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https://doxologia.ro/cantari/audio-vecernia-sfintei-cuvioase-parascheva
https://doxologia.ro/cantari/audio-vecernia-sfintei-cuvioase-parascheva
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Viaţa Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași 
 

     În fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuiește pe 

Cuvioasa Maică Parascheva. În chip deosebit, ea este cinstită în Moldova, întrucât de mai 

bine de 350 de ani moaștele ei se găsesc la Iași, fiind izvor de binecuvântare și însănătoșire 

duhovnicească și trupească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune să fie mijlocitoare 

către Preamilostivul Dumnezeu.  

     Dacă Sfânta Muceniță Parascheva, prăznuită la 26 iulie în Calendarul Ortodox, este cu-

noscută în popor cu numele "Sfânta Vineri", Cuvioasa Maică Parascheva a fost numită, 

mai cu seamă în Moldova, "Vinerea Mare".  

     Ca un simbol al unității Ortodoxiei de pretutindeni, viața de după moarte a Sfintei Pa-

rascheva arată că sfințenia ridică din neamul său pe omul ce s-a asemănat cu Dumnezeu, 

făcându-l lumină de iubire și apropiere între toți cei care mărturisesc și viază întru aceeași 

credință.  

Mărturie despre cinstirea adusă de strămoșii noștri Sfintei Parascheva sunt bisericile 

ctitorite cu hramul Cuvioasa Parascheva nu numai în Moldova, dar și în Transilvania și în 

Țara Românească. 

     Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pământ în prima jumătate a veacului al XI-lea. 

Prima învățătură în limba română despre viața sfintei o găsim în "Cartea românească de în-

vățătură" a mitropolitului Varlaam al Moldovei, Iași, 1643. 

     S-a născut în Epivata (azi Boiados), pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constan-

tinopol (mai târziu, Istanbul), pe atunci capitala Imperiului bizantin.  

Părinții ei, oameni de neam bun și credincioși, râvnitori spre cele sfinte, au crescut-o în 

frica de Dumnezeu, îndemnând-o spre deprinderea faptelor bune, dar mai ales a postului, 

rugăciunii și milosteniei. Un frate al ei, după ce a învățat carte, s-a călugărit sub numele de 

Eftimie; a fost ales episcop în localitatea Madite pentru dragostea față de cele sfinte și 

pentru cultura sa deosebită. 

     Sfânta Parascheva și-a petrecut anii copilăriei în casa părinților, sub ocrotirea acestora. 

Se spune că pe când avea zece ani, "fiind într-o biserică a Precistei" a auzit citindu-se, la 

Sfânta Liturghie, cuvântul Evangheliei: 

 

"Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și 

să-Mi urmeze Mie"  

 

(Marcu 8, 34).  

 

     Chemarea Mântuitorului a sădit în inima ei dorul de desăvârșire, încât și-a împărțit 

toate hainele săracilor. Același lucru l-a făcut și în alte împrejurări, fără să țină seama de 

mustrările părinților. 
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     Moștenind o mare avere de la părinți, împreună cu fratele ei, tânăra Parascheva a dăruit 

săracilor partea ce i se cuvenea de moștenire și, "părăsind frumusețea acestei lumi", s-a re-

tras "în adâncul pustiei".  

S-a oprit mai întâi la Constantinopol, unde a ascultat cuvinte de învățătură de la călugări și 

călugărițe cu aleasă viață duhovnicească. Urmând sfaturile acestora, a părăsit capitala, 

îndreptându-se spre ținutul Pontului. Vreme de cinci ani a rămas la Mănăstirea Maicii 

Domnului din Heracleea.  

     De aici a plecat spre Țara Sfântă, în dorința de a-și petrece restul vieții în locurile bine-

cuvântate de viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos și a Sfinților Apostoli.  

După ce a văzut Ierusalimul, s-a așezat într-o mănăstire de călugărițe în pustiul Iordanului, 

unde s-a nevoit cu postul și s-a înălțat duhovnicește în rugăciune, întocmai ca Sfântul Ioan 

Botezătorul, ca Sfânta Maria Egipteanca și ca atâția alți ostenitori ai pustiei roditoare de 

desăvârșire.  

     Mitropolitul Varlaam al Moldovei, în Cazania sa, spune că acum Sfânta nu mai avea 

grijă  

 

"nici de veșminte și de așternuturi, nici de mâncări și de mese, nici de casă sau 

slujnice, ci numai de curăția sufletului și de răspuns județului (judecății n.n.) ce 

va să fie".  

 

Ea  

 

"pururea suspina și nepărăsit tânjea cumu-și va înfrumuseța sufletul, cum se va 

logodi pe sine Mirelui ceresc, lui Iisus Hristos, cum se va îndulci la vederea 

Mirelui său, de slava și de lumina și de bucuria cea fericită. De aceasta ... ochii 

de lacrimi îi erau întunecați pururea". 

 

     Într-o noapte, însă, pe când avea ca la 25 de ani, un înger i-a spus, în vis, să se reîntoar-

că în locurile părintești:  

 

"Să lași pustia și la moșia ta să te întorci, că acolo ți se cade să lași trupul 

pământului și să treci din această lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit".  

 

     După ce a avut această vedenie, sfânta  

 

"fără de voie lăsă pustia și se întoarse în lume și la Țarigrad veni".  
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     Și mereu în biserica Precistei ce este în Vlaherne și către icoana Sfinției Sale căzu și cu 

lacrimi se ruga așa și zicea:  

 

"N-am altă nădejde, n-am alt acoperământ. Tu-mi fii îndreptătoare, tu-mi fii 

folositoare... Că până am umblat în pustie pe tine te-am avut ajutor, iar acum, 

dacă m-am întors în lume, îndreptează-mă până la sfârșitul vieții mele, că altă 

nădejde nu am". 

 

     Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivata, localitatea în care văzuse lumina zilei, 

fără să spună cuiva cine este și de unde vine. "Acolo", continuă mitropolitul Varlaam, 

"trudă cătră trudă și durere cătră durere adăugă, cu post și nedormire pe sine se înfrumu-

seța..., cu lacrimi pământul uda și se ruga: 

 

„Doamne Iisuse Hristoase, caută din lăcașul Tău cel sfânt; am lăsat toate și 

după Tine am călătorit în toată viața mea. Și acum, îndură-Te Doamne, spune 

îngerului blând să ia cu pace sufletul meu".  

 

Împăcată cu sine, cu oamenii și cu Dumnezeu, și-a dat astfel sufletul întru odihna Mirelui 

ceresc. 

     A fost îngropată ca o străină, fără ca nimeni să știe cine era.  

Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească, a descoperit în chip minunat cine era acea străină. 

Se spune că un marinar a murit pe o corabie și trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au 

adus la țărm, iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe niște creștini să-l îngroape după 

rânduiala creștinească. Săpând deci o groapă, "aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva 

neputred și plin de mireasmă". Cu toate acestea, au pus alături de ea și trupul corăbierului, 

cel rău mirositor. 

Dar, în noaptea următoare, unuia din creștinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i 

s-a arătat în vis o împărăteasă, șezând pe un scaun luminat și înconjurată de mulțime de 

îngeri. Unul dintre îngeri l-a luat de mână, l-a ridicat și i-a zis:  

 

"Gheorghe, pentru ce n-ați socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu știți că Dum-

nezeu a iubit frumusețea ei și a vrut să o proslăvească pe pământ?"  

 

     Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis și care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva i-a 

poruncit să ia degrabă trupul ei și să-l așeze undeva, într-un loc de cinste.  

Aceeași vedenie a avut-o și o femeie credincioasă, cu numele Eftimia, într-același chip și 

în aceeași noapte, și a doua zi amândoi au spus tuturor minunata întâmplare. 
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     Credincioșii de acolo, auzind de visul celor doi, au înțeles că este un semn dumne-

zeiesc, drept care au luat trupul Cuvioasei din mormânt și l-au adus cu mare bucurie, "cu 

lumini și cu tămâie", așezându-l în Biserica Sfinții A-postoli din Epivata.  

Îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele 

sale moaște. Se spune că drept-credincioșii creștini din Epivata au zidit o biserică chiar pe 

locul în care au trăit părinții ei și unde ea însăși văzuse lumina zilei. 

     Vestea despre minunile care se săvârșeau în apropierea cinstitelor moaște s-a răspândit 

curând în Tracia și în Peninsula Balcanică. Este foarte probabil că Patriarhia ecumenică va 

fi procedat de timpuriu la canonizarea ei, adică la trecerea ei în rândul sfinților. 

     După trecerea ei la viața veșnică și după minunata descoperire a cinstitelor ei moaște s-

au alcătuit unele scrieri despre scurta ei viață pământească și istoria strămutării moaștelor. 

Potrivit tradiției, cea mai veche lucrare aghiogra-fică dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva 

a fost scrisă de diaconul Vasilisc, la cererea patriarhului ecumenic Nicolae al IV-lea 

Muzelon (1145-1151), pe la mijlocul veacului al XII-lea.  

Alta a alcătuit marele patriarh Eftimie al Târnovei, în a doua jumătate a veacului al XIV-

lea, care a folosit, ca și alți aghiografi de mai târziu, scrierea diaconului Vasilisc. 

     Mitropolitul Matei al Mirelor, care a trăit în Mănăstirea Dealu, de lângă Târgoviște, a 

alcătuit, în grecește, o nouă "viață", precum și slujba Cuvioasei Parascheva, pe la anul 

1605. Câțiva ani mai târziu, viața ei a fost inclusă de mitropolitul Varlaam al Moldovei, în 

Cazania lui, tipărită la Iași în 1643, fără îndoială folosind manuscrise grecești și slavonești, 

prelucrate după scrierea patriarhului Eftimie. Nevoințele ei au fost înfățișate pe scurt și de 

marele mitropolit Dosoftei al Moldovei în lucrarea sa Viața și petrecerea sfinților (4 vol. 

Iași, 1682-1686), precum și în alte Vieți de sfinți și în edițiile Mineielor tipărite la noi în 

țară.  

     Dintre străinii care i-au mai cercetat viața consemnăm pe cunoscutul aghiograf grec Ni-

codim Aghioritul (1749-1809).  

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea învățatul episcop Melchisedec Ștefănescu al Romanului 

(1823-1892), a tipărit o lucrare specială, intitulată Viața și minunile Cuvioasei noastre 

Parascheva cea nouă și istoricul sfintelor ei moaște (București, 1889).  

     Câțiva teologi români din secolul trecut de asemenea s-au ocupat cu viața și sfintele ei 

nevoințe: Pr. Gh. Păvăloiu (1935), Arhim. Varahil Jitaru (1942), D. Stănescu (1938), Pr. 

M. Țesan (1955), Pr. Scarlat Porcescu, Pr. Prof. Mircea Păcurariu ș.a. 

     După ce au stat în Biserica Sfinții Apostoli din Epivata vreme de vreo două sute de ani, 

săvârșindu-se multe semne și minuni în jurul lor, datorită evenimentelor politice care au 

adus multă durere în țările balcanice, cinstitele moaște ale Sfintei Parascheva au fost stră-

mutate în mai multe locuri, fiind tuturor alinare în suferință, liman lin și neînviforat al 

celor care o cinstesc și o cheamă în rugăciune să mijlocească la Atotmilostivul Dumnezeu. 
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     În anii 1185-1186, bulgarii și valahii din sudul Dunării, care de aproape două secole se 

găseau sub dominația Imperiului bizantin s-au răsculat împotriva asupritorilor, sub condu-

cerea fraților Petru și Asan, români de neam, întemeind un stat nou, cunoscut sub numele 

de "Imperiul vlaho-bulgar", având capitala la Târnovo.  

     Peste câțiva ani, în 1204, cavalerii apuseni porniți în Cruciada a patra au ocupat Con-

stantinopolul, întemeind aici un "imperiu latin de Constantinopol", care a dăinuit până în 

anul 1261, condus de împărați veniți din Apusul Europei.  

În aceste împrejurări, bizantinii au creat două mici imperii, unul în Asia Mică, cu capitala 

la Niceea, nu departe de Constantinopol, altul în Tesalia, cu capitala la Tesalonic.  

     Datorită relațiilor prietenești dintre împăratul Ioan Asan II din Târnovo (1218-1241) și 

împăratul de atunci din Constantinopol, în anul 1235 sau curând după aceea, moaștele 

Cuvioasei Parascheva au fost strămutate de la Epivata la Târnovo, capitala imperiului ro-

mâno-bulgar, oraș care devenise între timp reședință patriarhală.  

     Mutarea lor s-a făcut într-o impresionantă procesiune condusă de mitropolitul Marcu 

din Preslav, însoțit de numeroși clerici, fiind întâmpinate pretutindeni cu flori, lumânări și 

slujbe de către drept-credincioșii români și bulgari din sudul Dunării.  

     La Târnovo au ieșit întru întâmpinarea lor împăratul Ioan Asan II, mama sa, Elena, și 

soția sa, Ana, precum și patriarhul de aici. Au fost așezate în Biserica Maicii Domnului.  

Se spune că împăratul ar fi zidit, în apropierea reședinței sale, o biserică având hramul 

Sfânta Parascheva. 

     La Târnovo moaștele Cuvioasei Parascheva au rămas timp de 160 de ani.  

Probabil acum s-a alcătuit slujba ei, care a intrat în Mineiul pe luna octombrie.  

Iar în a doua jumătate a veacului al XIV-lea, patriarhul Eftimie al Târnovei, "se pare un 

valah", i-a scris viața, cu mai multe amănunte decât o făcuse diaconul Vasilisc. 

     Dar tot pe atunci turcii au pătruns în Europa. Rând pe rând au cucerit părți însemnate 

din Peninsula Balcanică. În 1393 au cucerit partea răsăriteană a imperiului vlaho-bulgar, 

împreună cu capitala Târnovo, iar peste trei ani și partea apuseană, încât acest stat și-a în-

cetat existența. 

     În astfel de împrejurări dramatice pentru creștini, moștele Cuvioasei Parascheva au fost 

mutate la Belgrad. Acolo au stat până în anul 1521, când turcii au cucerit și acest oraș, iar 

Serbia a fost transformată în pașalâc.  

Acum moaștele au fost solicitate de patriarhul ecumenic Ieremia I sultanului, care a 

acceptat să i le dea în schimbul unor daruri. Patriarhul a hotărât ca ele să fie aduse în 

Constantinopol, fosta capitală a Imperiului bizantin (cucerit de turci în 1453, care i-au dat 

numele Istanbul).  

     În drum spre marele oraș întemeiat de sfântul împărat Constantin cel Mare, cinstitele 

moaște ale Cuvioasei Parascheva au fost expuse din loc în loc pentru a fi văzute și sărutate 

de credincioșii ortodocși din Peninsula Balcanică aflați sub stăpânire turcească.  
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     Pentru început, au fost așezate în biserica Sfânta Maria Panmacaristos, pe atunci 

Catedrală patriarhală. După transformarea acesteia în geamie, au fost mutate în alte 

biserici: Vlahserai (1586), Sfântul Dumitru (1597) și Sfântul Gheorghe din cartierul Fanar 

(1601). 

     După 120 de ani ele au cunoscut ultima strămutare, de data aceasta spre pământul ro-

mânesc. În anul 1641, după ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al Moldovei a plătit 

toate datoriile Patriarhiei din Constantinopol, cârmuitorii ei de atunci, patriarhul Partenie I, 

zis cel Bătrân (1639-1644), împreună cu membrii Sinodului său, au hotărât să-i ofere, 

drept recunoștință, moaștele Cuvioasei Parascheva "pentru sfințirea și binecuvântarea 

acelui loc al Bogdaniei (Țara Moldovei, n.n.)", după cum se spune în "scrisoarea sinodi-

cească".  

     Racla cu cinstitele moaște a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră, fiind 

însoțită de trei mitropoliți greci (Ioanichie al Heracleei, Partenie al Adrianopolului și Teo-

fan al Paleopatrei). Ajungând la Galați, apoi la Iași, au fost întâmpinate de Vasile Vodă 

Lupu, de mitropolitul Varlaam și de episcopii de Roman și Huși, de cler și credincioși.  

     În ziua de 13 iunie 1641, cinstitele moaște au fost așezate în minunata biserică a 

Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, ctitoria domnitorului. Cinstitele moaște au rămas aici până 

în anul 1884, când au început lucrările de restaurare a sfântului lăcaș, din acest motiv fiind 

mutate în paraclisul mănăstirii.  

     Dar în seara zilei de 26 decembrie 1888, după slujba Vecerniei, din neatenție, a rămas 

aprinsă o lumânare din sfeșnicul de lângă racla din lemn în care erau așezate cinstitele 

moaște; peste noapte sfeșnicul a ars, iar focul s-a extins la catafalcul pe care era așezată 

racla, arzând mocnit toată noaptea și "prefăcându-l într-o grămadă de cărbuni".  

     A doua zi dimineața, autoritățile de stat și bisericești, preoții și credincioșii au constatat 

că cinstitele moaște au rămas neatinse; încă o minune săvârșită prin puterea lui Dumnezeu. 

Fericitul întru pomenire, Mitropolitul Iosif Naniescu, a cercetat paraclisul, preaslăvind mi-

nunea dumnezeiască.  

     Prefectul județului Iași, Leon Negruzzi, și procurorul general al orașului au consemnat 

în procese verbale cele întâmplate. Ridicate din mormanul de jar, moaștele Cuvioasei au 

fost adăpostite provizoriu în altarul paraclisului de la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi și în 

curând strămutate în noua Catedrală mitropolitană din Iași, care fusese sfințită cu puțin 

timp mai înainte, la 23 aprilie 1887.  

     Aici se găsesc și astăzi, fiind cinstite de obștea drept-credincioșilor moldoveni, care îi 

cer Sfintei Parascheva să mijlocească pentru ei înaintea tronului ceresc, venerând-o cu 

multă evlavie, ca pe o adevărată ocrotitoare a Moldovei. 

     În ședința din 28 februarie 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât 

canonizarea unor sfinți din neamul nostru, precum și generalizarea cultului unor sfinți ale 

căror moaște se găsesc în țară la noi. Hotărârea respectivă a fost transpusă în fapte în ca-

drul unor mari festivități bisericești din cursul lunii octombrie 1955.  
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     În cazul Cuvioasei Parascheva, generalizarea cultului ei s-a făcut în Catedrala mitro-

politană din Iași, la 14 octombrie 1955, în prezența a numeroși ierarhi români, precum și a 

unor reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Rusă și Bulgară. 

     Drept-credincioșii creștini de pretutindeni o cinstesc prin participarea lor la slujbele din 

14 octombrie, în fiecare an, iar cei din Iași și din împrejurimi o cheamă în rugăciune, în 

orice clipă de cumpănă, cerându-i ocrotire și ajutor.  

     Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată, pe drept cuvânt, ocrotitoarea orașului Iași 

și a întregii Moldove, pentru că de-a lungul anilor moldovenii au simțit în viața lor 

lucrarea minunată a harului dumnezeiesc prin mijlocirea Cuvioasei Parascheva cea mult 

folositoare. 

     De multe ori, vin oameni de pe tot cuprinsul țării să-și plece genunchii în fața raclei cu 

cinstitele ei moaște, ca să mulțumească pentru ajutorul și binecuvântarea ce luminează în 

viața lor. 

     Viața curată, împletită prin rugăciune și fapte bune, tinerețea care strălucește peste vea-

curi precum lumina din candelele fecioarelor înțelepte, sunt pentru noi un îndemn la mai 

multă rugăciune și priveghere, la căutarea bucuriei pe care o aduce în inimi prezența Du-

hului Sfânt.      Simbol al frățietății ortodoxe, Sfânta Parascheva, luminătoarea casnică a 

Moldovei, ne aduce din acea primă jumătate a veacului al XI-lea în care a viețuit pe pă-

mânt, când Biserica era una și nedespărțită, nădejdea biruinței asupra patimilor, dezbinări-

lor și necazurilor din lume, prin iubirea smerită și atotputernică a Domnului Hristos Care 

iubește și adună pe toți oamenii. 

 

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva 
 

     Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel 

împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă 

îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele 

pământești. Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, 

pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea 

poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui 

neîncetat. Cheamă și pe Duhul Sfânt - izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la 

lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele 

dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în 

viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune. Cred că toate acestea mi le poți 

mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de 

a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale.  

 

Amin! 
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Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva 
 

     Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața 

Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a 

durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le 

săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al 

milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne 

răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milos-

tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. 

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă 

sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din 

adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci.  

 

Amin. 
 

Rugăciune către Sfânta Parascheva,  

pentru iertarea păcatelor 
      

     Sfântă Cuvioasă Parascheva, în genunchi vin la tine, ca în genunchi să te rogi Părintelui 

Ceresc pentru iertarea păcatelor mele, săvârșite cu fapta sau cu gândul, cu știința sau cu 

neștiința mea, căci vin cu sufletul întinat și te rog: ajută-mă! 

Doamne, pentru rugăciunile Sfintei Cuvioase Parascheva, șterge din mine orice gând afară 

de Tine, Doamne, căci Ție nici un lucru nu-ți este greu a-l împlini.  

 

Amin! 
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OCTOMBRIE - Brumărel (31 zile) 

ziua 11 ore, noaptea 13 ore 

 

1 Marți  

✝) Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani;  

✝) Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani; (✝) Acoperământul Maicii Domnului; Cămaşa 

Domnului şi Stâlpul de viaţă dătător; Sfânta Sidonia din Georgia; Sfinții Împărați ai 

Georgiei, Mirian și Nana; Sfântul Apostol Anania; Sfântul Cuvios Roman 

Melodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Protectoarea” din Pskov; Cinstirea Icoanei 

Maicii Domnului din Hârbovăț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Sfântul 

Ioan Cucuzel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”; Cinstirea 

Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița;  Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28 

2 Miercuri 

Sfinții Mucenici David și Constantin, prinți ai Georgiei; Sfântul Sfinţit Mucenic 

Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina; Sfântul Cuvios Teofil;  Ap. Galateni 6, 2-10; Ev. Marcu 

7, 14-24 

3 Joi 

Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist;  Ap. Efeseni 1, 1-

9; Ev. Marcu 7, 24-30 

4 Vineri 

Sfântul Mucenic Evdemoz din Georgia; Sfânta Muceniță Verina; Sfânta Muceniță 

Prosdoca; Sfânta Muceniță Domnina; Sfântul Mucenic Audact; Sfânta Muceniță 

Calistena; Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei;  Ap. Efeseni 1, 7-17; Ev. 

Marcu 8, 1-10 

5 Sâmbătă 

✝ Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; ✝ Sfântul Cuvios Daniil de la 

Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților 

Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul;  Ap. I Corinteni 10, 23-28; Ev. Matei 

24, 34-44 

6 Duminică 

Sfântul Grigorie Khandzteli din Georgia; Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță 

Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii 

Domnului „Odighitria” de la Xenofont;  

✝) Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain);  Ap. Galateni 1, 

11-19; Ev. Luca 7, 11-16; glas 7, voscr. 5 

 

 

 

https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-chiriac-de-la-bisericani
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-iosif-de-la-bisericani
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-iosif-de-la-bisericani
https://doxologia.ro/camasa-domnului-stalpul-de-viata-datator
https://doxologia.ro/camasa-domnului-stalpul-de-viata-datator
https://doxologia.ro/camasa-domnului-stalpul-de-viata-datator
https://doxologia.ro/sfintii-imparati-ai-georgiei-mirian-nana
https://doxologia.ro/sfintii-imparati-ai-georgiei-mirian-nana
https://doxologia.ro/sfintii-imparati-ai-georgiei-mirian-nana
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-roman-melodul
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-roman-melodul
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-roman-melodul
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-din-harbovat
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-din-harbovat
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-din-harbovat
https://doxologia.ro/sfantul-ioan-cucuzel
https://doxologia.ro/sfantul-ioan-cucuzel
https://doxologia.ro/sfantul-ioan-cucuzel
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-cucuzelita
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-cucuzelita
https://doxologia.ro/apostol/ap-filipeni-2-5-11
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-10-38-42-11-27-28
https://doxologia.ro/sfintii-mucenici-david-constantin-printi-ai-georgiei
https://doxologia.ro/sfintii-mucenici-david-constantin-printi-ai-georgiei
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-iustina
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-iustina
https://doxologia.ro/apostol/ap-galateni-6-2-10
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-7-14-24
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-7-14-24
https://doxologia.ro/sfantul-sfintit-mucenic-dionisie-areopagitul
https://doxologia.ro/sfantul-sfintit-mucenic-dionisie-areopagitul
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-1-1-9
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-1-1-9
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-7-24-30
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-evdemoz-din-georgia
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-evdemoz-din-georgia
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-prosdoca
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-prosdoca
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-prosdoca
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-audact
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-audact
https://doxologia.ro/sfantul-sfintit-mucenic-ierotei-episcopul-atenei
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-1-7-17
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-8-1-10
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-8-1-10
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-misail-de-la-manastirea-turnu
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-misail-de-la-manastirea-turnu
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-haritina
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-haritina
https://doxologia.ro/soborul-sfintilor-ierarhi-ai-moscovei
https://doxologia.ro/soborul-sfintilor-ierarhi-ai-moscovei
https://doxologia.ro/soborul-sfintilor-ierarhi-ai-moscovei
https://doxologia.ro/apostol/ap-i-corinteni-10-23-28
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-matei-24-34-44
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-matei-24-34-44
https://doxologia.ro/sfantul-grigorie-khandzteli-din-georgia
https://doxologia.ro/sfantul-grigorie-khandzteli-din-georgia
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-erotiida
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-erotiida
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-erotiida
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-odighitria-de-la-xenofont
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-odighitria-de-la-xenofont
https://doxologia.ro/duminica-20-dupa-rusalii-invierea-fiului-vaduvei-din-nain
https://doxologia.ro/apostol/ap-galateni-1-11-19
https://doxologia.ro/apostol/ap-galateni-1-11-19
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-7-11-16
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7 Luni 

✝ Sfântul Mare Mucenic Serghie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Vah; Sfântul Mucenic Iulian, 

preotul; Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul; Sfântul Mucenic Polihronie; Cinstirea 

Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov;  Ap. Efeseni 1, 22-23; 2, 

1-5; Ev. Marcu 10, 46-52 

8 Marți 

Sfântul Cuvios Mucenic Ignatie; Sfânta Cuvioasă Taisia; Sfânta Cuvioasă 

Pelaghia; Cuviosul Nou Mucenic Ignatie Athonitul;  Ap. Efeseni 2, 19-22; 3, 1-7; Ev. 

Marcu 11, 11-23 

9 Miercuri 

Sfânta Cuvioasă Atanasia; Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu; Sfântul Cuvios 

Andronic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii 

Domnului „Potolește întristările noastre”;  Ap. Efeseni 3, 8-21; Ev. Marcu 11, 22-26 

10  Joi 

Sfânta Muceniţă Evlampia, sora Sfântului Mucenic Evlampie; Sfântul Cuvios 

Vasian; Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Evlampie; Sfântul 

Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinţii 26 de cuvioşi mucenici de la 

Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Acatist” – Prevestitoarea de la Mănăstirea 

Zografu;  Ap. Efeseni 4, 14-17; Ev. Marcu 11, 27-33 

11  Vineri 

Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul 

Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfânta Muceniță Filonila; Soborul Sfinților Stareți de 

la Optina; Sfântul Lev de la Optina;  Ap. Efeseni 4, 17-25; Ev. Marcu 12, 1-12 

12  Sâmbătă 

Sfântul Mucenic Tarah; Sfântul Mucenic Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul 

Maiumei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea 

Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim;  Ap. I Corinteni 14, 20-25; Ev. Matei 25, 1-13 

13  Duminică 

✝ Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfântul Mucenic Florentie; Sfânta 

Muceniță Agatonica; Sfântul Mucenic Carp; Sfântul Mucenic Papil; Sfântul Mucenic 

Agatodor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Aducerea Icoanei Maicii 

Domnului din Iviron la Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”;  

✝) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului - a Sfinților Părinți de la 

Sinodul al VII-lea Ecumenic);  Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Ev. 

Luca 8, 5-15; a Sf. Părinți: Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 8, voscr. 6 

 

 

 

https://doxologia.ro/sfantul-mare-mucenic-serghie
https://doxologia.ro/sfantul-mare-mucenic-serghie
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-iulian-preotul
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-iulian-preotul
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-iulian-preotul
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-polihronie
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-polihronie
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-1-22-23-2-1-5
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-1-22-23-2-1-5
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-10-46-52
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-mucenic-ignatie
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-mucenic-ignatie
https://doxologia.ro/sfanta-cuvioasa-pelaghia
https://doxologia.ro/sfanta-cuvioasa-pelaghia
https://doxologia.ro/sfanta-cuvioasa-pelaghia
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-2-19-22-3-1-7
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-11-11-23
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-11-11-23
https://doxologia.ro/sfanta-cuvioasa-atanasia
https://doxologia.ro/sfanta-cuvioasa-atanasia
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-andronic
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-andronic
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-andronic
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-potoleste-intristarile-noastre-0
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-potoleste-intristarile-noastre-0
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-3-8-21
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-11-22-26
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-evlampia-sora-sfantului-mucenic-evlampie
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-evlampia-sora-sfantului-mucenic-evlampie
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-teofil-marturisitorul
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-teofil-marturisitorul
https://doxologia.ro/sfantul-ambrozie-de-la-optina
https://doxologia.ro/sfantul-ambrozie-de-la-optina
https://doxologia.ro/sfantul-ambrozie-de-la-optina
https://doxologia.ro/sfintii-26-de-cuviosi-mucenici-de-la-zografu
https://doxologia.ro/sfintii-26-de-cuviosi-mucenici-de-la-zografu
https://doxologia.ro/sfintii-26-de-cuviosi-mucenici-de-la-zografu
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-4-14-17
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-11-27-33
https://doxologia.ro/sfantul-ierarh-teofan-marturisitorul-episcopul-niceei
https://doxologia.ro/sfantul-ierarh-teofan-marturisitorul-episcopul-niceei
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https://doxologia.ro/soborul-sfintilor-stareti-de-la-optina
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https://doxologia.ro/sfantul-ierarh-cosma-episcopul-maiumei
https://doxologia.ro/sfantul-ierarh-cosma-episcopul-maiumei
https://doxologia.ro/sfantul-ierarh-cosma-episcopul-maiumei
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-din-kaluga
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-din-kaluga
https://doxologia.ro/apostol/ap-i-corinteni-14-20-25
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-matei-25-1-13
https://doxologia.ro/aducerea-moastelor-sfantului-apostol-andrei-la-iasi
https://doxologia.ro/aducerea-moastelor-sfantului-apostol-andrei-la-iasi
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-agatonica
https://doxologia.ro/sfanta-mucenita-agatonica
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https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-papil
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-sapte-lacuri
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-sapte-lacuri
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-sedmiezerskaya
https://doxologia.ro/duminica-21-dupa-rusalii-pilda-semanatorului-sfintilor-parinti-de-la-sinodul-al-vii-lea-ecumenic
https://doxologia.ro/duminica-21-dupa-rusalii-pilda-semanatorului-sfintilor-parinti-de-la-sinodul-al-vii-lea-ecumenic
https://doxologia.ro/apostol/ap-galateni-2-16-20
https://doxologia.ro/apostol/ap-tit-3-8-15
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-8-5-15
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-8-5-15
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-ioan-17-1-13
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14  Luni 

Sfântul Mucenic Chelsie; Sfântul Mucenic Ghervasie; Sfântul Mucenic Nazarie; Sfântul 

Mucenic Protasie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; ✝) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la 

Iași; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Cosma de Yakhrom”;  Ap. Efeseni 4, 

25-32; Ev. Luca 3, 19-22 

15  Marți 

Sfântul Mucenic Luchian preotul; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh 

Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii 

Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 

„Sporitoarea grânelor”;  Ap. Efeseni 5, 20-25; Ev. Luca 3, 23-38; 4, 1 

16  Miercuri 

Sfântul Mucenic Domnin; Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfântul Mucenic 

Leontie; Sfântul Mucenic Dometie; Sfântul Mucenic Terentie; Sfântul Cuvios Mal;  Ap. 

Efeseni 5, 25-33; Ev. Luca 4, 1-15 

17  Joi 

Sfântul Proroc Osea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei din Creta; Cinstirea Icoanei Maicii 

Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai 

păzit”;  Ap. Efeseni 5, 33; 6, 1-9; Ev. Luca 4, 16-22 

18  Vineri 

Sfânta Cuvioasă Eufrosina de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Teodor de la Mega 

Spileo; Sfântul Cuvios Simeon de la Mega Spileo; Sfântul Apostol și Evanghelist 

Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian; Sfântul Mucenic 

Domnin;  Ap. Efeseni 6, 18-24; Ev. Luca 4, 22-30 

19  Sâmbătă 

Sfântul Proroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfântul Mucenic Felix, preotul; Sfântul Mucenic 

Eusebiu, diaconul; Sfântul Cuvios Ioan de la Rila; Sfânta Cleopatra;  Ap. I Corinteni 15, 

39-45; Ev. Luca 4, 31-36 

20  Duminică 

Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfântul Gherasim din 

Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos;  

✝) Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul 

Gherghesenilor);  Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39; glas 1, voscr. 7 

 

 

 

 

 

 

https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-chelsie
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https://doxologia.ro/sfantul-ierarh-vars-episcopul-edesei
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https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-pantanassa-izbavitoarea-de-cancer
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https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-domnin-0
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-leontie
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-leontie
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-leontie
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-terentie
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https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-5-25-33
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-5-25-33
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-4-1-15
https://doxologia.ro/sfantul-proroc-osea
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https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-izbavitoarea
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-izbavitoarea
https://doxologia.ro/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-izbavitoarea
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-5-33-6-1-9
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-4-16-22
https://doxologia.ro/sfanta-cuvioasa-eufrosina-de-la-mega-spileo
https://doxologia.ro/sfanta-cuvioasa-eufrosina-de-la-mega-spileo
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-simeon-de-la-mega-spileo
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-simeon-de-la-mega-spileo
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-marin-cel-batran
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-marin-cel-batran
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-domnin
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-domnin
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-6-18-24
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-4-22-30-0
https://doxologia.ro/sfantul-proroc-ioil
https://doxologia.ro/sfantul-proroc-ioil
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-felix-preotul
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-felix-preotul
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-ioan-de-la-rila
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-ioan-de-la-rila
https://doxologia.ro/apostol/ap-i-corinteni-15-39-45
https://doxologia.ro/apostol/ap-i-corinteni-15-39-45
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-4-31-36
https://doxologia.ro/sfantul-mare-mucenic-artemie
https://doxologia.ro/sfantul-mare-mucenic-artemie
https://doxologia.ro/sfantul-gherasim-din-kefalonia
https://doxologia.ro/sfantul-gherasim-din-kefalonia
https://doxologia.ro/sfantul-gherasim-din-kefalonia
https://doxologia.ro/duminica-23-dupa-rusalii-vindecarea-demonizatului-din-tinutul-gherghesenilor
https://doxologia.ro/duminica-23-dupa-rusalii-vindecarea-demonizatului-din-tinutul-gherghesenilor
https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-2-4-10
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-8-26-39
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21  Luni 

✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; ✝) 

Sfântul Mucenic Oprea; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; ✝) Sfântul Preot 

Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel; Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios 

Filothei Dionisiatul;  Ap. Filipeni 1, 1-7; Ev. Luca 4, 38-44 

22  Marți 

Sfânta Muceniță Elisaveta; Sfânta Muceniță Anna; Sfânta Muceniță Teodota; Sfântul 

Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei; Sfinții 7 tineri din 

Efes; Sfântul Kukşa din Odessa; Sfânta Muceniță Gligheria din Adrianopol; Cinstirea 

Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”;  Ap. 

Filipeni 1, 8-14; Ev. Luca 5, 12-16 

23  Miercuri 

Sfântul Cuvios Macarie Romanul; Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul 

Constantinopolului; Sfântul Mucenic Iacov, ruda Domnului, primul episcop al 

Ierusalimului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 

„Bogolubskaia”;  Ap. Filipeni 1, 12-19; Ev. Luca 5, 33-39 

24  Joi 

Sfântul Mucenic Sotirih; Sfântul Mucenic Marcu; Sfântul Mucenic Valentin; Sfânta 

Muceniță Sebastiana; Sfântul Mare Mucenic Areta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 

„Bucuria tuturor celor necăjiți”;  Ap. Filipeni 1, 20-27; Ev. Luca 6, 12-19 

25  Vineri 

Sfântul Mucenic Marcian; Sfântul Mucenic Martirie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfânta 

Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf;  Ap. Filipeni 1, 27-30; 2, 1-4; Ev. Luca 6, 17-23 

26  Sâmbătă 

✝) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir;  Ap. I Corinteni 15, 58; 16, 1-

3; Ev. Luca 5, 17-26 

27  Duminică 

✝ Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în 

Catedrala Patriarhală; Sfântul Mucenic Nestor;  

✝) Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair);  Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. 

Luca 8, 41-56; glas 2, voscr. 8 
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https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-5-33-39
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-sotirih
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-sotirih
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-valentin
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-valentin
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https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-hrisaf
https://doxologia.ro/apostol/ap-filipeni-1-27-30-2-1-4
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-6-17-23
https://doxologia.ro/sfantul-mare-mucenic-dimitrie-izvoratorul-de-mir
https://doxologia.ro/apostol/ap-i-corinteni-15-58-16-1-3
https://doxologia.ro/apostol/ap-i-corinteni-15-58-16-1-3
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-5-17-26
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https://doxologia.ro/apostol/ap-efeseni-2-14-22
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-8-41-56
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-luca-8-41-56
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28  Luni 

✝ Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Sfințit Mucenic Neofit, 

Episcop de Urbnisi; Sfânta Muceniţă Neonila, soția Sfântului Mucenic Terentie; Sfântul 

Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul 

Rostovului; Sfântul Mucenic Terentie cu cei 7 fii ai săi; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul 

Cuvios Ştefan Savaitul; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfantul Iov de la 

Poceaev;  Ap. Filipeni 2, 12-16; Ev. Luca 6, 24-30 

29  Marți 

Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata 

sa; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul;  Ap. Filipeni 2, 16-23; Ev. Luca 6, 37-45 

30  Miercuri 

Sfânta Muceniţă Zenovia, sora Sfântului Mucenic Zenovie; Sfântul Apostol 

Cleopa; Sfântul Sfinţit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei; Cinstirea Icoanei Maicii 

Domnului „Ozeriansk”; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor;  Ap. Filipeni 2, 24-30; Ev. 

Luca 6, 46-49; 7, 1 

31  Joi 

Cei o sută de mii de mucenici din Tbilisi, Georgia; Sfântul Apostol Apelie; Sfântul 

Apostol Stahie; Sfântul Apostol Amplie; Sfântul Apostol Urban; Sfântul Apostol 

Aristobul; Sfântul Apostol Narcis; Sfântul Mucenic Epimah;  Ap. Filipeni 3, 1-8; Ev. Luca 

7, 17-30 
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RRROOOMMMÂÂÂNNNIIIAAA   EEESSSTTTEEE   ȚȚȚAAARRRAAA   MMMEEEAAA  

 

  

CCCAAASSSTTTEEELLLUUULLL   DDDEEE   LLLAAA   RRRUUUGGGIIINNNOOOAAASSSAAA   

IIIssstttooorrriiiaaa   fffaaammmiiillliiieeeiii   CCCuuuzzzaaa   

https://www.youtube.com/watch?v=iVVl_8nzBww
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AAASSSCCCEEENNNDDDAAANNNTTT   

MMMeeerrriiidddiiiaaannn   ---   222000111666   

https://www.youtube.com/watch?v=mH3rO8ptYsE
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         OOOaaassspppeeettteee      
                                                   dddeee   ooonnnoooaaarrreee   
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IIIRRRIIINNNAAA   LLLUUUCCCIIIAAA   MMMIIIHHHAAALLLCCCAAA   
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IRINA LUCIA MIHALCA  - Fata din vis 
 

     Cuvânt înainte: 
 

     Cunoscută pentru prezența sa constantă în lirica contemporană, pentru frecvența 

apariției poemelor sale în mediile literare, succesul în concursuri literare naționale și 

pentru abordarea facilă a  postmodernismului literar,  Irina Lucia Mihalca, după apariția 

creației sale poetice, atât în volumele de versuri colective, cât și în cele trei volume de 

versuri personale, intitulate:  

„Aliterația timpului”, Editura Însemne culturale, 2012,  

„Dincolo de luntrea visului”, Editura Mușatinia, Roman, 2016 și  

„Cerul din inima mea”, apărut la Editura Euroastampa din Timișoara, 2017,  

se remarcă acum cu cele cincisprezece elegii ce constituie un poem faustian de lung metraj 

în care se îmbină genul liric cu cel epic, înserate în volumul „Fata din vis”.  

Abordarea textuală este una gnomic-reflexivă și ontologică, și nu sugerează neapărat 

sentimente elegiace, înscrise într-un registru elegiac.  

     Volumul a fost realizat în cadrul proiectului  Concursul Național de Literatură 

„Eminescu la Oravița”, fondat în 1989, manuscris premiat la ediția 2018 și apărut cu 

sprijinul CLUBUL MITTELEUROPA VIENA / ORAVIȚA, fotografia coperților fiind 

realizată de autoare. 

     Vorbind de Irina Lucia Mihalca, palmaresul ei literar este impresionant, de aceea se 

cuvine a releva câteva date care reușesc să o repereze pe aceasta în axisul social și literar.  

S-a născut la data de 05. 05. 1967, în municipiul Piatra Neamț. După studiile generale și 

liceale a urmat cursurile Facultății de Chimie - specializarea Tehnologia Chimiei 

Anorganice din cadrul Institutului Politehnic din Iași și, ulterior, cursurile Academiei de 

Studii Economice București, specializarea Gestiune Economică-Finanțe-Bănci, precum și 

cursuri post-universitare în domeniul managementului și afacerilor. 

     Activitatea literară a Irinei Lucia Mihalca este marcată de o experiență redacțională 

îndelungată, de publicarea volumelor de poezii colective și personale și de apariția 

scrierilor sale în numeroase antologii literare, în multitudinea de reviste literare din țară și 

străinătate, impresionantă fiind și participarea poetei la numeroase concursuri literare de 

poezie și proză organizate de diferite instituții culturale și de reviste literare din țară și din 

străinătate. 

     Experiența sa redacțională începe din anii 2002 - 2005, periodă în care o găsim redactor 

- editor la revista IT „Era Comunicațiilor”, unde manageriază rubrica „Software de la A la 

Z” și este, probabil, locul din care și perioada în care Irina Lucia Mihalca își descoperă 

calitatea de arhitect al cuvântului, unde începe să cocheteze serios cu literatura și să-și 

certifice valențele literare, să participe la concursuri literare și să-și expună din creațiile  
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sale în presa literară din țară și din străinătate.  

     Așa se face că în anul 2009, I.L.M. participă la concursul literar organizat de revista 

literară „Esențe”, finalizat cu publicarea textelor valide într-un volum colectiv.  

În anul 2010, o aflăm participantă la concursul literar „Poezie și suflet”, organizat de 

publicația „Algoritm literar”, unde i se atribuie „Mențiune”.   

Tot în anul 2010, participă la Concursul național de poezie, proză și scenarii, intitulat 

„Incubatorul de condeie” - IDC 2010, ediția I, secțiunea poezie romantică și suflet, este 

declarată finalistă unde i se decernează Premiul I.  

În anul 2011 participă la concursul „Pașii profetului”, ediția a II-a, organizat de Cenaclul 

literar „Lucian Blaga” din Sebeș-Alba, organizat de publicația „Algoritm literar”,și i se 

atribuie Premiul II.  

În aceeași perioadă, a anilor 2010–2011, o găsim pe Irina Lucia Mihalca, secretar de 

redacție la  „Cititorul de proză” și redactor colaborator la revista virtual-literară „Faleze de 

piatră”.  

În anul 2013, participantă la Festivalul de poezie și muzică aromânească „Lumina Maicii 

Domnului” și „Constantin Belimace” și în concursul literar organizat de Ministerul 

Afacerilor Externe la Scopie din Macedonia, pentru românii de pretudindeni, aceasta 

având origine aromână, este declarată finalistă și i se decernează Premiul I.  

În anul următor, 2014, Irina Lucia Mihalca o aflăm participantă la trei concursuri literare, 

respectiv la:  

Concursul Național de Poezie organizat de Asociația Culturală „Vatra Dudeșteană” și 

revista „Sintagme literare”, unde prestația sa literară este apreciată cu Mențiune, apoi, 

participantă la a XXXIII-a ediție a Concursului Național de Poezie și Interpretare Critică a 

Operei Eminesciene „Porni Luceafărul”, în același an, primește Premiul I, la secțiunea 

manuscrise, acordat de  Editura Vinea, și, tot în același an, participă la Concursul 

Internațional–The Internațional Contest „Art &Life”, Japan, din Tokio, o manifestare 

literară internațională în care i se decernează Marele premiu la secțiunea poezie.  

În anul 2016 participă  la Concursul Internațional de Poezie „Călător prin stele”, ediția I, 

Onești-Bacău unde i se decernează Premiul „Nomen Artis”.  

În perioada 2012 - 2016, poeta activează ca redactor la  departamentul cultură la revista 

„Actualitatea Irl” - Dublin - Irlanda.   

În anul 2017 i se decernează  de către „Centrul Cultural și Complexul Muzeal Teatru 

Vechi „Mihai Eminescu” și de Clubul Mitteleuropa Viena / Oravița, „Premiul de 

excelență” pentru un volum de poezie în manuscris și i se atribuie titlul de „Laureat în 

Litere și Arte”.  

Și, tot în anul 2017 i se decernează Premiul special - The International Poetry Prize -  

English (Franga Bardhi - 2017).  
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     În sfârșit, în anul 2018, participantă la Concursul Internațional de Publicații ”Expresia 

ideii”, i se decernează poetei Irina Lucia Mihalca „Premiul Special al Juriului” pentru 

volumul de poezii ”Cerul din inima mea”, apărut  la Editura Eurostampa din Timișoara, 

2017.  

     Începând cu anul 2010, creația sa poetică apare în numeroase antologii literare, dintre 

care amintim: 

„Antologia de poezie tipărită a finaliștilor concursului național literar ”Incubatorul de 

condeie”, 2010;  

Antologia de poezii ”Însemne”, Editura Docucenter, Bacău, 2010; Antologia de versuri 

”Lanțul Prieteniei”, Editura Contrafort, Craiova, 2011;  

Antologia de poezie ”Arta sfâșiată” - 73 poeți contemporani”, coordonată de Valentina 

Becart, Editura ARHIP ART din Sibiu;  

Antologia de poezie și proză ”Confluențe lirice”- Editura Pim, Iași, 2012;  

Antologia de poezii ”Amprente temporare”, volum 2, Editura Doducocenter Bacău, 2012, 

coordonator Cronopedia;  

Antologia ”O zi ca un poem” - dedicată zilei internaționale a poeziei, Editura Armonii 

Culturale, 2013;  

Antologia poeziei românești contemporane „Însemne culturale”, Editura Armonii 

culturale, Adjud, 2013;  

Antologia Poeziei Românești Contemporane „Meridiane lirice (Aripi de vis)”, Editura 

Armonii Culturale, Adjud, 2013;  

Antologia de poezie „Roșu mocnit” sub egida „Casa gândului – Cleopatra”, Editura 

Rovimed Publishers, Bacău, 2014;  

Antologia de poezie feminină „Vina zilnică a frumuseții” îngrijită de Daniela Toma, 

Editura ArtCreativ, București, 2018 ș.a.  

     De asemenea, îi găsim creația sa poetică deseminată într-o multitudine de reviste de 

cultură și literare din țară și din străinătate, dintre care amintim revistele: 

„Agora”, Cluj-Napoca; 

„13 Plus”, Iași;  

„Absolut”, București;  

„Actualitatea literară, Lugoj;  

„Apostrof”, Cluj;  

„Ateneu”, Bacău;  

„Bucovina literară”, Suceava;  

„Caiete silvane, Zalău;  

„Citadela”, Satu Mare; 

„Cronica”, Iași;  

„Destine literare”, Montreal - Canada;  
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„Familia”, Oradea;  

„Feed Back”, Iași;  

„Familia noastră”, Tel Aviv - Israel;  

„Hyperion”, Botoșani,  

„Luceafărul”, Botoșani;  

„LitArt”, Târgu Mureș;  

„Levure litteraire”, Paris - Franța;  

„Oglinda literară”, Focșani;  

„Onyx”, Dublin - Irlanda;  

„Ardealul”, Deva;  

„Arumunet” Albania;  

„Actualitatea irl”, Dublin - Irlanda;  

„Algoritm literar”, Hunedoara;   

„The Alternative”, Toronto - Canada;  

„Alternanțe”, Munchen - Germania;  

„Sintagme Literare”, Dudeștii Noi - Timiș ș.a, precum și în almanahul „Sintagme 

Literare”, editia din 2016/ 2017/ 2018, Editura Eurostampa, Timișoara.  

Din anul 2016, Irina Lucia Mihalca devine membră a Uniunii Scriitorilor Europeni din 

Moldova.  

      

     Volumul, intitulat ”Fata din Vis”, despre care vom vorbi în continuare, abordează teme 

meditative cu seriile de principii categorial-filosofice, expuse într-un mixaj de scenarii, în 

proză și în versuri, scrise cu simțire, cu fascinantă imaginație și erudiție, toate în registrul 

onirismului generalizat și accentuat reflexiv, al cunoașterii în timp - în fond, al cuvântării 

ideatice a efebului în transă, fascinat de toate trăirile sale, în reamintirea, de nesfârșitele 

interogații ale intensei perioade existențiale, declanșată de visul comun prin care pășește, 

însoțit de iubita sa în Templul de Aur, în imperiul dialogului ideatic-platonician, „El”, 

confundat cu sufletul liniștit - Chanchala Sarvaga, „Ea”, confundată cu sufletul neliniștit -  

Shanti Ramya, și, uneori, cu ”Fata din vis” - Catrinel.  

     Pentru reușita călătoriei în vis are loc dedublarea apolinică și chiar tanathică a sufletului 

liniștit și transfigurat - Chanchala,care poate al înțeletului sau chiar al poetei Irina Lucia 

Mihalca - autoarea acestei cavalcade de teme - scenarii meditative interesante.  

     Temele-meditații sunt parcurse în visul lor comun, numai pentru a deveni realitate, 

structurate în cincisprezece elegii, realizate cu recuzita și consecvența-i caracteristică 

discursului propensiv și auctorial al Irinei Lucia Mihalca, expuse cu lejeritate și cu multă 

siguranță în cadrele articulate ale genului liric și epic, condiție care îi aparține de mai mult 

timp și o particularizează pe autoare în literatura română contemporană. 
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     Pentru relevarea ipostazelor existențiale în teme de meditație, aduse din vis, din mediul 

de transă într-un registru al realității, ale efebului și ale Fetei din vis, într-un vis comun, 

autoarea îi înobilează pe amândoi cu principiile genezei, ale permanenței iubirii, ființării 

duale și antinomice și ale eternității, întâlnirea celor două suflete în planul ficțiunii, fiind 

redată, astfel:  

 

„Ca în transă, începu să coboare treptele ce duceau spre adâncul fântânii. 

Păşi prin oglinda apei, trecând printr-un tunel la capătul căruia printr-o 

lumină albastră se deschise Poarta Stelară spre o lume paralelă, scăldată într-

o lumină neobişnuită, intensă şi pură.”,  

 

iar: 

 

„Fata cu trăsături asiatice îl luă de mână, îl privi adânc. Zâmbindu-i, îi spuse: 

- De când te-aştept, Chanchala Sarvaga, tu ştii asta, priveşte şi-ncet vei 

recunoaşte totul de când ai plecat de Acasă. Bucură-te de această călătorie 

prin timp!”  

 

(…) „O senzaţie de linişte, un sentiment de pace interioară şi încetinire a 

curgerii timpului. Ce ciudat, îşi aminti numele fetei, Shanti Ramya!” 

 

     Discursul celor doi, „El” și „Ea”, are loc în ținutul Soarelui-Răsare al Templului de 

Aur, aduși aici și lăsați de Pasărea Phoenix într-un zbor elegiac, pe firul  gândului călător.  

Este un discurs mixat lyric și epic, consistent reflexiv și dual, „El” și „Ea”, presărat de 

principii filosofice categoriale și de efuziunile adolescenței, caracteristici temperamentale 

și reflexive ale spiritelor celor doi nominali: „El” și „Ea”, exprimate de ambii „pe firul  

gândului călător” comun, elegiac, de-a lungul întregii lor călotorii în vis.  

     La intrarea în templu, amândoi  

 

„… simțiră pacea și albul liniștii, făcură câțiva pași în față și îngenunchiară, 

ținându-se de mână. Privind în ochii ei, se derula trecutul unei povești, 

povestea vieții lor. Știa că a mai fost aici, o recunoștea ca fiind sufletul-

pereche, știa aceste locuri și viața prin care a mai trecut cândva”,  

 

(…), „… lacrimile îi inundară ochii, își revedea întreaga acea viață, totul, 

inclusiv despărțirea care le-a fost dat să fie, ruptura firului lor de teama lui în 

fața iubirii, de oscilația și neîncrederea lui.”   
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     La ieșirea lor din templu, care corespunde cu sfârșitul reveriei, al transei:  

 

„Cu lacrimi în ochi, Shanti Ramaya îl îmbrățișă strâns, îi mângâie chipul  și-l 

sărută, redându-i gustul tuturor primăverilor, acel dor nedeslușit după care 

tânjea.”,  

 

reamintindu-i de motivul  despărțirii anterioare și de siguranța reîntâlnirii conditionate:  

 

„Ea: - Ne vom reîntâlni, nu plânge, nu te-ntrista, hai, zâmbește, Chanchala 

Sarvaga! Știi că ți-am înțeles frica, te-am înțeles și iertat. Trebuie să te ierți, să 

fii liber! Singur va trebui să descoperi pașii pierduți. Ai repetat lecția prin 

atâtea vieți și-o vei tot repeta până o vei parcurge. Te voi aștepta, voi avea 

răbdare. Nu plânge, ne vom reîntâlni!”. 

 

     Abia, atunci, când el este asigurat de o nouă revenire în timp și de o nouă reîntâlnire cu 

fata din vis are loc coborârea în lumina sufletului comun, în duhul liniștii, motivul regăsirii 

și al ieșirii din vis, la realitate:  

 

„Tânărul trecu prin oglinda apei fântânii și, fără să-și dea seama, se trezi la 

masa de lucru, în camera lui”. 

 

     Pe această călătorie realizată de cei doi în mirific, prin timp, într-un cadru ontogenetic 

și cu origini temporal-ancestrale, scriitoarea reușește să o expună cu rafinament și să o 

redea în formule de dialog presărate cu metaforele genuine ale reîntâlnirii în templul din 

care cândva amândoi plecaseră, să o condenseze cu migală și succes într-un excurs 

aparținător celor doi, „El” și „Ea”,  în acest fascinant dialog dual și reflexiv antinomic care 

se constituie principiu sentențial al unei instanțe competentă în abordarea și soluționarea 

întregii problematici existențiale, expusă imnic în cele cincisprezece elegii, și cuprinse în 

acest volum, într-un mixaj savuros de proză și poezie și care ne introduce, din aproape în 

aproape, cu onirismul și transa, conservate pe întreg parcursul acestei ficțiuni captivante, 

în real.  

     Dialogul dintre cei doi culisează constant în complexul transcendental al rațiunii din 

câmpul cunoașterii metafizice generalizate, fiecare având un discurs doct și metaforic, 

expus în cele cincisprezece elegii, fiecare dintre acestea, abordând ca temă principială, 

viața, adusă de efebi din vis, expusă și trăită de „El” și de „Ea”, într-o realitate obiectivată 

în mediul transei, de un determinism frecvent declarat. 

     Începutul călătoriei mirifice, prin vis și prin oglinda apei spre deschiderea porții stelare, 

spre o lume paralelă  nu ar fi avut loc dacă acest adolescent „El” nu ar fi fost abstras din 

cotidian și transferat în vis, în mediul de transă, condus de o parteneră „Ea” - pereche a   
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vieții sale, a sufletului său neliniștit,  o fată interesată de destinul efebului pe întreg 

parcursul călătoriei elegiace, călătoria devenind comună prin timp, apariția acesteia fiind 

solemnă și excepțional relevată în textul:  

 

„Fata îi făcu un semn cu mâna, îl chemă încă o dată. Pâlpâiri de lumină irizau 

prin pletele ei, pe chipul ei frumos. I se părea cunoscută, nu-şi amintea cum şi 

de unde. O mai văzuse, era sigur, simţea asta intens, dar unde şi cum, căci totul 

părea un vis real, încă neînţeles.” 

 

„Sunt gândurile unui  tânăr pierdut în propriu-i trecut imaginar, care-și 

regăsea o plimbare uitată pe străduțe magice, lângă o fată care, cândva, era 

sensul și esența lui.”(…) „ 

 

     În călătoria imaginară asistăm la trei ipostazieri ale cadrului, la trei timpi schimbători și 

materiali ale fetei din vis, percepuți de efebul în transă, de revenire din alt timp, cu 

schimbări care:  

 

„depind de intensitatea focului care poate purifica sau doar incendiază totul în 

scrum.”.  

 

     Sunt transfigurările lăuntricului fetei din vis pe care le recunoaște elegiac și le expune 

în ultimul capitol al poemului: „Atât de mult pentru fericire…”:  

     În primul timp „era fata pe care o visase, iar apoi o regăsise în orașul secund”,  cu 

trăsături puternic asiatice, vibrând de iubire. Sufletul ei era și al său. (…) Atunci a simțit-o 

profund a lui, pentru eternitate. (Ea) iubea din toată inima, ca o fată khazară, iar el, din tot 

sufletul, ca fanaticii arberi… Un suflet complicat”(…);  

     În al doilea timp „iubita revenită într-un alt timp îi apărea imaginea ei nelămurită… 

avea suflarea de 15 ani, sufletele s-au contopit deja”,  iar în al treilea timp, ”când a plecat, 

i-a privit fericirea și dorul. Avea în sânge gustul ei. Lângă el rămăsese Cealaltă pe care o 

vedea (…) Plângea. I-a sărutat lacrimile.”. Era Catrinel. 

     De aici, încolo, începe călătoria lor elegiac-baladescă, memorabilă și imaginară în timp 

prin Templul de Aur, caracterizată de mobilitatea dezinvoltă și de expunerea retorică -  

duală și elegiacă, cu rafinament, a tuturor efuziunilor adolescentine trăite și aduse în visul 

comun, laolaltă cu eluviile ființării umane din reîntâlnirea sufletului liniștit aparținător lui 

Chanchala Sarvaga cu sufletul neliniștit al Shantei Ramya. 

     Sunt spiritele ce locuiesc în adâncimea lăuntricului lor, purtate de Irina Lucia Mihalca 

și expuse cu abilitate ca teme de meditație, într-un imagism al înobilării evenimențiale, 

necriptic, sub forma principiilor gnomice și ontice  și readuse teme din vis în real, redate 

prin lumină și prin umbre, prin cuvinte și tăceri, prin iubire și ură, prin  eternitate și  
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trecere-în finitudine, prin singurătate și regăsire, printr-un discurs dual, de multe ori 

antinomic dar constructiv dialectic, din iraționalitate în simțire, în certitudine și în liniștire, 

în raționalitate metafizică. 

     În imperiul acestui moment-vis creat de Irina Lucia Mihalca s-a aflat cheia regăsirii 

sufletelor celor doi în lumină și unificării lor prin transă, prin:  

 

„O energie pozitivă, ceva ce te face să plutești, să te desprinzi ușor de tine”,  

 

într-o rezonanță cu universalul, până la contopirea lor spiritual-meditativă, atunci când:  

 

„Barierele se estompează încet, chiar și prin opacitatea întunecată a nopții. 

Spiritele noastre comunică cu mult mai mult, o profunzime interioară, dincolo 

de viață și situațiile ei…”.  

 

     Sunt apologii meditative ale ființării sufletelor în regăsire și contopire pozitivă în 

lumină, pe un câmp cu petale de flori, expuse cu obstinație de autoare, ca laitmotiv în cele 

cinsprezece elegii, cuprinse în volumul său ”Fata din vis”, în fiecare din elegii creându-se 

un peisaj interior al sufletelor contopite în lumina iubirii, dintre care unele sunt simboluri 

cu frecvențe constante ale universului liric, pe care îl augmentează prin cavalcada temelor 

de meditație asupra sensurilor existențiale, în metafore  și, acestea toate, sau cele mai 

multe din ele, nu pot să nu fie reținute de un cititor pasionat de lectură. 

De aceea, am ținut ca pe câteva dintre acestea să le relev în continuarea acestui „Cuvânt 

înainte”. 

Da!... Prin vis se identifică lumina ta care, transfigurată, îți înverzeste și îți presară petale 

de margarete, de myozotis și de maci, irizând pe câmpia sufletului din „cerul nostru 

interior de un albastru pur”, invitându-ne la iubire, în armonii leibniziene:  

 

„Viața înseamnă destin, iar cei din jurul nostru - peisajele, decorul și 

întâmplările - sunt influențate de factorii de destin”,  

 

îi spune El, Ei, și:   

 

„… Omul e pus într-un complex de împrejurări, dar are libertatea deciziei. 

Mintea pusă în situații limită acționează surprinzător. Pas cu pas învățăm  

 

(…) Lasă-te purtat pe aripile visului tău și adu la suprafață lumina din tine”, îi 

răspunde ea, lui.  

 

„Elegia I pe firul gândului călător.” 
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     „Elegia II pe firul gândului călător” localizează liric de la început în versuri și o 

dezvoltă în proză pe aripile visului, tema începutului contopirii sufletelor pe un drum 

călăuzit prin simple bătăi de aripi de fluture, spre paradis sau spre infern:  

 

„El e în oglinda ochilor ei, în fântâna adevărului, 

are culoarea ochilor ei, culoarea liniștii, 

cufundat în umbra ei cu același contur 

nu poate dormi, ochii ei îl privesc mereu.”  

 

(…) „ visele ei evaporă, în abur, lumina solară. 

îl fac să uite de el, să râdă, să vibreze, să simtă 

și să vorbească, pur și simplu să fie. 

- O privighetoare a inimii și sângele lui!”.  

 

Și tot el, îi va spune:  

 

„…Iubirea durează cât strigătul unui luceafăr ce se stinge în mare  

(…) Singura moarte dulce, este din iubire.  

(…) Acolo unde-i libertate este motiv de creație a sufletului. Iubirea nu există, 

există doar o continua căutare a ei! I-a răspuns El.  

(…) Hazardul plutește în verticala stelei! a zâmbit ea.”   

 

     Și sufletul ei îi spune sufletului lui, împreunat cu al ei într-o oglindă de fenomenologii 

panteiste:  

 

„- Eternitatea clipei! În veșnicia rece, doar piatra zâmbește. Suntem piatra 

dintre izvor și cer. În adâncul amintirilor, doar copacii mai știu frunzele 

scuturate în liniștea absent. Mâine e doar inscrpția pietrei din deșertul tăcerii”. 

 

     În „Elegia III pe firul gândului călător” autoarea reușește ca sufletele lor în vis să le 

transfigureze în copii cuminți, pentru ca acestea să rezoneze regenerator-meristemic și să 

comunice cu universalul, ea amintindu-i lui, unui suflet devenit nostalgic, că:  

 

„Sub cerul nostru, cuvintele 

nasc inscrpții pe pietre, pe frunze, petale, 

pe drumul unde zefirul le risipește.”,  
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     El, dedublându-se în visul devenit realitate pentru ca să se defere într-o viziune a 

finitudinii chiar și tanathosului prin determinare, își expune teoria deterministă în axiome - 

principii existențiale, confirmată textual de ambele suflete: El:  

 

„ Dincolo de trup este adevărul”  

(…) Îmi place să arunc cu pietre în mare, pietre verzi, roșii, albastre, lucioase, 

să scriu pe nisip, să-mi încânt sufletul”;  

 

Ea:  

 

„Undele se propagă în multe cercuri concentrice  

(…) Dincolo de marginea vieții mereu e una nouă cu granițe necunoscute. Un 

nou tărâm cu un cer mai limpede, cu un aer mai proaspăt. Orice desprindere 

naște un început uluitor.”   

 

     Este vorba, dar, de El, ce din lăuntricul lui se naște și ”Fata din vis” pentru care El, 

scindându-se, spre a se dubla, reușește devenirea cauzală și determinarea atemporală a 

”Fetei din vis”, căreia pentru evidență trebuie să-i construiască „…fundația unde să vină 

Catrinel-Ea, respectiv dublura lăuntricului său, iar „Pentru asta trebuie să-i pun un câmp de 

petale la temelie…” , ea, realizând că „…în candela timpului nu există distanțe între 

suflete”, iar din petalele florilor ce răsar din nou, din semințele lor „purtate de vânt prin 

sărutul lacrimei de rouă”; „…petalele lor sunt răsfirate într-un alt câmp de zefir. Un câmp 

cu petale în care se construiesc ”fundații – (chiar și morminte)” în multe culori. 

 

     În „Elegia IV pe firul gândului călător”, Irina Lucia Mihalca realizează o meditație 

asupra relativității   temporale și ontologice a sufletelor reîntâlnite.  

 

„-Tu unde ești, draga mea? Spuse El. 

- Aici, acolo, și aici, și acolo.  

Doar sunt sau fără doar, SUNT.  

Dar tu, tu unde ești? întreabă Ea. 

- Eu? O să mă gândesc, spuse El.”.  

 

     Este un enunț presărat cu metafore de incandescență în care-s presărate petale de flori 

prin textul lui Shanti Ramya, precum:  

 

„Adevărul este oglinda cuvântului din ochii tăi, 

frumusețea este vindecarea din inima ta, 
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iubirea este zâmbetul impregnat pe fața ta, 

dorința este atingerea mânii tale.”  

 

(…)  sau …„ ea zâmbește de dincolo de timp și are pe buze mireasma 

începutului”,  

 

a gândului cel călător, cu valențe duale, antinome și holistice și, în același timp, 

deterministe:  

 

„ se spune că se vor căuta mereu până vor deveni UNU, dar până atunci, se 

vor întoarce în locurile dragi, iar în moartea ce-i va uni vor fi doar - EU 

SUNT.”  

 

Este un adevăr. „…Cuvintele emană puterea misterioasă de-a vorbi prin tăceri, de-a exista 

în absențele lor. 

 

(…) „ Sufletul este în căutarea perechii sale.”.  

„ - Tu știi care este cel mai frumos vis de pe lumea asta?  

 

întrebă El…iar Ea îi spuse: 

 

- cel care devine realitate.”  

(…) „ în urma fiecărui pas, timpul mușcă cu forță spațiile, lumina eliberează 

căderea secundelor din trecerea cuvintelor.” 

(…) „ toate lucrurile se-tâmplă într-un timp. Multe nu se întâmplă, dar timpul 

trece.” 

 

     „Elegia V pe firul gândului călător” se constituie într-un tratat despre structurile 

minerale astrale, al tiparelor reușite din consistența lor materială și spirituală comună și 

omogenă, în curcubeie celeste - în simfonia de gânduri-culori în materia de dincolo de 

cerul albastru. O prezență a sufletelor combinate, constantă, în  termenii antinomici ”Da” 

și ”Nu”, cu  o dominantă a confirmărilor și a infirmărilor, acel schimb energetic ce 

echilibrează plusul și minusul, toate supralicitate de discursul holistic și idoneist al lui 

Chanchala în materia ontologicului, realizat de autoare în metafore litote:  

 

”Trecutul uimește prezentul, întregul își surprinde partea, râul surprinde 

izvorul”,  
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un recurs pentru revizuirea sentințelor fenomenologic-temporale spre pozitivare cu o 

dialectică evenimențială pozitivă  a ontologicului. 

 

     În „Elegia VI pe firul gândului călător” se descifrează tainele scrisului, ale stărilor 

interioare transfigurate și aduse de El la suprafață în meditații, precum stări, trăiri, vise, 

povești scrise de El și de Ea, de umbra lor din timpul cu umbre - cu Fata din vis - Catrinel, 

de toți poeții rămași în visare și de cei în clubul lunaticilor romantici sau a celor căzuți în 

melancolie, scrise pe curcubeie, pe bilete, pe foi, pe lacrimă, pe lumina din ei, pe suflet, 

scrisori în inimă pe clipă, pe cer, pe scoică, pe vise, pe câmpul cu maci, pe jumătatea din 

umbra gândului, pe  umbra florilor și pe unda sufletelor pereche, pe palma întinsă din care 

se scurg fire de nisip în delta vântului și în orele clepsidrei, pe scara viselor cu rațiune în 

realitatea care este acolo unde ești cu gândul, în toate acestea, adevărul găsindu-l meditând 

la un întreg spectacol într-un om, într-un alt om, la triumful rațiunii metafizice scăpate din 

lățul fideismului… 

 

 „Perfecțiunea este doar în gândul nostru…, alergi după iubire!  

Și  când o atingi, deja numai ești!”,  

 

accentuează în discursul ei, spre finalul acestei elegii, Irina Lucia Mihalca.  

 

     „Elegia VII pe firul gândului călător” descrie o incursiune a sufletelor contopite și 

însoțite  de copia Chanchala - Catrinel, Fata din vis, păstorul din umbră al sufletelor mari 

care circulă lejer prin spațiile providenței, ale astrelor în iubire cu pământenii, tocmai spre 

o reconvertire a acestora în finitudine la teluric, dar și cu recurență la iubirea simplă, la 

emoțiile dulci, de mulțumire a sufletului și de întoarcere la viață în fiorii regăsirii prin vis, 

însăși El se lamentează de lipsa de întoarcere a sufletului, constatând:  

 

„- Dureros este că sufletul nu are dreptul la memorie”(…)   

„- Sufletul este mereu un nou născut”. 

 

     În „Elegia VIII pe firul gândului călător” se pun în evidență meditațiile cu serii de 

teme existențial-antinomice, precum:  

 

„Strângerea în brațe cu răutate poate deveni plăcere, sau când ”  
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El: 

 

- Tot ce nu-i permis ne face să fim noi la adevăratele dorințe”  

(…) ,   

„…iar dorul este, când te-a durut, odată revine într-o dulce durere.”,  

 

abordând, în același context și perenitatea memoriei:  

 

„El: Tot ce construim și tot ce scriem, rămâne, în rest niște cruci.”(…)  

„Ea: … roțile timpului fără repaos se rostogolesc.  

Să spargem în două clepsidra ca din ea să iasă somnul adânc!”  

 

(…) „ -Fiecare vine în viața noastră și lasă o bucată din el, din spiritul și 

sufletul lui.  

Vor veni și zorii când vom deschide Marea Poartă a norilor!  

Pentru noi vor cânta îngerii ” 

 

(…) Anotimpuri nedespărțite în care vom asculta cântecul celor două voci ale 

celor două suflete îmbinate în călătoria din vis - copilul și bătrânul,  

 

„ prin care vor spune cuvântul de început și de sfârșit iubire”  

 

(…)”. „Foarte aprope vin, sunt acolo în inima ta. Inimile au format o singură 

inimă.”. 

 

     „Elegia IX pe firul gândului călător”  ne conduce la tema întâlnirii de împăcare, cum 

ar fi cea a gândului cu lacrima:  

 

„… gândul tău și neputința lacrimei,/ un labirint al nostalgiei”  

 

(…) și, în acest exercițiu elegiac, nu putem avea decât termeni raționali 

metafizici, care impun găsirea dialectică a soluției existențiale într-o ecuație 

exponențială a creației, a gândirii superioare a sufletului dublu și unic, devenit 

mare și sistemic: 

 

„El: - Fiecare lucru își cere timpul lui, fiecare vis, visul lui, fiecare emoție, 

emoția ei, totul e doar o stare ce curge”,  
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iar Ea - Shanti ramya ne introduce în sufletul sistem, în a doua ecuație existențială cu mulți 

termeni liberi și necomparabili cu cei din ecuația Chanchala Sarvaga, dintre care unii  

 

dificil de eliminat, decât numai prin transformări și algoritmări Gauss.  

Dar  

 

„- E loc de toate într-un suflet mare; avem totul- iubire, culoare, sunet, lumină, 

esența ideii din spatele formei, comunicarea din interior și exterior, bazată pe 

rezonanță.  

Stelele cunosc drumul, iar luna îl urmează.”,  

 

iar  

 

„Gândul curge ca și râul”.  

 

„El.: - Ne facem cursul până ajungem la fluvial ce ne-nghite pe toți”, iar  

„Ea: - creația se transformă în noi forme, contururi, direcții, universuri.  

Tot timpul căutăm, stagnarea nu există.  

Ăsta-i universal - pulsații, respirații, floarea de lotus a luminii care se 

activează!”,  

 

„parfumul toamnei îți vorbește 

de primăverile pierdute.”,  

 

mai ales atunci când fiecare dintre suflete este o oglindă pentru celălalt, în care se vede pe 

sine însuși.  

Ce inteligent aprofundat și ce frumos spus! 

 

     „Elegia X pe firul gândului călător” este o expunere dialectică a temelor de meditație 

cu privire la principiul categorial realitate, în experiența Shanti Ramya:  

 

„Ea: … Contează mult trăirea, urcarea, nu atât privirea de pe vârful muntelui. 

Realitatea este acolo unde ești cu gândul.” ,  

 

o expunere dialectică a luminii și fericirii:  

 

„Ea: … Lumina e în noi, în fiecare.  

În stele suntem noi, în lumina veșnică ce-nchide două suflete în aceeași 

crisalidă…”;  
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și:  

 

„Ea: - Fericirea celuilalt contează mai mult decât a ta. Simplitatea e doar acel 

pur și simplu, e cea spre care ne întoarcem atunci când coborâm în inimă.”.  

 

Realitatea este în satisfacerea sufletului și trupului:  

 

”Ea: - Orice nevoie se satisfice, altfel psihicul va îmbolnăvi un organ intern.  

Un om senzitiv trebuie să-și găsească corespondentul, nu stoca emoția, 

eliberează-te!;  

- Doar el, sufletul, decide plecarea; …  

Iubirea e dincolo de viață și moarte, lumină și izvor, vibrație și frumusețe”  

 

Catrinel s-a întors în câmp să culeagă petalele margaretelor, nu-i iese numărătoarea;  

 

Ea:  … doar prin întoarcere vom găsi drumul spre lumină”. 

 

     „Elegia XI pe firul gândului călător”, pe cel din seria de meditații ideatice asupra 

vieții interioare, în experiența comună a călătoriei prin vis în timp:  

 

”El: În decursul vieții nu evenimentele ne doboară, ci ideile care ni le formăm 

în urma derulării lor, nivelul ăsta uneori ucide, ține de câmpul fiecăruia, 

depinde ce cultivă acolo.”  

 

(…) ”Ea: prin noi îngerii vorbesc, râd, glumesc, plâng, iubesc.” 

 

(…) Cuvintele vin înșirate după ce gândurile au dansat între sufletele 

noastre.”. 

 

„El: - Să nu mișcăm lespezile! Ascund și au o memorie a durerii”. 

 

(…) ” Ea: Tăcerea este apropierea de Dumnezeu.” 

 

(…)” Ea: - Ne separă timpul și spațiul, pentru a reuși să ne întâlnim dincolo de 

gânduri. Prin inimă și suflet am deschis o poartă, poarta care duce spre 

Templul Soarelui, spre omul interior, unde locuiește adevărul.” 
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     „Elegia XII pe firul gândului călător” abordează o tema concluzivă  a prezenței 

sufletului fetei transfigurat din vis - Shanti Ramaya în preajma sufletului meditative -  

Chanchala Sarvaga:  

 

„O fată ți-a traversat timpul 

reamintirea unui alt timp sau doar 

o trecere temporară printr-un nou timp. 

Acesta-I misterul și cheia timpului ei!” 

 

     Din „Elegia XIII pe firul gândului călător” reținem din variația temelor de meditație 

în care sunt antrenate cele două suflete în abordarea destinului, necunoscutului, timpului, 

trăirii în reamintire, imaginilor interioare, simțirii și în căutarea celeilalte jumătăți de 

măsură:  

 

„El: 

- Ai nevoie de evenimente care-s inevitabile în viața asta pentru a te descoperi.  

Monotonia este ucigașul tău.”  

 

Și  

 

„El:  

- Nu poți avea reacții dacă nu ai emoții, nu poți astfel să te uiți în oglindă”  

 

iar  

 

„Ea:  

- Fără emoții nu intrăm pe nicio poartă.”  

(…)  

„El:  

- Pot face orice persoană să devină curgătoare pe râul meu, eu nu-mi schimb 

cursul, merg pe unde trebuie doar.”  

(…)  

„Ea:  

- Să privești urmele scăldate de valuri.” 

(…)  

„Două unice clipe încearcă să se atingă, 

să simtă aerul primului zbor. 

Spre soare-ai fugit, 

ca astrele stinse de mult sunt gândurile… 
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timpul își cere fulgii uitării, 

în fiecare frunză te imprimi, ca o aripă ireală te simți. 

Ce te frământă, ce echilibru ai pierdut? Ce tempo te străbate, 

te urmărește vântul sau ploaia?”  

(…)  

un surâs luminat doar de stele, 

o viață frumoasă 

cu privirea întoarsă spre inima ta!  

Te îmbrățișez într-Unul, 

eu, iubita ta, cea zidită în tine, vie, veșnic vie, 

cea care am avut parte de iubire, 

o iubire care a depășit moartea însăși, 

punându-mi amprenta pe ea…” 

 

     Din „Elegia XIV- pe firul gândului călător” se desprind meditațiile cu privire la viață 

și la trăirile ei adânci, cu esențele și tainele ei, la reamintire, trecere temporară, nimicnicie, 

plecarea sufletului, rechemare, simțire și iarăși iubire. 

 

„El: 

- Oare, doar cei puri pot avea un răsărit de soare al lor?” …  

„Ea: 

- Pentru toți răsare și apune soarele, cei puri reușesc să-l înțeleagă.  

Doar Helios surâde… știe el ce știe.”  

(…)  

„El: 

- Frumusețea o găsești unde vrei dacă știi să o privești și să ți-o adaptezi, iar prietenia 

perfecta este atinsă doar dacă ne este dirijată de intensitatea luminii”  

 

și, în sfârșit, în  

 

     „Elegia XV pe firul gândului călător” s-a abordat tema conștiinței sufletului, precum 

și temele luminii și întunericului, având ca demers trecerea treptelor spre apropierea și 

atingerea celor două spirite.  

     Aici, Irina Lucia Mihalca dezvoltă și sintetizează profunzimile conștiinței comune ale 

sufletului călător pe treptele axisului cunoașterii, în apropierea inimii, de unde vin și 

lumina abisală, și umbrele vieții, din mai mult decât a simți stările oprite la primul palier al 

iubirii. Fiecare simte și gândește ceva, percepe într-un anumit fel.  
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„El: - Sunt foarte puțini cei ce trec de prima fază (prima treaptă- instinctuală , n.n.), 

majoritatea devin robi acolo. A doua oară nu vor obține mai mult decât prima oară.”. „ - 

La unii lipsesc din schema treptele. Sunt robi, acolo, la poalele vieții”.  

 

Este liberă gândirea și alegerea:  

 

„Ea:  

- … tu ești mai sus.  

Un manuscris scris de divinitate.  

Un paradox pe care mulți nu-l înțeleg- cauți esența privind de pe o treaptă, 

simțind poezia lumii. Doar privind atent creația îi vei înțelege esența. Fiecare 

treaptă o pășești prin tine, prin dorința de a urca și-a înțelege altfel 

„panorama”  

 

și  

 

„- De nu ne atingem sufletul atunci nu e viață;  

Acum sufletul tău știe ce îmbrățișez când îți spun că te îmbrățișez?  

Cu adevărat Omul, frumos care ești; … Odată intrând acolo, simțindu-ți 

șoapta, eram conștientă că arderea ne va fi intensă. Suntem aceeași emoție, 

simțim instantaneu totul, observăm cu aceeași privire și înțelegere; M-ai incitat 

să-ți aprind candela spiritului, prin chemarea interioară. Sunt luminile 

noastre.”.  

 

Sunt pricipiile vieții într-o călătorie a sufletelor comună, obsevate și evaluate prin vis. 

Frumos spus! 

 

„Totu-i o trecere spre ceva. Un sens ascuns vederii noastre opace, doar visul 

mai ridică, uneori, voalul Tăcerii, și, uneori, simțurile ne cern clipe din 

adevărul luminii.”  

 

     Transfigurarea meditativă a  raționalității vieții în toată complexitatea sa, Irina Lucia 

Mihalca o certifică în elegiile - sublimat al trăirilor înalte însumate, demonstrând o adâncă 

cunoaștere a principiilor gnozice și ontologice ale universalității. 

 

Dar, problema care rămâne mereu actuală este depășirea trecerii! 

 

Gheorghe Apetroae - Sibiu, eseist, poet și critic literar 
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SSSUUUDDDUUUAAAYYYAAA   

BBBeeeyyyooonnnddd   gggaaalllaaaxxxiiieeesss   ---   222000000999   

https://www.youtube.com/watch?v=Ao4055F2w_I
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În miezul lor  
   

Cu ochii ei hărăziți din diamante negre  

a venit de niciunde și de peste tot,  

din visul tău de-o viață   

întrupat în ființa ei.    

Aproape ești.   

Treci de zidul de ceață.  

 

Enigma dragostei - dulce și amar.  

În cădere liberă te lași,  

tot ce trăiește  

și tot ce moare  

se extinde 

și se restrânge.    

 

Lumea se recompune, 

linii și puncte,    

puncte, puncte stranii,   

ca notele valurilor portative   

dintr-un manuscris mozartian.  

  

Umbrele mângâiate de vânt se leagănă ușor.  

Te întrebi de ce te-a cucerit.   

Știi că nu-i obsesie.  

 

E zâmbetul ei poetic,   

un pic copilăros,  

ce-l poartă cu ea   

ca un cristal pur,  

o liniște cosmică în care  

se-aude doar respirația ei calmă.   

  

Cu inima bolnavă, ascunse în adâncuri,  

cuvinte tăinuite, fragile, mistuite,   

țâșnesc, coboară, zboară   

și plutesc tăcute,   

delicate ca o pasăre.  
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Cu dor și cu alean, ca o șoaptă în vânt,   

pe-o creangă de mărgăritar   

se sting prelung   

în foșnetul așternuturilor.  

Vântul se liniștește,   

pădurea tace.  

  

Tu și cu mine.  

Față în față, goi.  

În liniștea de aur priveai rătăcit  

și aripi lungi de înger departe te purtau.  

 

Lumea e numai sunet  

și fiecare om 

își are   

propriul sunet divin.  

  

Sunt aici lângă tine,  

începem acolo unde sfârșim  

și viața e darul divin pentru fiecare,  

în simplitatea ei   

o putem recunoaște.  

 

Faci primii pași spre libertate.  

  

La ce te vei gândi   

înainte să se ridice cortina? 

 

 

Irina Lucia Mihalca 
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În trecere  
   

În întinderea albă, un strigăt binecuvântat.  

La o masă a ursitoarelor, în a treia zi,   

un drum îţi trasezi prin viaţă.  

Prin poarta boltită,   

spre zenit,   

treci de un nou prag.  

În mantie de ivoriu,  

stâlpul vieţii îţi încheie drumul.  

Aripi crescute se ridică-n aer.   

   

Prin ceaţa risipită uşor,   

despărţiri şi absenţe, lumini, miresme şi umbre.  

Între două lumi, împletindu-şi orele,  

urme de paşi, treceri şi borne.   

Acolo eşti?  

   

Picături de ploaie, mantie de stele,  

râuri învolburate, toate se contopesc.  

 

Împinse spre mal, înmuiate în smirnă şi-n tămâie,  

literele împrăştiate pe foaia de scris  

acoperă spaţii întinse,  

amintirile legănate îşi poartă clipele,  

aşteaptându-şi desfrunzirea, în singurătate,  

până aproape de liniştea ninsorii.  

  

În bătaia vântului, oglinda cuvântului,  

în oceanul gândului, privirea neantului,  

vis albastru la ceas de seară, scânteind doruri de taină,   

fulgi firavi de păpădie, dulci chemările-şi adie,  

din gând în inimă, în poezie.  

  

 

 

 

 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

56 

 

 

Trăindu-l, prin bezna vâscoasă,  

adevărul lăuntric   

îţi şopteşte   

locul de unde ai plecat   

de-a lungul anilor.  

 

Pe harta cerului nemărginit,  

slobozite, noi constelaţii sclipesc.  

 

Închis ermetic, un cufăr cu comori   

aşteaptă să fie deschis.  

 

În zorii naşterii tale,   

un curcubeu stelar se întrupează,   

dansează bucuros, zâmbind blajin vieţii.  

 

Veşnicia iubirii, mai veşnică   

decât veşnicia timpului.  

 

 

Irina Lucia Mihalca 
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Învelișul cuvintelor 
 

Pe timpi calzi se aștern timpii reci, înghețați, 

ușor ne desprindem de năluci, de amintiri vii sau palide. 

În noaptea asta vei visa lumea ultimului ei poem 

ce-ți umple sufletul cu isihie, 

în abisul adevărului știi că 

în lumea creației ei 

simți eternitatea acestei lumi. 

 

Când soarele luminează, în cele patru straturi 

- galben, cian, negru și magenta -, baptisteriul din Florența, 

înfrunți hazardul timpului.  

Cometele rătăcesc pe cer. 

 

Aproape de bezna începutului, 

profețiile se prefac în realitate, prind viață, 

împlinind destinul glasului nostru. 

 

Asculți murmur după murmur, 

un răspuns tainic, subteran, vei primi 

din gravitația copacilor 

ce vara-și atârnă 

crengile până la pământ, 

iar iarna se înalță spre cer. 

 

Asculți fiecare copac ce ți se destăinuie 

și uite cum readuci anotimpurile în viața ta.  

Într-un timp blând, un fir roșu te conduce. 

 

Fragilă și nouă, trezită din somn, 

clipa domină în toate, 

contopită în necunoscut 

prin cuvânt capătă un nume, 

se întrupează. 
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Spre perfecțiune te miști asimptotic, 

totul e în continuare, nimic nu e de la zero, 

căci dincolo de limite rămâne trăirea colorată. 

 

Cu fiecare rugăciune, piatra muntelui se tocește, 

într-un spațiu amplu, 

o punte a dorinței a întins cuvintele  

prin fiecare piatră, 

prin fiecare templu înălțat. 

 

Cu mantia ei învolburată  

leagănă copacii și pe pământ, 

o interacțiune a verticalei cu orizontala. 

 

Rugă și spovedanie.  

Vrei să atingi cerul, 

dincolo de ferestrele  

acestei temnițe nevăzute, 

iar odată cu tine lumea se va schimba. 

 

Într-un semn amplu,  

la granițele pe care le deschizi, 

respiri nemărginirea. 

 

Iubirea o protejezi,  

îi netezești asperitățile 

și uite…,  

cum creeeaza miracole. 

 

 

Irina Lucia Mihalca 
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Nu păsări, ci zboruri  
 

În coborâri cromatice, pe malul unui râu, 

a pășit printre nopți nedormite 

ce străpung cerul, 

precum niște flăcări. 

A ascultat cântecul păsărilor, 

a urmărit fluturii -  îi plăcea să râdă, 

un zâmbet cald, 

ca un răsărit de soare. 

În spatele acelui vers a deschis universul. 

 

În grădina hesperidelor - păzită de un dragon cu o sută de capete, 

crește pomul Herei, cu merele de aur ce-ți asigură nemurirea. 

Atlas i-a adus  câteva mere lui Heracles 

- să-și împlinească a unsprezecea poruncă, 

fiind osândit, apoi, de zei, să poarte veșnic, 

pe umerii săi largi bolta cerească. 

 

Ziduri și coloane zvelte, de înălțimi amețitoare, 

scuturi estompate, platoșe ne separă 

de realitatea 

din jurul nostru. 

Acolo unde mirajele nu pier, 

visele se desfac bizar, 

se rulează și se îndoaie la marginea zilei. 

E-o altă intrare necunoscută. 

Perspective amețitoare se deschid, 

imagini viu colorate 

respiră în oceanul memoriei azima simțirii. 

Filtrată de vitralii înalte, 

Lumina - albie de foc - inundă totul în jur. 

 

În pragul ușilor, la granițe, 

de-a lungul marginilor, 

se petrec cele mai interesante lucruri. 

 

Irina Lucia Mihalca 
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O clipă de neuitat 
 

Haide, să ne întâlnim cu un vis!  

Agățate de ancora cerului stau cuvintele vii, 

o plimbare  

pe vânturile gândului  

acolo unde nu vom fi singuri, 

scăldați de valuri trecem prin oglinzi paralele,  

dintr-o realitate rece evadăm, 

străbatem întinse câmpii neîngrădite,  

într-o centură de timp ne cufundăm, 

prin ierarhia îngerilor  

un foc este mereu aprins,  

un labirint se naște... 

 

Să ne întâlnim cu un vis! 

Să ne pierdem din nou în acel izvor… 

Vom găsi un colț care va fi doar al nostru! 

Pe râul vieții pluteşte  

un cântec despre singurătate,  

o lacrimă cade într-o grădină misterioasă, 

o fată cântă acest cântec. 

 

Cuminte şi răbdătoare,  

o creangă de măr  

surâde spre miezul mărului. 

Fiecare moment îl promite pe celălalt. 

O piesă vie se-aude din noi. 

 

Să ne întâlnim cu un vis!  

Pe roata cu caneluri se-nvârte un fir, din ceruri trimis. 

Poate vom reuși din nou  

și, pentru doi, cerul nu va fi de ajuns. 

Un cântec ai adus înapoi  

- licărirea unui vis… 

 

 

Irina Lucia Mihalca 
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SSSAAAPPPAAANNNAAA   

SSSeeennnssseee   ooofff   kkknnnooowwwhhheeerrreee   ---   222000111999   

https://www.youtube.com/watch?v=grh3DgUY1eA
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Uitare... (Sonet) 

             

Ce tandru mă-nvălui astăzi, uitare 

Cu vraja din limba-ți verde de șarpe! 

Orpheu se stinge în sonuri de harpe, 

Lethe-mi închide dureri sub zăvoare. 

 

Nu-i cântec mai dulce dus peste ape, 

Din glas de sirene veninuri mai rare... 

Căci floarea ta de întuneric are 

Foșniri de miere,sufletul s-adape. 

 

Și dacă inima se zbate să scape 

Din mrejele somnului, leagăn lânos, 

Ochii se lasă-ncet sorbiți de noapte 

 

Pleoapele de plumb curgând lenevos. 

Pânze de noduri se țes peste clape, 

Albastre sinapse, efluvii de șoapte... 

 

 

Ana Opran 
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Elegie la malul mării  
 

Remember - „Pe-aci nu se trece” 

 

Murmur de sălcii plecate îngâna cu vuietul mării 

Plânsul cohortei de umbre topite în umedă noapte, 

Stropi de lumină cântându-le aspra poveste a ţării 

Peste cărările apei şi-n aerul, ceaţă de şoapte. 

 

Tristă regina priveşte cum vaierul mării se zbate 

Ca şi talazul ostaşilor porniţi sub ploaie de focuri 

Rânduri şi rânduri curgând prin noroaie şi trupuri culcate 

Jerfa de sânge să-nfrângă blestemul nedreptelor jocuri. 

 

Cerul de fum şi pucioasă apasă pe răniţi şi frunte, 

Tălpile-ncleştate-n hleiul greu, aripi de Ares înalţă 

Trupul cu zarea,  cu vântul şi brazii şi creasta de munte 

Una se face în vifor de luptă pe moarte şi viaţă. 

 

Luna se năruie-n fluviu de raze pe-ntinderea nopţii, 

Este regina, fantomă tăcută urzindu-şi din umbre 

Veghea şi somnu-mpletite letargic în firele sorţii… 

Murmur de sălcii plecate se-ngână cu vaiere sumbre… 

 

 

Ana Opran 
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Arethuza și Alpheus 
 

În apa străvezie se scălda 

Nimfa cu ochii de papură verde 

Şi trup legănat, de trestie-n vânt; 

Soare de aur în plete-i râdea, 

Zefiru’ o-nvelea cu dulcele cânt 

Când aprigul Alpheus o vede. 

 

Cu ochi din adânc sânii-i cuprinde 

Şi-n valuri fierbinţi o-nfăşoară, 

Trupu-i de apă jar se aprinde 

Să-l soarbă pe-al nimfei fecioară. 

 

Îmbujorat-Aretuza fugea 

– Nimfa cu ochii de papură verde 

Şi trupul alint de trestie-n vânt –  

Prin spini şi pietre carnea-i sângera 

Dusă de spaimă-n sălbatic avânt 

Spre zări în care ochiul se pierde. 

 

Dar râul viforos o urmează, 

Învolburat străbate munţi şi văi, 

Orbit de patimă, legea sfidează, 

Prin larg de mare îşi croieşte căi. 

 

Iar nimfa cu ochi de papură verde 

Şi trup unduios de trestie-n vânt 

Zeiţei Artemis, în rugă, se-ncrede; 

În dulce fântână, murmur şi cânt, 

Îşi schimbă făptura de iarbă şi floare 

Când râul, spumoasa vâltoare 

Apele-i soarbe-n avidă chemare. 

 

 

Ana Opran 
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Baladă în amurg 
       

– Hai, menestrele, mai spune o dată 

Povestea cu spada în piatră-ncrustată, 

Din vremuri apuse, cu regi şi prinţese 

Amurgul de brumă, cu aur mi-l ţese! 

 

– Domniţă stăpână pe gheţuri şi ape, 

De lira-mi putea-va în suflet să-ţi sape 

Şi-o lacrimă caldă pe mână să cadă, 

Iubita-mi mai poate lumina să vadă, 

 

Căci viaţa-i atârnă de bobul de soare 

Din lacrima-perlă ce ţipă şi doare. 

Domniţă, stăpână pe vise deşarte, 

Lacrima-ţi rece, în mine e moarte! 

 

– Hai cântă, nebune, mai cântă de soarte! 

 

Şi cântul porneşte pe strune vibrând, 

Răsar cavalerii prin văi tropotind; 

De vrajă şi aur văzduhul e plin, 

La Masa Rotundă ei vin şi tot vin, 

 

 Iar regele-i soare şi harul divin!... 

 

Cetatea de vis în zori înfloreşte, 

Sub legea Credinţei şi Timpul zâmbeşte 

Şi-n toate, izvor nesecat de lumină, 

Sclipeşte frumoasa şi blonda regină, 

Cu ochii de soare, frumoasa regină… 

 

Iată cum vine din zări neştiute 

Străin călător pe căi nebătute; 

Sfielnic genunchiu-şi apleacă pios 

Primind legământul regesc, maiestuos. 

 

… Şi-o lacrimă-i cade Domniţei, pe jos… 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/ana-opran-reverberac89bii-c3aen-amurg.pdf
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Iubita tresare sorbind-o cu jar, 

Bujori s-aprind pe faţa ei de nenufar; 

Mai palid aedul se face, şi mâna 

Mai tristă şi moale mângâie struna. 

 

– Hai, cântă poete, cântă întruna! 

 

Aiii, Cavalere, ce clipă nefastă! 

Două priviri în sorbire adastă… 

Ochii rămas-au topiţi şi-nstrăinaţi, 

Doi aştri negri-n mistuire ferecaţi, 

Ah, ochii… spre altă lumină plecaţi... 

                      

Noaptea Reginei se face sihastră, 

Cu gheare de foc, iubirea măiastră 

Îi sfâşie carnea şi chinul o frânge, 

Clocot de cântec s-aude în sânge. 

Ce susur de raze somnul i-l stinge?... 

 

Ce lună nebună îşi toarce fuiorul!... 

Ce lună zăludă le mângâie dorul!... 

În van Cavalerul, nălucă, străbate 

Cărări încâlcite, de codri uitate. 

Cărări încâlcite, de patimi purtate! 

 

Chemarea îi poartă cu dor nesătul 

Unul spre altul cu pas somnambul, 

E vis sau scufund pe-al razelor arcă? 

E foc nesfârşit sau e gheaţa?... Şi parcă 

 

Ochii Domniţei de rouă se-ncarcă… 

 

Uşor Nenufar deschide pleoape,  

Lumina-i de suflet tot mai aproape. 

Dar el, cântăreţul? Din stins, tot mai stins 

Inima-i bate în pieptul încins. 

 

– Mai cântă-ne, barde, tu eşti neînvins! 
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Se-ntunecă lumea. Şi Lună şi Soare 

Orbitele-şi pierd; lumina dispare. 

E tulbure apa-n fântâni şi otravă 

Curge din râuri-oceane de lavă. 

Regatul visat?... Pulberi de slavă!... 

 

Trădarea soarbe suflet şi putere, 

Se zvârcolesc nevinovaţii în durere 

Şi dreapta sabie-n zadar sclipeşte 

Doar lăcomia cu ură domneşte 

Şi haina de moarte-a trădării luceşte… 

 

Domniţa oftează şi lacrimi îi curg, 

Poetul se stinge în licăr de-amurg, 

Doar ea, Nenúfar-Poesis, tot arde 

Pe lira ta de răstignire, barde! 

 

 

Ana Opran 
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Blestemul Anei 
 

 „– Manole, Manole, 

Zidul rău mă strânge”… 

Piatra-mi intră-n sânge, 

Sângele în piatră se prelinge, 

Înflorind în turle dantelate, 

În dangăt de clopot şi de şoapte 

Cu blestem de dragoste în noapte… 

Să curgi în apă-nstelată 

Veşnic neodihnă însetată, 

Să nu ai pace şi uitare, 

Să-ţi fie apa stropi de soare, 

Bulgări de strălucire orbitoare 

Când buzele uscate, arse 

Ar vrea un strop de rouă şi răcoare! 

S-auzi şi-n somnul izvorului 

Scâncetul stins al pruncului; 

Sălbatic te-ai zdrobi de stânci 

Înlănţuit, neputincios, să plângi! 

Să-ţi fie ascuţişul pietrei lin culcuş 

Durerea să te soarbă şi îmbete 

Din tălpi şi până-n creştet, pe-ndelete 

Şi-n orice nălucire ’naltă şi subţire 

Ochiu-ţi arzând să se oprească-n mine! 

 

 

Ana Opran 
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UUUNNNKKKNNNOOOWWWNNN   RRREEEAAALLLIIITTTYYY   

GGGaaaiiiaaa   ---   222000111999   

https://www.youtube.com/watch?v=x-PNuzdMkwk
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Înainte de ecou 
 

A scrie la trecut  

fără să strângi în pumni tristețea  

care ascunde durerea  

ferecată prin strigăt,  

este ca și cum arunci   

un toiag înainte de sfârșit,  

așa, ca trecutul să fie prezent,  

când ecoul te va cuprinde până la surzenie,  

și vei fi de mult adormit,  

când se vor opaciza oglinzile  

minții și trupului,  

numai atunci scrisul tău  

va plânge!   

 

 

Nicolae Nistor 
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Prorocul  
 

Prefer să merg desculț,  

las șireturile pentru  

țesătorii de ițe,  

sinucigașilor  

amprenta piciorului meu.   

 

Nu are număr, nici ADN,  

pot înșela vânătorul,  

moartea  

sau pe tine, dragă.  

 

Valul a șters legătura noastră  

până la reflux,  

urmele noastre se vor căuta  

când prorocul umblă desculț,  

iar câinii de pază se vor roti  

până la prima ploaie.  

 

  

Nicolae Nistor 
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Întâlnirea cu viața  
 

Sunt prima poveste  

de la facerea lumii  

dintr-un glob minune.  

 

Mama mă simțea în palme,  

iar eu o ciupeam de foame,  

ea povestea ce voi vedea ,  

eu înotam în apa botezului  

până adormeam…  

 

Când mama a strigat,  

Dumnezeu ne-a dat   

întâlnire cu viața.  

 

 

Nicolae Nistor 
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Dialoguri între Adam și Eva  
 

Eu nu eram femeia ta când au apărut copacii,  

atunci nu era nimic… Eram noi,  

ne ciondăneam cine să plângă mai mult, 

 nici nu știu de ce eu să procreez.  

 

Am auzit în somn ce am de făcut,  

apoi tu mă priveai buimac, nu știam de ce,  

când am văzut apa am privit în oglinda ei,  

eram altfel, nu-mi dau seama cum  

foamea vine odată cu dragostea  

- un măr căzut din copac,  

apoi am început să trăim legați de două fire,  

unul alb și altul roșu,  

apoi tu l-ai împletit pentru mine,  

mi l-ai așezat pe burtă și am născut.  

 

El semăna cu primăvara noastră  

când furam mere…  

Nu mai știu cine pe cine a ademenit,  

poate de vină erau  

smochinele de atunci.  

 

Noi am înflorit lumea!  

 

 

Nicolae Nistor 
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Când nu poți ridica fluturi  
 

Nu pot împrumuta degetele,  

s-ar sufoca de singurătate,  

fără ele nu pot să ating  

conturul iubirii noastre,  

fără lacrimi,   

fără căldura pleoapelor  

ascunse în palme.  

 

Nu pot împrumuta degetele,  

fără amprentele parfumate,   

orbul din mine, nu te poate desena.  

 

Aș fi asemeni ciungului  

ce nu poate atinge o floare,  

să sufle un fluture să zboare,  

din vânt în vânt, din floare în floare,  

fără să știe că și atingerea te doare,  

că parfumată, iubirea neatinsă, moare.  

 

Doamne, în minte, câtă disperare! 

 
 

Nicolae Nistor 
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https://www.youtube.com/watch?v=GRe3GUaw1iU
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Gândul unei mame 
 

De peste zi și gându-ți are treabă 

Și clipele-ți trec mai ușor, 

Când vine noaptea... 

Și nu ai treabă și liniștea se lasă peste casă 

În loc să te-odihnești... 

Gândul tău de mamă nu te lasă ! 

De ai doar un copil... sau nouă 

Durerea ta ,sau bucuria... 

Te răscolește-n șoaptă 

Și gândul tău este la ei mereu! 

Dacă sunt undeva departe... 

Sau chiar aproape de ar fi 

Tu ești cu gândul... și inima-ți  scăldată 

De întrebări... de au... sau de le este bine, 

De-s sănătoși sau fericiți... 

De au dormit azi noapte  bine, 

Sau dacă -n viață ei sunt fericiți ! 

Când unul dintre ei are probleme, 

Ai vrea să îl ajuți dar nu ai cum, 

Atuncia gândul tău se zbate ... 

Și ...chiar dacă ai timp... 

Cum să mai dormi ? 

Îți vine-n minte...cum i-ai adus pe lume... 

Și cum la sân i-ai alăptat ... 

Cum au crescut... când au făcut și primul pas... 

Când pentru  prima  dată-n viață, 

Cuvântul mamă au rostit ... 

Este frumos în astă lume să fi mamă... 

Este frumos să ai copii... 

Dar doamne...  

Gândul tău de mamă, 

Nici când nu va  dormi! 

 

 

Mariana Zorița Turda 
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S-adorm cu tine 
 

La dreapta mea s-adorm cu tine 

Dup-un concert în sintonie, 

Ce-am ascultat, ce am trăit... 

Doar tu și eu învăluiți... 

De-al luni-albastru voal, 

Ce ne privea pe-asuns  de la fereastră 

Amorul pur ce se-ntâmpla 

Pe valuri de mătase ! 

Este un dar divin... 

Ce nu aș vrea să plece, 

E idealul  unui vis ce se-împlinea 

Aici... pe-acorduri de viori... 

Cântate cu atâta dor de inimile noastre așezate p-un altar, altarul 

fericirii... 

Ce tremură sub greutatea-n aur a iubirii 

Împrăștiind în jur steluțe cristaline 

Sclipiri de univers țâșnite din priviri 

Ce se unesc  prin trecere de timp 

Din noaptea ce ajunge pân'la ziuă 

Când adormim... îmbrățișați... 

La dreapta mea... pe pieptul tău... 

Având cu noi un dar divin și idealul unui vis 

Ce s-a-mplinit ! 

 

O nouă zi răsare-n calendare ... 

Dar noi uitați de timp îmbrățișați 

Scăldați de raza dimineții... 

Pe pieptul tău... La dreapta mea... 

Prin vis continuând un dar , 

Venit când nu ne mai gândeam, 

Brăzdând pe chipul tău ș-al meu... 

Seninul unui vis divin... 

Ce s-a-ntâmplat ! 

 

 

Mariana Zorița Turda 
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Să-mi scutur gânduri 
 

Să-mi scutur gânduri este prea târziu 

Peste copacul vieții mele, 

Să uit voiesc  ce n-a fost bun 

Și să culeg din pomul meu doar stele! 

 

E prea târziu să-mi scutur gânduri 

Peste- ale tale vise... 

Nici dorul tău și nici iubirea 

Nu-s  deajuns să-mi scutur gânduri 

Când iarna-mi scutură omăt pe tâmple! 

 

E prea târziu să-mi scutur gânduri 

În calea ta cu dor bătătorită, 

Să-mi scutur gânduri ce odată, 

Se îndreptau cu drag spre tine 

Îți spun acum... Ar fi păcat...ar fi numai  risipă ! 

 

 

Mariana Zorița Turda 
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Pe marea uitării 
 

Pe marea uitării,cu tine de mână 

Pornim într-o barcă spre vise mai noi 

Lăsând amintiri dureroase în portul din urmă... 

Navigând cu speranța spre porturi mai noi!  

Am spus un adio unui nor ce-ntrista 

Iubirea de viață ,frumosul din noi, 

Privind orizontul cu soare pe punte 

În noi dimineți cu toamna lăsată în urmă , 

Îmbrăcați în candoare purtați de zefir 

Vom străbate poteci deschise în mare 

De inima mea și sufletul tău sprijiniți de uitare ! 

 

 

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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După ploaie 
 

Intunericul se lasă, 

Alungând norii de ploaie, 

Îmi fac curaj să ies din casă, 

Las larg deschisă fereastra la odaie. 

 

Mirosul prafului cel răscolit de stropi, 

Mă poartă iute în copilărie, 

Când așteptam în praful drumului, 

Bura de ploaie ce știam că o sa vie. 

 

Cu greieri ,cântăreți vestiți, 

Împart dulceața ce-o lasă teiul cel cu flori, 

Mă uit la geana de lumină de la asfințit, 

Se termină o zi din ale verii sărbători! 

 

 

Cristian Stăncescu 
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Extemporal 
 

- Scoateți o foaie de hârtie!  

Este o propoziție , 

Care de multe ori a putut să fie, 

Motiv de indispoziție. 

 

Un subiect, o întrebare , 

Prindeau rădacini pe coală, 

Amintiri, povești, speranțe, 

Inșirai pe foaia goală. 

 

Iar promisiuni în gând, 

Iar „o să învat de mâine”, 

„Gata, e momentul, 

Să mănânc cartea pe pâine!” 

 

Un alt subiect, cel așteptat, 

Pe tablă se așterne parcă prea încet, 

Te-apuci să scrii! Da, ești salvat! 

Și inima îți bate mai încet!  

 

Ești mulțumit, foaia e plină, 

Extemporalu-i rezolvat, 

Dar gândul negru nu-ți dă pace, 

Chiar te apucai de învățat? 

 

 

Cristian Stăncescu 
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Chinurile Muzei 
 

A venit degraba astăzi , 

Eu am așteptat-o ieri , 

Are ochii ușor umezi, 

Și-n păr mirosul crudei primăveri. 

 

Vrea să vorbească, să dicteze, 

Eu degetul la buze-i pun, 

O văd cum prinde să ofteze, 

Dar azi lucrez la altceva, ceva poate mai bun. 

 

O îndemn să scrie astăzi ea, 

Îi dau o foaie, un toc, o călimară, 

Îmi arunca o privire grea, 

Și vrea să plece în lumea de afară! 

 

În ușa larg deschisă se oprește, 

O lacrimă îi curge pe obraz, 

Degraba o îmbrătișez strâns, ca într-un clește, 

Și stau cu ea așa, ca într-un vis, dar treaz! 

 

 

Cristian Stăncescu 
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Flori 
 

Într-o zi, într-o grădină, 

Chiar după ce au fost udate, 

Florile stăteau de vorbă, 

În grupuri, cum fură semănate. 

 

-Ah, de-aș avea acces la apă, 

Aș face multe straturi noi, 

Spunea o galbenă... garoafă, 

Unui trifoi cu patru foi. 

 

- Auzi la ea, să ude straturi, 

Vorbi un trandafir roz, dintre spini. 

Mai bine apa ai s-o furi, 

Decât s-o împarți prin vecini. 

 

-Eu aș împărți cu toată lumea, 

Zise o lalea mai colorată, 

Însă viața îmi este scurtă, 

Și nu pot mulțumi lumea toată. 

 

-Să facem atunci un proiect, 

Spuse atunci un bujor, 

Cu un creion și un caiet, 

E gata master-planul... repejor! 

 

Crinii voiau alei să facă, 

Zambilele voiau o seră, 

Rochișa-rândunicii voia o scară, 

Iar liliacul cerea o umbrelă. 

 

Un cactus, scos afară într-un ghiveci, 

Sorbea din apa atât de bună, 

Și se gândea, privind tăcut la toți, 

La ce ar mai dori, de n-ar avea apă o săptămână! 

 

Cristian Stăncescu 
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Gândul unui copac 
 

Ai mei îs aici de zeci, sute poate de mii de ani, 

Pârâul ce susură aici, acum, este în poveștile noastre, 

La umbra alor mei au stat ai Mioriței ciobani, 

Și-n crengi ne-au cântat și ne cântă paseri măiastre. 

 

Câteodată trec pe aici căprioare însetate, 

Nu se opresc din apa cea nouă să bea, 

Le alearga ceva, îs speriate, 

Li-i umbra deasă nădejdea. 

 

Într-o zi lingă mine un frate a cazut, 

Avea coroana mare, bogată, 

O mână spre cer întind tremurând, 

De teamă tremura poiana toată. 

 

Unul cite unul ne prabușim oftând, 

Pârâul fără noi o să sece, 

Suntem cărați și mergem plângând, 

Departe de casa, de apa cea bună și rece. 

 

 

Cristian Stăncescu 
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A fi sau a nu fi 
 

Mereu mă-ntreb, în viață ce este și nu este; 

De când mă știu, cum vezi, eu am ieșit din turmă. 

Iubita mea de vis, de tainică poveste, 

Mâine îți va veni, uitată, și ultima mea veste,  

Din cele ce-am trimis va fi cea de pe urmă. 

Eu am căzut, când ai plecat, de sus de tot, în neguri. 

Tu, chiar plecând, aveai pe umeri o boltă de iubire. 

În locul tău rămâne de-acum o amintire, 

Vântul de gheață umflă ale tristeții steaguri. 

Am vrut să plec în beznă, prin porți și peste praguri. 

Nu știu ce blestem sparge mereu la stânci, le-ascute 

Și mă ridic să plec și las în urmă dâra 

De sânge amorțit ce-atrage atâția vulturi, 

Vulturi pleșuvi, cu gheare, ce știu s-ascundă ura, 

Vulturi hoitari cu chipuri atât de cuoscute!! 

Mă urc mereu pe stânci și cad mereu în cale, 

Am palmele tăiate și unde merg nu știu 

Și chiar de-i întuneric e arșiță în vale 

Iar stâncile-s golașe, e liniște, pustiu, 

Deșert,...că am pierdut și gândurile tale. 

Într-un târziu, de sus, de-abia simțită-o boare 

Pe frunte mă atinge, sau poate-i o părere.... 

Cum merg, sau mă târăsc, nu simt nicio durere, 

Genunchii mi-s răniți și noaptea nu mai moare 

Și merg, împleticit, spre oaza de răcoare –  

Un lac cu ape negre, înconjurat de scrum, 

Oglindă nemișcată, o văd – capăt de drum. 

Oglinda fără unde te-arată doar pe tine, 

Reflexie ce spune că eu...nu mai exist! 

Adâncul e acolo, chemarea-i mă pătrunde, 

Adâncul mă tentează cu pace și cu bine. 

Mai văd, în depărtare, o zare ca un zid. 

Ce blândă este apa cea mângâioasă, lină,  

Când mă scufund cu totul și rănile-mi se-nchid! 

În apa-ntunecată eu văd acum... LUMINĂ ! 

Andrei Radu 
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Alean 
 

Aveam un pact cu noaptea, spre lină cugetare, 

Și-mi este dor de pace din ce în ce mai tare, 

Mi-e dor de bolta neagră, cu stele miliarde, 

Să fug iar din cetatea ce cugetul mi-l arde 

Iar șerpii de lumină retina rău mi-o-nțeapă; 

Se rupe romantismul ce nici nu stă să-nceapă! 

Nici vuietul din stradă vreo clipă nu mă lasă, 

Nu știu de-mi este ziua urâtă sau frumoasă, 

Nu știu de sunt sub neguri ori s-a făcut senin, 

Nu văd ce mă așteaptă, plăcere sau venin. 

Doresc și vreau atâtea, din ce în ce mai mult, 

Dar inima-ostenită nu mai pot s-o ascult. 

Da, totul va fi bine, aud de la tribună, 

Căci totul va fi vesel și viața va fi bună ! 

Nimic în ziua-aceea n-a fost atât de fals - 

Și-acum cu-o reverență, invit noaptea la vals! 

 

 

Andrei Radu 
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Autumnală 
 

Un singur palid felinar 

Stă ca Bacovia-ntre versuri 

Și clipe se opresc din mersuri; 

Orașul însuși e hilar... 

 

Nici caii albi, nici caii suri 

Nu mai aleargă în eresuri. 

 

Cu pagini rupte din ziar 

Aprind un foc de ne-nțelesuri. 

Arunc și ultimul meu zar 

Iar toamnele vin iar și iar... 

 

 

Andrei Radu 
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Amintiri de iarnă 
 

Pe plai de baladă, cu sate bătrâne, 

Bunicii uitați își așteaptă nepoții, 

Sperând că-ntr-o zi s-or strânge cu toții, 

Prin timpuri tot grele, ce zile-or rămâne... 

 

Cum poate o lacrimă moartea s-amâne 

Când viscole dau târcoale ca hoții 

Și geruri dușmane-și aruncă baloții 

De gheață și țurțuri și-omături stăpâne? 

 

Prin frig și prin beznă foamea se-ntinde, 

Din case-ngropate vezi neagră zăpada... 

Și curtea, livada, troianul le prinde 

Căci munte-i omătul, uitată-i balada. 

 

Prin sate-cavouri ce dorm scufundate 

Sub dune de crivăț. Ferestre-astupate 

Își cheamă lumina și gerul tot pișcă; 

Pe geamul de gheață o palmă mai mișcă... 

 

 

Andrei Radu 
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Ape 
Motto: „Panta rei” 

 

Când furtuna încetează, 

Către fluvii, către mare, 

Prin înguste văi și râpe, 

Ape tulburi curg grăbite. 

 

Din amestecul de ape, 

Către țărm ,doar valuri limpezi 

Pleacă din întinsul mării 

Și în drumul lor spre maluri. 

 

Se unesc sau se destramă, 

Dar din cea mai mare parte, 

Pe nisipul cald și umed, 

Va rămâne numai spuma. 

 

Cele care trec de țărmuri, 

Către văi și către câmpuri, 

Vor rămâne acolo lacuri, 

Lacuri verzi, adânci și care, 

Neatinse de furtună, 

Oglindesc nemărginirea 

Veșniciei înstelate. 

 

 

Andrei Radu 
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Cine sunt? 
 

Sunt o mie de gânduri și o mie de stări 

Un milion de vise și un infinit de culori. 

Tricotez fulare verzi-albăstrui din dorințe și vise 

Arunc la gunoi cutii pline de amăgiri și doruri nestinse. 

 

Fug de minciuni și iluzii rătăcite de mult 

Mă programez mental să mă cred, să mă iubesc, să mă ascult. 

Car  după mine un sac plin de experiențe frumoase și trăiri 

dureroase 

Dar mă regăsesc în Bine, în nopți lungi și insomnii albastre. 

 

Sunt o mie de lumi apărute din complicat neant 

Un haos imprevizibil de gânduri și vers electrizant 

Sunt tot ce vreau, ce pot, ce știu, ce gândesc 

Sunt  mereu o parte indestructibilă din tot ceea ce iubesc. 

 

Sunt o ecuație complicată la puterea zece mii șase 

Cu fracții din trăiri, sentimente și gânduri frumoase 

Mă surprind uneori în oglinzi de stranii viziuni. 

Prin vise lucide, premoniții  și alte dimensiuni. 

 

Prin urmare, nu știu cine sunt, nu știu nici tu cine ești 

Dar te aștept mereu lângă mine să construim frumoase povești. 

 

 

Roxana Neguț 
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Poem și vin 
 

Poate că nu-ți vor plăcea poemele mele 

Și ce? Adevărul este că nu îmi mai pasă 

Probabil că nici ție nu ți-a păsat vreodată 

Și ce? Știi de ce? Chiar nu contează. 

 

Însă îmi voi pune un pahar de vin 

Pe care îl voi rezema ușor de grijile tale 

Și ți-l voi dedica ție 

Alături de un poem 

Un poem delicat, fin 

Și un pic boem. 

 

Vinul ți se va părea dulce-amărui căci are sens 

 Așa rezemat de grijile tale 

Poemul îl vei considera prea acru 

Prea simplu, prea trist 

Pentru gusturile tale 

Atât de moderne, atât de cosmopolite. 

 

Poezia mea e deja desuetă 

E demodată 

E ca o bătrână în rochie de seară 

Cu roșii paiete 

Mult prea cochetă. 

Și ce ? Știi de ce? Chiar nu contează. 

 

Stai și bea totuși paharul de vin 

Și uită poemul și uită și vinul 

Ascunde-ți grijile 

Și ascunde pelinul 

Într-o sacoșă de rafie 

Netransparentă. 

 

 

Roxana Neguț 
 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

126 

 

 

  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

127 

 

 

Sinceritate 
 

Spune cineva, undeva, cândva, 

Că e periculos să fii prea sincer 

Dacă nu ești prost. 

Să spui oamenilor adevărul în față 

Fără să aberezi în discuții fără noimă și rost. 

 

Însă sinceritatea nu mai e de mult la modă 

În lumea asta falsă și plină de măști 

Oricât de diplomat ai fi 

Cuvintele sincere nu au căutare 

Doar vorbele goale și complimentele 

Au trecere mare. 

 

Sinceritatea poate fi întra-adevăr un defect 

Te poate condamna și izola social 

Într- o lume dornică și iubitoare de perfect 

Tu riști să strici tabloul final. 

 

Și atunci, te întrebi, merită să fii sincer? 

Sau și tăcerea e câteodată un bun răspuns 

Ce rost mai au false prietenii, false șuete 

Dacă privirea-i falsă și gândul e mereu ascuns. 

 

 

Roxana Neguț 
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Orașul galben 
 

Mii de felinare strălucesc în orașul galben 

Luminează bezna nopții de catifea 

Poleiesc pământul și cerul cu o lumina timidă 

Și orașul strălucește ca o stea. 

 

E galbenă și tăcerea nopții în oraș 

E galben chiar și parcul adormit 

Mii de felinare strălucesc în noapte 

Decor urban, de lumină caldă poleit. 

 

 

Roxana Neguț 
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Lumini și umbre 
 

Uneori e atât de ascunsă lumina din noi 

Și atât de cuprinsă de amar și întuneric 

E viața câteodată copleșită de griuri și nevoi 

De clipe urâte, dureri și grele ecouri. 

 

Uneori, soarele uită să mai surâda printre nori 

Printre mii de furtuni și amarnice ploi 

Se aprind fulgere, se sting în  cumplite tăceri 

Idei, speranțe, credințe și vise din noi. 

 

Un câștigător e insă un visător ce nu a renunțat să spere 

Un visător ce a crezut în el, în dorințe, în palide stele 

Un câștigător e acela ce a văzut un succes în fiecare luptă pierdută 

Ce a transformat durerea, eșecul și umbra într-o experiență tăcută. 

 

 

Roxana Neguț 
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Măști, iluzii, și-amăgiri iertate 
 

De se mai pierd și azi scântei de „bun” prin smoală, 

La margini de ferestre cu storuri prea murdare, 

E ca în miezul tainei să plângi și să te doară, 

Tăcerea-i ne-nțeles... prin necuvinte amare... 

 

De crești naivitatea și-i rod de amăgire, 

N-ai cum să înțelegi că visu-i doar himeră 

Iar candela se stinge sub orb-nedumerire, 

Nu-i rost de evadare! Sunt răni în colț de sferă... 

 

Când plouă cu iluzii, te strâng mirări în palmă, 

Și brusc, singurătatea e grea coroană vieții. 

În răsărit de umbre te-ngropi în bezna calmă, 

Și-alungi albastrul slovei din tâmpla dimineții. 

 

Nu ai puteri divine, biet glas de muritor! 

Pustiu ți-e prin odaie, pereții-au adormit... 

Strângeau bezmetici vreascuri din ultimul decor, 

Dureri și amăgire, într-un concert tacit... 

 

Te-mprăștii printre brazde din obcina iertării, 

Când orologii cântă sub pleoapa ce se-nchide. 

Un ultim gând apune prin geana îndurării, 

Mai cade câte-o mască, pălesc iubiri perfide... 

 

 

Nicoleta Gordon 
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Grilaje... 
 

Pânze de păianjen peste tot... 

Umbrele care nu se mai deschid, 

Și ceasornice care 

rămân mereu în urma pașilor mei. 

 

Rugină peste suflete, 

de parcă toate 

ar fi fost plămădite din metal. 

Nasturi care închid uși, 

și fermoare rupte la capetele răbdării. 

 

Inocențe furate 

și ascunse după zaruri de noroc. 

Praguri pline de ironii, 

peste care trec tot mai mulți bocanci 

rătăcind, căutând ceva 

ce încă n-au avut. 

 

Straie din care șiroiesc noroaie, 

și ochi care au uitat să privească. 

Balamale ce scârție 

sub rodul neînțelesului. 

 

Must din strugurii bunului simț, 

călcați de tălpile ipocriziei. 

Și roua mea, 

ce încă mai e albastră, 

 

Lăcrimând după majuscule 

Sete de OM... 

 

 

Nicoleta Gordon 
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E cutremur și-n uitare, și în suflet gârbovit... 
 

Țin cutremure în palme, le-aș închide-ntr-un salcâm 

Prea sunt ploi-dureri prin coaste, amneziile-s păgâne 

Mângâi ridul frunții arse și sărut obraz bătrân 

Ce-a arat cu plug de dor într-un lan de mărăcine. 

 

De-a avut crengi de stejar, nu mai e nici lemn de foc 

L-au uitat într-o ogradă și-ntr-o casă alb spoită 

Pruncii legănați odată într-un cântec cu noroc 

Au lăsat părinte-n poartă, rost de inimă zdrobită. 

 

Bate coasa-ntr-o durere ce-i cuprinde ochii triști 

Nu mai vine olăcarul să-i aducă vreun răvaș 

Bântuie tablou cu râset dintr-o joacă cu moriști 

N-or mai știi jocul acela, altele-s pe la oraș... 

 

Frânge lacrima uitării, prea e gârbovit de soartă 

Ce-or mai fi făcând nepoții?...plânge-un colț de poză veche 

Cât ar vrea să-i vadă iară pe sub nucul de la poartă 

Să le-aducă-n pumn cireșe, doi cercei după ureche... 

 

Rup tăceri, le-arunc în haos și le-ascund în nori-cenușă 

Va veni cândva o vreme... când se va deschide-o ușă? 

 

 

Nicoleta Gordon 
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Sâmburi de amintiri 
 

Mi-au rămas pe brațe sâmburii de lut 

Nerodiți vreodată pe altarul buzei 

Apusese visul într-un somn pierdut, 

Lâng-o poartă veche, apogeul scuzei. 

 

Mi-a rămas în talpă jarul unui cânt, 

Umbra unei corzi de chitară tristă. 

Lacrima-ți tăcută avea gust de vânt 

Și-a rămas captivă, nod într-o batistă. 

 

Mi-a rămas pe iris petec de albastru, 

Din privirea-ți blândă izvora iubire. 

Te-ai întors pe lespezi, dalta de sihastru 

A sculptat icoană, drum spre mântuire. 

 

Mi-a rămas în minte nerăbdarea mării, 

Valuri, scoici și alge legănate-n larg 

Ai cuprins furtuna, nu m-ai dat uitării 

Și-ai ascuns în stele, lacrimă șirag. 

 

Mi-ai rămas în suflet dorul de poem, 

Început de slovă și cuprins de gânduri. 

Neputința plânge într-un recviem, 

Leagă sfori în cer, scrie printre rânduri... 

 

 

Nicoleta Gordon 
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Aproape noi... desculți de rai 
 

E-aproape „azi” în vechiul „ieri” și nu știu dacă mâine 

Ne va găsi pe amândoi rupând aceeași pâine, 

Sau dacă orologiul vechi va strânge-n minutare 

Tic-tacul ce timbra cândva un petec de scrisoare. 

 

E-aproape blând, în adieri, același vânt de noapte 

Ce își culca pe brațe nori și-n zori îi trezea șoapte. 

Deșertul risipea nisip în pumni cu apă vie, 

Prin umbra trupului de gând scăpat din colivie. 

 

E-aproape „doi” înclepsidrat în timpul scurs devreme 

Prin stern ce biciuie nevoi îngemănând poeme. 

Ce ne-om fi fost de nu mai știm să lăcrimăm cuvinte, 

Și ce ne-om fi când flori de soc ne-or crește pe morminte? 

 

E-aproape „noi” în fraze lungi cu cratime pe margini, 

Cu întrebări tivite alb în colțul altei pagini. 

E-aproape „eu”, aproape „tu” și-aceleași alfabete 

Ce scriu despre un „el” și-o „ea” pe mâneci de regrete. 

 

Se-ntoarnă cerul la apus și-agață-n trena Lunii 

Un roi de fluturi alintați când se foșnesc alunii. 

Îmbrac tăceri cu gust de noi, tu-nveți să le asculți, 

Când raiul spune rugăciuni cu îngerii desculți... 

 

 

Nicoleta Gordon 
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O diafană, imperceptibilă rugăciune 
 

Adormite fete bălăcindu-se ca nişte frunze 

şi cavaleri îmbătrînind sub ochii noştri în armurile lor: 

aceasta a fost o zi şi o noapte a florii de nufăr, 

o delicată invitaţie la reflecţie, omule 

care te-ai născut dîrdîind în foarte binele copt 

vas neolitic. 

 

Acolo, da, acolo (există şi o hartă cu cîteva indicii) 

se întîmplă ca peştera cu idolatrii să se verse în mare, 

nefericirile toate să apună prin jertfa hienelor zburătoare, 

o, şi cîte şi mai cîte, în virtutea unor mai vechi 

înţelegeri, a unor rămăşaguri înmuiate cu ulei aromat 

şi cu vin.  

 

De ce să nu credem, pînă la urmă, în iedera urcătoare, 

din vîrful căreia poţi vedea pînă departe oraşul,  

pînă la şinele de tren? Aceste ziduri, prin care trec ulii  

de cauciuc şi copite de cîrpă, suportă orice legendă  

şi orice realitate. Lăsaţi copiii să poarte flori cu ghimpi  

la pălărie, doar stăpînind lumea se pot întoarce la matcă. 

 

Şi iarăsi o zi şi o noapte a florii de nufăr, 

o diafană, imperceptibilă rugăciune.  

 

 

Dragoş Niculescu 
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Vremuri de pace 
 

Abia cînd vom scoate cu mîinile noastre slănina 

din saramură şi vom cinsti cu palincă umbrele  

strămoşilor insurgenţi, 

abia atunci va începe marea spălare de păcate, 

deportarea în vestitul teritoriu al eleganţei 

şi ungerea cu binefăcătoarele şi sfintele uleiuri. 

 

Pînă atunci însă, iertaţi-i pe guralivi, 

căci nu sînt, şi ei, decît nişte bieţi poeţi, care-şi visează 

cetatea plină de candide tractoare ruginite,  

printre care se înalţă palid orzul. 

 

Ce vină au ei că farmecele nu sînt nici de dreapta, 

nici de stînga şi doar popa le poate lecui, 

pentru o damigeană de vişinată proaspătă? 

 

Hoţii, oricum, vor trece liberi pe străzi,  

cu macii lui Luchian la butonieră,  

iar halatele de molton vor fi tot mai scumpe 

în nopţile cu lumînări de veghe… 

 

Ascultaţi-mă pe mine:  

acum e vremea să ne facem băieţi cuminţi, 

egalitatea între semeni n-a fost nicicînd mai generoasă, 

fiecare ne putem inventa, în fond, cîte o mătuşă 

ramolită, care să croşeteze ciorapi de lînă 

pentru vreo fantomă proletară. 

 

 

Dragoş Niculescu 
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Mai ieri pluteam amîndoi 
 

Peşte fript la focul albastru… 

Ceva ar putea deveni statornică amintire, 

copii mai bătrîni cum sîntem, încă fragezi, 

înconjuraţi ca pentru ultima dată de apele fluviului. 

 

Mai ieri pluteam amîndoi pe pămînturile ferme, 

o, nobilă stare de confuzie a sîngelui, 

neînţelegînd statuile cu degete de cretă, 

pieile atîrnate la soarele nemilos al istoriei, 

ghetele aşezate ordonat în faţa peşterii 

izvoditoare de cîntec. 

 

Cine şi-ar fi închipuit că va veni ziua cînd 

vom purta scoici şi muguri în buzunare, 

scoici şi muguri, poate şi şerpi inofensivi, 

poate şi monede vechi, de argint sau de aur? 

 

În această noapte nu va ploua decît încet, 

cu lumini îndepărtate… 

Ar fi trebuit să ne numim Betleem şi Betleema 

şi să ne nnaştem cu rostul precis de a muri şi învia 

logodiţi cu nisipul. 

 

 

Dragoş Niculescu 
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Un pian cu madarine, un aragaz cu cărţi 
 

Un pian cu madarine, un aragaz cu cărţi, 

aşa mi-au insuflat străşmoşii darul profeţiei, 

bînd metodic aghiasmă şi luînd anafură 

pe stomacul gol, păzind benevol Cutia Milei, 

spălîndu-mă singur pe picioare ca cel de-al 

treisprezecelea şi ultimul dintre apostoli. 

 

Aduceţi-mi înapoi, am strigat, paşii mei 

de prin castele şi fortăreţe, paşii cu care am bătut 

fundul mărilor, îmi este dor de mine 

cel de altădată, scufundat într-un fel de zeamă 

a tinereţii veşnice, bandajat pe lacrimi, mirosind 

a flori jilave de cîmp. 

 

Priveau în dreapta, priveau în stînga  

(în acest timp oraşul se golise de opere de artă), 

nu vedeau nimic mai acătări de adus ca probă, 

posibilitatea recuperării trecuse de la faza de basm  

la cea de mit – ambele ineficiente în planul  

experienţei concrete. 

 

Din această pricină, spuse marele purtător de chei, 

toţi cei rămaşi în viaţă vor trebui să-şi înfieze din nou 

rubedeniile vii ori moarte, mă refer la cele cumsecade, 

altă soluţie nu există.  

 

Îl priveam şi astăzi cu acelaşi respect neţărmurit,  

oraşul tot era în mîinile lui, vulturii de pe acoperişuri, 

purtînd întreaga memorie a acestui veac rătăcitor, 

armonicele care pluteau cîntînd singure pe străzi  

în unele nopţi… 

 

 

Dragoş Niculescu 
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Copil bătrîn prin apa oraşului 
 

Copil bătrîn prin apa oraşului şi ticăitul ceasornicului 

cu limbi de chihlimbar… 

Unde este acea poartă pe care n-o poate deschide îngerul? 

Unde este acel copac de care stau spînzurate măselele galbene 

ale giganţilor imuni la poveste?  

 

Este util, într-adevăr, să-ţi pui pe chip o mască, o simplă mască 

după amurg, atunci încep să iasă dansatorii părăginiţi şi milogii, 

oh, milogii şi ghicitorii aducători de noroc ori pustiu,  

abia atunci începe să plouă pe acoperişuri cu miros de tămîie. 

Între un zid gros, cenuşiu şi două palme de fructe poţi alege 

realitatea  

ori nemărginirea, caii, oricum, nu mai pot aplana  

cu tandreţe nici un conflict. Doar bunul Dumnezeu mai poate 

decide: 

cap sau pajură. Cap sau pajură, înţeleptule. 

 

Şi nu uita: 

cînd te apucă disperarea,  

cel mai bun remediu e să te apuci 

de grădinărit pe vreun petic de pămînt,  

oricît de neînsemnat. 

 

Ostrogoţii, în fond, au putut să trăiască şi fără medicamente, 

nu-i aşa? 

 

 

Dragoş Niculescu 
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https://www.youtube.com/watch?v=GgH1pwUBxNE
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Tare-aș mai vrea 
 

M-aș cuibări acum la pieptul tău 

Să îmi aduc aminte de iubire. 

Încă te mai iubesc și-mi pare tare rău 

Că tot ce-a fost frumos e doar o amintire. 

 

Și tare aș mai vrea în brațe să te strâng, 

Și tare mi-aș dori să simt cum mă iubești, 

Dar, din păcate, nu mai pot decât să plâng, 

Tu ai știut doar să mă amăgești. 

 

Tare-aș mai vrea să-ți simt buzele moi, 

Cum, dornice de un sărut, le caută pe ale mele, 

Însă nu-ți văd decât ochii străini și goi... 

Departe sunt de noi, acum, clipele-acele. 

 

Tare-aș mai vrea să-ți simt acum căldura 

Din glas, când îmi spuneai vorbe frumoase, 

Dar simt acum în vocea ta doar ura, 

Disprețul unui om care demult plecase. 

 

Tare aș vrea timpul să-l pot întoarce, 

Să fac ceva care să te oprească, 

Dar nu mai am putere și nu mai am ce face, 

Și tot ce-a fost... a început, încet, să se răcească. 

 

Și tare-aș vrea să te cunosc mai bine. 

Te văd acum purtând atâtea chipuri... 

Nu ai putut să fii sincer cu mine 

Și nu pot să mă-mpiedic de nimicuri. 

 

Tare aș vrea să nu te fi-ntîlnit, 

Să nu fi fost în viața mea vreodată, 

Tare-aș mai vrea să uit că te-am iubit 

Și suferința să dispară, toată. 

 

Cristina Ghindar Greuruș 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/01/cristina-ghindar-greuru%C8%98-cristina...-cronologie-poetic%C4%83-paginare-final-1.pdf
https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/01/cristina-ghindar-greuru%C8%98-cristina...-cronologie-poetic%C4%83-paginare-final-1.pdf
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Și-am un dor 
 

Și-am un dor ce mă apasă 

Până am să mor. 

Am un dor ce nu mă lasă. 

Și nu mi-e ușor. 

 

Și-am un dor ce mă frământă 

Nopți și zile-ntregi. 

Nu mă lasă, nu mă-ncântă. 

Tu nu mă-nțelegi. 

 

Și-am un dor ce nu-mi dă pace 

Nici de l-oi ruga. 

Nu știu, zău, ce m-oi mai face. 

Suferința-i grea. 

 

Că atât mi-a mai rămas: 

Dorul necuprins. 

Și durerea mea din glas 

Care m-a învins. 

 

 

Cristina Ghindar Greuruș 
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Acceptare 
 

Am acceptat ce mi-a dat viața 

Mai bun, sau poate și mai rău. 

Am acceptat că și speranța 

E un atuu, și e al meu. 

 

Am acceptat că timpul trece, 

Că-mbătrânim, că vom muri, 

Că ne-mbătăm cu apă rece, 

Că vom urî sau vom iubi. 

 

Am acceptat că încercarea 

Va fi sortită cu eșec, 

Că poți străbate, de vrei, marea 

Făr' a te teme de înec. 

 

Am acceptat că, azi, dreptatea 

Nu e la fel ca altă dată. 

Că, și mai mult, sinceritatea 

E foarte mult, acum, schimbată. 

 

Și-am acceptat că viața-i tristă. 

Încredere... n-ai să mai vezi. 

Iar dragostea, dacă există, 

E mai departe decât crezi. 

 

 

Cristina Ghindar Greuruș 
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Plouă 
 

Plouă. Sufletul mi-i greu 

De atât amar, tristețe.... 

Plouă și eu plâng mereu 

După dalba tinerețe. 

 

Anii trec... îmi este greu 

Și-nțeleg că niciodată, 

Chiar de-aș încerca mereu, 

Să-i opresc n-o să se poată. 

 

Plouă. Soarele-i ascuns 

După nori ca de cenușă. 

Printre noi, azi, au pătruns 

Zori de toamnă jucăușă. 

 

Plouă. Sufletul stingher 

Ar mai vrea o-mbrățișare 

De la păsări, de la cer, 

De la razele de soare. 

 

 

Cristina Ghindar Greuruș 
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Dacă 
 

Dacă n-ar durea tristețea 

Și dacă ar fi doar soare, 

De n-ar pleca tinerețea, 

De-am primi în dar o floare, 

De-am zâmbi mai des, sau poate 

Dacă n-am sta încruntați, 

De le-am înfrunta pe toate, 

Am fi mult mai motivați. 

 

Dacă-n lume-ar fi doar pace 

Și de oamenii n-ar plânge 

Iar durerea n-ar mai zace, 

Suflete de nu s-ar frânge, 

De n-ar fi copii sărmani, 

Oameni fără ajutor, 

De n-ar trece-atâția ani... 

Am avea un viitor. 

 

Boli de n-ar mai fi pe lume, 

Moartea de n-ar mai veni, 

De-am face doar fapte bune 

Și mereu dac-am zâmbi, 

De-am avea mereu o pâine 

Nu ne-am consuma atât, 

Totu-ar fi frumos în lume, 

N-om ști ce-i ăla urât. 

 

Dacă soarele răsare, 

Stele dacă strălucesc, 

Luna dacă iar apare, 

Florile dacă-nfloresc, 

Dacă-n pace bate vântul, 

Păsările de-or zbura, 

Luminos ne va fi gândul 

Și cu toți ne-om bucura. 

Cristina Ghindar Greuruș 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/01/cristina-ghindar-greuru%C8%98-cristina...-cronologie-poetic%C4%83-paginare-final-1.pdf
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Da, da…, da…, Tu Doamne! 
 

Mi s-a uscat Doamne cerneala-n călimară, 

Îmi cere apă, vrea să o dizolvi... să pot iar scrie... 

Că vrea să-ți mulțumească, a nu știu câta oară, 

Nu mai lăsat să mor și mi-ai dat zile. 

 

Da... da, da... Tu... Doamne... Tu! ce de sus le vezi pe toate, 

Și lumea aceasta Tu... o stăpânești. 

Să-mi dai cerneală, să mă mânjesc pe coate, 

Scriindu-ți Doamne... Ție, de cele pământești. 

 

Să pot a-ți mulțumi... pentru orce secundă, 

Să-ți mulțumesc și pentru harul ce din suflet mi l-ai dat. 

Că tu ești dătător de viață lungă, 

Ești dătător de spirit... de vis... înaripat! 

 

Am înțeles... târziu, sau prea târziu... că fără tine... 

Sunt un nimic, gunoi, un boț de lut... pe-acest pământ. 

O…, Doamne ... numai Tu... prin rugăciune... 

O viață amărâtă ai salvat, că ești un sfânt. 

 

Nisipul din clepsidră curge-ntr-una...  

degeaba o răstorn, o... răsucesc. 

Cănd timpul meu îmi fuge... nici furtuna...  

nu mă ajută ca să îl opresc. 

Da... da, da… Tu... Doamne!... ți-a fost milă de mine, 

Și-acum... de ziua mea... cerneala curge neîncetat, și scriu de tine. 

 

Voi scrie despre tine... Doamne...! și azi și mâine, 

Iar timpul care fuge... îmi este aliat, 

să pot să te slăvesc „Stăpâne”! 

O rugăminte... tu... n-o băga în seamă,  

dar dacă vrei ascultă -mă. 

Dă -mi zile să pot scrie cu cerneală,  

ș-apoi în infinit ascunde-mă. 

 

Ioan Cojocariu 
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Amorului... 
 

Amorului să-i dai putere... 

Să nu te lase singur niciodată. 

E clipa minunată de plăcere, 

E farmecul ce vine câteodată. 

 

Declinul... poate veni într-o clipă. 

Sălbatice gânduri te răpun, 

Legenda de iubire se-nfiripă, 

Și poți te lăuda ca un păun. 

 

Vai căt de des, le-aș cauta pe toate... 

Și unde pui că este interes. 

Iubirea... moartea-s vinovate... 

Că noi trăim mereu același stress. 

 

Rămân cu aventura trecătoare, 

Nimic din viața mea nu sa schimbat. 

Că timpul trece iute și mă doare, 

Că nu pot secole a existat. 

 

Aș da orce... să mai păstrez secunde, 

Să număr anii după anotimp. 

Dar totul iute trece și dor mă cuprinde. 

Și îmbătrânesc, fără să mai am timp. 

 

 

Ioan Cojocariu 
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Cana de cafea... 
 

Aș vrea... dacă s-ar putea, 

Să fac o baie, în cana de cafea. 

În ciocolată, aș vrea să fie plină 

Și-n jurul meu... să am multă lumină. 

 

Tu să mă strângi cat poți de tare-n brațe 

Să mă săruți, aprig și pătimaș. 

Vreau gândul meu... pe gând îl fac să agațe, 

Aș vrea să-mi dăruiești și un urmaș. 

 

Dar ce n-aș vrea cu ciocolată caldă 

Doar închid ochii. Și -mi imaginez. 

Pe gatul tău o lacrima, să-mi cadă, 

Cu buzele fierbinți să savurez. 

 

Aș vrea... Dar nu mai spun…, tăcere. 

E presărat tot visul cu amintiri 

De-o cană de cafea iubirea cere... 

Covor de frunze și roi de amintiri. 

 

 

Ioan Cojocariu 
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Atât de repede 
 

Timp n-am avut nici să zâmbesc. 

Uitasem chiar de fericire. 

Și din regrete nu trăiesc, 

Ci doar... mă lupt c-o amăgire. 

 

Nici n-am simțit când ai plecat, 

În jur toate erau zdrobite., 

Credeam că-n fin… te-ai răzbunat... 

Lăsându-mi polițe... neplătite. 

 

M-ai fascinat… atât de repede, 

Ai spart... oglinda din perete... 

Nu chipul meu te-a enervat... 

Ci remușcări... și mari regrete. 

 

E simplu dar atrăgător, 

Să fii mereu cel izolat. 

Nu... nu sunt un pierdedor, 

Dar nici pe plac să-ți fac..., nu sunt ratat. 

 

Ridic coroana de pe fruntea-mi asudată, 

E semn că poate am cam obosit. 

Și simt… că atât de repede îmi trece viața toată, 

Că în final... n-a fost un rai... ci mult am chinuit. 

 

De-am să descopăr cumva și altă existență, 

Ce stă ocultă acolo-n univers...? 

Am s-o întreb... deșii nu cred c-o să -mi răspundă, 

Tu cine ești...? cum de ne faci prezență, 

Când nebuloasa lumii... e numai foc și stress. 

 

Vibrații... simt că îmi străpung tot corpul, 

Legat de timp am încercat sa fiu. 

E inamicul meu nr... unu.  

și fără el e imposibil ca să scriu. 
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Atât de repede a mai trecut o viață. 

Ce viață? Ce talaz ucigător. 

În sinea mea,există o speranță 

Că tot ce scriu vă fi nemuritor. 

 

 

Ioan Cojocariu 
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Râuri de cuvinte 
 

Am încercat... să vă aduc aminte, 

Că niciodată nu e prea târziu, 

Că poți găsi în râul de cuvinte 

Acel cuvânt ce numai eu îl știu. 

 

Cum nu am timp în viață, 

În peșteri să mă ascund... 

Renunț și plec la piață, 

Vou încerca să-l vând. 

 

Nu rădeți... că bag samă 

Nu știți ce căutați. 

Eu îl am în desagă, 

Poftim de-l dezlegați. 

 

Pe malul apei triste, 

Adesea am trecut. 

Aveam cuvinte-n minte... 

Ce nu pot să le uit. 

 

Vă rog pe fiecare... 

Să nu vă speriați 

Cuvintele-mi sunt scrise 

De har, vă rog frumos... luați! 

 

Ați vrea „eternitatea”? 

Ce bine am ascuns...! 

Ca soră... are moartea, 

Cuvânt greu de pătruns. 

 

Sau... poate vreți iubire....? 

Nu... nu m-am înșelat. 

Cuvântul, stă ascuns 

Nu vi l-am dat. 
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Iubirea-i trecătoare... 

De ce să suferiți, 

Priviți mereu spre soare 

Și veți fi fericiți. 

 

Nu pot să știu cât suferiți 

Nu vreau să vă rănesc. 

Iubire... doar parinții 

Mai au și-o dăruiesc. 

 

În rest... sunt vorbe goale, 

Eu des le-am întâlnit 

Cuvintele-mi curg șiroaie... 

Din rău, de ce le-ai fi oprit? 

 

Acuma știu... e seară, 

Vreți luna de pe cer. 

Dar nu băgați în seamă 

Că stele cad și pier. 

 

Cum să vă las cuvântul, 

Să ajungă jos la voi? 

Când luna și misterul 

Acolo-n sus în nori. 

 

Probabil... un cuvânt... 

Ce poate fi mai rar, 

Să -l căutați, în răul... 

Cei plin acum de har. 

 

Uitarea... am ghicit... 

De ea aveți nevoie, 

Eu cum sunt rătăcit... 

Vi-l dau la fel ca NOE. 
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Corabia-mi plutește, 

Dar nu du c animale 

Eu duc cuvinte care 

Vor cere alinare. 

 

Se-ntunecă afară 

Cred că vine ploaia... 

Și-mi spală tot ce-am scris, 

Că răul meu e... Marea! 

 

 

Ioan Cojocariu 
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Taina lunii albăstrii 
 

Cerul albăstrește Luna,  

Noaptea clipocește-n somn, 

Lacul scutură cununa 

Nuferilor care dorm.  

 

Palidă, o stea se frânge 

Într-un dor de necuprins  

Și prin lacrime ajunge 

Stinsă, peste lacu-încins. 

 

În îndepărtarea-naltă  

Stelele oftează-n cor, 

După sora lor, plecată 

Pe Pământul muritor.  

 

Luna, mult prea ostenită,  

Peste raze s-a lăsat 

Și, de taine chinuită,  

Spuse stelelor deodat': 

 

-„Vreau să îmi veniți aproape 

Un minut astral, dar greu, 

Cât să vă așez pe pleoape  

Taina sufletului meu!” 

 

Și cu-n cerc de stele-aprins 

Luna s-a împrejmuit,  

Dar pe rând toate s-au stins 

Când cu lacrimi le-a șoptit: 

 

„-Cred că sunt o Pămînteană,  

Simt durerea dorului  

Și ispite ce mă îndeamnă  

Să-mi sting focul ofului”.  
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Să cobor adânc prin zare 

Vreau pământul să-l mângâi,  

Lunecând pe depărtare 

Să gust dragostea dintâi.  

 

Să mă sting cu roua ierbii,  

Să mă plimb prin codrii deși, 

Să văd cum valsează cerbii  

Și nuferii neculeși.  

 

Și, culcată în poiană, 

Pe sub fluturii în zbor,  

Să simt a zorilor geană 

Peste arzătoru-mi dor.  

 

Flori de câmp să mă ascundă  

Când în noapte vă privesc 

Și să simt cum mă afundă 

Rădăcinile când cresc. 

 

Și, prin zori cu ierburi ude 

De-ale voastre lăcrimări, 

Să mângâi sub pași, cu unde,  

Crudul verde din cărări.  

 

În livezi cu frunza-n murmur, 

Să adorm, sub adieri,  

Peste-al izvorului susur 

Și-ale ierbii mlădieri.  

 

Și prin dimineți cu soare, 

Printre raze să mă țes,  

Să fiu iar strălucitoare, 

Rătăcităcind prin codrul des. 

 

Și, de mână, prin umblare,  

Fecior falnic cu ochi verzi,  

Să mă țină, pe-o cărare  

Ce-om croi-o prin livezi. 
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Cu privirea-i de pădure 

Să mă soarbă-n mângâieri 

Și supus să îmi îndure  

Albăstrii-le-mi plăceri.  

 

Să-i așez, pe fruntea caldă,  

Constelații lucitoare,  

Lunecându-l să îmi cadă  

Printre poftele-mi astrale. 

 

Și cu sărutări albastre 

Sub buze să-l răstignesc, 

În căldura unei astre, 

Să îl sorb când îl topesc. 

 

Iar veșmîntul meu de Lună  

Străveziu, în miez de lac,  

Să mi-l scoată și să-l pună  

Peste nuferii ce tac. 

 

Peste luciul plin cu stele  

Să mă sting și să-l aprind, 

Printre dorurile mele, 

Pe-al meu drag, când îl cuprind. 

 

Printre nuferi să-mi șoptească 

Taine dulci despre amor,  

Tremurând să mă iubească  

Și în contopiri să mor. 

 

Cu-ale mele negre plete 

Printre nuferi albi să curg 

Și-mbătați de-a noastră sete,  

S-adormim sub dusu-amurg.  

 

Miezul nopții ne trezească  

Încleștați în sărutări,  

Bolta-nalt să ne plutească  

Peste aripe de zări.  
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Prin plutiri amețitoare  

Din extazuri azurii, 

Să rămân nemuritoare 

Printre muritorii vii.  

 

Să fiu Lună albăstrie, 

Cu pași calzi neobosiți,  

Și cu mângâieri ce-nvie, 

Patimi care scot din minți!" 

 

Lăcrimând de fericire, 

Luna tresări deodat' 

Și pierduse fără știre, 

Taina visului furat. 

 

Nedezmeticită încă,  

Pe sub genele-aurii,  

Mai privea sub zare-adâncă  

Printre gânduri aburii.  

 

Stelele, cu-a lor mirare,  

Chipul Lunii îl priveau 

Și prin șoapte-ntrebătoare  

Între ele se-nghionteau.  

 

Zăpăcită de visare 

Le-a spus stelelor șoptit: 

-" Neiubită sunt de Soare 

Și-asta, cred, m-a-nnebunit. 

 

I-am cerșit și azi iubirea, 

Însă mut și arzător 

Și-a cătat spre-apus ieșirea, 

Mândru și necruțător!" 

 

Din adâncuri tulburată,  

Pe sub praf de stele-ncins, 

De dor, Luna apăsată, 

Grabnic s-a întors în vis. 
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Rușinată-n taina-i mare,  

Stând ascunsă sub un nor, 

Printre lacrime amare 

Și-a stins arzătorul dor. 

 

Uneori mai gînditoare 

Se astâmpără pe sine: 

"Prea nefericitul Soare, 

Veșnic singur va rămâne!  

 

Străluci-va-n veșnicie  

Singur fără de iubiri,  

Poleială de mândrie  

Plină cu dezamăgiri." 

 

 

Angela Mihai 
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Plâng frunzele toamnei 
 

Plâng frunzele toamnei cu lacrimi grele de dor 

Peste cărările bătucite de vremea-mi trecută, 

Azi se aude peste zările gândului meu călător 

Ecoul poveștii din care eu vin, de nimeni știută. 

 

Plâng trist frunzele înroşite de toamna târzie 

Peste drumeagul răzleț ce în urmă am țesut, 

Se aud șoaptele amintirilor ce încep să învie, 

Și glasu-ți ce tace strigându-mă, acolo-n trecut. 

 

Plâng frunzele galbene de sub toamna pustie 

Peste dâra ce îmi plânge și-acum pașii trecuți,  

Mă îndemni să-ți rămân măcar încă o veșnicie, 

Să putem căuta iubirea rătăcită și anii pierduți. 

 

Plâng frunzele toamnei peste cerul în lacrimi, 

În hohot negru-amar plânge și viața-mi trecută, 

Prin valurile-mi de lacrimi mă strigi și cu patimi 

Ma rogi să-ți mai rămân enigma, de nimeni știută. 

 

Plâng frunzele seci și ruginiul din toamna târzie 

Peste carcasele noastre ce zac golite de noi, 

Ni se aud ecourile de sub un morman de hârtie, 

Pe care am scris al nostru destin, cu lacrimi în ploi! 

 

 

Angela Mihai 
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Nu pot să dorm fără tine 
 

În toi de noapte neagră-ți scriu 

Căci dorul greu mă roade, 

Hai, vino, umple-al meu pustiu 

Și scoate-mă din moarte. 

 

Când luna dinții și-a-ncleştat 

De cerul negru în furtună,  

Dorințe-n val din mine ies 

Cătându-te nebună.  

 

În noapte când amar jelesc 

Printre suspinuri grele, 

Şi îngerii din cer bocesc 

Pe dorurile mele. 

 

Aş vrea să fii cu mine-acum 

Când te doresc în noapte, 

Căci urletul din dorul greu 

În patimă mă zbate. 

 

Din zbuciumul ființei mele 

Și de sub gândul minții  

Îmi curgi prin chinuri ne-ncetat, 

Tu, patima dorinței. 

 

Un dor nebun și arzător 

Ai fost mereu în mine, 

Dar calea pentru-a te găsi 

Mi-a fost printre suspine. 

 

E noapte-adancă și te-astept 

Să îmi ucizi amorul 

Și-o gaură să-mi faci în piept 

Să-mi iei cu tine dorul. 
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Din gânduri vreau acum să-mi ieși 

Și mergi te rog cu bine, 

Ia-mi tot ce vrei și viața ia-mi 

Dar ia-mă şi pe mine. 

 

O noapte caldă să trăiesc 

Iubindu-mă cu tine, 

Să-ți intru-n suflet pe furiș 

Să nu mai scapi de mine. 

 

 

Angela Mihai 
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Suflet în agonie 
 

Las ochii toamnei triști să-mi plângă dorul 

Și să-mi inunde viața cu lacrimile sale, 

Veşmântu-i învechit să cadă și să piardă 

Trecuta-mi viață, trecuți-mi pași și drumurile goale. 

Prin foșnetul de toamnă doar pași-mi să se-audă 

Cum rătăcesc și pierd cărarea spre acum 

Lăsând voit să iasă miros de frunză udă 

Spre-a însemna cu iz de frunză ruginie dâra de drum. 

Sufletu-mi sfâșiat să stea ascuns sub frunze 

Cu clocotul durerii plutească-le-n văzduh,  

Iar liniștea din beznă le poarte și le-aşeze 

Pe viața-mi și pe trupu-mi rănit, lipsit de duh. 

Din țărână și din frunze toamna-mi ridice casă, 

Cu crengi țesute-n corzi mi-o împrejmui ținutul,  

Din ceață neagră deasă acoperiș să-mi facă 

Și cu apus de soare roșu să-mi lumine culcușul. 

Sub tălpi desculț covor de frunze să-mi aștearnă,  

Deasupra tavan înjghebe-mi cu stele căzătoare,  

Sub trup un pat odihnitor mi-aşeze din aramă 

Sub care-oi fereca într-un cufăr iubirea-mi arzătoare.  

Și-n casa de sub toamnă voi zace-n armonie 

Cu rănile-mi din suflet ce-n sânge s-or scălda 

Și fiecare strop de sânge va cade-n poezie 

Pe frunzele din toamnă scriind povestea mea. 

Când plânsu-mi va-nceta să ude ploaia toamnei, 

Când frunzele-nroşite în hohot vor jeli, 

Când pribegite păsări vor locui-n ținutu-mi, 

Abia atunci, iubiții mei, să plângeți căci n-oi fi! 

 

 

Angela Mihai 
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Suflete sub toamnă 
 

Te voi dezlega de mine, 

Din blestem te-oi dezlega,  

Te-oi lăsa singur pe lume, 

Trist fără iubirea mea. 

Ş-oi pleca departe-n lume, 

Fără gând să mă întorc 

Și-am să fur trecutul nostru 

Și-ți fur sufletul cu tot. 

Şi-o să-l pun la căpătâiu-mi 

Şi-o să-l plâng şi-o să-l jelesc 

Și-o să-l spăl cu lacrimi grele 

Și cu sânge-o să-l clătesc.  

Iar când îi voi da culoare 

Cu-al meu sânge clocotit 

Va-nvia și iar va ști  

Că are un loc, nu-i părăsit.  

Trist și singur de s-o simte 

Eu cu milă o să-mi scot 

Sufletu-mi fără pereche 

Să îl pun în același loc. 

Și vor trece anotimpuri 

Peste sufletele lor, 

Ceru-mi va trimite toamna 

Să le-acopăr cu-n covor. 

Covor trist țesut din frunze 

Și lucrat de toamne grele 

Ce-au lăsat copacii goi 

Făcându-şi din crengi andrele. 

Vântul va urzi iubirea 

Dintre sufletele lor 

Și-or păstra iubirea caldă 

Doar cu doru-mi arzător.  

 

 

Angela Mihai 
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EEENNNTTTHHHEEEOOOGGGEEENNNIIICCC   

GGGaaaiiiaaa   SSSoooppphhhiiiaaa   ---   222000111111   

   

https://www.youtube.com/watch?v=dRpFF5Dm-k0
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Nu te mai vreau 
 

Nu te mai vreau în viața mea, 

Nici dacă cerul ar cădea, 

Sau norii nu s-ar mai vedea 

Şi inima ar sângera! 

 

Nu te mai vreau,aşa să știi, 

Chiar dacă valul ar şopti 

Şi vântul iar s-ar răscoli, 

În sufletul bolnav! 

 

Nu te mai vreau și ştii de ce, 

Chiar dacă munții ar cădea 

Şi pomii nu s-ar scutura 

Tot nu te-aş vrea în viața mea! 

 

Nu te mai vreau, iubite ştii, 

Nu te mai vreau,deşi plâng iar... 

 

 

Miriam Nadia Dabău 
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În gândul meu 
 

Gândurile sunt parte din noi,  

ele pot devenii realitate... 

 

Miriam Nadia Dabău 

 

Apari în gândul meu cu flori, 

În noapte vis ce îl transform 

Pe bolta plină de fiori 

Înfăşurat în mantie de nori! 

Te vreau ca demiurg ce zbori, 

Patul în care dorm să-l porți, 

Să mă atingi în fiecare ceas 

Şi abur sa m-acopere-n exaz ! 

Cu sărutări de foc îmi sorbi, 

Parfumul buzelor ce dor, 

Cu braţe mă cuprinzi uşor 

Şi-n dansul rozelor mă porți! 

De-ar şti şi visele că mor 

Când zorile apar și zbor, 

Te-aş ţine strâns să nu dispari, 

Ca demiurg şi nu ca om ! 

 

 

Miriam Nadia Dabău 
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Cine sunt eu? 
 

Cine sunt eu? 

Sunt un foc ce se- aprinde 

la o scânteie de jar, 

Sunt un fulger ce-aleargă 

printre copacii båtrâni, 

Sunt un clopot ce bate 

în noapte târziu 

Și mă pierd într-un abur, 

spre cine sunt eu... 

Cine sunt eu? 

sunt o stea călătoare 

pe bolta fără lumină 

Sunt cuvintele mele finale, 

scrise cu atâta iubire! 

 

 

Miriam Nadia Dabău 
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Eşti dragostea mea 
 

Dragostea este desăvârşită, 

atunci când găseşti omul potrivit.. 

A iubi înseamnă ceva, restul e nimic 

 

Musset 

 

Eşti dragostea mea plină de flori 

Şi chipul tău blând il port în culori 

Cu mâna îți mângâi iubirea în doi 

Şi soarele râde ghiduş printre nori ! 

 

Te port printre gânduri şi vise mereu, 

Cu teamă îți scriu versuri,în zori 

Mă las păcălită de zâmbetul tău, 

Cu miros de iubire şi flori! 

 

Te aştept pe o bancă în parc, 

så te joci cu şuviţe din părul meu blond, 

Să privim lumea grăbită din jur 

Ca o poveste prinsă-n culori! 

 

Te iubesc, este un început 

Cu parfum de toamnă în drum, 

Lasă-mi inima sa râdå mereu, 

Eşti îngerul și păzitorul ce-l vreau! 

 

 

Miriam Nadia Dabău 
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Te-am pierdut 
 

Orice despărţire este grea, 

dar odată înfăptuită, 

las-o, frunzele cresc iarăşi pe ramuri! 

 

Miriam Nadia Dabău 

 

Te-am întâlnit,când frunza pica uşor din pom, 

Când soarele curgea din cer şi norii privegheau de sus, 

Te-am întâlnit când inima plângea ca un copil tåcut 

Şi florile-şi lăsau petalele-n frunziş ! 

 

Am plâns cu tine împreună, când må ţineai de mânå, 

Må mângâiai ca vântul luna 

şi soarele căldura 

Şi lacrimi îmi ștergeai întruna,dar nu le mai simțeam, 

Îmbrățişări primem cu sute, 

dar nu mă încălzeau... 

În inimă simțeam povara,ce nu o-nţelegeam! 

 

M-ai părăsit,aşa cum trece toamna şi visele în zbor, 

Te-am înţeles că nu puteai urma un drum aproape,ți-era greu 

Şi nu voiam să te întorci fără să plângi mereu 

Când nopțile albastre le petreceam în gând, 

Te las în lumea ta ce-o știi 

fără de ploi şi nori, 

Doar lacrimi, vise și noroi, 

e tot ce am găsit în noi! 

 

 

Miriam Nadia Dabău 
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AAASSSHHHNNNAAAIIIAAA   PPPRRROOOJJJEEECCCTTT   

SSSaaacccrrreeeddd   sssiiillleeennnccceee   ---   222000111888   

   

https://www.youtube.com/watch?v=OIFmfXedY5Y
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Clipe alungite 
 

Trec zile în tropot de timp repetat, 

învârtit într-un cerc de ceas răzvrătit, 

amețit de secunde-n veșnic sevraj 

și de prețul lor niciodată plătit. 

 

Se schimbă decorul sub pleoapele reci 

dezvelind imagini răscoapte de ani, 

orizonturi ce fug mereu în delir 

lăsându-și pământul și cerul orfani. 

 

Vârtej fără capăt răstoarnă priviri 

și schimbă fețe în măști sau himere, 

golul îl umple cu rugi obosite 

iar visul cu stropi de ploi efemere. 

 

În miez de tornadă stau ax împietrit 

și-mi pare beție fantasma din jur... 

mă las în genunchi și-n altar de pământ 

pumnii mi-i strâng, să pot țărâna să-ndur. 

 

Îmi cresc rădăcini din tălpi spre teluric 

și scoarța-mi acoperă forma de lut, 

drept gene de-acum am frunze perene,  

iar trupul cu sevă de viață-i umplut. 

 

Și văd doar în mine oarba odihnă, 

mă strigă tăceri de ceasuri fugite 

și simt în sfârșit că timpul mi-e țeapăn, 

iar clipele-n trunchi îmi sunt alungite. 

 

 

Adriana Mihăescu 
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Spadă și călău 
 

Stropi din mine-au curs în tine 

prin esență și mirare, 

prin parfum de iasomie 

din ambiguu abandon 

la un mal pierdut de rugă 

înălțată-n colț de soare 

dintr-o clipă îndurerată 

pe al tivului nesomn. 

 

M-am topit până la oase 

ca să-ți pot umple paharul 

cu nectarul unui suflet 

strâns în piept, 

claustrofob, 

cu o inimă drept raclă 

ca pedeapsă capitală 

pentru un vis al împlinirii 

și un simțământ nedrept. 

 

M-am pierdut prin râuri șterse 

în amorul incolor 

ce mi s-a părut o clipă 

că-l zăresc în lutul tău, 

dar tu m-ai evaporat degrabă 

gând de apă nesfințită 

și-ai ales prin mărturie 

să-mi fii spadă și călău. 

 

 

Adriana Mihăescu 
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Anotimpul nemilos 
 

Într-o rece adiere tremură timid pe ram 

Siluetele de frunze ce-au crezut din nou un vis 

Îmbrăcat în prăzuliu în vitraliile verii, 

Promițându-le netreceri în sezonul compromis. 

 

Palide și dezolate își șoptesc dureri în cor 

Într-un foșnet despuiat de nădejde și speranță, 

Căci ceasornicul bătu un final trist de poveste 

Și-un noroc nebotezat iar de ele se agață. 

 

Descusute-n neîntoarceri din croiala verii lor 

Se dedică la apus somnului din minutare, 

Despletiri de doruri vii de pe-o creangă părăsită 

Ce înalță rugăciuni cerând cerului iertare. 

 

Zorii au răspuns îndată împlinind sorocul lor 

Și aghezmuind covorul frunzelor miraculos 

Doar cu stropi de lacrimi sfinte adunate sus în rai 

De la îngeri ce condamnă anotimpul nemilos. 

 

 

Adriana Mihăescu 
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Știi...? 
 

Știi, dragul meu, acea stare 

din ultima secundă  

înainte să adormi? 

Când lumea ți-e mirare 

dintr-un strop de real 

și de restul... visare, 

când aripi de îngeri 

se apropie să-ți alinte 

abandonul total 

într-un nimic senzorial, 

într-o acalmie infinită 

căreia i te dedici fără frici,  

fără foșnetul de teamă 

izvorând mereu în suflet, 

ce sub muchie ca de lamă 

îți picură dubiu violet 

din negura gândului 

pe al inimii șevalet? 

Când liniștea te îmbracă 

cu pânză de icoană, 

în despletiri de necuvinte 

dintre care o liană doar te-atinge  

și te urcă-n cele sfinte, 

în mansardele din rai 

unde asculți pentru vecie 

un frumos sunet de nai 

și o harpă răscolindu-ți  

amintirile astrale 

ale unei vieți reale? 

Acum înțelegi, iubitule, 

de ce îmi ești sortit 

și cât de ușor mi-a fost 

când m-am îndrăgostit? 

 

 

Adriana Mihăescu 
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Diluviu 
 

Înghesuiți într-un chenar pe-o sferă, 

bob de țărână în neant, 

cu cicatrici în curcubeu 

și tatuaje pe versant, 

avem în palme foc, arșiță-n suflet 

și în crezul prea casant, 

stăm semizei în gândul nostru 

expirându-ne orgoliul acru 

printr-o amforă de ceară, 

dintr-un trup firav și sacru 

răstignit printre iluzii, 

nimfe ce dezvoltă măști 

înșirate-n săli de teatru 

precum spectatori flămânzi 

de celebrele ambrozii. 

 

Ne învârtim în caruselul  

zilelor amețitoare, 

molii oarbe de lumina 

dogmelor înșelătoare 

și cumva credem că timpul 

se preschimbă pentru noi 

în clepsidră curgătoare 

și eternități șuvoi. 

 

Suntem melcii în cochilii 

ce-apărem doar după ploi, 

după ce s-a dus furtuna 

și rămâne doar noroi, 

inspirându-l într-o doză 

în plămânii hrăpăreți, 

însetați de mistuire, 

de ruine și scaieți. 
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Doamne, unde e al tău diluviu 

să ne spele de păcate, 

să-mbrăcăm straie de om 

din iubire croșetate? 

 

Căci o cântăm admirabil 

prin zăbala aroganței, 

dar orbecăim năuci 

după sensul toleranței. 

 

 

Adriana Mihăescu 
 

  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

218 

 

 

  

SSSIIIGGGNNNSSS   OOOFFF   LLLIIIFFFEEE   

PPPaaattthhhwwwaaayyysss   tttooo   aaasssccceeennnsssiiiooonnn   ---   222000111777   

   

https://www.youtube.com/watch?v=mZmY8S3Bafs
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Puritate 
 

Eu nu cerșesc iubirea nimănui.., 

Îți pare că mă vezi cu mâna-ntinsă? 

Acest perdant de inimă învinsă 

Nu-și duce-n mine sâmbetele lui. 

 

Am fost de față-atuncea când „nimicul” 

Și-a devenit lui însuși un obstacol; 

Când dragostea certată de miracol, 

Își convertea în roze inamicul. 

 

E-aproape shizofrenic conținutul 

Din transa promisiunilor de veci; 

Ești duhul apei tulbure și reci 

Ce-mi freamătă regretele și lutul. 

 

Cum nu cerșesc apusului lumină 

Mă leg de bezna ultimei plutiri; 

Albumul meu de triste amintiri 

Mă-mpinge înspre sursa de rugină. 

 

De moare-n mine-un veșnic visător, 

Un altul se răsfață între goarne. 

Iubirea, saturându-se de carne 

Începe să se guste interior... 

 

Și văd cum urmărești să te dezveți 

De iadul ce ți-a frânt copilăria.., 

Și-ți port pe buze gustul și magia 

Și fricile ce veșnic le repeți. 

 

Căderea în concret mă dezarmează, 

Le cresc splendori amanților seduși; 

Plăcerile rămase după uși, 

Ne bântuie mai mult decât trădează. 
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Suntem destin în golul iminent 

Tăcerilor din clipa de mirare.., 

Atunci când Dumnezeu, din întâmplare, 

A devenit de sine conștient. 

 

Și dacă par sarcastic când te cert, 

Doar îmblânzesc odraslele iubirii; 

Mă sting cu tine-n pleoapa omenirii 

Ca-n jungla unui rege introvert... 

 

Mă plimbi în ceața ochilor căprui, 

Spre vulgul trist al lumilor păgâne; 

Și dacă-mi pleci, nimic nu mai rămâne 

Dar nu cerșesc dulceața nimănui. 

 

 

Adrian Goia 
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Și drogul ăsta, mă omoară... 

 

Mi-e greu să fiu poetic lângă tine, 

Prea mult mă tragi cu buzele-n pământ; 

Și lutul ăsta proaspăt de rușine, 

Îmi contrazice dreptul la cuvânt. 

 

De-s ochii tăi divorțul poeziei, 

Te voi iubi atunci alambicat; 

Un alt profet pe panta veșniciei, 

Spre ultimul destin crucificat. 

 

Mirarea-mi urcă-n cotele astrale 

Când adunăm tristețile de-apoi, 

Lachei carnali plăcerilor banale, 

În unica ficțiune dintre noi. 

 

Căderea în concret, îmi pare seacă, 

Ce gesturi dulci mai pot umaniza 

Pasiunile făcute să întreacă 

Și liniștea și umbrele din ea... 

 

Cultura și decepția se curtează, 

Un idiot e palma unei vieți; 

În mine fericirile rimează, 

Când te împing la margini de tristeți. 

 

Te știu atât de sacru senzuală, 

Că-n jurul tău plutește un dezmăț, 

Iar eu, atât de tragic în cerneală, 

Compun din drame mofturi de răsfăț. 

 

Le datorăm acestor absolvente, 

Decepțiile salvate de fior. 

Mașteha unei stingeri aparente, 

În bezna amețită de amor. 
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În noapte-o luciolă ne șoptește 

Demența desfătărilor în doi; 

E primul zaiafet ce îndrăznește 

Să relaxeze frânele din noi. 

 

O sete trivială e beția, 

Și doliul infinitei contopiri; 

Întoarce-ți spre amurguri tragedia, 

Și nu te mai mira că te mai miri... 

 

Suntem aleși făptașii unei crime, 

În poezia pitrelor de moară; 

 cheamă muzele la rime, 

„Și drogul ăsta cronic, mă omoară”... 

 

 

Adrian Goia 
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Aș vrea să te gonesc iubito... 

 

„Aș vrea să te gonesc, iubito” 

Legat de tine, nu mai știu 

Același anonim să fiu 

În vechea beznă ce-am trăit-o. 

 

Mi-ai scos privirea din cavou, 

Pictată-n lacrimi mortuare.., 

Și m-ai iubit atât de tare, 

Că m-ai silit să mor din nou. 

 

Această viață similară, 

Cu frigul unui muribund; 

Și fug în iriși mă ascund 

Ca tot ce vezi, să te și doară. 

 

Căci chibzuit-am în secret 

Să mă compun din ochii tăi, 

Să-ți inventez căderi și văi 

Pe dâre lungi de violet. 

 

„Aș vrea să te gonesc, iubito” 

Să-mi pun arcane-n loc de brațe, 

Să cred că-i doar o imitație 

Această perlă ce-am găsit-o. 

 

Mi-ai smuls din mica-nsingurare 

Păcatele și cinstea lor, 

Acum le par un muritor, 

Plecat cu moartea la plimbare. 

 

Savoarea-ntâiului abis 

Când mi-o închipui, delirez; 

Mi-e frică să mai integrez 

Din nou, același paradis. 
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De ce respiri între femei? 

Când tu miroși a-ncremenire; 

Mă paște-o altă fericire 

Dar azi ești „tu”, stăpâna ei. 

 

„Aș vrea să te gonesc, iubito” 

În pulsul unei alte lumi... 

Și de acolo să mă-ndrumi 

Sprea mâna ce ai părăsit-o... 

 

 

Adrian Goia 
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Apocalipsa 
 

De nu erai aşa de credincioasă, 

Nu-ţi recitam versete chiar şi eu. 

Ne-au dat ateii iarăşi foc la casă, 

Şi arde-n vatra noastră Dumnezeu. 

 

Aud surzind cum îngerii în zbor 

Aduc un alt potop ca să-l înceapă; 

Dar pompierii cerurilor mor 

Căci sunt mai multe flăcări decât apă. 

 

Ne-au dat nebunii foc şi la icoane, 

Şi sfinţii-ţi mor în fum înăbuşit. 

E unu-ncoronat între piroane 

Ce tot cu cruce arde răstignit. 

 

Ai adunat şi biblii cu duiumul, 

Ierusalimul moare clocotind. 

E-aşa de des şi-ndemânatic fumul, 

Că nu te mai găsesc să te cuprind. 

 

Au triumfat tâlharii şi meschinii, 

Şi n-am ajuns la ultima rachetă, 

S-au înrolat în cosmos toţi vecinii 

Şi am rămas noi singuri pe planetă. 

 

De-acum vom şti ce arde în iubire 

Siliţi ca s-o începem de la doi; 

Dar fără Dumnezeu şi nemurire, 

Ci doar cu jarul lumii dintre noi. 

 

 

Adrian Goia 
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Sunt singur..., și sunt și cu tine 
 

De-o vreme-n mine, suntem doi, 

„Sunt singur..., și sunt și cu tine” 

Și în distanța dintre noi, 

E mult mai rău și mult mai bine. 

 

Din setea de plăceri furate, 

Ne bem doar în magie partea; 

O parte-a inimii mai bate 

Hrănindu-i celeilalte moartea. 

 

Căci transa celui ce iubește 

E veșnică, doar dacă fuge... 

Și când o mână, reclădește, 

A doua vine și distruge. 

 

E-n mine-un ochi gătit să moară, 

Iar celălalt, mirare vidă; 

La câte-au fost silit să-l doară, 

Ar vrea și el să se închidă. 

 

Sunt cât speranța unui greier, 

Dar mintea mea, e cât tandrețea. 

Și-apoi un alt destin din creier 

Îți mustră toată frumusețea. 

 

Îmi stai un ceas, lipită-n piept 

Și-apoi îmi pleci pentru o eră; 

Predestinat să te aștept, 

Atât cât dragostea te speră... 

 

Pe largul mărilor ce vin 

Mi-s toate valurile pline; 

Am cel mai retușat destin: 

„Sunt singur.., și sunt și cu tine”... 

 

Adrian Goia 
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https://www.youtube.com/watch?v=Rn-kVWnHPmY&t=3501s


LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

233 

 

 

  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

234 

 

 

Maci roșii-n câmp de dor... 
 

Mi-e dor de noi, pășind pe vechea cale, 

Unde adesea m-ai îmbrățișat, 

Iar vorbele-ți, ecou, stârneau în vale 

Și până-n colț de codru-ntunecat... 

 

Când, timid, ghiocelul înflorește, 

Bătaia inimii să-ți mai aud, 

Să mă mângâi și să-mi transmiți... muțește, 

Că mă iubești... Eu să mint că... n-aud... 

 

Să te cocoți, pe0o stâncă, să-mi iei flori 

Și, așezându-le cu grijă, lângă noi, 

Că nu mai pleci, să-mi juri, de mii de ori... 

De ce-ai plecat?... Eu te vreau înapoi!... 

 

Mi-e dor de noi, în răsăritul auriu, 

Când soarele peste noi o să calce... 

Pe iarba crudă, pe mugurul viu, 

Pe toporași cu vârfuri ca de lance...  

 

......................................................... 

 

Cu palma-ntinsă-ntoarcerea-ți cerșesc, 

Să vii, să mă alinți încetișor... 

De ce mă lași, tânjind, să rătăcesc, 

Prin locuri pline de-amintiri și dor?... 

 

Când lăcrămioara cupa își desface, 

Tu n-o mai rupi, să mi-o pui la urechi... 

Nici la izvor, de-un timp, nu găsesc pace, 

Păsări își fac cuiburi, perechi-perechi... 

 

Singură mângâi brusturii la râu, 

În ei caut elixirul uitării... 

Vor crește macii roșii-n câmp de grâu... 

Eu nu mă-mpac cu gândul... renunțării... 
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Mi-e dor, când ghiocelul înflorește, 

Bătaia inimii, iar, să-ți ascult... 

Tu să-mi spui, din priviri, muțește, 

Că mă iubești... cum nu mi-ai spus de mult... 

 

Mi-e dor de noi, prin văi, îmbrățișați, 

Cân mă simțeam o prețioasă floare... 

Prin câmp de maci, în iarbă-abandonați 

Când se întorceau păsări călătoare... 

 

........................................................... 

 

Pași-mi târăsc, de parc-am plumb pe gleznă, 

Încotro merg și eu aș vrea să știu... 

Mi-e, fără tine, ziua noapte... beznă... 

Câmpul de maci, deșert pustiu... 

 

 

Mira Dobrinescu 
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Ale sufletului zboruri...  
    

Ale sufletului doruri, 

Ne-nțelese, neștiute, 

Sunt, adesea, niște zboruri, 

Timide, ca niște ciute... 

 

..................................... 

 

Când ceru-n ape se răstoarnă, 

Și soarele dă zăpezilor foc, 

Atâtea doruri se întoarnă, 

De nu mai au, în suflet, loc... 

    

Și-ntr-un vârtej amețitor, 

Ce șterge-al suferinței prag, 

Sufletu-ncearcă un nou zbor, 

Unde noi speranțe-l atrag... 

 

Doar visurile îi ajung, 

Îl înalță, îl însoțesc, 

Chiar dacă drumul e prea lung, 

Chiar de pericole-l pândesc... 

 

 

Scăpat de-a temerii cavernă 

Și-a nehotărârii tortură, 

Soarbe, din dorința eternă, 

Înveninata-i picătură... 

 

Și-aruncă a-ndoielii greutate, 

Punându-și aripe de-argint, 

În locul... plumbului, din spate, 

știind că visele mai și mint... 
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Sub ceru-n opal smălțuit, 

Cu exuberanță de copil, 

El zboară spre nemărginit, 

Din auto-impus exil... 

 

Și printre cețuri fumurii, 

Care ostile-l împresoară, 

Au, zborurile-i, chiar târzii, 

O rezonanță, caldă, de vioară... 

 

.................................................. 
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Când zâmbești soarelui cu dor, 

Îți bate viața, iar, la ușă... 

Gheața se topește ușor, 

Inima scapă de cătușă... 

 

Când se răstoarnă ceru-n ape 

Și, parcă, zăpezii îi dă foc, 

Lacrimi exilate sub pleoape 

Se revoltă pe-al sorții joc... 

 

Și evadând din al ei templu, 

În care-i dormeau visele, 

Va-nțelege că e mai simplu 

Să-ncerce iar zborurile... 

 

 

Mira Dobrinescu 
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Noapte târzie, de februar 
 

Încă o noapte-n calendar 

Fără îmbrățișarea-ți caldă... 

Privesc spre uță, în zadar... 

Doar luna, clanța rece-i scaldă... 

 

C-ai să te-ntorci, ai spus... curând... 

Și-au trecut, luni în calendar... 

Aștep! Te chem, cu al meu gând, 

Privind spre stradă, iar și iar... 

 

Și-mi fac culcușu-n vers de poezie, 

Care-i ia locul mâinii tale calde, 

Care, în noaptea mea pustie, 

Ar transforma stelele-n smaralde... 

 

....................................................... 

 

Ca un pendul, inima-mi, ritmic, bate, 

Te-aduce-n gând, în încropitu-mi rai... 

Și te-ntrupez, în rime-ncrucișate 

Unde mă joc, prin părul tău bălai... 

 

Și te-arestez, în sufletu-mi stingher, 

Prin care-alergi precum argintul viu, 

Doar luna, exilată-n colț de cer, 

Îmi știe zbuciumul târziu... 

 

Și, când în zori, luceafărul se stinge, 

Pe foi volante, în versuri, te strâng... 

Să te mângâi și să te pot atinge, 

Când, singură-s și îmi vine să plâng... 

 

Și când zorile încep să-și cearnă 

Năframa lor fină, de borangic, 

Închid dorul, ca-n suflet să-mi adoarmă 

Pe-aripile acelui vis, magic... 
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O vrabie, cântă, cu bucurie, 

Iar trilul ei, urcă, în mine, lin... 

M-abonez la contagioasa-i bucurie, 

Dar, de dorul tău, slobod un suspin... 

 

Cu tine-aș vrea s-alerg, aiurea, 

Prin de flori de cireș, ninsori, 

Când verde crud invadează pădurea, 

Și-abia deschidem ochii-n zori... 

 

Și să ținem minte, o viață, 

Această noapte de februar... 

Și fiecare dimineață, 

Să ne surâdă-n calendar... 

 

.......................................... 

 

Stelele, pe cer, par smaralde, 

În noapte de februar, târzie... 

Dor îmi e de mâinile-ți calde, 

Casa-i, fără tine, pustie... 

 

Inima-mi și pendulul bat, 

Același ritm... Un alt motiv... 

Odaia-i goală-n lung și lat 

La pas, măsor, repetitiv... 

 

 

Mira Dobrinescu 
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De-ai să mă pierzi... 
 

Chiar de mă simt, acum, pierdută, 

Dacă mă pierzi, tu ai să pierzi... 

Și în durerea-mi neștiută, 

Cândva vinovat ai să arzi... 

 

Aud, în noapte, grăbiți pași, 

Umbre lungi, pe sub felinar... 

Tu, fără regrete, mă lași, 

Însă cât sufăr n-ai habar... 

 

Dar nuu te întreb de ce pleci, 

Te-ntreabă vântul care bate... 

Lacrimi calde, pe-obrajii-mi reci, 

Curg, din suflet eliberate... 

 

Când zori cu noaptea se-ngână 

Parc-au secat și ochii mei... 

Pe suflet mă simt, iar, stăpână, 

Nu-mi pasă că nu mă vrei... 

 

Iar pentru cât am îndurat, 

De-ai să te-ntorci, am să-ți spun ...Nu!... 

Nu vreau să știu de ce-ai plecat, 

Dar cel care-a pierdut ești... tu... 

 

Cândva, privind în ochii mei, 

Căuta-vei ceva, zadarnic... 

Căci nu-mi va mai păsa ce vrei, 

Deși, acum, sufăr amarnic... 

 

Tu, în durerea-mi neștiută, 

Cândva vinovat o să arzi... 

Dacă acum, mă simt pierdută, 

De-ai să mă pierzi, tu o să pierzi!... 

 

Mira Dobrinescu 
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Irepetabilele clipe... 
    

Sunt clipe ce dorim să se repete, 

Dar, ele vin și pleacă la-ntâmplare, 

Lăsând în urmă dâră de regrete 

Ce-abia se-ascund, sub fals văl de răbdare... 

 

Le-nchidem în unghere, parcă surde, 

De ochii lumii, veșnic, le ferim... 

Doar imaginația mai știe să zburde, 

Doar acolo, descătușați, trăim... 

 

Ca păianjenul, pânza, vremea țese 

Încrengături de vise și minuni... 

Iar de pe buze, calculat, ne iese, 

Șuvoi de vorbe-alese... Doar minciuni... 

 

Da’-n suflet, n-apar furtuni din senin, 

Și tunăm pe cei ce ni-s aproape… 

Căci dă pe-afară zăgazul prea plin, 

Inundat de-a plânsului ape… 

 

Să sufere iubirea-obișnuiește, 

Dar nu învață să stea potolită… 

Și nici nu recunoaște când greșește, 

Cu nimic altceva nu-i mulțumită… 

 

Poate că, în taină,iubim durerea, 

Poate devine-o tristă alinare… 

Da-ntotdeauna vom găsi puterea, 

De-a visa, când coboară înserarea… 

 

Sufletul se hrănește apoi cu vise, 

Ce dureri în ele au adăpostit… 

Și, rămânând cu porțile închise, 

Își trăiește dulcele-i chin, la nesfârșit... 
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Ai să vezi însă frugul în priviri, 

De multe ori crezi că nu mai rezistă... 

Pierdut în neguroase amintiri, 

Se izolează în a iernii neguri triste... 

 

......................................................... 

 

Sunt clipe ce-am dori să se repete 

Și amintiri care sunt de nespus... 

Vise ne-mplinite și regrete, 

În viața oricui, nopți-albe-au adus... 

 

Rămân închise-n aduceri aminte 

Și-n loc să piară, revin tot mai des... 

Îți moare sufletul, dar taci cuminte, 

Deși să urli inima-ți dă ghes... 

 

Sunt clipe ce dorim să se repete, 

Dar lasă-n urmă lacrimi și regrete. 

 

 

Mira Dobrinescu 
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https://www.youtube.com/watch?v=7MWU5rxy0_c
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Singurătatea mea, îmbătrânește disperată 
 

Mi-e somn,  

sunt ca o pădure îmbătrânită-n toamnă 

nu mai cred în ferestre pedepsite cu ceață,  

nici în frunzele moarte cu miros de scrisori netrimise. 

Singurătatea mea îmbătrânește disperată 

încet, încet plânsul mă uită, 

e un crud adevăr 

cuvintele nu pot să mai aștepte răsăritul. 

Frica e plină de răni ce ne leagă în neliniști. 

 

 

Marilena Apostu 
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Îngerii au plecat să aducă răsăritul 
 

Noaptea e neagră precum blestemul, 

vântul zdruncină sârma ghimpată 

cuvintele se înghesuie să tacă,  

singurătatea respiră o frică, 

au rămas tot mai puține secunde. 

Somnul cioplește o poartă  

pentru ochii obosiți de atâta așteptare, 

e încă liniște, 

îngeri au plecat să aducă răsăritul. 

 

 

Marilena Apostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

252 

 

 

  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

253 

 

 

Nu ai ce căuta aici! 
 

La ora 5 Picasso se hrănește cu îndoieli,  

așteptarea e de lemn. 

De când mi-au asfințit fricile târziul a plecat pe șine. 

E cald în fiecare șoaptă a ta,  

liniștea picură din surâsul blând, 

gleznele neîmblânzite refuză să învelească uitarea. 

Azi am primit foarfece pentru aripi, 

inventez uitări simple ca să pot rupe o bucată din trup. 

Îmi vine să strig:  

nu ai ce căuta aici când nimeni nu ți-a mângâiat sufletul, 

când fotografii respiră doar a mirare. 

 

 

Marilena Apostu 
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Absența ta plânge la ușă 
 

Mă întrebi cum e viața, 

cred că am urcat doar o treaptă,  

secundele stau pe masă. 

De-o veșnicie port același trup pentru tine,  

aștept să ne întâlnim,  

să privim dimineața. 

Îmi văruiesc sufletul ca să te primesc  

cu degetele pătate de realitate, 

noaptea se usucă pe umeri  

ca un cuvânt din cartea ta,  

în acest poem zac părăsite ploi.  

Absența ta plânge la ușă  

de când drumurile noastre s-au îmbrățișat dureros, 

mă întrebi cum e viața! 

 

 

Marilena Apostu 
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Zilnic scriu la un poem de dragoste 
 

Zilnic scriu la un poem de dragoste  

și nu se mai sfârșește. 

Tristețea are ochii tăi, 

acum plouă,  

în toată casa doar eu și această lacrimă răsfoită de umbre. 

Aș vrea să fii aici să vezi și tu  

cum întunericul ațipește în pletele povestite de fluturi. 

Pe masă doar câteva șoapte uitate  

și poemul scris de tine într-o lacrimă necunoscută 

Undeva aproape încă o femeie este vânată de ziduri. 

Pe aici nopțile sunt tot mai lungi și mai reci,  

carnea mea caută căldura versului tău.  

Albele mângâieri cu care m-ai învelit  

la plecare s-au zdrențuit, 

genunchiul dezgolește trecutul mărturisit,  

acum frica lovește fără milă pereții, 

pe buzele mele îngerul a ruginit  

și nici măcar nu știu cum să ies  

din lacrima aceasta care tot mai tare mă strânge. 

Între aceste ziduri am fost fericiți,  

zidurile sunt tot aici, 

tu ești foarte departe,  

ziua a murit de mult în zarzărul din dreptul ferestrei. 

Mă ghemuiesc în pat și mă tot gândesc la tine, 

aerul din încăpere crapă de dor, 

în jurul meu risipite pe jos numai nopți nedormite.  

Dimineața deschid larg fereastra,  

respirația mi se umple de frezii,  

chipul tău mă dezleagă de albele nopți, 

ca să pot trăi ai apropiat soarele 

O altă noapte prinde rădăcini  

în palmele bărbatului plecat din fotografia aceasta, 

pe străzi neștiute  

un poem cu plâns de copil  
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mă tot caută 

singurătatea alăptează frica din mine. 

Stau pe marginea unei lacrimi  

și ascult cum lanțurile strigă o femeie frumoasă pe nume.  

Chiar acum tu intri în casă ținând o vară târzie pe brațe.  

Fericită mă furișez sub pleoapa ta stângă și plâng.  

Acum dormi și nu auzi ceasurile  

îngropate în carnea mea încă tânără. 

Aș vrea să fiu pământul tău, 

să rodesc pentru tine  

să îți port mormântul în mine. 

 

 

Marilena Apostu 
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AAAEEESSS   DDDAAANNNAAA   FFFeeeaaatttuuurrriiinnnggg   MMMIIIKKK   TTTEEEKKK   

FFFaaarrr   &&&   oooffffff   ---   222000111666   

   

https://www.youtube.com/watch?v=LKfWOh1hj1A
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Intrarea în primăvară  
 

                   I 

 

Pătrund în primăvară 

ca-ntr-un vis 

în care îmi contemplu 

bucuria 

Pentru o clipă 

sunt nemuritoare – 

am soră bună 

veşnicia 

 

Devin risipă 

cum doar veşnicia 

risipă ştie 

să devină 

ca o săgeată 

când prin trup străbate 

lăsând deschise  

cerurile toate - 

puzderie de lumi 

ce nu ştiau 

că-n mine iarna-ntreagă 

dormitau 

 

Şi, când mă-ntorc, 

o pulbere de stele 

se revarsă, 

câmpuri cu flori 

din tălpile desculţe 

stând să crească 

de parcă 

niciodată n-am ştiut 

că sunt 

o dâră de uscat pe ape 
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Din cer înalt 

aud un gând ascuns: 

nu, pentru oameni, 

asta nu se poate. 

 

 

Olga Alexandra Diaconu 
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Intrarea în primăvară 
                

                    II 

 

Azi simt că am intrat în primăvară – 

sunt ca o ramură înmugurită 

ce a visat întreaga iarnă 

căldura sevei din pământ ivită 

și-aștept din mine  

jeturi de lumină 

să izbucnească 

și –ca un val de nori – 

sufletul tău să-l încălzească 

să-l pot cunoaște 

pe deplin 

 

O frunză –pentru tine nevăzută – 

a înverzit în pieptul meu 

și-așteaptă ca întreg 

copacul meu ascuns 

să înfrunzească 

 

E de ajuns  

să-l simți 

plutind 

în jurul tău 

și să-l numești copacul vieții 

ca pe de-a-ntregul ție 

să-l închin 

 

 

Olga Alexandra Diaconu 
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Intrarea în primăvară 
 

                   III 

 

Văd pretutindeni mantii de zăpadă, 

dar simt că-n mine  

a-nflorit un pom 

cu rădăcina-n cer și ramuri-roată 

și nevăzut de niciun ochi de om 

 

Doar noaptea  

pomul meu se înlumină 

cu ochii-nchiși 

abia de-l pot roti 

 

 

Simt clipa doar  

cu veșnicie plină 

și timpul parcă 

nu s-ar mai ivi. 

 

 

Olga Alexandra Diaconu 
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Ca o părere 
 

Ca o părere-mi sună 

marte-n suflet – 

e aerul mai proaspăt 

și mai cald 

și un avânt de viață 

mă cuprinde 

și sufletu-mi e parcă 

mai înalt 

 

Simt cald sărutul 

soarelui în palmă – 

îl simt și parcă 

mâna a-nflorit 

 

Privesc copiii adânciți în larmă 

ca semn că zeul Pan 

a și venit. 

 

 

Olga Alexandra Diaconu 
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O lume arhaică se întrevede 
 

O lume-arhaică  se întrevede 

pământ și cer 

se-ntrepătrund tăcut 

și duhuri tainice și nevăzute 

trezesc iar haina reavănă 

la trai văzut 

 

Tresaltă-n pașii mei zvâcniri de coajă 

semințele au încolțit de-acum 

și merg de parc-aș fi pătrunsă-n vrajă 

stihiilor din jur să mă supun. 

 

 

Olga Alexandra Diaconu 
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CCCIIINNNAAAMMMOOONNN   CCCHHHAAASSSEEERRRSSS   

MMMyyyrrraaacccooommm   ---   222000111555   

   

https://www.youtube.com/watch?v=cnPegPyo1qo
https://www.youtube.com/watch?v=cnPegPyo1qo
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https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/01-mariana-grigore-tablete-pentru-suflet-cald-forma-finalc4831.pdf
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Bâlciul deșertăciunilor 
 

Cu fiecare zi care merge pe trecerea fără pietoni 

mă descopăr un bazar așezat la colț de stradă 

clipele etalate pe tarabă 

sunt ca o haină cumpărată în grabă la preț redus 

și mă întreb de ce eticheta este încă, nouă. 

 

Cotrobăi printre toate orele lăsate la întâmplare 

în bătaia întrebărilor, 

aleg din ultimul maldăr de secunde 

ornicul vechi al sufletului 

încercând să-i repar răspunsurile 

ce-l proiectează într-o umbră de părere. 

 

Ție ți-am pus de-o parte un sfert de ora 

lăsat pradă mirărilor că s-a oprit la fix fără noi 

Dar, cine știe? 

poate că la întretăierea destinelor 

își va potrivi cântatul cucului 

în recidiva unui pendul 

balansat între alb și albastru. 

 

Hai să plecăm! 

Ne așteaptă încă o zi la viață deschisă, 

în bîlciul deșertăciunilor. 

 

 

Mariana Grigore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/01-mariana-grigore-tablete-pentru-suflet-cald-forma-finalc4831.pdf
https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/01-mariana-grigore-tablete-pentru-suflet-cald-forma-finalc4831.pdf
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Je suis malade! 
 

Pământul acesta este prea rotund pentru o dragoste fără laturi 

Îndrăgostirea ta de imaginea cu colțuri 

mă reduce la un simplu cerc 

în care îmi pierd raza într-o eclipsă de lună 

Îndrăgostesc cuvântul de tine, 

fug din imaginea care mă proiectează chip 

și ajung tot acolo unde mi-am intersectat silabele 

cu dragostea de un portret 

ce-și desenează îndrăgostirea 

 

În seara asta, 

poate chiar în mâinele cu aroma de dorință neinventată, 

ne vom asezona cupele de frământare, 

cu pielea umedă a limbajului desuet 

picurat din ultimul pocal al tăcerii 

claustrofobe 

 

Sau, 

doar persevererând în incipienta fază a 

semnului zodiacal al 

pierderii de identități desenate pe asfalt, 

ne vom reinventa 

exemplare codificate 

în asfixierea ultimei declarații de in( dependență) 

 

Până atunci..., 

„Je suis malade”! 

 

 

Mariana Grigore 

 

 

 

 

 

 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/01-mariana-grigore-tablete-pentru-suflet-cald-forma-finalc4831.pdf
https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/01-mariana-grigore-tablete-pentru-suflet-cald-forma-finalc4831.pdf
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În trecere prin toamnă 
 

Sunt doar în trecere prin toamnă 

cocorii au plecat lăsând printre ramuri 

cuiburile întoarcerii acasă 

mă caută umbrele din brațele copacilor, 

iar frunzele amorțite sub mâine 

zac a nepăsare, pe brațul vântului dezgolit de lumină 

 

Când poate nu vom mai visa anotimpuri, 

o să mi te tot apropii de răsăritul 

ce lasă de izbeliște apusul unor nopți de secol 

voi trece ușor peste fiecare culoare ștearsă de ploaie 

și cu pulsul ce mă arde mocnit, 

o să adun în freamătul tăcerii 

imortalizarea albului în dăruire de flacără 

 

Știu ca totul este efemer, 

chiar și numele fără numitor comun, 

chiar și sensul (prea)exact al anotimpurilor 

chiar și această tăcere care ne țipă în ecou 

același dor, în același refren cântat în surdină 

 

Dar, îmi simt aripile căzând dintr-un zbor ce-mi crește pe umeri 

poate e pasul tău învățând să meargă pe un alt cer, 

sau exilul în care ne-a aruncat pe pământ, 

fuga ce ne căuta umbra inimilor, proiectată pe urme 

 

Nu știu... tu îți amintești? 

și atunci pendulam între secundele ireparabilului timp, 

ca și acum... eu, în trecere prin toamnă, 

iar tu, anotimpul care îmi calcă apăsat prin suflet 

 

Ce alegi? 

Toamna deja îngălbenită, sau.., 

,,Sărută-mă și taci"!? 

 

Mariana Grigore 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/01-mariana-grigore-tablete-pentru-suflet-cald-forma-finalc4831.pdf
https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/01-mariana-grigore-tablete-pentru-suflet-cald-forma-finalc4831.pdf
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„Omnia vincit amor et nos cedamus amori” 
( dragostea învinge totul, iar noi să ne lăsăm învinși de ea) 

                                                                               Vergilius 

 

Cândva…, îți voi arăta cum 

„Quod erat demonstrandum” 

va aluneca în desuetudinea păcatului matematic 

de a nu găsi un numitor comun 

în truismul dintre probabil (da) și posibil ( nu) 

 

Și fără să înțelegi ce (ți) se întâmplă, 

„Quod erat faciendum” 

va curge lin în frământarea dorinței de a aduna laolalta 

maxime cu gust de dragoste, 

miracol al întâmplării că te simt 

 

Dacă nu aș înlocui atâta înțelepciune 

care ne umblă prin IQ-ul erei glaciare, 

cu pulsul primar al sufletelor ce își întind mâinile 

peste semne colorând pe trup vise, 

am rămâne prizonieri în teoria 

că nimic nu se pierde când totul se transformă 

 

Acum, fără prea multe axiome 

lipite de talpa ce sângerează  

puls de nerabdare, 

trec prin gândurile tale, 

mă opresc în prada mirării 

că e atât de bine când mă caut  

( și mă găsesc) în tine, 

încât, contemplu în neștire 

conjugarea verbului ,,a fi iubire" 

 

Mai știi cum e când, răscolind printre litere, 

 recompui puzzle-ul  

,,alea iacta est”? 

 

Mariana Grigore 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/01-mariana-grigore-tablete-pentru-suflet-cald-forma-finalc4831.pdf
https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/01-mariana-grigore-tablete-pentru-suflet-cald-forma-finalc4831.pdf
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O altfel de toamnă 
 

Ce se întâmplă cu toamna asta 

pe care mi-o tot înfrunzești în pântec? 

Îi zboară mintea la fluturii pregătiți să-și întindă aripile 

peste iarna ce se uitase în înnoptare 

 

Îmi tot plimbi falange de tremur 

pe pielea avidă să descopere frunzele 

în foșnet de mirare că-mi ești, 

încat, 

coapsele se arcuiesc pulsatil în jurul 

abandonului 

 

Nimic nu prevestea 

că toamna asta greoaie și indecisă 

își va remodela forma 

într-o invazie de aripi, 

adăpostită sub streașina unei fericiri cu număr par 

 

Dar, 

(același dar cu gust de miere ce-mi atâță pofta de fuga  

cu picioarele goale, prin indiferență) 

toamna asta potrivită pentru veri toride, 

mă scutură de ploaia ce-mi caută în neputință 

și îmi cotrobăie prin culoarea macilor 

înfloriți, 

cu umbra unui răsărit (ne)apus de gând 

 

Mai crezi că toamna este un foșnet de 

frunze întins pe o umbră de primăvară? 

 

 

Mariana Grigore 
 

 

  

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/01-mariana-grigore-tablete-pentru-suflet-cald-forma-finalc4831.pdf
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SSSKKKYYY   TTTEEECCCHHHNNNOOOLLLOOOGGGYYY   

SSSpppiiirrriiitttuuuaaallliiitttyyy   ---   222000111666   

   

https://www.youtube.com/watch?v=mHSLC6_NGO4
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Te îmbrac în toamnă 
 

La noapte am să te îmbrac în toamnă 

Și te voi dezfrunzi de tot ce ai, 

Vom fi ca Eva și Adam în rai 

Când nu știau păcatul ce înseamnă. 

 

La noapte argintat în păr cu brumă 

Te voi strivi ca strugurele-n teasc; 

Muri-voi pe-al tău sân și-am să renasc 

Fiindu-ți demiurg și neagră humă. 

 

La noapte îți voi colinda prin ramuri 

Și pleoapele am să ți le sărut, 

Voi pune palma, sânului tău, scut 

Și îți voi împleti din șoapte hamuri. 

 

Chiar de aș ști că îngeri mă condamnă 

La noapte te voi îmbrăca în toamnă. 

 

Și o imagine poate te pălește dorul de 

 „acasă”. 

 

 

Nicu Gavrilovici 
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Prin vii, desculți... 
 

Îți amintești cum alergam desculți 

Prin via ce-o prășiseră bunicii? 

Păream doi fluturi Coada-rândunicii... 

Îți amintești? Sunt ani atât de mulți... 

 

Cum în cireși sprințară te urcai 

Ori te scăldai în Dunărea bătrână, 

Cum noaptea te țineam timid de mână 

Când stele căzătoare numărai? 

 

Îți amintești? De nimenea știut 

Te-am așteptat o oră în grădină 

În brațe cu buchetul de sulfină... 

Mi-ai dat atunci întâiul tău sărut... 

 

De unde ești de poți să mă asculți, 

Revino, s-alergăm prin vii desculți... 

 

 

Nicu Gavrilovici 
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Să fiu poet 
 

Cândva am să îl rog pe Dumnezeu 

să mă transforme-n curcubeu 

la marginile unei ploi de vară... 

 

Pentru întâia oară 

am să zâmbesc cu sufletul deschis 

și voi păși pe marea unui vis. 

Nu voi mai fi neputincios, beteag... 

 

Cu drag, 

am să vă strâng în lacrimă pe toți, 

flămânzi, drogați, bețivi și chiar pe hoți 

și-am să vă dărui o felie de albastru 

apoi sihastru 

voi hoinări cuprins de dor prin munți 

făcând peste adânci prăpăstii punți. 

 

Apoi discret, 

trăgându-l de anteriu am să-l rog 

punându-mi veșnicia drept zălog 

să fiu poet. 

 

 

Nicu Gavrilovici 
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La fel ca Iov 
 

La fel ca Iov 

în lacrimi și durere focu-mi sting 

în așteptarea unui trist sfârșit 

hrănindu-mă cu fir'mituri de mov, 

dar ale mele răni câini nu le ling 

și nici măcar nu sunt neprihănit. 

 

La fel ca Iov 

cerșesc frumoasa mea un colț de viață 

în feeria miezului de noapte... 

Primește-mă în sfântul tău alcov 

să fiu, de nu ibovnic, doar paiață 

hrănindu-te cu sori și versuri coapte. 

 

La fel ca Iov, speranța viu mă ține... 

Să-l văd pe Dumnezeu, 

apoi pe tine. 

 

 

Nicu Gavrilovici 
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Punte peste valuri 
 

M-am născut mult prea devreme 

Te-ai născut mult prea târziu, 

Suntem doi copaci pe maluri, 

Între noi iubirea, râu... 

 

Tu la prima înflorire, 

Eu cu scorbură în stern, 

Dragostea în valuri curge, 

Sentimentul e etern. 

 

Pe-al tău mal e primăvară, 

Pe al meu toamne târzii, 

Dorul între noi e undă, 

Pietrele sunt poezii. 

 

Ochii mei spre tine cată, 

Ochii tăi mă oglindesc, 

Chiar de aș sfârși pe ruguri 

Cum să pot să nu iubesc 

 

Chipul tău curat ca roua, 

Glasul tău duios și blând. 

Sete-mi e de-a ta privire, 

De-al tău zâmbet sunt flămând. 

 

Pentru a te strânge-n brațe 

Și-a putea să te sărut 

Într-o noapte îmi voi scoate 

Rădăcinile din lut. 

 

Tu târziu, eu prea devreme 

Ne-am născut pe-opuse maluri... 

Pentru-a fi de tine-alături 

Mă fac punte peste valuri. 

 

Nicu Gavrilovici 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

293 

 

 

 

  

SSSLLLEEEEEEPPPIIINNNGGG   PPPAAANNNDDDOOORRRAAA   

QQQuuuiiieeettt   pppaaassssss   ---   222000111777   

   

https://www.youtube.com/watch?v=QO79H8N5Knk
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Văd tridimensional 
 

Cărarea, 

orizontul, 

sarea. 

Descopăr în palme un tort 

gata feliat 

de insecte nebune 

fără medicație terestră, 

de gânduri despletite  

și dureri în semne de punctuație chircite.  

Fotografiez.  

Tridimensional fotografiez.  

Iau clișeele drept pavele  

și le descânt  

în puzzel-ul unei puste.  

Acum am o imagine.  

Nu știu ce să fac...  

Cioburi de sare într-un deșert  

fără potcoave pur sânge?  

Pun întrebarea după ureche.  

 

Sunt lucidă... (zic eu)  

dusă... (zic ei) când tropăi...  

Știe cineva cum se cos  

unghiurile  

bizarul  

și scaieții  

în hematii?  

 

Fac un pas,mirată  

că punctele cardinale  

ascund întrebarea.  

În sare apare o fisură.  

Prima...  

 

 

Ildiko Șerban 
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Și plâng  
 

prima dată  

cu lacrimi.  

 

Am un timpan  

biciuit  

când pasul  

se cambrează.  

 

Alerg...  

doar alerg  

în avanpremieră  

și ghipsul  

își pierde  

epoleții.  

 

În pustă  

ploaia  

plătește facturile  

când iarba  

se naște  

în belciugul  

cicatrizat... 

 

 

Ildiko Șerban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

298 

 

 

 

  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

299 

 

 

Descifrez  
 

primii pași  

ai sincerității.  

 

Nedumerirea  

își ascunde ochelarii.  

 

Ipostazele grimaselor false  

din caleidoscop,  

gratii  

în talpă.  

 

Sub nucul-umbrelă  

zglobie hartă  

în șoapta frunzei.  

 

Cu brațele-n stilul  

fluture  

mărturisesc.  

 

Da! 

 

 

Ildiko Șerban 
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În toate pietrele  
 

cresc amintiri. 

 

Și pietrele-s vii 

și gândesc 

și mușcă... 

delicat... 

gândurile 

fărâmițate  

în hrana 

posibilului. 

 

În bucla 

inedită  

gândesc 

și mușc 

din prima orogeneză 

Glies 436 b.... 

 

 

Ildiko Șerban 
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Pe marginea drumului,  
 

 

Se desfac șireturile genelor,  

diluând plutirea frunzei.  

Împiedicată lumina  

se clatină în cursa ultimilor seniori.  

Sub microscop  

lamela deșertificării  

aduna armata  

în marșul de rezistență.  

Cifrele cad... una câte una...  

și frunza tresară fără ecou...  

Încă una...  

La popasul acela crucial,  

sanitarii  

desenează în clorofilă  

ultima hartă  

spre Hiperboreea... 

 

 

Ildiko Șerban 
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JJJUUULLLEEE   GGGRRRAAASSSZZZ   

EEEaaarrrttthhh   fffeeeeeellliiinnngggsss   ---   222000111222   

   

https://www.youtube.com/watch?v=UD9wHE7xAbg
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Memento mori 
 

Învățăm să ne naștem, înainte de-a fi! 

Să răbdăm și să plângem înainte de-a ști 

Ce ne-așteaptă în viață: poate-i dar, sau e chin, 

Venim doritori să urmăm un destin. 

 

Mai apoi, învățăm pas cu pas să pornim 

Cătinel, mai departe, învățăm să vorbim 

Și aflăm dimprejur care-i rostul a toate 

Căutând curioși ce e scris în vreo carte... 

 

Iar când credem că toate aproape le știm, 

Încercăm primul gând: cum o fi să iubim? 

Și cuprinși în vâltoare, uităm chiar de noi 

Prețu-l punem, firesc, doar pe doi câte doi. 

 

Mai departe, încet, ne clădim câte-un rost. 

Uitându-ne-n urmă, ne gândim: cine-am fost? 

Sensul vieții schimbăm, punând mai presus 

Rodul nostru, copiii, dăruiți de Iisus...  

 

Iar la capăt de drum, ne gândim zi de zi 

C-am trăit toată viața, să-nvățăm a muri! 

 

 

Carmen Pasat 
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Cântec  
 

Nu pune la-ndoială înlăcrimarea ierbii,  

Păşeşte rar, făr' să striveşti un vis  

Aleargă la izvoare, aşa cum fac şi cerbii,  

Să-şi întâlnească ciuta-n paradis.  

 

Şi vino mai aproape, cu înfloriri în mine  

Pe trupul de lumină umblă-ncet,  

Cu firele de ploaie îmi împleteşti suspine  

Şi clopote de aur suni discret  

 

Ca să-mi trezeşti ispita, ce sfârtecă grăbită  

Din glezne până-n coapse albăstriri,  

În încâlciri de şoapte e noaptea risipită  

Şi -aduce iar în sange  viscoliri. 

 

 

Carmen Pasat 
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Chemarea din zori 
 

Trezeşte-te în zori şi îmi aşterne  

Zâmbetul tău, de care să mă-mpiedic,  

Strecoară-te ca şarpele sub perne  

Eu, dragostea diurnă să ţi-o predic.  

 

Şi picură-mi puţin venin în sânge  

Să-ţi cer apoi scăparea cu-ndurare,  

Sub calda-ţi mângâiere mă voi frânge  

Şi ţi-oi şopti cu genele chemare.  

 

Stai, nu pleca! Ia lasă-n foc cafeaua!  

Din ceaşca veche, zaţul amar l-om bea.  

Tu trage pe la geamuri iar perdeaua  

Hai, grăbeşte-te acum şi vino-ncoa! 

 

 

Carmen Pasat   
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Te-am... 
 

Te-am prăvălit ades, în hău de dor, 

Te-am risipit prin mine dureros  

Te-am chinuit întâiul zbor  

Te-am pus la căpătai, leac de folos.  

 

Te-am adunat cu drag în orice vers  

Te-am frământat ca lutul, biet olar...  

Te-am curs adânc prin noul univers  

Te-am încurcat în trupul meu solar.  

 

Te-am învârtit pe deget ca inel 

Te-am viscolit în gânduri cu păcat,  

Te-am liniştit în zbateri fel de fel  

Te-am alintat de suflet agăţat.  

 

Te-am prăvălit ades în hău de dor.  

Acum rămâi, să-mi fie mai uşor... 

 

 

Carmen Pasat   
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Gând 
 

În ochii tăi- poem ascuns-  

M-am regăsit îndeajuns.  

Frumos în tot mă împlineşti  

Căci ştii doar tu, cum să iubeşti.  

 

Vioară mută, fără strune  

Faci armoniile nebune  

Împerechind lumini de vise  

În taina zilelor promise.  

 

Bulgăr de soare la răscruce...  

Dacă mă vrei, nu m-oi mai duce.  

Rămân mereu în priveghere  

Să-ţi simt căldura-n mângâiere.  

 

Iar de m-ascunzi în gând curat  

Va fi aşa, cum am jurat,  

Ca la altar îngenunchind  

Ne vom rămâne-aşa...murind. 

 

 

Carmen Pasat 
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GGGAAALLLAAAXXXYYY   

AAAssshhheeesss   ooofff   tttiiimmmeee   ---   222000111888   

   

https://www.youtube.com/watch?v=tbl1QUMaCZc
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Ce culoare are fericirea? 
 

„Sentimentul colorează, nu pensula.  

Poţi colora c-o bucăţică de cărbune,  

şi toate tuburile din lume  

nu-ţi dau albastrul unei flori de inişor  

dacă nu-l ai în suflet.”  

 

(Nicolae Grigorescu) 

 

Fericirea avea culoarea ochilor tăi 

Pe care o visez noapte de noapte 

Și-i ascunde de oameni răi, atei, 

Cei pentru care trăirile-s amânate! 

 

Fericirea are culoarea viselor tale 

Și înfloresc printre lacrimi și dor 

Neștiind de temeri, fals, trădare, 

Ci doar de un suflet mângâietor! 

 

Fericirea are culoarea iubirii noastre 

Tușuri multiple de noi sentimente, 

Contururi orbind lumina-n astre, 

Margini adânci, vii și discrete! 

 

Fericirea are culoarea care-o porți 

Atunci când stai la mine-n brațe, 

Și visezi la struguri dulci și copți, 

La mărturii pline de noi speranțe?!  

 

 

Constantin Anton 
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Pastel cu lacrimi indecise 

 
„Fii curcubeul din furtuna vieţii,  

adierea serii care surâde  

alungând departe norii  

şi colorează ziua de mâine  

cu o rază profetică. ”  

 

(G.G.Byron) 

 

Fii cucubeul vieții mele 

Firul de dor, miezul de speranță, 

Adierea sufletul, miere 

Peste trăirea ce pururi ne înalță! 

 

Fii un pastel cu lacrimi indecise 

Pe care-l simt îngerii mereu 

Când noi suntem înnobilați de vise 

Și ne iubește Bunul Dumnezeu! 

 

Fii surâsul vieții mele 

Bucuria care sporește 

Fără trădare fără durere 

Trăiri pline de povești!  

 

Fii culoarea care înmugurește 

Sentimentele sincere concrete 

Atât când pacea-n noi se topește 

Lumină lină, suavități noi, lente… 

 

 

Constantin Anton 
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Sufletul nostru 

 
„Culorile curg şi se varsă în sufletul nostru.” 

 

 (Enrico Sirello) 

 

Vorbește încet, încet, încet… 

Să nu tulburi îngerii… 

 

S-au așezat la noi în suflet 

Și se topesc în rugi discret… 

 

Vorbește puțin, puțin, puțin… 

Tăcerea ne ajunge acum… 

 

Firave sunt părți din destin 

Rănile trufiei sunt scrum… 

 

Vorbește să nu ne-audă 

Nici amintirile de demult… 

 

Ascultă lumina cea crudă 

Cum ne-nvăluie-n suav sărut… 

 

Vorbește în taină; nu, nu spune 

Că nu-ți vine să crezi cât de iubim… 

 

Totul va fi alb și negru, cărbune 

Stins sub un foc aparent, acvilin! 

 

 

Constantin Anton 
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Suflete Colorate 

 
„Suntem oameni, deci avem suflete colorate. ”  

 

(Paolo Grilli) 

 

Copiii au suflete colorate 

Nu se tem de taine și moarte, 

Nu se ascund în miez de șoapte, 

Nu fug de lume, de fructele coapte! 

 

Copiii înalță zmeie spre cer 

Să coboare îngerii pe ele, 

Să dezlege mister după mister 

Împăturind în batiste durere cu durere! 

 

Copiii colorează pe astfalt 

Să se joace greieri și furnici, 

Să urce apoi fluturi ce se zbat 

Dincolo de zările de aici! 

 

Copiii sărută lacrimile celorlalți, 

Dau culoare sufletelor celor care 

Au îmbătrânit între străini și frați 

Nemaiștiind de iubire, de iertare?!...  

 

 

Constantin Anton 
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Copil pribeag 

 
„Ochii îs doi și-s triști,  

d-apoi inima,  

singură?”  

 

(Grigore Vieru) 

 

Tatăl meu de dincolo de moarte 

Hai să mai irosim clipe împreună, 

Să ne jucăm cu vise colorate 

Să facem fluturii din spumă… 

 

Tatăl meu de dincolo de viață 

Hai să mai vorbim printre vise, 

Să-mi dau sfaturi care mă-nvață 

Să nu-nchid bucurii în lacrimi indecise… 

 

Tatăl meu, floare de peste timp 

Cum pot acum ca să tac 

Când un captiv anotimp 

E sufletul copilului pribeag… 

 

Tatăl meu, singur sunt în lume, 

Amarul în amar mă descompune, 

Tristețea mă face mereu să plâng: 

La pieptul meu, când Tată te mai strâng?... 

 

 

Constantin Anton 
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AAASSSTTTRRROOONNNAAAUUUTTT   AAAPPPEEE   

FFFllliiiggghhhttt   444222000   ---   222000111444   

   

https://www.youtube.com/watch?v=u4t7aZUNlYw&t=1676s
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Să-mi fii 
 

Să-mi fii zâmbet, să-mi fii floare, 

Să-mi fii gândul ce mă doare, 

Să-mi fii ram, să-mi fii și pom, 

Să-mi fii din zăpadă, Om. 

 

Să fii răsăritul lunii, 

Să-mi fii cumpăna fântânii, 

Să-mi fii apă, să-mi fii sete, 

Să-mi fii soarele în plete. 

 

Să-mi fii drum, să-mi fii și casă, 

Să-mi fii pâinea de pe masă. 

Să-mi fii tată, să-mi fii mag, 

Să-mi fii tot ce mi-e mai drag. 

 

Să-mi fii tot, să-mi fii în toate, 

Să fii EU, dacă se poate! 

Și când eu nu voi mai fi, 

Tu să-mi fii, auzi? Să-mi fii! 

 

 

Flori Cristea 
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Drum înapoi 
 

Și lacrima se scurge cu greu într-o crevasă,  

De gheaţă e și gândul că încă te mai am, 

Pornesc în pribegie, ca să mă-ntorc acasă, 

Luând cu mine-n straiţă un ultim gologan. 

 

Va trebui să fie de plată pentru vamă, 

Să pot să trec hotarul spre mine înapoi, 

Să mă întorc în suflet, fără să-mi fie teamă, 

De ce-am să aflu-acolo, lumină sau noroi. 

 

Tu...dormi cu faţa-ntoarsă spre cer, habar nu ai 

Ce zbucium e în mine! Tu eşti nemărginirea! 

Eu plec acum din tine, cum aş pleca din rai, 

S-ajung 'napoi acasã, aceasta mi-e menirea! 

 

 

Flori Cristea 
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Dar de Crăciun 
 

M-am gândit să-ți fac un dar de Crăciun. 

O noapte întreagă nu am dormit, 

Gândindu-mă ce în el să adun. 

 

Mi-a fost greu! Ce să pun 

Și ce să las deoparte? 

Am pus speranțele mele deșarte, 

 

Am lăsat nepuse, 

Dorințele mele nespuse. 

Am mai pus ȘOAPTELE, 

Nu m-am putut hotarî  

Ce să fac cu FAPTELE 

Care m-au dus așa departe de tine. 

Nu-ți mai fă griji! Acuma mi-e bine! 

 

Am așezat în el zâmbetul din colțul gurii, 

Lumina din ochi, răcoarea pădurii, 

Parfumul de liliac,  

Lucruri de care știam că ți-e drag. 

 

Am pus o fotografie cu inima mea, 

L-am îmbrăcat în roșie catifea 

Și mi-am zis bucuroasă:" Bună treabă!" 

L-am legat, apoi, cu trei fire de iarbă 

Și l-am pus tiptil sub braduț. 

 

... Sper să te bucure darul acesta micuț... 

 

 

Flori Cristea 
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Dorul 
 

„Mi-a fugit dorul de-acasă” 

   

Tudor Gheorghe 

                              

Vine ieri la mine Iarna 

Și-mi șoptește-ngrijorată: 

-Știi că dorul tău, nebunul, 

A plecat? 

Du-te, măi, fată! 

Du-te, caută-l în lume, 

Că-i desculț și zgribulit! 

O privesc, zâmbesc 

Și-i zic: 

-Dar, 

Cine, Iarno, l-a gonit?! 

Nu-i era bine la mine? 

Îl îngrijeam cum eu știam! 

Îl iubeam și știi prea bine, 

Că nimica nu-i ceream! 

Acu'...dacă n-a mai vrut 

Și-a crezut că-i e mai bine, 

Lasă-l, Iarno, să se ducă, 

Să vedem cine l-o ține! 

Că doar eu îi știam seama 

Și-l iubeam cât pentru doi! 

Lasă-l, Iarno, să se ducă! 

O să vină înapoi! 

 

 

Flori Cristea 
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Maci 
 

Au înflorit macii. 

Mi s-au scuturat peste vise. 

Par mâini însângerate 

La ferestre deschise. 

 

Degete lungi ce lovesc, 

Clape de pian în surdină, 

Sunt visele ce şuşotesc, 

Jucând "baba-oarba"-n grădină. 

 

Se-ascund dup-un pom, dup-o floare, 

După aripa unui flutur hoinar. 

Cui să mă plâng că mă doare, 

Când lacrima cade-n zadar? 

 

La cine să strig? Cui îi pasă, 

Că visele-mi pier neştiute? 

Săraci trubaduri fără casă... 

Doar macilor frânți în cuvinte. 

 

 

Flori Cristea 
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CCCAAARRRBBBOOONNN   BBBAAASSSEEEDDD   LLLIIIFFFEEEFFFOOORRRMMMSSS   

AAALLLTTT:::   000111   ---   222000111666   

   

https://www.youtube.com/watch?v=X6YvPGCyAdg
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Oglinzi paralele 
 

Oglinzi paralele m-așteaptă la poartă 

Privesc cum destinul se joacă cu mine, 

Când trec printre ele îmi văd a mea soartă 

Departe de lume, departe de tine, 

 

Privesc în oglindă și totul îmi pare 

O luptă absurdă cu clipa pierdută, 

Ascunsă în alge prin maluri de mare 

Speranța renaște în noi ca redută, 

 

Prin poartă pășesc ca un mire spre mare 

Să fiu călăuză pe căi prăfuite 

Luminii ce duce drumeții în zare 

Și vorbă profundă-n oglinzi ticluite, 

 

Chiar drumul se pierde pe căi paralele 

Când clipa îmi bate tăcut la fereastră, 

Cu pași tremurați  mă înalț înspre stele 

Renaște iubirea în floarea din glastră, 

 

Pășesc în oglindă spre noi începuturi 

Mă reazem de poartă ca și de o stâncă, 

Tot praful din cale se urcă în fluturi 

Și luna se-aruncă în marea adâncă. 

 

O poartă-i oglinda spre lumea trecută 

Cărarea în piatră se pierde-n destin, 

Timid ridic mâna și-n zarea cernută 

Oglinda din poartă mă-neacă-n senin. 

 

 

Valer Popean 
 

 

 

 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/valer-popean-oglinzi-paralele-1.pdf
https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/valer-popean-oglinzi-paralele-1.pdf
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Pod spre trecut 
 

Vioara în cântec încet reclădește 

Iubirea din cioburi și clipe uitate 

Și țărmuri tăcute prin poduri unește 

Trăirile mele de vremi răsfirate, 

 

Pe podul ce leagă trăiri răsfirate 

Pășesc cu sfială și pașii mă poartă, 

Pe-alei troienite de timpuri uitate 

Prin gânduri pierdute în zare de soartă, 

 

Și podul unește iubiri desfăcute 

De clipe distruse în lungi rătăciri, 

Doar dorul trăiește senzații acute 

Când sufletul trece prin vaste luciri, 

 

Pe podul ce leagă pădurea din ceață 

De cioata-nfrunzită și mări de nisip, 

Răzbate un murmur din zarea de gheață 

Pătrunde în mine și-mi vine să țip, 

 

Când podul ce leagă oceanul din zare 

Aduce la viață prin steaua apusă, 

Etern sentimente rămase în mare 

Din doruri ascunse în slova nespusă, 

 

Prin poduri pierdute ce-odată legau 

În noaptea tăcută când clopotul bate, 

Iubirile noastre ce-n timp hibernau 

Răzbat la lumină din vise curbate. 

 

 

Valer Popean 
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Pe lângă gândurile mele 
 

Pe lângă gândurile mele 

Privesc în urmă mulțumit 

Iar marea-n valurile sale 

Mă poartă-n vise adormit, 

 

La malul ei am stat ades 

Privind la valul înspumat, 

Știam că marea m-a ales 

Să cânt în zare ne-ncetat, 

 

Pe lângă valul înspumat 

Cântam iubirile trecute, 

Degeaba, sunt un grizonat 

Și clipele adorm tăcute, 

 

Pe lângă dorul greu avut 

Privesc senina depărtare 

Și marea cântă, am tăcut 

Am rădăcinile și-n mare 

 

Și-i cânt iubirea împlinită 

Pierdută vara sub un val, 

Sau poate slova nerostită 

Ascunsă în nisip...la mal. 

 

 

Valer Popean 
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Am dăruit o carte 
 

Am dat unui copil o carte 

Și el s-a cufundat în ea, 

Privesc cum timpul și-l împarte 

Între-a citi și-a se juca. 

 

Am dat unui copil o slovă 

Și el în ea s-a cufundat, 

A răsărit Columnă nouă 

C-un dac mareț încorporat. 

 

Am dat unui copil în joacă 

O poezie pe-nserat, 

Mesajul ei parea să-i placă 

Căci văd de scris s-a apucat. 

 

Copilul a-nceput să scrie 

Spre lume slove a trimis 

Și gândurile pe hârtie 

Sunt drumul lui, sunt al său vis. 

 

Am dat unui copil o carte 

În care el s-a cufundat, 

Acum nimica nu-l desparte 

Cu poezia-i...cununat. 

 

 

Valer Popean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/valer-popean-oglinzi-paralele-1.pdf
https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/valer-popean-oglinzi-paralele-1.pdf


LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

346 

 

 

  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

347 

 

 

Negoț cu timpul 
 

Pătrunde în mine să facă negoț 

Secunda trecută ce vrea să-i fiu hoț 

Și clipa mă duce în vechi iarmaroc 

Când vrea să mă vândă și are noroc, 

 

Chiar dacă prețul cerut este mare 

Vânzarea se face la prima strigare, 

La tâmple instant îmi apar ghiocei 

Secunda trecută dispare pe-alei, 

 

Chiar clipe și ani care-n urmă-am lăsat 

Îngroașă vânzarea la primul strigat, 

Tăcută-i secunda ce face negoțul 

Și pune-n balanță trecutul cu orțul 

 

Se lasă-nserarea pe drumul avut 

M-apropii de capăt și târgu-i făcut, 

Cărunte regrete mă-mping în obor 

Ca plată a vămii în ultimul zbor, 

 

Și târgul făcut într-un vechi iarmaroc 

Oferă trecutul ca lemne de foc, 

Tăcute secunde zâmbesc cu tristețe 

Când vând la piață a mea tinerețe 

 

 

Valer Popean 
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SSSTTTEEELLLLLLAAARRRDDDRRROOONNNEEE   

BBBeeetttwwweeeeeennn   ttthhheee   rrriiinnngggsss   ---   222000111777   
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Căutări  
 

M-ai căutat în clipa ce-a plecat, 

Și m-ai găsit ascunsă în destin, 

Te-ai speriat de gândul sufocat 

De visul ce trăiește clandestin. 

 

M-ai căutat în valurile mării 

Și m-ai aflat la umbră de dumbravă, 

Tu sens ai dat pe dată așteptării 

Scoțând cu-n zâmbet mierea din otravă 

 

M-ai căutat prin norii răzvrătiți 

Mă oglindeam senină într-o stea,  

În trandafiri de frunze ocrotiți 

Iubirea pentru tine clocotea. 

 

M-ai căutat în ceașca de cafea, 

Era prea întuneric să mă vezi, 

Când soarele o rază își jertfea, 

Tu m-ai găsit în albele zăpezi. 

 

M-ai căutat sorbind nemărginirea, 

Ai dărâmat a timpului hotare, 

Și fluturând în grabă fericirea, 

Ne-am regăsit în floarea de cicoare. 

 

 

Lăcrămioara Teodorescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/teodorescu-lc483crc483mioara-crc3a2mpeie-de-vis-paginere-pergament-finaldoc1.pdf
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Dorinţă mărginită 

 

Te-am dorit ca pe o şoaptă, 

Ce îmi mângâie timpanul, 

În tăcerea-atât de-abruptă, 

Răvăşind încet aleanul. 

 

Te-am dorit ca pe o ploaie 

Ce se scurge peste zare, 

Reuşind cu greu să-nmoaie, 

Dorinţele arzătoare. 

 

Te-am dorit ca pe un cântec, 

Ce-mi colindă amintirea, 

Dar ai fost doar un descântec,  

Ce mi-ai amăgit privirea. 

 

Te-am dorit ca pe-o chemare, 

Revărsată peste noapte, 

O nălucă ce apare, 

Atingând buzele coapte. 

 

Te-am dorit ca pe-o izbândă, 

Peste tot şi peste toate, 

În privirea ta plăpândă, 

Vedeam doar vise deşirate. 

 

Te-am dorit dulce ispită, 

Ce mă poartă către stele, 

Dar dorinţa-i mărginită, 

De distanţa dintre ele. 

 

 

Lăcrămioara Teodorescu 
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Te-am ascultat 

 

Te-am ascultat în dimineaţă, 

Când roua curgea peste flori, 

Ţi-am oferit un strop de viaţă, 

Pictându-ţi visul în culori. 

 

Te-am ascultat fugind cu tine, 

Şi peste- a timpului hotare, 

Întreaga lume ne-aparţine, 

Iubirea nu e o-ntâmplare. 

 

Te-am ascultat când noaptea-şi lasă, 

Covor de stele peste zare, 

Iar luna-şi prinde ruşinoasă, 

La brâu, dorinţe arzătoare. 

 

Te-am ascultat când o privire, 

Mă răscolea ca o furtună, 

Erai o dulce amăgire, 

Trăiam o dragoste nebună. 

 

Te-am ascultat chiar de nu-i bine, 

Crezând în vorbe de iubire, 

Azi clipa nu ne aparţine, 

Iar jocul nostru-i amintire. 

 

Te-am ascultat, dar ceri prea multe, 

Nu înţelegi a mea privire, 

Tu lasă-ţi inima s-asculte, 

Iubirea este împlinire! 

 

 

Lăcrămioara Teodorescu 

 

 

 

 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/teodorescu-lc483crc483mioara-crc3a2mpeie-de-vis-paginere-pergament-finaldoc1.pdf
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Mistuire 

 

Mă prinzi în mândra arcuire, 

Iar aşteptarea dogoreşte,  

Nu sunt un vis, o plăsmuire, 

Sunt focul ce te mistuieşte. 

 

Da, sunt vulcanul ce mocneşte 

Stârnind şi haos şi-mplinire, 

Eu sunt furtuna ce-ţi trezeşte, 

Fiori ce-aşteaptă şlefuire. 

 

Şi dacă inima ţi-e plină, 

De fluturi ce roiesc bezmetic 

Cuprinde-mi trupul de felină, 

Când orele se zbat frenetic. 

 

Să-ţi fie-atingerile-n noapte, 

Pecetea  pentru veşnicie, 

Săruturi transformate-n şoapte, 

Să curgă cu sălbăticie. 

 

Şi când în taină dimineaţa, 

Prin aşternuturi loc îşi face, 

O să-ţi cuprind în palme faţa, 

Să uiţi tristeţile buimace. 

 

 

Lăcrămioara Teodorescu 
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Voi fi a ta! 

 

A ta voi fi întotdeauna, 

Chiar de păcatu-n sânge-mi curge, 

Te răscolesc precum furtuna 

Sunt cea ce lacrima îţi şterge. 

 

Voi fi a ta ca o oglindă 

În care să-ţi zareşti norocul, 

Admiră-mă ca pe-o Giocondă, 

Când  tandru îmi cuprinzi mijlocul. 

 

Şi-a ta voi fi în noapte-albastră, 

Gustând din ochi-ţi nemurirea 

Când râde luna  la fereastră 

Îar tu-mi declari frumos iubirea. 

 

A ta voi fi şi-n dimineaţă, 

Când sărutările mă-mbracă, 

De timpul clipele-şi îngheaţă, 

Seninul din priviri mă-neacă. 

 

Şi sunt a ta îndrăgostită, 

Căci tu-mi eşti cerul şi pământul 

Mă simt de tine ocrotită, 

Chiar dacă-afară bate vântul. 

 

Voi fi a ta o viaţă-ntreagă, 

Vom împărţi un vis în două, 

Şi cine poate să-nţeleagă, 

Că fericirea azi ne plouă. 

 

A ta voi fi  peste destinul 

Ce a-ncercat să amăgescă, 

În veşnicie purtând chinul, 

Ca toţi ce ştiu să mai iubescă. 

 

Lăcrămioara Teodorescu 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2018/11/teodorescu-lc483crc483mioara-crc3a2mpeie-de-vis-paginere-pergament-finaldoc1.pdf
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SSSOOOLLLAAARRRIIISSS   

AAAeeeooonnn   ---   222000111777   

   

https://www.youtube.com/watch?v=RI2x1NmsTh8
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Toamna și minunile ei 
Seară de basm  
   
Când pe deal coboară seara  

Cu-n buchet de stele-n mână  

Îngerii dau slavă-n cer  

Și primesc câte-o cunună!  
  
Se aprind ușor povești  

Chiar la gura unei sobe,  

Zâne bune se arată  

Într-o carte, printre slove.  
  
Din gutui apare lampa,  

(Fermecată de altfel)  

Un bostan trage trăsura,  

Spre un vis unde vrea el!  
  
Mere coapte-n scorțioșară 

Vor să plece iar pe-afară  

Să înroșească doi obraji,  

Când sosește un mic paj!  
  
Un butoi mai pântecos  

Stă de pază cam nervos,  

Vinul bun ar vrea să plece  

Chiar din cramă, că e rece!  
  
Nuci și prune brumării  

Dau de știre ca să știi,  

Că e Toamna mai bogată  

Cum n-a fost ea niciodată!  
  
Într-o sobă plină ochi,  

Baba spune de deochi  

Unei tarte cu dovleac  

Râului să-i dea de hac.  
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Vântul crengile le pleacă  

În metanii la pământ,  

Nu se tem nicicum de el  

Au făcut un legământ!  
  
Toamna și-a lăsat belșugul  

Peste toate-și trege plugul,  

O batistă-i șterge ochii  

Când sunt aplecați toți plopii.  
  
Șinele de tren oftează  

Când ogoarele visează  

Trenul iernii vrea să vie  

Îmbrăcat în poezie....  

 

 

Camelia Cristea 
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Fire de dor  
    
Se varsă ceru-n poala unui câmp,  

Iar soarele în fire de mătase,  

Fuioarele au tors grâu și porumb  

Bogatul rod ne intră iar în case.  
  
Podgoriile miros deja a must,  

În teasc din struguri lacrimi împlinite  

Din pântec de butoi mai sare-un cep,  

Un pivnicer înnumară oi pe sărite.  
   
Prin nori de fum în grabă trec cocorii,  

Veșmântul toamnei cu brumă e brodat,  

Într-o broboadă-și strânge  zilele cernite,  

Pe firul ierbii cu pași grăbiți rugina a călcat.  
  
Un lampagiu mai fură o gutuie  

Să lumineze noaptea în iernile ce vin,  

Plictisul să-l alunge din viscolul ce geme,  

Savoare să îi dea și unei căni cu vin!  
  
Poveștile se spun la gura sobei  

Din jar se-aprind obrajii unui măr,  

Eu tot mai cred în prinți și Cosânzene,  

Și torc poem de suflet cu firele de dor.  

 

 

Camelia Cristea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

365 

 

 

 

  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

366 

 

 

Imagini 
 

Plouă toamna peste diguri, 

Pomi-s scuturaţi de friguri, 

Prin rafale frunze arse 

Trec cu feţele întoarse. 

 

Marea-n zbucium, peste valuri 

Şi-a pus bărcile în hamuri 

Portu-i luminat de fulger, 

Uneori vegheat de -un înger! 

 

Un pescar ţese năvodul 

Cu privirea în senin, 

Aşteptând să treacă larma 

Şi mai bea un strop de vin. 

 

O sirenă urcă valul 

Zbuciumat de plânsul mării, 

Perlele ce-s în adâncuri 

S-au jertfit parcă uitării... 

 

Pescăruşi goniţi de dor 

Duc pe aripi nostalgii, 

Toamna s-a îmbrăcat în nori 

Că fecioarele în vi... 

 

Din mătasea zării gri 

Se desprind cocori răniţi, 

De potcoavele de nori 

Parcă-au fost uşor loviţi... 

 

Pe nisip se înaltă urme 

Din a valurilor turle, 

Trei castele în ruină 

Vor ca Vara iar să vină... 

 

 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

367 

 

 

Liniştea coboară-n valuri 

Şi se sprijină de maluri, 

Zările mai ţes senin, 

Pentru zilele ce vin... 

 

 

Camelia Cristea   
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A trecut...  
 

A trecut în grabă vara peste noi,  

Toamna din penel frunza îngălbenește  

Bat în geam cu lacrimi ploile șuvoi  

Parcă ar fi un râu gata să se verse.  
  
Iarba se usucă, crengile se frâng,  

Dorul mi-a rămas învelit în șoapte,  

La un țărm tomnatic salciile spun  

Că aș fi un mal tare singuratic...  
  
În căușul palmei am găsit o scoică,  

Marea îmi vorbește, valurile-s reci,  

Simt nisip pe talpă și un colț de stâncă,  

Pescăruși în zbor visul mi-l petrec.  
  
Am aprins în mine candela speranței  

Și-am să scriu cu via strugurilor copți,  

Furii vor să vină iar în miez de noapte  

Eu rup un ciorchine și-i hrănesc pe toți!  
  
Visul meu de vară a plecat lunatec,  

Am rămas în toamna frunzei arămii,  

Adun în panere fructele ce-s coapte  

Și le dau în dar, celor ce sunt vii.  

 

 

Camelia Cristea 
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Decor de Toamnă 
 

Frunzele vorbesc în șoaptă că podgoria e coaptă 

S-au umplut paharele, via-și strânge straiele 

Sus pe deal doarme și fânul, trece vântul ca nebunul, 

Crengile își pleacă fruntea ca să vadă ușor puntea. 

 

Mere, pere, nuci și prune spun că vremurile-s bune, 

Toamna-i darnică și lasă mult bleșug la noi în casă. 

Lămpile sunt pregătite pentru zilele cernite, 

La fereastră o gutuie lumineaz-o cărăruie. 

 

Crizantemele înroșite în grădină stau pitite 

Și privesc sfioase-n zare, până soarele răsare! 

Un bostan își drege glasul în orchestră el e basul, 

La ținută e atent că-i făcută cu patent. 

 

Pe un deal mioarele își zoresc piciorele 

Să ajungă-n strunga lor de care le-a fost și dor. 

Un cioban din fluier cântă Vara ce-a rămas pe luncă 

E în amintirea lui când umbla pe câmp haihui... 

 

Stelele se plimbă-n car pe a cerului hotar, 

Luna galbenă și rece pași-n vis pare că-i trece 

Peste-un ceas... trăsura pleacă că e vremea măsurată, 

Toamna-și flutură batista, în decor este artista! 

 

 

Camelia Cristea 
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AAAnnngggeeelll   ttteeeccchhhnnnooolllooogggiiieeesss   ---   222000111777   
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Sentimente 
 

Adieri de vânt şi raze de soare, 

Nori uneori, curcubeu, culoare, 

Gingaşe flori, presărate în valuri, 

Edenul pur cu mii de cristaluri! 

Inima de jad şi marea albastră, 

Norul care trece prin viaţa noastră 

Există, doare, se-mprăştie, tace, 

Sentimente pure şi multă pace 

Ce-nalţă din suflet a ta iubire, 

Anii trecut-au, aşteptând fericire... 

Bineţe dăm la fiecare floare, 

Roşu purpuriu, sau orice culoare, 

Elixir al vieţii şi al speranţei, 

Reper al inimii, al toleranţei... 

Adieri în vise ce nasc gânduri, 

Curcubee ce se ţes printre rânduri 

Aduc prinos al strălucirii tale, 

Bucurie în buchete florale, 

Respirând a vieţii adiere 

Elanul gândurilor să cutreiere,  

Redând sufletului culoarea vieţii, 

Ajutând amurgului, tinereţii! 

 

 

Marilena Dumitrescu 
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Roman de viaţă 
 

Lumini şi umbre ai parcurs în viaţă 

Oricând, oriunde ţi-ai căutat locul, 

Romanul ce ţi s-a deschis în faţă 

Edenul tău ţi-a hărăzit norocul... 

Din cer ţi-a dăruit încă o viaţă, 

Amarul greutăţilor te-a copleşit,  

Norocul însă, nu a fost de gheaţă, 

Ai izbutit, că Dumnezeu te-a iubit... 

Dragostea s-a născut din fiinţă, 

Umilinţa s-a pierdut pe acest drum, 

Măreţia viselor în consecinţă 

Ideile negative, le-a făcut scrum... 

Tristeţea a dispărut în tenebre, 

Realizându-te ţi-ai creat un scut, 

Efortul de a-ţi creea echilibre, 

Soarta te-a ajutat să uiţi de trecut... 

Credinţa ca un sprijin te-a ridicat 

Unind al tău destin, cu un om cumpătat! 

 

 

Marilena Dumitrescu 
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Misterul nopţii 
 

Mireasma florilor de tei 

Imbracă visul cristalin, 

Hoinar păşea mândru pe-alei 

Amurgul, cu jalba-n destin! 

Iubirea se-nalţă la cer 

Emoţiile se-nteţesc 

Mirajul stelelor, mister 

Şi graiul dulce omenesc… 

Norii lipsesc din peisaj, 

Elanul lor s-a disipat, 

Senin e cerul, un miraj, 

Cu stelele e îmbrăcat! 

Un paj la cotă stă atent 

Privind mândra semilună, 

O stea cu coadă, un torent 

Eu sunt cometa,vrea să spună! 

Tot Universul este treaz, 

Noian de vise se deschid, 

Anină globuri de topaz 

Trasâd trasee ca un ghid! 

Iureşul nopţii se cerne, 

Oracole se scriu pe cer, 

Norii se transformă-n perne, 

Alai celest, e un mister 

Lucefărul dă şi el enter! 

 

 

Marilena Dumitrescu 
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Speranţă pierdută 
 

Speranța-i vitregă, în viața noastră dură,  

O așteptăm de mult, dar n-are scurtătură,  

Se duce și se-ntoarce, de ani buni încoace,  

Tăcutele dorinți, cu greu le vom reface! 

 

Ce era mai ieri valabil, cu un secol mai devreme  

Se întoarse roata lumii, şi-a istoriei cultură,  

Perfidia stăpânirii invocă aceleaşi teme  

Cu minciuni să-mbrobodească şi cu legi de anvergură ... 

 

Ca şi ieri se prevalează, de minciuni cum să îşi scoată  

Cazier, curat la faţă şi curata-i conduită,  

Dar sunt putregai la suflet şi-şi doresc să se mai poată  

Să-şi păstreze bogăţia, iar legea ,,rea,, abolită... 

 

Incultura este baza, ce răstoarnă faţa lumii 

Si ruşinea ne-ngrădeşte prin ,,reprezentanţi de soi,, , 

Se permite că se poate, suntem în baremul vremii 

Cu orgolii gratuite ce ne târăsc prin noroi... 

 

Că mai ieri ne-am pus cu fală, eticheta de corupţi, 

Azi am avansat oleacă, pe cea de analfabeţi! 

Este greu la bătrâneţe să înveţi geografie 

Şi-a noastră limbă maternă, tot mai greu o să ne fie... 

 

Ne-ntoarcem la Caragiale, la cultura de atunci, 

Când votul era prin vremuri, doar o chestie banală 

Minciuni, promisiuni deşarte, acum ca si atunci 

Concret e prea puţin, e doar un fel de abureală... 

 

 

Marilena Dumitrescu 
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Minciuna 
 

Cred că păcăleala, ne-a cam păcălit,  

Că-n bune intenţii, ea s-a învelit,  

Dându-ne nimicuri fără de valoare  

Ce-au rămas doar praf, azi în buzunare! 

 

Că visul de ieri, din înalte sfere, 

Promisiuni dulci, de lapte şi miere, 

S-a transformat treptat, astă ,,papară,, 

În cea mai meschină viaţă amară! 

 

Minciuna trăieşte în cei ce-au promis 

Măreţie dulce, cu iz de compromis, 

Buzunare pline cu bani şi huzur, 

În realitate, doar săpun şi şnur! 

 

Că românul de rând, este azi sărman 

Cu un salar măreţ, dar fără un ban, 

Iar puterea lui azi de cumpărare 

E mică, la un preţ aşa de mare... 

 

Doar cei care, măsluiesc azi legile 

Şi dictează tot, schimbând verigile, 

Îşi umflă salarii, pensii nesimţite 

Iar omul de rând, cu ele ciuntite… 

 

 

Marilena Dumitrescu 
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SSSTTTAAATTTEEE   AAAZZZUUURRREEE   

PPPhhhaaannntttooommmsss   ---   222000111666   

   

https://www.youtube.com/watch?v=D7sDNJlR66Y
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Nici nu gândesc...  
 

Nici nu gândesc să mi te-nşel vreodată - 

îmi eşti în orice boabă de cicoare 

sau de piper, în solniţa de sare 

ori băţ de stau, în zahărul din vată. 

 

În geamuri, în oglinzi retrovizoare 

cu ochii tăi cât frunza de salată, 

te simt cu o nevoie disperată 

din cap şi până-n vârful de picioare. 

 

Din ce îţi spun acum, cea mai de rasă 

făptură a imperiului ceresc 

ce din Pământ ar fi putut să iasă, 

reţine că-i mai mult decât firesc 

să mi te văd întruna, mai frumoasă. 

 

Şi când te văd, mă ştii, nici nu gândesc… 

 

 

Daniel Bratu 
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Ad...  
 

Ori când pot să şi mor de am norii aproape 

iar închişi ochi de corbi 

să mă-ngroa... 

pe la urmă-i nimic ori e noapte de mine 

un amurg pentru orbi 

ţipăt ţi... 

ne petrecem în vis cum sunt umbre în toate 

iar nervurile-aşterni 

jumăta... 

te mai ştiu legănând printre crengi parcă ale 

prea târziilor ierni 

rotocoa... 

le culegi ca pierdute din luna de casă 

prăbuşită-n zăpezi 

şi răma... 

să mă taie de-un ochi şi de-o limbă cu ace 

în priviri de mă vezi 

poate-or ta... 

ce rotund este încă pământul în zori 

cad mereu ca un sac 

de nins... 

ori când fugi te ajung în troiene aproape 

de plecări mai sărac 

mă îngroa... 

pe la urmă-i nespus pare totul aiurea 

lacuri goale-au sub lac- 

uri pădur... 

Ea 

 

 

Daniel Bratu 
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Culmea 
 

Stau în fund pe-o culme dacă fără iarbă fără lună 

că Pământul dacă pleacă plec şi eu uitare bună 

nici sub coaste nu-mi mai bate nici măcar de-o remuşcare 

iar durerile din coate nu contează când îmi moare 

orice chef de-a da din membre dacă Ea nu mă iubeşte 

din ianuarie-n decembre număr nopţile pe deşte - 

da’ taman când da să-mi placă să dispar din lumea vie 

uite că din piatră seacă iese unul c-o scufie 

şi-o toiagă cu steluţă - hopa-sus îmi zice oare 

ai băut ori mătăluţă nu ştii statu` în picioare - 

treci și cată-ţi una nouă dă-ți de farmec cu ghiocu’ 

numa’ scoală de pe ouă şi eliberează-mi locu’ 

ştii şi tu încheie magu’ da’ ţi-e greu să recunoşti 

că-s femei mai mare dragu’ care-s moarte după proşti~ 

 

 

Daniel Bratu 
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Tu, mâine 
 

Tu, astăzi, îi ceri să te-asculte 

că-n doi stați pe un eşafod, 

iar ierni vin la voi tot mai multe 

şi stelele-ţi cad de prin pod. 

Că frigul începe să doară 

şi-n inimă-i loc pustiit, 

că-ţi curge prin tuburi de ceară 

un sânge de Styx infinit. 

Tu, astăzi, îi ceri să-ţi închidă 

pe-afară intrări la castel, 

să treacă-n mulţimea cea vidă 

a crailor drepţi la apel. 

Că-i vremea să plece-ntr-o ceaţă, 

departe de tine, de tot, 

de cea mai dorită dulceaţă 

de-acum să se lingă pe bot.  

Tu, astăzi, îi ceri să te-ajute 

să-l uiţi ca şi cum n-ar fi fost, 

să plângă doar plânsete mute 

de plânge ca ultimul prost. 

Să piară-n departe de lume, 

să-ngheţe în Ţara de Foc, 

să-ţi scrie scrisori fără nume 

că nu se va-ntoarce deloc… 

Tu, mâine,-o să-i ceri să te-asculte, 

dar el nu va fi, nici un gram 

din omul cu cele mai multe 

iluzii, cel care eram. 

 

 

Daniel Bratu 
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Te  
 

Te bună dimineața,  

ești cafeaua mea boabe, ești ceainicul în care îmi fierb visurile, locul 

în care fetele frumoase s-au strâns la șezătoare, să îți compună 

chipul de departe și să îmi ridice mie soarele deasupra zorilor 

deasupra zăpezilor, ești focul copt în orizontul congelat, eşti partea 

frumoasă a umbrelor noastre de departe umblând, mulțumesc! 

 

Te bună ziua,  

eşti ora soarelui perpendicular pe curbele terestre, eşti acolo unde aş 

vrea să îmi petrec oaza de relaş cât o viaţă, eşti mierea topită în 

cuibarul gândului meu, atunci când gândul meu zboară deasupra 

livezilor ca un stup aruncat din praştia ochilor tăi, eşti muzica 

sferelor când poverile tac, eşti într-un vis în care mă aştern la 

picioarele tale ca un gazon tuns de pleoapele amiezilor lungi, de 

ochii tăi mari în ciuda luminilor, mulţumesc!  

 

Te bună seara,  

eşti ruginiul cald al şoaptei pe deal, eşti fântâna cu ape de limpezit 

neîncepute, la ora tulnicelor, ești fagurele topit în lumina lunii și-a 

mea, ești carnea zăpezii în care îmi îngrop obrajii de jar, ești cenușa 

arderii zeilor și focul Olimpului meu, ești catifeaua cu nectar în care 

îngerii cântă, ești liniștea albastrelor porți dintre vis și-nceputuri, ești 

jocul de iele pe degetul mic, ești undeva deasupra veghindu-mă mut, 

ești lacrima în care fericirea mea se scaldă în ciuda durerii, ești 

amestecul meu cu Dumnezeu inutil fără tine, ești acolo unde n-aș fi 

ajuns a gândi vreodată, cu gândul, cu vidul, cu tot, cu nopțile 

noastre, cu zările, zorile, pentru toate acestea fără să reuşesc a-ţi 

mulţumi deajuns vreodată. 

 

Mulțumesc! 

 

 

Daniel Bratu 
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SSSTTTEEERRREEEOOO   MMMAAANNNTTTRRRAAA   

TTTrrriiibbbaaalll   vvviiillllllaaagggeee   ---   222000111444   

   

https://www.youtube.com/watch?v=zg8W9W7wDhc
https://www.youtube.com/watch?v=zg8W9W7wDhc
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Foame 
 

„Picături carmin au căzut pe așternuturile albe  

când ai mușcat lacom din coapsa-mi neîntinată,  

te-ai înfruptat flămând și ți-ai potolit setea atavică de nou. 

 

Sătul zaci la marginea orgoliului  

murmurându-ți în barbă că mi-ai fost  

Incepătorul, biete străine!, 

nu vezi că tu ești eu, orbule! 

  

Vei bâjbâi în căutări de alte-nceputuri,  

sori și lumi înfierate în carapace translucidă,  

căutandu-mă în eternități,  

în acea eternitate în care te-ai scăldat,  

lângă inima-mi pulsând sângele tău, 

dar, vai ce orbire aveai așternută 

pe ochii găunoși de trufie! 

  

E nor și frig acum peste oameni,  

e țipăt și freamăt în pielea-mi jupuită, 

vârtej de lacrimi înghite sfârșitul,  

De azi, de-a fost și ce-o să mai vie...” 

 

 

Dani Anton 
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Sfârșit întâmplător 
 

„De când ai plecat mi-e pustiu în inimă, 

îmi trag trupul prin miile de fețe  

unde te caut de cu zori până-n amurg, 

de când am plecat e beznă  

în mijlocul zilei când soarele  

pârjolește ghețarii agățați de suflet. 

  

Bezmetici vom umbla prin lumi separate,  

bâjbâind în căutare de întregire 

tu n-ai putut, iubire să te lași căzută 

pe brațe de marmură fierbinte! 

  

Rămâi în goluri de mine umplute,  

rămân cu goluri de tine pierdute,  

ghețari agățați de suflet, iubite!” 

 

 

Dani Anton 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

399 

 

 

  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

400 

 

 

Dulceața mortală 
 

Suntem încă prinși în secunda  

care ne rotește prin orgolii mușcătoare, 

cum aș putea să plec în liniște,  

să părăsesc scena fără ovații sau fluierături  

când tu ești păpușarul?! 

  

Între pereții reci,  

singurătatea infinită 

se cuibărește prin cotloane,  

îngenuncheată culeg fragmentele spiritului,  

goală și înfierată te aștept  

ca să sufli peste carnea albastră, foc, 

să mă deștepți din somnul cu ochii deschiși  

și să mă arăt din nou lumii. 

  

Ard orele în noapte,  

ard nopțile polare,  

înghețăm separați în depărtare,  

în așteptarea buzelor închise  

și mâinilor întinse către reîntregire... 

țâșnește dorința mea în picături de apă neîncepută  

ca să-mi umplu cupa, 

numai ea, Iubirea mă vă aduce pe pământ, 

îmi va curmă navigarea,  

când mă va imbrățișa cu aripile  

îi voi cade în brațe,  

se vor rupe lanțurile... 

 

Și vom arde în focul sacru al Vieții. 

 

 

Dani Anton 
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Timp 
 

Ieri este doar memoria unui azi, 

mâine este doar visul de acum, 

timp cântărit în secunde, minute, ore, zile, luni și ani,  

anotimpuri care se învelesc unul cu celălalt... 

 

Vreți să cunoașteți secretul timpului?, 

ieșiți din propriile închisori măsurate 

și purtați-vă aripile spre infinitatea lui, 

cazi deodată cu stelele care se sting în zorii  

orbiți de noapte,  

legați la ochi de zi! 

 

Secretul timpului sălășuiește în noi, 

precum cel al Iubirii,  

incomensurabil,  

întinde mâna,  

lasă-ți visele mângâiate,  

desfă-ți chingile și ieși din captivitate! 

 

Părăsește iarna nostalgică a trecutului,  

anxietatea viitorului  

și primește acum și aici,  

timp prezent! 

 

 

Dani Anton 
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De veghe 
 

Sunt femeia sălbatică,  

care umblă desculță și despletită,  

pe cărări neumblate îți adulmec pașii  

lăsați pe frunzele moarte, 

cu mâinile scormonesc  

până în străfundul pământului  

ca să-ți regăsesc mirosul,  

murmurând cânturi în noapte, 

răscolesc hățișurile pădurilor  

în căutare de luminiș  

unde sa îmi ostoiesc trupul  

fugărit de năluca ta. 

  

Aievea,  

în permanentă stare de veghe  

îți aștept venirea,  

știu ca nu putem modifica cursul iubirii, 

noi am născut-o împreună  

în crâncene dureri  

pe aripile albe ale morții 

care ne pândea la marginea fiecăruia. 

 

Noi suntem coloane,  

separați și totuși, 

menținem templul în picioare, 

 

Iubire, ție îți cădem și slăvim numele! 

 

 

Dani Anton 
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EEECCCHHHOOOSSSPPPHHHEEERRREEE   

TTThhheee   hhhiiidddeeennn   dddiiivvviiinnneee   ---   222000111999   

   

https://www.youtube.com/watch?v=zVzvdi-wzyw
https://www.youtube.com/watch?v=zVzvdi-wzyw
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Verva întomnării 
 

Nu-ți cuibări în oase lenea întomnării, 

Bocancii grei frâng zbor de tălpi ușoare, 

Nu-mi scufunda privirea-n câmpuri goale, 

Din pieptul meu alungă-ți oștile oftării, 

 

Noroiurilor spală dinții moi, de boală, 

În ploi ce hoinăresc desculț pe drumuri, 

Dă Lunii, din hogeacuri, albe fumuri, 

Să domolească a nopții rânduială... 

 

Și nu te furișa cu verva resemnării, 

Să ți-o ascunzi în ochiul plâns de fum, 

Ce-ascultă graba vreascului spre scrum, 

Când sufletul se zbate-n lenea ruinării... 

 

Eu, toamnă, nu visez la scâncet din tăciuni, 

Privește-mi ochiul verde, flămând-e de minuni! 

 

       

Maria Botnaru 
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Suflet de Toamnă 
 

Suflet de Toamnă, adun a ei sclipire 

Într-un poem, brodat pe o câmpie, 

Ce-a alăptat a spicului râvnire 

Și-acum își doarme visele de glie... 

 

Suflet de toamnă, scriu cu ploaia lină 

Cu-n dor-văpaie de părintele plecat, 

Ce-a-mprumutat țărânelor lumină, 

Iar sufletul, ca gaj, câmpiei a lăsat... 

 

Suflet de toamnă, scriu cu soare 

Plin și cu o melancolică caligrafie, 

Cu gândul dus la prima-nvățătoare, 

Ce mi-a aprins a cărților făclie... 

 

Eu vin din lumea simplă a câmpiei, 

Ce rădăcinile nicicând nu și-a uitat, 

Poate de-aceea ochiul plâns al poeziei, 

Se-nclină spre un câmp neprelucrat... 

 

Și-ar vrea să-l învelească-n poezie, 

Să strige către Cerul-împărat, 

Să dea poeților câmpia ca hârtie, 

Să nu dispară veșnicia de la sat... 

 

 

Maria Botnaru 
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Septembrie... 
 

Septembrie mi-e plin de călimară, 

Cu nopțile ce fluieră-a pustiu, 

Cu nostalgii deșarte după vară, 

Cu mustul ce dezleagă râs zglobiu 

De nepoțel, ce-l gustă prima oară... 

 

Septembrie mi-e dor pân-la povară, 

De parfumate-n fân uscat câmpii, 

De spațios ghiozdan de profesoară, 

De zuruieli la maxim, de copii, 

Privați de joacă-ntr-o augustă seară... 

 

Și tot septembrie mi-e resemnare 

Cu-aripile grijite de-un zbor plin, 

Cu-a fumului fuioare de-ncercare, 

Vestind că brumelor li-i sete de pelin, 

Iar, galbenă, gutuia sătulă e de soare... 

 

Septembrie, ți-alung din piept suspinul 

Și-i umplu adâncimile cu vis și poezii, 

Îmi scutur de pe frunte regretul și târziul, 

Să nu mi-o încolțească granit de nostalgii... 

Hai, toamnă, îți revarsă pe suflet arămiul! 

 

 

Maria Botnaru 
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Boala veșnicelor Ane 

 

Aceeași, Ana, însetată de visare, 

Cu inima grijită pentru zidul ruinat, 

Cu stânga-nfiptă în covata cu-aluat, 

Iar dreapta, înțepenită de scrisoare... 

 

În trupul ei o pace-și zburdă locul, 

Pe frunte-i doarme Luna-ngândurată 

Și atât de des o prinde-ncoronată 

De împăcări, ce-și sapă-n cute soclul. 

 

Ce întristări i-ar destrăma seninul, 

Când zvârcolește-n ochiul ei cântarea, 

Când maci nebuni îi beau nerăsuflarea 

Și, mov, potopul fierbe-n sânge plinul? 

 

Din ce respiră? Plămânii-s goi de taine... 

Iubirea infinită e boala veșnicelor Ane... 

 

 

Maria Botnaru 
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Diamantul verde-al României 
 

De-atâta liniște mănoasă, umplută vârf cu ziua nouă, 

Urechea și-a cules, voioasă, cercei din murmurul de rouă. 

 

Copaci bătrâni, ce storc deochiul și sparg cu vârfurile bolta, 

Impung cu ramuri grele ochiul, trezind în genele-mi revolta. 

 

Virgine, aromele răsfierte ticsesc plămânii încordați, 

Încât, înțeapă-a-mi da de veste, că stau de coaste rezemați. 

 

N-au păsările îndurare de pașii mei, cu griji smeriți, 

Răstoarnă lava de-ncântare, a-nfierbânta călcâi sleiți. 

 

Bucegii-și dau căciuli pe frunte, cărările în ceață-nmoaie, 

Zdrențe de raze ceartă norii, ce-și ung pe fața mea șiroaie. 

 

Of, inima-n bătăi confuze, de cum o-ncape fericirea, 

Pulsând fierbinte-n arse buze, bea Peleșului clipocirea... 

 

O, Doamne, Tu pitiși Sinaia pe, sfinte, locuri strămoșești 

Și-o meniși a-mi fi văpaia din, plânse, doruri românești! 

 

Altfel, o lume, cu bulucul, ar invada castele moștenite? 

Enescu, Iorga ne-ar chema spre vremi cu haruri inedite? 

 

Cu stânga pipăi preacuratul, cu dreapta rimele sucesc, 

Mândria-și urcă-n piept păcatul, mirări în ochi încremenesc! 

 

Odor pe fruntea veșniciei, te scrie sângele-mi fierbinte: 

Ești diamantul verde-al României, jur pe Lumina din cuvinte! 

 

 

Maria Botnaru 
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SSSAAASSSHHHAAA   MMMAAALLLKKKOOOVVVIIICCCHHH   

QQQuuuaaannntttuuummm   ccceeerrrtttaaaiiinnntttyyy   ---   222000111999   

   

https://www.youtube.com/watch?v=5NzYsDwXSck
https://www.youtube.com/watch?v=5NzYsDwXSck
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Agonie pentru măreție 
 

Cumpăr loc pentru tăceri 

și pentru pus capul în palme! 

 

Adăpost fricilor mele 

care mă îmbracă altfel  

în anotimpul care gonește florile. 

 

Doamne, ai nevoie de inima mea, 

mai puternică fără straie, 

vibrează-n taine și bucuriile copilului  

demult plecat. 

 

La început, potecile au fost drepte, 

puteam orice și mai ales oricât. 

 

De când am inventat urcușul, 

Nu mi-e loc pentru candoare, 

ne punem piedici 

ca să ajungem noi în față, primii... 

 

Agonie pentru falsă măreție, 

când îmi era atât de bine, 

rătăcită-n gânduri, 

cu pașii mici, șovăitori 

și-n brațe mi se spărgeau 

tandre culori... 

 

 

Constanța Popescu 
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Cu Dumnezeu de mână 
 

Fără tine Doamne,  

aglomerare de celule, 

concentrate să fuzioneze nimicul, 

fără har ceresc, nici dragostea,  

nu tămăduiește. 

 

Eu, un bulgăre de lumină, 

rătăcit dintre stele,  

nu am formula vibrației eterne, 

și a tinereții  

care vindecă toate rănile... 

 

Sunt doar energie prin iubire 

și asta doare, 

ca să fie vindecătoare 

și să macine neputințele... 

un portret decolorat. 

 

 

Constanța Popescu 
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Să schimbăm polaritatea 
 

Mut niște zile negre, 

în joaca de-a Dumnezeu, 

pot face liniște în inimă 

și el se bucură că-mi iese, 

renunțând la tratament pentru tristeți. 

 

Între două ploi, o tăcere rea cât un viscol, 

cât o furtună, 

care trece ca un tren printr-o haltă, 

din care oricum nu se mai urcă nimeni... 

 

În urmă nimicul face pace cu noaptea, 

acoperind vise, ucigând zborul. 

 

Al meu era de mult beteag de dragoste, 

bogat în așteptare de anotimpuri 

în care am uitat să rup foile calendarului 

împărțit între noi, 

două suflete cu același polaritate. 

 

Și dacă nu aveai atâtea treburi, 

puteai tu,  

Doamne să-mi schimbi rochița cu întrebări  

și cu răspuns simpatic... 

 

 

Constanța Popescu 
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Chei amare 
 

Aș vrea așteptările 

să aibă clopoței la picior, 

când pleacă să-mi dea de veste... 

 

Ca toamna,  

care zornăie frunzele 

pe acoperișul plin cu vise. 

 

Înaintea ploilor,  

un tunet două, 

ca să-mi iau umbrela pentru tristețe... 

 

Și tu iubire,  

nici un clopoțel, 

nici o urmă de frână, 

să-mi pot întinde cămășile 

cu fața la soare? 

 

Doar se va îndura toamna  

să mai facă un cuib între vise, 

între poveri și uși închise 

cu chei amare, 

purtate la gât  

cu lanțul de mătase...  

 

 

Constanța Popescu 
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Anotimpuri însăilate în grabă 
 

Fără să știm construim o hartă, 

nu se știe, 

poate le va trebui altor suflete în derivă. 

 

Descifrarea se face după un cod propriu, 

o adunare simplă 

a pașilor nesiguri, 

care au tăiat vegetația virgină 

a începutului. 

 

Aveam unghiile roșii,  

cercei cu cireșe amare, 

saboții din lemn de plută 

și-n plete împletite flori de tei. 

 

Fără busolă și rucsac, 

fără lanternă și pelerină de ploaie, 

am urcat,  

construind poduri peste amintiri 

care strălucesc 

și-mi tulbură nopțile  

și anotimpurile  

însăilate în graba spre fericire, 

pentru fiecare altceva, 

o pojghiță subțire de viață. 

 

 

Constanța Popescu 
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PPPAAALLLEEEOOOKKKOOONNNTTTAAAKKKTTT   

MMMuuusssiiiccc   fffooorrr   aaa   ssspppaaatttiiiaaalll   mmmooommmeeennnttt   ---   222000111888   

   

https://www.youtube.com/watch?v=fzuMH6Kkxsk
https://www.youtube.com/watch?v=fzuMH6Kkxsk
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Eterogen  
 

Pe sânul laptelui se-ncheagă  

răzoare de trifoi sub lama plugului  

uitat în soare,  

urnită-n echinocțiul din vinul  

fiert în doagă, o clipă se reneagă  

din ochiul rezemat pe lutul unei  

grindini ce bate-o toacă  

la apel,  

destoinic un zefir mă răcorește-n umbră  

e pulsul câmpului înzdrăvenit  

în tâmpla din picior,  

pasul ornicului duce, printre iobagi  

înlăcrimați moșiei ce-astupă  

minutare albe în decor,  

eterogen doar visul patimei șaradă  

rintre uitate falduri de Sodomă  

sub albia de sare dintr-un somn,  

mă trece tropic peste zboruri  

în edenuri caterisite,  

imaginară forfotă în roade dulci  

sub târâișul șerpilor ce nu mai dorm!  

 

 

Simon Jack 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/simon-jack-umbra-unui-c3aenger.pdf
https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/simon-jack-umbra-unui-c3aenger.pdf
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Dezordine în scame 
 

Înfluturare de alb pe fațade urbane  

în lesă cu visul stau câini  

mari de pază pe străzi  

în noroi,  

treceri pietonale sub pulsul avid  

de aritmii cardinale,  

ferestre stau strâmbe-n seisme  

morbide, fast food-ul din foame  

roiește acrilic pe mucegaiuri de  

funduri pleznite pe cozi, 

anarhia luminii-n anticariate  

frontale cu pesta porcină  

ce freamătă-n noi,  

izbavește întunericul așternut peste  

ploi,  

o dâra de greață plutește asiduu  

în telefoane-ncriptate pe guta  

genunchiului schijă când gustă pământului  

orfane cadastre pe reavene  

flori, 

nici podul palmei, ponton  

cognitiv al apei din scame lipite  

de gulere strâmte pe gâturi rănite  

în pacea-nclinării la zei din beton,  

nu te atinge ci doar mă respinge  

dezordinii care,  

mă plânge-n rigoarea unui metronom  

cu freon... 

 

 

Simon Jack 

 

 

 

 

 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/simon-jack-umbra-unui-c3aenger.pdf
https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/simon-jack-umbra-unui-c3aenger.pdf
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Arătare... 
 

Atât de târziu  

și totuși devreme să numărăm stele  

în poduri uscate în vrece,  

pe-afară se-ngâna stafii colorate  

în colțuri vitralii,  

se-ascund vârcolacii prin roade târzii  

sub viespea din umbra uitării  

cântă coșarul pe case și stupi,  

e tot numai fum  

e noapte bizară, rugina din oase  

de lupi,  

mai urlă la lună pe lanțuri din sânge  

un somn alb cu glugă mai bântuie  

singur în pofta de lut,  

pitulată la ușă pe pragul din carii  

cu noaptea fugară, m-așteaptă  

un vis nevăzut,  

cu nimb de-arătare !... 

 

 

Simon Jack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/simon-jack-umbra-unui-c3aenger.pdf
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Te iert!  
 

Te iert și te tângui în freamătul lumii  

altiță, noiță pe coamă de vânt,  

feerică strungă în mijloc  

pe-o dungă în cosmosul rece  

cu miei și cu lupi,  

în nove sihastre, te iert că mă drămui  

secundă albastră,  

nimic cu năframă de zori neîncepuți 

noroc cu morgane, 

morgane solare prin nopțile care  

mă trec iar în lut,  

ce-ndură iertarea balsamelor strânse  

pe răni fără trup,  

chiar tu, neștiuto ce-mi fluturi liane  

și iederi rotate pe ziduri  

ce-mi plâng,  

tu  

care rândui palori avatare drept pizmă  

pe fluturi ce mor în născut,  

mi-aduci la picioare opincă din valuri  

să merg printre melci  

prefăcut,  

te iert că mi-ești viață, cuvântul ce-mi  

roade tăcerile oarbe-n dogme untoase  

când sper să mai iert,  

minciuna din raiuri, pierdute  

pe rând.  

 

 

Simon Jack 

 

 

 

 

 

 

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/simon-jack-umbra-unui-c3aenger.pdf
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Tot ce am  
 

Din tot ce am  

neavând dar tot sperând în armăsarul  

... a avea,  

ți-aș dărui liniștea dintre cuvintele mele  

nor alb pufos  

peste ceruri paralele,  

 

paralel cu mine și cel de dincolo  

care mă izbăvește  

în confuzia cercului pătrat,  

mă izbăvește  

... de mine  

prea aplecătoare! ...  

 

tot ce am  

nefiresc de mult în puținul hoitului  

înamorat pe caldarâmul  

unui graal subiectizat  

între sintagme cabaline,  

 

ține frâiele astea, 

e tot ce am în goana de după  

zăbala ruptă-n două  

pe șaua morții unei morți  

nepotcovite, 

cu clopote ce bat a-nsingurare! 

 

 

Simon Jack  

 
 

 

  

https://edituraledforce.files.wordpress.com/2019/09/simon-jack-umbra-unui-c3aenger.pdf
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EEECCCHHHOOOZZZOOONNNEEE   

EEEnnnttteeerrr   ttthhheee   hhhyyypppeeerrr   sssppphhheeerrreee   ---   222000111888   

   

https://www.youtube.com/watch?v=_i3w-om81Yc
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Tu, ești 
 

Cine sunt eu? Un chip de lut, 

Pe care, Doamne, l-ai făcut? 

L-ai modelat cum ai crezut. 

Ai împărțit un trup curat, 

Pământu-ntreg tu mi l-ai dat, 

Dar am rămas în timp pierdut, 

N-am înțeles ce am avut. 

Lumina ta e far în noapte, 

Când întunericul desparte, 

Dar cerul meu e trist și mut, 

Credința nu-mi mai este scut. 

În anii ce-au trecut, s-au scurs, 

Cu pași ușori sau grei s-au dus, 

Iertarea să o port mereu, 

Să o împart chiar de mi-e greu. 

În urma pașilor pustii, 

Voi face pod, ca să revii 

Și de-oi cădea, m-oi ridica, 

Păcatu-ntreg mi-l vei ierta. 

Smerit, la tine-i gândul meu, 

Iertare-ți cer și harul tău 

Să mă-nsoțească, de mi-e greu. 

Iar calea să mi-o luminezi, 

Calc pașii tăi, să nu mă pierzi. 

Să urc la cer cu gând curat, 

Lumina sfântă ce mi-ai dat 

Să-mi fie pavăză mereu, 

Căci tu ești, Dumnezeul meu! 

 

 

Camelia Monica Cornea 
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Gânduri goale 
 

Numărând din doi în doi, 

Prin zenituri ancestrale, 

Mări de suflete-n război 

Ard în hăuri abisale. 

 

Vise albastre-n rugăciune, 

Răsucite-n ireal, 

Timpul răstignit pe cruce 

Stă de veghe la hotar. 

 

Urc pe treapta vieții mele, 

Despicând bolta albastră, 

Depănând povești sub stele, 

Scrise-n geamul din fereastră. 

 

Îmi înec dorințe albe, 

Prin tăceri crepusculare, 

Astăzi beau uitarea-n halbe 

Și mă-mbăt cu gânduri goale. 

 

 

Camelia Monica Cornea 
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Linii paralele 
 

Între linii paralele, 

Adâncite-n sinea mea, 

Vise tatuate-n piele 

Tremură sub pleoapa grea. 

 

Liniștea-i înfiptă-n stâncă, 

De tristeți sentimentale. 

Existențe leagă încă, 

Doar valori imateriale. 

 

Lanțuri grele de greșeli 

Rup tăceri liniștitoare, 

Azvârlind ziua de ieri 

Într-un răsărit de soare. 

 

Îmi scriu visele-n cuvinte 

Și elucidez, pe loc.. 

Două linii paralele 

Nu se întâlnesc deloc. 

 

 

Camelia Monica Cornea 
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Oglinda timpului 
 

Am călcat pe urma pașilor tăi, 

Strivind frunze de galben, cărare... 

Nu le-am văzut pe-nserat, 

Păsări din mine zburau către zare. 

 

În hău, bucăți de lumină sleită 

Te-arată-n imagini, voalate de dor, 

Petale de lacrimi sărută 

Al frunzelor roșu covor. 

 

Când crengi plictisite de viață se rup, 

Cu frunze ofilite de neagră-ntristare, 

Alerg printre vise, te caut năuc, 

Dar zbori printre stele pe verde, călare. 

 

M-așez la margine de timp 

Și-aștept primavara pierdută. 

Am tras cortina pe oglinzi din Olimp, 

Între cer și pământ, ţesută. 

 

 

Camelia Monica Cornea 
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Contemplare 
 

Se aude muzica din cramă, 

Iar luna mă privește-n gol, 

Condeiul plânge-n călimară, 

Să scrie versuri îi e dor. 

 

 Umbra nopții aleargă-n zbor, 

Nisipul din clepsidră-mbătrânește, 

Eliberează ceasul... ore care dor, 

Cuvintele uitate-ntr-o poveste. 

 

Am vrut să ies din timpul meu, 

În spațiul infinit cu aștri, 

Să pot citi sau scrie un eseu, 

La umbra munților sihaștri. 

 

Se-înmoaie ziua în albastru, 

Cu flori de in la cercevea, 

Răzbate-al muzei cânt măiastru, 

Să pot să scriu povestea mea. 

 

 

Camelia Monica Cornea 
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TTThhheee   ssseeeaaarrrccchhh   ---   222000111888   
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A venit toamna, iubito, 
  

A venit toamna, iubito, 

Și-mi plouă în gânduri, de atâtea triste așteptări... 

La fel cum păsările călătoare, 

Tânjesc să zboare an de an, spre calde depărtări. 

A venit toamna, iubito, 

Și simt cum parcă frigul, 

Ar vrea și el să se strecoare între noi. 

  

A venit toamna, iubito, 

Îmbracă-te în colorate voaluri... 

Copacii iar s-au dezgolit de gânduri 

Și câte-o frunză rătăcită, încă tremură prin ramuri. 

A venit toamna, iubito, 

Aprinde-mi iar un felinar de dor, 

La ușa casei tale cu pridvor. 

  

A venit toamna, iubito, 

Și aleile pustii miros a jale... 

Mai plânge câte-o floare rătacită, 

Ce-și scutură petala în amurg de toamnă. 

A venit toamna, iubito, 

Îmbracă-mă cu tine și cu noi... 

Pictează-mi soarele în zâmbet, 

Mai fă-mă să plutesc din nou în nori. 

  

A venit toamna, iubito, 

Să nu lăsăm ploaia să spele focul din noi... 

Și să menținem flacăra mereu aprinsă, 

La fel de vie cum o văd și-n ochii tăi. 

A venit toamna, iubito, 

Și trubadurul neobosit al dragostei, 

Parcă ne gasește tot mai rar pe amândoi. 

  

A venit toamna, iubito, 

Eu te privesc prin ceață, vânt și ploi... 

Melancolia o transform în rânduri, 
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Și ca destinatar, am pus numele tău. 

A venit toamna, iubito, 

Și sper ca anotimpurile următoare, 

Ne vor găsi la fel de îndrăgostiți pe amândoi. 

  

 

Alina Cristian 
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Aripă 
       

Nu ştiu povestea cum a început, 

Cum dintr-odată, tu, ai apărut... 

Ca un copil timid m-am rătăcit, 

În imensitatea ochilor de antracit... 

Iar râsul tău şi-acum încă răsună 

S-a aşezat în inimă ca o arsură. 

  

Liniştea ta, mereu nefirească 

M-a bulversat ca pe-o fereastră... 

De unde privesc spre dimineţi, 

Ce-şi scutură zori-n săgeţi... 

Nu sunt săgeţi otrăvitoare, 

Sunt de la Cupidon, din zare. 

  

Mă tot feresc, dispar în umbră, 

Dar sufletu-mi tot las-o dâră... 

O dâră fină din clepsidră, 

Mă risipesc şi iar sunt plină... 

Îmi pierd o aripă în zbor, 

Şi-mi creşte alta-ncetişor. 

  

Şi-apoi sunt şoaptă, sau tăcere, 

Sunt cântec de izvor, durere... 

Sunt lacrimă, sau bucurie, 

Sunt poate vis, sau poezie... 

Sunt zâmbet cald, pe chipul tău, 

Sau aripă, la rândul meu. 

 

 

Alina Cristian  
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Ascunde-mă 
        

Ascunde-mă în suflet 

Și nu lăsa să doară 

Acoperă-mi complet, 

Suflarea mea cu-a ta. 

 

Trasează-mi drum de flori, 

Adu-mă-n primăvară 

Să pot să las în urmă 

Înghețul dintre noi. 

  

Îmbracă-mă în cântec 

Și-n sărutări suave 

Ce le-am tot așteptat 

În orice anotimp... 

 

Am fost ca o vioară, 

Ce struna i-a-nghețat 

Dar când te-am întâlnit, 

S-a făcut iar primăvară. 

  

Îmbracă-mă în zâmbet, 

Înmugurește-mi firea 

Și fă-mă iar să zburd 

Ca mieii din câmpii... 

 

Mă iartă și mă cheamă 

Când dorul mă-nconvoaie 

Mă strigă peste timpuri, 

Din tristele-amorțiri. 

  

Atinge-mă în treacăt, 

În zbor de primăvară 

Ca păsărea ce cântă 

Pe graiul ei divin... 
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Ascunde-mă de lume 

Și-mbracă-mă cu tine 

Să nu mai simt tristețe, 

Atunci când mi-este frig. 

  

 

Alina Cristian 
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Cheile inimii mele 
  

Răscolește-n mine ploaia, amintirile-aţipite 

Când la gura sobei, tandră, mi te cuibăreai la piept... 

Cum râdeai, cu ochii, gura, mă vrăjeai, dar inocet, 

Memoram toată făptura-ţi, trăsăturile-ndrăgite ... 

  

Acum vântul duce vorba, de la mine înspre tine 

Și-n ecoul lui mai poartă, toată nostalgia noastră... 

Te și văd, zâmbind amar, cu privirea la fereastră 

Trandafirii îţi zâmbesc, însă gândul ţi-e la mine. 

  

Se răsfață toamna asta, punându-și altă maramă 

Dorul iar călătorește, și mi te dezmierd în gând.... 

Cu ochii mi te sărut, numai în fotografie, până când, 

Veni-va clipa și te voi scoate din ramă. 

  

Încă retrăiesc momentul, îmbrăcat în fericire 

Când ţi-am declarat iubirea, și privirea ţi-am zărit; 

Eram îmbătat de tine, știu, păream un aiurit... 

Ai clipit, îmbujorată, ziua îţi mijea-n privire. 

  

Între noi eternitatea și-a făcut singură casă 

Te zăresc în toate cele, și sunt conștient se pare... 

Toamna chiar de are toane, n-ar putea să ne separe, 

Cheile inimii mele, le-am lăsat la tine-acasă. 

  

 

Alina Cristian 
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Fă-mă Doamne 
      

Fă-mă Doamne-o lacrimă, 

Să m-aşez pe un obraz... 

Coborâtă dintr-un nor 

Ce-mi apasă pe grumaz. 

  

Fă-mă Doamne-o pasăre, 

Cu aripi largi, ţesute-n ceruri... 

Să mă poarte peste lumi, 

Peste dorurile-mi grele. 

  

Fă-mă Doamne, un fluture, 

Să culeg culori din flori... 

Să-mpletesc viaţa cuiva, 

Dintr-un fir de curcubeu. 

  

Fă-mă Doamne-o apă lină, 

Să alin setea cuiva... 

Să mă soarbă cu nesaţ, 

Să nu mă poată nicicând uita. 

  

Fă-mă Doamne anotimpuri, 

Cum viaţa e schimbătoare... 

Să pun vara într-un zâmbet, 

Iarna să fiu aşteptarea. 

  

Fă-mă Doamne, o vioară, 

Cu arcuşul fermecat... 

Să îmi cânt tristeţea-n lume, 

S-adorm în visul cuiva... 

  

Fă-mă Doamne-o punte-n mare, 

Să unesc lumile toate... 

Să păşesc fără de teamă, 

Apele ce-s tulburate. 
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Fă-mă Doamne, o speranţă, 

Să m-agăţ de cineva... 

Să îmi spună două vorbe 

Ce destinul mi-ar schimba. 

  

Fă-mă Doamne, un înger bun, 

Să fac strajă la o uşă... 

Da-mi aripi de s-ar putea, 

Să îmi port povara grea. 

  

Fă-mă Doamne, nemurirea, 

Nemurirea fericirii... 

S-o pot dărui cuiva, 

Să-mi păstreze amintirea... 

  

 

Alina Cristian 
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LLLOOOGGGIIICCCAAALLL   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTSSS   

UUUnnneeexxxppplllooorrreeeddd   eeellleeemmmeeennntttsss   ---   222000111888   

   

https://www.youtube.com/watch?v=oGpTSdBcPdA
https://www.youtube.com/watch?v=oGpTSdBcPdA
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Glas de toamnă 
 

A venit 

e vântul rece 

printre ramuri iute trece 

pomul stă ca un soldat 

frunzele-au capitulat 

şi se duc 

unde s-or duce 

fac popas pe la rascruce 

pe mormintele uitate 

peste case şi palate 

rostogol se-adună-n văi 

din ferestre în odăi 

verdele s-a arămit 

vara stă la asfinţit 

plouă rece 

biciuit 

picuri cad necontenit 

umbre se perindă-n noapte 

în hambare grâne coapte 

stau de iarnă pitulate 

scârţâie găleata goală 

peste cep se toarnă smoală 

legănat de cumpeni vechi 

glasul toamnei la urechi 

 

 

Ana Podaru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

466 

 

 

  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

467 

 

 

În brațele Măicuței, eu am cântat la harpă 
 

Nu plânge maică scumpă că-n astă încercare 

Tu n-ai primit din ceruri o mică dezlegare 

Să poți să-mi stai alături și să mă strângi de mână, 

Să mă-nvelești când tremur cu vesta ta de lână. 

 

Nu plânge maică scumpă, eu te-am văzut prin ceață 

De pe un rug prea rece, cu trup inert, de gheață, 

Erai la dreapta Maicii ce m-a luat în brațe 

Când am uitat de mine în gura morții hoațe 

 

Nu plânge maică scumpă că nu te poți întoarce, 

Din colțul de batistă puhoi de lacrimi stoarce, 

Nu plânge că făptura mi-a fost o clipă stearpă, 

În brațele Măicuței, eu am cântat la harpă. 

 

 

Ana Podaru 
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Cad Frunze 
 

Cad frunze, cai fără stăpân 

scăpați din frâu în crâng 

se duc goniți de-un vânt păgân 

alerg în pumn să-i strâng 

cad frunze, fluturi morți în zbor 

ce-și leapădă aripa 

ultimul țipăt de cocor 

încă măsoară clipa 

cad frunze, foi din calendar 

un anotimp se stinge 

pe patul ca un sfânt altar 

în plină toamnă, ninge 

cad frunze, stele-aprinse-n cer 

ce-au dispărut sub nori 

prin gânduri, vise care pier 

sub pași de trecători 

cad frunze, cuib de licurici 

luați de vifor iarna 

povești cu zâne și pitici 

ne-a pus în palmă toamna 

 

 

Ana Podaru 
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O clipă cât un veac 
 

Eu trag de lacrima ce vine, ea curge-ncet spre infinit. 

Din ce fântâni nemuritoare izvorul rece s-a pornit? 

Mă uit la frunza-ngâlbenită cum s-a desprins uşor din ram, 

Fotografia înrămată în care tânăr domn eram. 

 

Dar duse-au fost acele timpuri precum s-a dus spre țârmuri valul, 

Spre raze dulci ce au apus privesc acum şi eu şi calul: 

De unde vin? De nicăieri... Unde mă-ndrept? Aş vrea să ştiu. 

Nici crengile nu se îndoaie pe rugul drumului pustiu. 

 

Cobor din şa pe la răscruci şi-i dau câmpiei roib să pască, 

Un dor de ducă-n gândul lui poate o clipă să nutrească, 

Dar nu s-apleacă şi-i flămând, fără de mine nu s-ar duce 

Şi-i fac un semn că mai rămân să-mi pun desaga-n vârf de cruce. 

 

Că tare-i grea... plină de rugi şi îndesată de durere. 

El, calul, simte-al meu suspin, nu face-un pas şi milă cere. 

De ce nu pleci?... întreb grăbit. Eşti liber, drumul se-ngustează! 

Scutură coama-n semn de nu şi parcă plânge când nechează. 

 

Aşa că-n drumul către vămi am mai rămas doar eu şi calul, 

Prietenii s-au dus pe rând, dar port la brâul meu cavalul 

Şi-am să le cânt... şi-am să le cânt până se schimbă ziua-n noapte, 

Că scurt e timpul dintre noi şi doar o clipă ne desparte. 

 

 

Ana Podaru 
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Ultimul vals 
 

Cade bruma nemiloasă peste frunza ruginie, 

Ea tresare și icnește la preludiul nesfârșit, 

Se desprinde-apoi din ram și-și ia zborul spre câmpie 

Ca o aripă de înger de păcate răvășit... 

 

Vântul face-o reverență acordând ușor vioara, 

Printre crengi se-aude cântec, altă frunză dă să cadă, 

Zboară dup-a ei surată fără înapoi să vadă 

Cum pe creanga părăsită se așează-o biată cioară. 

 

Cântul vântului întoarce prima frunză lângă pom 

Lângă cealaltă surată face scurte piruete... 

Delicată-n jur valsează altă frunză cu paiete, 

Bruma fuse generoasă a-mbrăcat-o ca pe-un gnom. 

 

Ramurile se apleacă într-un dans amețitor... 

Valsul frunzelor cu brumă, un miraj născut de toamnă, 

După-atâtea roade strânse azi arată ca o doamnă 

Ce-a muncit întreaga viață, zi și noapte, la décor. 

 

Ce spectacol, ce minune, drama ultimului dans 

Fără poante, fără aripi, fără rochie de bal... 

Frunze ce-or să moară mâine sub copitele de cal 

Azi valsează brumărite, geamăt, patimă, balans. 

 

 

Ana Podaru 
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EEELLLEEECCCTTTRRRYYYPPPNNNOOOSSSEEE   

SSSwwweeeeeettt   sssaaadddnnneeessssss   ---   222000111000   

   

https://www.youtube.com/watch?v=hJyHvZZy6oY
https://www.youtube.com/watch?v=hJyHvZZy6oY
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Icar 
 

13 octombrie, ziua ultimului şi primului sărut rece, rece...  

Flori de toamna s-au adunat în semnul răstignirii.  

Mă iubeşte! Nu mă iubeşte! Mă iubeşte  

În rochia albă dantelată, cu trena lungă, lungă de cuvinte,  

Ce se lăsau plimbate în toamnă peste frunze, în compania vântului,  

Ce strângea într-o chemare, dintro suflare,  

Trăitoare gânduri spre zâmbetul părăsit de durere,  

Ce-şi urma cărarea, ce ducea spre orizonturi necuprinse,  

Unde El, dăruitorul de Cuvânt,  

o aştepta cu brațele întinse,  

la poarta Raiului. 

 

 

Eugenia Bucur 
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Inocența iubirii  
 

Coborâse amurgul peste univers,  

În timp ce tu, în cămara cu visele,  

Sub foşnetul timpului în toamnă,  

Strângeai în coĺțul batistei clipele.  

 

Ți-am cerut, sub lacrima sufletului,  

Să-mi dăruieşti câteva cu amintiri.  

 

Limbile ceasului erau încețoşate,  

Purtând în brațe tomuri de copilării  

Scrise în bilete la mari sărbători,  

În fotografii, cărți şi haine de gală. 

 

 

Eugenia Bucur  
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Firul ierbii  
 

Peste atâta întuneric,  

Am nevoie de-o lumină,  

Adunată de pe dealuri,  

Cu adâncă rădăcină.  

 

Firul ierbii încă-i crud,  

Semețit şi plin de rouă,  

Azi gătit cu atâta trudă,  

Zâmbitor în haină nouă.  

 

De ajung la o răscruce,  

Îmi plec ochii în pământ  

Şi răspuns în rugăciune,  

Firul ierbii mi-e cuvânt.  

 

El îmi e şi mângâiere,  

Din adâncuri adunată,  

Unde odihnesc în brazdă  

Mulți din dragii de odată.  

 

Îmi ridic atunci privirea  

Către Bunul Dumnezeu,  

Între Cer şi 'ntre pământ  

O lumină să fii tu, să fiu eu! 

 

 

Eugenia Bucur  
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Mai lasă-mă  
 

Mai lasă-mi o clipă cuvântul  

Îmbrăcat în straiul de toamnă,  

Să gust cu el adânc începutul  

Atunci când cerul mă cheamă!  

 

Mai lasă-mă să merg desculță  

Prin visele stelelor din copilărie,  

Să gust neînfricat din fructul viu,  

Ce tainic mă duce în veşnicie!  

 

Mai lasă-mă să-ți ating privirea,  

Leagăn al bucuriei nevionvate,  

Să adun fructe-n rochiță, din ea,  

Spre a fi cuprinşi de eternitate!  

 

Mai spune-mi, te rog, cu candoare  

Poveşti ce au doar puțină culoare,  

Sufletele să ni le aşezăm pe curat  

În tabloul cuvintelor nemuritoare! 

 

 

Eugenia Bucur 
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Cânt şi poezie 
 

Două genii ale neamului şi-o scară,  

mireasmă de floare suavă, senină  

respiră acum adânc în pori în piept 

şi în iubirea coborâtă din lumină.  

 

Păşesc pe timp şi mă oglindesc,  

o apă sidefie larg mi se arată,  

pe aripile cerului valuri călătoresc 

şi ea, mama, o undă aplecată, 

 

un dor mocnit, un dor în piatră. 

 

Aş vrea cremenea să o dezghioc, 

făptura mamei să o îmbrățişez, 

dar prima lovitură mă răneşte, 

simțind trăiesc şi nu... nu visez. 

 

Cu lacrima din ochi ce mă orbeşte, 

strâng pleoapele adânc în durere, 

de teamă chipul mamei să nu-l rănesc 

supus stau în genunchi... o vreme. 

 

A doua lovitură se preface-n rugă, 

încorsetat în brățe de-o durere: 

„În pace, mamă, să te odihneşti!”, 

lacrima mă spală în chipul din stele. 

 

 

Eugenia Bucur 
 

 

 

 

 

 

 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

485 

 

 

  

(((vvvaaalll)))   LLLIIIAAAMMM   

DDDiiissssssooolllvvviiinnnggg   aaarrrccchhheeetttyyypppeeesss   ---   222000111222   

   

https://www.youtube.com/watch?v=AfygtX_wVDA
https://www.youtube.com/watch?v=AfygtX_wVDA
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Doamne, îți mulțumesc! 
 

Când recit un vers din Crez, 

Oh, Doamne, îţi mulţumesc... 

Parcă stau și mă gândesc, 

Că mi-ai dat tot ce-mi doresc.  

 

Fericire, familie și iubire, 

Un izvor de armonie; 

Şi să ştiu că am mereu, 

Lângă mine un Dumnezeu. 

 

Iar la Sfânta Liturghie, 

Un ritual de preamărire, 

Ce-mi umple inima cu bucurie; 

Aşa să fie pe vecie. 

 

Oh, Doamne, îţi mulţumesc... 

Tu, prin oameni, iar lucrezi; 

Când la preot mă spovedesc 

De tine nu mă îndepărtez. 

 

Biserica, pământeanule, să-ţi fie, 

O scară spre mântuire; 

Prin rugăciune, dorinţă vie, 

Pentru un dialog între Dumnezeu şi omenire! 

 

 

Bianca Mîciu 
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Doi copii… 
 

Doi copii eram cândva, 

Neștiind ce e iubirea. 

Ne-am ținut de mână pentru prima dată, 

Și-am știut ce e iubirea. 

 

Și ținându-ne de mână o dată, după devenind un obicei, 

Ne-am dat seama că suntem sortiți o viață 

Să fim nedespărțiți - 

O idilă miraculoasă ne insinua un viitor măreț. 

 

Și jucându-ne cu florile, animalele, și cu noroiul, 

Ne-am dat seama cum este iubirea; 

Frumoasă, îndrăzneață, cu valențe dramatice. 

Ne-am dat seama că nu este doar o joacă. 

 

Și jucându-ne ca doi copii prin livada bunicilor, 

Ne-am dat seama că avea să fie ceva mai mult decât atât; 

Vom pătrunde într-un Eros, dar fără Thanatos, 

Căci iubirea nu cunoaște moarte… 

 

Și prin zumzetul albinelor,  

Dansam și admiram mireasma florilor, 

Îmbătându-ne cu frumusețea din natură; 

O iubire adevărată trece peste toate… 

 

Și jucându-ne mai mult,  

Nu ne-am dat seama cum timpul a trecut. 

Am ajuns de la un ținut de mână în livadă, 

Să pășim ținându-ne de mână pe covorul spre altar. 

 

 

Bianca Mîciu   
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Vei fi... 
 

Vei fi astrul meu nocturn, 

Vei fi angelicul meu seducător, 

Vei fi armata mea de fluturi de iubire, 

Dacă vei păși alături de mine. 

  

Vei fi un rege, 

Eu voi fi o regină, 

Noi doi vom avea un regat; 

Dacă vei păși alături de mine. 

 

Vei fi o ramură, 

Vei fi un angel radios, 

Vei fi un suflet,  

Plin de armonie și amor. 

 

Vei avea un palat imens, 

Vei avea tone de aur, 

Dar aur dumnezeiesc, 

Și anume iubirea mea eternă pentru tine. 

 

Vei fi un înger, 

Vei fi un rai, 

Vei fi un suflet cu iubire izvorâtă din glasul inimii mele - 

Doar dacă vei păși alături de mine. 

 

Vei fi iubit, 

Vei fi apreciat, 

Vei fi un soț invidiat; 

Dacă mă vei ține de mână. 

 

Vei fi un soare, 

Vei fi o stea,  

Vei fi o mare învolburată de presiunea 

Dorinței arzătoare de a te avea. 
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Vei fi un ceas, 

Vei fi o clepsidră, 

Vei fi un secol, un mileniu - 

Atemporal în abisul iubirii mele. 

 

Vei fi ce n-ai mai fost niciodată, 

Vei fi un aer de amor - 

Un glas posac, 

Din cauza adierii de vânt erotic. 

 

Vei fi într-un cadru amoros, 

Plutind în aer limba dragostei 

Cu declarații veșnice de iubire, 

Care nu se vor termina niciodată. 

 

Vei fi un orb, 

Vei un surd, 

Vei un șchiop; 

Toate dacă nu vei fi cu mine.  

 

Vei fi un zeu, 

Vei fi demonic, 

Vei fi un trist; 

Toate dacă nu vei fi cu mine. 

 

Vei fi doza mea de energie, 

Iar eu ambianţa răsăritului miraculos. 

Vei fi muza mea inspiratorie, 

Și voi spera la o viață eternă alături de tine... 

 

Voi fi donna ta angelicata, 

Voi fi aidoma lui Dumnezeu, 

Voi avea grijă de tine o viață-ntreagă - 

De-ar fi să cazi pradă iubirii mele. 
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Voi fi Luna de pe cer, 

Voi fi pradă chemării erotice - 

De-ar fi să fiu seducția idealului intangibil; 

Ce amor haotic îmi pătrunde prin trup si suflet... 

 

Vom fi cuprinși de o vrajă, 

Vom fi frumos împachetați, 

În cleștarul mrejelor iubirii - 

Vom fi adăpați cu feerie. 

 

Suntem prinși de dragoste și dor, 

Nostalgici meditând asupra al nostrului amor. 

Tăcuți când suntem față în față, 

Cuprinși de pofta vieții la distanță. 

 

Și vom fi iubiți de Cer și Lună. 

Și vom fi iubiți de Soare. 

Sau ai uitat tu, oare, că nu contează ceea ce gândim, 

Ci ceea ce simțim? 

 

Și vom fi noi amândoi, 

Valsând prin ploaia vieții; 

Cu petalele din suflet, 

Ne vom realiza o corabie... 

 

 

Bianca Mîciu 
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Iarnă 
 

Copilași din cer căzând, 

Mama natură îi primește acasă, 

Unde căldura sufocantă 

Îi transportă în alt univers - 

O pătură ce pare a fi vamă 

Pentru sufletele nevinovate. 

 

Un timp pierdut prea devreme, 

Aș vrea să le mai dau o șansă. 

Păcat că nu depinde de mine, 

O pedeapsă cruntă pentru vinovați.  

 

 

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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Fata din vis 
 

Noli foras ire, in interiore homine veritas! 

 

( Nu vă duceţi în afară, în omul interior locuieşte adevărul!) 

 

„Fiecare este o oglindă pentru celălalt,  

în care se vede pe sine însuşi.” 

Shakespeare 

 

„Visul pe care îl visezi singur rămâne doar un vis, 

 visul pe care îl visezi cu alţii devine realitate.” 

din scripturile antice tibetane 

 

      În serile calde de mai, prin fereastra camerei, aerul e plin de miresmele dulci de regina 

nopţii, suave arome de levănţică, parfum de iasomie, trandafiri, caprifoi şi mentă.  

În faţa casei un tei îşi răspândeşte grăbit florile, corcoduşul şi-apleacă ramurile încărcate în 

adierea vântului printre crenguţele zvelte de liliac. Miroase a linişte şi a fluturi de vis. 

Dinspre marginea oraşului năvăleşte noaptea şi ţârâitul greierilor. 

Adolescentul prefera nopţile astea pentru lumina mistică, în tăcere reflectată. Câte un ţipăt 

pierdut în depărtări. Citea, citea enorm pentru vârsta lui. Un tânăr, diferit de ceilalţi.  

Îşi crea propriul univers prin cuvinte ce nu trebuiau rostite decât pentru sine.  

Găsea imposibilă calea de a-şi face prieteni, chiar şi o iubită. Aplecat la masa din cameră 

încerca să-şi scrie gândurile prin fragmente de romane începute. 

Să fie vis sau aievea glasul ce răzbătea tânguitor din grădina casei?  

Să fie vis sau realitate?  

 

     Se ridică, din câţiva paşi ajunse afară. Nedumerit, încercă să afle de unde venea acea 

chemare abia şoptită. În curtea casei, cumpăna fântânii despica luna plină. Încet, un glas 

suav îl chema:  

„- Vino, hai vino! ”. 

Înaintă mirat, pe urmele glasului fetei, pe aleea ce ducea spre fântâna din care se răcorea 

încă de mic. Aplecându-se, în oglinda ei se reflecta chipul melancolic al unei fete de o 

fermecătoare inocenţă, luminat de razele lunii. La vederea lui schiţă un zâmbet şi-i spuse: 

- Ai venit! Sunt eoni de timp printre timp de când te caut.  

Nu-ţi fie teamă, hai cu mine, hai vino, vino în Oraşul Solar, Heliopolis!  

Păşeşte aici, ai să-l recunoşti, ai să-ţi reaminteşti!  
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     Fata îi făcu un semn cu mâna, îl chemă încă o dată. Pâlpâiri de lumină irizau prin 

pletele ei, pe chipul ei frumos. I se părea cunoscută, nu-şi amintea cum şi de unde.  

O mai văzuse, era sigur, simţea asta intens, dar unde şi cum, căci totul părea un vis real, 

încă neînţeles. Ca în transă, începu să coboare treptele ce duceau spre adâncul fântânii. 

Păşi prin oglinda apei, trecând printr-un tunel la capătul căruia printr-o lumină albastră se 

deschise Poarta Stelară spre o lume paralelă, scăldată într-o lumină neobişnuită, intensă şi 

pură. 

 

     Fata cu trăsături asiatice îl luă de mână, îl privi adânc. Zâmbindu-i îi spuse: 

- De când te-aştept, Chanchala Sarvaga, tu ştii asta, priveşte şi-ncet vei recunoaşte totul de 

când ai plecat de Acasă. Bucură-te de această călătorie prin timp!  

O senzaţie de linişte, un sentiment de pace interioară şi încetinire a curgerii timpului.  

Ce ciudat, îşi aminti numele fetei, Shanti Ramya!  

Din văzduh se apropie, plutind inefabil, o pajură de o rară frumuseţe. Pasărea Phoenix, cu 

aripi învăluite într-un cerc de azur, cu pene strălucitoare ca flacăra, cu pete de purpură şi 

aur, iar în ochi îi scânteia o tainică lumină. Privindu-i adânc, le transmise mental să se urce 

pe aripile ei largi, spre ţinutul Soarelui-Răsare al Templului de Aur.  

     Cu viteza gândului trecuseră peste ţinuturi cu o magnifică natură tropicală, peste câmpii 

întinse şi păşuni, peste vegetaţii luxuriante brăzdate de fluvii şi râuri ale căror maluri erau 

mărginite de palmieri şi ferigi uriaşe. 

Ajunseră într-o frumoasă grădină cu fântâni arteziene.  

La mijloc, străjuită de arbori ornamentali, o alee pornea spre Poarta Principală, 

asemănătoare unui văl, care odată deschisă reda din curtea interioară „o lacrimă pe obrazul 

timpului”, un templu magnific aşezat pe o terasă de marmură albă, o bijuterie ce strălucea 

în lumina soarelui înconjurată de construcţii impunătoare.  

     Templul n-avea acoperiş pentru ca razele Soarelui-Ra să pătrundă în el. Pasărea îi lăsă 

în faţa templului şi dispăru tot aşa cum apăruse. Era templul alb din visele ce i se succedau 

periodic prin timp. 

Cu paşi mici, Shanti Ramya porni spre templu însoţită de tânărul cu ochii negri, 

strălucitori. Intrară în templu, aprinseră okoro, beţişoare parfumate de tămâie, smirnă şi 

santal, priviră fuioare de lumină ridicându-se în încercarea de a îmbuna zeii prin rugăciuni 

înmiresmate, depuseră ofrande de flori, simţiră pacea şi albul liniştii, făcură câţiva paşi în 

faţă şi îngenuncheară, ţinându-se de mână.  

Privind, prin ochii ei, se derula trecutul unei poveşti, povestea vieţii lor.  

Ştia că a mai fost aici, o recunoştea ca fiind sufletul-pereche, ştia aceste locuri şi viaţa prin 

care a mai trecut cândva, asemeni unei pelicule derulate în viteză. 

În inimă simţi o durere sfâşietoare, un dor imens, un ţipat lăuntric, golul pe care nu-l 

putuse umple cu nimic.  
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     Lacrimile îi inundară ochii, îşi revedea întreaga acea viaţă, totul, inclusiv despărţirea 

care le-a fost dat să fie, ruptura firului lor de teama lui în faţa iubirii, de oscilaţia şi 

neîncrederea lui. 

 

[ Omul înfruntă moartea după o durată foarte mică a vieţii sale, iar viaţa lui pare să nu fi 

valorat prea mult. Chiar nimic! Slăbirea vederii ne face să credem că soarele, luna şi 

stelele sunt mai palide. Timpul zboară, experienţele triste urmează una după alta, norii se 

întorc după ploaie. ] 

 

     Ieşiră din templu, scăldaţi de lumina blândă a apusului de soare. Totul căpătă un farmec 

aparte atunci când se lăsă seara. Porniră spre aleea de unde veniră, ca Pasărea de Foc să 

reapară din văzduh, ducându-i la capătul Porţii Stelare. 

Cu lacrimi în ochi, Shanti Ramya îl îmbrăţişă strâns, îi mângâie chipul şi-l sărută, redându-

i gustul tuturor primăverilor, acel dor nedesluşit după care tânjea. 

- Ne vom reîntâlni, nu plânge, nu te-ntrista, hai, zâmbeşte, Chanchala Sarvaga.  

Ştii că ţi-am înţeles frica, te-am înţeles şi te-am iertat, trebuie să te ierţi, să fii liber, singur 

va trebui sa descoperi paşii pierduţi. Ai repetat lecţia prin atâtea vieţi şi-o vei repeta până o 

vei parcurge. Te voi aştepta, voi avea răbdare. Nu plânge, ne vom reîntâlni! 

Tânărul trecu prin oglinda apei fântânii şi, fără să-şi dea seama, se trezi la masa de lucru, 

în camera sa.  

 

     Să fi fost totul un vis atât de real? Atunci de unde durerea lăuntrică, de ce simţi lacrima 

aceasta curgându-i pe obraz? Şi parfumul ei, şi chipul, şi gustul ei, totul să fie doar vis? 

Pe masă o floare albastră de nu-mă-uita şi-o foaie de hârtie în care, caligrafic, era pictat cu 

cerneală, asemeni unei ideograme: 

 

 Ne trezim amândoi dintr-o altă realitate, 

încercând să oprim clipa,  

continuarea unui alt timp,  

în acest timp. 

 

iar dedesubt completase: 

 

Oare ne vom întoarce?  

Oare ne vom regăsi, mai tineri  

decât moartea ce ne-a chemat,  

despărţindu-ne,  

mai curaţi decât cerul primăverii? 
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Copil plutind în lacrima timpului, 

ţipând după mireasma gândului tău! 

Oare ce-naltă iubire  

ne-a pedepsit cu uitarea? 

Te văd alergând lângă mine 

cu surâs de mărgele,  

cu privirea ta caldă,  

întinzând mâna să-mi prindă suflarea, 

să-mi alunge întristarea.  

Oare vom mai fi NOI? 

 

     Oare, visele, trăirile, pot fi visate de două ori, precum scăldatul în acelaşi fluviu de 

două ori sau va trebui să renunţi la ele? Amintirile, temelia pe care poţi zidi înscrisurile 

culese de-a lungul întâmplărilor!  

Preţioase fragmente cu care poţi întregi tot. 

O coloană trunchiată, un capitel sfărâmat, treptele pe care încerci sa le urci îţi amintesc de 

splendoarea unui templu. Toate alcătuiesc comoara de absolut necesară unui suflet.  

Viziunea, oricât de puternică ar fi, doarme dacă nu e deşteptată printr-o întâmplare de un 

lucru simplu care a concretizat-o... şi, când nu le mai ai, toate acestea, e greu să te 

regăseşti. Ca-ntr-un obscur subteran, cobori în sufletul tău, proiectând lumini ca să poţi 

afla ceva.  

     Te-apleci asupra inimii şi-asculţi cum bate în ea trecutul, ca şi cum ai pune urechea la 

pământ ca să auzi din depărtare un zgomot surd.  

Inima bate, mintea nu poate uita câte a adunat.  

Culori, arome, sunete şi forme.  

Văzul şi auzul urmează să le păstreze.  

Scânteia aceea ce a dormit o clipă sub cenuşa parfumată, scânteia aceea mică, energia, iar 

odată cu primăvara, cu vântul care bate, simţi că va renaşte. 

 

( povestea, poate, va continua ) 

 

Irina Lucia Mihalca  
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Ce absurditate 
 

     Ne pasă de impresia sau părerea celorlalți, doar în măsura în 

care nu cunoaștem altceva despre noi. Societatea nu te vrea 

autentic, întreg, te vrea scindat, fals și să porți masca pe care  

ți-o cere conjunctura. 

     Dacă intri într-o biserică, spre exemplu, trebuie să devii 

serios, chiar trist, dacă se poate, căci toți pereții acelei încăperi 

îți amintește de crucificarea „fiului Divin”, cum ai putea să 

zâmbești?  

„Ce absurditate”, prezentul să se închine în fața trecutului. 

     Dacă în schimb ajungi la o nuntă, trebuie neapărat să 

zâmbești, să fii părtaș la întreaga falsitate, deși, lăuntric toți știu ce dezamăgire îi așteaptă, 

majoritatea au ajuns deja la ea. 

„Ce absurditate”, prezentul întemnițează viitorul. 

În consecință, te porți după cum îți cere îmrejurarea și uiți să fii autentic.  

Încet, încet, această ipocrizie devina unica ta realitate și o arunci și asupra celorlalți.  

     Nimic nu este static în viață, dar noi ne creem o imagine despre ceilalți, căci asta au 

făcut și ei în ceea ce ne privește. Acum relația nu mai este între ființe, ci între imaginile 

lor. Soțul crede că își cunoaște soția, nu mai vede de ani buni câte modificări s-au 

întâmplat în viața ei, o tratează ca pe ceva familiar, ca pe un simbol al amintirii lui. Însă ea 

nu mai este nici măcar cea de ieri, a mai îmbătrânit cu o zi, regretele s-au adâncit, astăzi  

s-au născut alte dorințe, are alte pofte, alte vise și amărăciuni. Doar faptul ai trecut-o pe 

numele tău și i-ai distrus personalitatea a rămas neschimbat. 

     Totul este procesual în existenă, motiv pentru care este absurd să îți faci o imagine 

despre cineva, căci acel cineva este într-o continuă transformare și atunci și imaginea ta va 

trebui să se schimbe zilnic. În fapt, când ai o imagine despre cineva, aproape că îi interzici 

în ochii tăi să crească, el va trebui să se comporte conform imaginii tale, altfel îi vei 

reproșa că ți-a înșelat așteptările. 

     Ființa ta nu este alcătuită din părerile celorlalți, ci din comorile pe care le-ai descoperit 

înlăuntrul tău. Dar cum omul nu are o viață spirituală introvertă, lăuntricul lui e un mare 

gol și atunci părerile celorlalți îi umple și îi consolează această frustrare.  

     Faptul că ai păreri, arată că ești lipsit de experință. Nu ai experimentat și atunci rămâne 

doar să îți inchipui și să proiectezi o imagine, să trăiești între ceea ce a fost și ceea ce ai 

vrea să fie... 

„Ce absurditate”, prezentul nu mai este prezent. 

 

Adrian Goia 
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Așteptând să vină un val 
Roman (Fragment) 

 

Intâmpinare 
 

„Între  acei  ce  refuză  viaţa  şi  n-o pot   iubi,                        

nu există nici unul care n-a iubit-o sau care n-ar 

vrea s-o iubească”.  

Emil Cioran,  

Cartea  amăgirilor 

 

                             

     Încă nu simţea din plin ridicolul, îl bănuia doar dându-i 

târcoale, închizând-o într-un cerc vicios din care nu putea ieşi oriunde s-ar fi dus.  

Ridicolul o făcea să se simtă intrusă pentru că nu putea comunica în permanenţă cu ei.  

N-ar putea afirma că râvnea acest lucru, se complăcea de minune în stările ei de vis, pe 

care le părăsea de îndată ce un factor exterior o atrăgea, dar la care revenea fără să-şi dea 

seama. Mereu acelaşi nod în gât, aceeaşi senzaţie de sufocare, deşi devenise liberă, din nou 

liberă. Simţea în ea rezerve nebănuite care i-ar da puterea de a rezista mereu altor 

obstacole, dar, în faţa piedicilor care-o pândeau, aceste  puteri latente păleau până aproape  

de  dispariţie. Deasupra mai plutea încă cerul greu al melancoliei, ceaţa deasă prezentă în 

privirea celor care sunt singuri şi nu ştiu ce-o să le aducă viitorul. Mereu îşi jura că n-o să 

mai sufere pentru toate nimicurile. Pentru că nu nimicuri erau toate puse faţă în faţă cu cea 

care  avea să devină ea la 80 de ani?…  

N-avea rost să se mai plângă, ca o adolescentă la prima ei decepţie, şi s-ar fi simţit chiar 

echilibrată, dacă n-ar fi sufocat-o zilnic Mamaia cu reproşurile. Întruna o scotea din sărite 

cu cicălelile şi cu sfaturile. Ei nu-i plăcea să i se dea sfaturi, nici să i se arate greşelile.  

O pufnea râsul când se gândea: nu cu sfaturi şi cu cicăleli avea s-o salveze Mamaia, ci 

chiar cu prezenţa ei, concretă, atât de concretă încât i se tăia respiraţia numai când se 

gândea cum avea să devină şi ea la 80 de ani, pe care, la drept vorbind, nici nu-şi  dorea  

să-i  mai  apuce.  

    Stând în pat şi neputând să adoarmă - plictisitorul repaus al după-amiezelor, pe care 

trebuia să-l respecte din cauza ochilor ei miopi - se tot foia sub cearşafuri, ca orice om care 

nu-şi găseşte locul când nu poate scăpa de trecut. Şi orice reproş pentru ea însemna trecut. 

La fel cum trecut însemnau şi sunetele alarmante ale  telefonului, pe care nu se hotăra să-l 

închidă niciodată seara, la culcare, pentru că de câte ori îl închidea, îi veneau în minte 

gânduri prăpăstioase. Sunetele erau urmate întotdeauna de mormăielile de beţiv de la 

capătul firului, apoi de zgâlţâieli puternice în uşa blindată în interior cu metal, ca să nu  

mai aibă surpriza, cum se întâmplase de nenumărate ori, de a se trezi cu beţivul în casă. 
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     Lacrimile i se striveau între gene, rămâneau câteva clipe suspendate, neîndrăznind  să  

cadă pe obraji, fiindcă ea nu voia, nu trebuia să plângă, dar el o obliga să fie rea. 

Nu era de râs şi nici de plâns starea ei, de-asta le amesteca pe amândouă, încercând să 

râdă, ca să nu ia lucrurile prea în serios, şi mirându-se că-i vine să plângă când Ilinca, fiica 

ei cea mare, care are o plăcere grozavă  s-o facă să sufere, vine, îi aprinde lumina şi-i dă 

plapuma la o parte. Ilinca îşi  dezvăluie fără nici o reţinere crizele aproape zilnice de 

isterie, servindu-i apelative de care ea nu poate să fugă nici când stă cu capul sub plapumă. 

     N-a rezolvat nimic Mamaia, dacă i-a spus: 

,,Eu cred că Victor nu-i  pentru tine, ar fi bine să mai  aştepţi.”  

Asta după ce se despărţise de Cezar. Ca şi cum s-ar putea aştepta cu neantul în suflet.  

Ea n-a putut să înţeleagă niciodată cum a stat Mamaia şase ani singură, după ce i-a murit 

primul soţ, rezistând tentaţiilor şi răspunzându-le celor care aveau ,,pofte necuviincioase"  

că marea e adâncă şi sărată pân' la fund. 

     Recunoştea că era o nechibzuită şi că pierdea mult în viaţă din cauza firii ei, dar oricât  

ar fi suferit, tot nu înţelegea să se schimbe şi avea să facă şi de acum încolo ceea ce simţea   

că trebuie să facă. Şi-a dat demult seama că în ea există forţe mai puternice, n-are rost să 

lupte, pentru că, dacă nu iubeşte, trăieşte cu deznădejdea în suflet. 

     Pentru ea, iubirea n-are nume, n-are nici trup, nici ochi - abia când s-a întors Victor din  

armată a văzut că ochii lui erau căprui şi nu  verzi - pentru ea, iubirea n-avea nici o 

identitate, era numai entuziasm. Şi cine se putea opune vreodată entuziasmului?… 

Niciodată nu s-a putut opune, câte n-a îndurat, nu?… 

     La-nceput a fost mai mult o glumă sau aşa îi convenea să creadă, nu-i plăcea că Victor, 

care atunci era doar Iubitul, începuse să-i reproşeze: ,,Nici n-ai ştiut ce culoare au ochii 

mei şi mai zici că mă iubeşti… “ 

     De ce n-a putut el să tacă? Totuşi, n-a prea dat importanţă acestui mic reproş, n-a  făcut  

nici o legătură cu felul lui de-a fi, n-a  intuit firea lui labilă care în curând avea să le 

întunece iubirea. Ah, cât de curând! Victor a chinuit-o şi a făcut-o fericită totodată  câţiva  

ani buni de zile, de-asta şi starea ei încă mai continua să fie echivocă, neştiind întotdeauna 

dacă trebuia să râdă sau să plângă. El tocmai suna acum iar la uşă, oare cât avea să mai 

continue starea asta?…  Şi tot ea să fie cea care s-o suporte?… Se simţea apărată, separată  

de prezent de plapuma trasă bine peste cap şi încerca să-şi amintească clipele de fericire pe 

care Victor i le dăruise până la uitare de sine, determinând-o să devină  iubită - mamă - 

soţie dintr-o dată, pe ea, care până atunci mai mult căutase ocrotire decât ocrotise, mai 

mult dăruia decât primea.  

     N-a putut niciodată să înţeleagă expresia ,,ce avantaje ai, dacă te măriţi cu ăsta?”, dacă 

exista iubire, toate deveneau avantaje. 

     Faptele erau acum  consumate, oricât s-ar fi gândit şi oricât continua Victor să sune la 

uşă, să se clatine şi să ameninţe că sparge uşa, nu putea să mai schimbe nimic.  
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     Doar el, îndobitocit de beţie, putea să mai creadă că timpul stă pe loc sau că se poate 

întoarce.  

     Asta şi aştepta ea, stând în fiecare după-amiază, sub pretext c-o dor ochii, ascunsă sub 

cearşafuri: o soluţie. O soluţie care întârzia să vină şi până atunci se străduia să devină  

indiferentă la repetarea unui timp revolut. El avea să dea telefoane, să zgâlţâie uşa la 

nesfârşit, până când, epuizat, împleticit, căzând şi mergând mai mult strâmb decât  drept, 

plin de noroi pe haine şi pe mâini, uneori plin de sânge, avea să plece. Şi ea avea să se 

apere de toate astea stând cu capul sub plapumă şi prefăcându-se adormită sau indiferentă 

când Ilinca avea să vină şi să-i spună, savurându-şi cuvintele: ,,Ete-teee! nu cumva dăm 

apă la şoareci? Hai, du-te şi deschide-i uşa lui Iubiţel! Cum o s-ajungă el, săracul, beat 

cum e, tocmai pe Abator?” Oare câţi ani trecuseră de când Ilinca, cum venea de la şcoală, 

întreba unde-i Victor  şi  nu putea să adoarmă fără el?… Din întunericul de sub plapumă, 

era sigură, avea să vină o iluminare care s-o liniştească  sau s-o acuze. Cine n-a iubit sau a 

uitat c-a iubit poate spune cu uşurinţă: n-ai chibzuit bine, trebuia să mai aştepţi, să-i 

cunoşti părinţii şi alte asemenea formule despre care nici acum nu crede că se adeveresc în 

practică. Imaginile aproape suprapuse în faţa ochilor, din cauza repeziciunii cu care 

apăreau, i se păreau străine: ei doi la poliţie unde el îşi scria declaraţia prin care-şi lua  

angajamentul  să n-o mai bată şi să nu mai facă scandal; tot ei, în Salvare, împreună cu 

sectoristul care voia să-l interneze pentru dezalcoolizare; cu părinţii, venit să-şi ia 

lucrurile, privind-o cu ochi speriaţi şi acuzatori; el, umblând în patru labe prin casă şi 

îmbrăcându-se cu maieul Irinei  în loc de pantaloni; ţipând prin somn sau umblând prin 

casă şi trântind tot ce întâlnea în cale; de partea cealaltă a uşii de la intrare, rugând-o sau 

înjurând-o ca să-i dea drumul şi ea, înspăimântată când, după o despărţire de numai două 

săptămâni, realiza că e el era Străinul. Lacrimile rămâneau strivite, suspendate. Când şi 

când, câte una avea curajul să curgă pe obraji; ca o stalactită într-o peşteră. ,,N-ai să poţi să 

stai cu el şi să te fereşti din calea lui, n-are leac, mamă,” auzea glasul babei de la parter.  

,,De ce nu divorţaţi? nu puteţi sta cu el”, auzea  sectoristul.  N-ar fi vrut să revadă semenea 

scene, însoţite mereu de o fugă a sufletului ei, de pierderea  identităţii. Fusese un vis urât, 

nu credea c-ar mai putea suporta astfel de scene, în care mereu ea să fie personajul 

principal. ,,Nu ştiu ce-aş putea să mai fac, se întâmplă numai când  bea, noi niciodată nu 

ne certăm când e treaz”,  

şi-i era ruşine când se vedea desfăcându-şi mâinile a neputinţă, ca şi cum abia atunci le-ar  

fi explicat vecinilor. 

 

Va urma 

 

Olga Alexandra Diaconu 
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Pomquet beach,  
Nova Scoția 

 

     ...dar să nu speriem turiștii cu „meditațiile noastre 

transoceanice” !  

Tot în districtul Northumberland Shore, la răsărit de 

Antigonish, venind pe autotostrada 104, ieși pe exit 35, Taylor 

Rd. și ajungi la satul acadian Pomquet care face parte din 

Parcul Provincial. Pentru cei cu Master Card și VISA ale căror 

„plasticitate” nu s-au scorojit de „overdraft” pot merge pe 

insula Sheep Island și închiria o cabană de 4 stele prin 

minunatele păduri cu cărări pe sub bolțile de catedrală ale 

foioaselor, admirând vitraliile Atlanticului. Cabana, de obicei, are două dormitoare și 

camera de oaspeți cu canapele, bucătărie, frigider, baie, TV și chiar, pe lângă Gideon 

Bible, ceva cărți sau informații turistica pentru timpul când plouă, sau vremea nu e în 

superlativul ei...  

Dacă ești ca tribul Ichim, cu șase copii, cu soții și odraslele lor poți cere extra paturi pentru 

acomodare.  

     De la cabană poți să te plimbi, sau să alergi ( ca să mai subțiezi din șunculițele cu care 

te-ai trezit că ți-au venit înainte de Crăciun!) până la țărmul apei, respirând aerul sărat 

mirosind a algă și rășină de brad. 

     Eu cu Matei ne-am dus direct după GPS la plaja de la Pomquet Beach.  

Foarte bine amenajată. În timpul verii, iulie și august, în satul acadian Pomquet au loc 

diferite festivaluri. Pentru a ajunge la plajă, problema parkingului nu e o problemă, există 

camere unde te poți schimba, și un podecior de scânduri care te duce până pe plajă.  

     De asemenea, facilități pentru handicapați de la WC-uri speciale până la ajunsul pe 

plaja. Plaja are cam 3 km și e prevăzută cu persoane competente de supraveghere 

salvamarină. Ne-am fi așteptat să fie aglomerată cum sunt plajele în Europa. Poate, fiecare 

cu gusturile lui, pentru noi a fost cea mai relaxantă plajă. Mai ales apa era așa de caldă că 

nu știai ce să alegi - să înoți și să te joci cu valurile, sau să te odihnești în nisip, sau să te 

retragi la umbră de unde pe sub pini începea „trail” -ul pentru cei care „nu se pot ostoi” , 

cum glumea cineva despre jogging. 

     Oceanul are multe feluri de a se manifesta: vijelios, melancolic, visător, mofturos, etc. 

depinde cum te afli tu, sau cum se află el. Cel de la Pomquet părea moleșit de căldură, 

domesticit pentru turiști, cu copii care i se urca în spate cu animăluțele lor de cauciuc, 

domol ca un bunic, nici măcar valurile nu și le-a lăsat să crească prea mult, un fel de 

cârlionți fluizi și cu un breton de nisip, cosmeticizat cu câte o scoică ici și colo. 

     Dar există celălalt ocean, fratele cerului, oceanul adâncurilor de viață cu palmieri de 

corali subacvatici și jungle pe care numai Dumnezeu le știe, cu livezi prin care se plimbă  
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constelațiile de pești multicolori, pești clopote, pești jucării, pești care glumesc cu ochiul 

pe spate, pești curcubeie, pești ca zorelele, ca floarea soarelui din adânc, meduze 

îndantelate în foițe transparente de bucurie, iar pe de altă parte elefanții și rinocerii 

adâncului, ca să nu mai vorbim despre delfini - școlarii prea iubiți de ocean pentru 

înțelepciunea și inima lor mereu jucăușă pentru că delfinii, știu taina oceanului și nu 

îmbătrânesc niciodată. 

     Aici e atât de ușor să intri în poveste, deschizând ușița ruginită de amurg și înaitea 

lucrurilor rostești magicul:  

A fost odată ca niciodată... și totul începe să se deruleze sub alte dimensiuni ale visării.  

     Prietenia mea cu marea începe de pe vremea amintirilor împrumutate din Cartea 

Galileii în care era vorba despre niște pescari la fel ca și ăștia din Nova Scoția.  

În fața oceanului turistul se gândește la McDonald, dar pelerinul care a străbătut vămile 

văzduhului interior vine ca la înțeleptul care cunoaște începuturile lumii. 

 

„Vikingii ziceau despre tine că ești atât de mare că merrgi până la capătul 

lumii și de acolo te uiți pe tărâmul celălalt al lumilor de dincolo!”  

 

     Oceanul tace, se face noapte după literă și privești miriadele și miriadele de 

constelații... Cât de mare e soarele pentru noi! Cu hățurile lui de lumină ține în ham 

noaptea, moartea am zice noi, dar după apusul lui lasă libere să meagă la păscut 

adevăratele lumii, singurele care cunosc Iarba Crucii a tinereții fără de bătrânețe și a vieții 

fără de moarte. Și știind că tot ce nu „există” există dincolo de noapte, dincolo de moarte, 

oceanul își arată smerenia și se lasă comparat de pe Planeta Albastră a lui cu Podul Înstelat 

al cerului. 

     Într-o noapte, Matei s-a culcat în cabană, și eu am ieșit să stau de vorbă cu oceanul pe 

care puțini l-au cunoscut. Plaja era goală. De fapt, locul acela de țărm nici nu era pentru 

oameni pentru că oceanul era acasă la el, în ograda lui, el și cu stelele de deasupra lui. 

     Toată viața mi-am bătut mintea la rezolvarea unui roman în care omul să poată să se 

strecoare pe sub timp dincolo în grădina tinereții fără de bătrânețe. Data trecută mi-a spus 

ceva similar cu metanoia, dar și mai adânc. Prin metanoia poți ajunge la Porțile Grădinii. 

     Cu gândul, cu noia, cu mintea poți ajunge chiar la această poartă. Și se auzea oceanul 

descriind-o: 

 

„Temeliile zidului cetății sunt împodobite cu toată piatra scumpă: 

întâia temelie este de iaspis; a doua de safir, a treia de calcedoniu,va patra de 

smarald, a cincea de sardoniu, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, 

 a opta de beril,ba noua de topaz,a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de 

iachint, a douăsprezecea de ametist. 
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Și cele douăsprezece porți sunt douăsprezece mărgăritare, fiecare din porți 

este dintr-un mărgăritar. Și piața cetății este de aur curat, ca de sticlă 

străvezie.” 

 

( Revelation XX, 19-22) 

  

         Într-o altă noapte am stat mult de vorbă despre eterna tinerețe. 

 

„Vezi, tu, mi-a zis oceanul, pentru aceasta ai nevoie de schimbarea numelui.  

Noia nu e totul la om. La om e inima, sălașul de taină al numelui. Prin asta 

omul este mai mare decât oceanele și galaxiile cerului. El este stăpân pe 

numele lui, pe când eu nu. 

Toți mă numesc cum vor, dar pe tine numai tu te poți numi. Omul este în nume 

și nu numele în om. Omul răsuflă prin nume, dar numele lui nu este suflarea, ci 

sufletul întru care este fântâna tinereții și viața fără de moarte. 

     Ca să ajungi acolo trebuie să-ți speli numele. Vezi, toată viața omul se 

strânge pe sine în nume. Noia îl sfătuiește ce să strângă, dar omul nu ascultă și 

strânge lucruri ieftine și stricăcioase, pentru că mintea nu poate sălășlui nici 

numele omului, nici numele lui Dumnezeu. Ai văzut ce porți strălucitoare are 

numele? Ele trebuie curățate prin metanoia, dar nu e de ajuns. Omul rămâne 

tot în istoria sortită muritorului, dar ca să ajungă dincolo, la eterna tinerețe 

fără de bătrânețe și viața fără de moarte el trebuie să ai nume nou, golit de tot 

ce e vechi, nume golit de spațiu și de timp, nume așa cum a fost înnominat prin 

apă și prin aripa luminii fără de soare și fără de lună.” 

 

     În noaptea aceea am văzut un ocean cum nu cred că a fost ascultat de vreun muritor. 

Pentru că nu era plajă de nisip moale în ograda oceanului, ci locul de taină al singurăților 

lui baptismale. 

 

     „Oceanule, i-am zis, suntem numai noi acum. Am încercat să mă urc pe 

treptele helixului meu până în cețurile de sus ale norilor, apoi am coborât până 

în negura unde mi se pare că mă încarc de amintirile altui om. Treptele acelea 

par cele prin care urci în clopotnița Mănăstirii Neamțu.  

 

 

Primisem dreptul să trag clopotul cel mare pe care nu putea să-l tragă un om , 

ci trebuiau să fie doi - unul cobora cu funia, celălalt se urca, și așa mereu.”  

 

     Care dintre ei eram eu cel adevărat? 
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Mie mi se pare că am mai trăit cândva și celălalt poartă numele adevărat al meu. 

 

     „Și mi-a vorbit despre suflete-gemene, suflete-strugure, e ceva pe care nici 

el nu știa prea bine cum să le dumirească pentru că nici el nu putea privi 

dincolo, dar una și știa cu siguranță că în nume e toată puterea lui Dumnezeu, 

iar numele este în adâncul inimii.  

     Până când nu ți-ai schimbat numele nu poți vedea dincolo de timp, pentru 

că numai prin numele restabilit la nivelul simplității de apă poate vedea pe 

Dumnezeu.”  

 

 

     L-am rugat să-mi spună cuvântul-parolă, numele meu adevărat, cu care să descui 

Grădina veșnicei tinereți. Doamne ce spectacol negrăit de a putea fi redat. Cât era de mare 

oceanul a început să arunce pe pământ, pe o distanță de câțiva km mii și sute de mii de 

pietre lustruite, mari de la cât un ou de pasăre zburăroare, la mărimea de pâine rotundă, mii 

și zeci de mii. Răsufla adânc și în liniște le citea pe fiecare. 

 

„Nu este scris”, 

 

zicea și apoi și le retrăgea înapoi. Era un zăngănit straniu să auzi cum își retrăgea pietrele 

citite și fără de nume înscris, pietre pe care nici măcar nu putea să deslușească vreo 

heroglifă. După o tăcere măcinată de zdrăngănitul cosmic al pietrelor, arunca din nou din 

adâncurile și mai multe pietre pe pământul ce rămăsese curat ca în palmă.  

     Mă miram cu câtă grijă și cu câtă disciplină își retrăgea pietrele fără a lăsa măcar una 

din milioanele de pietre aruncate cu atâta ciudă. 

  

„Ce-ai visat, mă întreabă Matei, de tot strigai: Am găsit piatra! Am găsit...?” 

 

Dumitru Ichim 
Kitchener. Ontario 
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Dorin 
Copilărie furată 

 

„Aceste rânduri le adresez în primul rând persoanelor  

care nu doresc copii, care nu doresc să devină părinți!” 

 

     Copilul rămâne la bunica! Parcă și vremea se revoltă! 

Vântul rupe crengi din dudul  din fața casei, iar ploaia continuă 

să curgă parcă vărsând lacrimi de durere! 

     Eram doar un copil și eu, dar simțeam o durere pentru acel 

ghemotoc care încă nici măcar nu avea cum să știe că există ! 

     Bunica  și mama îl rugaseră în zadar ,el nici nu dorea să 

audă, nici lacrimile și nici stăruințele lor nu au fost de nici un ajutor ! 

Se făcuse târziu! Bunica înspăimântată de faptul că trebuia să țină loc de mamă nepotului 

ei, luă copilul și urmată de tatăl lui plecă! Nu era pregătită și această  sarcină care i se 

impuse i se părea prea mare pentru cei șaptezeci de ani ai săi! Aproape  că uitase cum se 

ține un bebeluș în brațe! Trebuia să-l hrănească, ea își hrănise cei opt copii la sân! 

     Trecea prin cea mai grea perioadă a vieții ei! Era tristă, dezamăgită dar mai trăgea 

ndejde că  poate mâine acest copil își va vedea din nou mama, va dormi din nou liniștit 

simținduse în siguranță la sânul matern, dar nici pe departe speranța și dorința ei nu se va 

împlini! 

Ar fi fost prea frumos și poate că viața copilului ar fi fost una senină! 

Se făcuse liniște! Trebuia să  dormim,să fim odihniți că a doua zi mergeam care încotro cu 

treburi, eu la școală bineânțeles! 

Adormisem! Ca prin vis aud vorbă, să tot fi fost orele două! Era bunica cu Dorin în brațe și 

o ruga plângând pe mama să-i prepare laptele praf micuțului că plângea de foame ! 

Tatăl lui îl lasa-se în grija  bunicii și dus a fost! Locuia  la vreo patru kilometri distanță 

într-o casă cu chirie, deocamdată singur ! 

     Tatăl meu era bețiv dar, niciodată nu ne-a privat de afecțiune, nu eram copilul lui  dar 

niciodată  nu a făcut diferențe, pe când fratele lui nu punea gram de alcool în gură dar avea 

multe fețe ! 

     Era tot timpul pedant, manierat cu toate persoanele influente și din afara familiei, 

curtenitor cu femeile până le prindea în plasa lui de păianjen veninos și se dădea un mare 

cunoscător într-ale vieții ! 

     Ce mai, un prefăcut! Lucra la o fabrică în oraș, aproape de casa bunicii!  

Era bun în meseria lui și pe linie de partid a fost numit șef de secție deși nu avea școală 

necesară ( eram doar pe vremea partidului comunist ). 
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     Zilele treceau și bebelușul începea să crească ! Unchiul meu intentase  proces de divorț 

și custodia copilului ! 

Având cunoștințe și bani,câștigă procesul pe motive că mama lui neavând serviciu nu era 

capabilă să-l întrețină  ! 

     Venise beata femeie câteva luni zi de zi să își vadă copilul dar îi era interzis, de vreo 

câteva ori o și bătuse! Interesant era că nimeni nu îi făcea nimic! Tot el deschide un nou 

proces pentru pensie alimentară  și pentru restricție! Plătește  doi martori mincinoși care să 

spună că este periculos pentru copil să o vadă!  

Au declarat că  văzuseră  ei că ar fi vrut să își ucidă copilul!  

Știam toți că nu era adevărat, dar câștigă din nou! 

 

Va urma 

 

Mariana Zorița Turda 
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Teatrul vieții 
 

Cade cortina.  

Ropot de aplauze.  

Publicul îi cere reapariția.  

Își pune din nou masca fericirii și iese. 

E strigat în repetate rânduri numele ei și flori îi cad la picioare.  

  

     A interpretat rolul cu care se identifica, a propriei existențe 

aproape la perfecțiune, nici nu a presupus prea mult efort, 

trebuia să fie doar ea.  

Fără repetiții, improvizații, se mișca spontan de-a-lungul și 

latul scenei privind cu atenție și pe rând fiecare spectator care aștepta cu sufletul la gură să 

vadă „Marele Rol”.  

      A rămas în tăcere mult timp, așezată pe scândurile acelea, călcate de atâtea personaje, 

bălăbănindu-și picioarele ușor, ca pendulul unui ceas fără minute, cu mâinile împreunate 

în poală.  

     Vrăjiți, oamenii nu își puteau dezlipi privirea de fața ei ascunsă în penumbră, deși la 

ieșire, murmurând se auzea: 

„era nefirească lumina din spatele orbitelor”, 

„aura aceea din jurul ei era fermecătoare, îi cuprinsese tot trupul, îi împungea pielea 

translucidă”,  

altul: 

„ne-a vorbit cu mintea și ochii, nu a scos niciun cuvânt”. 

  

Cade cortina.  

Îmi scot ușor masca fericirii și pășesc cu un zâmbet larg spre mine. 

 

 

Dani Anton 
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Punctul final 

(fragment) 

 

„Cum o vrea Dumnezeu, nu mai iau nici un medicament, mă 

simt tot mai rău, am hemoglobina 6, pe 1 Februarie sunt 

programată la operaţie, mi-e aşa de frică, nu ştiu cât mai 

rezist...” 

 

     Acestea au fost ultimele cuvinte ale Cristinei în dialogul cu 

mine, înainte de a muri. Aflasem că cineva din acelaşi oraş, cu 

acelaşi nume avea nevoie de donatori, pierdea sânge, îmi 

spusese fiica mea, dar am crezut că nu este ea, îmi doream să 

nu fie ea. 

     Din păcate o postare de pe Facebook mi-a confirmat că niciodată nu o să-mi mai 

vorbească. Am tresărit la aflarea veştii, murise pe patul de spital simţind cum o părăsesc 

puterile, simţind cum i se scurge viaţa prin picăturile de sânge ce inundau cearceafurile 

albe. Luase chipul unei păpuşi de porţelan cu privirea tristă, nu-şi dorea să părăsească 

această lume fără a-şi vedea copiii crescând, se simţea vinovată că-i părăsea la o vârstă aşa 

de fragedă, se simţea vinovată că-şi părăsea soţul lăsându-l pustiit simţind că-l 

împovărează cu misiunea de a le fi şi mamă şi tată copiilor ei.  

     Era certată cu Dumnezeu, nu înţelegea de ce a ales-o pe ea, o fiinţă tânără, plină de 

dorinţa de a trăi. Iubea această viaţă, îşi iubea copiii şi familia, îşi iubea soţul care în ciuda 

verdictului medicilor spera ca ea să învingă acest flagel.  

     A luptat până la ultima suflare, a dus boala pe picioare, îmi spunea că iese cu copiii la 

plimbare, se juca cu ei ascunzându-şi lacrimile sub pleoapele dese.  

 

     Era frumoasă şi a rămas cu chipul ei blând şi în cutia de cadouri în care era băgată, da, 

era un cadou ce pleca spre cer, cu întârziere, ceruse o fărâmă de timp să-şi petreacă 

Crăciunul alături de familie, acum împachetată frumos în cutia de lemn aşa părea, un 

cadou învelit în crizanteme şi crini, un dublu cadou dăruit cerului şi pământului. 

     Îmi imaginez disperarea cu care s-a agăţat de fiecare clipă şi-i aud strigătul cerându-i 

lui Dumnezeu clemenţă. Aş vrea să fiu acolo, să-i pun o floare pe piept pentru fiecare clipă 

pe care a trăit-o ca pe ultima zi în lunga perioadă de suferinţă.  

     Nu pot să mă resemnez, aştept un mesaj de la ea, din păcate văd şirul de oameni ce-i 

pun flori la căpătâi, ce stau la rând să-i cumpere coroane, acolo, în miezul pământului mă 

întreb dacă-i va fi frig, dacă durerile au încetat, da, avea dureri groaznice ce nu cedau nici 

la Morfină, dar stătea dreaptă ghidându-şi paşii în urma copiilor ei sorbindu-le bucuria de a 

trăi.  
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     Studiase medicina, era asistent medical, dar tot ce învăţase era pentru altă lume.  

De acolo, din cer o să-şi reverse ajutorul asupra copiilor ei pe care a promis că nu o să-i 

părăsească niciodată.  

Îi privesc fotografiile şi-i admir trupul sculptat de Dumnezeu, silueta perfectă şi părul de 

abanos, lung până la mijloc, mi-l imaginez pe soţul ei consolându-şi pruncii...  

„Mama a plecat la cer” 

... este tot ce ar putea să le spună încercând să-şi suprime durerea ce-i sfâşie inima, mi-o 

imaginez pe mama ei plângând-o sfâşiindu-şi hainele, cerându-i lui Dumnezeu să o ia pe 

ea în locul acestui înger, o spusese de multe ori, dar Dumnezeu avea nevoie de fiica ei 

pentru ceata de heruvimi.  

     Orice păcat săvârşit pe acest pământ se înnecase în durerea ei sfâşietoare, în lacrimile ei 

fierbinţi ce acum stăteau îngheţate sub pleoapele închise pe veci.  

     Mi-o imaginez alergând disperată printre cei dragi în rochie albă urlând ca o nebună...  

 

„Sunt vie, de ce nu mă vedeţi? sunt lângă voi, nu mă îngropaţi, nu-mi făuriţi o cruce, mi-

am dus crucea în această viaţă.  

Ajutaţi-mă să mă întorc la copiii mei,, 

 

     Aceste cuvinte vor răsuna cu zgomotul tăcerii timp de patruzeci de zile, atât cât va mai 

rătăci printre oameni.  

Apoi o să-şi găsească locul printre îngeri, printre stele, luminându-le calea pruncilor ei ce 

nu vor înţelege niciodată de ce au rămas fără mamă la o vărstă atât de fragedă, copii ce s-

au ghemuit la pieptul ei, ce-au supt din sânul ei viaţă, ce-au simţit mângâierea ei încă din 

pântec. A ales să nască al doilea copil chiar dacă aflase că are cancer în timpul sarcinii, 

sacrificiul ei rămâne în ochii frumoşi ai celui mic, viaţă pentru viaţă.  

     Nu a ştiut cât mai are de trăit, dar şi-a simţit sfărşitul aproape şi a murit înainte de a fi 

spintecată, a murit aşa cum şi-a dorit, întreagă, chiar dacă se agăţase de ultima şansă, 

operaţia.  

     Mă întreb dacă zăpada-i va acoperii mormântul, dacă florile primăverii-şi vor lua hrana 

din trupul ei aducând-o la lumină, oglindind-o în fiecare petală şi ştiu că în jurul o să 

înflorească viaţa, ştiu că pe crucea ei vor poposi păsări şi fluturi.  

 

     Scriu cu lacrimi în ochi despre ea pentru ultima dată strângând la piept amintirea ei. 

 

Ana Podaru 
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10 lucruri fascinante şi totodată terifiante 

despre psihologia umană 
 

     Contrar credinţelor populare, psihologia nu se referă doar la cursuri pe care le faci ca să 

analizezi de ce prietenii tăi fac lucruri prosteşti. 

Psihologia este o modalitate foarte eficientă care ne învaţă lucruri interesante despre 

oameni şi, de asemenea, şi lucruri deranjante 

Iată zece efecte psihologice surprinzătoare: 

 

1. Efectul subaprecierii 
 

     Într-un studiu realizat în 1939, mai mulţi orfani de vârste diferite au fost împărţiţi în 

două grupe şi le-au fost administrate tipuri diferite de terapie şi îngrijire.  

Fiecare grup conţinea atât copii sănătoşi, cât şi copii cu probleme de vorbire.  

Primul grup a primit numai încurajări, în vreme ce al doilea a fost subapreciat.  

Nu numai că cei cu dificultăţi şi-au păstrat problemele de vorbire, ci şi ceilalţi au dezvolat 

afecţiuni pe care nu le aveau înainte.  

Asta arată că negativitatea nu numai că nu ajută, dar poate schimba pe cineva în rău. 

 

2. Efectul Bystander 
 

     Dacă un grup de oameni este martor la un incident, nu înseamnă neapărat că 

intenţionează să ajute şi aşteaptă ca altcineva să facă primul pas.  

Acest lucru a fost evidenţiat după moartea lui Kitty Genovese, care a fost omorâtă pe o 

stradă din NewYork în timp ce 38 de vecini i-au ascultat ţipetele timp de jumătate de oră. 

Niciunul din ei nu a sunat poliţia. 

 

3. Circuitul râsului 
 

     Studiile arată că atunci când oamenii sunt nesiguri, ei fac ce văd la ceilalţi.  

Acesta este motivul datorită căruia funcţionează circuitul râsului. 

„Este amuzant? Trebuie să fie dacă râde toată lumea!” 

 

4. Cutia Adevărului 
 

     Într-un studiu psihologic făcut la Universitatea Newcastle din Regatul Unit, a fost 

descoperit că oamenii tind să fie mai sinceri când simt că sunt priviţi, chiar şi de o  
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fotografie.  

În camera de odihnă exista „Cutia Adevărului”.  

Când cineva lua o cafea, trebuia să plătească o anumită sumă, însă era totul bazat pe 

încredere.  

În unele săptămâni au fost poze cu flori lângă cutie, în alte săptămâni a fost o poză cu o 

pereche de ochi.  

În timpul săptămânilor cu privirea lângă cutie, suma strânsă era de trei ori mai mari decât 

în mod normal. 

 

5. „Superioritatea ochilor” 
 

     În cadrul unui exerciţiu de discriminare, elevii cu ochi albaştri dintr-o clasă gimnazială 

au fost separaţi de cei cu ochi căprui-negri.  

Li s-a spus că cei cu ochii căprui sunt mai buni decât cei cu ochi albaştri.  

A durat doar o zi pentru ca elevii cu ochi căprui (până şi cei mai timizi) să se comporte 

superior celorlalţi, iar unii dintre cei cu ochii albaştri au devenit atât de nesiguri încât au 

uitat abilităţile pe care le aveau cu o zi înainte. 

 

6. Vocile halucinante diferă de la un stat la altul 
 

     Vocile halucinante, la fel ca şi cele auzite de schizofrenici, par că difere de la o cultură 

la alta. În Statele Unite, vocile tind să fie înfricoşătoare şi ameninţătoare, în timp ce în 

India şi Africa, ele sunt inocente şi jucăuşe. 

 

7. Efectul depresiei 
 

     Depresia nu afectează numai mintea, ci şi corpul.  

Un studiu sugerează că depresia severă „îmbătrâneşte” celulele şi le predispune unor boli 

specifice vârstelor înaintate sau diferitelor tipuri de cancer. 

 

8. Nu există diferenţe între îndrăgostiţi  

şi cei cu tulburare obsesiv-compulsivă 
 

     Conform teoriei unui grup de chimişti de la Universitatea din Pisa, câştigători ai 

premiului Nobel, nu există nicio diferenţă între oamenii care sunt îndrăgostiţi şi cei care 

suferă de OCD (tulburare obsesiv-compulsivă).  
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     Chimiştii au studiat 20 de oameni care s-au indrăgostit în ultimele 6 luni, 20 de cazuri 

severe de OCD şi 20 de pacienţi normali.  

Rezultatele au arătat că înfăţişările biochimice ale pacienţilor, care spunea dacă sunt 

îndrăgostiţi sau suferă de OCD, erau identice între ele, dar nu şi cu cele ale pacienţilor 

normali. 

 

9. Fenomenul de Epuizare psihologică 
 

     După ora 15:00, comportamentul etic dispare!  

Un studiu a descoperit că oamenii au şanse de peste 50% să mintă la serviciu în intervalul 

15:00-18:00.  

Este un fenomen conform căruia oamenii şi-au epuizat capacitatea de a rezista tentaţiilor 

morale de dimineaţă şi care este cunoscut drept „Epuizare psihologică”. 

 

10. De ce suntem de multe ori indiferenţi faţă de oamenii străzii 
 

     Un studiu efectuat de cercetătorii de la Universitatea Duke şi Universitatea Princeton 

poate explica de ce ne este atât de uşor să trecem pe lângă oamenii străzii.  

Studiile RMN arată că oamenii care privesc alţi oameni activează o reţea în creier asociată 

cunoaşterii sociale - gânduri, sentimente, empatie etc.  

Când ne uităm la oameni care se consideră inferiori (oamenii străzii sau consumatorii de 

droguri), acea partea a creierului nu funcţionează.  

Cu alte cuvinte, nu îi percepem drept fiinţe umane.  

Însă partea cea mai înfricoşătoare este că alte lucruri care pun în funcţiune acea parte a 

creierului sunt animalele şi maşinile. 
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Trucuri comportamentale 
 

     Psihologia este minunată, dacă știi să o folosești în beneficiul tău.  

Psihologia înseamnă mult mai mult decât ADHD, tulburări comportamentale sau  toată 

bolboroseala modernă și mondenă despre gândirea pozitivă. Să nu uităm că psihologia este 

știința care studiază comportamentul uman. Prin studiul comportamentului uman ne putem 

cunoaște pe noi înșine, și ce e mai interesant îi putem cunoaște pe cei cu care 

interacționăm. Astfel având o putere în mâna putem să lărgim sau îngustăm nișa 

comportamentală a celor din jur. Fair play? Sigur că da! 

     Să lăsăm vorba goală și să ne trecem la subiect!  

     În următoarele rânduri am să vă ofer 10 metode, să le spunem așa, cum să controlăm 

”atmosfera” din jurul nostru: 

 

1. Ca și încălzire să începem cu ceva simplu.  

 

     Când te afli într-o conversație, alege un cuvânt pe care îl spune interlocutorul.  

De fiecare dată când repetă acest cuvânt, sau unul asemănător, zâmbește, dă din cap sau 

folosește orice gest de afirmare pozitivă, și vezi cum va folosi acel cuvânt în mod repetat. 

 

2. Ai fost vreodată grăbit/ă și să fie strada, gara, aeroportul, coridorul foarte aglomerat?  

 

     Ei bine, data viitoare privește intens în direcția în care te îndrepți fără a-ți lua privirea 

de la țintă. În zonele aglomerate oamenii tind să privească ochii trecătorilor pentru a 

determina direcția în care se îndreaptă ca ei înșiși să meargă în direcția opusă. 

 

3. Ai avut cândva sentimentul că cineva te privește, dar nu puteai să îți dai seama sigur 

cine?  

Cască intens de mai multe ori!  

Căscatul este contagios, iar persoana care te privește va căsca cât de curând astfel îți poți 

da seama ușor cine te urmărește din priviri. 

 

4. Când întrebi pe cineva ceva, influențează-i răspunsul prin a da din cap afirmativ.  

 

     Acțiunea ta îl va face să creadă că ceea ce spui este adevărat și și el trebuie să dea din 

cap afirmativ, deoarece comportamentul nostru este social. 

 

5. Dacă vrei ca prietenul/a să care ceva în locul tău, să zicem plasa cu cumpărături, 

vorbește-i în timp ce îi înmânezi sacoșa.  
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     Vor acționa fără să gândească deoarece se concentrează pe conversație.  

(Unii pot deveni confuzi în astfel de situații, dar e nostim să-i privești cum nu știu ce să 

facă) 

 

6. Dacă vrei ca interlocutorii tăi să te ia în serios spune-le că toate cele spuse le-ai învățat 

de la tatăl tău.  

 

Sfaturile părintești tind a fi acceptate în mod inerent de toată lumea ca fiind valide. 

 

7. Când cunoști pe cineva și vrei să faci o impresie bună, asigură-te că ai mâna caldă când 

dai noroc.  

 

O mână caldă este mai primitoare, mai îmbietoare decât o mână rece.  

Deasemenea, când ești cu acea persoană, subtil mimează-i gesturile și postura, crește 

gradul de încredere și lasă aparența că sunteți compatibili, vă potriviți. 

 

8. Ai copii? Vrei să-i convingi să mănânce ceva ce nu le place?  

 

Simplu, data viitoare pune-i să aleagă întrebându-i simplu: 

„Cât dorești din x mâncare 2 linguri sau cinci?” în loc să-i întrebi doar dacă vor felul x.  

În acest fel deja ai ales în locul lor, dar totuși lași să pară că e alegerea lor.  

Se poate adapta această tehnică la orice altă situație, bine în mare parte funcționează doar 

la copii, deci nu te aventura prea tare între adulți cu această metodă. 

 

9. Dacă bănuiești că cineva te va ataca, verbal, la următoarea ședință așează-te lângă acea 

persoană.  

 

Îi vine destul de greu, incomod omului să se ia de persoană din imediata vecinătate, și e 

deranjant să stai foarte aproape, să privești pe cineva pe care tocmai l-ai vorbit de rău. 

 

10. Ai avut vreodată o melodie blocată parcă în minte?  

 

O cânți de dimineață până seara, deja toți colegii o fredonează și ei! Simți că nu mai poți! 

E destul de simplu să scapi de ea. Tot ce trebuie să faci e să te gândești la finalul melodiei, 

la cum se termină piesa. Creierul nostru tinde să repete lucrurile nerezolvate, neterminate. 

Astfel închidem bucla repetitivă și putem să ne scoatem melodia din cap. 

 

De acum vei putea folosi efectul de turmă în favoarea ta! 
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Propagarea și perceperea energiei luminoase 
 

c. Diametrul unghiular al Soarelui  
 

     Luând Soarele ca sursă, putem forma imaginea sa utilizând un ecran mobil, care să 

poată fi orientat perpendicular pe direcţia spre Soare (fig. 1.2). 

     Orientarea celor două cartoane (paravan şi ecran) este 10 relativ simplă, dacă urmărim 

ca ele să fie aproximativ paralele, iar umbra paravanului să acopere ecranul.  

     Dacă orientarea este bună, vom obţine pe ecran un mic cerc, slab luminat, care este 

imaginea Soarelui; mărimea imaginii depinde, evident, de distanţa dintre paravan şi ecran. 

Ne putem convinge, dacă mai este nevoie, variind această distanţă, în limita permisă de 

lungimea braţelor 

;la o distanţă de aproximativ 1 m între ecran şi paravan, diametrul imaginii Soarelui 

este de aproximativ 1 cm.  
     Desigur, imaginea obţinută în acest fel nu 

este nici pe departe satisfăcătoare, dacă vrem 

să studiem suprafaţa Soarelui; totuşi, chiar 

atât de modestă cum este, ea devine utilă în 

cazul unei eclipse de Soare.  

     Într-adevăr, în această situaţie, procedeul 

rudimentar din figura 1.2 permite o urmărire 

sigură a desfăşurării întregii eclipse parţiale, 

urmărire lipsită de pericol pentru vederea 

noastră.  

     Dar, chiar mai mult, obţinerea imaginii 

Soarelui prin acest procedeu oferă 

posibilitatea realizării unei măsurători 

astronomice efective: este vorba de 

determinarea3 diametrului unghiular al 

Soarelui.  

Figura 1.2 

 

Diametrul unghiular al Soarelui este unghiul maxim format de razele vizuale 

tangente la suprafaţa Soarelui. 
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      Având în vedere drumul razelor de lumină 

prin orificiul paravanului, este evident (fig. 

1.3) că cele două unghiuri cu vârful în 

orificiul paravanului sunt egale, fiind opuse la 

vârf. Ori, unul din cele două unghiuri este 

chiar diametrul unghiular al Soarelui!  

 

 

Figura 1.3 

 

     Să considerăm triunghiul accesibil nouă, cu vârful în orificiul paravanului; el are ca  

bază segmentul d (diametrul imaginii Soarelui) şi ca înălţime un segment de lungime D 

(distanţa dintre paravane). Dacă direcţia spre centrul Soarelui este perpendiculară pe cele 

două paravane, este evident că triunghiul considerat este isoscel (bisectoarea unghiului din 

vârf este şi înălţime); în acest caz, triunghiul este complet determinat de segmentele d şi D. 

     În consecinţă, măsurarea celor două segmente determină toate elementele triunghiului, 

deci şi unghiul u. Dar, unghiul u fiind foarte mic, încercarea de a-l măsura direct - pe o 

figură realizată la scară, pe hârtie - cu un raportor, nu poate duce decât la rezultate eronate 

în mod grosolan.  

 

d. Relaţii exacte şi aproximaţii  
 

     Este mai indicat să se determine măsura unghiului u prin calcul; acest lucru trebuie să 

fie posibil, deoarece triunghiul care-l cuprinde este bine (complet) determinat.  

Tocmai pentru a rezolva astfel de cazuri a fost creată ramura matematicii numită 

trigonometrie; ea stabileşte, printre altele, relaţiile dintre lungimile laturilor unui triunghi 

şi măsurile unghiurilor sale.  

Pentru a se face mai funcţionale aceste relaţii, au fost create aşanumitele funcţii 

trigonometrice care, după cum vom arăta în alt paragraf (1.1.3 c), ar fi fost mai potrivit să 

se numească funcţii goniometrice, deoarece sunt asociate fiecărui unghi. u u D d 12  

 

Utilizând una dintre aceste funcţii (tangenta) şi funcţia inversă asociată ei (arctangenta), 

deducem imediat, din triunghiul considerat: 

 

  
 

 
 
   

 
          

   

 
.     (1.1) 

 

     Deşi relaţia (1.1) ne oferă soluţia exactă a problemei determinării diametrului 

unghiular, este momentul să luăm în considerare şi o altă variantă de calcul, mai simplă -  
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aproximativă, e adevărat! - care poate fi aplicată datorită unei particularităţi a situaţiei 

noastre.  

     De altfel, în modelarea matematică a fenomenelor naturale, aproximările de diferite 

naturi sunt frecvente; chiar asimilarea unor obiecte reale cu unele obiecte matematice 

comportă, din start, un grad de aproximaţie. Acest aspect a fost subliniat de noi în cursul 

descrierii formării imaginilor surselor luminoase.  

     Vom aborda acum un alt gen de aproximaţii, care apare mai târziu, pe parcursul tratării 

matematice a modelelor create pentru fenomenele naturale. Aceste aproximaţii, deşi nu 

sunt întotdeauna necesare din punct de vedere matematic, sunt sugerate de contextul 

concret al fenomenelor studiate şi pot simplifica - de multe ori radical - aparatul matematic 

utilizat.  

     În cazul de faţă, diametrele unghiulare ale aştrilor sunt (unghiuri) deosebit de mici; 

chiar Soarele şi Luna au diametre unghiulare 

numai de ordinul unei jumătăţi de grad (30').  

     În astfel de situaţii, putem stabili relaţii 

mai simple între unghiuri şi lungimi, pe baza 

unei aproximaţii la îndemână, fără a face apel 

la funcţiile trigonometrice.  

     Pentru aceasta, să considerăm un cerc de 

rază D (fig. 1.4), în care să înscriem diferite 

poligoane regulate; 

     Câtă vreme unghiurile sunt foarte mici, 

lungimile coardelor cercului pot fi aproximate 

prin lungimile arcelor corespunzătoare, care 

sunt proporţionale cu unghiurile; prin urmare, 

regula de trei, simplă, arată că la un unghi (la 

centru) de u" va corespunde o lungime 

Figura 1.4 

 

   
  

      
       (1.2) 

 

     Relaţia (1.2) este aplicabilă, dacă u este mic, în orice situaţie în care lungimea d este 

privită normal6 de la distanţa D.  

În consecinţă, pentru calcularea diametrelor unghiulare ale Soarelui şi Lunii, prin 

măsurarea segmentelor d şi D (fig. 1.3), putem folosi relaţia aproximativă: 

 

          
 

 
      (1.3)  
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     Relaţiile (1.2), respectiv (1.3), aplicabile doar pentru unghiuri mici, au avantajul că nu 

necesită utilizarea funcţiilor trigonometrice ale unghiurilor respective; acest avantaj, în 

condiţiile de azi - caracterizate prin utilizarea curentă a calculatoarelor electronice - nu mai 

este esenţial. Totuşi, astfel de relaţii - aproximative, dar suficient de precise - au şi un alt 

avantaj: acela de a face mai evidente legăturile dintre diferitele mărimi care intervin în ele, 

 legături care par uneori "nebuloase" datorită aparatului matematic. 

 

e. Erori absolute şi erori relative  
 

     Cititorul care doreşte să efectueze practic acestă determinare va trebui să măsoare cu 

cea mai mare acurateţe lungimile d şi D; ori, în condiţiile sugerate de figura 1.2, acest 

lucru este greu de realizat, chiar dacă măsurătorile sunt efectuate de o echipă.  

     Este bine ca ansamblul celor două paravane să fie în prealabil rigidizat printr-o 

structură din lemn sau din metal; sau, şi mai bine, se poate construi un tub solar dintr-un 

cilindru de câţiva centimetri diametru, din carton sau material plastic.  

     Unul din capetele tubului se închide cu un carton perforat în centru, iar pe celălalt 

capăt se lipeşte, cu bandă adezivă, o bucată de hârtie de calc, bine întinsă şi aşezată 

perpendicular pe axul tubului. În acest caz, D este chiar lungimea tubului solar, iar 

singura mărime care rămâne de măsurat este d; orientarea tubului pe direcţia spre Soare 

se face urmărind ca umbra lăsată de tub pe sol să fie minimă. O echipă de doi observatori 

va putea asigura, pentru câteva secunde, atât fixitatea necesară a tubului solar cât şi 

măsurarea cât mai atentă a lui d.  

     Deşi „solar”, tubul confecţionat poate fi folosit şi pentru determinarea diametrului 

unghiular al Lunii. Recomandăm cititorului şi această determinare!  

     O altă chestiune este aceea de a alege cea mai potrivită mărime pentru „tubul solar” sau 

pentru structura rigidă echivalentă.  

     Prima tentaţie este de a alege o lungime minimă a acestuia, pentru a reduce la minim 

dificultăţile de construcţie şi de manevrare; dar, dacă această lungime este mică, se 

micşorează şi diametrul imaginii Soarelui!  

     Ori, măsurând acest diametru cu o riglă, eroarea ("absolută") probabilă este cam 0,5 

mm; dacă această eroare se face asupra unui diametru de 1 cm, ea reprezintă 5 % din 

mărimea măsurată, iar dacă se face asupra unui diametru de 2 mm, ea reprezintă 40 % ! 

Eroarea absolută este un parametru caracteristic pentru instrumentul de măsurare utilizat, 

în timp ce eroarea "relativă" (5 %, respectiv 40 % în cele două cazuri menţionate) depinde 

de circumstanţele în care se realizează măsurătoarea.  

     Cu un instrument dat, vom face mereu - aproximativ - aceeaşi eroare absolută; totuşi, 

eroarea relativă poate fi redusă substanţial, dacă ne încadrăm în circumstanţe adecvate 

acestui scop. 
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     Astfel, în cazul nostru, pentru a reduce cât mai mult eroarea relativă de măsurare, este 

necesar să avem o imagine cât mai mare a Soarelui, deci să luăm o lungime cât mai mare 

pentru tubul solar. Totuşi, nu trebuie să cădem în cealaltă extremă: dacă această lungime 

este prea mare, imaginea Soarelui - mai mare, e adevărat - va fi prea puţin luminoasă şi 

vom avea probleme serioase încercând să-i vedem marginile! 

 

f. Diametrul liniar al aştrilor; alte aplicaţii  
 

     Diametrul unghiular al unui astru depinde, în mod esenţial, de distanţa dintre observator 

şi astrul respectiv; acest diametru nu oferă, deci, o informaţie substanţială despre mărimea 

astrului observat.  

     Totuşi, dacă distanţa până la astru a putut fi determinată printr-un procedeu oarecare, 

cunoaşterea diametrului unghiular îşi dovedeşte din plin utilitatea. Fie, în figura 1.5, u"/2 

raza unghiulară a astrului, d distanţa astru-observator, iar r raza (liniară) a astrului.  

Relaţia (1.2), aplicată în acest caz, capătă forma: 

 
  

 
        

 

 
     (1.4) 

 

de unde rezultă imediat raza astrului observat:  

 

  
    

      
       (1.5) 

 

     Analog, tot din (1.4) se poate exprima şi 

distanţa astruobservator: (1.6)  

 

  
      

    
   

Figura 1.5 

 

Cititorul poate deduce singur şi relaţiile exacte corespunzătoare.  

     Aflarea diametrului liniar al aştrilor - pe baza relaţiei (1.5) - evidenţiază, de pe acum, 

importanţa deosebită pe care o are determinarea distanţelor cosmice. Din păcate, această 

problemă este foarte greu de rezolvat şi, de aceea, formarea unei imagini sigure despre 

Univers a durat deosebit de mult, chiar la scara istoriei. 

     Totuşi, chiar şi numai determinarea diametrului unghiular al unui astru permite unele 

concluzii calitative.  
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     Astfel, dacă se efectuează determinări ale diametrului unghiular pe o perioadă mai 

lungă (de ex., un an), se poate urmări dacă el rămâne sau nu constant.  

În caz afirmativ, putem trage concluzia că distanţa astru-observator se păstrează constantă; 

în caz contrar, evident, această distanţă suferă o variaţie care produce variaţia observată a 

diametrului unghiular.  

     Astfel, în cazul diametrelor unghiulare ale Lunii şi Soarelui, se constată că fiecare din 

cele două diametre este constant, cel puţin în aproximaţia mijloacelor de măsurare 

utilizate.  

     Atunci, din relaţia (1.6) rezultă imediat că - aproximativ - distanţele Pământ-Soare şi 

Pământ-Lună sunt constante.  

De aici putem deduce că, în mişcarea acestor trei corpuri, 

1. - Luna nu se poate deplasa în jurul Soarelui, deoarece distanţa Pământ- Lună nu ar putea 

rămâne constantă simultan cu distanţa Pământ-Soare. 

2. - Analog, Soarele nu se poate deplasa în 

jurul Lunii.  

      

     În consecinţă, mişcările „premise” celor 

trei corpuri, pe traiectorii aproximativ 

circulare, sunt (fig. 1.5'): 

 

Figura 1.5 

Mişcările care pot păstra constante 

simultan distanţele Pământ-Soare şi 

Pământ-Lună 

 

1. - Atât Soarele, cât şi Luna, în jurul Pământului; 

2. - Soarele în jurul Pământului, iar acesta în jurul Lunii; 

3. - Luna în jurul Pământului, iar acesta în jurul Soarelui. 

 

     Bineînţeles, pentru a decide care din cele trei combinaţii de mişcări este „reală”, mai 

avem nevoie de alte informaţii, pe lângă cele oferite de constanţa diametrelor unghiulare 

ale Soarelui şi Lunii.  

     Totuşi, iată că, măsurători, care - la prima vedere - nu par promiţătoare, pot duce la 

rezultate substanţiale dacă sunt efectuate cu acurateţe şi cu perseverenţă.  

Astronomia ne oferă nenumărate exemple de acest fel, istoria acestei ştiinţe fiind şi o 

istorie a perfecţionării abilităţilor practice ale omului.   
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Educaţia în primele secole ale creştinismului  
 

     Apărut în primul secol al erei noastre, creştinismul, prin intermediul vieţii lui Iisus 

Hristos relatată în Evanghelii, devine religia oficială a Imperiului Roman, înainte de a 

structura societatea medievală şi de a domina gândirea europeană.  

     Începând cu anul 313 când Constantin cel Mare instituţionalizează creştinismul, lumea 

romană intră în declin. Imperiul începe să se destrame iar dacă transformarea 

creştinismului în religie de stat se vroia un factor care să contribuie la unitatea imperiului, 

s-a dovedit mai apoi că el s-a afirmat foarte repede ca un factor dizolvant.  

     Şcoala căpăta tot mai mult un caracter religios, profesorii erau selecţionaţi din rândul 

preoţilor iar conţinutul învăţământului era croit după dogmele creştine.  

Ideea care stătea la baza întregii activităţi educative era specifică acestor dogme şi susţinea 

că întrucât omul este înclinat spre păcat el nu va putea fi format decât prin credinţă, prin 

cultivarea ascentismului.  

     În consecinţă, se renunţă la preocupările pentru educaţia fizică şi estetică a tinerilor în 

favoarea unei educaţii moral-creştine. Prin contribuţia „părinţilor bisericii” (patres 

ecclesiae) - de aici şi denumirea de patristică dată epocii în care sunt cristalizate dogmele 

creştinismului - credinţa creştină se împrăştie în lumea greco-romană, cu a cărei gândire 

stabileşte un fel de compromis de ordin religios şi filosofic.  

     Printre aceşti părinţi ai bisericii s-au remarcat: 

Vasile cel Mare (330-379); 

Pseudo-Dionisie Areopagitul (secolul al V-lea), 

Ioan Damaschinul, 

Grigore cel Mare ş.a.  

     În lucrările lor ei încercau să aducă argumente în favoarea credinţei creştine şi 

împotriva gândirii filosofice greceşti.  

Totodată, în unele din aceste lucrări erau expuse şi o serie de idei cu caracter pedagogic 

exprimate, desigur, în spiritul dogmelor creştine.  

Virtutea supremă ce trebuia formată tinerilor era umilinţa şi ea trebuia dobândită, cum 

spunea Vasile cel Mare, prin ascultare.  

Întrucât activitatea educativă se concentrează acum în mănăstiri, conţinutul învăţământului 

nu mai putea fi dat de cunoaşterea naturii, ci de cunoaşterea semnificaţiilor religiei 

creştine.  

     Unul dintre cei mai cunoscuţi ideologi ai creştinismului în această perioadă a fost 

Aureliu Augustin (354-430), unul dintre părinţii latini ai bisericii, canonizat de biserica 

catolică.  

     Doctrina sa despre păcatul originar, despre graţie şi predestinare, a avut un rol hotărâtor 

în constituirea dogmaticii catolice în general, a concepţiei creştin-medievale despre om în 

special.  
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     În lucrarea sa „Confesiuni” el încearcă să realizeze o anumită punte de legătură între 

educaţia preconizată de antichitatea grecoromană şi educaţia creştină.  

Diferenţele erau însă prea mari pentru ca valorile promovate în domeniul educaţiei prin 

lucrările lui Socrate, Platon sau Aristotel să mai fie reluate prea curând.  

     Dominaţia impusă de biserică asupra spiritului omenesc era prea puternică pentru ca 

spiritul antic să renască de-a lungul Evului Mediu.  

Abia odată cu Renaşterea se poate vorbi de o redescoperire a antichităţii, a valorilor ei şi 

de o negare hotărâtă a teologiei, ascentismului şi scolasticii.  

Jacob Burckhardt a considerat Renaşterea, pe bună dreptate, ca fiind „descoperirea lumii şi 

descoperirea omului”, înţelegând prin aceasta perfectibilitatea fiinţei umane şi posibilitatea 

înnobilării lui spirituale. 

O astfel de înnobilare spirituală se putea realiza doar prin educaţie şi spiritul nou adus de 

Renaştere şi Reformă a pus din nou la loc de cinste educaţia şi rosturile ei în formarea şi în 

„descoperirea omului” 

 

Istoria Pedagogiei 
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         MMMuuunnncccaaa   aaaccctttooorrruuullluuuiii   
         cccuuu   sssiiinnneee   îîînnnsssuuusssiii   

Însemnările zilnice ale unui elev   
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KONSTANTIN SERGHEEVICI STANISLAVSKI 

(1863-1938) 
 

     Etapele dezvoltării artistice  
 

     Născut în 1863, Stanislavski a trăit schimbările profunde pe care le-a adus sfârşitul 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. A fost co-autorul unor revoluţii estetice: 

apariţia curentului realist (şi, apoi, respingerea lui) şi schimbarea de direcţie a jocului 

actoricesc dinspre interpretare, spre implicare, dinspre imitare, spre identificare.  

     A fost martorul revoluţiei politice şi sociale ruseşti, trecerea de la monarhie la 

comunism transformându-l brusc într-un om sărac, dintr-un artist care a modelat teatrul 

modern, într-unul constrâns de direcţiile ideologice ale politicii vremii.  

     Konstantin Sergheevici Alexeev, pe numele din buletin, s-a născut într-una din cele mai 

bogate familii de industriaşi ruşi şi a avut parte de o copilărie şi o tinereţe fericite.  

Mergea des la teatru, la circ, balet, operă. În 1877, văzând pasiunea fiului pentru artă, tatăl 

i-a construit la reşedinţa familiei - Liubimovka - un teatru în miniatură, dar complet 

echipat. Acolo şi-a făcut debutul împreună cu unul dintre fraţi şi cu două surori, acolo a 

cunoscut primele chinuri ale creaţiei, diferenţa între intenţie şi realizare, a descoperit 

importanţa simţului măsurii.  

Copiii repetau vodeviluri, pe care le prezentau apoi oricui ar fi fost interesat să le vadă, 

chiar şi unui singur spectator: 

 

 „Pentru noi toate acestea erau repetiţii, în cursul cărora ne puneam mereu 

noi şi noi probleme ce ne înlesneau perfecţionarea.” 6 

 

     Pasionat de teatru, tânărul Alexeev dorea să devină actor şi regizor.  

Până la revoluţia comunistă şi-a sponsorizat singur experimentele artistice: 

în 1885 participă la organizarea şi conducerea „Societăţii de muzică rusă” şi, în 1888, a 

„Societăţii de artă şi literatură”.  

     Împreună cu Vladimir Nemirovici-Dancenko înfiinţează Teatrul de Artă în 1898, iar în 

1912 a iniţiat „Studioul Unu” pentru a-şi dezvolta „Sistemul”.  

Până la înfiinţarea Teatrului de Artă, Stanislavski a jucat şi a regizat ca amator.  

La începutul secolului al XIX-lea, în Rusia, existau foarte puţini actori profesionişti; cei 

mai mulţi erau amatory - nobili, burghezi sau robi ce jucau teatru pentru stăpânii lor de la 

care se puteau răscumpăra atunci când strângeau destui bani 7 

     Chiar şi după abolirea iobăgiei şi după ce actorii au devenit profesionişti, ei continuă să 

fie priviţi ca cetăţeni de cea mai joasă clasă.  
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     Prin urmare, deşi familia Alexeev iubea teatrul, nu-şi încuraja copiii să facă din el o 

profesie de teama respingerii societăţii.  

În 1884, Konstantin Alexeev a început să joace în producţii ale amatorilor, fără ca familia 

sa să ştie, şi a preluat numele de Stanislavski (de la un actor pe care-l admira şi care 

părăsise scena).  

Într-o astfel de producţie „clandestină ” şi-a cunoscut viitoarea soţie - Maria Lilina 8 - care 

şi ea juca pe ascuns de părinţii ei. Aceste spectacole de amatori au constituit o experienţă 

îngrozitoare, dar foarte utilă. Îngrozitoare pentru că erau făcute de mântuială şi pentru că 

unii dintre „actori” nu veneau la reprezentaţii, silindu-i pe ceilalţi să le improvizeze 

rolurile. Utilă pentru că, pe de o parte, tatăl său, văzând un spectacol, l-a considerat 

compromiţător şi l-a sfătuit să-şi formeze „un cerc şi un repertoriu onorabil”, iar, pe de altă 

parte, pentru că de-a lungul acestor „hoinăreli” pe la spectacolele de amatori, a cunoscut 

pe cei care vor deveni actori ai Teatrului de Artă: Artiom 9, Samarova10, Sanin11 şi, 

desigur, Lilina.  

     Deschiderea Teatrului de Artă în 1898 a avut un impact revoluţionar în teatrul şi cultura 

rusă datorită schimbării regulilor de comportare artistică de până atunci, datorită cerinţelor 

adresate publicului, datorită programului artistic vast şi foarte bine definit, dar şi datorită 

reuşitei punerii în scenă a „Pescăruşului” lui Cehov.  

     Cu acest spectacol, Stanislavski a devenit cunoscut ca regizor al dramaturgiei 

cehoviene, iar Teatrul de Artă moscovit şi-a câştigat locul în istoria spectacolului şi a artei 

actoriceşti. Punerea în scenă a dramaturgiei cehoviene (1898-1904), a celei ibseniene12, a 

pieselor lui Gorki13 şi faptul că a avut succes jucând roluri ca Trigorin, Astrov, Verşinin 

(Cehov), Lövborg, Stockmann (Ibsen), Satin (Gorki), Famusov (Griboedov), i-au creat 

reputaţia de regizor realist şi l-au impus ca actor de talent14.  

     La scurt timp după impunerea Teatrul de Artă ca prima scenă a curentului realist, 

dramaturgii simbolişti şi regizorii ce erau în favoarea „teatralităţii” s-au revoltat împotriva 

acestui teatru de reprezentare. Simboliştii voiau să treacă dincolo de iluzia realităţii, creând 

expresii poetice ale transcendentului şi spiritualităţii.  

     Susţinătorilor „teatralităţii” le plăcea să facă spectatorii conştienţi de convenţia 

spectacolului, de decoruri şi de costume; ei doreau un teatru non-realist.  

Stanislavski a abordat cu plăcere noul curent punând în scenă el însuşi piese simboliste în 

1907 şi 1908, fiind în general interesat să experimenteze cât mai larg.  

În diferite momente ale carierei sale a îmbrăţişat orice ar putea să-i reveleze noi sensuri ale 

artei teatrale şi a ajuns la o concluzie extrem de clară: 

 

„Având prilejul să cunosc de-a lungul activităţii mele toate căile şi 

posibilităţile de care dispune teatrul şi plătind în diverse etape tributul meu de 

entuziasm diferitelor genuri de punere în scenă, ba specific istoric, ba 

simbolist, ba abstract etc., studiind pe de altă parte fel de fel de forme de  
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montare ale diferitelor curente şi principii: realismul, naturalismul, futurismul, 

monumentalismul, schematizarea ori simplificarea cu ajutorul circularelor, 

paravenelor, draperiilor şi efectelor de lumină, am ajuns la convingerea că 

toate aceste mijloace nu-i servesc actorului decât ca fundal, pentru a scoate 

mai bine în evidenţă rezultatele creaţiei lui. … Suveranul şi unicul stăpân al 

scenei este actorul de talent.” 15 

 

     Paradoxal, deşi s-a manifestat şi în alte direcţii, Stanislavski a devenit prin activitatea sa 

maestrul realismului psihologic.  

Nemirovici-Dancenko, om de afaceri abil, s-a străduit să păstreze caracterul deja format al 

Teatrului de Artă, acela de bastion al realismului. În consecinţă Stanislavski îşi va muta 

experimentele într-o serie de studiouri deschise pe lângă scena principală şi care se vor 

finanţa independent.  

     Stanislavski a fost primul practician al secolului al XX-lea care a articulat un 

antrenament sistematic pentru actor, a introdus o metodă de lucru într-un domeniu lăsat, 

până la această dată, în seama empirismului.  

A început să dezvolte ceea ce el numea o „gramatică” a artei actorului în 1906, când a 

simţit că a început să i se altereze jocul în rolul doctorului Stockmann.  

A început să folosească tehnici noi pentru prima oară în 1909 în timp ce repeta „O lună la 

ţară” de Turgheniev. În jurul anului 1911 simte că „sistemul” său s-a definit şi că nu mai 

trebuie decât să-l explice şi altora.  

Încearcă implementarea sistemului în cadrul Teatrului de Artă, lucrând împreună cu 

asistentul său Leopold Antonovici Sulerjiţki. Dar colegii săi, actorii care avuseseră succes 

cu piesele lui Cehov, făceau rezistenţă la noile exerciţii pe care le considerau „excentrice”. 

     În teatru se formează curente pro şi contra sistemului.  

Atunci, Stanislavski îşi îndreaptă atenţia către cei tineri şi, după câţiva ani, metoda dă 

roade dintre cele mai bune: E.B. Vahtangov, M.A. Cehov, N.F. Kolin, G.M. Hmara, A.I. 

Ceban, V.V. Gotovţev, B.M. Şuşkevici, S.V. Ghiaţintova, S.G. Birman şi alţii.  

     Rezultatele Studioului I vor fi, în 1914, atât de bune încât îi vor restabili popularitatea 

lui Stanislavski şi în rândul actorilor mai bătrâni ai teatrului, ca să nu mai vorbim în ochii 

presei. Revoluţia bolşevică din 1917 a lăsat Rusia în haos. Războiul civil s-a prelungit 

până în 1921, mâncarea şi alte necesităţi de bază erau greu de găsit, iar inflaţia a făcut ca 

rubla să nu mai aibă aproape nici o valoare.  

     Pentru Stanislavski revoluţia a însemnat pierderea averii şi a tuturor privilegiilor. 

Sovieticii au confiscat familiei sale casa şi fabrica. Ca să poată supravieţui, vinde tot ce 

mai posedă. 

 

„Viaţa mea s-a schimbat complet, scria el, am devenit un proletar.”  
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     Când i s-a îmbolnăvit fiul de tuberculoză nu şi-a permis măcar să cumpere tratamentul. 

În 1923 a fost evacuat şi, negăsind altă soluţie, a cerut ajutorul dramaturgului Anatol 

Lunaciarski, noul Ministru al Educaţiei. Lunaciarski a pledat pe lângă Lenin în favoarea 

lui, subliniind că mai are... o singură pereche de pantaloni.  

În urma intervenţiei sale, Stanislavski primeşte o casă modestă cu două camere pentru 

repetiţii, astăzi muzeu. 

     Şi Teatrul de Artă s-a zbătut pentru existenţă în Moscova post-revoluţionară. 

Teatrul avea nevoie pentru a putea exista de 1,5 miliarde de ruble, în timp ce câştigurile 

din încasări erau doar de 600 de milioane. Fără profit şi fără subvenţia guvernamentală, 

teatrul nu mai putea supravieţui.  

     Din 1917 şi până în 1922 se montează un singur spectacol („Cain” de Byron).  

Din lipsă de bani, piesa nu a avut decor, Stanislavski folosind doar un fundal negru (care 

nu a acoperit toată scena, pentru că nu s-a găsit în toată Moscova destulă catifea). 

Stanislavski şi teatrul său s-au îndreptat spre Vest şi mai ales către America, pentru a putea 

supravieţui financiar. Prin urmare, compania s-a despărţit în două: actorii cei mai faimoşi 

ai trupei, conduşi de Stanislavski, pleacă în turneu în Europa şi Statele Unite, în timp ce 

Dancenko rămâne cu restul trupei şi ţine teatrul deschis.  

     Turneul a durat doi ani, din 1922 până în 1924, şi şi-a propus să facă bani pentru teatrul 

falimentar. Totuşi, au câştigat doar faimă. Mulţi dintre talentaţii actori ai Teatrului de Artă 

preferă să folosească această faimă pentru a obţine un loc de muncă în Vest ca actori, 

regizori sau profesori, decât să se întoarcă la viaţa dificilă din noua Uniune Sovietică.  

     Aşa începe răspândirea Sistemului.  

Aceşti emigranţi, dintre care enumerăm pe Richard Boleslavski, Maria Uspenskaia, 

Michael Cehov, au promovat ideile lui Stanislavski despre arta actorului.  

Ei au ajutat la răspândirea metodei sale în afara graniţelor Rusiei. În timp ce se afla în 

turneu, Stanislavski a început să scrie pentru a obţine bani.  

     A publicat „My Life in Art” şi „An Actor Prepares” în Statele Unite în limba engleză 

pentru ca să poată avea controlul asupra drepturilor de autor (noua Uniune Sovietică nu 

semnase încă „Acordul Internaţional pentru Drepturile de Autor”).  

     Decizia sa de a publica în America a ajutat la cunoaşterea metodei sale în întreaga 

lume. Când s-a întors la Moscova, Stanislavski şi teatrul său au trebuit să facă faţă creşterii 

controlului politic asupra artelor. Ideologia politică socotea lumea fizică, materială ca fiind 

superioară spiritualităţii, transcendentului şi, prin urmare, realismul era superior oricărui 

tip de artă formală sau abstractă.  

     Mai mult, în acea perioadă, i s-a dat artei un aspect utilitar; baletul era folosit pentru a 

se răspândi anumite noţiuni tehnice (!), cum ar fi: mijloacele de profilaxie împotriva 

malariei sau modul de funcţionare al unei maşini textile.  
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Iată poziţia lui Stanislavski: 

 

 „Posibilităţile multilaterale ale teatrului, precum şi faptul că el este în măsură 

să rezolve nu numai probleme artistice, dar şi probleme utilitare, nu pot decât 

să ne bucure. Dar ar fi greşit să confundăm tendinţele sau cunoştinţele de 

utilitate generală pe care unii încearcă să le situeze câteodată la bazele noului 

teatru, cu esenţa lui creatoare care constituie sufletul creaţiei artistice.”16  

 

     Până în 1934, când realismul socialist a devenit singurul stil artistic legal, controlul 

guvernamental s-a transformat într-o menghină. Sovieticii aveau nevoie de nume pentru 

cauza lor politică. De aceea, presa anilor ’30 îl elogia drept precursorul realismului 

socialist în teatru, chiar în timp ce o comisie sovietică îi cenzura cărţile şi le reedita pentru 

a le conforma materialismului marxist.  

     Omul particular, însă, nu se potrivea deloc cu imaginea sa publică. În ciuda publicităţii 

făcute lucrărilor sale despre realismul psihologic, el continuă să fie interesat de yoga, de 

simbolism, de structurile formale ale dramaturgiei, lucru incorect din punct de vedere 

politic.  

Aşa cum explica el însuşi: 

 

„Viaţa umană este atât de subtilă, de complexă, de variată, încât are nevoie de 

un număr incomparabil mai mare de isme care să o exprime în totalitate.”17 

 

     Şi-a sprijinit fostul student, devenit regizor, Meyerhold, chiar şi în momentul cănd 

Stalin trimitea asemenea artişti la muncă silnică sau îi executa.  

Stanislavski a îndrăznit chiar să critice repertoriul mediocru al Teatrului de Artă, ales 

acum de Mihail Geits, supranumit „Directorul Roşu” şi numit în funcţie chiar de Stalin. 

Corespondenţa cu Stalin (adusă la lumină după căderea Uniunii) sugerează că Stanislavski 

şi-a trăit ultimii patru ani de viaţă într-un exil „intern”, conform politicii lui Stalin de 

„izolare şi păstrare”, rezervată acelor cetăţeni sovietici care erau cunoscuţi pe plan 

internaţional.18  

     Bătrânul Stanislavski şi-a justificat detenţia în faţa presei spunând că era bolnav de 

inimă. Era adevărat, dar nu în totalitate.  

Din 1934 până în 1938, anul morţii sale, ieşea din casă numai pentru scurte vizite la 

doctor, în timp ce personalul medical monitoriza toată informaţia pe care o primea de la 

lumea din afară.  

Cu siguranţă că, dacă nu ar fi fost faima sa internaţională, Stanislavski ar fi putut suferi 

mult mai mult decât acest arest la domiciliu.  

Ironia sorţii face ca Stanislavski să-şi fi desfăşurat cea mai mare parte a muncii sale non-

realiste de-a lungul acestor ani.  
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     În intimitatea casei sale lucra operă, piese shakespeariene şi ultimul său spectacol -  

„Tartuffe” de Molière. Oricât de parţială rămâne imaginea publică a lui Stanislavski, 

„sistemul” său întruchipează o abordare a artei actorului ce scapă limitelor politicului. Iată 

ce scrie la sfârşitul cărţii „Viaţa mea în artă”: „Aş vrea ca, în ultimii mei ani de existenţă, 

să nu fiu decât ceea ce sunt, decât ceea ce, potrivit legilor fireşti ale naturii după care-mi 

trăiesc veacul, trebuie să fiu, şi să lucrez până la sfârşit pentru artă.”19  
 

6 - Idem op cit, p. 61  

7 - Philippe van Tieghem, Mari actori ai lumii, editura Meridiane, 1969, p. 122  

8 - Maria Petrovna Lilina (1866-1943), pe numele ei adevărat M.P. Perevozcikova, a devenit una din stelele de primă 

mărime ale Teatrului de artă. În anul 1889, în legătură cu spectacolul „Intrigă şi iubire”, Stanislavski i-a făcut în jurnalul 

său o caracterizare amănunţită a talentului: „Are două calităţi artistice rare şi preţioase. Prima este sensibilitatea, a doua 

este simplitatea artistică… Din doamna Lilina va ieşi o artistă originală, foarte originală” („Însemnări despre artă”). 

Lilina era artista preferată a lui Cehov care-i preţuia foarte mult talentul ce îmbina măiestria de a caracteriza, comicul cel 

mai fin şi dramatismul profund. Lilina stăpânea arta excepţională de a se identifica cu personajul. Avea gust, 

inventivitate şi simţ deosebit în materie de costume şi, de aceea, îl ajuta mereu pe Stanislavski să le aleagă sau chiar 

plecau împreună în călatorii, fie prin satele Rusiei, fie prin străinătate, pentru a găsi materiale şi modele autentice. Ea a 

fost colaboratoarea cea mai importantă în scrierea şi editarea operelor lui Stanislavski.  

9 - Alexandr Rodionovici Artiom (1842-1914) este unul dintre acei actori despre care se poate spune că sunt încântători. 

„Toate creaţiile lui, ca şi el însuşi, ar trebui modelate şi puse alături în vitrină sau pe un raft. Era sculptural… Sub chipul 

lui simpatic şi hazliu se ascundea un suflet delicat, poetic şi frumos, de adevărat artist. Artiom era una din acele 

personalităţi preganante pe care nu le întâlneşti de două ori în viaţă. Poate că se vor găsi actori mai buni, dar unul ca 

Artiom nu va mai exista niciodată. Nu-i de mirare că noi toţi, şi V.I. Nemirovici-Dancenko şi Cehov, şi toţi cei care l-am 

cunoscut… am apreciat la el faptul că este un excelent unicum.” (Viaţa… ”, p. 540) Cehov ţinea mult la el, îl îngrijea 

personal când era bolnav, prescriindu-i valeriană… va scrie mai târziu special pentru el rolul lui Cebutâkin; Artiom lucra 

extraordinar cu obiectul imaginar făcându-l pe Cehov să regrete că marele public nu poate vedea măiestria lui.  

10 - Maria Alexandrovna Samarova (1852-1919) era un talent viguors, o persoană spirituală şi inteligentă, cu umor. Era 

foarte frumoasă şi, pentru că la bătrâneţe se îngrăşase, era poreclită Medvediha – Ursoaica. Stanislavski ne spune că 

putea să-l întruchipeze tot atât de bine pe Napoleon I (la una din seratele actorilor la sfârşit de stagiune), pe încântătoarea 

dădacă Marina sau pe prost crescuta Ziuziuşka.  

11 - Alexandr Akimovici Sanin a fost actor şi apoi regizor. Chiar în prima stagiune a teatrului a pus în scenă, fără 

ajutorul nimănui, „ Antigona”. Va pune în scenă la Moscova şi Petersburg.  

12 - „Hedda Gabler”-1899, „Doctorul Stockmann”-1900, „Strigoii”-1905  

13 - „Micii burghezi” şi „Azilul de noapte”, ambele în 1902  

14 - Aşa cum putem vedea în fotografii, Stanislavski dispunea nu numai de inteligenţa şi talentul mai mult decât evidente 

în scrierile sale, dar şi de un fizic foarte „scenic”, deşi înălţimea îi crea uneori probleme de agilitate. Fotografiile cu el 

sunt fascinante, desigur şi datorită artei grimei şi a costumului: sobru în Iakovlev („Soarta amară” de Pisemski), preţios 

în Soteville („Georges Dandin” de Molière), un Don Juan frumos şi cu adevărat cuceritor („Oaspetele de piatră” de 

Puşkin), un Satin autentic („Azilul de noapte”, Gorki), ce să mai spunem de Astrov, Verşinin sau Othello! Fotografiile cu 

Famusov („Prea multă minte strică” Griboedov) sunt foarte interesante pentru că ne dau o idee despre diferenţa de 

interpretare a aceluiaşi personaj jucat în două spectacole diferite în 1906 şi în 1914; de asemenea, este uimitoare 

diferenţa dintre unul din conţii săi, să spunem Abrezov („Cadavrul viu” de Tolstoi) şi Argan („Bolnavul închipuit” de 

Molière).  

15 - Stanislavski, Viaţa ..., p. 472  

16 - Stanislavski, Viaţa ..., p. 463  

17 - Stanislavski, Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955  

18 - Carnicke, Sharon Marie, Twentieth Century Actor Training, SUA, 2000, p 16   
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Nu o să uit niciodată Crăciunul din acel an. 
 

     Aveam 14 ani, Maria, sora mea, avea 16 ani, iar Jeni, cealaltă soră, nu împlinise încă 18 

ani. Eram noi trei şi mama. Tata murise de 5 ani în accident la mină. 

Cu o lună înainte de Crăciun, preotul nostru a anunţat o colectă specială pentru cea mai 

săracă familie din Biserică. 

A cerut ca fiecare să economisească timp de o lună ceva bani ca să dea acelei familii pe 

care fraţii din comitet o vor considera cea mai săracă. 

     Ne-am gândit ce am putea face noi patru. Planul mamei a fost să mâncăm timp de o 

lună de zile numai cartofi.  

Astfel, puteam economisi 300 lei.  

De asemenea, dacă vom sta cu becul stins seară de seară mai puteam economisi 100 lei. 

Eu cu Maria am facut curăţenie la câţiva bogaţi, iar Jeni a vândut ceva felicitări făcute de 

ea. 

Seara pe întuneric, vorbeam şi ne imaginam cum familia aceea se va bucura.  

Eram în Biserică noi și încă 80 de membri, iar mama a calculat că se va strânge încă de 

douăzeci de ori atât cât avem noi, mai ales că preotul ne aducea aminte în fiecare duminică 

de colectă. 

     Cu o zi înainte de Craciun, am plecat cu Maria la magazin să schimbăm banii în 

bancnote nou-nouţe. Aşa învăţaserăm noi că trebuie să-I dăm lui Dumnezeu. 

Am venit acasă cu 800 lei. Opt bancnote de câte 100 lei. Niciodată nu avuseserăm atâţia 

bani. Nu ne păsa că n-aveam haine de Crăciun. Noi eram fericite.  

N-am putut dormi toată noaptea de nerăbdare. 

     A doua zi, în ziua de Crăciun, ploua cu găleata, iar noi n-aveam umbrelă.  

Biserica era la 2 kilometri de casă, dar nouă nu ne păsa cât de ude vom fi.  

Jeni avea găuri în pantofi şi a pus nişte hârtie. Pe drum hârtia s-a udat, iar ea era leoarcă la 

picioare. Am stat bucuroase în Biserică, deşi am auzit câteva fete de la cor râzând de 

rochiile noastre cele vechi. Dar mai auziserăm asta şi nu ne-a durut.  

Cu banii în mână eram bogate.  

Când s-a facut colecta, mama a pus 500 lei, iar noi fiecare câte una de 100 lei. 

Pe drum spre casa cântam de bucurie.  

La amiază mama ne-a făcut o surpriză.  

Cumpărase 10 ouă pe care le fiersese şi le-am mâncat cu cartofi prăjiți.  

Era ziua de Crăciun şi noi ne simţeam aşa de bine.  

Dar pe la ora 15 a venit la noi preotul.  

A chemat-o pe mama la uşă.  

Când a intrat mama în casă era albă ca varul şi ţinea un plic în mână.  
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     Am întrebat-o ce este în plic şi abia după jumătate de oră mama l-a deschis. 

În plic erau opt bancnote de cate 100 lei si 40 de bancnote de 10 lei. În total 1.200 lei. 

Nimeni n-a spus nimic, doar ne uitam la podea.  

Cu câteva minute mai înainte ne simţeam ca nişte milionare. Acum, cu plicul în mână, ne 

simţeam ca nişte copii teribil de săraci. 

Nouă ne părea bine că suntem bogaţi față de alţii-că aveam cartofi.  

Apoi ştiam că suntem bogaţi că aveam o mama grozavă şi mulţi copii nu aveau mame 

defel.  

Ne bucuram că eram trei surori în casă şi atâtea familii nu aveau copii. 

Ştiam că nu avem multe lucruri pe care alţii le aveau, dar niciodată nu ne-am gândit că 

eram săraci, dar în acea zi de Crăciun am aflat că eram. 

N-a mai fost niciodată ca înainte.  

În săptămâna ce a urmat n-a vorbit nimeni în casa noastră. 

N-am mai vrut să mergem la Biserică de ruşine, dar mama nu ne-a dat voie. 

Mama ne-a întrebat ce să facem cu cei 1.200 lei, dar noi nu ştiam ce fac săracii cu banii. 

 

80 de oameni au strâns 1.200 lei din care 800 i-au dat cei mai săraci oameni din Biserică",  

 

 

V. Pustan 
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Interviu cu Ana Podaru 
 

Ioan Popoiu: 

 

„Poezia este glasul interior al sufletului” 

 

Vă mulțumesc, mai întâi, pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor acestui interviu, 

pentru revista Logos și agape! 

 

Ioan Popoiu: 

     Să vorbim despre origini, familia, părinții… 

 

Ana Podaru: 

     Vă mulțumesc pentru invitație.  

Voi răspunde cu drag acestui interviu.  

Logos şi Agape este una dintre platformele culturale româneşti de prestigiu cu care 

colaborez cu plăcere. 

 

Ioan Popoiu: 

     V-ați născut într-o zi de toamnă, într-un sat de lângă Bacău!  

     Cum era locul natal ? 

 

Ana Podaru: 

     Bacăul meu drag, Moldova inimii mele.  

Da, m-am născut într-o zi de octombrie, anul 1974, în oraşul Bacău, din păcate, am fost un 

copil nedorit de tatăl meu, fiind a treia fată, tatăl meu dorindu-și un băiat, am fost ignorată 

mult timp lipsindu-mi dragostea unuia dintre părinţi.  

     Am crescut în comuna Nicolae Bălcescu, un sat de care-mi amintesc cu drag, un loc în 

care m-aş întoarce definitiv, dacă aş putea, pe uliţele acestui sat mi-am petrecut copilăria, 

bucurându-mă de natură.  

 

     Era o comună înfloritoare, aproape de oraș, evoluată, cu mijloace de transport, din care 

tradiţiile nu lipseau, se respectau de sărbători, îmi amintesc de horele din sat, de biserica 

impunătoare, în stil gotic, cu o arhitectură romano-catolică specifică.  

     Uneori, îmi amintesc de clăcile la care participam, împletind ciorapi de lână sau 

torcând, mi-o amintesc pe mama ţesând la război sau cosând motive florale pe in, îmi 

amintesc baticul ei de ţigaie înflorit cu care mergea la biserică. Nu pot uita caii, am iubit 

întotdeauna caii, alergam pe pajiște după mânji, chiar am primit o copită în abdomen  
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încercând să apuc coada unui mânz, eram furioasă când vecinul meu îşi bătea caii până la 

sânge.  

     Îmi amintesc de cireşii în care ne petreceam verile, de perii în care aruncam cu pietre, 

de gustul lor şi de zeama care ne curgea pe bărbie. Îmi amintesc de uliţele satului, de 

câmpurile mănoase, de munca câmpului de care nu am fost lipsiţi, îmi amintesc de 

muşcatele din fereastră, de fântâni, de izvoare.  

Aş putea scrie la nesfârşit despre satul meu natal. 

 

Pe urmele cailor 
 

Pe urmele cailor, într-un trecut adânc 

M-am regăsit adesea de multe ori plângând, 

În gingașe ființe ducând povara grea, 

Lovite cu cruzime chiar sub privirea mea. 

Copil fiind în suflet simțeam durerea lor 

Și cum arată teama în ochii cailor, 

Broboane curg și-acuma, sudori ce se preling, 

Pe rănile deschise ce-n minte nu se sting 

Și-acum aud în noapte un nechezat de mânz, 

Îngenuncheat pe leșuri din zori până la prânz, 

Aud și bocănitul ciocanului în cuie 

 

 

Și zgomot de potcoave galop la cer se suie, 

Privesc spre nori văd corbii cum se reped la cai, 

Cum biciul se lovește de pielea lor și …vai… 

Văd sângele cum curge, pe corpul lor, flămând, 

O siluetă care izbește-n ei râzând 

Și retrăiesc momente de teamă și furie, 

Și nu pot uita caii și-a mea copilărie. 

De-atunci iubesc toți caii, mă regăsesc în ei, 

Mă rog la cer… zic: – Caii … sunt ocrotiți de zei!… 

 

Ioan Popoiu: 

     Ce percepție aveți despre copilărie?  

     Cât a fost de fericită? 
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Ana Podaru: 

     Din punct de vedere social şi afectiv, nu am avut o copilărie fericită, locuiam într-o 

căsuţă de chirpici de la marginea satului alături de încă două surori, Iustina şi Cristina, eu 

fiind mezina, și de fratele meu, Alexandru. Tatăl meu era iubitor al licorilor lui Bachus, 

acest aspect al vieţii ne-a marcat existenţa şi ne-a încetinit evoluţia, am trăit în teroare, 

violenţă şi sărăcie.  

     Mama noastră însă era o fiinţă nobilă, ea ne-a educat în spirit românesc, ne-a însuflat 

valorile umane şi ne-a format pentru viitor. Chiar dacă am fost săraci, mama noastră făcea 

din puţin mâncare gustoasă şi ne îndestula, nu mânca ea, ca să ne săturăm noi, iar curăţenia 

era la un nivel ridicat, preșurile le spălam la râu, hainele. 

     Mama ne cumpăra de Paşti hăinuţe noi, uneori expadrilele sau teneşii se rupeau în 

talpă, îmi amintesc că le vulcanizam cu prenandez şi cauciuc, dar eram mereu curaţi. 

 

Ioan Popoiu: 

     Cum a fost prima zi de școală?! 

 

Ana Podaru: 

     Prima zi de şcoală a fost emoţionantă, eram îmbrăcată în  

uniformă, aveam fundiţe albe legate de coroniţă şi un ghiozdan cu câteva rechizite noi. Am 

fost fericită când am primit abecedarul, l-am răsfoit pagină cu pagină fără întrerupere. Am 

colegi de care-mi amintesc cu drag, Andreea Vaculick, Iulian Bucur, oameni dragi ai 

sufletului meu, când amintirile ne copleșesc, schimbăm câteva vorbe, eu şi Andreea, care 

era fiica dirigintei Irene Vaculick, profesoara de română pe care o iubeam ca pe o mamă. 

A, să nu uităm de matricole, imediat ce ne-am instalat în clasă, am primit un număr fără de 

care, pe timpul comunismului, nu ne puteam întoarce în clase. 

 

Ioan Popoiu: 

     Ați părăsit satul natal și ați mers la un liceu din Bacău!  

     Cum a fost acel moment ? 

 

Ana Podaru: 

     Liceul de științe ale naturii din Bacău, ,,Vasile Alecsandri”.  

A fost o alegere independentă, tatăl meu nu agreea ideea ca noi, copiii lui, să ajungem 

,,profesoare”, ne arunca cărțile, ne stingea lumina, uneori învăţam la lumina lumânării cu 

pătura în geam, noaptea, pentru a nu-l deranja cu lumina, dormeau patru frați într-un 

singur pat, într-o cameră mică căruia i se spunea chiler.  

Învăţam cum puteam, eram puşi să curăţăm la porci, să culegem buruieni pentru hrana lor, 

pliveam iarba din grădină, scoteam apă din fântână şi udam grădina până mustea apa în 

pământ.  
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     Aceasta era dorinţa tatălui nostru, iar noi executam ordinele cu strictețe, de frică, nu ne 

bătea pe noi, dar o bătea pe mama noastră până la sânge, vedeam cum mama noastră, 

însărcinată, era  bătută până avorta.  

     În aceste condiții, mi-a fost teamă să-i spun tatălui meu că mă voi înscrie la liceu, am 

făcut acest lucru în secret și, culmea, am intrat la liceu, vestea nu a fost bine primită acasă, 

cu toate că se citea mândria pe faţa lui, ştiam că va trebui să mă descurc cum voi putea.  

     Am început liceul cu mari speranţe, mergeam cu drag la cursuri, făceam naveta cu 

trenul, ca să nu plătim uneori, mergeam cu naşul, sau fugeam de el prin tren, mâncam 

batoane cu lapte şi mac, erau dulci şi ieftine, uneori îmi mai cumpăram sana şi ştrudele cu 

mere. 

 

Ioan Popoiu: 

     Cum percepeți acum acei ani ? 

 

Ana Podaru: 

     Acei ani au fost superbi, viaţa de navetist era frumoasă, uneori sora mea, care era la 

liceul agricol din Hemeiuşi, fugea de la cursuri şi venea la Bacău să-mi fure cărţile din 

bancă, să mergem la cinema. Aşa reuşea să mă înduplece să lipsesc de la cursuri. 

 

Ioan Popoiu: 

     Ce ne puteți spune despre liceanca Ana Podaru?! 

 

Ana Podaru: 

     Nu am fost unul dintre cei mai buni elevi, eram undeva la mijloc, învăţam prin trenuri, 

dar mă descurcam, nu aveam probleme cu profesorii, în general eram iubită de ei. 

 

Ioan POPOIU: 

     Ați absolvit liceul, ce s-a întâmplat atunci ? 

 

Ana Podaru: 

     Am absolvit treapta întâi de liceu şi atunci sora mea, cea mai bună prietenă a mea, 

suportul meu psihic, s-a căsătorit şi a plecat din localitate la Petroşani.  

 

     Am fost debusolată, nu mai aveam parte de afecţiune, lângă ea mă simţeam iubită. 

Venise timpul ca cineva să-i ducă zestrea la Petroşani, nu era mare lucru, o plapumă, nişte 

perne, ce reușise mama să încropească din bănuţii strânşi cu greu.  

     Am plecat cu fratele meu la Petroșani, unde am întâlnit un băiat, aveam 16 ani, el s-a 

îndrăgostit de mine, locuia în bloc cu sora mea. Am avut câteva discuţii cu el, îmi doream 

să fac treapta a doua de liceu la Petroșani, să fiu aproape de sora mea.  
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     Ajunsesem târziu şi nu mai erau locuri, m-am întors în satul meu dezamăgită. Cumnatul 

meu a venit într-o zi acasă cu acel băiat, care m-a cerut tatălui meu de soţie. Acesta a spus 

că mă dă în schimbul unui litru de ţuică, am fost atât de dezamăgită, am plâns şi am făcut 

cea mai mare greşeală din viaţa mea.  

M-am căsătorit. 

 

Ioan Popoiu: 

     În ce context a avut loc căsătoria și mutarea la Vulcan ? 

 

Ana Podaru: 

     Contextul a fost unul trist, doream să scap de dracul şi am dat de tac-su, cum spune 

proverbul. Îmi plăcea acel băiat, dar nu ştiam ce-i iubirea, aveam nevoie de afecțiune, m-

am căsătorit din dorința de a fi iubită şi respectată. Totul a fost frumos până am născut un 

băieţel, aveam 18 ani, apoi el s-a schimbat, a devenit violent, juca toți banii la păcănele. Eu 

nu suportam un beţiv lângă mine, ne certam, mă bătea şi s-a produs ruptura. A fost o 

perioadă grea, violentă, de care nu vreau să-mi amintesc, cert e că acele clipe m-au marcat 

pe viaţă.  

     Am divorţat cu greu, lucram pe unde apucam, el îmi fura băiatul, sufeream, eu nu 

aveam condiţii, era o luptă grea psiho-emoţională. Apoi l-am cunoscut pe Iulian, a fost o 

iubire curată, adevărată, un băiat bun, cu care m-am căsătorit imediat şi m-am mutat la 

Vulcan. Mi-a acceptat copilul şi am mai născut o fetiță, care este lumina ochilor mei. 

 

Ioan Popoiu: 

     După absolvirea școlii sanitare din Petroșani, ați fost multă vreme 

     asistent medical la spitalul din oraș!  

     Cum au fost acești ani? 

 

Ana Podaru: 

     Am reluat școala, după ce mi-am crescut copiii, în 2006, m-am înscris la Liceul 

industrial Vulcan, unde am studiat electrotehnica. Am primit şi premiu la absolvire, eram 

un elev eminent, studios, lucram deja la spital ca infirmieră. A fost o perioadă grea, aveam 

copii, aveam serviciu, dar am avut susţinere din partea familiei.  

     Am luat bacalaureatul şi imediat m-am înscris la Școala postliceală sanitară Carol 

Davila din Petroşani, dorinţa mea era să fac facultatea de asistenţi la UMF Cluj. M-am 

înscris, am intrat, dar s-a dizolvat clasa, pe motiv că eram doar şase pentru anul întâi! Aşa 

că singura variantă mi-a rămas postliceala. A fost extraordinar de frumos, am devorat 

fiecare clipă, anii de practică din spital, cărțile de medicină generală, am cunoscut oameni 

noi, colegi, prieteni, profesori.  
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     M-am implicat foarte mult și promovarea ca asistent debutant am primit-o încă din anul 

3 de şcoală, lucram sub supraveghere.  

Mi-am făcut lucrarea pe Pneumoftiziologie-Tuberculoză şi am luat zece. Eram foarte 

bucuroasă, mă simţeam împlinită.  

     Am lucrat în orașul Vulcan,  în secția Pediatrie, mai apoi m-am mutat pe TBC, îmi 

iubesc meseria, o fac cu drag, cu pasiune şi vocaţie. A fost o perioadă frumoasă din viaţa 

mea, îmi amintesc cu drag de colegii mei şi de unii bolnavi de tuberculoză care m-au 

impresionat. Secţia noastră a fost mutată apoi la Petroşani prin ordin ministerial şi acolo 

am cunoscut oameni noi, medici noi, dar lucram pe acelaşi program naţional de 

tuberculoză şi mi-a fost foarte uşor.  

     M-am ataşat de toţi, de colegi, de doctori, dar mai ales de bolnavi, nu-i pot uita, uneori 

mă gândesc la ei, mi-e dor de ei. 

 

Ioan Popoiu: 

     A fost o perioadă lungă, aproape 20 de ani, în care cei doi copii ai 

     dumneavoastră au crescut mari!  

     Ce satisfacții ați avut ? 

 

Ana Podaru: 

     Doamne, cea mai mare realizare a mea sunt copiii mei, Larisa şi Bogdan, i-am crescut 

cu drag, mi-au adus numai bucurii, sunt copii buni, sensibili şi iubitori. M-am bucurat de 

20 de ani de viaţă de mamă, nu am simţit greutăţile vieţii, găteam, coceam, făceam 

prăjituri, torturi, mergeam cu ei în drumeţii, pe munte, mergeam la grătare, la iarbă verde, 

călătoream. Nu eram bogaţi, tatăl lor lucra la mină, eu eram asistentă, ne ajungeau banii 

pentru un trai decent. Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a îngăduit să fiu mamă! 

 

Ioan Popoiu: 

     Totuși, în 2014, a apărut o mare răscruce în viața dvs.  

     Ce s-a întâmplat?! 

 

Ana Podaru: 

     Îmi doream evoluție, în profesia de asistent vezi multe, înghiţi, taci, plângi, te revolţi, te 

simţi neputincios în faţa şefilor, a sistemului. Toţi colegii eram nemulţumiţi, motive pe 

care nu le voi dezvălui acum. Doream să plec în Belgia, ne-am sfătuit cu soţul meu ca eu 

să plec prima şi el să mă urmeze imediat ce iese la pensie, minerii se pensionează de tineri. 

Am aplicat, se amânase cu un an plecarea din cauza unei legi în Belgia, aşa că, la 

îndemnul unui prieten, am aplicat pentru un job în Anglia și, după câteva încercări, 

interviuri telefonice, am fost acceptată. Am plecat, a fost foarte greu, nu prea ştiam limba, 

accentul britanic era diferit de cel american, am  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

555 

 

 

luat-o de jos ca infirmieră, am învăţat mult. A fost o perioadă de trei luni în care am lucrat 

până la 72 de ore pe săptămână, locuiam într-o cameră de azil. 

 

Ioan Popoiu: 

     Ați plecat și în Anglia ați continuat activitatea de asistent medical, 

     ce ne puteți spune ? 

 

Ana Podaru: 

     După cum am spus, am ajuns în Anglia, după trei luni, m-a urmat fiica mea, băiatul era 

de un an în Anglia, în alt oraş. Am luptat mult să obţin o locuinţă, am locuit cu chirie, apoi 

am închiriat un apartament doar pentru noi şi am luptat să obţin PIN-ul, autorizaţia de a 

lucra ca asistent în Anglia.  

     A trebuit să aștept încă șase- opt luni până am primit avizul, dar a fost o mare victorie,  

imediat am primit un post de asistentă la noul azil unde lucram, renunţasem la primul job 

din cauza exploatării fizice. Aici eram respectată, iubită şi mă simţeam împlinită din punct 

de vedere profesional, făceam multe cursuri, scriam și vorbeam engleză, dar ținta mea era 

să lucrez într-un spital britanic de stat.  

     Aşa că am aplicat imediat, interviul a fost un succes şi astfel am ajuns să lucrez într-un 

spital de stat, la secţia de reabilitare medicală din oraşul Crawley. Din păcate, viața mea 

privată s-a deteriorat, soţul meu a luat hotărârea să nu ne urmeze, s-a produs ruptura, fiica 

mea era la colegiul catolic şi nu-şi dorea întoarcerea.  

     Am acceptat şi eu şi soţul meu să ne separăm, dar am rămas prieteni, între noi nu 

existau motive reale de divorţ, cu toate acestea am divorţat. 

 

Ioan Popoiu: 

     După ce-am vorbit de biografie, să ne referim acum la opera dvs. 

     care este impresionantă.  

     Când ați descoperit universul cărților ? 

 

Ana Podaru: 

     Universul cărților l-am descoperit în copilărie, din păcate, nu 

aveam prea multe cărţi în casă, dar le împrumutam de la bibliotecă. 

 

Ioan Popoiu: 

     Primele versuri de când datează ? 

 

Ana Podaru: 

     Primele versuri le-am scris la 20 de ani, eram deprimată, sufeream cumplit şi acele 

câteva rânduri au fost ca o eliberare…  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

556 

 

 

,,lumină e afară, întunecat mi-e chipul 

tristeţea mă cuprinde înlănţuindu-mi gândul 

aş vrea să plâng, dar oare la ce m-ajută plânsul 

aş vrea să mor, dar moartea nu vine când vrea omul 

şi-atunci mă zbat mai bine ca pasărea rănită 

sperând că poate-odată voi mai fi fericită,…”, 

 

cam aşa suna. 

 

Ioan Popoiu: 

     Surprinzător, debutul poetic a avut loc târziu! 

     De ce? 

 

Ana Podaru: 

     Nu m-am gândit niciodată că voi scrie poezie, apăruse acest facebook, eram şi eu 

prezentă, aveam un grup de amici cu care ne amuzam pe seama unei emisiuni TV. Eu, 

fiind mai glumeață, am început să pamfletez concurenţii acelei emisiuni, postam şi a prins 

la public, se amuzau copios.  

     Într-o zi, am scris o poezie, apoi alta, aşa de amuzament, le-am postat și, la un moment 

dat, am fost luată la rost de o doamnă. 

     Că de ce nu public o carte decât să postez pe net, că ce vreau, să mi le fure cineva?…  

M-am amuzat, nu ştiam ce-o să iasă, am continuat să postez, ea a continuat să mă certe, 

apoi m-am hotărât să-mi fac primul manuscris și așa s-a născut prima carte. 

 

Ioan Popoiu: 

     Să vorbim despre debut!  

     Ce ne puteți spune ? 

 

Ana Podaru: 

     Debutul meu a fost neaşteptat de bine primit în rândul tinerilor mai ales. M-am bucurat 

de un succes enorm. 

 

Ioan Popoiu: 

     Primul volum are un titlu metaforic!  

     De ce Firimituri…? 

 

Ana Podaru: 

     Acest volum este foarte strâns legat afectiv de timpul copilăriei mele, de durerea şi 

suferinţa trăită, de plânsul fraţilor mei speriaţi, de icnetele de sub pătura trasă pe faţă de  
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teama tatălui nostru, copilăria noastră a fost o dramă! Dar, dincolo de acea dramă, existau 

clipele de fericire, joaca, chicotitul, alergatul prin ploaie, iubirea care ne unea, bucata de 

pâine caldă din mâinile noastre flămânde.  

     Imi amintesc cât de mult ne doream o prăjitură, o păpuşă, un suc sau o cutie cu 

bomboane.  

Toate acestea erau:  

Firimituri de fericire. 

 

Ioan Popoiu: 

     Cum a fost receptat volumul ?  

 

Ana Podaru: 

     M-am întors la Vulcan,  să lansez Firimituri de fericire, am fost susţinută de 

viceprimarul Cristian Merişanu şi de primarul Gheorghe Ile, care au reușit împreună cu 

consiliul local să organizeze întreaga lansare în lipsa mea. Eu am venit doar cu cărţile, ca o 

invitată, în sală mă aşteptau peste 150 de persoane, elevi, studenţi, localnici, profesori, 

localnici, televiziunea locală, ziarişti…  

     Am avut şi invitaţi speciali, pe  scriitoarea Silvia Urlih, coordonatoarea unei antologii 

la care am participat, și scriitoarea Daria Dalin, care mi-au susținut lucrarea.  

Surpiza mea a fost că elevii liceului, la care am învăţat, mi-au recitat din poezii. A fost un 

moment emoţionant. 

 

Ioan Popoiu: 

     Ce-a urmat?  

     S-a întâmplat ceva?!  

     Următorul volum se numește semnificativ: 

     „Fluturi în infern”!  

     Și este lansat la Londra!  

     Cum comentați ?! 

 

Ana Podaru: 

     „Fluturi în infern” este tot un titlu metaforic, ce subliniază viața fragilă a fiecărui om ce 

se luptă cu greutăţile, bolile, suferinţa.  

Acest volum a fost tradus în engleză, este bilingv, român-englez, de aceea am lansat la 

Londra, în prezenţa şi cu ajutorul celor de la My Romanian Community, peşedinte Cristian 

Stâncanu şi o prietenă foarte dragă mie, Adina Maglan, care a reușit să ne ofere spaţiu 

chiar în Brent Library, o clădire impresionantă. Am avut peste 50 de participanţi români şi 

englezi şi a fost un real succes.  
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     Ulterior, acest volum a fost primit şi distribuit în toate librăriile din Londra, am înţeles 

că este foarte bine primit de cititori, se împrumută des pentru a fi citit. A fost premiat de 

Editura Ispirescu acest volum şi a primit premiul întâi la Oneşti, în cadrul concursului 

„Expresia ideii”. 

 

Fluturi în infern 
 

Am colindat aseară poienile în vis 

Eu.. fluture o zi, dansam cu licurici 

Și mă-nălțăm la stele plutind în necuprins, 

Iar luna îmi zâmbea, cu toți erau complici 

Am coborât pe-o rază, m-am așezat pe flori, 

Iar ale mele aripi se contopeau cu ele 

Sălta prin luminiș magie de culori 

Iar vântul ne ghida fără să aibă vele 

M-am așezat în părul bălai al unei fete, 

Apoi cu gingășie, în palma călduroasă, 

A ochilor scânteie pe suflet mi-e pecete, 

Privirea ei candidă mă urmărea sfioasă… 

Dar se-auzi un tunet și totul s-a schimbat, 

Iar licuricii-n corbi flămânzi s-au transformat 

Țipau în beznă stele cu glasul tremurat : 

-Nu ne luați lumina !…iar luna … a oftat… 

Am încercat să zbor, captiv eram în palmă 

Ca într-o colivie … iară frumoasa doamnă 

Nu mai avea nici păr, nici chip de pus în ramă, 

Doar frunza mirosea ca-ntr-o ploioasă toamnă 

Pe floarea ce regină era pe timp de noapte 

Am încercat să lunec, dar am căzut în gol, 

Iar în tunelu’-ngust urlau cu mii de șoapte 

Oameni cu chip de corb, ce îmi dădeau ocol… 

 

Eu fluture o noapte, ei … corbi să mă înghită, 

Mi-au pus pe aripi plumb, pe vise gânduri triste, 

Nu pot să zbor la stele, să poposesc uimită 

Pe razele ce plâng cu lacrimi contopite. 
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Ioan Popoiu: 

     Poezia dumneavoastră devine, treptat, tot mai dramatică, 

     următorul volum poartă titlul: 

     „13 Octombrie rece. Icarii timpului, 2016”.  

     Cum comentați ? 

 

Ana Podaru: 

     „13 Octombrie rece” este un volum dedicat mamei mele, el reprezintă ziua naşterii 

mamei mele şi luna morţii, dar luna reprezintă şi naşterea mea, astfel a devenit titlul unei 

poezii, la fel ca: 

     „Icarii timpului”, 

strict cu referire la copiii ce tind spre înalt.  

A fost o alegere bună ca titlu, chiar dacă este un titlu oarecum codat. 

 

Icarii timpului 

 
Din pântec, dorința de zbor către soare 

Copilul o are…născându-se viu 

Purtând moștenirea strămoșilor care 

Rămași fără aripi, păcatul și-l știu, 

Speranța mustește din fragede timpuri 

Când pasul devine mai ferm pe-al său drum, 

Dar urma se pierde dormind sub nisipuri 

Iar pasărea Pheonix renaște din scrum, 

Din nou o privire spre caldele raze, 

De pleoape căzute, se pierde-n ocean 

 

 

Și gândul respiră-n iluzii și oaze 

Când sufletul pare străin de alean, 

Curtean fără rege în turn de castel 

Cu mâinile-ntinse spre cerul cu stele, 

Când vântu-n duet cu un vechi menestrel 

Îi mângâie tâmpla cu versuri culese 

din inimi de munte, povești de izvoare, 

din miez de mesteacăn, lăstar ce nu moare, 

din clopot ecou, scrie versul în zare 

lumina din lună căzând la picioare. 
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Secunde se duc prin urlet de lup, 

Magnolii presară covor de petale, 

Iar foi dintr-o carte ce iute se rup 

Călcâiul demult nu mai poartă sandale, 

Covoare de stele și flori presărate 

Ascund spini și cuie, iar blânda făptură 

În cursa de iederi cu lacrimi udate 

Dorința din cale-i agață și fură… 

Și rupe…și fură speranța din lume 

Ajuns lângă visul născut din pruncie, 

Cu aripi de ceară nu-i vreme de glume 

Când seceta arde cerând veșnicie. 

  

 

Octombrie rece 

 
Octombrie rece, ce poți să-mi aduci? 

mi-ai pus la picioare sfârșit, început, 

pe frunzele-ți moarte ades au căzut 

din lacrima mea poveri mari de cruci, 

ce poți să-mi mai dai?… dă-mi toamnele mele, 

să sorb asfințit cu ochi de copil, 

nu-mi face cărări cu vântu-ți ostil 

pe frunte, pe mâini…mă plouă cu stele, 

 

Octombrie rece, genunchii mi-au stat 

la cruce de piatră plângând tremurat, 

în brațe cu flori… călcând apăsat 

mormântul, vorbind cu ecou…un oftat, 

 

octombrie rece, pe lume-ai adus 

o floare de mac… înflorind la apus, 

un cer ca de foc pe suflet mi-ai pus, 

sub el lac de lacrimi pe frunze s-a dus, 
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octombrie rece, cu teamă pășesc 

prin picuri de ploaie ce-mi biciuie trupul, 

sub clopot ce bate mă adăpostesc, 

în mine trăiește pădurea și… lupul. 

 

Ioan Popoiu: 

     Volumul ce urmează nu lasă loc niciunui dubiu: 

     „Cad îngeri din icoane”!  

     Volumul a fost premiat, dealtfel!  

     Ce ne puteți spune ? 

 

Ana Podaru: 

     Ca și celelalte volume, și „Cad îngeri din icoane” a fost lansat în cadrul zilelor Revistei 

Banchetul de la Lainici, la Liceul Carmen Silva din Petroşani şi Mănăstirea SF. Varvara 

din Petroşani, unde am avut un public impresionant, cu scriitori contemporani de renume, 

printre care nu pot să nu-l amintesc pe mentorul meu, scriitorul petroşănean Dumitru 

Velea şi pe marele scriitor Mihail Diaconescu. 

     Dumitru Velea a făcut posibilă apariţia acestui volum scriindu-i și prefaţa, fără 

dumnealui, acest volum nu ar fi existat, am avut susţinerea dumnealui din toate punctele 

de vedere, a fost premiat de Fundaţia I. D. Sârbu din Petroşani. Un volum care a primit 

foarte multe lucrări critice. 

 

Cad îngeri din icoane 

 

Cad îngeri din icoane pe trupul meu de gheață, 

Genunchii-mi sunt de piatră, nici nu mai pot a plânge, 

Cu fruntea aplecată mă rog în bălți de sânge, 

S-a prins un drob de sare sub pleoapă-n dimineață. 

Cad îngeri din icoane și sfinții mă-nconjoară, 

Mă scaldă-n mir și leacuri, mă ung cu apă vie, 

Din glasul lor psaltirea-i un dar de cununie, 

Mireasă îmbrăcată-n lințolii-n plină vară. 

Cad îngeri din icoane, se roagă Maica Sfântă, 

Eu nu mai am putere să-mi pun pe cap coroana, 

 

Din mine curge viața și-mi oblojește rana 

Un pustnic și un clopot ce pentru sfinți cuvântă. 

Cad îngeri din icoane, buchetul meu de cale 
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Înghite plin de sete din lacrimile-amare… 

M-au parfumat toți crinii, tămâia urcă-n zare, 

La gât nu port mărgele, e-un lanț cu șapte zale. 

Cad îngeri din icoane, se zguduie pământul, 

Pereții scot un murmur, suspină-n rând cu mine, 

Din lumânări lumina mă-nalță din ruine 

Când ceara se prelinge pecetluind cuvântul. 

Cad îngeri din icoane, la nunta mea se-adună 

Ce-a plămădit din lut cu mâini curate, sfinte, 

Mă rog la Demiurg să-mi fie, el, părinte, 

Când cerul și pământul cu mine se cunună. 

  

Ioan Popoiu: 

     Volumul este expresia lirică a luptei cu boala, pe care a trebuit să o înfruntați ? 

 

Ana Podaru: 

     Boala a apărut mai târziu, în 2017, exista cu siguranţă în corpul meu, spun asta pentru 

că întorcându-mă în timp, la primele mele scrieri, toate sunt premonitorii, poezia este 

glasul interior al sufletului. 

 

Ioan Popoiu: 

     Pe lângă aceste volume, sunteți prezentă într-o serie de Antologii! 

 

Ana Podaru: 

     Da, am participat la multe antologii printre care: 

,,Antologia Unghenenilor” de peste Prut, coordonată de Profesorul, scriitor Victor Cobzac- 

2017, 

Antologia ,,Iubiri înrourate’’, coordonator Liliana Liciu- 2017, Antologia ,,Nomazii 

Speranței’’, – coordonator Elena Volcinschi- 2017,   

Antologia prieteniei, vol. II, coordonator Mirela Minuța Alexa-2017, Antologia ,,Sub 

zodia poeziei”, coordonator Izabela Tănase-2017, Antologia pentru civilizația creștină- 

ASCIOR -2017- coordonator Nicolae Mușat,  

Antologia Poetica-2018 (poezii și prefață semnată Ana Podaru), condusă de Christian W. 

Schenk,  

Antologia ,,Clepsidra cu sentimente” - coordonator Mariana Moga - 2018,  

,,Dicționarul de reliefuri românești”-octombrie 2018, coordonator Mariana Moga,  

Antologia „Rochii de zăpadă”-2019, coordonator Daniela Toma, editura Art Creativ-

Bucureşti,  
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Antologia „Printre rânduri, printre gânduri, printre oameni”-2018, coordonator Mioara 

Luana Hususan etc. 

Următorul volum apărut se numeşte „Un ax infinit”, lansat la Lainici, apărut în 2018, cu 

sprijinul redactorului şef al revistei „Banchetul”, revistă ce  apare sub egida Uniunii 

Scriitorilor din România, unde sunt şi eu redactor.  

Iar cel mai drag proiect al meu se numeşte: 

„Păpuşi din pănuşi”, 

volum de poezii pentru copii, volum bilingv român-englez, apărut la Editura Art Creativ 

din Bucureşti, cu sprijinul Redactorului şef Daniela Toma, realizat împreună cu un grup de 

copii care au lucrat la ilustrate, în special Cătălina din Ungheni. 

 

Ioan Popoiu: 

     Ce planuri de viitor aveți ca poetă ? 

 

Ana Podaru: 

     Momentan lucrez la un roman, numit: 

„Punctul final”,  

un roman autobiografic ce ţine de perioada bolii şi de lupta cu maladia secolului.  

Mai am o nuvelă la care am încetat să mai lucrez, nuvelă numită  

„Destinul Magdalenei”, 

dar intenționez să reiau lucrul şi să o termin. 

 

Vă mulțumesc mult pentru bunăvoința acordată și vă doresc succes în continuare. 

 

Ioan Popoiu   
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FFFLLLOOORRRIIIAAANNN   PPPIIITTTTTTIIIȘȘȘ   

111999444333   ---   222000000777   

https://www.youtube.com/watch?v=PxaKmQMG-Us
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     Florian Pittiş 

     11 ani mai târziu… povestea continuă 
 

     Duminică, 5 august 2019, s-au împlinit 11 ani de la plecarea într-o lume mai bună a lui 

Florian Pittiş, extrem de îndrăgit actor de teatru şi film, regizor, traducător, interpret de 

muzică folk şi una din vocile care ne dezvăluiau lucruri incredibile despre natură, sănătate, 

tehnologie și istorie, în cadrul celebrei emisiuni de la TVR, „Teleenciclopedia”. 

 

     Pittiş a fost şi realizator de emisiuni radio şi cel care a pus bazele Radio România 3 Net, 

primul post public de radio din lume care a emis exclusiv pe Internet, post care astăzi îi 

poartă numele. Nu în ultimul rând, cel alintat „Moţu”, a fost un om complex, inegalabil 

prin generozitate şi naturaleţea incredibilă, o voce care adunase, parcă, toate misterele şi 

sensibilităţile lumii. 

      

     Florian Pittiş s-a născut la 4 octombrie 1943, la Bucureşti, fiind singurul fiu al unui 

pilot aviator, Nicolae Pitiş, comandant de escadrilă şi al Anei Pitiş, secretară de şcoală, 

casnică şi apoi croitoreasă, cea care „semănând cu Danielle Darieux”, dories - dar familia 

nu-i permisese - să devină actriţă. 

 

     Din câte se cunoaşte, numele său de familie a ajuns să fie scris cu doi de „t” dintr-o 

greșeală a angajatului stării civile, care pur şi simplu a completat eronat certificatul său de 

naștere. 

 

     La vârsta de 4 ani, cel alintat - de toţi, începând cu bunica sa din partea tatălui -  

„Moţu”, a debutat în teatru pe scena Teatrului Savoy în spectacolul „Congresul puştilor”, 

de Saşa Georgescu şi I. Avian, în rolul „Ciuculeţ”, în compania altor tineri interpreţi ca 

Flavia Buref, Ileana Cotrubaş sau Alexandru Lulescu. 

 

     A frecventat grădiniţa în limba română, dar şi cea de la „Maison des Français”, unde 

înregistrează primul mare „succes” muzical, el interpretând „Pe Mureş şi pe Târnave”, 

îmbrăcat fiind în costum popular. 

 

     În clasa a IV-a a pus în scenă actul III din „O scrisoare pierdută”, de Ion Luca 

Caragiale, repartizându-şi rolul cetăţeanului turmentat. 

Ca licean la „Gheorghe Lazăr”, se întâlneşte cu neuitatul actor Petre Gheorghiu, în calitate 

de conducător al cercului dramatic al elevilor - din care mai făceau parte viitori actori, ca 

bunul prieten Mihai Stan, Dan Tufaru, Marina Maican, Alinta Ciurdăreanu, Aimee 

Iacobescu şi alţii. 
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     În anul 1956 începe să frecventeze restaurantul „Ceahlăul”, care se afla în colţul străzii 

pe care locuia, şi unde era o formaţie extraordinară, care cânta „Rock Around the Clock”, 

al lui Bill Haley, la acordeon, ţambal şi la nai.  

Era momentul în care începea marea sa pasiune pentru muzica rock. 

 

     În 1958, a făcut figuraţie în spectacolul „Omul cu mârţoaga”, la Teatrul Naţional din 

București. La examenul de admitere de la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică 

„Ion Luca Caragiale” din Bucureşti nu reuşeşte, din cauza unor probleme de dicţie. 

Pittiş face, apoi, un an de Politehnică şi lucrează, concomitent, ca electrician la Teatrul 

Bulandra. E începutul perioadei în care va vedea de o sută şi ceva de ori „Cum vă place”, 

sau „D-ale carnavalului”, în care învaţă spectacolele pe dinafară, studiind intens arta unor 

mari actori ca Jules Cazaban, Ştefan Ciubotăraşu, George Mărutză, Clody Berthola şi alţii. 

 

     Ia lecţii de dicţie, îşi corectează rostirea, iar într-un caz de forţă majoră, când un actor 

lipseşte, eminentul regizor Liviu Ciulei îl invită să preia un rol - deja învăţat - din „Cum vă 

place”. 

 

     A urmat un nou examen de admitere şi perioada studenţiei la Institutul de Artă Teatrală 

şi Cinematografică, pe care-l va absolvi ca şef de promoţie. 

Este angajat la Televiziunea Română, apoi la Teatrul Bulandra, unde va interpreta 

numeroase roluri în spectacole regizate, în principal, de Liviu Ciulei, dar va demara şi 

propriile spectacole de poezie şi muzică, dedicate mai ales tinerilor. 

 

     Începând cu anul 1971, a început să poarte părul lung, şi a declarat întotdeauna că nu 

are de gând să renunţe la el, chiar dacă în acele vremuri, astfel de rebeli nu erau bine 

văzuţi. Peste ani, Pittiş îşi aminea că adesea era chemat la organele de partid, cele care 

cenzurau şi muştruluiau artiştii.  

Povestea Florian Pittiş că, de cum intra în sala cu activişti de partid, nici n-apuca bine să 

inchidă uşa în urma sa şi turuia: „Bună ziua, eu nu mă tund !”. 

 

     Prima piesă pusă în scenă ca regizor a fost „Față în față cu lumea”, un spectacol în 

colaborare cu Mircea Vintilă, realizat începând cu anul 1979, urmat de „Cum se numeau 

cei patru Beatles („City Sugar”), de Stephen Poliakoff, în traducerea sa - în 1980 - și 

„Poezia muzicii tinere” - un spectacol de muzică și poezie - în 1981. 

 

     Este parte a renumitului trio de neuitat Pittiş - Dan Tufaru - Anda Călugăreanu, sub 

bagheta unui alt mare dispărut, Alexandru Bocăneţ - în exact perioada de glorie a 

divertismentului TV -, participă la Cenaclul „Flacăra” - unde a cântat şi recitat 

dumnezeieşte, iar în anul 1992 întemeiază, alături de Mircea Baniciu, Mircea Vintilă şi  

http://www.rador.ro/wp-content/uploads/2017/07/radio-3-net-florian-pittis-890x395.jpg
http://www.rador.ro/wp-content/uploads/2017/07/radio-3-net-florian-pittis-890x395.jpg
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Vladi Cnejevici, formaţia Pasărea Colibri, cu care concertează până în 2001 şi împreună cu 

care înregistrează patru albume.  

După acel moment, locul său în formaţie a fost luat de Marius Baţu. 

 

     Regizorul Constantin Moruzan îl invită pentru prima dată la Radio, pentru a interpreta 

un rol alături de marele George Calboreanu, iar apoi, în 1965, a participat la serialul 

radiofonic „Cosma”, adaptat după romanul lui Panait Istrati, în regia lui Dan Puican. 

 

     Au urmat peste 40 de ani de evenimente la Radiodifuziune, în 1973, la 13 august, 

Florian Pittiş a devenit prezentatorul „Clubului Curioşilor”, de la fostul Program 3, apoi a 

realizat „Pittiş Show” - prin care a adus o contribuţie notabilă la popularizarea muzicii  

 

pop-rock, iar după Revoluţie, alături de Camelia Stănescu, a realizat emisiunea „Declaraţie 

de iubire”, la Radio România Cultural. 

 

     În anul 1998, i se oferă funcţia de director al postului România Tineret, şi, după o 

perioadă de gândire, îşi preia postul la 1 decembrie 1998. 

Cariera artistică a lui Pitiş înseamnă zeci de roluri în teatru.  

El a fost Alencon din “Elisabeta I”, de Paul Foster,  

Alioşka din “Azilul de noapte”, de Maxim Gorki,  

Edmund şi Jamie din „Lungul drum al zilei către noapte”, de Eugene O’Neill,  

sau Ariel din „Furtuna”, de William Shakespeare, toate în regia lui Liviu Ciulei şi, de 

asemenea, a jucat în celebrul “Hamlet”, al lui Alexandru Tocilescu, care a avut premiera în 

1985.  

 

A regizat, el însuşi, pe scena Bulandrei, spectacole precum: 

“Cum se numeau cei patru Beatles”, de Stephen Poljakoff, 

„Câinele grădinarului”, de Lope de Vega, 

„Meditaţiile Ritei”, de Willy Russel, şi 

„Black & White”, de Keith Waterhouse & Willis Hall,  

 

dar a jucat şi în câteva filme, precum: 

„Gioconda fără surîs” - 1967, regia Malvina Urşianu, 

„Adio, dragă Nela - 1972, regia Cornel Todea, 

„Veronica se întoarce” - 1973, regia Elisabeta Bostan, sau 

„Înnebunesc şi-mi pare rău - 1992, regia Ion Gostin. 
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     Pittiş a asigurat şi dublajul de voce în seria: 

„Aventurile Ursuleţului de Pluş”, şi în filmul: 

„Marea Aventură a Porcuşorului”, în rolul lui Winnie de Pluş, vocea în original 

aparţinându-i lui Jeff Bennet. 

 

     Pittiş a semnat şi cronici muzicale în diverse publicaţii, a fost membru şi purtător de 

cuvânt în Marea Lojă Națională din România şi a tradus în limba română textele unora din 

cântecele lui Bob Dylan, cum sunt: 

„A hard rain’s a-gonna fall” – „Va veni iar o ploaie grea”, 

„Death is not the end” - „Sfârşitul nu-i aici”, sau 

„Rainy day women” - „Toţi suntem puţin luaţi”. 

 

S-a căsătorit, la 12 martie 1999, cu Niculina Anda, de profesie educatoare. 

 

     Preşedintele României Ion Iliescu i-a conferit lui Florian Pittiş, la 7 februarie 2004, 

Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria D - „Arta Spectacolului”, 

„în semn de apreciere a întregii activităţi şi pentru dăruirea şi talentul interpretativ pus în 

slujba artei scenice şi a spectacolului”. 

      

     La 16 noiembrie 2004 Radio Romania Tineret se transformă în Radio3net, un post cu 

emisie pe Internet, un proiect al lui „Moţu”. Se schimbă modul de lucru, concepţia şi 

aparatura. Se formează asfel o comunitate online, în care ascultătorii sunt tot mai prezenţi, 

iar unii dintre ei au devenit chiar realizatori de emisiuni. 

 

     „Moţu” şi echipa sa, din care făceau parte, în acel an, 10 angajaţi şi 10 colaboratori, a 

pornit astfel în descoperirea unui tărâm neexplorat pe atunci în România.  

La festivitatea de lansare, Florian Pittiş a renunţat la unele din şuviţele sale rebele, aşa că, 

în loc de panglică de inaugurare, i-a fost tăiat părul.  

După ce s-a negociat cât de mare să fie „pierderea”, Ducu Bertzi a… făcut onorurile. 

 

     În doar câteva săptămâni de la lansarea oficială, Radio3net ajunge la 150.000 de 

accesări săptămânale din întreaga lume. 

Actualitate, interactivitate, muzică, teatru, dosare tematice, documentare ample, prezentări 

de evenimente şi de personalităţi, linkuri  spre nenumărate alte surse de informare şi de 

cultură de pe întreg mapamondul, plus cristalizarea unei echipe tinere, îndrăzneţe şi 

competente - iată principalele realizari ale lui Florian Pittiş ca „om de radio”, conform 

dictonului său preferat: 

 

„După mine, Progresul !”. 
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     Radio3net este parte a unei instituții publice de media, dar deosebit de concepțiile 

clasice ale unui post de radio. Legătura cu ascultătorii se face instantaneu, prin chat, iar 

camerele web oferă imagini din studio. Postul emite live 24/24/7 cu tronsoane realizate de 

moderatori sau colaboratori.  

 

     Temele (topicele) puse în discuție pe chat, sunt comentate prin intermediul 

moderatorului aflat în fața microfonului. 

Site-ul web al postului Radio3net găzduiește o colecție impresionantă de albume folk și 

rock, de povești ale teatrului românesc radiofonic și de înregistrări video de la festivalurile 

muzicale din țară. 

 

     Să amintim că, în afara activităţii artistice şi a celei legate de radio, Pittiş a fost membru 

şi preşedinte al Senatului Clubului Aristocratic al Rapidului, fiind un susţinător declarat al 

acestei populare echipe de fotbal, apoi că a fost una dintre vocile consacrate ale îndrăgitei   

 

emisiuni „Teleenciclopedia”, producţie a TVR, dar şi faptul că a fost un fumător -  poate 

prea pătimaş - de Carpaţi fără filtru, producţie „exclusivă” de Sfântu Gheorghe. 

 

     La 19 aprilie 2006, Florian Pittiş a participat la întâlnirea „Amfiteatrul Deschis Team 

Work”, cu titlul „Rockul de ieri - rockul de azi”, organizată de ONG-ul pentru tineret 

Team Work. La evenimentul desfăşurat la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, 

fostul solist al formaţiei Pasărea Colibri, a povestit participanţilor cum a evoluat cultura 

rock de la începuturi până atunci. 

 

     În mai 2006, Pittiş a primit un premiu al revistei VIP pentru proiectul Radio3Net şi tot 

în acea lună, împreună cu Ducu Berzti, a efectuat ultimul său turneu, în Statele Unite, 

pentru a susţine o serie de concerte în scop caritabil. Fondurile strânse au fost donate 

proiectului de construire a noii biserici româneşti “Sfântul Apostol Andrei” din statul 

Maryland, biserică a cărei construire a fost propusă de Părintele Calciu. 

 

     Din păcate, tot în anul 2006, a fost diagnosticat cu o boală gravă, cancer de prostată, 

care avea să-i macine trupul şi să-i grăbească sfârşitul. 

La 2 august 2007, cu doar câteva zile înainte de final, el a scris câteva rânduri prin care 

cerea medicilor care l-au îngrijit să respecte intimitatea suferinţei sale: 

 

      „Subsemnatul Florian Pittiş declar prin prezenta şi pe propria răspundere că nu doresc 

sub nici un motiv ca nici un aspect al bolii mele pentru care sunt internat să fie comunicat 

presei sau persoanelor neautorizate de mine.  
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Mulţumesc pe această cale întregului presonal  

medical al spitalului în care mă aflu internat pentru modul exemplar în care mi-au apărat şi 

îmi apără dreptul la intimitate şi pentru îngrijirea pe care mi-o acordă”. 

 

Cu tot respectul, 

Florian Pittiş. 

 

     Florian Pittiş a trecut la cele veşnice la 5 august 2007 şi, drept omagiu, o zi mai târziu, 

postul Radio3net i-a preluat numele. 

La 7 august, Florian Pittiş a fost condus pe ultimul drum, prin faţa Casei Radio, sute de 

colegi l-au aşteptat cu lacrimi în ochi şi cu buchete de flori, pe fundalul sonor al celebrelor 

sale melodii. Foştii colegi, prieteni, cunoscuţi şi admiratori ai lui Florian Moţu’ Pittiş au 

aplaudat minute în şir, cu durere, pentru ultima dată, prezenta îndrăgitului artist la Radio. 

Câteva ore mai târziu, el îşi găsea odihna de veci pe Aleea Actorilor din Cimitirul Bellu. 

La 2 octombrie 2008, Radio România şi Casa de Producţie Roton au lansat albumul „Sunt 

tânăr, Doamnă…”, care a omagiat amintirea regretatului Florian Pittiş.  

 

     Albumul cuprinde cele mai îndrăgite melodii şi cele mai cunoscute poezii interpretate 

de marele artist. Pe aceeaşi compilaţie se regăsesc şi gândurile unor buni prieteni de-ai 

„Moţului”: Mircea Florian, Ovidiu Lipan Ţăndărică, etc., precum şi fotografii ale 

îndrăgitului actor. 

  

     În 13 octombrie 2008, în cadrul obişnuitelor întâlniri cu publicul de la barul Ramada - 

Majestic de pe Calea Victoriei din Bucureşti, Teatrul Naţional Radiofonic a organizat 

audiţia spectacolului „Sfârşitul nu-i aici, Florian Pittiş - Moţu”, în premieră radiofonică, 

realizată după un  scenariu de Simona Vasiliu - consacrată marelui actor, muzician şi 

realizator de programe radiofonice pentru tineret. 

 

     La 3 octombrie 2014, Editura Casa Radio a lansat audiobook-ul „Moment poetic”, în 

interpretarea lui Florian Pittiş, apărut în Colecţia „Fonoteca de Aur”, seria „Spectacolul 

poeziei”. Datorită înregistrărilor din Fonoteca Radio România, realizate în perioada 1989-

2004, momentul a priljuit audiţia interpretării, de către actor, a versurilor marilor poeţi 

Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Ion Barbu, Gherasim Luca, Nicolae Labiş sau 

Ştefan Augustin Doinaş. 

 

     În fine, la 26 noiembrie 2015, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât, în 

unanimitate, ca, în amintirea sa, strada Gina Patrichi din zona Aeroportului Băneasa să se 

numească „Florian Pittiş”. 

 

http://www.rador.ro/wp-content/uploads/2016/11/mariana-mihut-florian-pittis.jpg
http://www.rador.ro/wp-content/uploads/2016/11/mariana-mihut-florian-pittis.jpg
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PPPAAAUUULLLOOO   CCCOOOEEELLLHHHOOO   ---   ZZZaaahhhiiirrr   

LLLeeeccctttuuurrraaa:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=8Qz2ACybM5w
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GGGEEEOOORRRGGGEEE   CCCOOOȘȘȘBBBUUUCCC   ---   CCCeeetttaaattteeeaaa   NNNeeeaaammmțțțuuullluuuiii   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=4gOLFk7w5go
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RRRAAADDDUUU   SSSTTTAAANNNCCCAAA   

111999222000   ---   111999666222   

https://www.youtube.com/watch?v=QhgBKbYLmJQ
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Sunt cel mai frumos din orașul acesta 
 

Sunt cel mai frumos din orașul acesta, 

Pe străzile pline când ies n-am pereche, 

Atât de grațios port inelu-n ureche 

Și-atât de-nflorate cravata și vesta. 

Sunt cel mai frumos din orașul acesta. 

  

Născut din incestul luminii cu-amurgul, 

Privirile mele dezmiardă genunea, 

De mine vorbește-n oraș toată lumea, 

De mine se teme în taină tot burgul. 

Sunt Prințul penumbrelor, eu sunt amurgul... 

  

Nu-i chip să mă scap de priviri pătimașe, 

Prin părul meu vânat, subțiri trec ca ața, 

Și toți mă întreabă: sunt moartea, sunt viața? 

De ce-am ciorapi verzi, pentru ce fes de pașe? 

Și nu-i chip să scap nici pe străzi mărginașe... 

  

Panglici, cordeluțe, nimicuri m-acopăr, 

Când calc, parcă trec pe pământ de pe-un soclu. 

Un ochi (pe cel roz) îl ascund sub monoclu 

Și-ntregul picior când pășesc îl descopăr, 

Dar iute-l acopăr, ca iar să-l descopăr... 

  

Celălalt ochi (cel galben) îl las să s-amuze 

Privind cum se țin toți ca scaiul de mine. 

Ha! Ha! Dac-ați ști cât vă șade de bine 

Tot sărind, țopăind după negrele-mi buze, 

Cellalt ochi s-amuză și-l las să s-amuze. 

  

C-un tainic creion îmi sporesc frumusețea, 

Fac baie în cidru de trei ori pe noapte 

Și-n loc de scuipat am ceva ca un lapte, 

Pantofi cu baretă-mi ajută zveltețea 

Și-un drog scos din sânge de scroafă, noblețea. 
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Toți dinții din gură pudrați mi-s cu aur, 

Mijlocul mi-e supt în corset sub cămașe, 

Fumez numai pipe de opiu uriașe, 

Pe brațul meu drept tatuat-am un taur 

Și fruntea mi-e-ncinsă cu frunze de laur. 

  

Prin lungile, tainice unghii vopsite, 

Umbrela cu cap de pisică rânjește 

Și nu știu de ce, când plimbarea-mi priește, 

Când sunt mulțumit c-am stârnit noi ispite, 

Din mine ies limbi și năpârci otrăvite. 

  

Din mine cresc crengi ca pe pomi, mătăsoase, 

Și însăși natura atotștiutoare 

Ea însăși nu știe ce sunt: om sau floare? 

Sau numai un turn rătăcit printre case, 

Un turn de pe care cad pietre prețioase? 

  

Sunt cel mai frumos din orașul acesta, 

Pe străzile pline când ies n-am pereche, 

Atât de grațios port inelu-n ureche 

Și-atât de-nflorate cravata și vesta. 

Sunt cel mai frumos din orașul acesta. 

 

Radu Stanca 
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NNNIIICCCOOOLLLAAAEEE   LLLAAABBBIIIȘȘȘ   

111999333555   ---   111999555666   
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Nichita și Labiș 
 

     În anii ’50 ai secolului trecut, Nicolae Labiş (2 decembrie 1935 – 22 decembrie 1956) 

şi Nichita Stănescu erau doi poeţi foarte tineri, în plină ascensiune.  

Amândoi au devenit rapid celebri. Mai întâi Labiş. Puţin mai târziu, Nichita. 

 

     Nicolae Labiș era mai tânăr decât Nichita cu doi ani.  

Ceea ce nu se ştie este că Nichita a avut un adevărat „complex Labiş”, fiind tot timpul 

intimidat, inhibat de prezenţa fizică şi poemele autorului „Morţii căprioarei”. 

 

„Când eram student la Universitate, Nicolae Labiş urma,  

alături de alţi viitori scriitori, Şcoala de Literatură”, 

 

povestea Nichita unor prieteni, în 1979. Într-o zi, în pauză, am auzit cum o colegă urla ca 

un megafon : 

– Stimaţi tovarăşi, printre noi se află marele poet Nicolae Labiş.  

Să-l rugăm să ne citească o poezie… 

Bătrânilor, Labiş nu ne-a citit nimic. Ne-a recitat poemul „Moartea căprioarei”.  

Am fost copleşit… Până atunci credeam că sunt şi eu un poet mare.  

Ei bine, în momentele când Labiș recita, mi-am dat seama cât de mare poet era el şi cât de 

prost eram eu. După asta mai mâzgăleam şi eu câte o poezie.  

Despre izvoare, să zicem.  

O transcriam frumos şi o arătam unui prieten. 

– Da, e drăguţă, strâmba din nas prietenul.  

Îmi pare rău însă să-ţi spun că Nicolae Labiş a scris şi el o poezie pe această temă.  

A lui e genială, incomparabilă.  

E mai originală, are imagini mai reuşite, e o minune, ce mai. 

Scriam o poezie de dragoste şi o arătam unei colege care îmi plăcea. 

– Sigur, versurile tale sunt simpatice, spunea fata condescendent.  

Dar se compară ele cu celebrele versuri ale lui Labiş : 

 

„Azi m-am îndrăgostit, e-un curcubeu 

Deasupra lumii sufletului meu” ?  

 

Mai încearcă, până la urmă nu-i rău deloc, spunea ea plictisită şi se îndepărta. 

Ajunsesem să încui uşa când scriam ceva, de parcă aş fi săvârşit o crimă.  

Mi-era ruşine că scriu poezii atât de slabe în comparaţie cu ale lui Labiș şi mă temeam tot 

timpul să nu mă fac de râs. În general, mă prefăceam că nu scriu nimic.  
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     Apoi s-a întâmplat groaznicul accident în care a pierit Labiş.  

Am suferit mult pentru dispariţia talentatutlui poet, pe care îl iubeam cu toţii şi pe care îl 

consideram liderul generaţiei noastre.  

El a trecut din viaţă direct în legendă.  

Peste un an sau doi, mă plimbam prin Cişmigiu cu prima mea iubită-scriitoare ( o poetă 

celebră în epocă, dar nu-i dăm numele – n.n.).  

Îi recitam din Rilke şi din poemele mele. 

– Ştii cu cine m-am… culcat eu prima dată ? m-a întrebat fata pe neaşteptate şi fără nicio 

legătură cu ceea ce-i spuneam eu. 

– Nu! Cu cine ? 

– Cu Nicolae Labiş ! 

Ah, m-am gândit, Labiş ăsta nici mort nu mă lasă să trăiesc… 

Treaba e, bătrânilor, că eu n-am îndrăznit niciodată, cât a trăit Labiş, să public vreo poezie. 

Labiş a murit în decembrie 1956, iar eu am debutat în primăvara lui 1957.” 

 

P.S. 

„Mărturisirea” lui Nichita mi-a fost comunicată de un poet optzecist.  

Am verificat corectitudinea unor informaţii din monologul autorului celor „11 elegii” 

Într-adevăr, Nichita a debutat în martie 1957, cu trei poezii, în revistele „Tribuna” şi 

„Gazeta literară”. 

     Am revenit puţin asupra textului, amintindu-mi exact ritmul rapid al dialogului purtat 

de Nichita cu iubita lui. A mai fost şi o înjurătură la adresa lui Labiş, dar n-am mai 

reprodus expresia… 

 

Şerban Tomşa 
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Nicolae Labiș.  

Ipoteze despre o moarte misterioasă 
 

     Era cea mai lungă noapte a anului 1956, 21 spre 22 decembrie.  

Într-o cameră a Spitalului „Central” din Bucureşti, după zece zile de speranţe şi disperări, 

Nicolae Labiş înţelegea că va muri, că drumul înapoi spre viaţă îi fusese iremediabil închis 

atunci când destinul sau o mână „prietenoasă” îl împinsese spre linia tramvaiului de la 

Colţea. 

     În urmă cu 20 de zile împlinise 21 de ani şi era unul dintre cei mai iubiţi şi mai 

incomozi poeţi ai generaţiei sale. Acum Nicolae Labiş cerea oxigen. Cerea oxigen şi striga 

că „e al naibii de frumos să trăieşti”. După zece zile de luptă cu moartea, „pasărea cu clonţ 

de rubin” se dovedea a fi fost mai puternică. Nicolae Labiş a murit fără să înţeleagă cine şi 

de ce. 

     Ipoteza oficială a fost cea conform căreia, fiind învăluit în aburii alcoolului, poetul ar fi 

alunecat, fatal, între bordura şi platforma staţiei de tramvai de la Colţea, îndreptându-se, în 

secret, spre locuinţa balerinei Maria Polevoi, pe care o cunoscuse la Capşa chiar în seara 

aceea (spun unii) şi a cărei invitaţie discretă o acceptase.  

     În procesul-verbal semnat în ziua de Crăciun a anului 1956 de balerina care peste 22 de 

ani avea să se sinucidă cu o supradoză de somnifere în singurătatea garsonierei sale de pe 

Calea Călăraşi, aceasta declara simplu că ceea ce s-a întâmplat pe refugiul de la Colţea a 

fost un accident. 

     „Traumatism al coloanei vertebrale şi paraplegie”, acesta a fost diagnosticul pus de 

medici la momentul la care tânărul, care de-abia împlinise 21 de ani, l-a primit atunci când 

a fost dus la spital după accidentul petrecut pe linia tramvaiului de la Colţea.  

     Era unul dintre cei mai iubiţi şi mai incomozi poeţi ai generaţiei sale. Povestea acelei 

nopţi teribile de 9 decembrie, a rămas tulbure până astăzi. În aburii ei se amestecă imagini 

cu restaurantul Capşa, o misterioasă balerină rusoaică, alcool, întuneric, imprevizibil, o 

misterioasă mână criminală, o linie de tramvai întunecată şi centrul Bucureştiului de acum 

mai bine de jumătate de secol. 

     „Cum a dat nenorocirea asta peste capul tău?…Ai fost beat?”, povesteşte Imre Portik în 

volumul său conversaţia pe care ar fi avut-o cu poetul când l-a vizitat la spital.  

„Nu, n-am fost beat”, i-a răspuns Labiş sigur pe el.  

„E adevărat că am băut în după-amiaza şi în seara aceea, dar nici măcar ameţit n-am fost”. 

„Cum ai putut să cazi sub tramvai treaz?”  

„Nu am căzut singur, am fost îmbrâncit din spate de cineva…”  

Şi discuţia continuă:  

„De cine, îl cunoşti?”  
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„Nu ştiu cine a fost.  

N-am avut timp să mă uit înapoi, pentru că îmbrâncitura m-a proiectat, cu braţele ridicate, 

pe grătarul între vagoane. Încleştasem degetele mâinilor de o bară a grătarului, dar încet, 

încet alunecam tot mai jos, iar picioarele tot mai mult ajungeau sub vagonul-remorcă. 

Eram cu capul în aer, cu faţa în jos şi vedeam cum sar din şine scântei galbene şi verzui.  

În timp ce eram târât aşa, am simţit câteva lovituri puternice ale vagonului din urmă în 

spate. (…)  

     Am aşteptat în loc până când motorul a ajuns în dreptul meu cu viteză redusă, însă 

văzând că va depăşi capătul zonei de refugiu, am pornit în urma lui, dar n-am reuşit să fac 

nici doi paşi, când m-am trezit împins din spate spre grătar.  

Nu aveam intenţia să iau tramvaiul din mers, fiindcă trebuia să văd întâi în ce tramvai şi în 

ce vagon se urcă ea.” 

„Ea” era misterioasa balerină Maria Polevoi. Care, așa cum spuneam, peste 22 de ani avea 

să se sinucidă cu o supradoză de somnifere în singurătatea garsonierei ei de pe Calea 

Călăraşi, aceeaşi garsonieră în care Nicolae Labiş n-a mai apucat să ajungă niciodată, căci 

se pare că pentru ea plecase poetul de la Capşa în noaptea aia, ca s-o însoţească mai mult 

sau mai puţin discret în locuinţa ei.  

În ziua de Crăciun a anului 1956, când Labiş deja nu mai era pe lume, Maria Polevoi 

declara simplu că ceea ce s-a întâmplat pe refugiul de la Colţea a fost un accident. 

 

Ipoteze 
 

     Adunate în volumul „Moartea unui poet” al lui Gheorghe Tomozei, apărut la Editura 

Cartea Românească, mărturiile despre ceea ce s-a întâmplat în noaptea accidentului nu fac 

decât să adâncească misterul, nicidecum să-l lămurească.  

Declaraţia martorului Isac-Grişa Schwartzman vine în sprijinul primei ipoteze, cea 

oficială, ce avea să fie contestată apoi, sub influenţa mărturiilor pe care se pare că Labiş le-

a făcut înainte să moară. 

     Scriitorul Mihai Gafiţa, care i-a fost profesor la Şcoala de literatură, a reconstituit orele 

târzii din 9 spre 10 decembrie: 

„Am stat şi eu de vorbă, chiar în zilele când Labiş se mai afla în viaţă, pe patul de spital, 

am stat de vorbă cu principala martoră (M. Polevoi)… Am întrebat şi altă lume, am 

reconstituit pas cu pas itinerariul lui Labiş în acea noapte, am verificat când şi cum şi cât 

alcool s-a consumat şi care a fost partea nefericitului poet.  

Pentru mine azi e foarte clar; în mod normal, din acest punct de vedere, nu avea cum să se 

lovească el de tramvai sau să se plaseze în aşa fel încât să-l lovească tramvaiul!…  

Am reconstituit în acea zi după-amiaza precedentă a lui Labiş, ca să aflu unde s-a petrecut  

şi cum apariţia sâmburelui de otravă ori a clipei înveninate care avea să-l piardă la 

ceasurile două din noapte.  



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

582 

 

 

     Cuiva am povestit toate cele ce au fost. Pe hârtie nu le-am pus niciodată şi nici nu ştiu 

dacă o voi face… Nu atârna totul de Labiş însuşi”.  

Unui alt scriitor, Florin Mugur, Labiş i-a povestit: 

„După ce am căzut pe linia tramvaiului, am văzut roata venind spre capul meu.  

Pe urmă ceva mă împingea din spate  şi roata iarăşi se apropia.  

Asta s-a întâmplat de trei ori”. 

 

Semne de întrebare 
 

     Cea de-a doua ipoteză, argumentată de mai mulţi prieteni ai poetului şi oameni de 

litere, este că, devenind incomod pentru sistem, deşi fusese un adept sincer al idealurilor 

comuniste, poetul trebuia eliminat.  

Alături de studiul lui Tomozei, argumentele acestei ipoteze sunt strânse în mai multe 

volume, precum: 

„Hora morţii. Consemnări despre prietenul meu Nicolae Labiş”, de Imre Portik, 

„Timpul asasinilor. Documente şi mărturii despre viaţa, moartea şi transfigurarea lui 

Nicolae Labiş”, de Cezar Ivănescu şi Stela Covaci sau 

„Nicolae Labiş”, de Florentin Popescu. 

     Pe patul de spital se pare că poetul le-ar fi povestit câtorva prieteni ce se întâmplase de 

fapt atunci, pe refugiul tramvaiului 13, iar spusele lui au fost mai departe istorisite de ei, 

deşi, aşa cum Mihai Stoian precizează în paginile publicate de Tomozei,  

„după atâţia ani, simt că printre lucrurile preluate de la el se insinuează, inevitabil, şi altele 

ştiute de la cine ştie cine, de la prieteni, «şoapte» de coridor – de la spital – etc. Sper să nu 

altereze astfel prea mult spusele lui”. 

„Îmi aduc aminte că vorbea despre o scurtă vizită la «Capşa», apoi, însoţit de doi bărbaţi şi 

de o femeie, balerină, coborâseră în pasaj la «Victoria». Din staţia de la Piaţa Bălcescu 

(…) a vrut să ia un tramvai nu spre casă, ci spre casa femeii, a încercat să se urce prin faţă 

la clasa a doua, dar cineva l-ar fi îmbrâncit în ultima secundă, s-a prins de grătarul 

intermediar dintre vagoane: 

„Ţineam ochii mari deschişi şi vedeam cum, din capul meu izbit de caldarâm, ies scântei”. 

Labiş îşi semnase sau îi fusese, cu mână sigură, semnată condamnarea la moarte.  

Lucru pe care profesorul dr. Firică, medicul care s-a ocupat de cazul lui, l-a ştiut din prima 

clipă: 

„Mi-a revenit trista sarcină să constat, încă de la primul examen, că accidentatul nu avea 

nici o şansă: măduva era complet secţionată. Tot ce puteam face era să-i prelungim viaţa 

cu câteva zile”. 

     Chemat de urgenţă la rugămintea lui Labiş, diagnosticat cu „traumatism al coloanei 

vertebrale, paraplegie”, prietenul şi colegul lui de cameră Aurel Covaci este cel căruia 

poetul i-a dictat poate cea mai importantă „mărturie” despre moartea sa: 
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„Pasărea cu clonţ de rubin 

S-a răzbunat, iat-o, s-a răzbunat. 

Nu mai pot s-o mângâi. 

M-a strivit 

Pasărea cu clonţ de rubin. 

Iar mâine 

Puii păsării cu clonţ de rubin 

Ciugulind prin ţărână 

Vor găsi poate 

urmele poetului Nicolae Labiş 

Care va rămâne o amintire frumoasă…”. 

 

Simplu accident? 
 

     „Nu, domle’, nu l-a omorât nimeni” 

Locotenentul Ioan Grozavu, cel care s-a ocupat de ancheta acelui accident care a aprins 

imaginaţia şi a stârnit atâtea ipoteze niciodată elucidate, povestea într-un interviu acordat 

Marei Răducanu în urmă cu câţiva ani: 

„Nu, domle’, nu l-a omorât nimeni. A alergat după tramvaiul 4, mai şi băuse puţin şi a 

alunecat. Din câte ştiu eu se certase cu cineva la restaurantul unde mâncase, iar la plecare 

s-a ţinut după rusoaică. Nu îmi mai amintesc cum o cheamă. Ea a simulat că se urcă în 

vagon, dar nu s-a mai urcat. El a trăit cu impresia că ea este în tramvai, a alergat să-l 

prindă să meargă cu ea şi a căzut.”  

     Iar ipoteza de simplu accident a lui Ioan Grozavu este confirmată şi de cele consemnate 

în procesul-verbal de constatare al incidentului încheiat de sergentul major Gheorghe 

Aurelian, care îşi făcea rondul de noapte în zonă: 

„Astăzi 1956, 10 decembrie ora 2,40 noi sergentul major Gheorghe Aurelian din DMC 

fiind de serviciu în postul Bd. Nicolae Bălcescu am fost sesizat că s-a produs un accident 

de circulaţie. Deplasându-mă la faţa locului, am constatat următoarele: 

Udroiu Mihai, născut la 28 decembrie 1928, în comuna Ciunuieni, raionul Horezu, 

regiunea Piteşti, fiul lui Moise şi al Paraschivei, domiciliat în Bucureşti, Strada Mihai 

Eminescu nr. 137, raionul 1 Mai – când a ajuns la circa 4 metri la capătul refugiului de 

tramvai, înainte de a opri tramvaiul pe loc, numitul Labiş Nicolae, domiciliat în Bucureşti, 

Şoseaua Kiseleff nr. 10, raionul Stalin, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a luat 

tramvaiul din mers, urcându-se pe la uşa din faţa remorcii. Aceste uşi nu sunt acţionate de 

către încasatori, ci sunt manevrate de călători. Urcându-se pe scară, neputându-se ţine, a 

căzut jos apucându-l platforma remorcii şi scara, iar la ţipetele publicului tramvaiul a oprit, 

după care a fost scos de sub scară şi transportat la Spitalul Colţea, rămânâd internat.”  
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     Cine minte şi cine spune adevărul?  

Pe patul de spital, înainte să moară, Labiş era sigur că a fost împins, că n-a fost un simplu 

accident.  

Era, se pare, prima noapte în care tramvaiele circulau în Bucureşti după 12 noaptea… 

Semn al destinului! 
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Nicolae Labiș a fost asasinat de un agent al Securității.  
 

     Poetul cântase la o nuntă „Trăiască Regele”, cu doar câteva săptămâni înainte de 

moarte 

Criticul literar Alex Ștefănescu publică pe pagina domniei sale de Facebook un text amplu 

despre circumstanțele în care a survenit moartea lui Nicolae Labiș, unul dintre cei mai 

talentați poeți români din toate timpurile.  

Despre moartea prematură a acestuia, întâmplată la doar 21 de ani, se vorbește adesea ca 

despre una acccidentală, în realitate fiind, de fapt, un asasinat politic, arată Alex 

Ștefănescu. 

     Criticul mai spune că Labiș făcea parte dintr-un lot anchetat deja de Securitate, care 

urma să fie aruncat în temnițele comuniste. Pe genialul tânăr poet, datorită faimei sale 

uriașe, au preferat însă să-l lichideze decât să-l aducă în lanțuri în fața tribunalului, 

stârnind mânia opiniei publice care îl adora.  

     Criticul mai spune, citând un prieten din copilarie de-al poetului, care s-a înverșunat să 

afle adevărul despre „accident”, că Labiș ar fi cântat „Trăiască Regele” cu doar câteva 

săptămâni înainte să ajungă sub tramvai. 

 

Redăm integral mai jos informațiile oferite publicului de Alex Ștefănescu: 

(text destinat celor care, în necunoștință de cauză, fac, chiar pe pagina mea de facebook, 

presupuneri în legătură cu modul cum a murit Nicolae Labiș) 

     Nicolae Labiș a fost asasinat de un agent al Securității, care l-a împins între primul și al 

doilea vagon al unui tramvai în seara zilei de 9 decembrie 1956, în zona Spitalului Colțea, 

din București. Cu coloana vertebrală fracturată a fost dus la acest spital, apoi mutat la 

Spitalul de Urgență. Acolo, imobilizat în pat, a primit vizitele unor prieteni, ale unor 

admiratori, ale surorii lui, Margareta Labiș, a dictat și o poezie și a murit în dimineața zilei 

de 22 decembrie. 

     A fost asasinat pentru că făcea parte dintr-un „lot” de tineri anchetați de Securitate și, 

inevitabil, viitori deținuți politici.  

(În discuții particulare ei aprobaseră revolta anticomunistă declanșată la 23 octombrie 

1956 la Budapesta și încheiată printr-un masacru săvârșit de trupele sovietice de ocupație 

în noaptea de 10-11 noiembrie 1956. Mai mult, susținuseră că o asemenea mișcare ar 

trebui organizată și la București.)  

     Pe Nicolae Labiș ar fi fost greu să-l aducă cineva în fața unui tribunal militar și să-l 

condamne la închisoare pentru că, deși foarte tânăr, avea o faimă imensă.  

Datorită înzestrării excepționale pentru poezie, dar și datorită intenției oficialității 

comuniste de a face din el un simbol al apariției unei „noi literaturi” în România, ajunsese, 

la numai 21 de ani, un personaj aproape legendar.  
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     Nu putea fi judecat, aureola lui nu încăpea într-o sală de judecată. În aceste condiții s-a 

hotărât suprimarea lui. 

Nu este locul aici să desfășor toate informațiile și argumentele de care dispun ca să 

demonstrez că a fost vorba de o crimă politică, și nu de un accident de circulație.  

(Am să o fac într-o carte, la care lucrez în prezent.)  

     Vreau însă să atrag atenția asupra unui volum memorialistic de mare interes pentru 

elucidarea cazului, semnat de un prieten al lui poetului și publicat în 2005, post-mortem, 

într-un tiraj confidențial (astfel încât rămas aproape necunoscut criticilor și istoricilor 

literari): 

Portik Imré, „Hora morții”, consemnări despre prietenul meu Nicolae Labiș, ediție îngrijită 

de profesor Florin Diac, lucrare apărută sub egida „Societății pentru Învățătura Poporului 

Român”, București, Ed. Oscar Print, 236 pagini. 

Portik Imré, fiul unui muncitor la căile ferate din Reghin, a fost coleg (și foarte bun 

prieten) cu Nicolae Labiș la Școala de Literatură „Mihai Eminescu” din București, unde a 

fost admis în 1952. Bolnav de plămâni, a murit în 1992, la Sânnicolau Mare.  

Istoricul scrierii și publicării cărții este schițat, într-o scurtă prefață, de Margareta Labiș:  

 

„Îndurerat de pierderea celui mai bun prieten, Portik Imré a urmărit tot ce s-a scris 

despre poet de-a lungul anilor, cu intenția de a elucida misterul morții lui Nicolae Labiș.  

Autorul nu a putut să-și publice cartea în timpul vieții.  

După moartea lui, o copie a manuscrisului - purtând ștampila învechită a unei cunoscute 

edituri din capital - a fost dăruită, spre publicare, familiei poetului Nicolae Labiș, de sora 

autorului, prof. Elisabeta Gheorghișan”. 

 

     Se înșeală cine crede că Nicolae Labiș era un naiv, care se lăsa manipulat de 

propaganda comunistă. A fost un naiv, pe la 14-15 ani.  

Cu inteligența lui sclipitoare, cu luciditatea lui, cu o intuiție a vieții care nu putea să nu 

sesizeze nefirescul, dus până grotesc, al stilului de viață comunist, el a înțeles foarte repede 

în ce vremuri nefericite, nefavorabile pentru literatură, s-a întâmplat să se nască.  

Și a început să lupte pentru libertatea lui (iar dacă ar fi trăit mai mult, foarte probabil ar fi 

luptat și pentru libertatea altora). 

     Totuși, puțini știu că, în repetate rânduri, încă de pe vremea când era considerat un 

reprezentant al „literaturii noi”, el a contrariat prin nonconformism autoritățile comuniste. 

Iată un episod din biografia lui Nicolae Labiș evocat de Portik Imré: 

„Prietenia noastră [...] a fost pusă la încercare, cu ocazia punerii în discuție, în adunarea 

organizată pe școală, a lui Labiș pentru așa-zisele sale abateri de la disciplina școlii, prin 

introducerea și colportarea în școală între colegi a unor publicații interzise, prin intenția lui 

de a-l vizita pe Arghezi, dar mai ales prin admirația lui față de «literatura putrefacției»”. 
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     La această dezbatere, constrâns de activiștii comuniști, Portik Imré a condamnat formal 

„decadentismul”, dar a refuzat să spună ceva împotriva prietenului său.  

După discuții aprinse, la care au participat profesori și elevi, Nicolae Labiș a scăpat cu o 

pedeapsă ușoară, fiind consemnat în școală (care avea și internat) trei săptămâni. 

     În perioada școlii - își amintește Portik Imré - , Nicolae Labiș îl frecventa pe un anticar 

care vindea, discret, cărți interzise.  

Între tânărul poet, anticar și diferiți clienți ai acestuia se stabilise un fel de complicitate, 

netrădată de niciunul dintre ei. 

     Circumspecția și ostilitatea autorităților față de Nicolae Labiș s-au amplificat în timp, 

ducând printre altele la acuzarea lui de viol (pentru că sărutase o fată pe o bancă, în curtea 

școlii!). La o ședință inchizitorială - ca multe din acea epocă - s-a cerut și s-a votat darea 

lui afară din UTM: 

„Propunerea biroului organizației de bază ca Labiș Nicolae să fie exclus din UTM era 

«motivată» și de alte păcate, anterioare, făcându-se o legătură directă între literatura 

«decadentă», ideologia «burgheză» și încălcarea normelor «moralei comuniste». [...] de 

data asta, cei ce întocmiseră referatul atacau frontal și total pe Labiș și nu dădeau nicio 

șansă prietenilor și iubitorilor de adevăr de a-l apăra fără a fi stigmatizați la rândul lor. 

     Momentul atacului era bine ales. Psihoza fricii de a nu ajunge pe lista celor ce după 

primul an vor fi trimiși în «producție», sau acolo de unde au venit, a făcut ca toți vorbitorii 

să-l condamne pe Labiș, și să nu-mi asculte îndemnurile la o judecată dreaptă.  

De două ori mi s-a dat cuvântul, iar a treia oară - fiind refuzat - l-am luat singur.  

[...] Apoi s-a trecut la vot. 

− Cine este pentru exluderea din UTM a tovarășului Labiș Nicolae să ridice mâna, a spus 

Stoian. 

Știam că mulți doresc căderea lui Labiș, însă atâtea mâini ridicate nu visaseră nici 

organizatorii mascaradei, pentru după numărarea lor doar una singură lipsea pentru ca să 

fie «unanimă». [...] 

     Cu toate că eram conștient de faptul că gestul meu nu mai poate schimba nimic, am 

votat contra propunerii biroului.” 

Aceasta era atmosfera în care trăia poetul venit din nordul Moldovei, incompatibil, pin 

noblețea lui, cu promiscuitatea stilului de viață comunist.  

Din sintagma „tovarășul Nicolae Labiș”, cuvântul „tovarășul” cade ca o coajă inaderentă. 

În atmosfera de teroare ideologică (dar și pe fondul unei invidii viscerale a celor din jur), 

situația poetului se înrăutățește rapid , el ajungând în scurtă vreme un proscris: 

„De fapt, observasem mai de mult că l-au ajuns zilele în care până și prietenii săi cei mai 

buni de altădată se îndepărtau de el, îl ocoleau și se fereau să fie văzuți împreună cu el. 

Acest proces de izolare s-a accentuat după Congresul Scriitorilor [din iunie 1956], fiindcă 

niciunul dintre cunoscuții lui, care ținea la cariera literară, nu-și permitea să fie văzut 

împreună cu cel ce respingea «îndrumarea partidului»”. 
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     „La căsătoria lui Toma Atanasiu cu Ioana Zamfir, colegi de ai noștri, în prezența 

nuntașilor, ce nu erau în număr mai mare de douăsprezece persoane, la un moment dat 

[Nicolae Labiș, cu numai câteva săptămâni înainte de moartea sa] a început să cânte, 

acompaniat în surdină și de alte voci, Trăiască regele.[nu era pentru prima oară].  

Nu știu cât de tare o fi cântat de data asta, însă știu de la el că vocea lui a ajuns la urechile 

celor ce erau plătiți pentru veghe și supraveghere, precum și conducerea Uniunii. [...] 

     Îngrijorarea lui Labiș era întemeiată fiindcă, așa cum amintește I. Băieșu, «în ziua când 

a murit, Labiș era un scriitor interzis. El nu avea voie să publice în perioada aceea.»” 

Cel mai impresionant și semnificativ pasaj al evocării lui Portik Imré îl constituie acela 

referitor la zilele care au urmat după împlinirea de către Nicolae Labiș a vârstei de 21 de 

ani, la 2 decembrie 1956: 

„De când îl cunoșteam, doar în acele zile de decembrie l-am văzut atât de preocupat de 

soarta lui. Până atunci părea liber și independent, ca un albatros în zbor [...]  

Acum era frământat de tot felul de gânduri, fiindcă tinichele legate de coadă, în mod 

deschis sau tainic, îi îngreunau tot mai mult zborul. [...]” 

În acele zile, poetul i-a făcut prietenului său o confesiune zguduitoare: 

„Indiferent ce voi rezolva la editură, peste trei zile vor fi la tine [la Covasna].  

Asta va fi sâmbătă sau, cel târziu, duminică.  

Trebuie să dispar pentru un timp din fața și din ochii lor.  

Și, ca să nu dea de urma mea, nu o să spun nimănui când și unde plec.  

Dar nu vorbi nici tu despre asta nimănui, nici măcar lui Luca, Raicu sau Covaci.  

Vreau să dispar din București fără urmă.” 

Trebuie să dispar pentru un timp din fața și din ochii lor... Cu instinctul lui de ființă liberă, 

Nicolae Labiș simțea că este vânat.  

N-a dispărut din București și, drept urmare, a dispărut de pe fața pământului. 

     Mihail Stoian, citat de Portik Imré, își amintește o mărturisire făcută de poet pe patul de 

moarte: 

„La spital mi-a povestit cum s-a consumat acccidentul... îmi aduc aminte că vorbea despre 

o scurtă vizită la «Capșa», apoi, însoțit de doi bărbați și o femeie, balerină, coborâseră în 

pasaj, la «Victoria» [...] a vrut să ia tramvaiul, nu spre casă, ci spre casa femeii, a încercat 

să se urce prin față la clasa a doua, dar cineva l-ar fi îmbrâncit și, în ultima secundă, s-a 

prins de grătarul intermediar, dintre vagoane: 

«țineam ochii mari deschiși - i-a spus Nicolae Labiș lui Mihail Stoian -  

și vedeam cum din capul meu izbit de caldarâm ies scântei»”. 
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Gânduri de la oamenii care știu ce-i viața! 

Sfaturi din viață de la bătrânii japonezi.  

 

„Când te oprești să alergi după lucrurile greșite,  

le dai lucrurilor bune șansa de a te găsi”. 

 

     Să fii ceea ce ești! 
 

Una dintre cele mai mari provocări în viață este să fii tu însuți într-o lume care încearcă să 

te facă precum toți ceilalți.  

Cineva va fi întotdeauna mai frumos ca tine, mai deștept sau mai tânar, însă nimeni nu 

poate fi ca tine.  

Nu te schimba ca oamenii să te placă.  

Fii tu însuți și oamenii potriviți te vor iubi pe tine, cel adevărat. 

 

     Trecutul 
 

Nu vei putea începe următorul capitol din viața ta, dacă vei continua să îl citești pe ultimul. 

 

     Frica să greșești 
 

Făcând ceva și obținând un rezultat greșit este mai productiv decât să nu faci nimic. Orice 

reușită are o urmă de eșec în spatele ei și orice eșec te conduce spre succes.  

Vei ajunge să regreți mai mult lucrurile pe care nu le-ai făcut decât pe cele pe care le-ai 

făcut. 

 

     Problemele 
 

Înfruntă-le cu capul sus.  

Nu, nu va fi ușor.  

Nu este nicio persoană în lume care poate depăși fără de greșeli toate complicațiile cu care 

viața ne pune față în față.  

Nu suntem făcuți să rezolvam instant toate probleme apărute.  

Nu așa am fost creați.  

De fapt, am fost creați să ne supărăm, să ne întristăm, să fim răniți, să ne împiedicăm și să 

cădem.  
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Pentru că tocmai asta este întregul scop al vieții - să ne infruntam problemele, să învățăm 

din ele, să ne adaptăm și să le rezolvăm în timp.  

Asta e, în cele din urmă, modul în care devenim persoanele care suntem. 

 

     A minți 
 

Poți minți pe oricine din lume, însă nu te poți păcăli pe tine.  

Viețile ni se îmbunătățesc numai când acceptam provocările care ne apar în cale.  

Iar cea mai dificilă dintre provocări este aceea de a fi sinceri cu noi înșine. 

 

     Nevoile proprii 
 

Cel mai dureros lucru este să te pierzi, pe tine ca persoană, atunci cand iubești pe cineva 

prea mult și uiți că și tu ești special.  

Da, ajută-i pe ceilalți, dar ajută-te și pe tine.  

Dacă există vreodata vreun moment perfect pentru a-ți urma visul sau pentru a face ceva 

care contează cu adevărat pentru tine, acel moment e acum. 

 

Ești pregătit… 
 

Nimeni nu se simte niciodată 100% pregătit când apare o nouă șansă.  

Pentru că cele mai multe oportunități din viață ne fortează să trecem dincolo de zona 

noastra de confort.  

În orice situație, ne vom simți întâi insufiecient pregătiți.  

Dar asta ține de procesul de învățare, nu-i așa? 

 

Relații din motive greșite 
 

Relațiile trebuie alese înțelept.  

Este mai bine să fii singur decât într-o companie neplacută.  

Nu trebuie să te grăbești.  

Dacă trebuie să se întâmple, se va întâmpla - la timpul potrivit, cu persoana potrivită și din 

motive corecte.  

Îndrăgostește-te pentru că așa simti, nu pentru că te simți singur. 
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Relații noi 
 

Vei învăța că în viața oamenii pe care-i întâlnești, îi întâlnești cu un scop.  

Unii te vor testa, unii se vor folosi de tine, unii te vor învăța câte ceva.  

Dar, cel mai important, vor fi și câțiva care vor scoate la iveală tot ce-i mai bun din tine. 

 

A concura cu toti ceilalți din jurul tău 
 

Nu te mai gândi la ce fac ceilalți mai bine decât tine.  

Concentrează-te să îți bați propriile recorduri zilnic.  

Succesul este până la urma o luptă doar între tine și propria-ți persoană. 

 

Invidia pe ceilalți 
 

Invidia înseamnă să numeri toate harurile cu care au fost dăruiți alții, în loc să te uiți la tine 

și la ceea ce ai primit tu. Întreabă-te următorul lucru: 

 

„Ce am eu și toata lumea își dorește?”. 

 

Mustrarea pentru greșelile vechi 
 

Putem iubi persoanele nepotrivite și putem plânge pentru lucrurile greșite, însă, indiferent 

de ce întorsătura ia viața, un lucru este sigur: 

greșelile ne ajută să găsim acele persoane și acele lucruri care sunt potrivite pentru noi. 

Toți greșim, toți ne zbatem și chiar toți regretăm anumite lucruri din trecutul nostru. 

 

Toate au un rost 
 

Orice lucru care ți se întâmplă, bun sau rău, te pregătește pentru un moment care urmează 

să vină. 

 

Cumpărarea fericirii 
 

Multe dintre lucrurile pe care ni le dorim sunt scumpe.  

Dar adevărul este că lucrurile care ne aduc cu adevărat fericirea sunt gratuite: 

dragostea, zâmbetul, prietenia…  

Completați voi lista mai departe… 
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Așteptarea fericirii de la ceilalți 
 

Dacă nu ești mulțumit cu tine, așa cum ești, nu vei fi fericit nici în relații cu alte persoane. 

Trebuie să-ți creezi stabilitate și fericire în propria viață înainte de a o împărtăși cu 

altcineva. 

 

A trăi în gol, gândindu-te și răzgândindu-te 
 

Nu mai analiza așa de mult la fiecare situație căci vei crea probleme care nu nici măcar nu 

existău.  

Evaluează situația și acționează.  

Nu poți schimba lucrurile cu care refuzi să te confrunți.  

Progresul implică riscuri.  

Punct!  

Ca sa marchezi un gol, trebuie întâi să dai drumul la minge. 

 

A plânge de milă 
 

Surprizele neplăcute cu care viața te pune față în față nu fac decât să îți netezeasca calea în 

direcția care era menită pentru tine.  

Poate nu înțelegi și nu vezi asta în momentul în care lucrurile rele se petrec și poate îți va 

fi greu.  

Dar reflectă și la celelalte lucruri negative care ți s-au întâmplat în trecut.  

Vei observa destul de des că fiecare dintre ele te-au condus într-un loc mai bun, către o 

persoana mai bună, la o stare de spirit minunată sau o situație fericită.  

Așa că zâmbește!  

Lasă-i pe toți să vadă că astazi ești mult mai puternic decât erai ieri.  

Și astfel vei fi. 

 

A ține supărări 
 

Nu îți trăi viața cu ură în suflet.  

Vei ajunge să te rănești mai mult pe tine decât pe oamenii pe care îi urăști.  

Iertarea nu înseamnă: 

 

„Ceea ce mi-ai făcut este în regulă”,  
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ci iertarea înseamnă: 

 

„Nu o sa te las să îmi strici fericirea pentru totdeauna”. 

 

Iertarea este raspunsul…  

Renunță la ranchiună, găsește-ți pacea și eliberează-te.  

Și, nu uita, iertarea nu este numai pentru alte persoane, este și pentru tine.  

Atunci când este nevoie, iartă-te și pe tine, mergi mai departe și încearcă să te descurci mai 

bine data viitoare. 

 

Nivelul 
 

Refuză să îți cobori standardele doar pentru a-i mulțumi pe cei care refuza să și le ridice pe 

ale lor. 

Explicații și scuze la nesfârșit pentru greșeli. 

Prietenii tăi nu au nevoie de asta, iar dușmanii tăi oricum nu vor crede.  

Doar fa ceea ce simți că este corect. 

 

Frumusețea bucuriilor mărunte… 
 

Bucură-te de lucrurile mărunte pentru că într-o zi te vei uita înapoi și vei descoperi că ele 

erau de fapt lucrurile importante.  

Cele mai bune perioade din viața ta vor fi acele momente mici, aparent neimportante, pe 

care le-ai petrecut rîzând cu cei care contează pentru tine. 

 

Să faci lucrurile perfect 
 

Societatea nu premiază perfecționiștii, ci îi recompensează pe cei care duc lucrurile la bun 

sfârșit. 

 

Calea ușoară 
 

Viața nu e ușoară, mai ales atunci când plănuiești să obții ceva care să merite.  

Nu alege calea ușoară care să te ducă acolo. 
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Realizează ceva extraordinar. 
 

Lucrurile sunt minunate, atunci când nu sunt… 

Este în regulă să te împiedici din când în când.  

Nu trebuie să te prefaci sau să demonstrezi mereu că ești puternic.  

Nu ar trebui să fii preocupat nici de ceea ce cred ceilalți - plângi, dacă simți nevoia - este 

sănătos să îți verși lacrimile.  

Cu cât mai curând vei face asta, cu atât mai repede vei fi pregătit să zâmbești din nou. 

 

A învinui pe alții pentru necazurile tale 
 

Îți vei realiza visele în măsura în care îți vei asuma responsabilitatea pentru viața ta.  

Când îi învinuiești pe alții pentru lucrurile prin care treci, le predai lor controlul asupra 

acelor părți din viața ta. 

 

Griji 
 

Grijile nu vor face ca ziua de mâine să fie mai puțin grea, dar sigur vor face ca ziua de 

astăzi să fie mai puțin veselă.  

Pentru a afla dacă merită să te îngrijorezi pentru o situație întrebă-te următorul lucru: 

 

„Va mai conta situația asta peste un an? Peste trei? Peste cinci?”  

 

Dacă răspunsul este nu, e clar că îți faci griji inutil. 

 

Concentrare pe ce NU vrei să se întâmple 
 

Concentrează-te pe ceea ce îți dorești să se petreacă.  

Gândirea pozitivă este ingredientul de bază al oricărei povești de succes.  

Dacă te trezești în fiecare dimineață gândindu-te că ceva minunat ți se va întâmpla în ziua 

respectivă și ești puțin atent, vei observa destul de des că ai avut dreptate. 

 

A fi nerecunoscător 
 

Oricât de bună sau grea a fost până în acel moment viața ta, trezește-te dimineața și fii 

mulțumit că trăiești.  
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Cineva, undeva se lupta cu disperare să trăiască.  

În loc să te gândești la ceea ce îți lipșește, gândește-te la ceea ce ai tu și le lipseste altora. 

 

Timpul este prețios 
 

Viața este prea scurta pentru a o petrece cu oameni care nu merită.  

Dacă cineva te vrea în viața lui, îți va face loc în ea, nu trebuie să te bați tu pentru un loc 

acolo.  

Nu încerca să te bagi cu forța în sufletul cuiva care trece cu vederea valoarea pe care o ai. 

 

Prietenii adevărați 
 

Avertisement 

Amintește-ți mereu că prieteni adevărați nu-ți sunt cei care sunt lângă tine când ești fericit, 

ci cei care îți sunt aproape când ți-e cel mai greu! 

 

Fii tu, fii autentic, fii sincer! 
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Bir... cu fugiții! 
Radiografia unei perioade negre! 

 

     De la primul foc de armă al loviturii de stat din 1989 și până 

în prezent, guvernele care s-au adăpostit sub acoperișul șubred 

al Palatului Victoria, și-au ratat obiectivele și au pierdut, în cel 

mai rușinos mod, examenul de moralitate. 

Guvernanții și politicienii români au rămas corigenți la cele 

mai importante discipline și au dat bir cu fugiții, lăsând în urma 

lor o sumedenie de probleme nerezolvate și multe răni 

deschise. 

     După aproape 29 de ani de strategii dezastruoase și jocuri 

murdare făcute în spatele scenei, de cei care s-au autoproclamat stăpâni, tragem linie, 

facem media și ajungem la o concluzie înfiorătoare: 

Sistemul de sănătate se zbate între viață și moarte;  

Economia țării este la pământ;  

Sistemul de învățământ lasă de dorit;  

Corupția a atins un prag critic,  

iar funcționarii penali s-au cuibărit, ca șerpii, în instituțiile publice. 

     Incompetența și iresponsabilitatea șarlatanilor politici s-au repercutat asupra securității 

statului și a cetățenilor, transformând România într-o zonă nesigură; o zonă în care 

pericolul pândește la fiecare pas! 

     Membrii clanurilor interlope fac legea în marile orașe ale țării prin amenințări, șantaj, 

taxe de protecție și cămătărie, sub nasul Poliției Locale. 

Justiția este legată de mâini și de picioare! 

     În ultimii ani, milioane de români au luat drumul străinătății, căutând acel dram de 

respect, de care nu s-au bucurat în propria lor țară. Însă, cei mai mulți dintre ei au acceptat 

să muncească la negru și să fie sclavi pe plantațiile patronilor, cerșind o bucată de pâine 

uscată. 

     O mare parte dintre orașele patriei devin din ce în ce mai goale, satele sunt sărace și 

lipsite de viață; bătrânii stau pe prispă și se uită lung spre Cer, așteptând o schimbare în 

bine... O minune ce întârzie să apară! 

     Dacă ai ghinionul să te îmbolnăvești, numai bunul Dumnezeu te mai poate salva, pentru 

că spitalele se află în stare jalnică; ambulanțele ajung foarte greu sau nu ajung deloc în 

acele locuri izolate de lume. Ba mai mult decât atât, în cazul în care nu ești pregătit 

financiar și nu bagi câțiva gologani în buzunarele brancardierilor, asistentelor medicale și 

doctorilor, riști să mori cu zile. 

     Șpaga a devenit o formă de comunicare - un limbaj codificat -, ce se practică, frecvent, 

la orice nivel. Dacă nu cunoști această limbă, nimeni nu te ia în seamă! 
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     În vreme ce exponenții cartelului politic se lăfăiesc în lux, locuitorii din zonele 

respective sunt nevoiți să supraviețuiască și să-și ducă zilele cu un ajutor social derizoriu.  

Și își îneacă grijile prin birturi, sorbind din paharul amar al destinului. 

     Răpuși de probleme, aceștia nu mai au puterea să discearnă între adevăr și minciună.  

Ei înghit zilnic pastila manipulării, pe care guvernanții le-o administrează în mod repetat, 

aruncându-le în ochi un pumn de arginți, în schimbul unui vot...  

Se observă o tendință de degradare a societății și a valorilor morale! 

     Virusul pestei porcine africane este o altă manipulare grosolană menită să subjuge 

România și să facă din ea o țară dependentă de produsele din import, introduse în țară pe 

filiere dubioase. 

     Așa zisul virus a pus pe jar întreaga suflare; a creat o adevărată isterie în rândul 

crescătorilor de animale și a produs pagube în gospodăriile țăranilor români. 

De teama autorităților, oamenii de la sate și-au sacrificat animalele în locuri ascunse, ferite 

de ochii prădătorilor; pentru a-și salva munca de-o viață și a-și pune la adăpost hrana de zi 

cu zi. 

     Cel mai mare focar de infecție se află în sânul mafiei PSD-ALDE, unde Dragnea și 

Tăriceanu sunt cei doi negi - cele două bube-, care urâțesc chipul politicii românești. 

Gruparea PSD, condusă haotic de Liviu Dragnea - suspectul principal în dosarul Tel Drum 

-, a schimbat, în doar șapte luni, doi premieri; unul mai incapabil decât altul! 

Viorica-Vasilica Dăncilă, al treilea prim-ministru desemnat, este picătura care umple 

paharul ipocriziei. 

     Toate aceste fapte abominabile au generat un val uriaș de proteste, iar ecoul 

nemulțumirilor s-a auzit în toată lumea. 

Un eveniment de acest gen s-a petrecut în data de 10 August 2018. Speriați de furia 

Diasporei, reprezentanții actualei Puteri au lăsat țara de izbeliște și s-au ascuns ca 

șobolanii. 

     La comanda lui Dragnea și a marionetei de serviciu - Carmen Dan, Jandarmeria a 

acționat prompt. Jandarmii și jandarmerițele i-au gazat - ca la Auschwitz - și i-au lovit cu 

bestialitate, pe cei care au îndrăznit să se ridice împotriva acestui sistem dictatorial. 

Printre protestatari se aflau bătrâni, femei însărcinate, copii și turiști străini. 

Și nici un lider politic nu și-a asumat responsabilitatea și nu a avut curajul să iasă în piață, 

pentru a aplana conflictul. 

     După acest episod sângeros, principalii actori ai scenei politice au ieșit din ascunzătoare 

și s-au spălat pe mâini, încercând să măsluiască probele, care îi incriminează foarte clar. 

Toți cei implicați s-au dezis de cele întâmplate și aruncă vina unul pe altul! 

Presa internațională vuiește și critică aspru ineficiența Executivului, precum și modul 

defectuos în care factorii de decizie au gestionat situațiile de criză. 

     Scandalul din tabăra social-democraților a ținut capul de afiș al ultimei perioade, iar 

observatorii politici au așteptat cu interes deznodământul acestei încăierări pentru ciolan. 
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     Gabriela Firea, împreună cu câțiva lideri de organizații din structura partidului roșu, au 

apăsat butonul de panică, încercând să-i vină de hac șefului suprem. 

     Pesemne că, Gabriela Firea - produsul turnătorului Dan Voiculescu -, își pregătește 

strategia pentru Alegerile Prezidențiale din 2019! 

Deocamdată, baronul de Teleorman rămâne în funcție, dar nu pentru mult timp.  

Pe umerii acestui parvenit apasă dosare grele de corupție. Liviu Dragnea calcă pe cadavre 

și știe că, în momentul în care își va pierde puterea, libertatea lui va fi pusă sub semnul 

întrebării... Iar acel moment este foarte aproape! 

     Circul politic s-a mutat dincolo de granițele țării... Europarlamentarii români își spală 

rufele în public și își dau la gioale pe holurile de la Bruxelles și Strasbourg.  

Și nu au nici în clin nici în mânecă cu funcțiile pe care le dețin. 

Legea offshore constituie motiv de gâlceavă între PSD și ALDE, iar interesele României 

sunt puse în pericol de cei doi prădători de noapte, Dragnea și Tăriceanu! 

     Ultimul eveniment notabil s-a produs, cu ceva vreme în urmă, în cadrul Parlamentului 

European. Viorica-Vasilica Dăncilă a avut un comportament incalificabil și a atacat MCV 

(Mecanismul de Cooperare și Verificare) în fața comisarilor europeni. 

Mai mult decât atât, Vasilica din Videle a sfidat democrația, a încurajat corupția și a pus 

România la zid; iar kitsch-ul a fost ridicat la rang de artă și își face simțită prezența în 

orice domeniu de activitate. 

     La 100 de ani de la Marea Unire, România este ruptă în bucăți, iar speranțele românilor 

alunecă și se pierd în această vale a plângerii! 

 

 

Crinel Niculae 
Jurnalist 
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Călcând peste cadavre! 
 

     Privită din afară, România seamănă tot mai mult cu jungla columbiană, în mijlocul 

căreia sălășluiesc grupările de crimă organizată. Violurile, omorurile, violența, jafurile, 

evaziunea fiscală, cămătăria, traficul de carne vie, proxenetismul și corupția la nivel înalt 

au scăpat de sub control, provocând adevărate drame. 

     Boala avansează, iar principalele instituții de forță ale statului sunt depășite de situație 

și s-au dovedit a fi neputincioase în fața fenomenului de criminalitate organizată. 

Reprezentanții instituțiilor sunt vulnerabili și nu sunt capabili să gestioneze o situație 

critică! 

     Tragedia de la Caracal scoate la lumină părțile întunecate ale societății românești; o 

societate bolnavă care a creat monștri. 

Există indicii solide potrivit cărora, Gheorghe Dincă ar fi făcut parte dintr-o rețea de 

proxenetism bine pusă la punct. Rețeaua morții, grupare specializată în trafic de minori, 

acționează atât pe teritoriul țării noastre, cât și în Italia și Marea Britanie, în complicitate 

cu polițiștii de frontieră. 

     Bestia cu chip de om era un pion important în anturajul traficanților de ființe umane, 

fiind sprijinit de mafie, poliție și procurori din cadrul DIICOT, în schimbul unor sume 

importante de bani. De asemenea, criminalul din Caracal livra fete polițiștilor din zonă, 

politicienilor și judecătorilor, iar aceștia îi asigurau protecție. 

     Așa se explică faptul că acel procuror inconștient și corupt, Cristian Ovidiu Popescu, nu 

le-a permis polițiștilor să pătrundă în casa suspectului. Sunt de notorietate petrecerile 

(orgiile) care se desfășurau, cu regularitate, pe tărâmul fărădelegii - Insula Belina; 

petreceri la care participau cei din fieful lui Dragnea: politicieni, procurori, judecători, 

afaceriști, baroni locali și ofițeri din cadrul Serviciului Român de Informații! 

Așa cum spunea marele dramaturg și poet, William Shakespeare, citez: "Something is 

rotten in the state of Denmark!"... E ceva putred în Danemarca!... Replica unui ofițer din 

vestita capodoperă "Hamlet". 

     Pornind de la acest citat, putem spune că ceva este necurat în Caracal! 

A trecut ceva vreme de la dispariția celor două adolescente, Mihaela Luiza Melencu și 

Alexandra Măceșanu, iar misterul se adâncește tot mai mult. Anchetatorii bâjbâie în acest 

caz terifiant și nu au găsit nici o urmă, nici o pistă clară; Și cu fiecare secundă pierdută, 

strigătul de disperare al celor două copile devine din ce în ce mai asurzitor... Și așteaptă ca 

cineva să le salveze sufletele și...viața! 

     Sistemul este plin de uscături de la un capăt la altul, iar autoritățile române nu sunt în 

stare să-și apere și să-și salveze cetățenii din ghearele morții. 

Orbiți de puterea banului, mulți dintre cei care au jurat cu mâna pe Biblie că vor respecta 

legea, au încălcat jurământul de credință și s-au dezis de principiile codului de onoare.  
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     Falșii apărători ai dreptății au pătat haina militară și au sărit în corabia corupției, 

trecând de partea răufăcătorilor. 

Pe apă și pe uscat, drogurile și mărfurile de contrabandă - convoaiele morții -, fac ocolul 

lumii și tranzitează granițele țării, sub atenta coordonare a polițiștilor de frontieră.  

     Apoi, odată intrate pe pământ românesc, transporturile respective ajung în mâinile 

traficanților și sunt direcționate către piața neagră de desfacere. 

Traseul drogurilor traversează teritoriul autohton - trecând prin gări, aeroporturi, porturi, 

vămi și pătrunde cu ușurință în miezul cartierelor, în inima unităților de învățământ, în 

cluburile de noapte și în lumea pușcăriilor. 

     Banii negri proveniți din aceste tranzacții circulă peste tot, rotunjind veniturile unor 

judecători, avocați, procurori, polițiști, funcționari publici, patroni, medici și jurnaliști. O 

mare parte din aceste sume sunt folosite în campaniile electorale. Ulterior, acești arginți 

spălați prin intermediul firmelor fantomă se întorc înzecit în conturile rechinilor! 

Județele Dolj, Olt, Prahova, Giurgiu, Constanța sunt împânzite de traficanți, iar instituțiile 

locale se află de mult timp în subordinea mafiei și a baronilor locali. 

     Capii clanurilor interlope privesc lumea prin cătarea puștii și fac legea cu tăișul 

macetei, lăsând în urma lor un covor de gloanțe, răni adânci, râuri însângerate și multe 

destine devastate. Aceste fapte creionează imaginea monstruoasa a statului român. 

În timp ce gardienii statului dorm în post, cei mai periculoși teroriști economici părăsesc 

hotarele țării și se fac nevăzuți, luând cu ei desagii plini cu gologani. 

Călăii actualului regim politic au pus ștreangul de grumazul poporului și împing țara pe 

drumul pierzaniei. 

     Liderii puterii și ai opoziției trag cu disperare de capetele funiei groase... Unul hăis, 

altul cea! Și nici unii nici alții nu au un plan concret de redresare a României. Situația este 

foarte complicată și tensionată, iar cele două găști tulbură apele pe scena politică și se 

răfuiesc în văzul întregii lumi. 

Politicienii nu au scrupule și calcă pe cadavre, pentru un pumn de voturi; Dar, toți sunt 

vulnerabili și au mâinile pătate de sânge. 

La începutul fiecărui an, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne ne prezintă un 

bilanț frumos ambalat la exterior, dar găunos și plin de nereguli în interior. În spatele 

acestui bilanț se ascunde, de fapt, cancerul societății românești. 

Umbrele nopții se aștern peste jungla politică, iar amenințarea păndește prin desișuri, 

așteptând să-și răspândească veninul. 

România este prinsă în hățișurile mafiei politice și toate aceste lucruri groaznice zugrăvesc 

tabloul însângerat al acestei perioade! 

 

Crinel Niculae 
Jurnalist 
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Mirror herald 
Corruption Lurks in the Political System of Romania 

 

     Viewed from the outside, Romania increasingly resembles the Colombian jungle, in the 

middle of which resides organized crime groups. Rape, murder, violence, robbery, tax 

evasion, manslaughter, trafficking, pimping, and corruption has all gone out of control, 

inciting true drama. 

The disease of corruption is progressing, and the main state law enforcement institutions 

are outdone and have proved powerless in the face of organized crime. 

Representatives of the institutions are vulnerable and unable to handle critical situations. 

The tragedy in Caracal brings to light the dark parts of Romanian society; a sick society 

that created monsters. 

There are solid indications that Gheorghe Dincă would have been part of a well-developed 

network of pimping. The death network, a group specializing in child trafficking, operates 

both in the territory of our country, as well as in Italy and the United Kingdom, in 

complicity with border guards. 

The human-face beast was an important pawn in the entourage of human traffickers, being 

supported by the mafia, police and prosecutors within DIICOT (Directorate for 

Investigating Organized Crime and Terrorism), in exchange for significant sums of money. 

Also, criminals from Caracal delivered girls to the local police officers, politicians and 

judges, while they provided protection return. 

This explains why the unconscious and corrupt prosecutor, Cristian Ovidiu Popescu, did 

not allow the police to enter the suspect’s house. Notable are the parties (orgies) that were 

held, regularly, in the realm of lawlessness - Belina Island; parties attended by Dragnea’s 

party: politicians, prosecutors, judges, businessmen, local barons and officers within the 

Romanian Intelligence Service. 

As the great playwright and poet William Shakespeare said, I quote: “Something is rotten 

in the state of Denmark!” There is something rotten in Denmark! … The reply of an 

officer from the famous masterpiece “Hamlet”. 

Starting from this quote, we can say that something is dirty in Caracal! 

It has been a while since the two teenagers, Mihaela Luiza Melencu and Alexandra 

Măceșanu disappeared. The investigators grumbled in this terrifying case and found no 

trace, no clear clue; And with every second lost, the cry of despair of the two children 

becomes more and more deafening and waiting for someone to save their souls and life! 

The system is full of dangers from one end to the other, and the Romanian authorities are 

not able to defend and rescue their citizens from the clutches of death. 

Blinded by the power of money, many of those who swore by the Bible to obey the law, 

violated the oath of faith and disobeyed the principles of the code of honour.  
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     False defenders of justice have stained military clothing and jumped into the corruption 

boat, passing the wrongdoers. 

On the water and on the land, drugs and smuggled goods - convoys of death - make a 

detour around the world and pass through the borders of the country, under the careful 

coordination of border guards. Then, once entered on Romanian soil, the respective 

transports reach into the hands of the traffickers and are directed to the black market. 

The drug route runs through the domestic territory - passing through stations, airports, 

ports, customs and easily entering the heart of the neighbourhoods, in the heart of schools, 

nightclubs and the world of prisons. 

The black money from these transactions circulates everywhere, rounding off the revenues 

of judges, lawyers, prosecutors, police officers, civil servants, employers, doctors and 

journalists. Most of these amounts are used in election campaigns. Subsequently, these 

silver washed by ghost companies go back narrowly into shark accounts! 

The counties of Dolj, Olt, Prahova, Giurgiu, Constanta are crowded with traffickers, and 

local institutions have long been subordinated to the mafia and the local barons. 

The heads of the interloping clans look at the world by searching the rifle and make the 

law with the cutter’s edge, leaving behind them a carpet of bullets, deep wounds, bloody 

rivers and many devastated destinations. These facts draw the monstrous image of the 

Romanian state. While the state guards sleep, the most dangerous economic terrorists 

leave the borders of the country and become unseen, taking with them gullies full of 

gologans. The riders of the current political regime put the swing of the people’s grumble 

and push the country on the road to perdition. 

The leaders of the power and the opposition are desperately pulling the ends of the thick 

rope. Neither one, nor the other has a concrete plan for the recovery of Romania. The 

situation is very complicated and tense, and the two gangs are disturbing the waters on the 

political scene and are bursting at the sight of the whole world. 

Politicians have no scruples and trample on corpses for a handful of votes; but all are 

vulnerable and have their hands stained with blood. 

At the beginning of each year, the representatives of the Ministry of Internal Affairs 

present us with a nice balance packed on the outside, but stubborn and full of irregularities 

inside. Behind this balance is hidden, in fact, the cancer of the Romanian society. 

The shadows of the night lie over the political jungle, and the threat lurks through the 

deserts, waiting to spread their venom. 

Romania is caught in the grips of the political mafia and all these terrible things paint the 

bloody picture of this period! 

 

Crinel Niculae 
Jurnalist  
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         CCCaaarrreee   aaauuu   sssccchhhiiimmmbbbaaattt   
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AAANNNAAA   AAASSSLLLAAANNN   

111888999777   ---   111999888888   

https://www.youtube.com/watch?v=EBvSXnTOGhE
https://www.youtube.com/watch?v=EBvSXnTOGhE
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Dr. ANA ASLAN - Femeia care a învins bătrânețea 
 

     Ana Aslan (1897-1988, n. Braila) a urmat cursurile Facultații de Medicină din 

București (1915-1922). A fost profesor titular de clinică medicală a Facultății de Medicină 

din Timișoara (1945-1949), șef de secție la Institutul de Endocrinologie din București 

(1949-1952), iar din 1952 director al Institutului de Geriatrie.  

Numarându-se printre pionierii gerontologiei medicale mondiale. 

 

     Ana Aslan s-a preocupat de gerontologia socială, indicând măsuri organizatorice 

privind crearea unui sistem de stimulare a activitaților specifice vârstei a treia.  

Dr. Ana Aslan a fost cea care a intuit și descoperit acțiuni terapeutice de tip biotrofic ale 

procainei prin tratament de lungă durată în doze mici, cu rol curativ și  profilactic.  

     Gerovitalul H3, produs biotrofic original românesc și, în același timp, primul 

medicament creat anume să întârzie procesul de îmbătrânire, a fost elaborat între anii 1946 

și 1956, de Prof. Dr. Ana Aslan și școala sa după numeroase cercetări clinice și 

experimentale. 

     Rezultatele acestui studiu fac obiectul lucrarii Novocaina - factor eutrofic și întineritor 

publicată împreună cu Prof. C. I. Parhon în 1955. Deși întâmpinată cu scepticism, teoria 

Prof. Ana Aslan își va dovedi peste ani autenticitatea.  

Începe o munca asiduă alături de farmacista Elena Polovrăgeanu ale cărei rezultate constau 

în apariția medicamentului Gerovital H3 , medicament gerontologic prin intervenția sa în 

mecanismele de îmbătrânire la nivel molecular și geriatric datorită intervențtiei sale în 

bolile cronice degenerative ale vârstei a treia.  

     Un an mai târziu, în 1956, Gerovitalul este prezentat pentru prima dată lumii medicale 

internaționale la Congresul Therapiewoche de la Karlsruhe și apoi la Congresul European 

de Gerontologie de la Basel.  

     Din acest moment, cercetările românești în domeniu se impun pe plan internațional și 

generează și o serie de cercetări de testare și comparație cu produse similare din 

farmacopeea mondială. 

 

     În 1960 Prof. Ana Aslan începe experimentarea unui nou produs care conține, pe lângă 

procaină, și un factor activator și antiaterogen - Aslavital. 

 

     Peste 34 de ani, în 1985, Prof. Ana Aslan publică în Romanian Journal of Gerontology 

and Geriatrics lucrarea Tehnica și acțiunea tratamentului cu Gerovital H3.  

Precizări dupa 34 ani de folosire. Lucrarea este o sinteză a cercetărilor efectuate în 

perioada menționată, de grupul condus de Prof. Ana Aslan și în același timp semnalează și 

faptul că, în urma recunoașterii pe plan mondial a eficienței Gerovitalului, au fost inițiate  
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studii care au confirmat rezultatele cercetărilor românesti și, în acelasi timp, superioritatea 

produsului românesc comparativ cu produse similare din farmacopeea mondială. 

     Aspectele clinice caracteristice tratamentului cu procaină la pacienții de vârsta a treia se 

referă la faptul că la aceștia se manifestă reducerea stărilor depresive și a anxietății, dorința 

de a trăi, creșterea capacităților fizice și intelectuale, mai ales îmbunătățirea memoriei, 

îmbunătățirea funcțională a analizorilor auditiv, optic și olfactiv, îmbunătățirea aspectului 

pielii și părului, scăderea intensității petelor senile și a keratozei, creșterea tonusului mus-

cular și a mobilității articulare, creșterea și repigmentarea părului, normalizarea presiunii 

arteriale. 

     Toate aceste observații clinice au fost verificate experimental.  

 

S-a constatat, astfel, că Gerovitalul H3 are acțtiune stimulatoare asupra proceselor de 

regenerare la nivelul țesutului hepatic, a mucoasei gastrice și a măduvei osoase.  

 

     De asemenea, sub acțiunea Gerovitalului H3 se produce și regenerarea fiziologică și 

morfologică a mușchiului striat și a nervilor periferici.  

Studiile asupra distrofiei nervoase au demonstrat eficiența superioară a tratamentului 

aplicat înaintea producerii distrofiei, fapt ce pledează pentru utilizarea profilactică a 

medicamentului.  

Această utilizare în scopuri profilactice a tratamentului cu Gerovital H3 a stat la baza 

cercetărilor întreprinse sub conducerea prof. Ana Aslan în domeniul gerontologiei sociale. 

 

     În cadrul Institutului de geriatrie a fost înființată o secție al carui domeniu de activitate 

îl constituie procesul de îmbătrânire sub aspect medico-social, economic, psihologic, 

demografic, ecologic și cultural.  

Acțiunea de gerontoprofilaxie s-a desfășurat la nivel național și a permis dezvoltarea unor 

cercetări multidisciplinare (medicină, psihologie, sociologie, economie etc). 

     Studiul longevității umane, studiul intergenerațional referitor la imaginea socială a 

vârstnicilor, studiul îmbătrânirii demografice - sunt numai câteva aspecte care au arătat că 

cercetările fundamentale și aplicative ale gerontologiei sociale devin tot mai actuale și 

necesare.  

     Pe baza acestora, în 1997 Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie a elaborat un 

Program Național pentru asistență medico-socială a populației vârstnice din România. 

 

     Rezultatele studiilor grupului de medici și cercetători condus de Prof. Ana Aslan au fost 

publicate în reviste de recunoaștere internațională: 

Therapeutische Umschau,  

Revue Française de Gérontologie,  

Journal of Gerontology,  
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Journal Pharmacological Experimental Therapy 

sau au facut obiectul unor comunicări prezentate în cadrul unor manifestări științifice 

internaționale 

Symposium on Theoretical Aspects of Aging, Miami, USA ,  

4 th International Symposium of Basic Research in Gerontology, Varnerg, Suedia, 

10 th International Congress of Gerontology, Ierusalim, Israel,  

VI th International Congress of Gerontology, Copenhaga, Danemarca , 

XI th International Congress of Gerontology, Tokio, Japonia.  

 

De asemenea, au apărut sub forma unor tratate publicate de edituri de prestigiu din 

străinătate: 

Columbia University Press - New York,  

Editorial NBP - Buenos Aires,  

Consultants Bureau Inc. - New York. 

     Imensa muncă de medic și cercetător a Prof. Ana Aslan, ca și a întregului grup aflat sub 

competenta sa conducere, a fost unanim apreciată pe plan internațional și recunoscută ca o 

prioritate românească incontestabilă. 

Organizația Mondială a Sănătății,  

Academia de Știinte din New York,  

Academia Tiberina - Italia,  

Uniunea Mondială de Medicină Profilactică și Higienă Socială - Austria,  

Consiliul Mondial pentru problemele urgenței - Olanda,  

Societatea Americană de gerontologie,  

Confederația Societăților de Gerontologie din țările altine - Spania,  

sunt numai câteva dintre organizațiile mondiale de prestigiu dintre membrii carora a facut 

parte și Prof. Ana Aslan. 

 

Numeroase distincții internationale: 

Meritto della republica Italiana,  

Cavaler al noii Europe - Italia,  

Cavaler al Ordinului de Malta - Franța,  

Comandor al Ordinului Orange Nassau - Olanda,  

Dama di Collare del Santo Graal - Franța,  

Citizenship International Award - Filipine,  

 

Premiul și Medalia Léon Bernard decernate de OMS pentru contribuții excepționale în 

domeniul medicinii sociale și geriatriei,  

Premiul Fundatiei Franzheim - Franzheim Buckminster Fuller Synergy Trust - distincție 

acordată pentru activitatea științifică în serviciul sănătății publice 
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sunt numai câteva dintre recunoașterile internaționale ale unei activități prodigioase puse 

în slujba sănătății. 

Școala Românească de Gerontologie deține o serie de priorități pe plan mondial: 

 

Înființarea primului institut de geriatrie din lume (22 ianuarie 1952), având ca obiect de 

activitate cercetări de gerontologie clinică și asistența medicală a vârstei a treia. 

 

Orientarea tridirecțională a cercetărilor gerontologice: clinica, experimentală și socială; 

această structură este astăzi recomandată și de O.M.S. (Kiev, 1963) ca model pentru 

institute similare. 

 

Elaborarea unui medicament cu eficiență în profilaxia îmbătrânirii și în terapia stărilor 

patologice ale vârstei a treia - Gerovital H3. 

 

O strategie terapeutică în profilaxia și terapia bătrâneții. 

 

Organizarea unei rețele sanitare naționale de profilaxie a îmbătrânirii.  

 

Sursa: https://ana-aslan.ro/biografie/   

https://ana-aslan.ro/biografie/
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         KKKAAAHHHLLLIIILLL   GGGIIIBBBRRRAAANNN   
         PPPrrrooofffeeetttuuulll   
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Profetul 
 

     Almustafa, cel ales şi mult iubit, care era aurora propriei 

sale zile, aşteptase timp de doisprezece ani în cetatea Orphales 

revenirea corabiei ce urma să-l readucă în insula-i natală. Şi, în 

al doisprezecelea an, în a şaptea zi de Ielool, în luna recoltelor, 

el se sui pe colina din afara zidurilor oraşului şi privi peste 

mare; şi zări sosind cu ceaţa, corabia lui. 

     Atunci porţile inimii brusc i se deschiseseră şi bucuria-i 

zburdă departe pe mare.  

Şi închise ochii şi în tăcerea sufletului se rugă adânc. Apoi, 

coborând colina, fu cuprins de tristeţe şi gândi în inima sa: 

 „Cum aş putea să plec liniştit şi fără părere de rău? Nu. Nicicum nu se poate să părăsesc 

această cetate fără ca sufletu-mi să sângereze. Lungi au fost zilele de amărăciune pe care 

le-am trăit între zidurile-i, lungi nopţile singurătăţii. Dar cine poate să-şi abandoneze 

amărăciunea şi singurătatea fără părere de rău? Pe aceste străzi am risipit prea mult din 

spiritul meu şi prea numeroşi sunt copiii aşteptării mele care merg goi printre aceste 

coline şi deci nu mă pot desprinde de ei fără o dureroasă apăsare. Fiindcă toate acestea 

nu-s doar veşmântul pe care acum să-l arunc, ci-i însăşi pielea pe care mi-o smulg cu 

mâinile-mi proprii. Şi nu-i doar un gând pe care să-l uit în urma mea, ci-i o inimă 

îmblânzită de foame şi de sete.  

O, dar nu pot rămâne mai mult. Marea, care cheamă la sine toate lucrurile, iată, mă cere 

şi trebuie să plec. Fiindcă a rămâne, acum, când orele ard în noapte, înseamnă să mă las 

prins în cristalul gerului şi să rămân încremenit ca într-o scoică. Bucuros aş lua cu mine 

totul de-aici. Dar cum aşi putea? O voce nu poate lua cu sine limba, nici buzele care i-au 

dat aripi. Ea trebuie să se înalţe singură în ether. Numai singur, fără cuibul său, vulturul 

va zbura spre Soare.”  

 

     Apoi, când ajunse la poalele colinei, se întoarse iarăşi spre mare, îşi văzu corabia 

apropiindu-se de port, iar la prova, marinarii, oamenii pământurilor natale. Şi sufletul său 

striga spre el, iar el zise: 

 

„Fii ai mamei mele străvechi, voi, călăreţi ai valurilor, De câte ori aţi navigat în visurile 

mele! Şi acum, iată-vă sosind la trezirea mea, care-i visul meu cel mai scump.  

Iată-mă-s gata de plecare, cu nerăbdarea în aripile desfăcute, aşteptând vântul.  

Mai vreau, doar, să respir o ultimă adiere din acest aer calm, să mai arunc o ultimă 

privire îndrăgostită în urmă, Apoi voi fi în mijlocul vostru, năier între năieri, Şi tu, mare 

amară, mamă veşnic neadormită, care singură aduci pace şi libertate ţărmului şi fluviului. 
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Acest fluviu care doar o cotitură mai are de făcut, o clipă doar spre a mai murmura în 

această lumină. Iar apoi voi sosi la tine, asemenea picăturii fără de margini în oceanul 

fără de hotare…”  

 

     Şi, în timp ce mergea, el văzu în depărtare bărbaţi şi femei părăsindu-şi ogoarele şi 

viile, grăbindu-se spre porţile cetăţii. Le auzi vocile rostindu-i numele, strigându-se de la 

un ogor la altul, vestindu-se despre sosirea corabiei sale. Şi el îşi spuse: 

 

„Ziua plecării mele trebuie să fie cea a culesului roadelor?  

Oare nu se va spune că înserarea nu-i, în fapt, decât răsăritul meu?  

Şi ce îi voi dărui celui ce şi-a lăsat plugul în mijlocul ogorului, sau celui care a oprit roata 

teascului său?  

N-ar trebui, oare, ca inima mea să devină pomul greu de fructele pe care să le culeg spre 

a le împărţi acestora?  

Şi n-ar trebui, deci, ca dorinţele-mi să ţâşnească asemenea izvorului, spre a le putea 

umple cupele?  

Sunt eu o harpă pe care mâna celui Puternic să o poată atinge, ori un fluier prin care 

suflarea-i să cânte?  

Or, eu nu sunt decât un căutător de tăceri şi ce comoară am găsit în tăcerile mele, pe care 

să o împart cu încredere?  

Dacă astăzi este ziua culesului roadelor, în care câmpuri mi-am aruncat sămânţa şi în ce 

anotimpuri uitate?  

Şi dacă, într-adevăr, a sosit vremea să-mi ridic lampa, nu flacăra mea va arde aici.  

Goală şi întunecoasă voi înălţa lampa mea, iar paznicul nopţii o va umple cu ulei şi tot el 

o va aprinde…”  

 

     Acestor gânduri le dădu glas. Însă multe îi rămăseseră în inimă, nerostite. Fiindcă lui 

însuşi nu-şi putea revela taina cea mai adâncă. Şi când intra în cetate, mulţimea îl 

întâmpină strigându-i numele ca într-un glas, iar bătrânii cetăţii înaintară şi spuseseră: 

 

„Nu te îndepărta de la noi, tu, care ai fost splendoarea amiezii luminându-ne amurgul, tu, 

care cu tinereţea ta, ai dăruit visuri visului nostru, tu nu eşti, printre noi, nici străin, nici 

oaspete, ci fiul nostru cel preaiubit. O…, fie ca ochii noştri să nu fie lipsiţi de chipul tău.”  

 

Iar preoţii şi preotesele îi ziseseră:  

 

„Nu lăsa valurile mării să ne mai despartă de aici înainte, iar anii pe care i-am petrecut 

împreună să rămână doar amintire. Fiindcă tu ai umblat printre noi asemenea unui spirit 

şi umbra ta a revărsat lumină peste chipurile noastre.  
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Ce mult te-am iubit! Și dragostea noastră era mută şi ascunsă.  

Dar acum iubirea noastră cu glas puternic te cheamă şi ar vrea să ţi se arate întreagă. 

Deoarece aşa se întâmplă întotdeauna cu o astfel de dragoste. 

Nu-i cunoaştem adevărata adâncime decât în clipa despărţirii.” 

 

     Apoi veniră şi alţii şi îl implorară. Și el nu le răspunsese nimic. Înclină doar capul. 

Iar cei ce erau în preajma lui văzură cum lacrimile îi cădeau pe piept. Şi împreună cu 

mulţimea, el se întoarse în marea piaţă din faţa templului. Atunci ieşi din sanctuar o femeie 

pe numele său Almitra. Şi era o prezicătoare. Iar el o privi cu adâncă duioşie, fiindcă ea 

fusese cea care, prima, îl urmase şi care crezuse în el din prima zi în cetatea aceea.  

Şi ea i se înclină, zicându-i: 

 

„Profet al Domnului, în căutarea celor necuprinse, îndelung ai scrutat orizonturile, 

pentru a-ţi descoperi corabia. Şi acum, iată, corabia ta a sosit şi trebuie să pleci. Adâncă 

este aşteptarea spre ţara amintirilor tale, spre raiul arzătoarelor dorinţe, iar dragostea 

noastră nu ar vrea să te lege, nici nevoile noastre să te reţină aici. Totuşi, înainte de a ne 

părăsi, am dori să ne vorbeşti şi să ne dezvălui câte ceva din adevărurile tale. Iar noi le 

vom dărui copiilor, iar aceştia nepoţilor noştri şi ele nu vor pieri niciodată. Fiindcă, în 

singurătatea ta, vegheat-ai zilelor noastre şi, în veghea ta, ai ascultat suspinele şi râsetele 

somnului nostru. Acum, arată-te, dar, nouă şi vorbeşte-ne despre tot ce ai descoperit, 

despre ceea ce se află între naştere şi moarte.” 

 

Şi el răspunse: 

 

„Omeni din Orphales, despre ce v-aş putea vorbi dacă nu despre ceea ce vă învolburează 

acum sufletele?” 

 

Va urma. 

 

Kahlil Gibran   
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Un maestru Zen desena.  

I-a cerut celui mai bun discipol al său  

să stea alături de el în tot acest timp,  

pentru a-i spune când pictura sa este perfectă. 
 

     Discipolul era puțin preocupat de această cerință. Nu îl văzuse niciodată pe maestrul 

său făcând ceva care să fie imperfect, dar în acea zi, totul părea să meargă greșit.  

Cu cât maestrul desena mai mult, cu atât totul devenea un haos… 

     Că vorbim de China sau Japonia, arta caligrafiei este executată pe hârtie de orez, care 

este foarte delicată și fragilă. Ajunge o singură ezitare ca totul să se strice, iar pata să 

rămână acolo pentru secole. Pe hartia de orez este foarte greu să încerci să ștergi, să 

corectezi o greșeală. Trebuie să continui să pictezi, fără ezitare. Dacă ai ezitat pentru o 

singură clipă, ai făcut un dezastru, iar cel care ar un ochi bun, va observa imediat: 

„Aceasta nu este o pictura ZEN”,  

ca sa fie, este nevoie de un stil lejer, neezitant. 

     Maestrul picta și iar picta și efortul îl făcea să asude. Iar discipolul stătea lângă umărul 

său și continua să spună: „Nu, acesta nu este perfect”.  

Iar maestrul făcea greșeli după greșeli. 

     La un moment dat, desenul era aproape de sfârșit și maestrul i-a spus discipolului: 

Du-te afară și pregătește-mi altă foaie. 

Și, în timp ce discipolul nu mai era acolo, maestrul a realizat opera sa.  

La intoarcere, discipolul a exclamat: Maestre, dar acesta este perfect. Ce s-a întamplat? 

Maestrul râse și spuse: Devenisem conștient de prezența ta. Simpla idee că cineva este 

acolo pentru a aprecia sau pntru a condamna, a nega sau a susține, mi-a perturbat pacea 

interioară. Acum nu mă va mai perturba nimic: am înțeles că încercam să fac ceva perfect. 

Încearcă să faci ceva perfect și va ramâne mereu imperfect. Natura este perfectă.  

     Efortul nu este natural. Ori de câte ori vei face ceva sforțându-te, vei distruge.  

Ori de cate ori ești natural și lași ca lucrurile să se înatmple, Dumnezeu este în spatele tău. 

Când îți e frică, atunci când vrei să demonstrezi ceva, l-ai pierdut pe Dumnezeu.  

In frica ta, l-ai uitat. Îi pui mereu în față pe ceilalți și astfel uiți izvorul dn tine. 

     Auto-conștientizarea se transforma în ceva rău. O persoană care nu se auto-

conștientizează (pe sine în raport cu ceilalți) este perfectă, iar această forță vine de undeva 

de sus. Când ești autoconștient ești în dificultate. Când te autoconștientizezi în acest mod, 

de fapt încerci să te arăți celorlalți, arătând că de fapt nu știi cine ești… 

     Iată de ce, atunci când ești singur ești în armonie: 

nu ești preocupat/ă. Când ești singur/ă ești mult mai inocent/ă. 

Atunci, nimeni nu te vede. 
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Războiul de 2.000 de ani împotriva dacilor (II) 
 

     Carlo Troya este un mare istoric 

italian care consacră o mare parte din 

opera lui rolului covârșitor pe care l-au 

avut daco-geții în edificarea istoriei și 

culturii europene, sud-vestice și nordice, 

în timp ce profesorul Robert 

Sheringham, de la Universitatea din 

Cambridge, evocă istoria daco-geților ca 

parte componentă a istoriei Angliei, 

adică a patriei sale, printre ai căror 

străbuni sunt și geții. 

     Iată cum, vorbind de caracteristicile 

generale ale insulei britanice, autorul nu 

omite să menționeze: „Însă în război, 

după ajutorul divin, trebuie apreciat mai 

cu seamă curajul soldaților, care nu 

lipsește niciodată britanicilor în luptă. 

     Într-adevăr, neamul nostru provenit 

din geții cei foarte viteji sau din goți, și 

care imită sau mai degrabă întrece vitejia 

străbunilor, atâta vreme cât Domnul îi 

oferă ajutor, încolo are destulă apărare 

pentru protejarea patriei”. 

Este un mândru și frumos elogiu pe care profesorul englez îl aduce strămoșilor săi, care 

sunt saxonii, englezii și… geții. 

     Cât privește ajungerea geților în insula britanică, părerile celor doi autori sunt 

concordante. Carlo Troya subliniază rolul de focar de răspândire getică pe care l-a avut 

peninsula Iutlanda, actuala Danemarca, în primele secole după Hristos. 

Era supranumită…Ţara DACULUI GODRUN !! 

De aici au migrat înspre Anglia primele mari grupuri de daco-geți. 

Pe aici a fost și traseul piratului Rollo, cel venit de la Dunăre, și a cărui stabilire pe 

meleagurile britanice în fruntea dacilor sau danilor, sau gutilor, a fost consemnată prin 

tratatele cu regele Alfred și apoi cu Eduard Confesorul (1044-1066), fapt amintit și de R. 

Sheringham, care menționează o altă denumire a daco-geților, aceea de viți, dar și iuți (din 

Iutlanda) și, citându-l pe Venerabilul Beda, că ținutul lor de baștină era Insula Wight 

(Vectis), care încă le mai păstrează numele, pe lângă alte locuri de pe continent oferind și 

o seamă de similitudini de ordin fonetic. 
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     Și în ce privește istoria geților părerile celor doi se aseamănă.  

Citez din capitolul 9 al tratatului lui R.Sheringham: 

„Am arătat că armele geților au fost victorioase în Sciția, Tracia, Dacia, Moesia, la Istru 

și la Marea Neagră și am spus că ei au avut diferite nume în acele regiuni, din pricina 

varietății sălașurilor; dar toți au fost numiți geți de către greci și daci de către latini”. 

Cassius Dio, Roman History , Epitome of BookLXVII ( 67) 

„Îi numesc pe aceşti oameni Daci, nume folosit şi de nativi, ca de altfel şi de romani, cu 

toate că nu sunt un ignorant şi ştiu că unii dintre scriitorii greci îi numesc şi geţi…..”  

(I call the people Dacians, the names used by the natives themselves as well as by the 

Romans, though Iam not ignorant that some Greek writers refer to them as Getae, whether 

that is the right form or not). 

     Ambii istorici sunt preocupați de descendența veche a goților din eroii biblici Gomer și 

Iafet menționați în Geneză și fiecare citează din epopeile nordice Saga, Edda sau 

Lagfedgatal, Carlo Troya din Are Frode, Saemundur, Hartknock, R. Sheringham din Saxo 

Gramaticul sau Venerabilul Beda. 

Oricum este mai mult decât vizibilă transpunerea zamolxianismului în zeitățile nordice 

Odin sau Sigge.  

Dacă Odin este varianta nordică a lui Zamolxe, Sigge nu ar fi altul decât Deceneu. 

În capitolul 10 al tratatului său, R. Sheringham ne spune: 

„Mai departe, potrivirea obiceiurilor și asemănarea firilor argumentează chiar o înrudire 

a neamului și a sângelui. Însă sciții, geții, massageții și goții aveau aceeași fire și 

predispoziție, aceeași gândire și rigoare în organizarea vieții și preocupări și dorințe 

asemănătoare cam în toate privințele.” 

Voi stărui asupra câtorva lucruri:  

geții și goții ieșeau în evidență față de alte neamuri prin mulțimea nevestelor și socoteau 

poligamia la loc de mare cinste. 

Pe lângă alții, poetul comic Menandru, el însuși get, spune astfel despre geți: 

Căci niciunul dintre ai noștri nu poate fi mulțumit cu zece neveste.  

Și cei mai mulți își iau unsprezece, ba chiar douăsprezece.  

Cine și-a luat doar patru sau cinci e socotit „pe moarte ”, „nenuntit”, nefericit, holtei, la ai 

noștri. 

     Carlo Troya, pe urmele lui Iordanes, evocă frumusețea și subtilitățile graiului vechi al 

Amalasuntei, fiica marelui rege de la Ravenna, mai ales în comparație cu sunetele guturale 

și dizarmonice ale germanilor acelui timp. 

Amintim că această constatare era făcută în timpul regatului ostrogot de la Ravenna, prima 

construcție statală geto-gotică înființată pe teritoriul și în interiorul marginilor Imperiului 

Roman. 
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     Despre limba scrisă a aceluiași neam, atât Troya, inclusiv Iordanes, cât și R. 

Sheringham sunt întru totul de acord că alfabetul promovat de episcopul Ulfilla este cu 

totul remarcabil în istoria alfabetelor lumii, iar Sheringham face precizări în legătură cu 

apariția caracterelor runice în biblia lui Ulfilla. 

     Carlo Troya face precizarea că alfabetul episcopului Ulfilla era ultimul din cele create 

de la Moise încoace și comentează astfel: 

Oare cine va vroi să creadă că limba gotică a lui Ulfila nu a fost răspândită 

de Berismund (vezi anul 417) şi mai mult, de către oastea gotică a lui Videmir din neamul 

amalilor, adusă astfel în Gallia şi în Spania? Limba aceea, care s-a vorbit şi s-a scris în 

Italia de către ostrogoţi, limba din care avem splendide monumente (şi mă refer doar la 

Italia), în Codex-ul Argenteus al Evangheliei ulfiliene de la Upsala, în papirusul de la 

Arezzo şi mai cu seamă în cel de la Napoli, ca şi în Calendar, în Omiliile ostrogoţilor şi în 

toate celelalte scrieri ulfiliene, publicate de Mai şi de Castiglioni. 

Ne-am putea permite să precizăm că sunt extrem de interesante și binevenite descifrările 

tăblițelor de la Sinaia!!! 

     Cercetătorul makedon Branislav Stefanoski- Al Dabija, unul dintre eminenții specialiști 

în această materie, la Congresul al IV-le de Dacologie-Bucureşti, Hotel Intercontinental, 

precizează că alfabetul tăblițelor, scrise în timpul regilor daci Burebista și Deceneu pentru 

uz sacerdotal, se referă la istoria și religia acestora (Hyperboreii și zamolxismul, 2013), 

utilizează litere din alfabetul grec arhaic din linia B cretană și că acest alfabet nu este 

neapărat grecesc ci mai vechi, de origine pelasgă, pelasgii fiind străbunii tuturor 

popoarelor europene. 

     În legătură cu… Limba Dacă… vorbită nu acasă la ea, ci pe un teritoriu franco-englez, 

nu ne putem lipsi de plăcerea de a reproduce un pasaj evocat de Carlo Troya: 

„Ducele Wilhelm Spadă Lungă era atât de atras de Limba Dacică a tatălui său, încât îşi 

trimise fiul la Baieux, pentru a fi educat de către Normanzi, în idiomul Dacilor….!!!???” 

Aşadar, Richard I învăţă Limba Dacică în Baieux şi îi urmă tatălui său, Wilhelm I, în 

fruntea Ducatului din Normandia. 

Nu cred, însă, că Limba Dacică din Baieux semăna cu cea vorbită de Vizigoţi, existând 

diferenţe între Geţii ajunşi în Europa Occidentală cu multe secole înainte şi Daco-Geţii lui 

Rollo. 

     Însă, atunci când vorbea cu Vizigoţii, discuţia era inteligibilă, ceea ce nu se întâmpla cu 

Saxonii din Baieux şi cu cei rămaşi în Germania. 

Idiomul Dacic al lui Rollo era necunoscut noilor săi supuşi, Romanii din Normandia. 

În timp ce nici Rollo, nici Wilhelm Spadă Lungă nu încercară să-şi propage idiomul, 

Theodoric şi Amalasunta, în Italia, au optat pentru îndoctrinarea Romanilor în limba 

Gotică, iar printre aceştia se afla şi fiul lui Patrizio Cipriano. 
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     Într-o scrisoare de-a lui Cassiodor către Senatul Roman, el spune că studiul acestei 

limbi Dacice plăcu cel mai mult Amalasuntei, doctă în Latină şi Greacă şi încântată în a-şi 

etala bogăţia limbajului patriei: „NATIVI SERMONIS UBERTATE GLORIATUR”. 

Doresc să reproduc un pasaj din Discursul despre arhitectura gotică al acestui formidabil 

„dacopat” Carlo Troya: 

„Astfel de erori legate de originile geţilor sau goţilor şi cele ale teutonilor sau germanilor 

lui Tacit au corupt istoria arhitecturii; aceasta este marea confuzie făcută între cele două 

popoare atât de diverse, Templul Tracic al lui Zalmoxis şi Arhitectura Gotică 

Transdanubiană care, în 412 au fost transmise şi în Galiile Meridionale, de unde se 

difuzară apoi în toată Europa, cu un dublu curent: unul vizigotic - în Pirinei, altul gotic -  

în Alpii Scandinaviei, Canterbury şi în Normandia dacului Rollo. 

Totuşi, formele Arhitecturii Gotice s-au modificat pe parcursul secolelor, dar nu şi-au 

pierdut niciodată condiţia naturală Trans-Danubiană, atât de diversă de cea greacă şi 

romană. 

     Diversele ei transformări au admis folosirea aproape generală a ogivei, aceasta 

triumfând în secolele al XIV-lea şi al XV-lea asupra arcului rotund; de aceea, nu se poate 

spune că era necunoscută vizigoţilor în secolele al V-lea şi al VI-lea“ (Argumente pentru 

rescrierea istoriei europene , București, 2016). 

     Cer scuze cititorului pentru abundența citatelor folosite.  

Am considerat totuși că într-o pledoarie de o asemenea importanță privind istoria 

poporului nostru proba verității este mai importantă decât stilul. 

M-am referit în principal la două opere istorice consistente cu acest subiect, necunoscute 

publicului sau specialiștilor, una dintre ele publicată recent într-o selecție esențială, iar 

cealaltă în curs de publicare. 

     Ambele lucrări aparțin unor specialiști de primă mână în științe istorice europene și se 

referă la o plajă istorică de circa două milenii până în zorii evului mediu european 

Am vrut să arăt din această prezentare comparativă că străbunii poporului român,  

daco - geto- goții, au cu totul altă reprezentare în mintea cercetătorilor străini decât acasă. 

     Pentru Carlo Troya și Robert Sheringham aceștia au în primul rând o vechime în plan 

istoric care îi așează indiscutabil în rândul întemeietorilor legitimi ai Europei, iar 

contribuția lor istorică a avut un caracter continuu și s-a bazat, în afara unei vitalități ieșite 

din comun, pe o spiritualitate elevată, pe o limbă frumoasă și adecvată realităților , cât și 

pe însușiri civilizatoare care s-au remarcat atât acasă la ei în Valea Dunării, cât și în afară, 

acolo unde i-a propulsat destinul istoric. 

     Valoarea și gloria străbunilor, limba, spiritualitatea care trebuiau să constituie 

componentele de bază ale unei siguranțe naționale și-au pierdut conținutul. 

Românii numesc acest fenomen vicisitudini ale istoriei și le acceptă pur și simplu în locul 

virtuților strămoșilor. 
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     Nu putem încheia această schiță fără să amintesc despre un minunat avocat pro bono al 

istoriei noastre, care se numeste Carolus Lundius, adus de mine în istoria noastră… 

neacademică!!?? 

     Opiniile, despre neamul nostru, ale unor istorici străini prezentate în această schiță nu 

se vor găsi niciodată în vreo lucrare a Academiei Române! 

Această instituție a avut grijă să inventeze, în locul continuității neamului nostru pe aceste 

meleaguri, discutabila teorie a „etnogenezei poporului român “ cu romanizările minunate, 

prin legionari de şaizeci de ani căsătoriţi cu femei „barbare” din Dacia (care, cu tenacitatea 

conservativă a femeilor, mai curând ele i-ar fi putut deznaţionaliza) , undeva prin veacul al 

treilea după Hristos, reușind cu un brio trist FALSIFICAREA istoriei noastre naționale, 

ştergându-ne dintr-un condei 3-4 milenii de existenţă!!! 

     Numai adoptarea identităţii dacice ne mai poate oferi argumente de drept internaţional 

pentru recâştigarea suveranităţii . 

 

P.S.  

Mi-am permis să scriu multe nume cu majuscule, încălcând astfel normele actuale de 

ortografie. 

Punctul 1 al cartei ONU subliniaza dreptul popoarelor la autodeterminare. 

 

Ca daci suntem popor, ca români suntem numai colonişti. 

 

Dr. Napoleon Săvescu  
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Cum a fost vanduta Romania!  

Desecretizarea scrisorii din 1990 a guvernatorului BNR  

Mugur Isărescu către Federal reserve (SUA) 
 

     Scrisoarea este un document istoric care arată ce știam: 

guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, este pivotul aplicării politicilor neoliberale, de 

vânzare a companiilor publice, de liberalizare (a monedei și prețurilor) și de intrare într-un 

sistem de asigurări specific economiei de piață.  

     Semnificativ este faptul că viziunea nu este deloc restrânsă la probleme de monedă, 

macrostabilitate financiară sau curs, așa cum te-ai aștepta când e vorba de guvernatorul 

BNR, ci privește economia în întregul ei.  

Este o prima atestare a „narațiunii” neoliberale care a ocupat exclusiv spațiul public 

românesc, în care „economia de piață”, „privatizarea”, „liberalizarea” și toate celelalte au 

fost prezentate drept noile dogme infailibile care acopereau un jaf național. 

     De asemenea, este de remarcat cum, de la bun început, se punea problema „reformarii 

radicale a sistemului bancar”. Ca acum, același Isărescu să se plângă ipocrit că lipsește 

capitalul romanesc! 

     Miza, ca și în celelalte țări estice de atunci, era alegerea politicilor prin care state 

centralizate, planificate, cu companii exclusiv de stat, sunt transformate în uriașe piețe de 

resurse, mână de lucru ieftină, în debușee și, în general, în ceea ce am ajuns 

astazi: colonie.  

În care „suferința oamenilor”, invocată ipocrit la un moment dat, a devenit foarte, foarte 

ieftină pentru guvernatorii noștri de tot felul și de toată speța… 

     Trebuie remarcat faptul că, de pildă, în Polonia s-a aplicat chiar o terapie de șoc, nu 

doar un gradualism secvențial rapid, cum preconiza Isărescu în anii ’90.  

Cum-necum, însa, Polonia, cu toată terapia de șoc, adică aplicare de schimbari structurale 

care să genereze rapid tranziția de la economia planificată de stat la cea „de piață“, are o 

economie mult superioară celei românești.  

     Și nu din cauza resurselor sau oamenilor, ci, firește, din cauza politicilor și a strategiei 

economice folosite. De altfel, aceeași Polonie nu a trecut prin criză pentru că banca lor 

centrală a ținut din scurt creditul privat și nu s-a întâmplat ce s-a întamplat la noi, unde 

Mugur Isărescu a „uitat” robinetul creditelor deschis la maxim, ca să aibă apoi pretext 

pentru acordul sinistru încheiat cu FMI în 2009, alaturi de Traian Basescu. 

     Poate merita mentionat si faptul ca a existat o tentativa a lui Ion Iliescu de a-l schimba 

din functie pe Mugur Isarescu, in 2000, repede lasata balta in urma unor “indicatii” primite 

de foarte de sus. Si ca Mugur Isarescu face parte din Comisia Trilaterala. 

ZIUA news vă prezintă o scrisoare primită de la guvernatorul BNR, de Banca Federală. 
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- În documentul declasificat de americani, datat, cel mai probabil, la începutul anilor ‘90, 

- Mugur Isărescu își expune intențiile pe termen lung cu privire la România. 

- În planul lui Isărescu, este schițată privatizarea economiei românești. 

- Șeful BNR vorbește despre intențiile sale privind „reformarea sistemului economic și 

bancar” din România și Europa de Est 

      

     O scrisoare adresată de guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, 

către conducerea Trezoreriei SUA (Federal Reserve - FED), filiala Kansas, a fost, recent, 

declasificată.  

Tonul folosit de guvernatorul BNR în document trădează curtoazia acestuia.  

Isărescu prezintă starea naţiunii şi a economiei româneşti în perioada post-decembristă, 

subliniind şi angajamentele pe care guvernatorul BNR și le-a asumat în fața celor de la 

FED.  

     În document se vorbeşte despre privatizări, despre asistenţa acordată României de FMI 

şi BM, dar şi despre politicile monetare care vor fi aplicate monedei naţionale.  

Citind documentul, nu am putut să tragem decât o singură concluzie:  

 

această scrisoare este primul înscris care atestă începutul vânzării României către 

puterile occidentale sau, dacă nu vânzarea, măcar punerea la dispoziţia marilor puteri a 

economiei româneşti, a politicilor fiscale şi, implicit, a celor sociale.  

 

     Interesant este faptul că scrisoarea a apărut pe site-ul FED New York, zilele acestea, 

motivul desecretizării regăsindu-se, credem noi, în prevederile legislaţiei americane. 

 

Traducerea integrală a scrisorii: 
 

     „În primul rând, permiteți-mi mie și domnului Urdea (n.r. – predecesorul lui Mugur 

Isărescu la conducerea BNR) să mulțumim Federal Reserve Bank of Kansas City pentru 

această imensă oportunitate.  

Participarea, de anul trecut, la o conferință internațională în care s-a discutat despre 

reformele radicale din sistemul economic și bancar din România a fost nu numai peste 

posibilitățile noastre, ci și peste visurile noastre.  

Subiectul despre care discutăm acum este foarte complex și eu nu pot pretinde să îl tratez 

în mod comprehensiv.  

Prefer, în loc, să vă prezint câteva idei personale despre conceptul nostru de 

convertibilitate. În același timp, o să încerc să încep prin reformarea sistemului economic 

și bancar, nu numai în România, ci, de asemenea, și în statele din Europa de Est.  
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     Împărtășim opinia potrivit căreia diferențele economice și situațiile politice din țările 

din Europa Centrală și de Est necesită abordări diferite. 

În ceea ce privește situația României, credem că singurul mod efectiv în care s-ar putea 

face, în mod real, o tranziție de la o economie centralizată la o economie de piață, ar 

trebui să fie axat pe trei planuri.  

     În primul rând, trebuie să dezmembrăm instituțiile centrale de planificare și controlul 

lor rigid asupra prețurilor, salariilor, precum și asupra altor variabile economice și să 

punem în locul lor instituțiile de piață potrivite.  

În acest sens, în opinia noastră, este esențială reforma radicală a sistemului bancar. 

     În al doilea rând, trebuie să convertim proprietatea (bunurile) și să promovăm sectorul 

privat. Aici, în opinia noastră, esențial în acest proces este transformarea companiilor de 

stat.  

     În al treilea rând, trebuie să construim plasa de siguranță în sistemul de asigurări 

sociale, potrivită pentru mecanismele unei economii de piață. Pentru România, acesta este 

un punct cu atât mai important, pentru că populația României a suferit prea mult, mai ales 

în ultima decadă - decada nebuniei - și suntem foarte siguri că orice tranziție de succes 

către o economie de piață depinde de evitarea producerii de noi suferințe populației din 

România.  

     În ceea ce privește convertibilitatea, suntem întru totul de acord cu conceptul prezentat 

de domnul Bergsten și de domnul Williamson, cu privire la modalitatea actuală de 

convertire și importanța convertirii valutei (circulație monetară) pentru economiile de 

piață emergente din Europa de Est.  

     Un aspect bun, subliniat de autori, este că planificarea centralizată a fost caracterizată 

nu doar prin imposibilitatea de a converti moneda, dar și de imposibilitatea de a converti 

bunurile. Ar trebui să adaug că inconvertibilitatea în România a atins un adevărat vârf în 

ultimii ani ai regimului anterior. Biletele de bancă au devenit din ce în ce mai mult bilete 

de loterie. Cu noroc și multă răbdare, se presupunea că vor cumpăra ceva bunuri, de 

multe ori nu chiar pe cele dorite. 

     Abordarea noastră legată de convertibilitate este corelată cu secvențele generale din 

reformele economică și bancară din România.  

Prefer abordarea secvențială, în locul celei de „big bang” sau a celei graduale.  

     Pentru aceasta, trebuie să ținem cont de prioritățile României. România a fost, cu 

excepția Albaniei, cea din urmă țară din Europa de Est care a mers spre democrație și 

spre o economie de piață. Am început, în decembrie 1989, cu cel mai centralizat și mai 

rigid sistem economic și cu o adevărată dictatură. Apoi, am avut o revoluție însângerată, 

care, din nefericire, a fost urmată de șase luni de vid politic și neliniști sociale.  

     Dacă e să privesc partea pozitivă a revoluției din România, am descoperit că dispariția 

Partidului Comunist, în cea mai fierbinte zi din decembrie, a eliminat toate obstacolele 

ideologice împotriva cărora am luptat.  
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     Există un consens național pentru democrație și pentru o economie de piață.  

Guvernul nou ales este puternic determinat să acționeze rapid în această direcție. 

Ce am făcut, deja, până în acest moment?  

Actul de Conversie a întreprinderilor de stat a fost dezbătut și a trecut acum câteva luni 

prin noul Parlament al României.  

În concordanță cu acesta, trei sferturi din întreprinderile de stat au devenit companii 

comerciale, a căror privatizare este dorită în totalitate, de-a lungul unei perioade mai 

lungi de timp, începând, cel mai probabil, din această toamnă.  

Ultimul sfert din întreprinderile de stat, dintre care, cele mai multe asigură utilități 

publice, au devenit companii autonome, deținute de stat.  

     Mai devreme, în martie acest an, alte două legi majore au fost trecute prin Guvernul 

provizoriu. Una a permis și a promovat înființarea unor companii noi, private, iar cealaltă 

a relaxat, în mod semnificativ, regulile cu privire la investițiile străine în România.  

Ce ne așteaptă în viitorul apropiat?  

     Construim legi privind reformarea radicală a sistemului bancar românesc - avem 

asistență de la Banca Mondială și FMI în acest capitol. Sperăm că legea privind reforma 

sistemului bancar va trece nu mai târziu de sfârșitul acestui an.  

     De asemenea, pregătim proiectul de lege cu privire la plasa de siguranță în sistemul de 

asigurări. Obținerea convertibilității monezii României este văzută în acest context, al 

reformei economice interne și al reformei sistemului bancar.  

     Instituțiile specifice și cadrul general legal pentru convertibilitate vor fi create, în 

principal, prin reforme bancare. În plus, împărtășim opinia domnului Bergsten și pe aceea 

a domnului Williamson cu privire la faptul că introducerea, deopotrivă, a convertibilității 

bunurilor și a convertibilității monedei, în mod conexat, este o idee bună.  

     De aceea, eu consider că legea Conversiei întreprinderilor de stat este critică. 

Abordarea noastră cu privire la convertibilitate, gradualism rapid, este bazată pe licitație 

de monedă și retenție de conturi.  

Cadrul legal pentru stabilirea retenției conturilor a fost deja fixat prin Actul de Conversie 

și prin Actul Antreprenorilor Privați.  

Potrivit acestor legi, companiile românești au voie să rețină 30 la sută din profiturile 

schimbului internațional iar, din februarie anul viitor, 50 la sută.  

Probabil că mai avem nevoie de niște calificări tehnice, în acest moment.  

Ne pregătim pentru cadrul legal pentru schimburile internaționale prin licitație, pe care 

plănuim să le ținem de două ori pe lună, începând cu luna octombrie a acestui an. 

Companiile românești care au nevoie de valută vor cumpăra de la cei care o au.  

Rata de schimb la licitație, în opinia noastră, nu va afecta (și vom încerca să nu afecteze) 

rata oficială de schimb sau alte tranzacții comerciale.  
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     Permiteți-mi să detaliez puțin această chestiune, care a fost mult dezbătută de 

economiștii români și a beneficiat de sfatul FMI.  

În opinia noastră, ambele instrumente au potențial, dacă sunt utilizate corect și temporar, 

pentru că introduc o marjă mare de liberalizare a schimbului și a sistemului de schimb 

valutar, pavând drumul spre convertibilitate.  

Consider că următoarele condiții sunt necesare pentru îndeplinirea acestui scop: 

 

Pentru conturile curente: 

      

     Să asigurăm un nivel de menținere substanțial, cel puțin 30 la sută sau poate 50 la sută 

(acesta a fost un punct dezbătut). 

Să fie nediscriminatoriu, să se aplice în mod egal în mai multe domenii ale economiei și 

Să exceptăm de la regulile de licențiere acele importuri care sunt finanțate de retragerile 

din aceste conturi 

 

Pentru licitațiile de schimburi străine: 

 

     Să fie considerat un corelativ necesar al conturilor obișnuite, pentru a asigura o 

alocare mai rațională a schimburilor străine rare. 

Să evităm barierele administrative la cerere (de exemplu, prin limitarea persoanelor care 

pot licita sau sumele care pot fi limitate), evitând, astfel, corupția. 

Să limităm diferența dintre rata de schimb oficială și cea de la licitații și  

Să extindăm licitațiile cât de repede se poate, cu misiunea de a le utiliza ca o sursă cheie 

de informații pentru stabilirea unei rate de schimb unice. 

     Desigur, pentru a obține convertibilitatea pentru moneda națională a României, trebuie 

să continuăm ceea ce deja am început, de la începutul acestui an - aceasta este corectarea 

supraevaluării substanțiale a monedei naționale.  

Am fost devalorizați semnificativ o dată și poate vom mai fi în această situație în această 

toamnă.  

În același timp, trebuie să stabilim un regim al ratei de schimb valutar potrivit.  

În opinia mea personal - dezbătută până acum în România - aceasta poate fi făcută prin 

aranjarea (stabilirea) unui coș de monede, dar vreau să spun, o aranjare (stabilire) foarte 

flexibilă”. 
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Ce este Federal Reserve 
 

     Constituţia americană de la 1787 interzice explicit înfiinţarea unei Bănci Naţionale a 

Statelor Unite. Dar, la începutul secolului trecut, s-a forţat crearea unei Bănci Centrale 

numite Federal Reserve (FED), invocându-se stabilitatea economică.  

     Astfel, FED a apărut în urma unei false crize financiare, declanşate de bancherul J. P. 

Morgan. În 1907, acesta a început să răspândească zvonul că băncile au difficultăţi şi nu 

vor mai putea face rambursări.  

S-a creat panică, toată lumea s-a înghesuit să îşi retragă depozitele din bănci, lucru ce a 

dus la falimente în lanţ (aproape 5.400 de bănci au dispărut atunci).  

Apoi, Congresul american a demarat o anchetă, pentru a stabili care este cauza acestui 

dezastru şi cum poate fi el evitat.  

Comisia însărcinată cu această misiune era condusă de senatorul Nelson Aldrich.  

Acesta era liderul partidei republicane din Senat, dar şi omul celor mai puternici bancheri 

americani. 

     Aldrich a propus, ca soluţie „salvatoare”, crearea unei Bănci Centrale care să apere 

SUA de dezastru. În 1910, Federal Reserve Act a fost semnat iniţial, nu de legislatorii 

americani, aşa cum era firesc, ci de bancheri, în cadrul unei întâlniri secrete, organizate în 

casa lui J.P. Morgan din Jekyll Island.  

Apoi, documentul i-a fost dat lui Aldrich, care l-a prezentat Congresului.  

La început, nu a avut sorţi de izbândă, dar, în 1913, când Woodrow Wilson a devenit 

preşedinte al SUA, a fost aprobat. În schimbul susţinerii financiare şi politice în alegeri, 

Wilson le promisese bancherilor că, odată ajuns preşedinte, va aproba, fără să clipească, 

constituirea Federal Reserve.  

Cu două zile înainte de Crăciun, când o mare parte din membrii Congresului american nu 

erau prezenţi, Federal Reserve Act a fost transformat în lege, fiind aprobat de Congres şi 

de preşedintele SUA.  

Senatorul Louis McFadden spunea, în 1932, în Congresul american: 

 

„Prin constituirea Federal Reserve a fost construit un sistem bancar mondial.  

Un superstat controlat de bancherii internaţionali, care acţionează împreună, pentru a 

transforma lumea în sclavul lor.  

Federal Reserve a uzurpat Guvernul”. 

 

Bogdan Panțuru 

Viorica Ispas 
Sursa: Cuvantul-ortodox.ro 

  

http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/07/12/inceputul-neoliberalismului-romania-scrisoare-isarescu-fed/
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         DDDeeesssppprrreee   ppprrriiieeettteeennniiieee   
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Cele mai frumoase citate 

despre prietenia adevarată 
 

„Prietenii sunt acei oameni rari care te întreabă ce faci  

și apoi așteaptă să auda răspunsul.”  
 

Ed Cunningham - 1969- 

 

 

Avocat american. 

 

 

„Lucrurile nu sunt niciodată atât de înfricoșătoare 

pe cât par atunci când ai un cel mai bun prieten.”  
 

Bill Watterson - 1958- 

 

 

Autor de benzi desenate. 

 

 

 

 

 

 

 

„Prietenii pe care îi poți suna la 4 dimineață sunt cei 

care contează”  
 

Marlene Dietrich - 1901-1992 

 

 

Actriță germano-americană. 
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„Prietenia este o înclinație puternică și obișnuită  

în două persoane de a promova binele și fericirea 

unul în celălalt.”  
 

Eustace Budgell - 1686-1737 

 

 

Scriitor și politician englez 

 

 

 

 

 

 

„Mai degrabă aș merge cu un prieten în întuneric  

decât singur în lumină.”  
 

Helen Keller - 1880-1968 

 

 

Autoare, activistă politică, lector americană 

 

 

 

 

 

 

 

„Cel mai bun lucru pe care îl pot face  

pentru prietenul meu este să fiu prietenul lui”.  
 

Henry David Thoreau - 1817-1862 

 

 

Eseist, poet și filosof american 
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„Prietenul care poate fi alături de noi  

într-un moment de disperare sau confuzie,  

care poate sta cu noi într-un ceas de durere și pierdere, 

care poate tolera să nu știe… să nu vindece,  

să nu găsească leacul…  

acela este un prieten căruia îi pasă.”  

 

Henri Nouwen - 1932-1996 

 

 

Preot catolic, profesor, scriitor, și teolog din Țările de jos 

 

 

 

„Un prieten râde la glumele tale când nu sunt atat de 

bune și manifestă ânțelegere fată de problemele tale 

cand nu sunt atât de rele.”  
 

Arnold H. Glasgow - 1905-1998 

 

 

Faimos om de afaceri american 

 

 

 

 

 

„Prieten este cel care te știe așa cum ești, înțelege unde 

ai fost până acum, acceptă ceea ce ai devenit și totusi, 

cu blândețe, îți permite să crești”. 
 

William Shakespeare - 1564-1616 

 

 

Poet, dramaturg și actor englez 

 

 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

634 

 

 

„Cea mai frumoasă descoperire pe care o fac prietenii 

adevărați este aceea că pot să evolueze separat fără să 

se separe în vreun fel.”  
 

Elisabeth Foley - 1965- 

 

 

Democrată, apărătoare a legii constituționale,  

expert în bioetică și legea sănătății din America. 

 

 

 

 

„Prietenii sunt rudele pe care Dumnezeu  

nu ni le-a dat niciodată”.  
 

Mencius - 372-279 ÎC 

 

 

Folosof confucianist din China. 

 

 

 

 

 

 

 

„Un lucru minunat în ceea ce privește prietenii noi  

este că aduc energie noua in sufletul tau.”  
 

Shanna Rodriguez 
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„Adevaratul test al prieteniei este urmatorul: 

Poți literalmente să nu faci nimic cu acea persoana?  

Poți sa te bucuri de acele momente ale vieții 

care sunt din cale afară de simple?”  
 

Eugene Kennedy - 1928-2015 

 

 

Psiholog, profesor emerit, scriitor premiat, din America. 

 

 

 

 

„Oricine poate manifesta compasiune  

față de suferințele unui prieten,  

dar este nevoie de o natură umană foarte frumoasă  

pentru a te bucura de succesul unui prieten”. 
 

Oscar Wilde - 1854-1900 

 

 

Scriitor, poet, dramaturg din Irlanda. 

 

 

 

 

„La urma urmei, ceea ce ne vom aminti nu sunt 

cuvintele dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor 

noștri.”  
 

Martin Luther King Jr. - 1929-1968 

 

 

Activist pentru drepturile civile din America. 
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„Viața este parțial ceea ce o facem  

și parțial ceea ce o fac prietenii pe care îi alegem.”   
 

Tennessee Williams - 1911-1983 

 

 

Dramaturg American. 

 

 

 

 

 

 

„Nu merge în spatele meu; s-ar putea să nu conduc.  

Nu merge în fața mea; s-ar putea să nu te urmez.  

Mergi lângă mine și fii prietenul meu.”  

 

Albert Camus - 1913-1960 

 

 

Filosof, scriitor, jurnalist francez 

 

 

 

 

 

 

„Prietenia este singurul ciment  

care va ține lumea aceasta laolaltă”.  
 

Woodrow T. Wilson - 1856-1924 

 

 

Politician, al 28-lea președinte al Statelor Unite. 
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„Adevărata prietenie vine atunci când  

tăcerea dintre doi oameni este confortabilă.”  
 

David Tyson -  

 

 

Cant-autor și producător Canadian. 

 

 

 

 

 

 

„Prietenia marchează o viață chiar și mai mult decât 

iubirea. Iubirea riscă să degenereze în obsesie,  

prietenia însă nu este nimic altceva decat împărtășire.” 
 

Eliezer Wiesel - 1928-2016 

 

 

Scriitor, profesor, activist politic născut în România. 

Laureat al premiului Nobel, pentru pace în 1986. 

 

 

 

 

 

„Prietenia multiplică binele vieții și scade răul.” 
 

Baltasar Gracian - 1601-1658 

 

 

Iezuit, filosof și scriitor al epocii Baroc din Spania. 
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„Limbajul unei prietenii nu sunt cuvintele,  

ci înțelesurile.”  
 

Henry David Thoreau - 1817-1862 

 

 

Poet, eseist și filosof american 

 

 

 

 

 

 

„Prietenia este ca o decorațiune din sticlă. 

Odată ce a fost spartă, rar mai poți lipi bucățile  

înapoi în exact același mod în care au fost.” 
 

Charles Kingsley - 1819-1875 

 

 

Preot, profesor universitar, istoric,  

reformator social, și nuvelist din Anglia 

 

 

 

 

 

„Prietenia este întotdeauna o responsabilitate dulce,  

niciodată o oportunitate.”  
 

Kahlil Gibran - 1883-1931 

 

 

Scriitor, poet și artist visual Libanez-American 
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         EEExxxpppeeerrriiimmmeeennntttuuulll   
         PPPiiittteeeșșștttiii   
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MMMEEEMMMOOORRRIIIAAALLLUUULLL   DDDUUURRREEERRRIIIIII   

EEExxxpppeeerrriiimmmeeennntttuuulll   PPPiiittteeeșșștttiii   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=uA3-UWModxo
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Experimentul Pitești 
 

     Experimentul Pitești și cea mai dură formă de tortură care a existat în Europa:  

 

„genunchii noștri erau o rană sângerândă, 

iar când atingeam cimentul, 

călcam parcă pe ace” 

 

     De ei cine își mai amintește?  

Pentru că și-au exprimat credința în Dumnezeu, înainte de marea sărbătoare a Învierii 

Domnului, acești oameni erau torturați în cele mai barbare moduri de către torționari.  

Mărturisiri cutremurătoare de la închisoarea din Pitești, locul în care peste 5000 de români 

nevinovați au fost „spălați pe creier” și omorâți cu o cruzime de neimaginat: 

 

„La fiecare lovitură peste obraz capul îi era zvârlit în dreapta sau în 

stânga având impresia că gâtul secat de carne 

se va rupe şi va zbura cât colo, rostogolindu-se.  

La altă lovitură i-au sărit mai mulţi dinţi din gură” 
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     Experimentul de la Pitești a reprezentat cel mai monstruos tratament de spălare pe 

creier din întreaga Europă! Nu există loc în Europa în care să se fi suferit mai mult pe 

milimetru pătrat decât în închisoarea de la Pitești!  

Chinurile și teroarea de nedescris prin care au trecut peste 5000 de români nevinovați au 

scris istorie.  

 

     Află în cele ce urmează, ce metode inumane au folosit călăii pentru a goli mintea 

deținuților de toate credințele și valorile pe care le aveau, de cele mai calde amintiri, de 

familie, de prietenie și iubire.  

În 1949, autorităţile regimului comunist au decis cu ajutorul Securităţii, aplicarea 

metodelor „de reeducare” Makarenko, care aveau ca scop implementarea unui 

comportament comunist care să șteargă personalitatea fiecărui deținut.  

     Modelul pe care autorităţile l-au urmat a fost cel din China a lui Mao Zedong, unde 

aceste „practici” avuseseră succes. În ţara noastră metodele au fost puse în aplicare de 

generalul de Securitate Alexandru Nicolschi, fiind sprijinit de colonelul Dulgheru și 

colonelul Sepeanu.  
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     La penitenciarul din Pitești, director era căpitanul Dumitrescu Alexandru, care va fi 

transferat la închisoarea de la Mărgineni imediat după ce va lua sfârșit experimentul de la 

Pitești. 

Locul ales pentru demararea fazei pregătitoare a experimentului de reeducare a fost 

închisoarea de la Pitești, pe motiv că nu existau blocuri sau locuințe în zonă, iar 

tratamentele teroarei de „reeducare” puteau fi practicate fără probleme și martori indirecți. 

     Experimentul prin care toți deținuții au fost obligați să se tortureze reciproc a avut 

aproximativ 5.000 de victime, majoritatea dintre ei, tineri cu vârste cuprinse între 18-25 de 

ani, studenţi de elită, tineri care se opuneau regimului comunist, dar şi membri ai fostelor 

partide politice.  

Majoritatea dintre aceștia erau învinovăţiţi de motive false, inventate de regimul comunist 

precum împotrivire asupra ordinii sociale sau omisiune de denunţ. 

     Din păcate scopul experimentului era să „spele pe creier” toate persoanele cu potențial 

intelectual ale țării, care s-ar fi putut opune sistemului comunist din România, ba chiar mai 

mult, care ar fi putut avea un cuvânt de spus asupra unui viitor mai bun al țării. 

     Timp de 2 ani, între decembrie 1949 și ianuarie 1952, Închisoarea din Pitesti devine 

iadul în care se experimentează o metodă până atunci necunoscută în spațiul carceral 

românesc:  

reeducarea deținuților politici de către alți deținuți.  

Victimele devin călăi și călăii la rândul lor, victime.  

     Experimentul Pitești a fost unul dintre cele mai înspăimântătoare fenomene prin care 

niște deținuți ai blocului comunist est-european au putut trece.  

Experimentul Pitești a presupus reeducarea tuturor opozanților politici prin metode greu de 

imaginat. A fost o tortură mai aspră decât oricare tortură specifică sistemului comunist și a 

constat în ștergerea vechii identități a fiecărui individ și înlocuirea cu una nouă tipic 

bolșevică.  

     După eliberare, scopul nu era ca deținuții să se vindece, ci era nevoie de o asumare a 

unui comportament tipic comunist. Pentru un asemenea rezultat a fost nevoie de o tortură 

continuă, astfel că cel ce tortura stătea în aceeași celulă cu victima până la îndeplinirea 

obiectivului propus. 

     Ororile și suferința la care erau supuși acei oameni se adânceau de la un minut la altul, 

ceea ce făcea ca deteriorarea fizică și psihică a acestora să fie din ce în ce mai accentuată, 

până în momentul în care demnitatea lor devenea inexistentă.  

     Astfel, slăbiți de puteri și de raționament, deținuților li se putea implementa cu ușurință 

un nou comportament, tipic comunist.  

Din aceste metode îngrozitoare de torturare nu lipsea „denunțarea”, metoda prin care 

„sacrificații” erau forțați să ofere numele altor „colaboratori” din fostele partide politice.  
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     Odată identificate persoanele, erau căutate și aduse cu forța în închisoarea de la Pitești, 

primind aceleași tratamente inumane. 

Dincolo de suferință și de moarte, aceste torturi au dus la prăbușirea morală a indivizilor. 

Ceea ce s-a petrecut între zidurile acestei închisori comuniste devine greu de înțeles, nu 

numai pentru cei de astăzi, dar și despre supraviețuitorii acestei calamități. 

 

     Aurel Vişovan, fost deţinut la Închisoarea Piteşti, descrie în cartea mea „Dumnezeul 

meu, pentru ce m-ai părăsit?” (Editura Napoca Star, 2006) cum a fost de Paşte în 1951 în 

timpul teribilului Experiment Piteşti. 

”Se apropiau Paştile unui nou an sub cerul demascărilor de la Piteşti.  

De data asta ştiam că se apropie marea sărbătoare, întrucât torţionarii ne anunţaseră. 

Primiseră probabil şi ei ordine de la oculta care manevra din umbră aceste nenorociri şi 

trebuia ca răul să-l facă şi mai rău şi mai infam.  

     Observam cum cei din partea adversă începură să organizeze scene din ce în ce mai 

blasfemiatoare la adresa Mântuitorului şi a Sfintei Fecioare.  

https://a1.ro/galerie/cum-erau-batjocoriti-de-paste-detinutii-de-la-inchisoarea-pitesti-id858003-play1403091.html
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     Se proferau cuvinte din cele mai scârboase posibile, scene care profanau tot ce este 

sfânt în chipul cel mai dezgustător, iar noi cei de la izolare trebuia să ne închinăm în faţa 

lor şi să repetăm expresii de domeniul absurdului.  

     Dacă Paştile lui 1950 au fost sub semnul chinurilor fizice, celor din 1951 li s-a adăugat 

degradarea morală dusă până dincolo de limita inimaginabilului.  

Nu mai rămăsese nimic din ce să nu fie pângărit.  

De partea opoziţiei nu mai rămăsesem decât câţiva, îşi aminteşte Aurel Vişovan. 

 

     Dumitru Bordeianu, un alt fost deţinut care a trecut „traumele reeducării” de la Piteşti, a 

descris în cartea sa ”Mărturisiri din mlaştina disperării” (Editura Scara, 2014) umilinţele şi 

batjocora trăite la Închisoarea Piteşti în Săptămâna Mare şi de Paştele anului 1951. 

”Era Duminica Floriilor, înainte de Săptămâna Patimilor.  

În acea după-amiază, Zaharia (n.red. - unul dintre gardieni) s-a întors de la camera 4 spital 

şi a făcut o nouă redistribuire pe prici.  

 

https://a1.ro/galerie/cum-erau-batjocoriti-de-paste-detinutii-de-la-inchisoarea-pitesti-id858003-play1403093.html
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     Deodată, mi-a trecut prin minte că se pregătea ceva straniu, ceva de nedescris, în 

legătură cu Săptămâna Patimilor și cu Paştile.  

Primul pe prici, a fost așezat, după noua ordine, a fost Maglavit, urmat de Nedelcu, de 

Bordeianu Dumitru, autorul acestor jalnice amintiri, Popescu Paul, Zelică Berza, Grigoraș, 

Huțuleac, Sântimbreanu, Reus, Gheorghiu şi Andrișan. 

Luni, în Săptămâna Patimilor, imediat după prânz, Zaharia s-a întors cu un teanc de hârtii 

în mână, mai multe mături tocite, un ghem de aţă groasă, nişte cutii de conserve goale, 

mangal şi o sticluţă. Le-a aşezat pe priciul nostru, şi, din cozile de mătură, ne-a pus să 

facem cruci. Una din cruci, mai mare, era pentru Ungureanu. Nu ghiceam ce avea de gând 

să facă Zaharia. Din cutia de conserve, a făcut cădelniţă. După ce toate acestea au fost 

pregătite, Zaharia ni s-a adresat în felul următor: 

 

„Bandiţilor, pentru că credeți în Dumnezeu şi în Patimile Lui, 

iar după cum ştiţi eu nu cred în astfel de baliverne, 

și pentru că este Săptămâna Patimilor, 

să vedeti şi voi ce patimi veţi îndura!”  

 

     Oricine mi-ar fi spus și orice aș fi citit în cea mai pornografică literatură, nu mi-aş fi 

putut închipui niciodată că nişte minţi satanizate şi bolnave puteau născoci asemenea 

măscări, pentru a huli şi ofensa Majestatea lui Dumnezeu, Sfinţenia şi Neprihănirea Lui. 

     Am fost purtaţi timp de opt zile, în genunchi prin cameră, de la un capăt la altul, în 

frunte cu Ungureanu, închipuind patimile Domnului.  

Lui Ungureanu i-au făcut coroană de spini, iar în cutiile de conserve s-a pus mangal stropit 

cu gaz lampant și i s-a dat foc, ca să tămâiem cu ele, în timp ce mergeam în genunchi, 

făcând metanii.  

     L-am văzut pe Ungureanu plângând ca niciodată, îngrozit de ceea ce ne-au forțat să 

facem. Ce mi-a cutremurat sufletul în timpul acestei torturi a duhului, a fost imaginea 

mamei, pe care am văzut-o în fața ochilor, îndoliată, aşa cum întelegea ea să trăiască 

Săptămâna Patimilor Mântuitorului. 

     O vedeam plângând; îi era poate gândul la suferinţele mele, deşi biata de ea nu ştia în 

ce iad mă aflam!, scrie Dumitru Bordeianu în cartea sa. 

Cu o durere de nedescris, Dumitru Bordeianu mai precizează că: 

 

„După opt zile de mers în genunchi, ni s-au rupt pantalonii, iar genunchii erau numai o 

rană. Singurul dintre noi care a refuzat să participe la acest ritual satanic, a fost Nedelcu 

Aristide. Aşa înnebunit cum era, s-a desprins din cortegiu. A fost tolerat, pentru că, 

spuneau ei, îşi ieşise din minţi. La sfârşitul celor opt zile de chin si umilinţă, de dimineaţă 

până seara, distruși sufleteste, scârbiți de noi înşine, de neputinţa şi slăbiciunea noastră, 

imploram Cerul să ne ia zilele.  
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     Din cauza mersului pe ciment, genunchii noștri erau o rană sângerândă și, când 

atingeam cimentul, călcam parcă pe ace. Dar, în afară de rănile fizice, această degradare 

spirituală a lăsat răni si mai adânci în sufletele si conștiinta noastră. Nu numai în camera 

3 subsol s-au petrecut asemenea orgii, ci în toate celelalte camere, după cum aveau să 

mărturisească, după demascări, cei ce le-au trăit ca si noi.  

Iată scopul final al reeducării comuniste: scoaterea lui Dumnezeu din inimile oamenilor si 

prăbușirea lor în neant”. 

 

 

     În 1950, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii deținea extrase de 

deces ale deținuților morți în Penitenciarul de la Pitești, aceștia fiind studenți la facultăți 

din toată țara. Dovada morții lor tulburătore stă chiar în mărturia foștilor colegi 

supraviețuitori, care își amintesc cu groază scenele în care și-au găsit sfârșitul foștii lor 

colegi de temniță. 

Una dintre povestirile șocante este chiar cea a lui Gheorghe Măruţă care rememorează 

moartea lui Corneliu Niţă, membru al grupului de rezistenţă anticomunistă din Moldova:  
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„tânărul a fost obligat să se dezbrace, apoi legat cu mâinile la spate. Pentru ca supliciul 

să fie şi mai dur, între mâini i-a fost pus un par gros şi doi călăi l-au ridicat la înălţimea 

priciului de la etaj până a rămas aşa spânzurat în cea mai dureroasă poziţie.  

Apoi, Eugen Ţurcanu, (n.r. - cel care a iniţiat reeducarea prin tortură) a luat o bâră 

groasă, mare cam cât mâna unui om şi a început să-l lovească“. 

 

Ceea ce urmează întrece orice închipuire: 
 

 „La fiecare lovitură peste obraz capul îi era zvârlit în dreapta sau în stânga având 

impresia că gâtul secat de carne se va rupe şi va zbura cât colo, rostogolindu-se.  

Am auzit cum la o lovitură mai puternică oasele faciale i-au fost zdrobite.  

Am sesizat un sunet stins şi surd ca sfărâmarea unei coji de nucă subţire.  

La altă lovitură i-au sărit mai mulţi dinţi din gură.  

Ochii i-au sângerat holbaţi gata să iasă din orbite, cu groază şi spaimă tipărită în ei.  

Începu să vomite cu chiaguri de sânge şi o picătură de sânge i se prelingea din ureche. 

Nu-mi pot da seama cât a durat supliciul acestui martir căci fiecare clipă părea o 

veşnicie. La un moment dat, a scăpat capul în jos, dând semnal de moarte.  

Chiar şi astfel cu capul bălăgănind fără viaţă l-a mai lovit de câteva ori până când unul 

din cei ce-l ţineau spânzurat, îi zise lui Țurcanu: 

«A murit».  

«Dă-l în p… mă-sii!  

Ce-i dacă a murit?  

Cu un legionar mai puţin»“, 

 

Sursă: adevarul.ro 
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         AAArrrttteee   ppplllaaassstttiiiccceee   
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Dumitru Sandu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

651 

 

 

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  
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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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         CCCooonnnccceeerrrttt   
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AAABBBOOOVVVEEE   &&&   BBBEEEYYYOOONNNDDD   AAAcccooouuussstttiiiccc   

LLLiiivvveee   fffrrrooommm   PPPooorrrccceeesssttteeerrr   HHHaaallllll   ---   222000111444   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=CNUTlKqSO-I
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         TTTeeeaaatttrrruuu   
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https://www.youtube.com/watch?v=uQOTWtSCBto&t=129s
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         AAArrrtttiiissstttiii   îîînnn   aaafffiiirrrmmmaaarrreee   
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Dacian Nicolae Miron 
 

(born December 8, 1989) is an 

American singer, songwriter and 

musician from Tampa, Florida. 

Originally from Deva, Romania, he 

moved to the United States with his 

mother when he was ten years old 
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DDDAAACCCIIIAAANNN   NNNIIICCCOOOLLLAAAEEE   MMMIIIRRROOONNN   

FFFeeeeeellliiinnn’’’   dddaaannngggeeerrrooouuusss   ---   222000111999   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=kqMfr51nLfk
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         TTTeeellleeevvviiizzziiiuuunnneeeaaa.........   
         dddeee   bbbiiinnneee   
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CCCĂĂĂTTTĂĂĂLLLIIINNN   ȘȘȘTTTEEEFFFĂĂĂNNNEEESSSCCCUUU   

GGGaaarrraaannntttaaattt   111000000   %%%   

IIInnnvvviiitttaaattt:::   VVVlllaaaddd   MMMaaaxxxiiiccchhh   

https://www.youtube.com/watch?v=V7BK8jdWdBg
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         SSSpppooorrrttt   
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RRRUUUSSSSSSIIIAAANNN   GGGRRRAAANNNDDD   PPPRRRIIIXXX   ---   222000111999   

DDDaaannniiiiiilll   KKKvvvyyyaaattt’’’sss   ggguuuiiidddeee   tttooo   RRRuuussssssiiiaaa   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=ZOkJL4Q_CNA
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RRRUUUSSSSSSIIIAAANNN   GGGRRRAAANNNDDD   PPPRRRIIIXXX   ---   222000111999   

QQQuuuaaallliiifffyyyiiinnnggg   hhhiiiggghhhllliiiggghhhtttsss   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=A9ws6cknEXQ
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RRRUUUSSSSSSIIIAAANNN   GGGRRRAAANNNDDD   PPPRRRIIIXXX   ---   222000111999   

RRRaaaccceee   hhhiiiggghhhllliiiggghhhtttsss   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=47Pn2bII_sg
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RRRUUUSSSSSSIIIAAANNN   GGGRRRAAANNNDDD   PPPRRRIIIXXX   ---   222000111999   

FFFeeerrrrrraaarrriii   rrraaadddiiiooo   dddrrraaammmaaa   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=Bm9jh6333hM
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RRRUUUSSSSSSIIIAAANNN   GGGRRRAAANNNDDD   PPPRRRIIIXXX   ---   222000111999   

PPPooosssttt   rrraaaccceee   ppprrreeessssss   cccooonnnfffeeerrreeennnccceee   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=20vyBRV-wFU
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JJJAAAPPPAAANNNEEESSSEEE   GGGRRRAAANNNDDD   PPPRRRIIIXXX   ---   222000111999   

PPPiiieeerrrrrreee   GGGaaassslllyyy’’’sss   SSSuuuzzzuuukkkaaa   ccciiirrrcccuuuiiittt   ggguuuiiidddeee   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=GoTAeMlvdEY
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JJJAAAPPPAAANNNEEESSSEEE   GGGRRRAAANNNDDD   PPPRRRIIIXXX   ---   222000111999   

QQQuuuaaallliiifffyyyiiinnnggg   hhhiiiggghhhllliiiggghhhtttsss   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=5geYOa9XlEY


LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

680 

 

 

 

  

JJJAAAPPPAAANNNEEESSSEEE   GGGRRRAAANNNDDD   PPPRRRIIIXXX   ---   222000111999   

RRRaaaccceee   hhhiiiggghhhllliiiggghhhtttsss   

RRReeeccciiitttăăă:::   FFFlllooorrriiiaaannn   PPPiiittttttiiișșș   

https://www.youtube.com/watch?v=b0G4-Vp2TS0
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JJJAAAPPPAAANNNEEESSSEEE   GGGRRRAAANNNDDD   PPPRRRIIIXXX   ---   222000111999   

PPPooosssttt   rrraaaccceee   ppprrreeessssss   cccooonnnfffeeerrreeennnccceee   

https://www.youtube.com/watch?v=U0Az0p5biks
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JJJUUUDDDOOO   GGGRRRAAANNNDDD---SSSLLLAAAMMM      

BBBRRRAAASSSIIILLLIIIAAA   ---   222000111999   ---   DDDaaayyy   111   

PPPooosssttt   rrraaaccceee   ppprrreeessssss   cccooonnnfffeeerrreeennnccceee   

https://www.youtube.com/watch?v=DdIXDZsLYVk
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JJJUUUDDDOOO   GGGRRRAAANNNDDD---SSSLLLAAAMMM      

BBBRRRAAASSSIIILLLIIIAAA   ---   222000111999   ---   DDDaaayyy   222   

PPPooosssttt   rrraaaccceee   ppprrreeessssss   cccooonnnfffeeerrreeennnccceee   

https://www.youtube.com/watch?v=Xf8hIWAdI-E
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JJJUUUDDDOOO   GGGRRRAAANNNDDD---SSSLLLAAAMMM      

BBBRRRAAASSSIIILLLIIIAAA   ---   222000111999   ---   DDDaaayyy   333   

PPPooosssttt   rrraaaccceee   ppprrreeessssss   cccooonnnfffeeerrreeennnccceee   

https://www.youtube.com/watch?v=bdhtLFl1r4M
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JJJUUUDDDOOO   GGGRRRAAANNNDDD---SSSLLLAAAMMM      

BBBRRRAAASSSIIILLLIIIAAA   ---   222000111999   

TTToooppp   111555   iiippppppooonnnsss   iiinnn   dddaaayyy   111   

https://www.youtube.com/watch?v=a4AqKeQ4lyw
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JJJUUUDDDOOO   GGGRRRAAANNNDDD---SSSLLLAAAMMM      

BBBRRRAAASSSIIILLLIIIAAA   ---   222000111999   

TTToooppp   111555   iiippppppooonnnsss   iiinnn   dddaaayyy   222   

https://www.youtube.com/watch?v=8LbVpcQ2_Ps
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JJJUUUDDDOOO   GGGRRRAAANNNDDD---SSSLLLAAAMMM      

BBBRRRAAASSSIIILLLIIIAAA   ---   222000111999   

TTToooppp   111555   iiippppppooonnnsss   iiinnn   dddaaayyy   333   

https://www.youtube.com/watch?v=1bAy8-7hvoo
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         UUUmmmooorrr   



LED Force Magazin                                                                                                                          Nr.4 - Octombrie 2019 

690 

 

 

Să mai zâmbim... 
 

Dragi prieteni,,, io mi-s bănățan"... 

Sper să înțelegeți ceva și să zâmbiți... Zi faină tuturor! 

 

Secetă mare ! 
(Poezie în grai bănățean) 

 

Într-o zî pră la nămează, uica Pătru-a lu' dârjală 

Într-un suflet dă năvală în voreț la moș Topală... 

- Moșule, ce rog dân suflet, Dumnezău să mi ce țână, 

Lasă-mă să iau dăgrabă nișce apă dân fântână. 

 

-Ia nepoace, zâșe moșul dând mâncare la ciurcani 

Că doar am fântâna plină șâ nu-ț' dau apa pră bani. 

Pătru scoace două vedre, fuje iuce șî să-ntoarșe: 

-Aș măi lua două găleț'... -Ia șâ douăzăși, nepoace! 

 

Dar când vine-a patra oară, înspră iel încinje mâna 

Șî-l întrabă : -Mă, Petrică, vouă v-o săcat fântâna? 

Că șciu că aveț' șî voi....spune-mi, apa o săcat 

Dă alerji cu vadra-n mână dă zâși că ieșci ,,apucat"? 

 

Pătru jos așază vadra, dă pră frunce-ș ia sudoarea 

Șî tărăgănat vorbeșce, greu trăgându-ș răsuflarea: 

-Moșule, îmi ieșci ca tată, d-aia ț-oi răspunge drept... 

Mi-o căzut soacra-n fântână ...șî-i apa doar pân' la piept ! 

 

 

Nicu Gavrilovici 
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Dragoste la vârsta a treia 
 

     Tanti Lenuța a fost dintotdeauna o damă bine.  

Dacă la tinerețe sucea gâturile bărbaților ce cădeau că muștele în 

urma ei și acum la bătrânețe avea trecere la pensionarii mai virili. 

     Dar anii trecuseră și Leni sex-simbolul devenise, încet, încet, 

doamna Lena și apoi spre disperarea ei, Tanti Lenuța.  

Așa îi spuneau acum puștanii de pe scara blocului unde locuia.  

Se enerva Leni dar ce să facă?  

Oricât de mult s-ar fi chinuit mai tânără de 60 de ani nu putea să 

arate. Și ce de trucuri folosea… apă de musețel și salvie fiartă și răcită la miezul nopții, 

comprese cu zeamă de castraveți și suc de roșii, asta pentru prospețimea tenului și așa 

destul de ofilit. Fitness de două ori pe zi de astă-vară era să facă infarct… căldura și 

efortul, vezi Doamne, o doborâseră… dar Leni știa mai bine decât oricine, dușmanul ei cel 

mai mare era cifra din buletin.  

Că trecuse binișor de 72 și deși nu știa nimeni, ea jurase să ia secretul cu ea în mormânt. 

Sau mă rog, în cavoul de marmură ce o aștepta cuminte de ani buni la cimitirul Bellu. 

Câteodată când se plictisea, Leni mai făcea câte o vizită la mormântul ei. Gol deocamdată. 

Își ducea flori, aprindea câte o lumânare, două… că nu se știe ce e pe lumea cealaltă și 

odată cuprinsă de multă duioșie față de propria făptură, își dăduse și de pomană câteva 

haine mai elegante,barem să aibă ce purta în lumea celor drepți. 

     Era fire prevăzătoare Leni. Doar nu degeaba ținuse atâtea căsnicii.  

De patru ori se măritase, primele trei din interes și doar a patra oară din dragoste.  

Pe primii trei îi jumulise bine, mai o căsuță, mai un cont în bancă, se asigurase și apoi 

divorțase în liniște fără prea mare tămbălau. Motive găsise că slavă domnului erau destule. 

     Primul soț sforăia prea tare. Da, știu, o să ziceți că nu-i un motiv temeinic de divorț.  

Ba este, strigase sus și tare Leni în sala aproape goală de tribunal. Sforăitul consortului îi 

provoca insomnii și îmbatrinire prematură dar mai ales depresie. Păi și așa, cum poate o 

insomniacă depresivă să își mai îndeplinească obligațiile conjugale de soție?  

Judecătorul i-a dat dreptate și Leni a divorțat. Binențeles că pentru consolare a primit și 

jumătate din averea lui. Și nopți liniștite, desigur. 

     Cu al doilea soț a fost mai dificil. El nu vroia să divorțeze și pace. Dar Leni nu s-a lăsat. 

Știindu- l gurmand, l-a băgat la dietă și apoi puțin, câte puțin și la un program intensiv de 

sport. Era săracul om chinuit de foame și leșinat de efortul prelungit dar tot nu voia să 

divorțeze. O iubea prea mult, spunea el. Văzând Leni că nu scăpa ușor de el, s-a lăsat 

prinsă în flagrant cu un vecin și astfel adulterul a transformat-o rapid într-o femeie 

divorțată. 

     Cu al treilea a fost cel mai ușor. A avut bunul simț să plece înainte de divorț.  
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     Și astfel Leni s-a trezit peste noapte, văduvă. Dar cu al patrulea a fost mare tămbălau. 

Se măritase cu el pe la 45 de ani cuprinsă de dragostea aia nebună. Intrase în săptămina 

oarbă, cum ar zice bătrânii. Babele își dădeau coate și șoșoteau pe la colțuri când o 

văzuseră așa cu rochie albă de mireasă neprihănită în biserică dar ei nu- i păsa.  

Îl iubea și gata. 

     Ce conta că era mai tinerel cu vreo 20 de ani. Și sărac lipit. Ea îl iubea și gata. Avea ea 

avere pentru amândoi. Așa gândea atunci sărmana Leni până când într-o dimineață găsise 

un bilet pe pernă.Te părăsesc pentru că te iubesc prea mult Leni… ești mult prea bună 

pentru mine… mă duc în lume să mă realizez și apoi mă întorc la tine.  

     Problema cea mai dureroasă era că ginerică cel tinerel nu plecase singur, ci cu o vecină 

abia majoră și binențeles. .. cu banii din conturile lui Leni.  

Plânse Leni ce planse și apoi se consolă. Nici ea nu știa după ce suferă mai mult, după 

tinerelul cel nestatornic sau după banii din conturi. 

     Până la urmă se hotărî . Plecă într-un voiaj de divorț la Băile Herculane și acolo 

cunoscu un domn bine care îi alină tristețea și singurătatea. Acum după mai bine de un an 

de relație Leni se întreba:  

mai e oare loc și de al cincilea mariaj?  

Nu de alta, dar nu știa dacă ar mai avea răbdare de încă un divorț. 

 

Roxana Neguț 
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HHHOOORRRAAAȚȚȚIIIUUU   MMMĂĂĂLLLĂĂĂEEELLLEEE   

DDDeee   dddrrraaagggooosssttteee   

PPPooosssttt   rrraaaccceee   ppprrreeessssss   cccooonnnfffeeerrreeennnccceee   

https://www.youtube.com/watch?v=p0YrPv97IBw
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TTTAAAMMMAAARRRAAA   BBBUUUCCCIIIUUUCCCEEEAAANNNUUU   BBBOOOTTTEEEZZZ   

PPPrrrooofffeeesssiiiooonnniiișșștttiiiiii   

https://www.youtube.com/watch?v=OG6cR0kacDM&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=OG6cR0kacDM&t=218s
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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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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!!!   
   

 

EEEdddiiitttuuurrraaa   LLLEEEDDD   FFFooorrrccceee   ---   NNNoooiii   nnnuuu   tttăăăiiieeemmm   cccooopppaaaccciiiiii   


