i pragul iscoadelor solare 

pe unde viermii nopţii lungiţi se-nfig în glod 

cad acele-n pătratul din limfa crescătoare 

verzuiul ochi terestru să-l mântuie de rod 

 

sonare-n cartilagii lăptoase de lumină 

în unghiuri drepte sfarmă şi bântuie silit 

fântânile-n plutire de alveolă plină 

cu-albastru-n împrejurul şi-n sinele cioplit 

 

se rupe coaja neagră în albele ovale 

odată cu pereţii mai grei ce se închid 

prin peceţi rod iar paşii adâncurilor goale 

nuntite-n prăbuşirea aripilor de vid 

 

oglinzi topite veşted se-amestecă în rame 

de magma ruginie jilavului cuptor 

abulic se rasfiră deasupra holograme 

şuvoaiele placentei de timp nemişcător 

 

verzuiul ochi terestru iscoadelor solare 

se mântuie-n dospire cu-al ceţurilor nod 

de vag ascuns ce-i pragul din limfa născatoare 

prin galbenele urme de-ngheț miriapod 

 

Daniel Bratu 
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Sete-mă  
 

Sete-mă ajută vin 

cange-n creieru-mi zălog 

urce-mi nedurut suspin 

lacrimi crengilor polog 

 

humă-te-aș de piele zar 

rostogol buzele-n cânt 

sânu-mă să mă tresar 

frâurilor din pământ 

 

unde-mi nod retulburat 

scoica părului alin 

revărsariște-ți curat 

rodiei sucul pelin 

 

focu-mă să te arăt 

flăcărilor curcubeu 

de albastru colo făt 

iască-mi arsa ta din eu 

 

licuri-mă iar 

de-odată 

ochi de șarpe 

samovar 

 

miezuri șapte 

de mătase legănată 

 

roua noastră argintată 

laolaltă 

 

brumă-ne-ar 

 

Daniel Bratu 
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Ultimul flașnetar (poe-zie) 
 

Cu antimoniu poleind, discretă, 

spre casă luna-mi da să urce zorii, 

când pașii mei au prins umbra viorii 

ce-amar se tânguia, dintr-o flașnetă. 

 

Eram cu-n suflet dens ca o firidă, 

în care absorbisem taina lumii, 

pe care nici prezenţii nici postumii 

vestiți n-au reușit să o deschidă. 

 

Făptura ce-mblânzea pe străzi arcușul 

de cedru, al viorii cu mânere, 

mi-a spus șoptit: "Nu voi decât a-ți cere 

o clipă să-ți mai stea în loc urcușul. 

 

Nu-s cerșetor și nici o arătare 

a negurii, cu glasuri de sirenă, 

ce lent ucide, iar la mine-n venă 

nu prafuri albe duc, ci o-ntrebare. 

 

Doar un raspuns, eu, corbul de pe umăr, 

ne-am îndemnat să-ți cerem, laolaltă: 

Ce-i dragostea? Privirea ta înaltă 

e-aprinsă-n fericiri fără de număr." 

 

Avea-n tăciunii ochilor cinabru, 

iar în clavicula-i albită mii de gheare 

și roșu adâncit în fiecare 

arteră miroseau a candelabru. 

 

„Ce-i dragostea? Eu cred că-i nebunie 

ce-ţi umple locu-n creierii anume, 

un chivot ferecat de groase brume 

care, deschis, te arde și te-nvie. 
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E mărul de-auriu pe care Eva 

l-a pus ca nod în gâturile toate 

hrănite cu iluzia că, poate, 

așa vor bea dumnezeirii seva. 

 

E-aureola rozelor cu ace 

înfipte-n rodii nepleznite încă, 

din care Tristan cojile mănâncă, 

pe când Isolda miezurile face. 

 

E doar otravă ori e bob de miere, 

ce mai pudrează buza Julietei 

ori lamă tăind roșu pielea cretei 

cu hematii, doar când Romeo piere.” 

 

„Taci, rup acum și frunza de acantă, 

pe fruntea-ți unde luna doar ajunge, 

satulă sunt de versuri nibelunge 

și te opresc din cântu-ți de bacantă.” 

 

A dispărut, lăsându-mi în flașnetă 

alți corbi să-nvârtă muzica de sfere 

de care-atârnă,-n formă de mânere, 

mâinile mele, cruci de amuletă. 

 

Cu antimoniu, porii mi se-ncarcă, 

în plumburii semințe, se înnoadă 

toți pașii strânși în colțul fără stradă 

ce-a disparut în mine ca-ntr-o arcă. 

 

Din când în când, cu ochii-nchiși, îmi pare 

că o mai văd, că-mi strânge mâna-n mână, 

în zorii cenușii, care se-ngână 

cu-aceeași și aceeași întrebare. 
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Când mă găsiți pe străzi, luați aminte, 

nu mă-ntrebați, în dulcea-mi rătăcire, 

ce-i dragostea. De tac, să nu vă mire,  

că știu și de aceea n-am cuvinte… 

 

Daniel Bratu 
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Ţi-am spus?  
 

Ţi-am spus fiind la pieptul tău, prin şoapte 

cum eşti prezent în gândurile mele? 

că te visez în orişicare noapte, 

dar nu pe-ntreg, ci doar pe bucăţele? 

 

Ţi-am spus de foaie verde de-nceput, 

c-apropierea ta şi depărtarea 

mă gâdilă sub talpă într-atât 

că-mi vine să cobor la următoarea? 

 

Ţi-am spus c-ador shaorma cu verdeaţă, 

cafea pe fund cu zahăr şi hipnoză 

când mă trezeşti la cinci în dimineaţă, 

de like ţi-aş da pe nas şi nu la poză? 

 

Ţi-am spus că te iubesc de numa/numa? 

că eşti frumos, şi dulce, şi eşti bun 

de pus în ramă(şi atât) de-acuma, 

de nu ţi-am spus, aşteaptă… O să-ţi spun. 

 

Sanda Nicucie 
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Stare 
 

Ador nopţile cu lună, 

doinele de dor şi jale, 

greierii cântând în strună 

şi mirosul pielii tale. 

 

Nucul ce se balansează, 

răsfăţându-se nătâng, 

mâna ta, ce desenează 

sărutări pe sânul stâng. 

 

Ador via-mbobocită. 

colţul buzei când ţi-l gust, 

frunza toamnei ruginită 

şi mirosul cald de must. 

 

Gura ta ca o furtună, 

picăturile de ploaie, 

şi plimbările de mână 

de la pat până la baie. 

 

Sanda Nicucie 
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Sărută-mi visul  
 

Mă străbate clipa 

dintr-un gând 

în altul 

liniştea mă-ndemnă 

către veşnicii 

îmi cresc aripi 

astăzi 

să brăzdez înaltul 

maine 

de mă cauti 

nu mă vei găsi 

 

Cerul 

se despică 

aducând furtuna 

plopii îşi agată 

crengile de vânt 

îmi cresc aripi 

astăzi 

pentru totdeauna 

să mă-ntorc spre stele 

renăscând pământ 

 

Va ploua o vară 

doar să stingă focul 

florile vor naşte floare 

după floare 

imi cresc aripi 

astăzi 

hai 

iubeşte-mi jocul 

si sărută-mi visul – 

gata de plecare 
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Noapte 

după noapte 

va fi lună plină 

vor urla în mine 

şi în tine 

câini 

îmi cresc aripi... 

dacă 

cerul se înclină 

voi pleca 

spre ziuă - 

prinde-mă de mâini! 

 

Sanda Nicucie 
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De toamnă... 
 

Veni şi toamna. Sună câte-o goarnă 

de parcă-n crâng se-mpuşcă-o cucuvea. 

Ce tămbălău, priveşte! se răstoarnă... 

pe unde eşti? să-mi vii, te rog, aş vrea 

 

cu trei butoaie. Iute vinul toarnă 

s-au copt aracii-n vie şi nu prea, 

mai este mult şi generalul Iarnă 

va trage cubul greu peste cişmea 

 

şi lasă dezgoliţi sărmani de straie, 

bătrâni salcami. Chiar salcia îşi pierde 

mister şi dor… iar pletele-i şiroaie, 

 

de-atâta alb, fosnesc. Nimic nu-ţi cer...De 

aş fi deschis larg geamul la odaie, 

mi-ai fi zburat prin el când erai verde? 

 

Sanda Nicucie 
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Și vine iarna peste noi ... 
 

Imi înec amarul în telenovele 

Miezul nopţii fierbe un pahar cu vin; 

Cât îmi lepăd firea şi îmi lepăd cele, 

Două, trei textile (poate mai puţin). 

 

Telefonul zace, mândrul e departe 

Undeva în noapte, colţ cu Maglavit. 

Nu mai are fise, îmi trimite carte: 

“Nu-ncălzi cearceaful... m-am înzăpezit”. 

 

Arde-ncet amarul lemnelor pe foc, 

Flăcări îmi dansează cercuri compromise. 

Prin fereastră poate, l-aş lăsa prin vise 

 

Zburător să-mi intre ca un cazacioc; 

Dar cu iarna asta le-am uitat închise... 

Plus că e posibil nici să n-aibă loc.  

 

Sanda Nicucie 
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Și iubirea 
 

Și iubirea 

intra-n toamna uneori - 

cuib rotit pe cer 

nu mai apare, 

păsările obosesc în zbor - 

nicio frunză, niciun fir de iarba 

nu mai înverzesc în calea lor 

când văzduhul nu se înfioară 

 

Lipsa de iubire e o stare 

care ți-amorteste sufletul 

ce s-ascunde unde nu-s izvoare, 

unde nu e soare si nici vânt 

și îți amețeste umbletul 

 

Nu lasa iubirea ta în iarnă- 

oblojeste-o cu răbdare, cu avânt, 

ca pe pomii roși de iepuri, bandajeaz-o 

și în primăvară va fi cânt 

 

Ai răbdare, nu-i forța trezirea - 

din pământ, în cer se va preface 

și o vei primi iar ca veșmant. 

 

Olga Alexandra Diaconu 
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Azi, m-am închis în anotimp 
 

Azi, m-am închis în anotimp - 

tomnatica cum sunt 

și leneșă la gând 

visez cum dorm semințele 

si cum își leapădă camasile în somn 

Lehuze sunt, n-ai crede, deocamdată 

că sub pământ își lasă 

trupul lor de fată 

 

Afară vremea-i agitată- 

golită de podoabe, toamna 

se lasă pradă iernii, iată, 

nori negri de zăpadă 

amenință visarea mea 

 

Cum strutul în nisip, 

mă-nchid în mine 

să apăr visele-fecioare - 

e cald și bine-n visul meu, 

semințele deja au inflorit 

 

Când vine vara, știe cineva? 

 

Olga Alexandra Diaconu 
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Toamna asta... 
 

Ce-are cu mine toamna asta 

de ma-nfasoara în lumină? 

M-am trezit prea de dimineață, 

e, poate, soarele de vină? 

 

Ce-are cu mine toamna asta 

de nu mă-ndeamnă la tristețe? 

Eu calc pe frunze ca pe note 

când soarele îmi dă binete 

 

Ce-are cu mine toamna asta 

de mă-nfasoara-n bucurie? 

Aud pe dealuri chiuind - 

și nunțile acum învie 

 

Ce-are cu mine toamna asta 

de mă atrage-nspre păduri? 

Se-ascund bureti pe sub copaci - 

poți să-i culegi fără să-i furi 

 

Ce-are cu mine toamna asta 

de m-a oprit în plină vară? 

Mă uit la frunze cum se schimbă 

și în culoare mă-nfasoara 

 

Ce-are cu mine toamna asta 

de cerul mi-l coboară-n suflet? 

Eu salt cand merg și cânt șoptit 

și doar respir, și nu mai cuget. 

 

Olga Alexandra Diaconu 
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Chiar când credeam 
 

Ce energii ucigătoare 

cu-nverșunare mă lovesc 

de uit de primăvară, vară 

și-n lume locul nu-mi găsesc? 

 

Când chiar credeam că-s înțeleaptă - 

cu detașare privind viața - 

m-a năpădit tristețea toamnei 

să-mi strângă-n baieri, dimineața 

 

O toamnă rece, cenușie, 

cu ploi mărunte, nemiloase 

când calci prin suflet ca prin baltă 

și îți rămâne frigu-n oase 

 

Fii optimistă, spune-un gând - 

ce stă pitit după perdea - 

e doar o stare si atât, 

îți trece lesne c-o cafea. 

 

Olga Alexandra Diaconu 
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Azi, toamna mea e luminoasă 
 

Azi, toamna mea e luminoasă- 

simt iar o rază jucăușă 

ce se strecoară prin fereastră 

și-mi umple sufletul cu dor 

 

Cu dor înalt, cu dor de viață- 

fiece zi e o poveste 

ce cu detalii mă învață 

că zbor înalt e și-n cădere 

 

E viața însăși o durere 

și-o fericire totodată 

Eu plâng și nu știu de ce plâng - 

poate eliberez trecutul 

ce m-a făcut ce astăzi sunt 

 

Și, din iubire, vreau să plece - 

pe o negare mă ridic 

Cum o sămânță-și neagă miezul 

făcând din moarte, creștere 

și eu simt viața, pic cu pic. 
 

Olga Alexandra Diaconu 
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Penumbre în oglindă 
 

Mă ascund după perdeaua unei umbre, 

Oglinda mă privește de sub mască  

Mi te sculpteaza-n lirice absurde 

Cerul ce în mantre vrea să îți vorbească. 

 

Mă regăsesc în astralele penumbre, 

Eu sunt penumbra ce sărută oglinzi mate  

Ating petale de vis din vitralii sumbre 

Ce îmi îngâna litere-ntr-o carte. 

 

În litere e roua ce mă doare, 

Dar și lumina ce din rouă se revarsă  

Spre zorii păgânului răsărit de soare  

Care ucide noaptea careia-i spun casă. 

 

Întuneric și lumină îmi sunt pagini de carte, 

Iar penelul, un licar din dulcele absurd 

În agonia morții doar versul cântă-n șoapte  

Tălmăcite doar de lună în deliru-i surd. 

 

Eu sunt versul, iar cartea cântă-n lacrimi, 

Pe fila albă a valului din zori 

Mistice trăiri și calde patimi 

Pe strunele de rouă ale mării de fiori. 

 

Cristian Gabriel Vulpoiu 
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Lumină 
 

Pe lacrima unui clopot, 

Ating lumina unei balade 

Sărut un nufăr alb din calde șoapte 

Plutind pe a viselor pleiade. 

 

Pictez o picătură de rouă, 

În si bemol major pe harpa lunii 

Un nimb boreal din lumea nouă 

Al nostru felinar spre plenitudini. 

 

Ascult lumina tainică a mării, 

Și menuetu-i de smarald 

Care sculptează trupul înserării 

Când plâng zefirii pe-al iubirii fald. 

 

Ascult cum bate inima unui vis, 

Pe puntea de lumină dintre lumi 

O liră mă definește-n necuprins 

Coardele-i de rouă psalmi îmi spun. 

 

Ating adierea unui zefir, 

De sub azurul de neant al mării 

Care ne spală-n rugi cu același mir 

După ce ardem în candela visării. 

 

Cristian Gabriel Vulpoiu 
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Aud 
 

Aud necuvinte șoptind, 

Din pierdute emisfere 

Sentințe închipuind 

Pentru tăceri efemere. 

 

Aud un cer răstignit, 

Pe raza unui vers 

Ninsă de timpul risipit 

Și de nimbu-i pauper. 

 

Aud ionii unei clipe, 

Și valul în vitralii surde 

Pe ale visului aripe 

Respir trăiri absurde. 

 

Aud diateza unui val, 

În metru-i alegoric 

Mă pierd în visu-i abisal 

Ce nu are istoric. 

 

Aud ispita unui vis, 

Ecouri din penumbre 

Ce-n litere de necuprins 

Un yin și young ascunde. 

 

Cristian Gabriel Vulpoiu 
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Visul unui timp  
 

Mă ascund în marea unei flori de mărgăritare, 

Spălat de filigramele ispitelor de seară 

Mă spovedesc unui foc pagân ascuns în chihlimbare 

La catafalcul morții mai plânge o călimară. 

 

Smerit și fără lacrimi precum versul care tace, 

Într-o icoană ce-mi curge neființa în uluci 

Ascult inima unui timp răstignit cum toarce 

Și-un clopot ce îngână grav corul a mii de punci. 

 

Privesc lumina nopții, mă definesc a cruce, 

Velință mi-e lacrima rece ca de piatră 

Talmudul îmi profețește destinul la răscruce 

Mi-arată calea cea mai scurtă către vatră. 

 

Tac și număr țărâna care mai ieri era un vis, 

Iar acum așteaptă vântul s-o înnobileze 

Bun revenit acasă din lutul proscris 

Drum pietruit de mistere prin lugubre diateze. 

 

Timpu-i înlănțuit de lespezile morții, 

Eu nu mai sunt nici vânt, nici praf, nici fum 

În cetatea unde nu intră îngerii nopții 

Ci doar valuri ce urmează un singur drum. 

 

Cristian Gabriel Vulpoiu   
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Pe cer am scris iubirea! 
 

Am scris iubirea pe-a cerului petală, 

Din corola diafană a vis absurd 

Caut în absoluturi o dragoste fatală 

În lumea ta eternă azi vreau să mă ascund. 

 

Pe cer am scris iubirea, pe soare și pe nor, 

Sărut curcubee după venerate ploi 

Ce mă sfințesc cu lacrimi păgâne de dor 

Raza de soare, singularitatea noastră în doi. 

 

Am scris nemărginirea pe cer, sacră iubire, 

Pe-o lacrimă, dar și pe destinul cel absurd 

Cred ca un nebun întru a noastră nemurire 

Însă zilele fără tine, agonizant de încet se scurg. 

 

Pe cer am scris iubirea, deci te rog citește, 

Pe-al lunii pergament, cu un penel de dor 

Te simt în fiecare fir de iarbă care crește 

În fiecare pescăruș ce liber se avântă-n zbor. 

 

Am scris iubirea pe cerul înstelat, femeie, 

Un luceafăr blând să ți-o adune-n șoapte dulci 

Liberi apoi vom scrie a dragostei odisee 

Prin ploaia de petale vom alerga apoi, desculți. 
 

Cristian Gabriel Vulpoiu 
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Portret pe pânză de fum 
 

Sunt doar un cânt ce nu-şi ştie solfegiul, 

O stea fără de cer în bulletin, 

Şi-n treişpe‘ cifre -ca un privilegiu- 

Semnez că sunt şi încă mă deţin 

 

Mai am şi eu mirări ca orişicare, 

Mă vizitează gânduri-herghelii, 

Ceai de-anason servim printre taclale 

Ele se sting, eu tot printre cei vii 

 

Sunt zile-n care-ncet mă chem pe nume 

Să nu îl uit sau să-l declar pierdut, 

Mai ies să-mi caut sufletul în lume 

Şi mă-ngrozesc să nu mi-l fi vândut 

 

În seri mai reci, cât răsfoiesc prin vise, 

Aerisesc şi şterg de praf iluzii, 

Mai scrijelesc în fum dorinţi nestinse 

Şi zori mă prind ades în neconcluzii 

 

Şi sorb încet din resturi de-nserare 

Cât caut printre ani acel cuvânt 

Ce ar putea răspunde la-ntrebare 

Sunt început de gând 

 

Atâta sunt! 

 

Anamaria Hila 
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Ca din poveste 
 

Ţi-au spus că viaţa nu-i o joacă 

Şi-au născocit apoi poveşti 

Despre Ilene Cosânzene 

La curţile împărăteşti. 

Şi ţi-ai brodat în mare taină, 

Cu fiecare-a fost odată, 

Iluzia că şi prin lume 

E tot aşa ca… niciodată 

Te-au învăţat să nu ai teamă 

Şi-au recitat dintre coperţi 

Că binele învinge răul, 

Oricâte lupte ai să pierzi. 

Şi ai crezut că şi-ntre oameni, 

Când simți că nu mai ai scăpare, 

Îţi e permis să scoți în grabă 

Jăraticul din buzunare 

Te-au ajutat să-ți aperi visul 

De ploi ce răsăreau în cale, 

Şoptind de merele de aur, 

Stăteau de pază nopţii tale. 

Şi ai sperat că şi în viaţă, 

Când drumul îţi mai rătăceşti, 

Sorbind licoare fermecată, 

Va fi uşor să-l regăseşti 

Le-ai spus că poate fi poveste, 

Că joacă este viaţa toată, 

Că basmele trăiesc prin oameni 

Şi vraja-n ochi li-i presărată. 

Şi nu au vrut să te-ntristeze, 

Furându-ţi inocenţa-n pripă, 

Nu ţi-au mai spus că de n-ar fi-ul 

Se scrie-n fiecare clipă. 

 

Anamaria Hila 
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Constatare 
 

Se moare prin lume, iubire 

şi-n toate e rost de război 

nici timpul nu cred că mai ştie 

să aibă răbdare cu noi. 

 

E vremea de dat socoteală, 

sentinţe scrâşnite-n măsele 

la cină, la masa regală, 

bufonii jongleză cu ele. 

 

Și iau una albă şi dau două negre 

şi regele râde şi lumea se pierde 

şi-ascund una bună şi răul învinge 

şi regele bea şi lumea se stinge. 

 

E doliu prin lume, iubire 

şi pacea e-n straie cernite 

se mint tratative, se-ascund clasamente 

se joacă barbut pe morminte. 

 

E trist azi prin oameni, iubire 

şi lumea se-mparte la doi 

iar timpul nu ştiu de mai poate 

să stea, s-aibă grijă de noi. 

 

Anamaria Hila 
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Evadare din „noi”în „doi” 
 

Mai pune-un lemn în sobă şi scoate din sertare 

Dorinţele ticsite de praful milenar, 

Să cauţi printre ele biletul de plecare, 

Doar dus bifează-n colţul din stânga, în chenar 

 

Vom pune în bagaje din toate câte una, 

Să împărţim acolo şi pâine şi poveşti, 

Ia jumătatea plină căci mie mi-e totuna, 

Oricum se umple golul cât sunt şi dacă-mi eşti 

 

Vreau să fugim departe din lumea asta-n care 

Şi oamenii, şi noaptea, doar rele prevestesc, 

Se cam preconizează dezastre naturale 

Cu ploi ce-neacă vise şi doruri îmblânzesc 

 

Nu-i loc de noi în iarna ce cuminţeşte gândul, 

Ne vor lovi cu bulgări şi ne vor acuza, 

De-aceea evadarea din noi în doi e-alibiul 

Da! Eu, pentru iubire, de vină-s, voi pleda 

 

Dar pân’ atunci mai este destulă aşteptare 

Vom sta sub pături groase şi vom sorbi din ceai, 

Mai pune-un lemn în sobă şi nu umbla-n sertare, 

Biletul e valabil de-ţi sunt şi cât mă ai.  

 

Anamaria Hila 
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Te-aș aștepta… 
 

Te-aş aştepta, dacă aş şti că vii, 

O oră, două zile şi un veac 

Şi până-atunci, în serile pustii, 

Aş învăţa să-ţi fiu în timp ce-ţi tac 

 

Ţi-aş pregăti un ceai cu iasomie 

Şi liliac aş creşte pe verandă 

Aroma lui, întoarcerii, să-i fie 

Şi felinar în noapte, şi ofrandă 

 

Aş împărţi bucăţi de veşnicie 

Sortate pe mărimi şi pe culori, 

Aş ţine una, restul ţi-l dau ţie 

Mie-mi ajung secundele din zori 

 

Când ploile îmi vor urla la geamuri, 

Le-aş face semn şi le-aş pofti la masă, 

De ce să plângă singure pe-afară 

Când plânsul cel mai pur se plânge-acasă? 

 

Te-aş aştepta, dacă ai vrea să-mi vii, 

O oră, două zile şi un veac 

Dar până-atunci, prin clipele pustii, 

Învăţ să-mi fiu şi, mai ales, să-ţi tac.  

 

Anamaria Hila 
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„Dacă poți să iei pe cineva de mână, 

să-l îmbrățișezi sau doar să-l bați pe umăr, 

bucură-te, niciodată nu te vei simți singur.” 

  

Octavian Paler 

 

Umbră de cruce 
  

Floare de mac, floare de crin 

Ați înflorit pentru alt destin, 

Ați fost iubirea mea cea dulce… 

Acum, acum doar umbră de cruce! 

  

Floare de dor, floare de vis 

Toate s-au năruit indecis; 

Sufletu-mi n-are unde se duce 

Ploaie de lacrimi pe umbră de cruce! 

  

Floare de înger, floare de sfânt 

Se surpă gândul orb, înfrânt… 

Nu mai știu miezul unei rugi 

Tăcerea arde-n umbre de cruci! 

  

Floare de pasăre neagră, pustie, 

Cum mai cânți tu mie, din trufie? 

Lasă liniștea-n lină lumină, și fugi… 

Țipătul umbrei umblă prin cruci?! 

  

 Anton Constantin 
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„Una dintre cele mai grave boli 

pe lumea asta este 

să nu însemni nimic 

pentru nimeni.” 

  

Maica Tereza 

 

Stări contradictorii, I 
  

Credibil este supraviețuitorul, 

Nu triumful, nu învingătorul! 

Substanța divină sporește rugă mereu, 

Sub scut inima-i fără de păreri de rău! 

  

Adevărul nu poate fi decât perfect, 

Minciuna e ipotetică, dar arde intens! 

Viața să sfideze moartea învață până 

Clipa ultimă ajunge fie pradă, fie pândă! 

  

Realitatea este un vis crud 

Care ne însângerează continuu! 

Viața e frumoasă pentru cei ce se ascund 

De rănile ei în starea de unul la puterea unul! 

  

Pentru ca totul la urmă să fie deplin 

Iubirea visează la porți de cimitir… 

Și, acolo grăbiți de un ultim destin 

Strigăm la Viață: ”rămâi, te mai rugă, puțin!” 

  

 Anton Constantin 
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„Dacă te temi de furtunile inimii, 

ferește-te de singurătate. 

Marile pasiuni sunt 

Solitare”. 

  

Chateaubriand 

 

Stări contradictorii, II 
  

Câtă lumină în suflet 

Atâta bucurie în iubire; 

Lacrima care devine poezie 

Nu știe a plânge, n-are cum să doară! 

  

Câtă speranță înflorește 

Atâta rouă peste petale de îngeri; 

Copiii sporesc frumusețea lumii 

Și ne luminează metaforă cu metaforă! 

  

Vântul visează printre ploi şi senin 

Cerul se revarsă peste fluturi şi flori; 

Mă ţii de mână şi îmi spui că vrei să mori 

Într-o împărăție plină de suave splendori! 

  

Îți sărut lacrimile reci; nu mă lași să plâng! 

Pustiuri cresc mereu între noi; și țipă 

Amintirile de altădată până când 

În ceruri tu vei fi, și eu… pământ?! 

  

 Anton Constantin 
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„Numai omul rău 

e singur.” 

  

Denis Diderot 

 

Abis în sfărâmare 
  

M-ați întunecat sufletul cu ură, cu dispreț, 

Cu părți de întuneric, cu temeri fără de măsură, 

Cu făgăduințe de prisos, cu prețul altor vieți… 

Și-acum iubirea sinceră și pură, abia mă-ndură! 

  

Mă părăsesc prietenii, dușmanii, toți mereu 

Și de mine n-am unde, n-am unde să fug eu… 

La cărțile pe masă, nescrise gânduri rău mă ard, 

Orbirea cea dulce fluidă e înnobilare în herald! 

  

Tăcerea stă ascunsă în rime; știu pe de rost 

Versurile în care muza mea ai fost, ai fost… 

Acum otrava din inimă mă cotropește până 

La ceruri voi ajunge și pradă, dar și pândă?! 

  

Întreagă e înfrângerea în care 

Viața e plină de abis în sfărâmare, 

Mai mult decât orice trădare pentru toți: 

Privește-n urma ta; suntem umbre pe morți?! 

  

  Anton Constantin 
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„Fiecare corp este singur. 

Sufletul, niciodată.” 

  

Hermann Hesse 

 

Căderi multiple 
  

Oamenii cad în întoarceri repetate; 

Lumina se sfărâmă-n miez de noapte; 

Privirea e un psalm uitat în timp, 

Cel ce urcă la ceruri își caută Nimb?! 

  

Oamenii?... mistere? … existențe pasagere?... 

Iubire posibilă care cerșește uneori dor sau/și durere 

Adevăr dizolvat de minciuna care-și cere 

Înfloriri suave, stări benefice, plutiri, triumf, plăcere?! 

  

Oamenii cad în întoarceri repetate; 

Visele lor au nevoie și de realitate; 

Gândurile seduc, viclene și amare, 

Viața netrăită e o sporită trădare?! 

  

Oamenii?... mistere? … existențe pasagere?... 

Clipa între linii și puncte, fără de mângâiere… 

Spațiul în desfășurare căutându-și sens și rost: 

O, viața mea, întoarcerile-s uneori vai, de prisos?! 

 

Anton Constantin 
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Nimic nu e întâmplător... 
 

Nimic nu e întâmplător 

în astă lume, 

venirea noastră pe Pământ, 

plecarea... 

nici chiar al nostru... nume. 

Nu e deloc întâmplător 

pe cine-am întâlnit pe drumul vieţii, 

pe cine am iubit şi 

chiar de cine noi ne-am despărţit. 

Nici zâmbetul copilului 

mult aşteptat, 

nu-i de la sine! 

Nu este-întâmplătoare 

şi-o altă dragoste, 

ce pe neaşteptate 

în cale dacă vine... 

Nimic nu e întâmplător,  

nimic, nimic. 

E de la Tine totul, Doamne!  

Adesea ochii către cer eu îi ridic 

şi, cât trăiesc,  

nu contenesc eu, Doamne,Ţie,  

pentru astea toate,  

cu plecăciune, 

să-Ţi mulţumesc! 

 

Nina Gonța 
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Eu te iubesc... 
 

Eu te iubesc 

mai mult decât se poate de iubit,  

mai mult decât se poate de cuprins,  

mai mult decât se poate de iertat,  

mai mult poate decât ar fi normal. 

Eu te iubesc cu toată firea mea,  

cu trup şi suflet, 

cum se spune în popor. 

Eu plâng şi râd,  

sunt fericită  

când sunt în preajma ta.  

Eu te iubesc... 

până-am să mor,   

rănită de iubire, 

poate,  

ca-n cântecul acela din străbuni...  

Pentru că ştiu, 

că totul e-n zadar...  

Eu te iubesc nespus,  

nespus de mult,  

dar... eu... 

te las. 

 

Nina Gonța 
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Minte-mă 
 

Minte-mă că mă iubeşti,  

ce te costă ? 

Minte-mă că ţii la mine!  

Minte-mă!  

Să-mi fie bine! 

Minte-mă, că nu-i zi, nu-i dimineaţă,  

al meu chip să nu-ţi apară în faţă. 

Minte-mă, că în nopţi târzii,  

tu de noi îţi aduci aminte  

şi că ai vrea cât mai curând să revii, 

în ale mele, noastre, jurăminte. 

Minte-mă,  

cu vorbe multe, dulci, 

să pot... supravieţui.   

Aştept cuvinte... 

Cuvintele coboară şi înalţă,  

şi omoară... ştii.  

Dar cele nespuse şi mai mult omoară,  

căci ele omoară... 

dragostea. 

Mai aştept încă,  

de la tine... 

Mâine poate să fie prea târziu... 

Minte-mă că mă iubeşti, 

ca să-mi fie bine. 

Abia... aştept...  

să mă minţi... frumos.  

 

Minte-mă că mă iubeşti,  

ce te costă ? 

Minte tu...  

căci eu,  

când spun că te iubesc -  

nu mint. 

 

Nina Gonța 
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Doruri... multe   
 

Dor de verde -  

iarbă verde, 

dor de-albastru -  

cer albastru!  

Dor de sat natal cu flori,  

de căsuţa cu pridvor...  

Dor de râu,  

dor de ţară,  

dor de neam,  

dor de tricolorul...  

brâu. 

Doruri multe mă apasă...  

Doruri grele!  

Cum să fac să scap de ele? 

 

Dar mai dor şi dor mai greu... 

mi-este de copilul meu!  

Dorul de el mă doboară!  

E mai dor ca dor de ţară,  

dor de verde,  

dor de-albastru...  

E mai dor ca viaţa...  

poate! 

E mai dor... 

ca doruri...  

toate! 

 

Nina Gonța 
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Esenţa vieţii 
 

Esenţa vieţii se măsoară într-o zi trecută fără rost sau într-o floare? 

Esenţa vieţii e-ntr-o inimă ce doare sau e o clipă-bucurie  

ce te înfioară, 

deşi, ştii bine, că-i o clipă trecătoare?! 

Esenţa vieţii e în zâmbetul,  

în gângurit duios de drag copil,  

e în al păsării fermecător tril? 

Esenţa vieţii e în clipa de amor?  

E în momentul greu de suportat, de dor?  

E într-o carte ce o scrii? 

E într-un loc, în care îţi doreşti să mai revii? 

Esenţa vieţii e în vorba dulce, 

ce ţi-o şopteşte al tău iubit în miez târziu de noapte,  

când... te cheamă, cu-nţeles, ca să te... culce? 

Esenţa vieţii e în iarba ce răsare?  

Într-o femeie ce-ntâmplător o întâlneşti pe o cărare?  

Esenţa vieţii e în râsul  

de tine provocat pe chipul vesel al iubitei tale?  

El ar putea să şi dispară, într-o bună zi,  

dacă pe femeie tu n-o vei preţui! 

 

...Esenţa vieţii cred că e ... în toate! 

E ceea ce-am trăit noi ieri,  

ce azi trăim,  

ce mâine vom trăi! 

 

Feriţi-vă,  

temeţi-vă s-o neglijaţi,  

să o trădaţi.  

Ea vine de aici, de-acolo şi chiar... din... nicăieri. 

Feriţi-vă să pierdeţi ce astăzi voi aveţi! 

În ce constă esenţa vieţii? 

E o enigmă!  

Şi-aşa ea va rămâne-n veci! 

 

Nina Gonța 
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     „Ce noroc ar avea omenirea dacă ar exista multe naţii care să-i 

fi adus, faţă de numărul de locuitori, atât cât i-a adus naţia română 

în ultimii 120 de ani” 
 

Henri Coandă 
 

      

     Născut în epoca în care oamenii abia se desprindeau de pământ, inventatorul român 

avea să deschidă epoca vitezelor cu un prim zbor al avionului cu reacţie. Dar contribuţia sa 

nu înseamnă numai atât. De la turbopropulsor şi farfurie zburătoare la cuptoare solare şi 

trenuri aeriene, Coandă a ţintit mereu spre viitor. Se gândea chiar la un cosmoavion, cu 

300 de locuri, care să poarte oamenii în spaţiile galactice. 

     Descoperirea care a suscitat însă cel mai mult minţile oamenilor a fost însă aşa-numita 

farfurie zburătoare, pe care oamenii au văzut-o adesea pe cerul nopţii. Să nu uităm că un 

alt român, Nicolae Tesla, imaginase un dispozitiv de zbor asemănător, care să înlocuiască 

automobilul personal. Coborâţi din spaţiul şi timpul viitorului, viziunile lor nu au fost 

integrate nici la aproape un secol în viaţa oamenilor.  

Fructificarea lor s-a făcut exclusiv în scopuri militare şi de cercetare. 
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Copilul vântului 
 

     Oamenii cu adevărat mari sunt conduşi în viaţă de o idee, o idee-forţă.  

Pentru Henri Coandă aceasta a fost vântul; 

 

„am auzit, am văzut şi am simţit vântul”. 

 

     Înarmat încă din copilărie cu această 

idee, cu o educaţie puternică în cultul 

perseverenţei, căci la el "a începe însemnă 

să şi termini, să lupţi pentru a izbuti", a fost 

mereu la înălţimea destinului hărăzit. 

     Henri a venit pe lume la 7 iunie 1886, 

pricinuindu-i o mare bucurie tatălui său, 

generalul Constantin Coandă. Din acest 

moment, tatăl avea să îi fie cel mai bun 

sfătuitor şi sprijin, educândul în spiritul 

datoriei, căci se înrudeau cu Iancu Jianul şi 

Tudor Vladimirescu. Tocmai de aceea, 

prima şcoală la care l-a înscris a fost 

Petrache Poenaru, oltean şi el. Mama sa, 

Aida Danet, fiica medicului Gusatave 

Danet, i-a încredinţat încă de la 13 ani 

scrisorile lui Louis Pasteur adresate 

bunicului său. Tratându-l ca pe un om 

mare, l-a făcut responsabil de la o vârstă 

fragedă.  

 

     A urmat Liceul Sf. Sava din Bucureşti, unde nu a fost tocmai un elev strălucit. 

Intervenţia tatălui său a fost salvatoare, înscriindu-l la Liceul Militar din Iaşi, unde avea să 

termine şef de promoţie. Acum ştia că mecanica este pasiunea sa, iar cariera militară 

prefigurată de tată i-a dat posibilitatea să-şi împlinească pasiunea. 

     De la Şcoala de ofiţeri de artilerie, geniu şi marină din Bucureşti, este recomandat, în 

timpul unei detaşări în Germania, pentru Universitatea Tehnică din Charlottenburg, Berlin. 

În 1903, aflat la Berlin, află de primul zbor al fraţilor Wright. Pregătindu-se mereu pentru 

împlinirea practică a ideilor sale, studiază viaţa şi munca lui Otto Lilienthal, mort în 1886, 

într-o încercare de zbor cu planorul construit de el. Tot în această perioadă cochetează şi 

cu sculptura, pasiune care nu-l părăseşte toată viaţa. 
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     În plus, cânta la violoncel, juca rugby, călărea, iubea câinii de vânătoare, fiind un tânăr 

cu largi orizonturi.  

 

„specializarea nu poate fi conceputa ignorând valorile umaniste ale unei 

culturi care sa includa variate preocupari omeneşti, adica tot ce intereseaza si 

tot ceea ce trebuie sa reţina omul modern, omul zilelor noastre. Cum vreţi ca 

omul sa caute noul, daca nu stapâneste trecutul, daca nu stie ce sa ceara el de 

la nou?”.  

 

     Iată o concepţie pe care sistemul educaţional actual este departe de a o împlini. 

Întors pentru scurtă vreme în ţară, în 1905, la numai 19 ani, construieşte prototipul unui 

avion propulsat de rachetă, pe care-l va testa în Atelierele Arsenalului Armatei din Dealul 

Spirii, fără prea mult succes. 

     Studiile la Charlottenburg le termină cu rezultate remarcabile, cu un an înaintea 

promoţiei sale, cu titlul de doctor diplomat. De aici, porneşte într-un pelerinaj până în 

Palestina. De la Haifa, alături de un preot misionar catolic, va ajunge tocmai la Pekin, pe 

ruta Isfahan-Teheran-Tibet.  

     A fost o adevărată probă a supravieţuirii, un pas spre cunoaşterea Omului.  

Căci - să nu uităm - el vroia să ştie multe, să înţeleagă omul şi viaţa. După cum însuşi 

mărturisea:  

 

”Aceste călătorii mi-au înlesnit să-mi fac mai ales sufletul, dacă mă pot 

exprima astfel pentru a spune destul de multe în cuvinte puţine. Am vrut să 

cunosc Omul”. 

 

     În 1906 ia cunoştinţă cu mare entuziasm de zborul compatriotului său, Traian Vuia.  

În împrejurimile Parisului, Vuia s-a desprins de sol, într-un scurt zbor. Spre deosebire de 

fraţii Wright, care s-au catapultat, el s-a folosit doar de forţa avionului.  
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Un zbor memorabil. 
 

     Conştient fiind că o specializare unidirecţională nu-l poate ajuta prea mult în realizarea 

ideilor ce le purta în minte, Henri Coandă îşi continuă studiile la Liege, în Belgia, în cadrul 

Institutului Superior de Electricitate. Aici se împrieteneşte cu Giani Capriani, cel care va 

deveni mai târziu constructor de avioane cu reacţie.  

Prietenia lor îi va mai aduce de câteva ori împreună, colaborând la diverse proiecte. 

     Nu se opreşte aici, întrucât nu vrea ca munca să-i fie fragmentată apelând la diverşi 

specialişti. Are nevoie de o viziune globală, şi de aceea va urma cursurile recent înfiinţatei 

Şcoli Superioare de Aeronautică şi Construcţii din Paris. Parisul era la acea vreme raiul 

inventatorilor. Aici Mico, cum era Coandă poreclit încă din copilărie, îşi va transpune în 

practică ideile pe care le acumulase atâta vreme, cu sprijinul unor mari oameni de ştiinţă ai 

vremii sale, pe care tânărul i-a cucerit.  

 

Printre aceştia se numără Gustave Eiffel, Paul Painleve, Bleriot - cel ce a zburat primul 

peste canalul Mânecii - şi mulţi alţii.  

Însuşi celebrul Eiffel avea să afirme către Painleve: 

 

”Ştie mai mult decât alţi ingineri cu experienţă şi cu părul alb, ştie ce 

vrea mai bine decât toţi, ce trebuie să facă şi cum trebuie să lucreze. Eu îl 

voi sprijini cu tot elanul, pentru că văd în pregătirile lui tot cea ce am 

visat eu să fac dacă vârsta mi-ar fi permis-o, dar sunt trecut de 70 de ani  
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şi nu mai pot cuteza nimic. Iată de ce simt că acest Coandă face cea ce aş 

fi vrut eu însumi să fac pentru omenire, pentru tehnica ei”. 

 

     Tânărul Coandă nu avea la dispoziţie studii şi realizări pe care să le pună la baza 

invenţiilor sale. Atunci pune el piatra de temelie, fiind permanent preocupat de rezistenţa 

aerului, de modul de comportare a aripii în plin zbor. Astfel Coandă a realizat primele sale 

experimente pe un banc mobil, compus dintr-o locomotivă care circula cu 95 km/h. Tot la 

Paris, sprijinit material de tatăl său, îşi organizează primul atelier de lucru. 

Primul zbor cu reacţie 

     Rezultatele muncii asidue, dublate de studii variate, nu întârzie să apară.  

Cu ocazia celui de-al doilea Salon internaţional aeronautic de la Paris, 1910, avionul său 

este primit cu mare entuziasm. Însă, toţi sunt derutaţi: avionul românului nu are elice! În 

plus, modelul Coandă abundă în noutăţi: aripile au pe partea din faţă o fantă de bord de 

atac, rezervoarele sunt amplasate în aripi, dispozitivul de manevrare este mult simplificat, 

iar compoziţia materialelor este extrem de inovatoare.  

 

Motorul fără elice este un motor reactiv, marca Cleriget, care dezvoltă 50 CP la 4000 

rot/min. 
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     Prototipul a fost testat de însuşi inventatorul său, deşi Coandă nu era un pilot.  

Pe aeroportul Issy-les-Moulineaux, de lângă Paris, avionul dotat cu „turbopropulsor” 

(denumire dată chiar de Coandă) avea să inaugureze era vitezei, realizând primul zbor cu 

reacţie.  

Au fost numai câteva clipe de zbor istoric, căci avionul s-a prăbuşit, izbindu-se de un zid. 

Iată cum descrie însuşi Coandă această experienţă: 

 

„Nu mi-am dat defel seama ce se petrece în jurul meu.  

Dar am ridicat capul şi am văzut că nu mai eram pe pământ.  

În acelaşi timp mi-au apărut zidurile Parisului”  

 

da, Parisul avea în acea vreme ziduri împrejmuitoare 

 

„zidurile cetăţii Paris, care veneau cu o viteză enormă asupra mea”.  

 

     Din fericire, Henri Coandă a scăpat cu câteva mici fracturi.  

Semnificaţia zborului său este însă mult mai mare.  

Cu această ocazie, inventatorul a observat că flăcările ce părăseau ajutajele, în loc să fie 

deviate spre exterior, erau atrase şi lipite de pereţii fuselajului.  

Este fenomenul care avea să îi stăpânească mintea tot restul vieţii, fiind brevetat 20 de ani 

mai târziu sub numele de circulaţie 

 

„efectul Coandă”. 

 

     Deşi o mare reuşită, zborul nu-i va dauce importante recompense materiale, ideile sale 

fiind fructificate de constructorii de avioane fără a primi nimic în schimb.  

Trecând printr-o perioadă dificilă, îşi vinde chiar atelierul de lucru. 
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Avionul Bristol-Coandă 
 

     Ne aflăm în perioada premergătoare Primului Război Mondial, iar constructorii englezii 

de avioane supraveghează atent evoluţia invenţiilor aeronautice din Franţa.  

Cum inventatorii au şi ei zeii lor, la numai 25 de ani, Coandă este numit director tehnic la 

uzinele engleze Bristol.  

Considerat un inventator excentric, încă de la început este avertizat de şefii săi: 

 

„Să nu pui însă turbine, ci să pui elice ca toată lumea”.  

 

     Oare unde ar fi rămas lumea dacă Henri Coandă ar fi făcut 

 

„ca toată lumea”,  

 

stăpânindu-şi elanurile creatoare?  
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     Tânărul inventator continuă însă să aducă îmbunătăţiri după îmbunătăţiri aviaţiei, 

demonstrându-şi totodată excelentele capacităţi de organizare şi conducere. La Bristol se 

naşte avionul Bristol-Coandă, care intră rapid în dotarea armatelor diverselor state ale 

lumii. Cu acesta, armata română devine prima armată care a folosit avionul în scopuri 

militare, în Războaiele Balcanice (1912-1913). 

 

Un nou val de descoperiri 
 

     La izbucnirea Primului Război Mondial, Henri demisionează de la Bristol, fiind chemat 

să aducă importante servicii armatei franceze. Realizează 3 modele de aparate de zbor, 

unul dintre ele având o rază de acţiune de 1800 Km, imensă la acea vreme.  

     Avionul era dotat cu un tun fără recul, conceput tot de român. La ieşirea României din 

neutralitate, în 1916, se fac demersuri pentru a transferarea inventatorului în ţară.  

Coandă nu era numai inventator, ci şi soldat. Franţa refuză cererea, românul urmând să-şi 

servească patria din tabăra aliaţilor acesteia. 

     La finele Primului Război, Henri este solicitat să se implice în reconstrucţia Franţei, în 

condiţiile unei penurii de resurse materiale necesare. El va inaugura era construcţiilor din 

prefabricate, care permiteau importante economii de resurse şi de timp.  

     Descoperă un nou material, betonul-lemn, folosit în ţara noastră la Palatul culturii din 

Iaşi, ridicat în 1926, decorat în totalitate cu invenţia lui Coandă. La acestea se adaugă 

marmura artificială, cisterne şi rezervoare din beton ş.a.  
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     Tot în această perioadă va dezvolta şi proiectul cuptorului solar, care putea desaliniza 

apa de mare cu ajutorul energiei solare.  

Este o descoperire foarte utilă omului dar încă prea puţin exploatată. 

     Una din cele mai notabile contribuţii ale sale din perioada interbelică rămâne însă 

trenul aerian, conceput să circule cu o viteză care şi în zilele noastre este greu de atins: 400 

km/h. Este vorba de cabine concepute după specificul avioanelor, care circulă pe cabluri 

aeriene, ajutate de perne de aer. Din păcate, unul din administratori a fraudat compania 

care derula proiectul de construcţie, toate economiile lui Coandă ajungând pe mâna 

creditorilor. Proiectul a fost pe moment abandonat, dar aceste idei vor continua să îl 

obsedeze pe român toată viaţa: crearea unui mijloc de transport rapid, care să elimine 

frecarea.  

     De altfel, la întoarcerea în România, Coandă în 1969, a dezvoltat proiectul  

Aerotubexpres, care să permită transportul de pasageri şi de marfă prin conducte, supra şi 

subterane. Viteza prevăzută era de 500 km/h, bazându-se pe diferenţa de presiune.  

     Coandă a încetat din viaţă, înainte să-şi vadă visul împlinit.  

Se stabilise chiar şi prima rută, Bucureşti-Ploieşti-Braşov, realizându-se numeroase teste. 

Iar noi, visăm în continuare la visul său. 

 

     Aflat iarăşi în criză financiară, inventatorul, personalitate enciclopedică, se hotărăşte să 

abordeze un nou domeniu. Împreună cu doi prieteni întreprinde cercetări temerare în 

geofizică, mai cu seamă asupra forajelor petroliere. Pune la cale un sistem de detectare a 

lichidelor în subsol, extrem de util în prospectarea zonelor petroliere.  

     Sistemul a fost utilizat cu succes în ţara noastră, identificând cu exactitate zonele care 

mult mai târziu aveau sa fie exploatate. În 1926, aflat în Golful Persic, Coandă proiectează 

un sistem de extragere a petrolului în largul mării. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

„OZN”-ul marca Henri Coandă 
 

„Da, farfuriile zburătoare sunt o realitate tehnică. În ultimul deceniu m-am 

ocupat şi eu de realizarea lor. Dezlegarea efectului Coandă mi-a ajutat să 

fundamentez principiile tehnice pe care se dezvoltă construcţia acestor 

faimoase farfurii zburătoare.” 

 

Henri Coandă 
 

     Cu lecţia creditorilor învăţată, dornic să profite şi el de pe urma muncii-i asidue, în 

1934 obţine brevetul francez Procedeu şi dispozitiv pentru devierea unui curent de fluid ce 

pătrunde într-un alt fluid, care se referă la fenomenul numit astăzi efectul Coandă.  

     După 20 de ani de cercetări, a identificat principiul care stă la baza efectului observat la 

primul zbor reactiv. Dintre multiplele aplicaţii ale efectului Coandă, cea mai importantă 

este aerodina lenticulară, în limbajul comun farfurie zburătoare. 

     Frecvent suntem bombardaţi cu ştiri privind apariţii de OZN-uri, unele reale, altele 

imaginare sau fabricate. Realizatorii de ştiri nu binevoiesc însă să ne informeze şi cu 

privire la faptul că farfuria zburătoare este brevetată chiar de Coandă, cu numele de 

aerodina lenticulară.  

Patentul este datat 15 februarie 1938, având numărul de înregistrare 2108652. 

     Henri Coandă nu a făcut din munca sa un secret. În 1967, într-un interviu acordat 

ziaristului şi scriitorului V. Firoiu, el declara: 

 

„îl am chiar gata, e în plin lucru”,  

 

urmând să facă o probă de zbor în 1969. Farfuria folosea drept combustibil propanul, deşi 

conform spuselor inventatorului ar fi putut fi folosi la fel de bine un sistem de propulsie 

energo-nucleară. Ne putem imagina la ce viteze ajunge un astfel de dispozitiv de zbor, 

deloc „extraterestru” şi care pare a fi folosit în scopuri militare, de cercetare şi de spionaj. 

     Problemele stabilităţii, orientării şi dirijării aerodinelor lenticulare l-au preocupat pe 

Coandă timp de peste 3 decenii.  

O parte din ideile sale a fost concretizată prin brevetul francez nr. 1156516, publicat la 19 

mai 1958, care se referea la o aerodină de forma unui disc, capabilă să se menţină sau să 

evolueze în altitudine „la punct fix” şi care avea un grad ridicat de autostabilitate. 

     Discul zburător al lui Coandă a suscitat interesul a milioane de oameni.  

Numeroase proiecte de cercetare vor avea la bază efectul Coandă şi patentele 

corespunzatoare. Diverși cercetători afirmă că nemţii au folosit în cel de-al doile Război 

Mondial ideile lui Coandă pentru construcţia de „OZN”-uri.  
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     După război, arhivele germane au fost preluate de aliaţi, iar proiectele de cercetare, 

continuate. 

     În 1953, publicaţia The Toronto Star raporta că la uzinele AVRO Canada a fost 

demarat proiectul de realizare a unei farfurii zburătoare, pe baza efectului Coandă. 

Aparatul urma să atingă o viteză de 2400 km/h, putând decola vertical.  

Preşedintele Avro afirma entuziasmat în buletinul Avro-News că: 

 

„este ceva atât de revoluţionar, încât avioanele supersonice par cu mult 

depăşite”.  

 

     Ulterior, în 1960, s-a susţinut că proiectul a fost abandonat, fiind irealizabil. 

Şi Nicolae Tesla a avut o viziune a unei „maşini de zbor a viitorului” asemănătoare, dar 

cu alte principii de funcţionare.  

 

„Maşina de zbor a viitorului - maşina mea de zbor”  

 

va fi mai grea decât aerul, dar nu va fi un avion. Nu va avea aripi şi nici propulsoare. Va fi 

solidă şi stabilă. Văzută la sol, nici nu îţi dai seama că e un aparat de zbor. Totuşi, va putea 

zbura în orice direcţie în perfectă siguranţă, la viteze mult mai mari decât cele atinse până 

acum, în ciuda curenţilor de aer verticali şi a golurilor de aer. Va putea urca şi în astfel de 

curenţi dacă e nevoie, staţiona în aer perioade mari de timp, chiar şi la viteze foarte mari 

ale vântului. Puterea sa de zbor nu va depinde de aripi, ca la păsări, ci de acţiuni mecanice 

pozitive. 

 

Minunatul efect Coandă 
 

     Efectul Coandă care a marcat practic începutul unei noi ramuri a fizicii: mecanica 

fluidelor, are aplicaţii în cele mai diverse domenii. Însuşi savantul l-a folosit la construcţia 

unui depresor-amortizor de zgomot, a tunului fără recul, a unui dispozitiv pentru 

îmbunătăţirea randamentului motorului cu combustie internă. În acest ultim caz rezultatul 

a fost uimitor, forţa motorului sporind cu 53%, iar gazul evacuat nu conţine nici o urmă de 

CO2. În plină eră a crizei energetice şi a poluării, dacă acest dispozitiv ar fi folosit, multe 

probleme şi-ar fi găsit rezolvarea. Iarăşi o necunoscută (Sic!) a traseului urmat de invenţii 

până la a pătrunde în viaţa omenirii. 
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     Alte aplicaţii deloc neglijabile sunt propulsia şi ghidarea vaselor de suprafaţă şi a 

submarinelor, sustentaţia vehiculelor aeriene, îmbunătăţirea turbinelor cu gaze, 

amplificatoare cu fluide, aparate pneumatice, amortizoare de zgomote, ghidarea sateliţilor 

artificiali acolo unde sistemele electronice sunt afectate de radiaţii şi de temperatură,  

 

„aparatele cu decolare şi aterizare vertical” 

 

Henri Coandă 
 

     Referitor la acestea, savantul român declara că: 

 

„Avioanele pe care le avem astăzi nu sunt decât perfecţionarea avioanelor de 

jucărie pe care le fac copiii din hârtie. Părerea mea este că ar trebui să găsim 

o maşină de zbor complet diferită, bazată pe alte principii ale zborului. Avionul 

viitorului va decola vertical, va zbura ca oricare altul şi va ateriza tot 

vertical”. 

     Henri Coandă revine definitiv în ţară în 1969, fiind numit director al Institutului de 

creaţie ştiinţifică şi tehnică (INCREST). Deşi la o vârstă venerabilă, mintea nu-i este deloc 

obosită. Aerotubexpres-ul, de care am vorbit mai devreme, nu este decât unul din vastele 

sale proiecte din România. A continuat să lucreze la perfecţionarea farfuriei sale 

zburătoare, convins fiind că: 

 

„Nu peste mult timp, întâiul avion discoidal va aduce răspuns la numeroase 

întrebări legate de viitorul aviaţiei”. 

 

 Din păcate, de atunci a trecut ceva timp, şi nu a adus decât întrebări şi fobii extraterestre, 

devenind o altă invenţie furată omenirii. 

 

     Henri Coandă se stinge din viaţă la Bucureşti, la 25 noiembrie 1972, la vârsta de 86 de 

ani. După moartea sa au circulat zvonuri privitoare la continuarea proiectelor lui, în secret, 

de către Moscova.  

Cuvintele pe care Gustave Eiffel i le-a adresat lui Coandă în 1910, cu ocazia zborului cu 

reacţie, răsună mai adevărate ca oricând: 

 

„Păcat, băiete, că te-ai născut cu 30 de ani, dacă nu chiar cu 50, prea 

devreme, cu mult prea devreme!”. 
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Filozofia Coandă 
 

     Henri Coandă nu a fost numai un mare inventator şi savant, ci şi un mare Om, cu 

concepţii de viaţă evoluate. 

 

„Tot ce-am întreprins, tot ce-am realizat nu a fost decât o chemare a noului, 

pentru cunoaştere, în scopul aflării a ceea ce mi-ar fi permis să deslușesc o m u 

l, condiţiile lui de viață, posibilităţile lui de creaţie într-un univers ce se dorea 

mereu mai larg, mai mare, mai altfel decât până atunci, mereu mai bine dotat, 

mai echilibrat azi, adică atunci, faţă de trecut, de un ieri al acelor timpuri de 

alaltăieri, în care să-mi pot aduce contribuţia nu a unui ambiţios, a unui 

egocentric, ci a unui devotat ideii de ridicare a o m u l u i prin acele mijloace 

pe care le oferă tehnica în era noastră, interes și obiective care mă animă și 

astăzi, care persist”. 

 

     Sper că prin aceste rânduri ideile sale vizionare să se ridice din nou.  

Spun „vizionare” căci iată şi o apreciere a lui Coandă asupra controversatei evoluţii a 

vieţii: 

 

„În conştiinţa oamenilor trăieşte convingerea că tot ce are viaţă e necesar să 

fie un corp solid. S-ar putea însă ca lucrurile să se prezinte şi altfel. Să nu 

uităm bunăoară toată acea taină care se păstrează încă în molecula de apă şi 

care ne dă de gândit continuu că viaţa ar putea avea şi alt conţinut, în alte 

forme în existenţa ei". 

 

Omul şi iarăşi omul, iată adevăratul ţel al cunoaşterii pentru marele inventator.  

 

„Preocuparea mea de atunci, astfel după cum a rămas şi rămâne continuu 

pentru mine, era să caut şi să înţeleg cum vibraţiunile de toate felurile, 

electromagnetice ca lumina, ca sunetele, electrochimice ca gustul şi mirosul, se 

transformă toate prin organizarea simţurilor într-un flux nervos de frecvenţe 

diferite care ajung la creier".  

 

Acesta este de altfel şi principiul armelor psihotronice, care bombardează simţurile cu 

frecvenţe ce depăşesc limitele admise. 
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     Cât priveşte viitorul şi sursa ideilor creatoare, Coandă, detaşându-se în mod direct de 

pesimismul lui Nietziche, aprecia că: 

 

„Ideile, ideile nu se comandă. Pentru mine viitorul nu e o succedere a 

prezentului, ceea ce urmează în ciclu actualului, ci e diferit de acest present” 

 

Sau: 

 

„Eu nu consider cu adevărat autentic decât imaginaţia, care nu e defel un joc 

dereglat al imaginilor, ci o disponibilitate a spiritului ce se refuză unei 

delimitări, unei încorsetări în existent, în cea ce avem”.  

 

Deci, înainte prin viitor! 

 

Zamfir Cătălin 

Cristian Arsenoi 
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     Psihologii au demonstrat că personalitatea se schimbă 
 

     Schimbarea personalității noastre se produce în mod natural. 

Dar dacă tot poate fi schimbată, de ce să nu o facem conștient în direcția în care ne dorim? 

Cel mai lung studiu de personalitate din toate timpurile, publicat în revista: 

„Psychology and Aging” și recent evidențiat de Societatea Britanică de Psihologie, 

sugerează că, pe parcursul unei vieți, la fel cum se schimbă aspectul fizic și celulele sunt în 

mod constant înlocuite, de asemenea, personalitatea ta se transformă. 

     Studiul psihologic începe cu date dintr-un sondaj din 1950 al celor 1.208 de copii de 14 

ani din Scoția. Profesorii au fost rugați de psihologi să utilizeze șase chestionare pentru a 

evalua adolescenții pe șase trăsături de personalitate: încrederea în sine, perseverența, 

stabilitatea stării de spirit, conștiinciozitatea, originalitatea și dorința de a învăța. 

     Împreună, rezultatele acestor chestionare au fost combinate într-o evaluare a unei 

trăsături, care a fost definită ca „fiabilitate”. Șase decenii mai târziu, cercetătorii au urmărit 

635 de participanți, iar 174 au fost de acord să repete testarea. 

De data aceasta, în vârstă de 77 de ani, participanții s-au clasat pe cele șase trăsături de 

personalitate și, de asemenea, au nominalizat un prieten sau o rudă apropiată pentru a 

răspunde la aceleași întrebări. În general, nu au existat prea multe suprapuneri cu 

chestionarele luate cu 63 de ani mai devreme. „Corelațiile nu au sugerat o stabilitate 

semnificativă a niciunuia dintre cele 6 caracteristici sau a factorului lor de bază, fiabilitate, 

pe parcursul intervalului de 63 de ani”, au scris cercetătorii psihologi. „Am presupus că 

vom găsi dovezi ale stabilității personalității pe o perioadă chiar mai lungă de 63 de ani, 

dar corelațiile noastre nu au susținut această ipoteză”, au adăugat mai târziu. 
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     Constatările au fost o surpriză pentru psihologi, deoarece studiile de personalitate 

anterioare, pe perioade mai scurte de timp, păreau să prezinte o consecvență în trăsăturile 

de personalitate. Studiile efectuate pe parcursul mai multor decenii, concentrându-se 

asupra participanților din copilărie până la vârsta mijlocie sau de la vârsta medie până la 

vârsta înaintată, au prezentat trăsături personale stabile. 

     Dar cel mai recent studiu psihologic, care acoperă cea mai lungă perioadă de timp, 

sugerează că stabilitatea personalității este întreruptă în timp. 

„Cu cât este mai mare intervalul dintre două evaluări ale personalității, cu atât mai slabă 

este relația dintre cele două”, scriu cercetătorii. 

     Dacă modelele de gândire, emoții și comportamente se modifică simțitor de-a lungul 

deceniilor, poți să fii cu adevărat considerată aceeași persoană la bătrânețe ca și în 

tinerețe? 

     Astfel, putem concluziona faptul că schimbarea unor gânduri, emoții și comportamente 

poate fi realizată mult mai ușor decât credeam. Faptul că personalitatea noastră se schimbă 

într-un mod natural și gradual, datorită familiei, prietenilor, culturii, societății și a tuturor 

informațiilor și experiențelor pe care le trăim, este un mare pas spre conștientizarea 

evoluției și schimbării personale. 

Așadar, dacă ne schimbăm în mod conștient, putem modela personalitatea după dorințele 

noastre. Cu siguranță un psiholog ne poate fi de ajutor atunci când decidem să facem 

schimbarile dorite. 

  

Sursa: https://www.psihologiecuantica.ro 

  

https://www.psihologiecuantica.ro/
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Ce ne arată știința despre sexualitatea masculină 
 

     Sexul este, încă, un subiect tabu.  

Se vorbește despre el în cercuri restrânse, de foarte puține ori în familie (de cele mai multe 

ori pe la colțuri, sau pe diverse platforme online), este coroborat rușinii și este amânat în a 

fi adus în discuție de către părinți, de teamă ca nu cumva copilul să își înceapă viața 

sexuală mult mai devreme decât ar fi preconizat aparținătorii. 

     Clișeele vechi înrădăcinate sunt, în continuare, la putere, acestea fiind și concluziile 

sexologilor contemporani, care afirmă, cu nesaț, că înțelegerea noastră culturală privind 

motivația sexuală a bărbaților este la fel de simplistă, de-a lungul vremii, mai precis, cel al 

nivelul libidoului masculin care este net ridicat față de cel al femeilor, de aici și 

disponibilitatea, aproape, permanentă a acestora către sex.  Excepția o reprezintă acea 

categorie de bărbați ce nu înregistrează un nivel la fel de crescut, și care este văzut (dacă 

este suficient de curajos), neatractiv. 

     Sarrah Hunter Murray (psihoterapeut relațional și autor de carte), studiază lumea 

interioară a dorinței masculine, mai precis a bărbaților heterosexuali (aici intră frustrări, 

pofte, respingeri).  În lucrările sale, Murray a introdus discuțiile purtate cu aproape 300 

bărbați, plus cei care au trecut pragul cabinetului său (manageri, șoferi, profesori etc), în 

peste un deceniu de practică. Un subiect ce lipsește, cu prososință, în cartea sa, îl 

reprezintă tema libidoului masculin. 

     Pe de altă parte, alți cercetători canadieni își centrează studiul pe problemele sexuale 

ale bărbaților în relațiile longevive. Mai precis, psihologul clinician Natalie Rosen (din 

Halifax), studiază nivelul scăzut al dorinței masculine față de partenerele lor, Kristen Mark 

(cercetător la Universitatea din Kentucky) se apleacă asupra problemei discrepanței 

dorinței sexuale în cupluri (rezultatele relevând faptul că uneori, partenerele sunt mai 

interesate de sex decât partenerii lor, ceea ce distorsionează scenariul așteptărilor sociale 

cu privire la fiecare gen, în parte), iar Dr. Siobhan Sutherland (Universitatea Waterloo) își 

îndreaptă atenția asupra plângerilor sexuale ale partenerilor (de ambele sexe).  

     Rezultatele cercetărilor lor conchid că relațiile sunt puternic afectate din cauza acestor 

mituri privind dorința sexuală, greu de stăvilit (uniform crescută și independentă de 

context), a bărbaților, și astfel, stereotipurile riscă să fie propagate, în continuare, fără a 

exista o bază științifică la mijloc.  

Rezolvarea și schimbarea acestei idei puternic înrădăcinate în istoria omenirii, se poate 

realiza prin înțelegerea acestei dorințe sexuale masculine. 

Dr. Siobhan Sutherland a efectuat un studiu pentru The Journal of Sexual Medicine, prin 

care 117 perechi heterosexuale longvive au fost intervievate, cu privire la problemele 

sexuale cu care se confruntau, plecând de la premisa că femeile voiau să fie mai mult 

idilice, iar bărbații concentrați doar pe activitatea sexuală.  
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     Rezultatele au evidențiat contratriul, mai precis că atât femeile, cât și bărbații, aveau 

aceleași preocupări, ei voiau să se simtă curtați, iar ele să fie interesante pentru partenerii 

lor. Totodată, rezultatul neagă mitul conform căruia bărbații sunt de pe Marte, iar femeile 

de pe Venus, deoarece, dacă ne referim strict la intimitate, diferențele de gen sunt mai mici 

la nivel de cuplu, decât între indivizi. 

     Pe de altă parte, Natalie Rosen cercetează cuplurile în care bărbații se confruntă cu un 

apetit sexual scăzut, iar detaliul este constituit de rușinea pe care ei o au, considerându-se 

inferiori sau pur și simplu altfel, tocmai pentru că nu sunt mereu gata dispuși pentru un 

contact sexual. 

     Murray (psihoterapeut relațional din Winnipeg) pleacă de la segregarea de gen a 

libidoului, menționând că răspunsurile bărbaților sunt antonime credințelor comun 

acceptate, și anume sexul nu este un răspuns universal al oricărei probleme, și nicio 

activitate aprioric aleasă de ei, ci și aceștia se confruntă, de-a lungul timpului, cu 

deconectări emoționale, cu diverse stări fizice ce nu le permit să aibă toate gândurile 

îndreptate doar într-o direcție, și anume, sexuală.  

     Mai mult decât atât, partenerii au mai apreciat că interesul erotic era puternic crescut în 

timpul întâlnirilor, sau pe durata conversațiilor apropiate, purtate la ore mici. Cercetătoarea 

menționează că multe dintre posibilele momente de conectare cu partenerul trec 

neobservate, pentru că nu sunt luate în serios de către femei. 

     Dacă în primele ședințe de terapie bărbații bravau despre experiențele lor sexuale, 

augmentând capacitatea și dorința inepuizabilă de a face dragoste, ulterior, au recunoscut 

că, de fapt, nu au fost atât de autentici, ci mai degrabă, s-au prefăcut. 

     Din interviurile realizate a mai reieșit concluzia, conform căreia, valențele apetitului 

sunt puternic legate de validarea partenerului, de felul în care îi fac să se simtă, de 

importanța pe care aceștia o ocupă, în viețile lor. Însă, în același timp, studiile sale au 

constat în ideea că normele de gen diminuează experiențele sexuale de cuplu.  

     Sfatul pe care Murray îl dă este ca relațiile să decelereze viteza pe care o au așteptările 

sexuale vehiculate, la nivel social, și să reintre în ritmul stabilit în cadrul relației cu 

partenerul(a) său(sa). 

     Totodată, autenticitatea fiecărei relații ar trebui să fie reinterpretată, deoarece, nu mai 

este cazul să ne raportăm la ceva depășit, expirat, pentru că și relațiile, au un termen de 

valabilitate, ele sunt organisme vii, ce își schimbă valențele, de aceea este de dorit ca 

ambii parteneri să facă eforturi constante pentru a păstra flacăra vie, însă, fără să piardă din 

vedere dorințele și așteptările celuilalt.  

     Comunicarea, deschiderea, apropierea, atingerea și grija permanentă manifestată sunt 

cheia către o relație sănătoasă, pe care toți ne-o dorim. 
 

Sursa: https://www.paginadepsihologie.ro  

https://www.paginadepsihologie.ro/
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     Micul Botezător (fragment) 

 

- „Da’ ce mai faci altfel, Mătuşă Iliană?” întrebă Micul Botezător după ce-i umplu căldarea 

cu apă în vreme ce bătrânica se odihnea lângă şipot. 

-  Apăi, dă, cum să zic. Cu vecinu’. Anul acesta i-au rodit ţarinile ca niciodată. Zi şi noapte 

cară şi de pe dealuri şi de câmpuri toate bunătăţurile pământului. La mine păpuşoiul -  

sfrijit, cu tăciune şi vai de capul lui, la el tot cu două păpuşi şi mari cât cotul 

voinicului.Am avut nişte straturi cu ardei, pătlăgele şi alte verdeţuri, săracile de ele, 

gălbenite de parcă ar fi fumat mahorcă toată ziua. La el să vezi roşiile- cât nişte bostănei, 

plesnind de sănătate printre frunze, ca să nu mai vorbesc de bostani - ca godăceii sugând 

câte zece la vrej. De viţa de vie ce să mai spun? Strugur lângă strugur cu boaba cât ţâţa oii, 

cu proptea la fiecare; la mine - cât agurida de mici şi piperniciţi, dar nu mă plâng, că mă 

bate Dumnezeu.Erau dulci de ţi se topeau în gură, numai că au venit săcăturile ale de 

stăncuţe şi graurii sau ce-or fi şi într’o după amiază mi-au curăţat toată bolta.Deh, 

sărăcuţele, tot la omul sărac trag că ştiu că are inima bună. Apoi să vezi merii şi perii lui! 

Până la pământ, dom’le! Ionatanele străluceau ca podoabele bradului de Crăciun, iar perele 

de iarnă ca dovlegeii de mari de te mirai cum nu se rup pomii chiar cu toate proptelele. La 

mine, ca nişte pădureţe, dar bune şi alea că n’au venit nici o sălbătăciune să mi la strice. 

Prunii lui - până la pământ plini de roadă. Prune negre, prune albastre, bardaşe, prune 

galbene, rotunde, lunguieţe, pierje,ghioldane... Toată ziua dogarii ciocănesc la butoaie şi 

putini să pună borhotul pentru ţuică. Păi, anul acesta o să-i curgă la velniţă  răchia ca apele 

tale Micule Botezător. Dar, hai să-ţi spun una ce n-ai auzit de când umbli prin lumea asta. 

Alaltăieri a venit la poartă. “Sărut mâna, cocoane, dar ce pustiu de bine, te aduca pe la 

mine?” îi zic“Să trăieşti,Mătuşă Iliană”, îmi răspunde scărpinându-se la ceafă. “ Necazuri, 

necazuri... Greu e să fii sărac, dar şi mai greu să fii bogat. Niciodată nu s’a făcut recolta ca 

anul acesta. Si ştii ce? Am grămădit cum am putut grânele în jitniţe şi hambare şi acum nu 

ştiu ce să fac cu strânsul câmpului că nu mai am unde să le pun. Strică un hambar fă-l mai 

mare, podul grajdului e mic, coşarele trebuie dărâmate şi altele să fac, butoaiele nu-mi mai 

ajung,damigene nu mai găsesc`. De dimineaţa până seară tot pe drumuri şi la iarmaroace şi 

la piaţă, caută lemnari, dogari, fierari, tinichigii şi-i o gălăgie prin ogrăzile mele de parcă 

m’am apucat să construiesc corabia lui Noe. Vai şi-amar, că nu mai ştiu ce să fac şi cum să 

mă mai împart că dacă vine vreo viforniţă îmi strică toate bucatele de pe câmp.Dar, să nu 

mă lungesc prea mult cu belele mele. Am venit să-ţi cer iertare că slugile mele ţi-au cam 

rărit gardul. Si asta pe furiş fără să aibă obrazul să-ţi ceară şi asta nu e frumos. Am venit să 

fac ce n’au făcut nemernicii de ei,ei să te iau în seamă ca vecină şi să-ţi cer ceva, că aşa e 

creştineşte, să nu furi că-i mare păcat. Am văzut că ţi-au mai rămas nişte putregaiuri de 

gard. Dă-mi-le mie că o să te ajute Dumnezeu cândva să faci şi matele un gard nou ca toată 

lumea. Iţi fac un serviciu să-ţi curăţ putregaiurile alea de garduri cât au mai rămas. 
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     Sunt tocmai bune  pentru afumat pastrama , fiertul ţuicii, o minune, ce să zic, că ard 

mohnit exact cum trebuie. Ce crezi? Mă uit şi la hardughia de lângă casă . Tot s’a dărâmat 

într’o parte şi mă gândesc, dragă vecină, să nu cumva să se dărâme peste tine.  O să-mi 

rămâi recunoscătoare că te ajut s’o dărâmi fără să-ţi cer nici un gologan. S’ar putea să-mi 

fac din ea un hambaraş cel puţin ” Apoi întinse capul peste portiţa de la drum. “Si te-aş 

mai ruga ceva că aşa se ajută vecinii între ei. Văd că ai nişte fasolică proaspătă pe haragi. 

Pot să trimit nişte argaţi de-ai mei să culeagă de-o mâncărică că pe a mea am urcat-o în 

pod de săptămâna trecută. Si ca să fie pomana deplină, nu te superi, poţi să-i laşi să 

culeagă vreo traistă de porumb. Al meu s’a uscat, dar al tău  e în lapte, crud şi proaspăt 

cum e mai bun de copt şi de fiert. Poate şi nişte castraveciori că-s mici ca degetul de prunc 

şi nişte roşioare, că alea mici îs gustoase. Ce zici? Nu-i bine când se ajută vecinii între 

ei?”  M’am uitat la el şi zău că n’am mai putut să-mi închid  gura. Si numai ce-l văd că se 

mai  mai scarpină o dată la ceafă: “Văd că eşti femeie tare, tare de treabă. Dacă tot n’ai 

gard, lasă-mi şi căruţele pe scurtătură să treacă peste ogorul tău că tot nu are ce să-ţi strice 

prea mult din dezastrul tău de recoltă. Mi-ai face mult bine că n’ar mai trebui să mai 

ocolesc două uliţe şi femeie bună cum eşti cred că mă poţi înţelege că nu am timp şi că am 

uitat şi care mi-i numele.” In cele din urmă, Mătuşa Ileana îşi ridică găleata şi dă să plece 

când vede pe cărarea dinspre codru pe Moş Costache, clopotarul şi groparul satului: 

- „Da’ ce cauţi cuscre prin pădure. Ai pierdut ziua de ieri?” îl întâmpină Mătuşa Ileana 

glumind. 

- „Că bine zici, ziua de ieri, cuscră. S’a dus cum nici n’ar fi fost. Caut lemn de castan să-i 

cioplesc sicriu cum au oamenii bogaţi. Au n’ai auzit că azi noapte vecinul tău s’a dus la 

strămoşii lui? 

- I-auzi, bre!  

Să n-aibă lemn nici pentru sicriu.  

Păcat că nu am în curte şi un castan că i l’aş fi dat din inimă, săracul de el. 

 

Dumitru Ichim 
Kitchener, Ontario  
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- Numai faptul că nimic nu este sigur, este sigur. - 

Toate femeile vor siguranță, de parcă sunt într-un mare pericol. Nu înțeleg la ce fac ele 

referire, dar în lumea asta două lucruri sunt sigure : impozitele emise de stat și moartea 

corpilui fizic. În rest, viața este atât de vastă, încât nimic nu este sigur în cadrul ei. Femeia 

se căsătorește cu un bărbat, pentru ca să abțină o anumită siguranță materială, dar nu 

realizează că prin asta devine sclava lui, și nu poți divorța de stăpân. 

Într-o zi nu îl mai iubește, dar asta nu mai contează, a schimbat obiectul iubirii, acum 

iubește banii. Astăzi ești, mâine dispari, astăzi îți spune iubita că te iubește, mâine te-a 

părăsit. Ieri aveai o remunerație solidă, mâine ești șomer, astăzi ești ateu, mâine ți se poate 

revela Divinul... ''Numai faptul că nimic nu este sigur, este sigur''. 

 

Adrian Goia 
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     Ies să îmi cumpăr țigări, plouă molcom, așa, de toamnă, pe sufletul meu. 

Oamenii grăbesc pasul, unii aleargă cu ultimile cumpărături de seară în brațe, alții așteaptă 

pe sub streșini să se mai domolească picăturile. 

Calc băltoacele intenționat, la fel ca în copilărie când găseam o plăcere imensă în bălăceală 

și parcurg drumul cu ochii larg deschiși. 

Cerul și-a deschis baierele și dă drumul spre pămant puritătii. 

Mă interesectez cu un tanăr atletic care își măsoară bătăile inimii într-un mers sprințar, 

poate vrea și el să își potolească arsura ei, la câțiva pași mai încolo o pereche dansează 

îmbrățișati de jur împrejurul lor.  

Glugile trase pe cap nu pot ascunde sărutul lung și flacăra din ochii lor. 

Încetinesc pasul, poate așa pot să adun lângă piept toată emoția aceasta, toată vibrația 

străzii, a umblătorilor, apăsată sau liberă, ca mai apoi să intru tiptil din nou în cubul meu 

Rubik, în pătrățica de caiet de matematică. 

Îmi șterg ușor picioarele la intrare și las loc lacrimilor amestecate cu ploaia mea de 

toamnă. 

 

Dani Anton 
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     Europa, vine potopul! 
 

     Bună dimineaţa, Europa! 

     Te salut, continent drag. De multă vreme vreau să-ţi scriu câteva cuvinte în calitate de 

vecin apropiat, de aici din Orientul Apropiat, de om căruia îi place să călătorească prin 

frumoasele tale peisaje, de persoană ale cărui rădăcini, ca şi ale poporului său, sunt sădite 

pe cuprinsul continentului. 

     Ne-ai fost casă mii de ani, în special în ultimul mileniu. Am cunoscut zile frumoase, de 

bună vecinătate, prosperitare economică, culturală şi spirituală. 

De asemenea, am cunoscut - şi încă cum - zile grele, de ură, divorţ, izgonire şi năpastă. 

Am supravieţuit într-un fel, şi noi şi tu. Spre părerea noastră de rău şi spre ruşinea ta, nu 

noi suntem cei care au hotarît să încheie relaţia, continent drag. Am fi putut continua să 

trăim în buna vecinătate încă mulţi ani, dar din motivele tale ai ales să termini şi să 

lichidezi colaborarea cu noi, în ambele înţelesuri ale cuvântului. 

     Planul a fost născocit pe pământul tău, lagărele au fost stabilite şi trenurile au călătorit 

tot acolo. Ai ucis sau expulzat milioane de buni cetăţeni evrei. Ai eliminat nu numai vieţile 

lor, ci şi contribuţia lor la cultură, economie, comerţ, bănci, artă, spiritualitate, viaţa 

academică, literatură, învăţământ şi la viaţa de toate zilele. 

     De multă vreme voiam să-ţi scriu şi am amânat. Abia dupa ce am văzut doua lucruri 

anume, m-am hotărît să-ţi scriu câteva cuvinte. 

Întai, am văzut rapoartele câtorva specialişti în domeniul demografiei şi sociologiei care 

susţin că într-o perioadă scurtă Europa va deveni musulmană. Deja în unele ţări din Europa 

jumătate din numărul de naşteri este al musulmanilor. Dacă adăugăm aici reducerea 

natalităţii europenilor şi datele imigrării, nu va fi departe ziua - unii afirmă că va veni în 

10-20 ani - când Europa creştină va fi devenit musulmană. 

E adevărat că încerci să te angajezi în lupte de ariegardă împotriva acestui fenomen - de 

ex. minaretele în Elveţia, vălul în Franţa, imigraţia şi altele, dar ştii şi tu că acest tren nu 

mai poate fi oprit. În centrul Londrei urma să se construiască cea mai mare moschee din 

lume (proiect deocamdată oprit n.t.), dar nimic în lume nu va putea opri musulmancele să 

poarte văl. 

     Femeile europene liberale şi avansate, îmbrăcate îndrăzneţ şi libere, ştiu bine că va veni 

ziua când islamul extremist va acumula suficientă putere pentru a pune capăt petrecerii lor. 

În al doilea rând, am văzut avertismentele de securitate pe care multe ţări le-au acordat 

cetăţenilor lor ce intenţionau să viziteze Europa şi mi-am amintit atunci de ce spunea 

cineva, că nu toţi musulmanii sunt terorişti, dar că totuși majoritatea teroriştilor este 

musulmană. 

     Continentule vecin și drag, începi treptat să înţelegi cu cine ai de a face, ce religie si ce 

cultură îţi aduce islamul extremist. 
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     Dintr-o dată, începi să simţi ce este ura şi jihadul, ce este toleranţa în fața intoleranţei, 

cum arată izolarea de democraţia adevarată şi de drepturile omului. 

Dintr-o dată, islamul extremist se opreşte Europei ca un os în gât: nu poate nici să-l înghită 

şi nici să-l scoată afară. Nu-l poate scoate afară pentru că actul ar fi imediat taxat ca rasism 

şi încălcare a drepturilor omului, cu toata demagogia aferentă, dar nici nu-l poate înghiţi 

deoarece cultura europeană albă, democratică, liberală şi creştină nu poate asimila 

elemente de cultură şi religie atât de extremiste. 

O asemenea situaţie s-ar termina până la urmă printr-o mare explozie, în toate inţelesurile. 

     Continent drag, în natură nu există vid. Ne-aţi expulzat şi exterminat şi aţi primit în 

locul nostru lumea islamică. La început treaba fusese simpatică, o uşoara briza 

mediteraniană, atmosferă orientală, numai că după aceea a venit şi furtuna islamului 

radical care ameninţă să te măture cu totul, vecina noastră dragă. 

Acum incepi să guşti din ceea ce ai gătit. 

     Deodată descoperi femei care umblă cu văl, oameni cu o expresie fanatică în ochi şi 

moschei la fiecare pas. Dintr-o dată, observi că trebuie să te confrunţi cu natalitatea 

explozivă şi cu o cultură marcată de extremism pe care tu l-ai cultivat, cu teroarismul și 

violenţa pe care le-ai ignorat. Nu le mai poţi nega multa vreme. Infruntarea a început deja. 

Spre regretul nostru, noi suntem deja specialişti în domeniu, cu toate că nici la noi nu 

lipsesc naivii. 

     Prima data când Dumnezeu a decis distrugă lumea ca urmare a comportamentului 

oamenilor, a hotarît să dea omenirii o nouă șansă. El i-a cerut lui Noe sa intre în arcă, în 

încercarea de a crea un nucleu nou pentru viitoarea lume, poate va ieşi o omenire mai 

vrednică. Arca a fost atunci şansa omenirii, adăpostul pentru acel moment. 

     Vei reuşi oare, Europă dragă, să pregateşti din timp o arcă a lui Noe a civilizaţiei tale 

pentru a o putea păstra? Sau poate că agresivitatea, aroganţa şi ipocrizia ta nu-ţi vor 

permite să recunoști catastrofa pe care ţi-ai adus-o cu propriile tale mâini şi atunci timpul 

care-ți va rămâne se va scurta tot mai mult? 

Cu stimă, Vecinul evreu din Orientul Apropiat 

 

Articol scris de ziaristul israelian Avi Rat şi publicat în Ynet 
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     Dorin 

 

     Răpirea 

 

     Era o seară de Noiembrie rece! Ploaia se zbătea de ferestre sub puterea vântului! 

Eram toți acasă înafară de tatăl meu vitreg dar asta nu era ceva nou, el lipsea mereu! 

Aveam aproape opt ani! Multe lucruri și întâmplări din acea perioadă  nu mi le mai aduc 

aminte, dar acea seară de Noiembrie a anului o mie nouă sute șaizeci și cinci, nu o voi uita 

niciodată! 

     Trăiam într-o  casă mică, sărăcăcioasă, compusă dintr-o cameră, bucătăria și o cămară 

( la vremea aceea eram patru membrii în familie ) 

Să  fi fost în jur de ora douăzeci, când pe ușă  intră val vârtej tatăl meu cu unul dintre frații 

lui, pe care la drept vorbind, eu nu l-am suportat niciodată,era un om rău! Tatăl meu avea 

în brațe  o pătură  imensă din care se auzea înăbușit, un glas de copil! Da ați citit (auzit) 

bine un glas de copil! Mama mea femeie de la țară, dar isteață i-a privit sever întrebândui: 

- Ce naiba ați făcut? Ați furat copilul neghiobilor! Copilul are șase săptămâni și are nevoie 

de mamă! 

După care intervine  unchiul meu tăios: 

- Este și copilul meu... așa că va  trăi alături de mine, crescut de mama mea, adică bunica, 

o femeie amărâtă care era pe deasupra și analfabetă  ! 

Degeaba se rugă mama de el să ducă bebelușul  mamei lui (că el nici măcar nu și-l dorise), 

acesta nici nu vroia să audă ! 

     Acest unchi era un fustangiu! Înainte de mama  lui Dorin (că acesta era numele 

bebelușului) avusese  o droaie de neveste cu cununie, vreo patru și care cum rămânea 

însărcinată le bătea să avorteze și bietele femei pierdeau sarcina chiar într-un  stadiu 

avansat, apoi urma divorțul! Era o persoană rea care nu iubea copiii, ne certa mereu când 

venea să o viziteze pe bunica! Noi locuiam în curte cu bunica, dar în case diferite era așa 

un fel de curte la comun! În seara aceea un copil își pierdea pentru totdeauna mama și 

nimeni nu putea face nimic! Mia era studentă, avea mai puțin cu vreo cinsprezece ani 

decât unchiul meu, era o femeie inteligentă și foarte frumoasă! Se despărțise de el imediat 

după ce născuse băiatul! O bătuse și pe ea dar acest copil a vrut să fie, sau poate destinul! 

     În aceea seară unchiul meu îl ruga-se pe tata să îl însoțească! Dorea să își vadă copilul! 

Tatăl meu iubea copiii și se urcă în mașina fratelui său și au plecat spre locuință socrilor 

lui, unde locuia mama și copilul! Întâmplarea face că în acea seară femeia este singură cu 

bebelușul ei în toată casa! Tatăl meu rămase să aștepte în mașină întoarcerea lui... se 

întoarce, dar nu singur! Așa se trezește tatăl meu cu mogâldeața ceea mică în brațe ! 

Mai târziu am aflat că o bătuse rău, când el ieșise ea era căzută la pământ fără puterea de a 

mai riposta  ! 
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     Nu după mult timp o văd pe bunica intrând pe ușă, cu  părul vâlvoi și cu privirea 

speriată, mirată, încerca să priceapă! 

Din momentul acela un copil o ființă nevinovată intră în această viață,în propria copilărie 

dând mâna cu nefericirea! 

 

Mariana Zorița Turda 

 

Vă urma 
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     Aniversarea 
 

-Nu, mamă, nu vreau să mă duc! 

Privea oglinda, fără însă a se vedea, în timp ce își împletea părul într-o coadă groasă pe 

spate, ca în fiecare dimineață. 

-Ioana, e bine să mergi! Te rog, mamă, e tatăl tău! Poate că, în sfârsit, s-a căit. 

Privirea ei străbătu bariera dintre dimensiuni și, trecând de spațiul oglinzii, săgetă timpul. 

Flash-uri din memorie îi străfulgerau în fața ochilor. 

Se vedea pe sine mică, să fi avut trei ani, când, ascunsă în spatele canapelei, auzea țipetele 

mamei, în timp ce el o lovea. 

Apoi, la grădiniță, stând singură pe o canapea. Copiii ceilalți plecaseră, iar doamna nu știa 

cum să procedeze în situația asta. Tatăl ei nu putuse sau uitase să se ducă să o ia. 

După aceea, timpul lung, foarte lung, în care el nu mai era. 

Lipsurile, viața grea și plină de sacrificii a mamei, ele două avându-se una pe cealaltă. 

El…, nicăieri . 

- Mamă, a lipsit cincisprezece ani din viața mea! 

- Copila mea, fiecare om are dreptul la iertare. Nu-l judeca! E tatăl tău! Poate că s-a căit. 

Poate că îi pare rău si vrea să îndrepte tot răul făcut! 

Mama... Mama, sufletul acela bun, altruist, care acordă tuturor a doua şansă. 

Ea, care mai crede în îndreptare, în bine, în ciuda tuturor loviturilor pe care le-a primit de 

la oameni, de la viață. 

Știam amândouă din auzite, că situația financiară a tatălui meu era una înfloritoare și că  

n-ar fi fost făcută din muncă cinstită. 

Dar în viața mea aceasta nu se simțise. Eu trăisem momentele când mă duceam la școală 

fără a avea pachețel cu mâncare în ghiozdan, momentele în care mă dureau picioarele și nu 

puteam alerga la ora de sport, pentru că mă strângeau tenișii. 

Unde era el atunci? 

Și mama îmi spune să iert și să dau a doua șansă. 

Cum va putea oare el, acum, să mai îndrepte tot ce fusese strâmb? 

Cum ar putea face să nu mai existe aceste amintiri? 

Cum ar putea să întoarcă timpul în zilele în care mă durea stomacul de foame și întorceam 

capul să nu îi mai văd pe colegii care mâncau? 

Cum ar putea face să nu mă mai doară picioarele la ora de sport? 

Să nu mai simt rușinea că, de ziua mea de naștere, eu nu aveam bomboane să îmi servesc 

colegii? 

- Te rog, Ioana, du-te! 

O iubesc pe mama. O iubesc mai mult decât orice pe lumea asta! 

S-a culcat nemâncată uneori, ca sa-mi dea mie. 
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     Îmi amintesc că odată nu și-a cumpărat abonament la mașină și s-a dus o lună întreagă 

la fabrică pe jos, pentru că mi-a cumpărat mie medicamente. 

Doar pentru că o iubesc atât si nu vreau să o supăr, mă voi duce. 

Mă voi duce la ziua lui, încercând să uit că el a lipsit la toate zilele mele de naștere. 

-Bine, mamă, mă duc! 

Nu știu ce se așteaptă de la mine. Nu știu ce speră mama să se întâmple. Poate își închipuie 

că acum, că am intrat la facultate a doua pe listă, el se va gândi , în sfârsit, să își ia rolul de 

tată în serios și să contribuie financiar la viitorul meu. 

Dar eu știu doar atât: că răul nu va putea fi îndreptat cu nimic. 

Trecutul nu poate fi răscumpărat. Am intrat în camera aceea imensă. 

Ar fi trebuit să mă simt o mică prințesă, nu? 

Doar eram fiica proprietarului, a sărbătoritului.Dar senzația mea era aceea a Cenușăresei. 

Grupuri, grupuri de oameni, cu pahare scumpe în mână, discutau, râdeau, păreau că se 

cunosc, sunt prieteni, se simt bine. 

Eu rătăceam singură printre ei. 

     Mă simțeam singură în camera aceasta unde mai erau cel puțin cincizeci de persoane. 

Tatăl meu, un străin pe care, datorită bunului simț pe care mama îl cultivase în mine, l-am 

felicitat și i-am urat fericire, părea chiar fericit. 

Avea o soție tânără, mult prea tânără pentru el, care afişa cu mândrie o burtică de gravidă.  

Voi avea un frațior, deci. Brusc, n-am mai avut poftă de mâncare. 

De fapt, mi-aș fi dorit să fiu oriunde în altă parte, dar nu aici. Număram în gând secundele, 

cu bucuria (singura), că odată dusă, se apropia momentul în care voi pleca. 

Știam că ar fi nepoliticos să plec atunci, deși mi-o doream, că, poate, gestul meu ar fi fost 

interpretat ca o ofensă. 

     Când, în sfârșit, musafirii au început să se mai rărească, l-am căutat și i-am spus că e 

timpul să plec. Mi-a zâmbit și, prinzându-mă de mână, mi-a spus că ar dori să rămân puțin 

după ce vor pleca toți. Că ar vrea să-mi comunice ceva. O clipă m-am gândit la speranțele 

mamei. Ne-am așezat cu toții pe canapea. Soția lui, cu un zâmbet pe față, părea a ști ce 

urmează. Fără prea multă introducere, mi-a spus că, după cum se vede, soția lui asteaptă 

un copil și că mă roagă să semnez niște acte prin care să declar că sunt de acord să renunț 

la moștenire. 

     L-am privit cateva clipe, încercând să găsesc undeva pe chipul lui vreo trăsătură măcar 

din ceea ce eu, de-a lungul celor cincisprezece ani în care lipsise, creionasem la portretul 

TATĂLUI. 

Am ieșit în aerul rece și curat de afară și atunci m-am gândit la ceea ce doar eu știam. 

În dimineața aceea primisem vestea: aveam leucemie limfoblastică galopantă. 

 

Flori Cristea 



341 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         AAAssstttrrrooonnnooommmiiieee   



342 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

Astronomia 
 

     Ca orice ştiinţă, poate fi privită din mai multe puncte de vedere.  

Mai întâi, o putem considera ca fiind o sumă de cunoştinţe constituite şi, în acest caz, ne 

interesează să cuprindem cât mai mult din totalitatea cunoştinţelor existente la ora actuală. 

Pe de altă parte, putem vedea în astronomie un mecanism creat de oameni pentru a obţine 

cunoştinţe despre Univers.  

     În acest caz, ne interesează alcătuirea mecanismului respectiv, modul în care el se 

dezvoltă din inteligenţa comună tuturor oamenilor, modul în care apar ideile specifice 

astronomiei, modul în care se obţin cunoştinţele noi, neaşteptate pentru bunul-simţ comun. 

Autorul propune cititorului să adopte această din urmă viziune asupra astronomiei şi se va 

strădui să-l ghideze pe cititor în încercarea acestuia de a descoperi mecanismele ştiinţei 

despre Univers.  

     Astronomia, ca toate ştiinţele, s-a dezvoltat din experienţa comună a oamenilor, iar 

depăşirea experienţei comune s-a realizat în timp îndelungat, prin urmărirea atentă a 

fenomenelor cereşti, prin încercările de prezicere a acestora şi prin critica tot mai 

aprofundată a succeselor şi insucceselor de predicţie.  

     Astronomii au ajuns astfel, treptat, să distingă iluziile de realităţi, să poată cunoaşte 

realităţile ascunse de aparenţele cereşti. 

Sintetizând, am putea spune că astronomia este ştiinţa de a privi lumea.  

Cartea de faţă doreşte să ofere cititorului câteva puncte de reper pentru iniţierea în această 

ştiinţă. De aceea, sunt discutate pe rând Percepţia umană a Universului (partea I-a), 

Modelarea matematică a fenomenelor cereşti (partea a II-a), felul în care s-a realizat 

trecerea de la aparenţă la realitate, adică De la Cer la Univers (partea a III-a), precum şi 

mijloacele cele mai importante prin care cunoştinţele omului au trecut dincolo de limitele 

vederii umane (partea a IV-a).  

     În sfârşit, partea a V-a este consacrată esenţialului, dar mult neglijatului statut 

epistemologic al astronomiei.  

Este evidenţiat rolul de ghid al acestei ştiinţe pentru cunoaşterea ştiinţifică, între haosul 

percepţiilor primare şi lumea ordonată de inteligenţa umană.  

Cu alte cuvinte, rolul de ghid între Univers şi Cosmos. 

 

Gheorghe Vass 
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Propagarea și perceperea energiei luminoase 
 

a. Surse primare şi secundare de lumină 
 

     Se numeşte SURSĂ DE LUMINĂ ("sursă luminoasă") orice obiect de la care lumina se 

propagă în spaţiul înconjurător.  

Este în spiritul limbajului nostru curent ca un obiect care produce lumină să se numească 

sursă de lumină sau sursă luminoasă, în sensul de "izvor al luminii".  

Obiectele care nu produc lumină acţionează în moduri diferite asupra luminii care ajunge 

la ele.  

Unele sunt transparente, adică lasă să treacă lumina prin ele (de exemplu, geamurile de la 

ferestre).  

Altele sunt opace, adică nu permit luminii să le traverseze.  

Gama interacţiunilor dintre corpuri şi lumină este însă mult mai variată şi nu ne propunem 

să o studiem acum. Vom remarca, deocamdată, faptul că foarte multe corpuri reflectă, 

adică "întorc" lumina incidentă, trimiţând-o înapoi în spaţiu.  

      De aceea ele pot fi considerate, la rândul lor, ca surse de lumină. 

Pentru a distinge aceste corpuri de sursele "efective" de lumină, se extinde sfera iniţială, 

naturală, a conceptului de "sursă de lumină" la definiţia dată mai sus.  

Vom împărţi sursele de lumină în surse primare (cele care produc lumină) şi surse 

secundare (cele care nu produc lumină, dar reflectă sau refractă1 lumina incidentă).  

     Cea mai importantă sursă primară de lumină pentru viaţa noastră este, bineînţeles, 

Soarele. O sursă primară "clasică" este flacăra unei lumânări, iar surse primare mai curent 

utilizate azi sunt becurile (cu filament incandescent), tuburile cu neon etc.  

Surse secundare de lumină întâlnim la tot pasul: un perete văruit, o oglindă, Luna ş.a.m.d. 

De altfel, orice obiect pe care-l putem vedea este, dacă nu o sursă primară, măcar o sursă 

secundară de lumină. 

 

b. Surse punctuale şi surse cu dimensiuni finite  
 

     Privirea omului este atrasă, instinctiv, de lumină, deci de sursele de lumină. 

Totuşi, contemplarea directă a acestora poate produce, de multe ori, un efect nedorit 

asupra vederii noastre, ajungându-se uneori chiar la pierderea totală sau parţială a vederii. 

Se ştie că nu putem privi Soarele în plină zi decât dacă lumina sa este filtrată printr-un strat 

de nori; un bec privit direct, sau chiar o lumânare, ne poate produce o senzaţie neplăcută.  
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     Lăsând pentru altădată problema generală a protecţiei vederii, să ne îndreptăm acum 

atenţia asupra posibilităţii de a privi indirect o sursă puternică, printrun procedeu foarte 

simplu de realizare a unei imagini (mai puţin luminoase) a sursei. 

Procedeul este ilustrat de figura 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pentru a-l pune în aplicare, avem nevoie de un paravan mobil (un simplu carton) în care 

s-a creat - cu un ac - un mic orificiu; seara (sau ziua, dar cu storurile trase), aprindem o 

lumânare în cameră. Apropiind paravanul mobil de un perete (sau de ecran - un paravan 

fix), vom vedea pe acesta din urmă, clar, imaginea sursei de lumină (flacăra lumânării). 

Experienţa poate fi realizată folosind orice altă sursă, cu condiţia ca ecranul să fie umbrit 

de paravanul mobil, adică să fie ferit de lumina "directă" a sursei.  

     Mărimea imaginii depinde de poziţia paravanului găurit, mai precis de distanţele sursă-

paravan şi paravan-ecran, dar despre acest aspect vom putea spune mai multe după ce vom 

formula o explicaţie a experienţei efectuate.  

     Explicaţia formării imaginilor prin procedeul din figura 1.1 face apel la câteva concepte 

(noţiuni) matematice elementare, constituind o primă modelare matematică a naturii 

înconjurătoare.  

     Mai întâi, vom considera că orificiul din paravanul mobil este atât de mic, încât poate fi 

asimilat cu un punct. Apoi, considerăm că sursa de lumină este un domeniu geometric, 

format dintr-o mulţime infinită de puncte luminoase; aceste puncte pot fi numite surse 

punctuale de lumină, considerând că au dimensiuni infinit mici.  
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     Asemănarea imaginii cu obiectul-sursă sugerează faptul că ea se formează prin 

proiectarea sursei pe ecran cu ajutorul unor drepte care trec prin orificiul punctual al 

paravanului mobil. 

De aici rezultă, evident, că: 

 

într-un mediu omogen, lumina se propagă, de la orice sursă punctuală spre 

orice punct din spaţiu, în linie dreaptă; traiectoria luminii, între două puncte 

date, se mai numeşte "rază de lumină".  

 

     Afirmaţia de mai sus duce, ca multe altele, la ideea centrală a modelării matematice şi 

este o primă exemplificare a cuvintelor lui Galileo Galilei: 

 

"Universul ... este scris într-o limbă matematică şi caracterele sunt triunghiuri, 

cercuri şi alte figuri geometrice, mijloace fără de care ar fi cu neputinţă să 

înţelegem ceva."  

 

     Deşi nu are o realitate "fizică", noţiunea de sursă punctuală de lumină este o 

aproximaţie foarte utilă în multe situaţii din fizică şi astronomie, permiţând introducerea şi 

utilizarea eficientă a unui aparat matematic.  

     Spre deosebire de sursele punctuale de lumină, noţiuni matematice despre care, pentru a 

fi "conectate" la realitatea fizică, se spune că "au dimensiuni infinit mici", sursele reale "au 

dimensiuni finite".  

     Revenind la problema mărimii imaginii de pe ecran, este evident că, dacă se aşează 

ecranul paralel cu axa sursei, triunghiurile cu vârful în orificiul paravanului şi având ca 

baze sursa, respectiv imaginea ei, sunt triunghiuri asemenea.  

Cititorul poate deduce singur relaţiile dintre mărimile implicate în această asemănare, între 

care mărimea imaginii, a sursei, distanţa sursă - paravan şi distanţa paravan - ecran. 

Desigur, cititorul care are cunoştinţe solide de geometrie elementară poate studia şi 

cazurile, mai complicate, în care ecranul nu este paralel cu axa sursei. 

 

Gheorghe Vass 
 

Continuare în numerele viitoare. 
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Educaţie şi şcoală în Grecia antică şi în lumea romană 
 

     Încă de timpuriu, în statele greceşti s-a dezvoltat o civilizaţie impresionantă prin 

originalitatea ei şi prin impactul pe care ea l-a avut, în secolele ce au urmat, asupra tuturor 

popoarelor care au intrat în contact cu aceasta. Nevoile producţiei sau cele determinate de 

comerţul înfloritor pe care cetăţile greceşti l-au dezvoltat în permanenţă, aveau să 

determine, la rândul lor, apariţia şi dezvoltarea cunoştinţelor de matematică, astronomie, 

artă etc.  

     Se impunea aşadar o amplificare a preocupărilor pentru educarea şi formarea tinerilor 

corespunzător acestor nevoi sociale.  

Apar tot mai insistent întrebări de genul:  

Cum trebuie să se comporte aceşti tineri?  

Ce calităţi trebuie să aibă şi cum pot fi acestea formate?  

Poate interveni statul şi instituţiile sale pentru formarea acestor calităţi?  

     Cele mai puternice cetăţi-state, cum au fost Atica, Atena, Sparta sau Creta, au orientat 

educaţia propriilor tineri în funcţie de specificul vieţii lor economice şi culturale, cu rolul 

pe care îl atribuiau calităţilor fizice sau celor spirituale.  

Pentru Sparta, de pildă, întregul efort de educare al tinerilor trebuia îndreptat spre 

dezvoltarea măiestriei în mânuirea armelor pe câmpul de luptă, a curajului, a rezistenţei 

fizice şi a bărbăţiei. Pentru aceasta, un loc important în formarea tinerilor îl ocupau 

exerciţiile militare desfăşurate în condiţii dintre cele mai dure, mai obositoare.  

     Cu educaţia acestor tineri se ocupa un paidonomos care se dovedise el însuşi un 

războinic desăvârşit, un om de onoare şi care putea pedepsi pe oricare dintre tinerii care îi 

nesocoteau ordinele. Pentru tinerii spartani educaţia intelectuală se limita la însuşirea scris-

cititului şi la învăţarea unei vorbiri clare şi concise.  

     Nu acelaşi lucru se întâmpla însă în cetatea Atenei, unde, pe lângă virtuţile milităreşti, 

calităţile fizice deosebite, se cerea şi o bună pregătire intelectuală menită să îi ofere 

fiecărui cetăţean posibilitatea de a se integra nu numai într-o disciplină militară, ci şi într-

una socială. Exerciţiile militare erau completate de lungile conversaţii cu caracter politic 

sau moral cu persoane ce ocupau funcţii importante în conducerea cetăţii.  

     Aşa s-au născut gimnaziile unde toţi cei care doreau să ocupe funcţii de conducere în 

stat, trebuia să studieze filosofia, arta politicii şi a dreptului. De altfel, mult timp, ideile 

referitoare la educaţie au fost prezentate ca elemente integrate în teoriile filosofice şi 

politice ale marilor gânditori ai antichităţii.  

     Analiza elementelor de gândire pedagogică antică greco-romană i-au adus pe 

cercetători la concluzia că primele referiri asupra învăţământului mai evoluat, activ, în 

cadrul căruia cel care învaţă este pus în situaţia să gândească, aparţin lui SOCRATE (469-

399 î.Hr.).  
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     Punând în centrul preocupărilor sale omul virtuos, Socrate condiţionează realizarea 

acestui obiectiv de cunoaşterea binelui. Întrucât, în concepţia sa, binele este înnăscut 

spiritului uman, cunoaşterea lui înseamnă cunoaşterea de sine.  

 

„A te cunoaşte pe tine însuţi este începutul înţelepciunii şi cea mai mare 

plăcere în faţa căreia toate celelalte trebuie să stea în urmă” 

 

afirma, pe deplin convins, marele gânditor grec.  

     A-ţi sonda puterea de înţelegere, capacitatea de a reţine esenţialul din conceptele 

morale cu care omul operează (virtute, bine-rău, fericire, datorie etc.), este mult mai 

important sau, cel puţin, este de preferat să se realizeze înainte de formarea deprinderilor 

de comportament moral. Pentru a cunoaşte binele şi capacitatea de a-l desprinde de ceea ce 

este rău, Socrate ne oferă o metodă originală, fundamentată pe o conversaţie de tip euristic, 

desfăşurată în două etape: 

 

a) Ironia, prin care se urmărea recunoaşterea ignoranţei de către interlocutor, întrucât 

acesta este pus în situaţia de a se contrazice, de a nu fi pe deplin sigur de adevărul 

cunoştinţelor de care dispune;  

 

b) Maeutica, fază a dialogului prin care noul adevăr este scos la lumină. Educatorul este, în 

concepţia lui Socrate, cel care trebuie să îl facă pe discipolul său conştient de capacităţile 

de care dispune pentru a descoperi noi adevăruri, dar şi de efortul propriu de gândire pe 

care trebuie să îl depună pentru a realiza acest fapt.  

 

     Metoda sa, numită şi metodă socratică sau maeutică avea să devină peste secole una 

dintre principalele metode ale învăţământului activ bazată nu atât pe transmiterea 

cunoştinţelor de către profesor, cât pe cercetarea, prin conversaţie, a ceea ce poate fi 

acceptat ca adevărat.  

     Urmarea firească a unei asemenea concepţii cu privire la cunoaştere, la educaţie, era că 

virtutea, fiind ştiinţă, poate fi învăţată, că este destul a cunoaşte binele pentru a-l săvârşi.  

 

„Nimeni nu este rău cu bună ştiinţă” 

 

spunea Socrate;  

omul rău este un ignorant, omul bun este înţeleptul.  

     Desigur, Socrate era un intelectualist şi un idealist;  

cunoaşterea virtuţii era considerată ca fiind mai importantă decât practicarea ei.  
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     Cu toate acestea, insistenţa cu care Socrate susţinea necesitatea înţelegerii conţinutului 

noţiunilor morale înainte de practicarea ei a fost apreciată ca având o valoare educativă de 

necontestat.  

     Ca prim discipol al lui Socrate, PLATON (427-343 î.Hr.) avea să continue şi, totodată 

să dezvolte ideile despre educaţie ale învăţătorului său.  

Platon este creatorul binecunoscutei Akademia (388 î.Hr.), şcoală de înaltă cultură, 

înfiinţată de el lângă gimnaziul închinat lui Akademos.  

În această şcoală, prioritar filosofică, el s-a ocupat şi de educaţia şi instruirea practică a 

tinerilor, aspecte tratate pe larg în două dintre principalele sale lucrări: 

 

„Republica” şi „Legile”.  

 

     Ca şi Socrate, credea că omul poate fi format pentru viaţă şi pentru societate, în primul 

rând, prin intermediul educării lui morale. Spre deosebire de profesorul său însă, Platon 

considera că dacă într-adevăr virtutea poate fi învăţată, acest lucru era pe deplin posibil 

numai dacă cel care îi îndrumă pe tineri este el însuşi un virtuos.  

     Platon este şi primul gânditor care se preocupă de educarea copiilor de vârstă 

preşcolară (3-6 ani), sarcină care, după opinia lui, trebuia să revină statului.  

La această vârstă jocul trebuia să devină un mijloc de educaţie, un mijloc de dezvoltare a 

curajului şi iniţiativei. Alături de joc, un rol important trebuia să îndeplinească povestirea, 

cântul şi gimnastica.  

     De la 7 ani copilul trebuia să urmeze şcoala de gramatică unde se învăţa cititul, scrisul, 

socotitul şi gramatica. Între 12-16 ani se urma şcoala de gimnastică (polestra) iar între 16-

18 ani se învăţa aritmetica, astronomia şi geometria. De la 18-20 de ani tinerii urmau 

şcoala de efebi unde educaţia era orientată, îndeosebi, spre activităţi cu specific militar sau 

practic-utilitar.  

     Cei care dovedeau calităţi deosebite de conducători continuau să studieze şi după 

această vârstă (chiar până la 35 de ani), preocupările fiind, de această dată, îndeosebi 

filosofice şi morale.  

     După moartea lui Platon, Akademia, cu grădina şi biblioteca, rămân proprietatea 

elevilor care vor continua activitatea filosofică şi, în general, educativă, iniţiată de către 

Platon, sub conducerea unui scholarch. Această şcoală va dăinui până la sfârşitul perioadei 

antice, iar cea din urmă şcoală grecească va fi Şcoala neoplatonică din Atena, care a 

funcţionat chiar în clădirea Akademiei.  

     Cel mai original discipol al lui Platon a fost ARISTOTEL (384-322 î.Hr.) care a 

împlinit raţionalismul întemeiat de către Socrate şi îmbogăţit apoi de Platon.  

El se remarcă, de la început, în domeniul educării şi formării tinerilor, iar o dovadă este şi 

faptul că una dintre principalele sale lucrări de tinereţe se intitula: „Despre educaţie”.  
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     El este şi întemeietorul unei instituţii de învăţământ filosofic (Lyceu) a cărei denumire 

şi renume a rămas până astăzi. Şcoala întemeiată de el se numea şi peripatetică, întrucât 

dascălii şi ucenicii lor obişnuiau să discute plimbându-se pe o alee cu plopi (peripatoi). 

Prioritate în preocupările Lyceului erau studierea ştiinţelor naturii, a matematicii şi 

filosofiei.  

     Pentru a crea condiţiile necesare studiului el pune bazele primei grădini zoologice, a 

unei biblioteci şi a unui muzeu de istorie naturală. Scopul educaţiei era pentru Aristotel 

dobândirea virtuţii, deoarece, numai un om virtuos reuşeşte să subordoneze sufletul 

vegetativ şi cel animal sufletului raţional.  

     Una dintre lucrările sale fundamentale, „Politica” exprimă nu numai încrederea sa 

nelimitată în puterea educaţiei, dar oferă şi răspunsuri la probleme controversate în epocă:  

 

în procesul educaţiei trebuie să se acorde prioritate educaţiei intelectuale sau celei 

morale?;  

este mai important ca prin educaţie să asigurăm cunoaşterea lucrurilor sau urmărim 

dobândirea virtuţii?;  

care este esenţa virtuţii şi care sunt căile prin care ea poate fi formată? etc.  

 

     Totodată, problema educaţiei trebuie să fie o problemă de stat pentru ca dezvoltarea 

sau, dimpotrivă, slăbirea statutului sunt strâns legate de caracterul educaţiei. Familiei îi 

revine rolul de a-l forma pe copil până la vârsta de 7 ani, după care acesta trebuia să 

urmeze o perioadă de şcolaritate până la vârsta de 21 de ani.  

Primii ani de şcoală includeau şi exerciţii fizice (gimnastică) ce nu solicitau însă depunerea 

unui efort prea mare, întrucât, considera el, la o vârstă fragedă, exerciţiile grele puteau 

afecta dezvoltarea fizică şi psihică normală.  

Exerciţiile mai grele, inclusiv cele cu specific militar, trebuiau realizate după vârsta de 17 

ani când tânărul era deja format sub cele mai diferite aspecte.  

     La fel de reprezentativă pentru modul în care era apreciată educaţia şi şcoala în 

antichitate a fost perioada elenismului in Grecia antică şi diferitele perioade pe care le-a 

cunoscut lumea romană (perioada regalităţii, a republicii şi a imperiului). 

     Perioada elenismului începe odată cu destrămarea imperiului lui Alexandru cel Mare 

(323 î.Hr.) şi se încheie în momentul în care ultimul stat elenist (Egiptul) îşi pierde 

independenţa în faţa romanilor (30 e.n.).  

Este perioada în care originala sinteză dintre cultura greacă şi cea orientală generează o 

înflorire a culturii, o îmbinare originală dintre filosofia şi arta greacă cu matematica, 

astronomia şi ştiinţele naturii care au găsit un teren fertil de dezvoltare în statele 

Orientului.  
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     Ideea educaţiei armonioase exprimată prin grecescul: 

Kalokagathia (Kalos-Kai-agathos - frumos şi bun, frumuseţe fizică şi morală)  

întâlnită în Atena încă din secolul al IV-lea - al V-lea î.Hr., rămâne şi acum un obiectiv 

principal al educării şi instruirii tinerilor.  

Totodată, vechile instituţii de învăţământ (Akademia lui Platon şi Lyceul lui Aristotel) au 

continuat să îşi desfăşoare activitatea în această epocă.  

     Dintre gânditorii care au inclus în operele lor şi idei pedagogice, cel mai de seamă a 

fost EPICUR (341-270 î.Hr.).  

Concepţia sa filosofică îl îndeamnă spre o căutare a fericirii în plăcere şi în binefacerile ei. 

Dar nu orice plăcere era apreciată de Epicur, ci doar aceea care izvora din cunoaştere, din 

munca neobosită pentru înlăturarea ignoranţei.  

     Datorită neştiinţei şi ignoranţei, oamenii cred în zei şi superstiţii şi, de aceea, viaţa lor 

este o continuă suferinţă. Când ne vom da seama că totul în natură se petrece în chip 

necesar şi după legi eterne, spunea Epicur, vom scăpa de superstiţii şi de teama unei vieţi 

viitoare, teama care ne tulbură liniştea (ataraxia), scopul vieţii pe Pământ.  

     Ca şi Socrate, Platon sau Aristotel, Epicur a influenţat, prin modul său de gândire, viaţa 

şi cultura epocii în care a trăit, dar mai cu seamă, a epocilor care au urmat.  

Pătrunderea culturii greceşti în lumea romană a însemnat enorm de mult pentru ceea ce 

avea să constituie civilizaţia romană. Odată cu instaurarea republicii aristocratice 

sclavagiste, preocupările pentru dezvoltarea învăţământului se intensifică.  

     Educarea şi formarea tinerilor nu se mai făcea exclusiv în familie, ci şi în şcoli 

particulare (ludus-uri) în care copiii intrau încă de la vârsta de 7 ani şi învăţau cititul, 

scrisul şi socotitul.  

Urmau apoi şcolile de gramatică unde se învăţa, până la vârsta de 16-17 ani, gramatica, 

greaca, logica, astronomia şi retorica.  

După această pregătire generală, tinerii se orientau spre o anumită carieră (militară, 

politică etc.).  

     După cucerirea Greciei (146 î.Hr.) cultura ateniană îşi face tot mai mult loc în cultura 

romană. Sunt organizate numeroase şcoli de retori (începând din anul 90 î.Hr.) în care 

tinerii intrau de la vârsta de 17 ani şi se pregăteau pentru viaţa politică şi socială a statului. 

     Considerată de către Marcus Fabius Quintilianus (cca. 35-95 e.n.) ca fiind floarea 

tuturor ştiinţelor, retorica era privită de către aceasta ca o preocupare ştiinţifică ce nu putea 

să urmeze decât după o atentă pregătire enciclopedică a tânărului.  

Viitorul orator trebuia să studieze mai întâi gramatica, filosofia, geometria şi aritmetica şi 

abia apoi, după o temeinică exersare a gândirii şi a memoriei, se putea începe specializarea 

în arta oratoriei.  

     După trecerea statului roman de la republică la imperiu (în timpul lui Octavian 

Augustus), sistemul de educare şi instruire a tinerilor capătă un caracter de stat.  
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     Şcoala elementară oferea o instrucţie de bază şi avea menirea să pregătească cetăţeni 

supuşi imperiului, iar şcolile de grad mai înalt pregăteau pe funcţionarii superiori şi pe 

militari.  

     Concluzionând, putem afirma că puternica înflorire a civilizaţiei greco-romane nu ar fi 

fost posibilă fără organizarea unui sistem de educare specific, adecvat cerinţelor vieţii 

economice, politice şi culturale ale acelor timpuri. 

 

Istoria Pedagogiei 
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Însemnările zilnice ale unui elev   
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Teatrul rus înainte de Stanislavski 
 

     Istoria teatrului rus până la apariţia marilor actori compune o poveste cu totul aparte.  

În 1648 toate reprezentaţiile teatrale au fost suspendate prin decret. Numai teatrul religios 

va continua să existe şi numai în cadrul mănăstirilor.  

Către mijlocul veacului al XVII-lea, ţarul Mihail Fiodorovici Romanov şi unii boieri au 

ideea de a aduce din Europa occidentală, mai ales din Germania, trupe de actori care să 

dea reprezentaţii la Curte.  

     Prima reprezentaţie de la Curte va avea loc însă abia în 1672 sub domnia fiului său, 

Alexei Mihailovici într-o sală construită anume pentru trupa germană.  

Impulsul hotărâtor, ca în toate domeniile de altfel, avea să-l dea ţarul Petru cel Mare 

(1682-1725), interesat să întemeieze un teatru public, după modelul occidental.  

     În 1701 invită noi actori din Germania pe care-i face profesori la prima şcoală rusă de 

artă dramatică, iar primii actori formaţi aici debutează în 1705.  

În 1735 sosesc la Sankt Petersburg actorii Commediei dell’Arte şi, imediat după ei, trupa 

germană a vestitei Caroline Neuber. Însă teatrul lasă locul operei pe la jumătatea secolului 

al XVIII-lea; sub conducerea italianului Araia, tinerii cadeţi, mari amatori de muzică şi 

literatură, devin cântăreţi şi dansatori.  

     De la aceştia avea să pornească definirea unui stil dramatic cu adevărat rus, iar prima 

trupă „naţională” este întemeiată de împărăteasa Elisabeta Petrovna în 1756 sub 

conducerea primului mare actor rus - Feodor Volkov (1729-1763).  

Volkov cucerea atât în comedie, cât şi în tragedie, jucând conform temperamentului şi 

inspiraţiei mai degrabă decât după legile unei profesii învăţate. Era cult, inteligent, artist 

total: actor, regizor, poet, sculptor, pictor, muzician (cânta la mai multe instrumente), 

traducător din italiană şi germană.  

     Dintre actorii trupei sale, numele de marcă este Ivan Dimitrievski (1734-1821), care 

timp de doi ani (1765-1767) a studiat în Anglia şi Franţa jocul lui Garrick, Lekain şi al 

domnişoarei Clairon. El şi Volkov au meritul de a fi ridicat demnitatea socială a actorului 

şi de a fi difuzat cultul pentru teatru în Rusia imperială.  

Dimitrievski era fiu de preot, era inteligent, cult, avea să fie un actor excelent, un profesor 

foarte bun, iar spre sfârşitul vieţii va fi numit „patriarhul scenei ruseşti”.  

Acest lucru se datorează în primul rând jocului clasic pe care-l aborda, fiind întruchiparea 

idealului lui Diderot şi interpretul perfect al dramaturgiei clasicului Sumarokov.  

     Lucid, ţinându-şi temperamentul şi sensibilitatea în frâu, stăpânind o tehnică perfectă, 

studiindu-şi minuţios rolurile, perfecţionându-şi continuu declamaţia, trecerile de intonaţie, 

mimica, gesturile.  

El va fi mentorul primelor generaţii de actori ruşi.  
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     În 1757 este înfiinţată Academia de Artă din Sankt Petersburg, capitala imperiului rus, 

la numai trei ani după începerea construirii Palatului de iarnă de către arhitectul Rastrelli 

(denumit mai târziu Ermitaj, de către Ecaterina cea Mare - 1762-1796).  

Este momentul clasic al culturii ruse, de mare importanţă în formarea literaturii moderne, 

iniţiat de Lomonosov şi continuat de Kneajnin şi Sumarokov (care traduce „Arta poetică” 

a lui Boileau şi scrie tragedii după modelul lui Voltaire), şi de satirele lui Antioh Cantemir. 

     Vor urma iluminiştii Krâlov, celebrul fabulist fiind şi autor de comedii, şi Fonvizin care 

vor contribui la promovarea culturii naţionale şi vor susţine lupta socială.  

     Este perioada de glorie a doi mari actori, ambii elevi ai lui Dimitrievski: 

Iakovlev (1779-1817), impresionant prin capacitatea de a se transpune în rol, întotdeauna 

profund şi sensibil, şi  

Semenova (1786-1849), o actriţă frumoasă şi foarte sensibilă, admirată de Puşkin: 

 

(„Jocul ei este întotdeauna liber, clar, mişcările-i sunt totdeauna minunate, 

vocea plăcută...”) 

 

şi care va deveni cea mai mare tragediană a începutului de secol XIX.  

     Războiul de apărare împotriva lui Napoleon în timpul campaniei din 1812 mobilizează 

conştiinţa naţională a maselor, reuneşte toate forţele sociale în marea confruntare şi este 

germenele artei romantice.  

E drept că entuziasmul social generat de victorie s-a izbit în curând de zidul robiei sociale. 

Epoca romantismului rus şi creaţiile dramatice ale reprezentanţilor săi - Puşkin şi 

Lermontov - se înscrie în perioada agitată care a culminat cu mişcarea decembriştilor, 

sângeros reprimată în 1825 de către ţarul Nicolae I (în primul său an de domnie care va 

dura până în 1855), fapt ce explică existenţa în operele lor a unor puternice note sociale. 

     Dacă „Boris Godunov” nu este o lucrare organică şi deplin realizată, deşi impresioneză 

prin complexitatea psihologică a personajului principal, prin tragismul conştiinţei sale 

pătate de crimă, înstrăinate de popor şi deci destinate prăbuşirii, în schimb talentul 

dramatic al lui Puşkin străluceşte în „Micile tragedii” (1830), cuprinzând piesele  

„Cavalerul avar”,  

„Mozart şi Salieri”,  

„Oaspetele de piatră”,  

„Rusalka”.  

 

     Însă opera cea mai reuşită a dramaturgiei romantice ruse este „Mascarada”, din 1835, a 

lui Mihail Lermontov, dramă complexă prin textura sa psihologică, în care personajele 

sunt victimele josniciei înaltei societăţii în care trăiesc.  
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     În pictură este epoca lui: 

Scedrin („Colosseumul”), apoi a lui  

Karl Briullov care, în 1833, expune „Ultima zi a oraşului Pompei” la Milano şi Paris, 

Aleksandr Ivanov („Hristos arătându-se norodului”),  

Ivan Aivazovski („Al nouălea val”, „Constantinopole pe lună plină”),  

Fedotov („Encore!”) - expuşi cu toţii la Muzeul rus din Sankt Petersburg.  

     Începutul secolului al XIX-lea este deosebit de important pentru teatrul rus datorită 

înfiinţării mai multor teatre: 

1801 - „Teatrul mic” din Sankt Petersburg, 

1809 - Teatrul din Odessa,  

1824 - „Teatrul mic” din Moscova, foarte important pentru dezvoltarea tradiţiei realiste, 

1825 - „Teatrul mare” din Moscova şi teatrul cu acelaşi nume din Petersburg (mai vechi, 

dar fusese renovat) şi, tot în oraşul Catedralei Isaakievski, „Teatrul Alexandrinski” în 

1832.  

     În dramaturgie, era epoca satirei strălucite a lui Griboedov şi a geniului realist gogolian. 

Gogol ne lasă o mărturie preţioasă a anilor 1830-1836: 

 

„Jur că secolului al XIX-lea îi va fi ruşine de aceşti cinci ani! ... melodrama şi 

vodevilurile au pus stăpânire pe teatrul din lumea întreagă – Dumas, Ducange 

au devenit legislatori mondiali. Unde e viaţa noastră? Unde suntem noi, cu 

toate pasiunile şi originalitatea noastră? Melodrama noastră minte fără nici o 

ruşine!... Situaţia actorilor ruşi e de plâns. În faţa lor freamătă şi clocoteşte 

populaţia proaspătă, iar lor li se dau figuri pe care nu le-au văzut în ochi... 

pentru Dumnezeu, daţi-ne caractere ruseşti.” 

 

     Dar observaţiile sale, ale lui Puşkin, ale marilor critici Herţen şi Belinski, vor stimula 

arta realistă şi vor fi puse în practică de mari actori ca Scepkin şi Mocealov. Rivalitatea 

între Mocialov şi Karatâghin ne arată încă o dată faţă în faţă geniul instinctiv şi 

perfecţiunea meşteşugului.  

Dacă Karatâghin reprezintă arta, Mocialov reprezintă geniul, acea sublimă combinaţie a 

unei naturi bogate cu o artă rafinată.  

Mocialov (1800-1848) este actorul prin excelenţă romantic, mare talent, intuitiv, instinctiv, 

pasional, neglijând elementele exterioare de costum sau grimă.  

Avea convingerea că: 

 

„profunzimea sufletească şi imaginaţia arzătoare sunt cele două calităţi 

fundamentale ale actorului.”  
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     Personalitatea lui se afirmă după 1835 când, după comedia şi drama burgheză, atacă 

drama romantică sau melodrama. Apogeul creator îl atinge însă în tragedie, interpretând cu 

profundă implicare Romeo, Othello, Richard al III-lea, Coriolan, Lear.  

Hamletul lui a rămas celebru.  

Karatâghin (1802-1853), pe de altă parte, avea statura, forţa vocală, tehnica, cultura, 

gândirea, priceperea de a descoperi şi reda toate nuanţele psihologice ale unui rol, 

specifice unui mare actor, şi totuşi nu atinge niciodată momentele sublime, de reală 

inspiraţie ale rivalului său.  

     De aceea nici nu putea să îmbogăţească un personaj de slabă consistenţă interioară, aşa 

cum făcea Mocialov, ci avea nevoie să se sprijine pe un text bogat. Tieghem spune despre 

el că: 

„interpreta admirabil, nu crea.”  

 

     În ce-l priveşte pe Şcepkin (1788-1863), el depăşeşte graniţele de gen, străluceşte în 

teatrul clasic, romantic şi realist deopotrivă, şi este o combinaţie, rarisimă, trebuie s-o 

recunoaştem, între spontaneitatea genială a lui Mocialov şi munca metodică a lui 

Karagâtin. Jocul său firesc, natural, simplu, expresiv, psihologic pune, după spusele lui 

Stanislavski,  

 

„bazele autenticei arte teatrale ruse, al cărei legislator a fost”.  

 

     El a adus adevărul pe scenă, 

 

„el e primul care n-a fost teatral în teatru” 

(Herţen).  

 

     Metoda sa, aşa cum ne-o explică, era aceea: 

 

„de a intra în pielea personajului pentru a-i studia existenţa socială, cultura, 

ideile personale şi viaţa sa trecută.”  

 

„Arta e cu atât mai înaltă cu cât e mai aproape de natură” 

 

     Actor prevalent de comedie la începutul carierei, jucându-i pe Molière, Sheridan, 

Gogol, va realiza mai târziu creaţii strălucite în dramaturgia shakespeariană (Polonius, 

Shylock, etc.).  

O admira pe marea Rachel şi dezaproba dicţiunea cântată a domnişoarei George, ca şi 

mimica „de efect” a actorilor de pe Bulevard. Scrisorile sale vorbind despre arta actorului  
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au devenit texte de bază pentru tinerii actori; pentru aceştia întâlnirea cu profesorul 

Şcepkin a însemnat pasul spre arta actorului secolului XX - el transformă Teatrul Mic din 

Moscova într-o pepinieră de talente.  

     El este primul mare actor şi regizor rus care se gândeşte pe sine ca parte integrantă a 

unui ansamblu, şi încearcă să creeze o imagine scenică omogenă. 
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     La Oarba de Mureș  

 

     17 Septembrie 1944 - AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL: 

începea cea mai sângeroasă bătălie dusă de Armata Română pe Frontul de Vest. 

La Oarba de Mureș au murit 11.000 de soldați români, care au fost sacrificați de sovietici 

într-un act de răzbunare pentru anii în care românii au luptat împotriva rușilor pentru a 

dezrobi Basarabia. 

     Pe drumul dintre Cluj și Târgu-Mureș, în lunca Mureșului, un mic indicator rutier 

albastru arată spre Oarba de Mureș. La câțiva kilometri de drumul european, peste râul 

Mureș, se află un sat, dominat de un deal presărat cu cruci și cu blocuri mari de piatră. 

Acest deal este cimitirul comun unde odihnesc rămășițele pământești ale celor peste 

15.000 de soldați care au murit în bătălia de la Oarba de Mureș. 

11.000 dintre ei erau soldați și ofițeri ai Armatei Române, care au căzut pentru a elibera 

Transilvania de Nord. 

Pe dealul Sângeorgiu se afla una dintre cele mai puternice poziții ale armatei germane. 

Generalul român Ion Dumitru a propus ca armata română să avanseze pe flancuri, să 

înconjoare dealul fortificat și apoi să îi oblige pe germani să se predea.  
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     Generalul rus Serghei Trofimenco, care avea 

autoritate și asupra românilor, a refuzat și a ordonat 

atacul frontal. Un alt general român, Edgar Rădulescu, 

s-a opus și i-a cerut mareșalului sovietic Rodion 

Malinovski să anuleze ordinul de atac, dar acesta a 

refuzat. 

Bătălia de la Oarba de Mureș a început în 17 

septembrie și s-a încheiat abia în 6 octombrie, cu 

victoria românilor. 

Românii au forțat Mureșul sub tirul necruțător al 

artileriei germane. Atunci când au rămas fără gloanțe, 

românii au smuls parii care susțineau via plantată pe 

coastele dealului și astfel înarmați au atacat pozițiile 

germane, în timp ce ofițerii ruși rămași în urmă 

amenințau că îi vor executa pe cei care renunță la atac. 

 

     În luptele pentru cucerirea poziţiilor germane de pe deal, puternic organizate genistic şi 

apărate de către Divizia 8 Cavalerie SS germană, au căzut peste 11.000 de ostaşi români pe 

un front cu o lărgime de numai 400 metri. Acest masacru este şi o consecinţă a actului de 

la 23 august 1944. 

Cărţile româneşti de istorie militară de dinainte de 1989 

evită să spună a cui este responsabilitatea unor aşa mari 

pierderi de vieţi omeneşti din rândul armatei române. 

Adevărații eroi de la Oarba de Mureș nu au fost 

generalii ruși decorați de Stalin ci sublocotenentul 

Nicola Ion și camarazii săi, care au cucerit tranșeele 

germane. 

Sublocotenentul român a fost ucis acolo, de o schijă, și 

își doarme somnul de veci alături de ceilalți militari 

români care au fost trimiși la moarte sigură, pentru că 

rușii îi urau și urmăreau să scadă capacitatea de luptă a 

Armatei Române. 

 

GLORIE ETERNĂ 

EROILOR ROMÂNI 

DE LA OARBA DE MUREȘ! 

 

Ștefan Buciu 
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În 29 ianuarie 1859, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza  

primește în sala tronului delegația deputaților 

din Adunarea electivă din Țara Românească.  

Se rostesc discursuri, iar Alexandru Ion Cuza  

le adresează o scurtă cuvântare. 
      

Delegația deputaților era formată din: 

 

Prea Sfinția Sa Părintele Climent, Episcopul Argeșului,  

D-nii:  

Scarlat Crețulescu,  

Alexandru Emanoil Florescu,  

Barbu Slătineanu,  

C.A. Rosetti,  

Nicolae Opran. 

 

Prea Sfinția Sa Episcopul Argeșului a rostit următoarele: 

 

Prea Înălțate Doamne! 
      

     Țara Românească, acea țară sora a Moldovei, a atras bine-cuvântarea cerului, insuflând 

pe toți fiii săi ca să Vă aleagă Domn. A Tot-Puternicul să Vă dea ani mulți și fericiți, 

pentru ca aceste țări care fiind despărțite, au suferit atâtea nenorociri, să se bucure fiind 

întrunite, de o viață fericită sub oblăduirea Măriei Tale! 

      

     Adunarea generală a Țării Românești ne-au însărcinat a depune în mânele Măriei Tale 

acest act, prin care sunteți Alesul ei: noi suntem fericiți a Vi-l aduce însoțit cu aclamările 

poporului Român și cu bine-cuvântarea Cerului. 

Să trăiască Măria Ta și Dumnezeu să bine-cuvânteze țările creștine Moldova și Țara 

Românească. 

 

Apoi D-l A. I. Florescu citește actul de alegere al adunării elective din Țara Românească. 

După citirea acestui act, D-l C. A. Rosetti zice următoarele: 
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Măria Ta, 
 

     Suntem mândri și fericiți, că Adunarea Electivă din București, ne-a onorat cu marea și 

frumoasa misie de a depune coroana lui Mihai în mânele Măriei Tale, căruia frații noștri 

de aici au încredințat Coroana lui Ștefan. Ceea ce însă reînalță misia noastră și face să 

tresalte de fericire inima Mariei Tale este că Românii Munteni au coronat în Măria Ta, nu 

un individ, ci marile principii de viață ale naționalității noastre. 

     Românii din Moldova avură fericirea de a proclama cei dintâi unirea acestor două 

trunchiuri ale aceluiași trup. Aclamat apoi în unanimitate de 5 milioane de Români și de 

amândouă Adunările ad-hoc, s-au mai găsit oameni care au zis, chiar în conferințele din 

urmă, că acele Adunări n-au fost exprimat adevărata dorința a Nației, și cererea noastră cea 

mai esențială, fără împlinirea căreia ne este prin neputința a trăi, fu din nou amânată. 

     Cu inimile zdrobite de durere, ne supuserăm cu toate acestea voinței minorității 

Puterilor chezașe și procedarăm la alegerea Domnului. În momentul însă în care Adunarea 

Electivă din București voia să proceadă la alegerea Domnului său, fatala prăpastie, în care 

ne aruncă despărțirea puterilor administrative, se arătă înainte în toată adâncimea ei, și în 

acel moment, mandatarii Nației stingând cu lacrimile lor focul de ură și de diviziune ce 

nenorocirile trecute aprinsese între clase și partide, se luară unii pe alții în brațe și săriră cu 

toții fatala prăpastie, strigând: 

 

Să trăiască Alexandru Ion I!… 
 

     Toți cei, care, străini sau Români, au fost față în acel moment solemn și unic poate în 

analele istoriei omenirii au zis: că secoli de durere și umilință ce au tescuit nația Română, 

în loc de a o ucide, n-au făcut decât a comprima a ei putere, spre a o face astăzi printr-o 

singură săltare a se arăta de o dată înaintea Europei, tot acea nație jună și puternică, pre 

care ea a fost cunoscută, când era bulevardul de apărare al civilizării contra barbarismului. 

     Măria Ta! În acest minut, când putem în sfârșit și noi a ne ridica frunțile fără rușine și a 

ne uita cu recunoștință, dar fără umilire în fața Europei, în acest minut când stând pe 

tărâmul Moldovei, simțim toți că stăm pe sânul aceluiași nume, fie-ne iertat a atrage 

privirea Măriei Tale și a Europei întregi, asupra unui fapt din cele mai mari. 

     Numele Domnului ales de Moldova, în minutul ce fu pronunțat în mijlocul Adunării 

Elective din București, avu, cum ziserăm, magicul efect a înfrăți și a întruni toate acele 

clase a căror dezbinare, (și de ce să nu o spunem?) a cărora ură și combatere au condus de 

mai multe ori Nația română la pieire. 

Acest singur fapt, mai mare chiar decât acela din memorabila noapte de 4 august din 

analele istoriei franceze; această minune ce nici o putere omenească n-ar fi putut îndeplini,  

 



367 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

este de ajuns spre a arăta pipăit, că cei care vor mai îndrăzni a refuza Unirea Principatelor, 

voiesc a le șterge îndată din sânul Națiilor cele vii. 

     Totodată această alegere este constituirea unuia din cele mai mari principii ale secolului 

nostru. Ceea ce sabia celor mai viteji, Ștefan și Mihai, n-au putut face, unirea tronului 

Principatelor, numele Măriei Tale, ca reprezentant al acestei idei vitale, au făcut-o în o 

Domnie de 19 zile. Vadă acum, cei care cred că națiile se câștigă prin sabie, că adevăratele 

conchiste nu se mai fac decât printr-o idee mare și adevărată, și înțeleagă în sfârșit 

neamicii noștri, că pre cei care Dumnezeu i-a întrunit, nici o mână omenească nu-i va mai 

putea despărți. 

     Primește deci, Alesule al României, pe lângă Coroana Principatului de peste Milcov, ce 

suntem trimiși a-ți aduce, și inimile a două milioane și jumătate de Români, care ne-au 

însărcinat a ți le închina cu amor și respect, și a Te asigura că pe cât Vei ține cu tărie 

stindardul Unirii, al Naționalității, al Dreptului și al Libertății, Românii de peste Milcov ca 

și cei de aici, Te vor urmă ca un singur om și strigând cu un singur vers: 

 

Trăiască România! 

Trăiască Domnul Alexandru Ion I! 
 

     Strigările entuziastice răsunau pretutindenea în sală, iar Măria Sa Domnul României a 

răspuns următoarele: 

 

     În numele actului Național și măreț prin care Adunarea Electivă din București, a 

întrunit coroanele Țării Românești și a Moldovei, declar că pe cât sunt mândru de a mă 

găsi înălțat pre tronul Moldovei, pre atât sunt asemenea mândru de a vedea numele meu 

înscris în rândul Domnilor Țării Românești. 

     În ochii mei actul ce l-ați desăvârșit, Domnilor Deputați de peste Milcov, este triumful 

unui principiu mântuitor ce viețuiește cu tărie în inimile Românilor: principiul frăției 

Românești! El ne-a scăpat de pierdere în trecut, el ne reînvie în timpul de față, el ne va 

duce la bine și la mărire în viitor. 

 

Să trăiască dar frăția Românească!  

Să trăiască Principatele Unite. 
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     Sigur că am mai auzit de războiul de 100 de ani (1337 – 1453, care a fost un conflict 

militar intermitent dintre Anglia şi Franţa, şi care a creat mari probleme ambelor 

monarhii). 

Dar despre un Război de 2000 de ani, dus de noi împotriva noastră, ce putem spune? 

În iunie 1998 am întâlnit in zona cetăţilor dacice de la Sarmisegetuza un general – r – 

îndrăgostit de daci, Vasile Dragomir, care mi-a povestit despre o carte din Suedia, 

Zalmoxis, primul legiuitor al Geţilor, pe care Ceauşescu a vrut să o cumpere, dar… 

     Câţiva ani mai târziu aflam pe internet că această carte era de vânzare, la Upsala, am 

reuşit să o cumpăr şi să ajut să fie tradusă în limba română, cât şi în engleză. 

Cartea Zamolxis, primul legiuitor al Geţilor, din anul… 1687, este împărţită în 9 capitole, 

încheindu-se cu o scrisoare adresată lui de un vechi amic şi coleg de breaslă, Johan 

Axehielmus (1608-1692). 

     Aşa cum reiese dintr-o serie de materiale de referinţă, printre care şi Encyclopaedia 

Britannica, Grande Dictionnaire şi La Grande Encyclopédie - Inventaire raisonné des 

science, des lettres et des Arts, învăţatul suedez - juristconsultul Carolus Lundius s-a 

născut în 1638 la Nörrkoeping şi a murit la Upsala în 1725. 

Au fost troienii geto-daci? Da! Lundius susţine că Troia a fost construită de geţi. 

Interesant este că aproximativ trei secole şi jumătate mai târziu, istoricul şi arheologul 

nostru Vasile Pârvan afirma şi el că Troia a fost construită de strămoşii noştri, vezi Dacii la 

Troia. 

     De la Saxo Grammaticus, istoric de origine daneză, autor al unei istorii a Daniei (i.e. a 

Danemarcei) în 22 cărţi (Saxonis Grammatici sialandici viri eloquentissimi, in gesta 

Danorum, Francoforti, Apud Andream Wechelum, 1581), desprindem că ţara - Dania 

(Dacia = Danemarca) - îşi trage numele de la primul ei rege, Dan, care împreună cu Angul 

erau fiii lui Humblus; că Angul a plecat în Britannia şi, devenind stăpân peste o regiune a 

ei, i-a dat acesteia numele de… Anglia, după numele său. 

Că locuitorii Daniei/Daciei s-au numit în vechime Danoi, o ştim de la Strabon (VII, 3, 7). 

Relatând despre Anglia, Lundius îi pomeneşte mai întâi pe scoţieni, în care eu personal, 

dar şi alţii, recunosc pe dacii-oierii noştri din spaţiul mioritic având cimpoiul ca instrument 

muzical caracteristic ( uitat azi in uitata Dacie !). 

     În capitolul IV, Lundius subliniază încă odată că pe vremea lui Zalmoxis legile erau 

scrise, sprijinindu-se atât pe Jordanes (De origine actibusque Getarum) cât şi pe Joannes 

Magnus cel care, pentru prima oară, a publicat alfabetul getic, precum şi legile lui 

Zalmoxis în cartea Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus), Roma, 1554. 

Toate zeităţile geţilor, începând cu GOIA, FRIGGA, FREYA, VESTA, stau la baza celor 

eline şi latine. 
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     În ce-o priveşte pe mult-disputata DIANA, Lundius, sprijinindu-se pe afirmaţii ale 

anticilor - Hesiod, Herodot, Diodor, Lucretius, Juvenal, Lucan…, afirmă că este de origine 

getă, regăsindu-se şi în Hecate şi în Persephone, dar şi în Juno Inferna; un loc de frunte îl  

ocupă VESTA DEA - care lucra împreună cu Zamolxis când promulga legi, adică VATRA 

(vatra focului, vatra satului), ca fiind mult mai veche decât HESTIA la greci şi VESTA la 

romani, ei de fapt “împrumutând-o” de la strămoşii noştri, aşa cum este cazul şi cu 

MOIRELE - ursitoare pur daco-gete - de la care s-au „inspirat” grecii. 

     În capitolul VI, autorul nu exclude posibilitatea ca Zamolxis să fie numele mai recent al 

unui zeu mai vechi, de exemplu, al lui Apollo, BALDUR. Ne-o atestă atât Strabo, cât 

şi Scrierile Eddice; el a căpătat epitetul de Hyperboreean, ca şi Pythagora, de altfel, pentru 

că ambii sunt atestaţi la sciţii hiperboreeni. 

Autorul ia martor pe Pherekide din Syros, filosof grec din sec. VI î.e.n., care îl avusese 

discipol inclusiv pe Pythagora, şi a fost primul, subliniază autorul, care a 

propovăduit nemurirea. 

     În capitolul VII, autorul ne pune la curent cu celălalt nume încetăţenit al lui Zamolxis şi 

anume GEBELEIZIS, cf. Herodot (IV, 94), cu variantele GEBILIISIS/GEBEILETZEN, 

corespunzând lui Jupiter tunătorul şi fulgerătorul, variantă pe care Lundis o respinge. 

În capitolul VIII, tratând despre teologia lui Samolse, Lundius, bazându-se pe Edda, două 

culegeri de poeme mitologice şi legendare ale vechilor popoare scandinave, primul 

întocmit în secolul XI de către preotul islandez Soemond Sigfusson, al doilea fiind atribuit 

lui SNORRI STURLLESSON, Lundius ni-l prezintă pe Zamolxis ca pe cel care crede în 

fericirea de după moarte a celor drepţi, de fapt, în nemurire. 

Capitolul IX, tratând despre principiile care stau la baza filosofiei lui Zamolxis, pe care le 

consideră foarte juste, arată că şi principiile de drept plecate de aici au condus la legislaţii 

drepte ale strămoşilor noştri, inclusiv ale suedezilor, care le-au moştenit direct. În 

elaborarea acestor principii, s-a luat ca model tehnica geometrică, începând cu definiţiile: 

1. Cauza este acel element de la care se porneşte. 

2. Cauză principală se numeşte acea cauză de la care pornesc toate celelalte. 

3. Cauze secundare sunt acele care se raportează la cauza originară, primară, depinzând de 

ea. 

4. Mişcarea este sursa oricărei acţiuni, chiar şi în cazul obiectelor neînsufleţite, nu numai 

al animalelor, ca participante la ideea de bine şi frumos a oamenilor, a tuturor vietăţilor. 

Închei cu scrisoarea adresată lui Lundius de alt savant al vremii - Johan Axehielmus -  

„Prea strălucitului bărbat, eruditului domn, Carolus Lundius, profesor de ştiinţe juridice şi 

judecătorului municipal, vechiului meu amic, te salut în numele lui Dumnezeu! 

Văd bine că te ocupi de Zamolxe nu fără o mare voluptate a sufletului; pe Tine, prietene 

sincer, Zamolxe al nostru, ţinut atât amar de vreme în întuneric, ba chiar şi înmormântat 

te-a atras aşa de mult; iată-l acum scos la lumină de Tine şi oarecum din Infern. 
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Ianuarie A. D. 1687. Al tău ca şi până acum, Joannes Axehielmus. 

Judecător superior şi asesor regal, P. C. R. A.” (?) 

     Johan Axehielm (de fapt cu acest nume a fost innobilat în 1651, numele lui adevărat 

fiind Johan van Gebern) s-a născut, ca şi Lundius, la Norrkoeping, doar cu 30 de ani mai 

devreme, adică în 1608, şi a murit în 1692, în vârstă de 84 de ani. 

     Despre istoria daco-geto-goților, adică a străbunilor noștri, au rămas puține izvoare 

scrise. Din motive oculte, scrierile au fost distruse sau ascunse. Totuși, din referiri 

indirecte știm că despre Dacia și despre daci au scris nume ilustre, fie istorici, fie împărați 

sau cei din anturajul lor, ceea ce înseamnă că Dacia era un subiect demn de interes în acea 

vreme pentru contemporani. Menționăm câteva nume dintr-o perioadă istorică cuprinsă 

între sec.1 î.Hr și primele trei secole după Hristos: Diodor din Sicilia (Cartea 

21 din Biblioteca istorică), Dio Cassius (Istoria romană,Cartea 67 și 68), Împăratul 

Augustus,Titus Livius, Dio Chrysostomos (Getica),Criton, (medicul personal al lui Traian 

(Getica), Traian ( De bello dacico), Tacit (biografia lui Traian). 

     A doua surpriză este că niciuna din operele autorilor citați referitoare la Dacia nu mai 

există. Al. Papadopol - Calimah menționează aproape trei sute. Unele explicații punctuale 

s-ar putea găsi. Resentimente umane, să zicem.Când Domițian, de pildă, a decretat drept 

crimă citirea cărților despre daci ale lui Titus Livius, ne putem gândi la necazurile 

pricinuite de daci împăratului, care, după două războaie cu dacii, a trebuit să le plătească 

acestora tribut. 

     Apărarea reputației știrbite ar fi altă explicație, în cazul interdicției promulgate de 

împăratul Caracalla, privind simpla rostire a numelui get pentru a scoate din conștiința 

publică faptul că și-a asasinat propriul frate, Geta, interdicție urmată de un adevărat 

carnagiu soldat cu aproape 20 de mii de victime. 

Totuși, apar destule semne de întrebare. Ne-am putea folosi de câteva exemple dintr-o 

multitudine de cazuri. 

     Pe de o parte, ridicarea unei columne, o capodoperă arhitecturală consacrată victoriei 

romane asupra dacilor, care exprimă orgoliul și satisfacția împăratului Traian, dar și un 

neobișnuit omagiu și o dovadă de respect la adresa unor mari învinși, dacii, sau, mai târziu, 

construirea arcului lui Constantin cu acele statui de daci simbolizând noblețea și 

înțelepciunea unui neam și alte asemenea, coroborate, pe de altă parte cu dispariția 

dovezilor la vârful istoriei, amploarea interdicțiilor culminând câteva secole mai târziu cu 

dispoziția papei Grigore cel Mare de ardere, pur și simplu, a cărților despre daci. 

Din mileniul 1 a fost salvată dintre numele sonore ale istoriei vechi doar Getica lui 

Iordanes, tradusă și în românește. Din Iordanes aflăm trei lucruri extrem de importante 

pentru istoria noastră veche. Primul ar fi că daco-geții i-au avut drept continuatori naturali 

pe aceste meleaguri pe goții cu ambele lor ramuri, vizigoții și ostrogoții. 
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     Al doilea lucru îl constituie dovezile înregistrate istoric privind continuitatea domniei a 

17 generații însumând 450 ani în spațiul dacic neocupat de romani ale dinastiei Amalilor  

începând cu Gapto, sacerdotul lui Decebal, până la Amalasunta, fiica regelui geto-got 

Teodoric cel Mare. 

     Al treilea și cel mai important lucru este că daco-geto-goții aveau o spiritualitate 

superioară față de greci și de romani și că limba vorbită de ei era limba străveche populară 

sau barbară care se vorbea de-a lungul și de-a latul Imperiului Roman în raport cu limbile 

greacă și latină, care erau limbi artificiale create pentru uzul oficial al cabinetelor 

imperiale. 

     O altă scriere, descoperită în ultimul timp, care va fi adusă în curând la cunoștința 

publicului român, scrisă în sec. 4, mai timpurie decât Iordanes, aparține lui Socrate 

Eclesiasticul și evocă fapte contemporane autorului, mai exact creștinarea în masă a geto-

goților și măcelul teribil între goți din anul 368. 

Evenimentele majore din istoria noului mileniu care începea sunt legate de etapele 

parcurse în procesul creștinării popoarelor europene. Faptul că aceste evenimente coincid 

cu dispariția ciudată a foarte multe scrieri despre unii din actorii principali implicați în 

aceste evenimente cum ar fi daco-geții. 

     Destinul face că mai târziu, în jurul anului 1848, un eminent istoric italian pasionat de 

trecutul acestei zone, Carlo Troya, din păcate complet necunoscut istoricilor români, scrie 

o vastă istorie a Italiei de 8500 pagini din care aproape 3500!!!! despre strămoșii noștri, 

detonând spectaculos bagajul istoric pe această temă. 

     Dintr-o selecție publicată anul trecut și intitulată Argumente pentru rescrierea istoriei 

europene rezultă că străbunii românilor, oricât de surprinzător ar părea, sunt nici mai mult 

nici mai puțin precursorii civilizației și culturii europene și că arhitectura gotică atât de 

celebră își află izvoarele în zona transdanubiană. 

Sunt evocate fapte istorice bazate pe înscrisuri incontestabile cum că, în migrația lor în 

sud-vestul european, goții au pus bazele viitoarelor state vorbitoare mai târziu de limbi 

romanice, Italia, Spania, Portugalia, Franța, iar în partea de nord-est au lăsat urme de 

neșters în state ca Rusia, Polonia, Ţările Baltice, Danemarca, Suedia, Norvegia, care state, 

pe la 1450, toate se numeau Dacia! 

     Spre sfârșitul mileniului 1, un anume Rollo, pirat dac originar din nordul danubian, ar fi 

poposit pe meleagurile Angliei unde s-a și stabilit de altfel printr-o înțelegere cu regele 

Alfred, și care a dat naștere viitoarei dinastii normande a Plantageneților, prin fiul său, 

Wilhelm I Spadă-Lungă, tată la rândul lui al lui Richard I. 

Toate acestea ar părea povești extravagante sau picanterii de-a dreptul scandaloase pentru 

istorici, dacă n-ar fi confirmate de un alt istoric, englez de data aceasta, Robert 

Sheringham în cartea sa De Anglorum Gentis Origine Disceptatio (508 pag.,Cambridge 

University, 1670) și care va fi oferită publicului român anul viitor. 
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     Deși îi despart aproape două sute de ani, iar autorii aparțin unor zone geografice 

diferite, atât C.Troya, cât și R. Sheringham au abordări similare privind istoria, limba, 

cultura și religia geților, probabil și datorită izvoarelor istorice pe care le utilizează. 

     Evident, nu lipsesc Herodot, Strabon, Iordanes, Diodor Siculul, Paulus Orosius, 

Ammianus Marcellinus, ș.a. în chestiuni de istorie generală, dar și Stephanus Bysantinus,  

Adam din Bremen, Saxo Gramaticul, Venerabilul Beda, legendele nordice, edda, saga ș.a. 

în ce privește migrația nordică a daco-geților. 

 

Dr.Napoleon Săvescu  
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„Holocaustul” culturii române, 

 sau enciclopedia valorilor reprimate… 
 

     Clasificat SECRET şi distribuit pe 30 ianuarie 1953, un RAPORT INFORMATIV CIA 

relevă grotescul bolşevismului antiromânesc. Autorul sintezei informative pare, în 

relatarea sa, să fie la fel de oripilat ca noi, descriind cum operele marilor nume ale 

literaturii române - 762 de titluri!, - de la Rebreanu la Goga, şi orice volum care 

menţionează provinciile istorice româneşti Basarabia şi Bucovina, sunt arse cu sutele de 

mii în întreaga ţară. 

 

„Orice carte care are de-a face cu Basarabia şi Bucovina a fost arsă imediat, chiar dacă 

nu era decât pură literatură. Întregul fond de la „Casa Şcoalelor”, cărţi despre cultura 

populară naţională si lucrări religioase au fost de asemenea arse”, 

 

notează CIA. 

     Totodată, se menţionează, cu un grad înalt de alertă, faptul că un „comitet tovărăşesc” 

condus de Mihai Roller „purifică” Arhivele Naţionale, distrugând documente istorice 

inestimabile care dovedesc ORIGINEA LATINĂ A POPORULUI ROMÂN. 

     Este vorba de „un tezaur național al poporului român”, avertizează CIA. 

 

„Aceste comori includ hărţi, documente, fotografii, fişe lexicografice unice ale limbii 

române”, care constituie „o sursă inestimabilă de informaţii geografice şi lingvistice” şi 

care „dovedesc ORIGINEA LATINĂ A LIMBII ROMÂNE”. 

 

     Acestea au fost arse pentru că nu mulţumeau Comitetul Slavic (Comisia de Slavistică) 

care le-a cercetat, se arată în NOTA CIA care tratează şi transformarea Academiei 

României în Academia RPR, după modelul sovietic, pe baze ideologice. 

Spre final, la punctul 8, RAPORTUL subliniază: 

„Conducătorii acestor acţiuni sunt: 

a) Petre Constantinescu-Iaşi, descris ca „eroul literaturii naţionale române”, comunist 

ilegalist. 

b) Mihail Roller, un evreu, care a acordat o atenţie deosebită documentelor istorice 

româneşti din arhivele statului. A condus un comitet special pentru a căuta dovezi istorice 

privind legăturile dintre România şi URSS. 

c) Barbu Lăzăreanu, (născut Baruch sau Avram Lazarovici) un evreu, bibliotecar al 

Academiei. Cel puţin patru străzi din România îi poartă numele politrucului care a ars 

cărţile româneşti din bibliotecile ţării: în Bucureşti, Botoşani, Suceava şi Craiova. 
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d) Emil Petrovici, (originar din Iugoslavia) de asemenea un membru pro-sovietic al 

Academiei.”  

     O stradă din Cluj Napoca îi poartă numele politrucului care a ars cărţile româneşti din 

bibliotecile ţării. 

La 9 iunie 1948, cu concursul personajelor de mai sus au fost excluşi din Academie, 

printre alţii, Simion Mehedinţi, Alexandru Lapedatu (secretarul general al vechii 

Academii), Ioan Lupaş, Ion Nistor, Silviu Dragomir, Dimitrie Gusti (preşedintele 

Academiei în momentul epurării), Pantelimon Halippa, Onisifor Ghibu, Zenovie 

Pâclişanu, Constantin Rădulescu-Motru (fost preşedinte al Academiei), Lucian Blaga, ş.a. 

(Petre Popescu Gogan, „Demolarea” Academiei Române, Memoria, nr. 28, p. 8-53 via 

Liviu Pleşa, studiul citat). 

 

Ștefan Buciu 
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Poem 
 

Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi 

şi ţi-aş săruta talpa piciorului, 

nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, după aceea, 

de teamă să nu-mi striveşti sărutul?… 
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Emoție de toamnă 
 

A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, 

cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. 

Mă tem că n-am să te mai văd, uneori, 

că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori, 

că ai să te ascunzi într-un ochi străin, 

şi el o să se-nchidă cu o frunză de pelin. 

Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac, 

iau cuvintele şi le-nec în mare. 

Şuier luna şi o răsar şi o prefac 

într-o dragoste mare. 
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Pean 
 

Nu trebuie înţelese sentimentele, – 

ele trebuie să fie trăite. 

Nu trebuie înţeleşi porcii, – 

ei trebuie să fie mâncaţi. 

Nu trebuie înţelese florile, – 

ele trebuie să fie mirosite. 

Nu trebuie să fie înţeleasă pasărea, – 

lăsaţi-o pe ea singură; 

nu-i faceţi ramură din inima voastră, 

nu-i beţi cu respirarea voastră aerul, 

aerul de sub aripă… 

Nu trebuie mai ales să înţelegem, – 

trebuie mai ales să fim; 

dar mai ales trebuie să fi fost, 

într-adevăr mai ales să fi fost. 
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A cumpăra un câine 
 

A venit îngerul şi mi-a spus: 

– Nu vrei să cumperi un câine? 

Eu nu am fost în stare să-i răspund. 

Cuvintele pe care i le-aş fi putut striga erau 

lătrătoare. 

– Nu vrei să cumperi un câine? 

m-a întrebat îngerul, ţinând în braţe 

inima mea 

lătrătoare, 

dând din sânge ca dintr-o coadă. 

– Nu vrei să cumperi un câine? 

m-a întrebat îngerul 

în timp ce inima mea 

dădea din sânge ca dintr-o coadă. 
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A patra scrisoare 
 

Cine crede că moartea are coșciug 

e prost și se înșală. 

Numai viața are coșciug. 

El se numește chiar trupul. 

  

Cine crede că vulturul zboară 

din pricină de aer și din pricină de aripi 

se înșală amarnic. 

Vulturul zboară din faptul 

că eu mă gândesc că el zboară. 

  

Eu sunt din pricina faptului că mă gândesc 

că eu sunt. 

Exaltare de punct 

explodând în ceruri. 

Existența nu există 
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Artă poetică 
 

Dacă s-ar descuraja poetul 

ar cădea frunzele din copaci,- 

şi ramurile lor ar rămâne 

ca nişte spânzurători. 

Dacă s-ar descuraja poetul, 

femeile gravide 

n-ar mai naşte, 

n-ar mai naşte niciodată. 

Dar, din graţie şi din grijă, 

moare întotdeauna, întotdeauna, 

înainte de a se descuraja. 
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Cântec 
 

Ningea peste părul ei lung şi negru 

peste părul ei ondulat ca Dunărea 

ningea, ningea şi ninsoarea se topea 

şi părul ei lung şi negru 

ca Dunărea de ondulat rămânea 

peste delta de inimă a mea, 

când ningea şi ningea şi ningea 

peste părul ei negru 

şi ondulat ca Dunărea, 

peste delta de inimă a mea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



392 
 

 



393 
 

LED Force magazin                                                                              Nr.3 Septembrie 2019 

 

Deși răsăritul soarelui 
 

Deși răsăritul soarelui 

e-o treabă bărbătească, 

locul unde orizontul urlă 

rupt de culorile lui, 

îmi place să-l prelungesc 

cu-un trup de femeie. 

Așa arată iubita mea dormind: 

capul ei e un nod cu fundă 

și unde i se sfârșește creștetul 

începe aerul dimineții. 

Iar inima îmi bate-n coaste 

ca un leopard domolit în cușcă, 

altfel ar lua-o razna în sus 

și-ar ajunge-n curând să fie 

prima inimă din lună. 
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Cântec de primăvară 
 

Desigur, primăvara mi-a ţâşnit din tâmple. 

De umbre, umerii îmi şiroiesc, tăcut, 

prea bine mi-e şi nu mă mai pot rumpe 

de aerul rotund ce m-a-ncăput. 

E-ntâia oară când rămân fără de viaţă, 

de primăvară-ncercuit cu frânghii, 

până miresmele îmi dau un pumn în faţă, 

trezindu-mă, le-adulmec şi le mângâi. 

Şi mor a doua oară, când îmi taie chipul 

pala de raze atârnând de crengi 

şi iar mi se roteşte-n păsări timpul, 

când pasul tău răsună pe sub crengi. 

Cu văzu-nchis, simt cum îmi bat peste sprâncene 

imaginile tale, clinchetând. 

Mor sacadat şi reînviu din vreme-n vreme, 

de-otrava morţii sufletu-mi eliberând. 

O, primăvara flăcări roşii-nalţă. 

Pe rugul lor mi-e sufletul întins 

până miresmele îmi dau un pumn în faţă, 

şi mă trezesc, şi-nving şi sunt învins. 
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Pușca 
 

Pușca este compusă din trei părți: 

partea de sus 

partea de mijloc 

și partea de jos. 

Partea de sus este compusă din: 

partea de sus a părții de sus și 

partea de mijloc a părții de sus și 

partea de jos a părții de sus. 

Partea de mijloc este compusă din: 

partea de sus a părții de mijloc și 

partea de mijloc a părții de mijloc și 

partea de jos a părții de mijloc. 

Partea de jos este compusă din: 

partea de sus a părții de jos și 

partea de mijloc a părții de jos și 

partea de jos a părții de jos. 

 

Foc! 
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Ultima noapte a lui Nichita 
      

     În noaptea de 12 spre 13 decembrie 1983, Nichita Stănescu ajungea la Spitalul de 

Urgenţă Fundeni, acuzând dureri puternice în zona ficatului. 

Cu o zi înainte fusese la nunta unor prieteni. 

A ajuns la Bucureşti, cu trenul, chiar în seara aceea, cu câteva ore înainte să moară. 

 

     Pe coridoarele spitalului a mers singur. Până în ultima clipă, a fost și a încercat să 

rămână conștient, privind moartea în față, vrând să înțeleagă… 

Nichita Stănescu a murit la puțin timp după ora 2 noaptea, în urma unui stop cardio-

respirator, diagnosticul oficial. 

Însă Nichita Stănescu se lupta de ani întregi cu alcoolul și cu boala. 

Poetul Cezar Ivănescu, un prieten de-al lui, avea s-o spună ceva mai târziu: 

„La autopsie, s-a constat că nu mai avea nici măcar o celulă de ficat. Şi-l băuse pe tot“. 

     Viața boemă pe care o ducea Nichita nu era un secret pentru nimeni. 

Așa cum nu era un secret faptul că în ultimii ani alcoolul i-a ros viața încet, încet și că 

niciuna dintre încercările celor din jur de a-l face să se oprească nu a dat rezultate. 

Dora, ultima lui mare iubire, care i-a fost și soție până la final, s-a luptat să-i convingă pe 

toți prietenii lui să-l ajute să lupte cu alcoolul. 

Ar fi existat, se pare, un fel de conjurație semnată de ei toți. 

Însă Nichita avea deja ciroză la acel moment. Iar toți cei care intrau în casa lui erau 

percheziționați de Dora să nu-i aducă vreo sticlă de băutură. 

 

„Nichita nu era un tip pretențios. 

Umbla cu o cămașă și cu un pantalon de stofă, nu făcea paradă, nu avea mașină”, 

 

și-l amintea muzicianul Johnny Răducanu, cu care a fost prieten bun. 

 

„Soru-sa, Mariana, se ocupa de menaj și-i aducea rufele spălate. 

Și el ouă fierte mânca și cu slănina, că asta îi plăcea lui. Și bea vodcă. Pe urmă, când s-a 

însurat pentru ultima oară, Dora l-a obligat să mănânce mai bine, să se îmbrace mai bine, 

că până atunci el nu era așa. În ziua când și-a pus telefon și a început să mănânce mâncare 

gătită nu mai era el. 

Îmi spunea: 

„Bătrâne, ai văzut ce mi-a făcut nevastă-mea?!… 

Mi-a pus telefon și îmi dă să mănânc mâncare gătită!”. 
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     Nichita n-avea clanță la ușă 
 

     Cum era, de fapt, acasă la Nichita Stănescu, în acel mic univers boem, în care viața lui 

a ars intens, până la 50 de ani? 

„Totul era magic la el”, își amintește pictorul Mircea Dumitrescu, un alt bun prieten al 

poetului. 

„De când intrai. Te întâmpina normal un om total sărac care, până să se însoare cu Dora, 

avea o saltea aşezată pe jos şi o masă cu şase scaune bonanza, pe care şi alea cred că i le 

dăduse cineva, şi un dulăpior bonanza, dar bătălia, vorbele, ideile… Era un loc unde te 

informai şi puteai să ştii tot. Din afară. Brusc. Erai în plin cancan. Mi-aduc aminte… 

Veneau şi generali de Securitate şi oameni foarte mari, erau şi mediocri mulţi care se 

vânturau pe acolo. Vă daţi seama că, dacă era un om care n-avea clanţă la uşă… Împingeai 

uşa şi intrai în casă, pur şi simplu. La fel se întâmpla şi când locuia dincolo, pe Grigore 

Alexandrescu, la dna Covaci, avea o căsuţă în spate pe strada aia, dar viaţa se petrecea în 

spaţiul public. Ţin minte o imagine când cineva a venit şi i-a zis: 

„Fii atent, că ăsta e general de Securitate”. 

La care Nichita a zis: 

„Păi, mai bine să audă un general de Securitate decât să audă vreun mic căţel care cine ştie 

cum îmi răstălmăceşte vorbele… .” 

 

     Așa a trăit Nichita până la sfârșit. Cu un fel de libertate pe care și-a creat-o singur și la 

care n-a vrut să renunțe. Iar alcoolul care l-a ucis a făcut, de fapt, parte din ea. 

„În vara lui 1977, atunci când m-am împrietenit cât de cât cu Nichita, era deja dependent 

de alcool. Mai bine zis, de vodcă”, a povestit și Ștefan Agopian. „Cu toate că bea foarte 

mult, peste două sticle de vodcă pe zi, Nichita nu era aproape niciodată beat. Alcoolul îi 

producea o stare de efervescenţă intelectuală vecină cu geniul“. 

     Dar efervescența și geniul l-au costat viața. Nichita reuşea întotdeauna să înşele 

vigilenţa Dorei şi îşi găsea tot felul de ascunzători pentru sticlele cu votcă: în pendulă sau 

în cutia televizorului. 

 

     De la nuntă, pe drumul spre mormânt 
 

     Deși s-a simțit tot mai rău în ultima perioadă și deja își dădea seama că îl trădează 

corpul, nu-i mai plăcea cum arată în fotografii, a continuat să trăiască la fel ca până atunci. 

 

     Pe 9 decembrie 1983, sfârșitul era aproape. Se afla la Drobeta Turnu-Severin, martor la 

căsătoria prietenilor Ofelia Rotaru și Alexandru Condeescu. S-a bucurat de călătorie, dar 

le-a spus că se simte cam obosit din cauza unor nopți nedormite. 
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     La cină, urmându-și obiceiul, îi scrie un poem gazdei, apoi se retrage în cameră, mai 

devreme decât obișnuia. Ficatul lui era măcinat de ciroză. 

     Duminica, pe 11 decembrie, Nichita se trezește târziu, pe la prânz. Mai avea de trăit 

doar o zi. Și totuși, împreună cu cei doi tineri căsătoriți și cu Dora face planuri de viitor. 

Deși inițial stabiliseră să stea mai mult, poetul hotărăște să se întoarcă cu toții, a doua zi la 

București. 

     Luni de dimineață nu se trezește însă la timp ca să prindă trenul. Doarme din nou până 

spre prânz și refuză să mănânce. Spune că nu se simte bine. Nu se ridică deloc din pat până 

când vor pleca, a doua zi, cu un alt tren. În tren, într-un compartiment unde călătoresc 

singuri, se întinde pe canapea și doarme agitat până la București. Trenul intră în Gara de 

Nord după ora 10 noaptea. Când ajunge acasă, Nichita se culcă… 

     Noaptea, însă, durerile devin tot mai puternice. Același Mircea Dumitrescu își 

amintește o întâmplare despre care spune că l-a bântuit de-atunci în fiecare zi: 

„Mi-a dat telefon şi a zis „Vino repede!”. Avea salteaua pe jos şi îi ţâşnea sânge din buze 

şi din limbă şi murdărise deja peretele. 

Şi mi-a zis: 

„Mircea, stai tu aici, că nu vreau s-o sperii pe Dora”. 

     El neştiind că mie mi-e cumplit de frică să văd pe cineva care moare… 

Dar am stat. Atunci aşa s-a întâmplat. Că din atâta lume care avea maşină nu s-a găsit 

nimeni şi am chemat eu un prieten cu o maşină şi l-am dus la spital. 

I-am spus că e vorba de Nichita, dar nu ştia cine e Nichita. Şi atunci m-am trezit la 

realitate. Nu cultura e aia pe care o ştie lumea…” 

     Până la mașină și apoi pe coridoarele spitalului, Nichita a mers pe picioatele lui, tot 

timpul conștient, dar criza s-a repetat, din ce în ce mai violentă. La câteva minute după ora 

2 noapte, lupta s-a sfârșit și Nichita a murit. Stop cardio-respirator. 

 

„Ce din poem îţi place mai mult?”, îl întrebase amicul Aurelian T. Dumitrescu. 

„Odă în metru metru antic”, pentru că începe cu cel mai frumos vers care s-a scris vreodată 

în limba română: 

„Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”, i-a răspuns Nichita. 

„Viaţa asta trece prea repede, îngrozitor de repede. 

N-apuci să te naşti, c-ai şi îmbătrânit.” 

Și punct. 

Prietenul lui, Johnny Răducanu, căruia îi spusese oarecum premonitoriu: 

„când oi muri, am să fiu un amărat de poet, care n-o să aibă nici cruce!”, 

ani întregi a mers la mormânt, unde vărsa câte o sticlă de vodcă pe pământ… 
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„Când vezi soarele răsărindu-ți în față, întoarce-te brusc pentru că el îți răsare de fapt 

din spate! 

Când ți-e frig, dezbracă-te pentru că altfel riști să arzi! 

Nu da importanță și timp de auz stigătului. Apropie-te alergând de cel care strigă. 

Oroarea nu e de sânge ci de inimă. Dragostea nu este de femeie ci de nașterea pe care ea 

o poate îndura. 

Nu se face niciodată seară decât pentru proști! Răsăritul stelelor e cu mult mai măreț 

decât răsăritul soarelui! 

Dacă este un păcat faptul că suntem oameni, nu este o ispășire faptul că murim. 

Adevărul, care oricum ne este refuzat, e mai puțin important decât dragostea, pe care 

urmează abia să o pierdem. 

Globul pământesc este mult prea mic și mult prea neîncăpător ca să ai dreptul singuratic 

la eroare. Fii perfect aici, ca să poți greși între două stele, unde e loc liber și imens, și 

înțelgere pe măsură! 

Lumina soarelui este orbitoare, dar atât. Adevărata lumină nu este nici măcar cea a 

stelelor care e cu mult mai orbitoare pentru ochiul apropiat lor, ci lumina care nu-și mai 

aduce aminte de sursa ei. 

 

N-ai cum să te ferești de ea. 

Trupul în care locuiești e cu mult mai de departe decât ți-ai închipui depărtarea. 

Faptul că el te doare sau faptul că el îți dă plăcere, nu are nicio rubedenie cu tine. 

Află că mai apropiat este trupul pietrei de piatră, deși distanța dintre el și ea e infinită, 

decât clipa pe care o străbați de străbaterea ta în clipă. 

Fiule, sufletul meu este bucuros că știi să citești. Dacă și înțelesul celor citite te va dori, te 

va fi, fiindu-te. 

Dacă nu, nu! 

Adio! 

 

Al vostru, Nichita.” 
 

 

Testament 

Nichita Stănescu 
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NNNIIICCCUUU   AAALLLIIIFFFAAANNNTTTIIISSS   

EEEmmmoooțțțiiieee   dddeee   tttoooaaammmnnnăăă   

https://www.youtube.com/watch?v=aIEPNB0OXSs
https://www.youtube.com/watch?v=aIEPNB0OXSs
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         MMMuuuzzziiicccăăă   
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FFFooorrreeevvveeerrr   bbbllluuueeesss   

https://www.youtube.com/watch?v=rk8bEbmwOh0


406 
 

  

BBB...BBB...   KKKIIINNNGGG   

LLLiiivvveee   aaattt   RRRoooyyyaaalll   AAAlllbbbeeerrrttt   HHHaaallllll   ---   222000111111   

https://www.youtube.com/watch?v=E5_j91FjsXM
https://www.youtube.com/watch?v=E5_j91FjsXM
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https://www.youtube.com/watch?v=e0npW4WoGmc
https://www.youtube.com/watch?v=e0npW4WoGmc
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https://www.youtube.com/watch?v=s021m2C7-aI
https://www.youtube.com/watch?v=s021m2C7-aI
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https://www.youtube.com/watch?v=ekO_9sm9pVA
https://www.youtube.com/watch?v=ekO_9sm9pVA
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https://www.youtube.com/watch?v=ZPeUzqSyHeI&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=ZPeUzqSyHeI&t=156s
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https://www.youtube.com/watch?v=ECDzoRJHfdA
https://www.youtube.com/watch?v=ECDzoRJHfdA
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SSSTTTEEEVVVIIIEEE   RRRAAAYYY   VVVAAAUUUGGGHHHAAANNN   

MMMooonnntttrrreeeuuuxxx   ---   111999888555   

https://www.youtube.com/watch?v=mMTblDDqJUA
https://www.youtube.com/watch?v=mMTblDDqJUA


413 
 

 

SSSCCCHHHIIILLLLLLEEERRR   

AAAttteeemmmlllooosss   llliiivvveee   ---   222000111000   

https://www.youtube.com/watch?v=ijBM0LEnqbE
https://www.youtube.com/watch?v=ijBM0LEnqbE
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TTTAAANNNGGGEEERRRIIINNNEEE   DDDRRREEEAAAMMM   

BBBoooiiillleeerrr   rrroooooommm   –––   DDDeeekkkmmmaaannnttteeelll   fffeeessstttiiivvvaaalll   ---   222000111888   

https://www.youtube.com/watch?v=cdFHE73aOMI
https://www.youtube.com/watch?v=cdFHE73aOMI
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         TTTeeeaaatttrrruuu   
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EEERRRNNNEEESSSTTT   HHHEEEMMMIIINNNGGGWWWAAAYYY   

AAAdddiiiooo   aaarrrmmmeee   ---   111999888333   

https://www.youtube.com/watch?v=j8Hy3D1en8Y&t=447s
https://www.youtube.com/watch?v=j8Hy3D1en8Y&t=447s
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         FFFiiilllmmm   
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FFFIIILLLMMM   AAARRRTTTIIISSSTTTIIICCC   

AAAccctttooorrruuulll   șșșiii   sssăăălllbbbaaatttiiiccciiiiii   ---   111999777555   

https://www.youtube.com/watch?v=JnEd1vHfwY8
https://www.youtube.com/watch?v=JnEd1vHfwY8


419 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         AAArrrttteee   ppplllaaassstttiiiccceee   
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Dumitru Sandu 
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Doina Fuiorea 
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Silvia Stamatescu 
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Luminița Feodoroff 
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Doina Maria Constantin 
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Gheorghe Drăgan 
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Alexandru Darida – „Elixirul vieții” 
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Simon Marian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artasim.ro/?fbclid=IwAR2niFWM_YBTDtU-R9QNUZO13sL1TS41CZC9Fk-RR0c4oNwsOXIx24oe8CQ
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Ilie Ionașcu 
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Sorina Mateuț 
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https://www.youtube.com/watch?v=5pS6TymD6II&t=260s
https://www.youtube.com/watch?v=5pS6TymD6II&t=260s


432 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         SSSpppooorrrttt   
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AAANNNTTTHHHOOOIIINNNEEE   HHHUUUBBBEEERRRTTT   

111999999666   ---   222000111999   

https://www.youtube.com/watch?v=VznYP6_fv5U
https://www.youtube.com/watch?v=VznYP6_fv5U
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MMMaaarrreeellleee   ppprrreeemmmiiiuuu   aaalll   IIItttaaallliiieeeiii   ---   MMMooonnnzzzaaa   222000111999   

RRReeezzzuuummmaaatttuuulll   cccaaallliiifffiiicccăăărrriiilllooorrr   

https://www.youtube.com/watch?v=5UTD-AqCn-s
https://www.youtube.com/watch?v=5UTD-AqCn-s
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MMMaaarrreeellleee   ppprrreeemmmiiiuuu   aaalll   IIItttaaallliiieeeiii   ---   MMMooonnnzzzaaa   222000111999   

RRReeezzzuuummmaaatttuuulll   cccuuurrrssseeeiii   

https://www.youtube.com/watch?v=h-ce3gPMsGc
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MMMaaarrreeellleee   ppprrreeemmmiiiuuu   aaalll   IIItttaaallliiieeeiii   ---   MMMooonnnzzzaaa   222000111999   

CCCooonnnfffeeerrriiinnnțțțaaa   dddeee   ppprrreeesssăăă   dddeee   ddduuupppăăă   cccuuurrrsssăăă   

https://www.youtube.com/watch?v=TJkBVbF1sXU
https://www.youtube.com/watch?v=TJkBVbF1sXU
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MMMaaarrreeellleee   ppprrreeemmmiiiuuu   dddiiinnn   SSSiiinnngggaaapppooorrreee   ---   222000111999   

RRReeezzzuuummmaaatttuuulll   cccaaallliiifffiiicccăăărrriiilllooorrr   

https://www.youtube.com/watch?v=p-e5R5-ajtg
https://www.youtube.com/watch?v=p-e5R5-ajtg
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MMMaaarrreeellleee   ppprrreeemmmiiiuuu   dddiiinnn   SSSiiinnngggaaapppooorrreee   ---   222000111999   

RRReeezzzuuummmaaatttuuulll   cccuuurrrssseeeiii   

https://www.youtube.com/watch?v=VhPw8gtfgv4
https://www.youtube.com/watch?v=VhPw8gtfgv4
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MMMaaarrreeellleee   ppprrreeemmmiiiuuu   dddiiinnn   SSSiiinnngggaaapppooorrreee   ---   222000111999   

CCCooonnnfffeeerrriiinnnțțțaaa   dddeee   ppprrreeesssăăă   dddeee   ddduuupppăăă   cccuuurrrsssăăă   

https://www.youtube.com/watch?v=YgTaRkvxMKo
https://www.youtube.com/watch?v=YgTaRkvxMKo
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MMMAAARRRCCCOOO   SSSIIIMMMOOONNNCCCEEELLLLLLIII   

111999888777   ---   222000111111   

https://www.youtube.com/watch?v=SSn_w9JwhFE
https://www.youtube.com/watch?v=SSn_w9JwhFE
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MMMoootttooo   GGGPPP   –––   SSSaaannn   MMMaaarrriiinnnooo   ---   222000111999   

RRReeezzzuuummmaaatttuuulll   cccaaallliiifffiiicccăăărrriiilllooorrr   

https://www.youtube.com/watch?v=6_3tY4qVhyc
https://www.youtube.com/watch?v=6_3tY4qVhyc
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MMMoootttooo   GGGPPP   ---   SSSaaannn   MMMaaarrriiinnnooo   ---   222000111999   

RRReeezzzuuummmaaatttuuulll   cccuuurrrssseeeiii   

https://www.youtube.com/watch?v=7nzDDm3i-t8&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=7nzDDm3i-t8&t=28s
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RRReeepppeeerrreee   dddiiinnn   JJJuuudddooo   ---   222000111999   

PPPaaarrriiisss   ---   GGGrrraaannnddd   SSSlllaaammm   

https://www.youtube.com/watch?v=eLWXRdn9uUM
https://www.youtube.com/watch?v=eLWXRdn9uUM
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JJJEEEAAANNN   CCCLLLAAAUUUDDDEEE   vvvaaannn   DDDAAAMMMMMMEEE   

AAAdddeeevvvăăărrruuulll   dddeeesssppprrreee   ccceee   sss---aaa   îîînnntttâââmmmppplllaaattt...   

https://www.youtube.com/watch?v=TNrJjDep92o
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     Din secretele unui gigolo de țară 
 

     Veșnicia s-a născut la sat. La fel și John. Pe numele real Ion al Frosincei, bărbatul s-a 

simțit dintotdeauna omul nepotrivit la locul nepotrivit. 

Barza îi greșise destinația la naștere și il scăpase in cap, într-un sătuc uitat de lume. Nu-i 

plăcea viața la țară, nici obiceiurile rurale, nici măcar serbările sătești când spre dimineață 

îl înhăța norocul și mai tăvălea câte o țărăncuță prin fanul proaspăt cosit. Asta era doar una 

dintre cele puține și mai de preț distracții sătești. Dar ce să-i faci? 

Viața nu-i întotdeauna dreaptă așa cum nu-i întotdeauna strâmbă și John înțelesese acest 

lucru în urmă cu mulți ani. 

     Era băiat finuț. Se șlefuise atent de-a lungul timpului deși viața rurală încercase să-i 

frângă ambițiile colosale și ideile mult prea mărețe. Dorea o viață boemă, de artist. Se 

visase cântăreț de mic copil dar vocea nu-l ajutase niciodată. Se visase actor dar nici talent 

nu avea prea mult. Pictor nici atât că câteodată destul de des, îi tremurau mâinile de la 

țuica băută la birtul din sat. Și uite așa, într-o noapte lungă, plină de insomnii și planuri 

nerealizabile, John avu o revelație. Știa ce carieră să-și aleagă. Tot în mediul artistic. Se va 

face gigolo.  Doar putea vinde iubire contra-cost. Atuul lui? Îl recomanda fizicul și 

mușchii bine lucrați de la programul intensiv de sapă și coasă. Avea și un idol, un model 

de succes. Vărul lui. Un țaranus ajuns la București și care prin metode mult prea 

neortodoxe ajunsese să aibă o viață bună. Și bună, știi ce zic? Croaziere pe Mediterana, 

mese în restaurante de lux și țoale făcute pe comandă. Și toate astea cum? Cu câteva 

tavaleli prin așternuturile unor doamne de vârsta a treia. 

Era un troc echitabil. Văru le vindea dragoste, complimente și iluzii iar domnișoarele de 

vârsta a treia îl adorau. Și-i cumpărau dragostea și cuvintele frumoase, în porții mai mici 

sau mai mari, după posibilitățile financiare si apetitul fiecăreia. Așa vroia și John. Prețul 

plătit era prea mic pentru așa o viață de lux . Așa că plin de hotărire, trecu la treabă. Își 

vându vaca și își repară dinții. Vându cazanul de țuică rămas moștenire de la strabunicul și 

se ințoli. Și apoi făcu gestul suprem, de o cutezanță rară. Vându casa părintească și cu 

banii luați, cumpără un parfum de firmă și un bemveu la mâna a treia. Era obosit și 

huruitor rău săracu bmv, ziceai că se dezintegrează la fiecare frană mai bruscă  dar John 

spera ca după câteva partide reușite să îl schimbe cu o variantă mai aratoasă. Ceva mai 

nou. Și așa cu toate puse la punct, părăsi satucul uitat de lume și autoritați și plecă la 

capitală. 

     Ajuns acolo, se cază într-un hotel modest situat la marginea orașului și se apucă de 

treabă. Prima oară dădu anunț la ziar. Tânăr bine dotat și prezentabil ofer companie 

doamnelor foarte generoase. Ofer clipe de neuitat și multă discreție. După câteva ore, sună 

telefonul. La capătul celălalt al firului o voce tenebroasă de femeie îi ceru detalii. Dar  
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     John, deși un pic emoționat, nu se pierdu cu firea. Negocie la sânge un tarif cât mai 

mare pentru o noapte de iubire și stabili data întâlnirii.  

Doar un singur lucrul îl speria, clienta necunoscută avea gusturi cam ciudate. Îl vroia 

îmbrăcat în gladiator și mut. Cât mai puțin dialog și cat mai multă acțiune, precizase ea de 

la bun început. Nu îi plăcea vorba multă așa că John se conformă. Își închirie un costum de 

carnaval și așteptă cu nerăbdare ziua următoare. A doua zi se întâlniră la un hotel de lux 

din oraș. O recunoscu imediat. După trandafirul pe care îl ținea în mâna, privirea lacomă, 

statura masivă și ridurile din dotare. Semăna cu un comandant de oști. Urcară împreună în 

camera rezervată cu o seară înainte și se cunoscură mai bine. Ea…avea o lungă lista de soți 

decedați și o avere impresionantă. El avea trac. Si o dispozitie foarte putin romantică. Dar 

se vindecă repede de emoții si lipsă de chef când văzu teancul de dolari ce se odihnea 

liniștit pe o noptieră. 

     Nici nu se apucă bine John de treabă cand politia năvali peste ei. Era o inscenare. 

Politia pescuia baieții veseli, mulți dintre ei escroci sentimentali internationali. Lui John nu 

ii facură nimic. Era la prima abatere dar se hotari el după o noapte petrecută intr-o celulă 

friguroasă, să renunțe. Pana la urmă, nu era de el o asemenea carieră. Prea multe riscuri și 

prea puține  beneficii. Așa că se mută inapoi in sătucul linistit si se apucă de agricultură. 

Vandu Bmv-ul, iși cumpară o căruță și se insură cu cea mai cuminte fată din sat. Era mult 

mai liniștit. Decat un gigolo falimentar, mai bine un gospodar imbogățit din muncă 

agricolă . Și in fond și la urma urmei, banii obținuti prin metode necinstite vor costa 

intotdeauna mult prea mult. 
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     Aberațiile anului, trenduri din lumea largă 
     Mare e grădina internetului și mulți sar gardul în ea. Ba unii, chiar se mai împiedică și 

cad. Astăzi voi vorbi despre aberațiile anului, multe dintre ele necunoscute la noi, la 

români . 

 

     Free Bleending. 
     Încep cu cel mai șocant și halucinant trend. În America si Anglia, femeile s-au hotărât 

ca într-un gest maxim de emancipare să renunțe la tot ce înseamnă absorție în perioada 

delicată a lunii. Așadar, defilează mândre tare, pătate peste tot și surâzătoare. Ba mai mult, 

organizează și câte o mică manifestare, toate fără absorbante, asta pentru a reaminti lumii 

că sunt libere. Nu am nimic de comentat decât o cruce largă și un Doamne ferește! 

 

     Rujul pentru bărbați 
     Acesta nu e atât de nou și a apărut și în România. Rujul pentru bărbați e hidratant, 

cremos și disponibil în zeci de nuanțe. De la bej nude la roz pudra. După gust și preferințe. 

Acum ce pot să spun? S-au gândit și la noi femeile. Dacă-ți uiți machiajul acasă, poți 

împrumuta rapid de la partener. 

Întrebarea mea e: 

pe când și niște tocuri, sutiene și extensii de par pentru bărbați.  

Barem să avem totul la comun. 

 

     Ceasul vibrator 

     Apărut în Anglia, acest tip de ceas se fixează în chiloții femeii. Vibrează și tremură cu 

spor la fiecare alarmă matinală. Are 27 de niveluri și garanție un an . Inventatorul 

garantează că în modul acesta, te trezești la timp și cu zâmbetul pe buze. Ceea ce mă 

șochează e faptul că compania producătoare tocmai a anunțat că a epuizat stocul. Va dați 

seama câte femei nesatisfăcute sunt?De soț sau de program . Sau chiar de ambele. 

 

     Oul prăjit la pungă 

     O companie din Spania a lansat un nou produs destinat gospodinelor nepricepute. Oul 

ochi la pungă. Are garanție 10 zile și este bine ambalat. Adică, mănânci ceva de plastic, 

ambalat în plastic. Întrebarea mea e: 

 ce faci dacă se sparge gălbenușul? 

Mănânci amestecătura aia sau te riști în mod tradițional să prăjești un ou. 

Hai că nu o fi atât de greu. Cam atât cu trendurile din lumea largă. 

Sincer, dacă vremurile se anunță așa, eu nu vreau să fiu la modă. 
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Alinuța 
 

Pe o bancă stătea Alinuța.  

Era tristă.  

La un moment dat vine Moș Crăciun și vazând-o atât de tristă s-a 

gândit să-i îndeplinească 3 dorinte. 

- Care este prima ta dorintă, fata moșului ? 

- Păi… îmi doresc un Merțan. 

- Dorința îți este îndeplinită. 

 Care este a doua ? 

- Păi… îmi doresc o vilă. 

- Și această dorință îți este îndeplinită. 

Și care ar fi ultima ? 

- Aș vrea un cont în bancă, să nu mai am grija banilor. 

- Ți-am îndeplinit și această dorință. 

 Acum, fata moșului…, ia încearca tu un sex oral. 

- Dar cum se poate așa ceva. 

Eu nu-s curva.... 

- Dar pentru toate dorințele pe care le-am indeplinit... 

- Bine. 

Peste 10 minute Alinuța termină cu sexul oral și moșul îi spune: 

- Fata moșului…, ai 18 ani…, tu mai crezi la varsta asta în Moș 

Crăciun ? 

 

 

Dulăi studenți 
 

Trei câini, prieteni, se hotărăas să dea examen la facultate. 

Unul din ei hotărățte să dea examen la Facultatea de drept. 

Al doilea se hotărăște pentre Facultatea de medicină. 

Al treilea decide să dea examen al Politehnică. 

După un an se întâlnesc… 

Primul (cel de la drept): Măi, la noi e mișto de tot. Care hămăie… 

ăla câștigă 

Al doilea (cel de la medicină): La noi sunt gagicuțe în prostie, le mai 

faci câte-o examinare… 

Dar la tine? Îl întrebară amândoi pe cel de la Politehnică… 

- La noi? Eh… viață de câine… 
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Ardeleni la vânătoare 
 

Doi ardeleni merg la vânătoare. 

După o vreme obosiți și fără nimic în tolbă hotărăsc să mănânce. 

Cum ei nu mănâncă fără să tragă o horincă, 

reușesc să se torpileze bine de tot și adorm la umbra unui pom. 

Spre seară, cand a început să se răcorească,Gheorghe se trezește, 

se freacă la ochi și observă deasupra lui un deltaplan. 

Speriat îl trezește în fugă și pe Văsâi și-i arata dihania, 

la care Văsâi îl intreaba: 

-Trag? 

-Trage! 

Văsâi bagă două patroane în pușcă și trage fără să stea pe gânduri. 

Gheorghe: 

-Nu cre’cè l-ai nimerit! 

Văsâi: 

Nu-i bai, bin’co dat drumu’ la om!!! 

 

Concurs de pictură 
 

Mare concurs internațional de pictură! 

Tematica era ca, din pictură să reiasă titlul tabloului. 

Candidate la marele premiu au fost selectate 4 țări: 

America, Franța, Rusia și România! 

Tabloul Americii o reprezenta pe Louise în pielea goală pe un iaht! 

Titlul tabloului era: O boarfa la uscat! 

Tobloul Franței era cu doua tipe goale într-un copac. 

Titlul tabloului era: Doua poame! 

Tabloul Rusiei o avea pe Natașa în pielea goală cu o secera în mână, 

iar titlul tobloului era: În așteptarea ciocanului! 

Iar în tabloul României era reprezentata Ileana, goala intr-un lan de 

grau 

iar in spatele ei o ceata de tarani fugind. 

Titlul tabloului era: Iobagi în fugă! 
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Dacă doriți puteți ajuta: 
 

Editura LED Force; 

Radio LED Force; 

Biblioteca LED Force, 

Galeriile de artă LED Force; 

cu mici donații, utilizând conturile următoare: 

 

 

Cont RON - RO16INGB0000999906617963 

Nume: Cristian Arsenoi 

IBAN: RO16INGB0000999906617963 

Banca: INGB CENTRALA 

Moneda: RON 

SWIFT: INGBROBU 

BIC: INGB 

 

 

Cont EUR - RO67INGB0000999908377692 

Nume: Cristian Arsenoi 

IBAN: RO67INGB0000999908377692 

Banca: INGB CENTRALA 

Moneda: EUR 

SWIFT: INGBROBU 

BIC: INGB 

 

 

Vă mulțumesc frumos. 
 

Cristian Arsenoi. 

 

 

 

 

  

https://wordpress.com/posts/edituraledforce.wordpress.com
http://90.84.229.234:8010/index.html?sid=1
https://www.facebook.com/LED-Force-Galerii-de-art%C4%83-1629280277174071/notifications/
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EEEdddiiitttuuurrraaa   LLLEEEDDD   FFFooorrrccceee   ---   NNNoooiii   nnnuuu   tttăăăiiieeemmm   cccooopppaaaccciiiiii   

LLLaaasssăăă---mmmiii   pppăăăddduuurrreeeaaa   
   

LLLaaasssăăă---mmmiii   BBBrrraaaddduuulll   îîînnn   pppăăăddduuurrreee,,,   

NNNuuu---lll   tttăăăiiiaaa   dddiiinnn   rrrăăădddăăăccciiinnniii,,,   

LLLaaasssăăă---mmmiii   hhhaaatttuuulll   pppllliiinnn   dddeee   mmmuuurrreee,,,   

SSSăăă   mmmăăă---nnnțțțeeeppp   ppprrriiinnn   mmmăăărrrăăăccciiinnniii.........   

   

LLLaaasssăăă---mmmiii   îîînnn   pppăăăddduuurrreee   FFFaaaggguuulll,,,   

FFFiiieee---mmmiii   uuummmbbbrrrăăă   lllaaa   iiizzzvvvooorrr,,,   

CCCrrreeeaaannngggaaa   llluuuiii,,,   fffiiieee---mmmiii   tttoooiiiaaaggguuulll,,,   

FFFrrruuunnnzzzaaa   llluuuiii,,,   fffiiieee---mmmiii   cccooovvvooorrr.........   

   

LLLaaasssăăă---mmmiii,,,   DDDoooaaammmnnneee   șșșiii   SSSttteeejjjaaarrruuulll,,,   

NNNuuu---LLL   dddaaa   ssscccââânnnddduuurrriii   lllaaa   ssstttrrrăăăiiinnn:::   

---   MMMââânnncccaaa---lll---aaarrr   ccciiiuuummmaaa   șșșiii   pppooojjjaaarrruuulll,,,   

PPPeee   pppăăămmmââânnntttuuulll   mmmeeeuuu   cccrrreeeșșștttiiinnn!!!   

   

LLLaaasssăăă---mmmiii   îîînnn   pppăăăddduuurrreee   PPPlllooopppuuulll,,,   

SSSăăă---mmmiii   pppăăăttteeezzz   dddooorrruuulll   cccuuu   sssââânnngggeee,,,   

SSSăăă   nnnuuu---mmmiii   vvviiinnnăăă,,,   aaazzziii,,,   pppoootttooopppuuulll,,,   

SSSăăă   vvveeezzziii   uuummmbbbrrraaa   cccăăă   mmmăăă   ppplllââânnngggeee!!!   

   

SSSăăă---mmmiii   lllaaașșșiii   pppăăăddduuurrreeeaaa---nnntttrrreeeaaagggăăă,,,   

SSSăăă   vvvăăăddd   LLLuuunnnaaa   sssuuubbb   fffrrruuunnnzzziiișșș;;;   

LLLaaasssăăă---mmmiii   iiinnniiimmmaaa.........   bbbeeettteeeaaagggăăă,,,   

NNNuuu   cccooopppaaaccciii   dddeee---aaacccuuurrrmmmeeezzziiișșș!!!   

   

VVVăăă   cccooonnnjjjuuurrr,,,   lllăăăsssaaațțțiii---mmmiii   pppăăăddduuurrreeeaaa   

SSS---aaassscccuuulllttt   dddoooiiinnneeellleee---nnn   aaammmuuurrrggg;;;   

CCC---aaammm   sssăăă   vvvăăă   bbbllleeesssttteeemmm   ssseeecccuuurrreeeaaa,,,   

CCCââânnnddd   dddiiinnn   ccceeerrruuurrriii   lllaaacccrrriiimmmiii   cccuuurrrggg!!!   
   

 


