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Publicist, fotojurnalist, iconar şi pictor din 
staţiunea balneoclimaterică Covasna. Născut la 
07.01.1968 în oraşul montan Anina din judeţul Caraş-
Severin scrie în presa judeţeană înainte de 1989 în 
cotidianul „Timpul” din Reşiţa şi apoi în presa 
naţională şi internaţională. Redactor şi Reporter este 
de-a lungul timpului la  „Actualitatea Cărăşană”  din 
Reşiţa, jud. Caraş – Severin, „Bună Ziua Covasna” şi 
„Cuvântul Nou” din judeţul Covasna şi în colectivul 
de redacţie la Revista „Lumea Credinţei” din 
Bucureşti unde scrie articole, reportaje, interviuri, ştiri 
şi cronică de film. Colaborator permanent la 
„Adevărul Covasnei”, „Mesagerul de Covasna” şi 
„Condeiul Ardelean” regional de Transilvania (2007 - 

2015) unde publică la aceste publicaţii intrerviuri, ştiri, 
cronică de film şi de artă. Colaborează cu materiale 
scrise şi fotografii lacotidianul judeţean 
„Obseravatorul de Covasna” şi „Grai Românesc” 
revistă de spiritualitate ortodoxă a Episcopiei Covasnei 
şi Harghitei şi la „Arcadia” revistă de literatură, artă şi 
cultură din Anina. Specializat pe interviuri cu mari 
personalităţi din artă, ştiinţă, cultură, turism şi 
teologie, Matei Schinteie scrie şi postează pe internet 
unde este administratorul şi redactorul şef al siteului 
„www.ŞtiriOrtodoxe.ro” şi al paginii de facebook 
„Revista Pozitiv”. 

Acesta a scris periodic cronică muzicală şi 
interviuri cu vedete la cea mai vândută publicaţie din 
România în anii 90, Revista „Ecran Magazin” din 
Braşov. Colaborează cu materiale la revista „Mioriţa 

U.S.A.” din Sacramento, California, „Mesagerul 

Românesc” din Portland -Oregon din S.U.A. şi la 
Revista „Diaspora.ro” la ediţile tipărite şi la cele 
online, publicistul Matei Schinteie este membru în 
diferite jurii la concursuri şi festivaluri, compozitor şi 
cantautor, prezentator şi curator de expoziţii de 
fotografie şi artă plastică, scenarist şi regizor de film 
documentar. 

De-a lungul timpului Matei Schinteie a pictat 
la ANINA în atelierul de la mansarda casei 
nenumărate tablouri, în special tablouri pe pânză şi 
sticlă. 

În anul 1998 se mută cu serviciul în 
București, după care se stabileşte în oraşul staţiune 
Covasna. 

În anul 2000 înfinţează împreună cu soţia 
Maria Kornelia în staţiunea Covasna, propriul 
Atelier de pictură icoane pe lemn … apoi se 
perfecţionează la Atelierul de iconografie de la 
Mănăstirea Putna unde este hierotesit întru iconar, 
împreună cu soţia. 
(Foto: Atelier „SchinteieArt” 2) 
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Interviu cu  

Reporter: Gabriella Costescu 
 
R.: Mă aflu alături de pictorul iconograf 
Matei Schinteie din Stațiunea Covasna, 
cel care lucrează împreună cu soția, 
Maria-Kornelia Schinteie născută aici. 
Am citit că după 18 ani de muncă, pictați 
icoane, dvere, troițe, epitafuri, 
prăznicare, catapetesme. Toată munca 
aceasta vă rupe de casă, vă rupe de lume? 
M.S.: Paradoxal nu, pot să afirm cu tărie că 
suntem foarte atașați de lumea în care trăim. 
Suntem în contact cu oamenii, deși, atunci 
când pictăm, ne retragem în „chilia” noastră, 
deoarece atelierul nostru este o adevărată 
chilie, pentru că numai într-un loc retras, 
liniștit poți crea, poți să pictezi, să te 
documentezi, aș putea să spun că trăim în 
două lumi, dar nu conștientizăm la modul 
acesta, suntem oameni normali, ne bucurăm 
de divinitate. Aici nu noi trebui să alergăm 
spre divinitate, divinitatea coboară spre noi, 
căci suntem instrumente în mâna Domnului 
și o spun fără să exagerez, pentru că și eu, 
mă mir aproape în fiecare zi, cum poate să 
iasă o icoană din mâna omului? Sau o altă 
lucrare artistică?....decât dacă Dumnezeu 
pune Har și dar. 

 
Catapeteasma Bisericii de lemn din 
Covasna, pictată de Soții Schinteie 

 
R.: Ați avut expoziții în toată lumea, dar 
și lucrări care le-ați dăruit monahilor 
pentru chiliile personale. Care au fost mai 
importante pentru dvs? Lucrările din 
marile expoziții sau cele dăruite 
monahilor pentru chilii? 
M.S.: Toate icoanele sunt importante. Toate 
expozițiile au aceeași mare importanță. Aici 

nu te reprezinți pe tine ca artist, ci Îl 
reprezinți pe Dumnezeu și dumnezeirea prin 
artă. Este o mare responsabilitate... Din 
punctul de vedere al logicii umane, din 
punct de vedere al presei deosebită este 
considerată icoana de hram a Sf. Mare 
Mucenic Gheorghe biruitorul aflată în 
campusul militar al armatei române din 
Afganistan, sau am putea spune că sunt 
lucruri mai deosebite, ca troița de pe vârful 
Lăcăuți, jud. Covasna de la 1700 m 
altitudine, sau icoanele unicat cu sfinții 
români din închisorile comuniste, icoanele 
martirilor, sau icoana sfinților ortodocși 
olandezi, sau icoanele din catapetesme, toate 
sunt deosebite, pentru noi este uluitor, dar 
noi nu avem nici un merit pentru că ele sunt 
considerate așa,… toate sunt în felul lor 
deosebite. 

 
Iconografia este un mod de a 

propăvădui prin imagini. Așa cum poeții 
propovăduiesc prin poezie, muzicienii prin 
muzică, Dumnezeu nu putea să lase această 
artă să nu fie în folosul omenirii ca ajutor 
pentru Mântuire. Noi ca simpli iconari, nu 
ne facem decât datoria. Am avut experiențe 
uluitoare cu icoane care au făcut minuni, 
ceea ce ne-a depășit cu totul, pentru că 
inițial când pictezi o icoană, eu și soția mea, 
nu avem gândul la așa ceva. Suntem 
bucuroși că persoana care comandă icoana 
are ceva mai deosebit, harul lui Dumnezeu, 
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care se revarsă prin icoană în casa omului, 
în inima, mintea și sufletul lui. Acestea sunt 
bucuriile noastre. Sunt icoane care vorbesc 
prin ele însele, pentru că nici o bucată de 
lemn nu face o minune, ci doar personajul 
pictat, prototipul, nici un om nu a primit 
ajutor decât de la prototipul pictat pe icoană. 
Dumnezeu ne-a ales și ne ajută de fiecare 
dată să ducem la bun sfârșit o lucrare atât de 
importantă. 

Citeam undeva, doamnă Gabriella 
Costescu, cât de bucuroși sunt pictorii să 
picteze un om important, o personalitate din 
societate, un om politic sau un rege. Sunt 
extraordinar de entuziasmați; adică pictorul, 
cutare, este pictorul regelui, iar iconarii, toți 
sunt pictorii lui Dumnezeu creatorul 

Cerului și al Pământului, a celor văzute și 
a celor nevăzute. Mai mare bucurie și 
cinste, nu i se poate acorda unui artist 
plastic, decât să Îl picteze pe Dumnezeu și 
sfinții Lui. Și asta o spun pentru că și eu m-
am trezit în acest domeniu și sunt bucuros 
pentru că împreună cu soția mea Maria-
Kornelia, realizăm aceste icoane prin mult 
efort, dar cu multă dăruire. 

 
Matei și Kornelia-Maria Schinteie, 2005 Romexpo 
 
R.: Aș vrea să îmi spuneți câteva cuvinte 
despre iconografia bizantină. 
M.S.: Lucrurile sunt simple. Post-bizantin, 
înseamnă „după Bizanț”. Pictura bizantină, a 
fost și este dintotdeauna în actualitate. Nu 
există că s-a pictat acum 1500 de ani, acum 
300 de ani, sau ieri. Artistul plastic se 
inspiră din pictura bizantină și introduce 
elemente noi, nu aș spune moderne, 
moderne sunt doar materialele care se 
folosesc, de care pictorii din vechime ar fi 
fost foarte bucuroși să le fi putut avea, 
deoarece ușurează truda iconarilor. Post-

bizantină este lucrarea care respectă 
canoanele dar are o frumusețe aparte, sunt 
mai luminoase cu chipuri mai senine. Nu 
putem spune despre o icoană că nu este 
frumoasă, dar sunt unele icoane mai 
deosebite decât altele întradevăr. N-aș putea 
eu să fac diferențe între icoane, nici nu aș 
ști, dar avem clienți , preoți, arhierei, 
călugări, creștini simpli care își doresc un 
anumit tip de icoană. Noi ne considerăm 
pictori postbizantini, ca să nu spunem 
„moderni” sau „contemporani”. 
R.: Ați participat în anul 2013 un seminar 
internațional de iconografie la Putna. Ce 
ne spuneți despre acesta? 
M.S.: Seminarul a fost o încununare a 
muncii noastre de atunci, a fost un dar de la 
Dumnezeu și vă spun de ce. Noi suntem 
autodidacți, zic eu în glumă „autodidacți 
profesioniști”, dar nu e chiar o glumă... 
Părintele nostru ierodiacon Iustinian Stoica 
de la Muntele Athos, fratele după trup al 
marelui duhovnic român Gavriil Stoica de la 
Mănăstirea „Zamfira”, acest părinte atonit 
este cunoștința și pot spune prietenul 
familiei noastre, ne-a recomandat, (văzându-
ne de la începuturi cum lucrăm), să mergem 
la un seminar la marea Lavră a Mănăstirii 
Putna, unde dânsul se cunoaște bine cu 
Părintele Stareț Melchisedec Velnic. A 
trecut ceva timp până am ajuns acolo, 
deoarece locurile sunt limitate, este un 
seminar internațional de iconografie post-
bizantină extrem de selectiv, organizat de 
cunoscutul iconar român Părintele dr. 
Arhidiacon Anastasie Robu. Acest părinte 
ne-a invitat să participăm la acest seminar 
care a început în luna februarie 2013 și a 
fost finalizat în martie 2013. Am învățat 
lucruri pe care nu aveam cum să le învățăm 
în altă parte, chiar dacă pe internet se găsesc 
o mulțime de studii și de practici icono-
grafice, acolo, avându-l mentor pe părintele 
acesta, le-am învățat mai repede și mai bine, 
lucruri care sunt de foarte mare folos. În 
plus am învățat o tehnică veche grecească de 
mii de ani, datorită unei seminariste dar și 
lector din Grecia, Nikia Koldurmidi se 
numește, care ne-a învățat despre 
encaustică, lucru rar, foarte vechi, greu de 
realizat, o pictură făcută cu ceară topită. 
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Kornelia Schinteie și Gabriella Costescu în atelierul 

de lucru „SchinteieArt” 
 
Acolo ne-am împlinit menirea, iar, ca să 
vedeți binecuvântarea lui Dumnezeu, Părin-
tele Anastasie Robu, cu binecuvântarea 
starețului Melchisedec Velnic ne-a 
hierotesit întru iconari, pe cinci seminariști, 
prin binecuvântarea și rugăciunea Părintelui 
duhovnic David. Din acel moment nu am 
mai fost simpli iconari, deoarece 
hierotesirea este ca și aceea pentru diaconi 
sau asemănător cu cea a preotului. Este o 
binecuvântare rară a bisericii ortodoxe, mai 
specială, fapt care ne obligă mai mult. De 
atunci nu mai suntem ca simpli artiști 
plastici, suntem ai bisericii universale 
ortodoxe și avem o responsabilitate mare 
pentru că pictăm lucruri cerești. Așadar, 
mulțumim celor de la Mânăstirea lui Ștefan 
cel Mare și Sfânt – Putna – loc pe care 
fiecare creștin ar fi bine să îl viziteze, pentru 
că este Ierusalimul pământului românesc. 
R.: Am citit ceea ce scriu alții despre dvs., 
anume că ați fost compozitor, scenarist, 
jurnalist, fotoreporter, aveți activitate 
multă în presa scrisă, ați cântat muzică 
dance, ați apărut în nenumărate emisiuni 
radio și T.V. De la muzica dance la 
icoane, cum arată drumul artelor? 
M.S.: Interesantă întrebare, mă întoarce în 
timp. Dumneavoastră, doamnă Gabriella 
Costescu, aveți darul acesta al întrebărilor, 
vă voi spune ce simt eu acuma în acest 
moment al interviului. Am iubit foarte mult 
frumosul și îl iubesc, iubesc mult artele. Am 
un frate mai mare decât mine cu 5 ani, Ion 
Schinteie din Anina, poet și el, care mi-a 
pus o chitară în mână. A fost momentul 
cheie... El asculta multă muzică românescă 
și internațională și așa am îndrăgit eu 
muzica. M-am întrebat totuși dacă aș putea 
compune vreodată? Oare se mai poate 
compune după ce atâția muzicieni au 

compus? Și, am încercat, jucându-mă pe 
chitară, am luat lecții, am ajuns să am 
formație de muzică folk. Toate formațiile au 
fost fondate de mine: Formația „Quasar”, 
”Peisaj Modern” și „Silex”, apoi trupa 
rock „Anina”. Cu „Anina” am cântat pe 
plan local și județean. Apoi am înființat 
formația folk-pop- rock-dance „Makos” 
doar eu cu soția Kornelia în formulă, apoi 
ne-am mutat la București unde am fost ca 
niște meteoriți, am cunoscut multe vedete 
consacrate, oameni de presă, de literatură , 
oameni care ne-au sprijinit și ne-au făcut 
cunoscuți pe plan național … chiar și 
internațional. Am scos 2 albume muzicale și 
am apărut pe mai multe compilații pe casete 
audio. Primul album „Împreună” l-am 
înregistrat la Studioul „B’inișor” al 
celebrului cantautor Vali Sterian din 
București care ne-a ajutat la orchestrație și 
chiar a cântat la tobe și chitară bass pentru 
noi. Al doilea album s-a numit „VIS” și l-
am scos pe C.D. la firma ROTON actual 
CAT Music și l-am avut manager pe Nico 
Ungureanu din Stuttgart/ Germania, cel 
care lansează și acum trupe noi. Am fost 
printre primii muzicieni din România care 
am editat muzică pe suport de Compact 
Disk. Orchestrația a fost făcută în studioul 
muzical „Schneider Production” a 
cunoscutului producător internațional video-
muzical dl. Eduard Schneider venit din 
Germania și stabilit acum la Sebeș. Un 
videoclip al nostru a rulat chiar pe postul 
T.V. „M.C.M. International” din Franța, 
varianta europeană a M.T.V.-ului american. 
Muzica a devenit pasiunea vieții mele. Am 
găsit un caiet în care scriam la începuturi.  
Îmi spuneam acolo ca o premoniție; „Fac 

 
Canbera-Australia 1 dec. 2018. Festivalul 

Creativității Geniului Românesc de la Antipozi 
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muzică, cu gândul la pictură, iar într-o zi 
doar voi picta” însă nu m-am gândit atunci 
că voi fi iconar. Dumnezeu a rânduit așa, ca 
atunci când eram la București noi 
frecventam slujbele bisericii ortodoxe, - de 
la Dumnezeu chemare -, nu m-a trimis 
nimeni la biserică, ne-a plăcut mult 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Am crezut că pot sluji cu muzica pe 
care o cântam, deoarece aveam audiență 
mare, unii plângeau la concertele noastre la 
unele piese melancolice, alții se bucurau 
nespus la melodiile vesele și optimiste. 
Credeam că așa slujesc pe Dumnezeu, dar 
mi-am dat seama că nu este chiar așa, ...era 
doar o bucurie omenească, bună și aceasta. 
În timp ce mă străduiam să devin vedetă, mă 
și rugam, citeam psaltirea cu Kornelia la 
miezul nopții. Îl rugam pe Bunul Dumnezeu 
să ne ajute, dar a venit clipa când ne-am dat 
seama că locul nostru nu este acolo, eram 
invitați la toate televiziunile, iar prin anul 
2000, în timpul eclipsei de soare, noi având 
o melodie de succes cu titlul „Eclipsa” am 
fost foarte solicitați în mass media. Paralel 
am cântat piese din repertoriul formației 
„Semnal M” și din compoziții proprii. 
Chiar am obținut dreptul de a cânta toate 
melodiile din repertoriul formației, compuse 
de liderul ei cunoscutul compozitor, instru-
mentist și interpret Iuliu Merca din Cluj-
Napoca – muzician de vrednică amintire. 

Când am simțit că Dumnezeu ne-a 
chemat la Biserică, aveam doi duhovnici. Pe 
Părintele Nil Efrim de la Mărcuș, din 
județul Covasna și pe Părintele Mina 
Dobzeu de la Huși, cel care l-a botezat pe 
filozoful și teologul evreu Nicolae 
Steinhardt, cunoscut ca Monahul Nicolae 
de la Rohia cel ce a scris cunoscuta carte 
„Jurnalul Fericirii”. A fost bine că am 
trecut prin aceste etape, deoarece am 
cunoscut ce este greul, frumosul, succesul, 
umilința, ne-am bucurat alături de oameni 
de valoare care ne iubeau, care ne invidiau 
sau chiar poate ne urau. Am cunoscut ce 
înseamnă succesul care nu este numai o 
veselie ci multă, foarte multă muncă! 
Oamenii nu sunt la fel pe parcursul vieții, 
mereu te poți schimba; mă bucur că avem 
acum atelierul de icoane din Stațiunea 
Balneoclimaterică Covasna, de unde pleacă 

icoane în toată lumea la oameni atât de 
diferiți. Avem pe toate continentele icoane, 
dorim să bucurăm toată lumea, deoarece nu 
există om care să nu fie într-un fel și 
propăvăduitor și mărturisitor. 

 

 
Biserica de lemn din Covasna 

 
R.: Vorbind în felul acesta despre munca 
de iconar, ce este ea? Trudă, safisfacție? 
M.S.: Este o mare trudă care duce la o mare 
satisfacție. Și să știți că nu e numai pentru 
noi, satisfacția e mai mare pentru cel care 
primește icoana. Când te sună cineva și 
spune că icoana e mai frumoasă decât și-a 
închipuit-o, deja pentru noi nu e nevoie de 
alt premiu sau altă bucurie. Eu le spun 
tuturor că nu noi suntem cei care facem 
icoana atât de frumoasă, ci Dumnezeu prin 
noi. Vă spun o întâmplare. La început am 
făcut o icoană pe care nu aș fi arătat-o 
nimănui. Nu mi s-a părut reușită. Mă rugam 
să facă Dumnezeu o minune pentru că dacă 
o vede clientul, creștinul care a comandat-o, 
n-o s-o ia. Clientului însă i-a plăcut. Asta e 
minunea. Ni s-a mai întâmplat odată, am 
făcut împreună cu soția o icoană, iar după ce 
am șăcuit-o cu lacul special numit virnis, am 
văzut cu ochii noștri cum se modifică figura 
sfântului respectiv. Așa ca la developarea 
unei fotografii....Ne-am speriat duhovniceș-
te, dar ne-am bucurat că s-a rezolvat 
problema. 
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Catapeteasma Bisericii din Prejmer 2017 

 

R: Am văzut aici printre icoanele pe 
piatră, pe lemn, pe pânză... iar unele mai 
au chiar sculpturi deasupra. Mai e nevoie 
ca să ajungeți și în târguri cu aceste 
lucrări? 
M.S.: Ani de zile asta am făcut… 
Momentan nu mai e nevoie, însă o perioadă 
am fost la diferite sărbători și în târguri la 
Brașov, București, Sinaia, Focșani, Mamaia 
etc... în felul acesta am interacționat cu 
creștinii doritori de icoane.  
Asta se întâmpla înainte ca lumea să aibă 
acces la internet, iar acum, comenzile se fac 
majoritatea prin internet. Icoanele au ajuns 
acolo unde trebuiau să ajungă și s-a 
întâmplat de foarte multe ori când oamenii 
au avut nevoie de o icoană rapid, iar noi am 
lăsat totul la o parte, ca icoana să ajungă la 
ei la timp. 
 Mijloacele de transport au făcut 
„imposibilul” ca totul să fie posibil, fără ca 
noi să le controlăm, dar, rugăciunea celui 
care și-a dorit icoana a făcut ca ea să ajungă 
la timp. Noi lucrând la comandă, truda este 
imensă. Suntem angajați și nu ieșim din 
termene, iar deocamdată am reușit să nu 
supărăm pe nimeni. Ne simțim ca în armată.  
Ni se dă un ordin și noi trebuie să îl 
executăm. Așa se numește Atelierul, …de 
pictură la comandă „SchinteieArt”. Nu 
suntem noi șefii, suntem subalternii 
clienților noștri și ne bucurăm că putem să 
le fim de folos. 

 
 
R.: Dacă aveți atâta de spus despre viața 
spirituală în pictură, cu siguranță aveți 
ceva de spus și de drumul parcurs în 
muzică, până la iconografie. Vă gândiți la 
un proiect în acest sens? 
M.S.: Da, doresc să scot o carte de amintiri 
din perioada muzicală. Proiectul s-a născut 
de la sine, pentru că întâmplarea aceasta 
neîntâmplătoare prin care am trecut ca 
muzician, compozitor, instrumentist și 
interpret , împreună cu soția mea în cadrul 
formației „Makos” din București, a făcut să 
cunosc oameni de o deosebită valoare 
artistică, muzicală, științifică, oameni 
morali, talentați, unii nu mai sunt printre 
noi, alții nu mai activează, alții sunt și acum 
pe val, sau mai bine spus acum sunt cu 
adevărat cunoscuți, mari vedete, Vipuri în 
adevăratul sens al cuvântului. M-am gândit 
că cititorii trebuie să-i cunoască și altfel, așa 
cum i-am cunoscut eu, cum i-am întâlnit, ce 
am vorbit cu ei în particular, sunt lucruri 
care ar putea face deliciul cititorului, spre 
bucuria lui, pentru că sunt oameni din toate 
domenile: academice, muzicale, literare, 
politice, ceea ce v-a constitui o carte 
eveniment la momentul apariției. Sper să 
iasă această carte, deoarece Dumnezeu 
lucrează prin fiecare om, iar eu am avut 
ocazia să cunosc aceste personalități 
românești, să învăț de la fiecare câte ceva. 
O să mai vorbim despre aceasta și vă 
mulțumesc mult pentru interviu. 
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Pașii tăcerii 
 
Doamne, văzut-am, azi, dimineață 
împletind în cununi 
razele soarelui Tău 
când cuvintele copacilor 
din somn ieșind înfiorau tăcerea,  
pe frânghii coborând lumina 
numele cântându-Ți 
parcă dintr-o carte de poeme 
abia scrise; 
 
Doamne, am trăit și amiaza 
cu acei flutiri din ochii zilei ieșind, 
când vântul sonor toba și-o bătea 
prin pădurile ținându-și răsuflarea, 
când cerșetorul cel orb tăcea 
prin ograda mare a invizibililui infinit 
și nu simțeam pașii trecerii  
umbrei mele; 
 
Doamne, abia acum simt 
când vine noaptea cu întuneric în cârcă 
și o altă religie își scrie, 
cea a oarbei seri, 
sub tâmpla sângelui nopții 
prin pădurea amurgului meu 
animal leneș, 
cu tuș negru 
întunericul își scrise povestea, 
pe funii din cer coborând, 
în decolteul mare al nopții 
se nasc statuile niciodată văzute. 
 
Dimineața 
 
Ia-ți coliviile multicolore și vino 
cu tăcerea lor toată de fluturi, 
ne va duce caleașca cu felinare 
prin noaptea  
omului fără față, 
de fiecare dată la trei pași distanță de casă 
păstrându-ne încă numele scrise 
cu cretă mai albă  
ca dinții unui copil. 
Ia-ți coliviile multicolore și vino 
la turnul păsărilor, 
 

 
 
la turnul libelulelor, 
în dimineața aceea 
singurul deșteptător 
să ne fie 
șarpele cu clopoței. 
 
Încărunțește timpul... 
 
Încărunțește timpul, Doamne 
și tot mai târziu pe aici se face, 
sub paza îngerului încărunțește 
tiptil venind, 
ca o zăpadă topindu-se; 
 
fluturii pâlpâie, 
precum acele cuvinte 
acum de prisos 
printre mestecenii 
orbind trecerea 
cu albul ochilor lor; 
 
semințele înserării vin, 
precum o pisică, 
în vârful picioarelor, 
în tememutul tumult, 
 
șopatele nopții 
își țin respirația 
prin uitarea timpului 
încprunțind tot mai mult. 
 
Din volumul  
„Poeme cu ochii de iarbă nouă” 



 10 

 
CLIC 
 
N-a mai rămas nici atâta zăpadă  
pe care să îţi pot să-ţi scriu – 
e târziu în această viaţă 
şi-n cealaltă e la fel de târziu. 
 
N-a rămas nici atâta albastru 
prin care să te pot vedea –  
ninge cu pulberi de noapte 
de parcă s-ar stinge o stea. 
 
N-a mai rămas nici verde deloc,  
s-a uscat tot într-o floare –  
ca şi cum ar fi iarăşi un joc 
între rugăciune şi-nchinare. 
 
N-au mai rămas zăpezi, albastru, verde,  
în jur n-a mai rămas nimic –  
doar urma parcă nu se pierde: 
o clipă Dumnezeu mai face-un clic! 
 
CASĂ ÎN CERURI 
 
Mai  lasă-mi, dacă pleci,  
doar iarna 
cu seve albe în priviri, 
mai lasă-mi mie anotimpul 
ce se retrage-ncet, în miri, 
mai lasă-mi, dacă vrei 
lucarna, 
prin care încă mă respiri, 
când se întorc zăpezile 
cu larma 
în care încă te mai miri; 
mai lasă-mi, Doamne, 
încă cer, 
să pot privi până la Tine 
şi în botezul Tău de ploi, 
norii să-mi fie doar retine. 
 
Mai lasă-mă, cât poţi, mă lasă, 
până îmi fac în ceruri casă. 
 
QUINTELNIC  
 
Satul acela pe care îl strig,  
satul acela, care mă strigă, 
îmi ţine de cald şi de frig, 
mă poartă-n cvadrigă. 
 
Satul acela, fără de moarte,  
satul acela, prins de Şieu* 
ca butonul de aur, 

 
 
la cămaşa lui Dumnezeu, 
 
satul acela, care se uită la mine: 
„Ce faci, nu mai vii, cât mai stai?”,  
satul acela îmi pregăteşte 
colţul de Iad şi de Rai. 
 
La el când ajung, 
doar lui îi dau vamă –  
satul acela sunt eu, 
satul acela mi-e ramă. 
 
*Şieu, râul pe al cărui mal drept  e aşezat 

Chintelnicul natal. 

 
ZĂPADĂ TÂRZIE 
 
Zăpada care amiroase-a cer, 
zăpada care amiroase a pământ, 
zăpada care amiroase-a tine, 
zăpada care amiroase a cuvânt, 
 
zăpada care amiroase-a timp, 
zăpada care amiroase-a noapte, 
zăpada care amiroase-a zi 
când este margine de moarte. 
 
Zăpadă care se topeşte-n mine,  
în anotimpul care nu mai vine. 
 
NOAPTE ÎN FELINARE 
 
Rămâne noaptea prinsă-n felinare 
Când prin ferestre-apare-o nouă zi, 
Care se-arată şi-n oglinda  
Cu rame de zăpadă, fumurii. 
 

De-acum tu-mi eşti anotimpul 
Pe care încă-l mai aştept –  
Tu vii ca o ninsoare peste ierburi 
Te-aşezi pe umărul meu drept 
 

Ca şoimul gata să-şi ia zborul 
Spre prada care-n gheare-i va muri – 
 

Rămâne noaptea prinsă-n felinare 
Până în mine se va  risipi. 
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 Întâlnirea cenaclului „Fractali” de la 
București, a avut loc în 8 iulie 2018, după o 
lungă perioadă în care membrii ei au fost risipiți 
prin alte locuri. O prietenească revedere 
presărată cu bucurii. Moderatoarea evenimen-
tului, Irina Marinescu-Bergmann, a făcut 
prezentarea invitaților și o scurtă retrospectivă 
asupra activității cenaclului „Fractali”. 
 

 
 

De la Sighișoara a fost invitată poeta 
Gabriella Costescu, care a prezentat cartea 
„Epistolar Albastru-Roz”, editura Libris Brașov, 
și care în tandem cu poetul Tudorel Ciubotaru 
au recitat poeziile - corespondență cu iubirea. 
Poeta a avut trei lansări de carte oferite de Libris 
Editorial, la Brașov, Sighișoara și Târgu-Mureș 
și a vorbit despre colaborarea cu Virgil Oniță 
director al editurii, cât și despre Dana Angheles-
cu director al Librăriei „St. O. Iosif” cu care a 
colaborat în permanență pentru această carte. 

 

 
Gabriella Costescu, Florin Laiu, Radu Meiroșu, 
Diana Diaconu, Delia Stăniloiu, Lucia Bădița 
Secoșanu, Luminița Zaharia, Romița Mălina 
Constantin, Tudor Ciobotaru, Mariana Vlad, 
Andrada Ingrid maran, Sanda Nicucie, Irina 

Marinescu, Ion Buciuman, Mihaela Dumitru, Petre 
Teofil, Gabriella Costescu 

 
A fost apoi prezentată cartea „Partitură 

pentru ferestrele copacilor” de Romița Mălina 
Constantin, tot editura Libris Editorial, care a 
făcut aceeași remarcă asupra colaborării cu 

editura și lansări de carte alături de Gabriella 
Costescu, beneficiind ambele de aceleași atenții 
din partea editurii. Romița a recitat din 
„partiturile” sale sensibile, ea însăși fiind o 
poetă care emană delicatețe în creații. 

 

 
Ion Buciuman, Irina Marinescu 
 
Cartea „Yeti într-un bloc de gheață”, 

autoare Luminita Zaharia (editura Astralis), din 
București, a recitat din creațiile ingenuoase ale 
sale, îndrăznețe și interesante vis-a-vis de 
timiditatea pe care o afișează, deseori inocentă. 

Poetul Tudorel Ciobotaru ne-a delectat 
cu versuri din volmul său „Tu, dor”, (editura Art 
Creativ). Alături de soția dumnealui, creația este 
mai în vogă, inspirația mai profundă, cu muza la 
braț. Momente de aur. 

 

 
De asemenea, scriitorii prezenți, membrii ai 
cenaclului „Fractali” au pregătit câteva poeme/ 
scurtă proză pentru a încânta auditoriul: Delia 
Stăniloiu, Sanda Nicucie, Mariana Vlad, Florin 
Lăiu, Petre Teofil, subsemnatul. Printre invitați 
au fost Constantin Corcinshi, Diana Diaconu și 
alți prieteni sau rude ai autorilor.  

Din tot ceea ce realizează creatorul în 
poezie, este de prețuit că dorește să 
împărtășească bucuria creației, cu ceilalți. 

ION BUCIUMAN 
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Colind zbuciumat 
 
Mai e puțin pân' limpezi-va vinul 
Butoaiele plesnesc de greu scandal 
Din străchini ulcerate bea-vom chinul 
Acestui neam de homo neanderthal. 
 
Cum să avem nădejde'n astă țară 
Când majorete blonde o conduc? 
Stafie rece-i bradu-n sfânta seară, 
Și leii sunt castrați de-un politruc. 
 
Crăciunul vine cu dobânzi umflate 
Pucioasele minciunii ne doboară 
Trosnesc vertebre îngerești pe-asfalte 
Și-un trist colind în inimi se strecoară. 
 
Fulg de femeie 
 
Ce ar putea să mai simtă 
Un fulg de femeie înfrânt? 
Să plângă, să urle, să mintă 
S-adie în ultim cuvânt. 
 
Un fulg de femeie înfrânt 
Un suflet cu nedezlegare 
Scânteie din seul de sfânt 
Aprinde-te 'ndat lumânare! 
 
Doamne 
 
Redă-mi, Doamne, simplitatea 
Vieții din copilărie 
Spiriduși și libelule 
Bucurau a mea stihie. 
 
Peste dealurile mele 
Curgeau ploile termale, 
Ciuciuleți ascunși în ierburi 
Zimbrul florilor din vale. 
 
Din poienile virgine 
Fragii îmi cădeau în poală 
Iar șopârlele din frunze 
Mă-ngrozeau cu-a lor răceală. 
 
Redă- mi, Doamne,-n-țelepțirea 
De-acum sunt copil bătrân 
Să întorc obrazul drept 
Iar spre palma de păgân! 

 
 
Cânt 
 
Iubesc nefiresc 
Așa cum trăiesc 
În zdrențe și lux 
Cu flux la reflux. 
 
Iubesc fragmentat 
Așa îmi e dat 
Fiertură de magi 
Mireasmă de fragi. 
 
Iubesc fantomatic 
Febril și dogmatic 
Pierzanie și mit 
Cu trup descojit. 
 
Iubesc înapoi 
Vulcanice ploi 
Vor stinge vreodat' 
Acidul sărut suspendat... 
 
 
Iubire 
 
Iubire, așternut bolnav 
Cu lacrimi seci de Magdalenă 
Dorinți din țărmul scandinav 
Tocate-n zimții de balenă. 
 
Iubire, jind irațional 
Torent de patimă și ură 
Apusuri grele în fundal, 
Sărut sălbatic peste gură. 
 
Iubire dulce, somnolentă, 
Patentul celor visători 
În frenezie inocentă 
Te chem cu primele ninsori... 
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În Cetatea Medievală Sighișoara, 

cultura este la ea acasă. Poeți, artiști, pictori, 
iubitori ai culturii, localnici sau vizitatori, au 
primit invitație în 26 iulie 2018, la Sala 
SANDER, la „Masa Rotundă - Interferențe 
culturale”. Direcția Județeană pentru Cultură 
Mureș și Asociația Literară „Creneluri 
Sighișorene” au invitat la acest eveniment, 
scriitori din Târnăveni, Mureș, Turda, 
Germania, Canada. 

 

 
Gabriella Costescu, Răzvan Ducan, Viorica 
Șutu,Nicolae Băciuț, pr. Ghe. Șincan, Cornel 

Vana 
 

 Am făcut cu onoare primirea și 
prezentarea autorilor și musafirilor, iar în detaliu 
am prezentat revista „Creneluri Sighișorene” nr. 
12, care cuprinde activități ale cenaclului nostru 
din perioada ianuarie-iunie 2018, creațiile 
partenerilor și colaboratorilor din țară și 
Diaspora. Preotul protopop Ghe. Nicolae Șincan 
de la Târgu Mureș, a cerut binecuvântarea 
Proniei peste toate acestea, apoi, pentru că avem 
inserate în revistă creațiile „In memoriam” 
artistului plastic Victor Cristea și a scriitorului 
Dumitru D. Silitră, iar colegul nostru Adrian 
Drăghici a plecat de prea tânăr la cele veșnice, s-
a ținut în memoria lor un moment de reculegere. 
 Artiștii Anda Voican și Traian Comșa, 
au interpretat voce și chitară, un repertoriu de 
cântece pe versuri și muzică proprie sau a 
 

 
Anda Voican, Traian Comșa, Gabriella,  

Răzvan Ducan 

altor poeți. Ana Munteanu Drăghici a făcut 
referire la cele spirituale în creație, a recitat din 
poemele proprii cât și ale fiicei sale Ligia Ana 
Grindeanu, care, colaboratoare a noastră, a dus 
la Chicago revista „Creneluri Sighișorene”, la 
care s-au abonat membrii Cenaclului „Retro”. 
Mulțumirea că peste hotare ajunge informația 
despre activitățile cenaclului „Creneluri 
Sighișorene”, ne umple sufletele de frumos și 
lumină. Revista ajunge și în Germania prin grija 
scriitoarei Ioana Heidel care a fost prezentă la 
eveniment. 
 

 
 

Pentru că revista are nevoie să fie 
„îmbrățișată” de coperți valoroase, am apelat și 
ni s-a răspuns cu plăcere de artistul plastic 
Cornel Vana, care a vorbit despre lucrările sale 
și a prezentat o colecție de picturi în ulei pe 
pânză, care, reprezintă Sighișoara. Modestia 
artistului ne-a impresionat, de aceea a intervenit 
domnul Nicolae Băciuț, care a vorbit despre 
creația artistului ca despre cele mai spectaculare 
simboluri ale picturii, încărcate teatral, cu figuri 
expresive sau peisaje, clădiri monumetale care 
prind contur real și expresiv. Cornel Vana a 
recitat și din poeziile creații proprii din volumul 
„Și tu locuiești în rana mea”. 
 Domnul Nicolae Băciuț a prezentat apoi 
proiectul „100 de cărți pentru Marea Unire” și a 
făcut referire la autorii prezenți la această masă 
rotundă care au cărți selectate pentru aceste 
proiect: Valer Popean „Oglinzi paralele”, 
Viorica Șutu „Poeme concentrice”, Răzvan 
Ducan „Poetul care a greșit lumea”, preot dr. 
Ghe. Nicolae Șincan „Dureri nespovedite”, 
Gabriella Costescu „Lacrima de liliac”. De 
asemenea a vorbit despre întâlnirea: Săptămâna 
Internaţională de Cultură de la Câmpul 
Românesc din Hamilton, Canada, care s-a 
desfăşurat în perioada 9-14 iulie 2018, unde, 
alături de preotul Ghe. Nicolae Șincan au 
participat manifestările laice şi religioase 
desfăşurate la Hamilton, Kitchener şi Toronto, 
au prezentat cele mai recente apariţii editoriale 
ale lor, revista „Vatra veche”, suplimentul 
dedicat oamenilor de cultură români din Canada, 
au participat la dezbateri, mese rotunde,  
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programe literar-artistice. 
 Nu s-au lăsat așteptate veștile bune și 
anume programul cultural pe lunile viitoare, 
participarea scriitorilor mureșeni la Festivalul 
„Credo” de la Lăpușna, călătoria în Italia de ziua 
Limbii Române, proiecte în Sărmașu, Reghin, 
Toplița și Sighișoara. 
 Răzvan Ducan a recitat din propriile 
creații, despre creațiile poetei Viorica Șutu a 
vorbit Vanda Ani de la Târnăveni, iar Nicolae 
Șincan a citit din înțelepciunile cuprinse în 
cartea „Dureri nespovedite”. A mai recitat 
Vasile Luca, Viorica Feierdan și au avut loc 
dialoguri spontane referitoare la proiectele 
viitoare. 
 La finalul evenimentului am vorbit 
despre antologia de poezie dedicată 
Centenarului Marii Uniri care va fi publicată sub 
egida Asociației Literare „Creneluri 
Sighișorene” și care va fi prezentată la 1 
decembrie 2018 la Sighișoara în cadrul 
evenimentelor care vor avea loc la acea dată. Ne 
este de folos sprijinul domnului director al 
Muzeului de Istorie, Nicolae Teșculă, care, 
prezent în sală a confirmat aceasta. 
 

 
  
Cum nimic nu se face fără mâna întinsă a 
binevoitorilor, doresc să mulțumesc pentru tot 
sprijinul sponsorilor: SICERAM SA, CESIRO 
SA, domnului Petru Bașa, Tipografia ERA. 
 Bucuria acestei întâlniri se va reflecta în 
evenimentelor viitoare și în rezultate. 
 

 
Nu știu dacă e adevărată, dar povestea despre 

Kafka-scriitor evreu de limba germană - și micuța 
care și-a pierdut păpușa, este minunată. Mi-a 
reamintit-o o persoană dragă și nu cred să mă fi 
emoționat ceva mai mult în ultima vreme. Se găsește 
într-un roman de Paul Auster, tradusă sub titlul 
„Nebunii în Brooklyn” și pe care vi-l recomand cu 
mare drag. 

Povestea spune că, într-o zi când mergea prin 
parcul în care își făcea zilnic plimbările, Franz 
Kafka a întâlnit o fetiță care plângea. Își pierduse 
păpușa și era tare dezolată. 

-„Păpușa ta a plecat într-o călătorie” spuse el. 
-„De unde știi asta ?” întrebă fetița. 
-„Pentru că mi-a trimis o scrisoare”, răspunse 

Kafka. 
Copila nu prea părea convinsă. 
-„Ai scrisoarea papușii?” îl întrebă ea. 
-„Nu, îmi pare rău”, răspunse scriitorul. „Am 

uitat-o acasă, din greșeală, dar o voi aduce cu mine 
mâine”. Așa că și-au dat întâlnire a doua zi, în 
același loc. Pentru că nu a găsit-o, el a scris o 
scrisoare pe care i-a citit-o fetiței a doua zi când s-au 
reîntâlnit. 

-„Te rog nu plânge după mine, am plecat într-o 
excursie în jurul lumii. Îți voi mai scrie despre 
aventurile mele.” Acesta a fost începutul multor 
scrisori care au urmat. De fiecare dată când cei doi 
se întâlneau, Kafka îi citea fetiței aventurile 
imaginare prin care trecea mult iubita păpușă, iar 
fetița era consolată. 

Până la urmă, păpușa se căsătoreşte şi locuieşte 
cu soţul ei. De-acum fetiţei nu-i mai e dor de păpuşă. 
Kafka i-a vindecat nefericirea, oferindu-i povestea. 
Atunci când cineva are norocul de a trăi în miezul 
unei povestiri, când el viețuiește într-o lume 
imaginară, suferințele acestei lumi nu îl mai pot 
atinge. Atâta vreme cât povestea se deapănă, 
realitatea își pierde consistența. Minciuna frumoasă 
şi convingătoare i-a oferit copilului o altă realitate, 
falsă pentru lumea în care trăieşte, dar adevărată şi 
credibilă, conform legilor ficţiunii. Cât timp ai 
norocul de a trăi într-o lume imaginară, durerea 
acestei lumi dispare. 

Când întâlnirile lor au ajuns la sfârșit, Kafka i-a 
adus fetiței o păpușă. Aceasta arăta, evident, diferit 
față de cea originală. Scrisoarea cu care a venit 
însoțită explica: „Călătoriile mele m-au schimbat”. 

Mulți ani mai târziu, fetița, acum fiind o femeie 
adultă, a găsit în această păpușă un bilețel pe care 
scria: „Tot ceea ce iubești vei pierde până la urmă. 
Dar în final, iubirea se va întoarce sub o altă formă.” 
 

PREOT GHEORGHE NICOLAE ȘINCAN 
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Trei flori şi un gând rău 
 
Mi-ai lăsat la poarta sufletului 
Trei flori şi un gând rău, 
Parfumul şi petalele crinului 
Spinii trandafirului – desfrâu. 
 
Pe masă ai lăsat un bilet 
Nu este de adio- e de ...„mai trec”... 
Ai luat carnea, mi-am rămas schelet. 
Deasupra noastră vulturi se-ntrec. 
 
Acela doar negru - eşti Tu. 
Eu – cu gânduri şi bune şi rele. 
Dintr-o lovitură ţi-ai înghiţit zâmbetul 
Ai putea vorbi doar cu cadavrele. 
 
Dar zău ce folos? Să plec? 
Sau să joc în aceaşi horă? 
Te joci cu sufletul şi un arc. 
Şi ai uitat cum e să fii uman! 
 
05 Ianuarie 2017 
 
Un domn, o doamnă 
 
Mintea-i nu cunoştea cuvântul 
Şi-ntreaga-i fiinţă tresărea 
Fiorul cel din urmă-l cuprindea 
Lăsându-i trupul ţeapăn pe saltea. 
Ochii sticloşi priveau grinda-mpăienjănită, 

Şi buzele-i reci se-nvineţiră. 
Un trup de lut clădit din iubire 
Un suflet trist ce ne-a părăsit. 
Ce este omul pe pământ? 
Un pumn de pământ plămădit… 
Dar sufletu-i cheia spre nemurire, 
Calea-i de aur spre iubire. 
O inimă curată ce va privi de sus 
Un domn, o doamnă 
Îmi sunt îngerii pe pământ 
 
16 ianuarie 2012 
 
Eşti vers şoptit 
 
Eşti vers şoptit 
În gând iubit, 
Eşti cratima 
Ce-mi desparte pasiunea de obsesie. 
 
Eşti gândul cel dintâi 
Cel mai rău 
Sau cel mai bun.. 
Şi uneori cel din urmă. 
 
Eşti ploaie rece sau de vară 
Ce-mi cade peste umeri, 
Şi-mi pătrunde până-n piele 
Fisurându-mi lacrimiile grele. 
 
Eşti o aripă frântă 
În drumul tău spre adevăr 
Şi ai decis subit 
Să mă arunci în abis... 
 
Eşti durere şi tristeţe 
În sufletul oricui. 
Eşti alinare şi iubire 
În răsuflarea întunericului. 
Eşti clepsidră amăgitoare 
Pentru un trup, rănit, prea curând 
Eşti sicriu în haină albă 
Atunci când coasa ta, taie viaţa. 
 
Eşti nimic pentru noi 
Cât suntem în putere. 
Eşti un gust trist si senin, 
În singurătatea vieţii – Moarte! 
 
26 Octombrie 2018 
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Acum când scriu aceste rânduri, 

pentru voi, dragi cititori, retrăiesc 
interferența armoniilor aducătoare în suflete, 
de comori! 

 
Sunt impresii pururi grăitoare așa 

cum metaforic sugerează versul Silvanei 
Andrada: „Dar sub pala care-și arde prin 
cenușa ei trăirea,/ Pietrele rămân să 
știe,unde am ascuns iubirea.” 

Coordonator fiind Marian Bărăscu – 
poet și fondator al grupului, Caravana 
purtând muzică și poezie a dăruit „lumină 
din lumină”. 

Întrevederea întru adevăr, frumos și 
credință a avut loc în 17 august 2018, 
(datorită sufletistei doamne Maria căreia îi 
aducem mulțumiri), în primitoarea locație a 
restaurantului „Carpați”, loc îmbrățișat de 
verdele dealurilor burgului sighișorean. 

Gazdele fiind, noi cei din Asociația 
Literară „Creneluri Sighișorene”, am făcut 
gestul primirii la masa rotundă a discuțiilor 
trecând puntea timpului de parcă nu ne 
despărțisem niciodată. 

Trecuse o vreme de la Revelionul 
Culturii de când nu ne văzusem, dar 
„Depărtările-s aproape,când le cheamă 
gândurile...” 

Iată cine ne-a onorat cu vizita, alături 
de moderatorul, poetul fondator și 
conducătorul grupului: Marian Bărăscu, 
președinte al Asociației Culturale 
„Rusidava” Drăgășani - Vâlcea: 

 
- Liliana Ghiță Boian – poetă, Drăgășani – 
Olt 
- Bebe Jianu – interpret de muzică ușoară, 
Drăgășani Olt 
- Sava Regățeanu – interpret de muzică de 
petrecere, București 
- Silvana Andrada Tcacenco – poetă, 
București (sighișoreancă la origini) 
- Constantin Triță – poet, Piatra Olt 
- Constanța Tanți Triță – poetă, Piatra Olt 
- Bogdan Vasilescu – București 
- Sabrina Vasilescu – interpretă de muzică 
ușoară,București 
- Zenovia Zamfir-reprezentanta Bibliotecii 
Județene Vâlcea „Antim Ivireanul”, 
Râmnicu Vâlcea. 
-Coșoveanu Banner Ioana – poetă, București 
-Valerica Predescu – actor, Râmnicu Vâlcea 

Cântecul vechi din vatra satului 
oltean cântat la caval nu are nevoie de 
reclamă, atunci când e interpretat de Cornel 
Popescu – Craiova, care, la fluier și caval, a 
interpretat piese din repertoriul arealului 
Oltului. 

Și nu în ultimul rând micuța, dar 
marea interpretă de muzică populară 
românească Alexia Rotaru de numai 9 ani 
din Balș, care, cu talent precoce și prezență 
scenică, a uluit auditoriul. 
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Caravana Culturii 
(Marian Bărăscu) 
 

Porni la drum o caravană 
Cu traista plină de povești, 
A colindat așa prin țară 
Prin locuri sfinte pitorești. 
 

Poartă deschisă , creștinească, 
Cu pâine, sare ne-a primit, 
E semn că vatra strămoșească 
Este aici și n-a pierit. 
 

Ecou poetic, nopți rebele, 
Cu oameni simpli în decor, 
Un cântec sub perdea de stele, 
Când noi citim ECreator. 
 

A colindat o caravană, 
Din loc în loc a poposit, 
E luna august, încă vară 
În cânt și vers neobosit. 
 

 
Anda Voican. Silvana Tcacenco 

 

Asociația Literară sighișoreană a fost 
reprezentată de poeta Gabriella Costescu 
având calitatea de președinte, subsemnata 
fiind vicepreședinte, poeta și cantautoarea 
Anda Voican, cantautorul Traian Comșa. 

Între petale de flori, petale de cuvin-
te. A fost amenajată o expoziție încdrată de 
flori, cuprinzând cărțile și CD-urile autorilor 
prezenți ca și revistele celor două grupări 
culturale, respectiv: „Caravana Culturii – 
Jurnal de Călătorie”- coordonator Marian 
Bărăscu și revista „Creneluri Sighișorene” 
nr. 12, editată de Asociația Literară cu ace-
lași nume, redactor-șef Gabriella Costescu. 

Interferența spirituală privind arta 
cuvântului și a sunetului susținută de 
creatori și interpreți a fost moderată de 
reprezentanții celor două grupări culturale 
„unite-n cuget și simțiri” pe meridianele 
sufletești. 

 
 

Acțiunea dăruirii sufletești a fost una 
interactivă într-o zi de vară a lui GUSTAR. 
Au curs sclipirile undelor poeziei pe râul 
aducător de miresme de dor ale cântecelor 
interpretate vocal și instrumental de către 
talentații artiști. 

Poeții au făcut lectura propriilor cre-
ații din manuscrisele și cărțile lor, recitând 
și din clasicii poeziei românești și universa-
le. Am respirat o armonioasă îngemănare a 
artelor. Texte a ale poeților, i-au inspirat pe 
cantautori, prinzând viață în cântece. 

Cântecul „Ave Maria” a fost 
interpretat,la prima vedere, fără repetiții, de 
artistele Anda Voican și Silvana Andrada, 
confirmând încă o dată miracolul benefic al 
înrudirii spirituale. 

 
Gabriella Costescu, Marian Bărăscu. Tanța Triță 

 

S-au donat publicații, cărți, CD-uri, 
acordându-se autografe. Pentru Biblioteca 
Minicipală „Zaharia Boiu” din Sighișoara,a 
fost donată cartea „În veșnicia unei clipe”, 
ed. Preșcolară Râmnicu Vâlcea, de doamna 
Zenovia Zamfir. 

În revistele celor două grupări 
literare se întâlnesc reciproc autorii într-o 
benefică exprimare fiind publicați cu 
creațiile personale. 

Din petalele de suflet s-a rotunjit 
„Corola de minuni a lumii”, pe care n-o 
poate strivi nicio intemperie... 

ANA MUNTEANU DRĂGHICI 
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 Biblioteca Orășenească „Liviu 
Rusu” Sărmașu, Direcția pentru Cultură 
Mureș, și Editura „Ecou Transilvan” din 
Cluj Napoca, au organizat vineri 24 august 
2018, în cadrul „Zilelor Sărmășene”, o 
reuniune culturală „Câmpia Transilvaniei în 
cultura și istoria națională”. 
 

 
 
Moderatorul evenimentului, 

bibliotecar Dinuca Burian a primit oaspeții 
la sediul bibliotecii, unde au fost găzduite 
două expoziții de artă plastică, cu lucrările 
copiilor înscriși în cadrul proiectului „Vara 
printre cărți”, ediția a IV-a și expoziția de 
pictură Zsuzsa Veres „Interferențe 
cromatice”. Copiii au pictat pe produse 
ceramice, simbolul Centenarului. 

 

 
 
La Casa de Cultură a fost expusă 

expoziția de carte veche a Bibliotecii „Petru 
Maior” din Reghin, și expoziția de obiecte 
vechi, din gospodăria țărănească a 
Bibliotecii Comunale Ibănești. 
 La ora 15 au avut loc lansări de 
carte, unde cei invitați și-au prezentat 
creațiile și proiectele. Dr. Ileana Roman de 
la Tg.-Mureș a prezentat cartea „Prof. 
Traian Gherman, director-editor al 

revistei de folclor „Comoara satelor” 
(1923-1927)” autor Lucia Ana Pavel, 
menționând că revista la data apariției a fost 
făcută de însăși Traian Gherman din fonduri 
proprii, ea a rezistat timpului deoarece 
cuprinde tradiția folclorică din toată 
Transilvania, este răspândită în toată țara cât 
și peste hotare. 
 

 
Sita Ioan, Dinuca Burian, 
Nicolae Băciuț, Răzvan Ducan. 
 
 Dr. Vasile Lechințan a prezentat 
cartea „Graiul Câmpiei – Antologie de 
folclor”, coordonator Dinuca Burian. Cartea 
cuprinde folclor și etnografie, datini, 
credințe, valori culturale azi dispărute, 
aduce în actualitate, comori din zestrea 
lingvistică, care au trecut cu stoicism 
barierele timpului. 

 
Vasile Lechințan, Dinuca Burian, Grigore Nicușan 
Vasile Soporan, Nadia Fărcaș 
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 Doamna Nadia Baciu Fărcaș de la 
editura „Ecou Transilvan” a venit cu 
completarea că antologia se ridică la 
valoarea ei reală datorită strădaniei doamnei 
Dinuca Burian, care aduce în lumina 
acutualității valori autentice, persoane care 
au fost incluse în acest volum, anume 
rapsodul popular Vasile Soporan, Emilia 
Boia, Baciu Maria, Maria Lumperdean, 
Fironica Moldovan și alții. Cartea care 
cuprinde două părți, în cea de-a doua parte 
are extrase culegeri de folclor din Câmpia 
Transilvaniei, publicate în revista „Comoara 
satelor” în principal cele ale eruditului 
folclorist Traian Gherman. 
 

 
 
 Doamna Dinuca Burian a completat: 
„Am pornit la realizarea acestei antologii cu 
gândul că, pentru cunoașterea sufletului 
românesc din zonă, trebuie să cunoaștem 
oamenii, să le cunoaștem obieiurile, graiul, 
costumele, iar cartea de față este doar un pas 
pentru cercetări viitoare în zonă”. 

 
 Domnul Nicolae Băciuț a fost invitat 
să prezinte proiectul „100 de cărți pentru 
Marea Unire”, proiect care în substanța sa 
are în vedere operele scriitorilor mureșeni. 
De la începutul anului 2018, proiectul a fost 
prezentat în mai multe orașe din țară, ca la 
final să fie expuse la Alba Iulia, în luna 

noiembrie, unde vor rămâne până la 1 
decembrie 2018. A prezentat și „cartea de 
buzunar” – „Cântece vechi și noi ale 
românilor”, volum apărut în cadrul 
Proiectului Cultural „Pe urmele lui Badea 
Cârțan”, inițiat de Biblioteca Municipală 
„Petru Maior” din Reghin, director Sorina 
Bloj, în parteneriat cu Direcția Județeană 
pentru Cultură Mureș, director Nicolae 
Băciuț, Biblioteca „Liviu Rusu” din 
Sărmașu – director Dinuca Burian, 
Biblioteca comunală Ibănești, director 
Nicoleta Man, fiind susținut de primăria 
municipiului Reghin, primar ec. Maria 
Precup. Partenerul din Italia: Asociazione 
„Cenaclul de la Roma”, președinte Valeriu 
Barbu. Proiectul este inclus în calendarul 
Centenarului Marii Uniri și derulat sub 
egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. 
 

 
Obiecte din ceramică, pictate de copiii din Sărmașu. 
 

Pe rând a prezentat poeții prezenți 
care au cărți selectate în colecția „100 de 
cărți pentru Marea Unire”. A recitat poetul 
Răzvan Ducan din creațiile proprii, apoi, 
preotul Nicolae Gheorghe Șincan și-a 
exprimat bucuria de a fi la Sărmașu care 
este și locul nașterii sale și a pomenit de 
părinții învățători care au profesat la Șăulia 
de Câmpie. 
 Subsemnata am recitat din poemele 
postate în revista „Creneluri Sighișorene” 
nr. 12, am vorbit despre parteneriatul 
asociației cu Biblioteca „Liviu Rusu” și 
inserarea în revistă a evenimentelor 
culturale pe care le organizăm în parteneriat. 
Am donat revista bibliotecii „Liviu Rusu” 
dar și Bibliotecii comunale din Ibănești, 
respectiv doamnei Nicoleta Man prezentă la 
eveniment. 
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 A susținut un moment muzical 
grupul „Crenguța de brad” din Reghin 
conduși de Măriora Popovici, care au purtat 
costume populare din zonă. Au susținut un 
moment poetic fetele din Grupul „Graiul 
Câmpiei”: Blăjan Giulia, Odette Tökes, 
Cenan Olivia, Roșca Bianca, Vărzar Maria, 
Moldovan Camelia. 

Finalul a fost încheiat de rapsodul 
popular Vasile Soporan, care a primit titlul 
de „Tezaur Uman viu” titlul onorific acordat 
de Ministerul Culturii pentru salvgardarea, 
păstrarea și transmiterea patrimoniului 
cultural imaterial. 

 

 
 
 Doamna Dinuca Burian și-a 
exprimat prețuirea față de invitați, a 
mulțumit tuturor pentru prezență și 
implicare, Asociației Culturale „Graiul 
Câmpiei” președinte Aurelia Pop (partener) 
cât și celor care s-au ocupat de protocol: 
Steluța Roșca, Claudia Vărzar și Olivia 
Cistelecan. 
 Ne-am bucurat cu toții de momente 
plăcute într-un cadru festiv de neuitat. 
 

GABRIELLA COSTESCU 
 
 

 
 

 
 
Viața bate filmul 
 

Despre romanele Ioanei Heidel au 
vorbit și au scris mari critici literari. Despre 
Ioana Heidel, pot vorbi eu, care o cunosc 
din 2013, când am văzut coperta primei cărți 
„Dincolo de orizont”. Știu cu câtă emoție a 
scris, câte gânduri și trăiri intense i-au trecut 
prin minte și suflet, dar i-am văzut și 
bucuria de pe chip. La fel s-a întâmplat și cu 
celelalte două romane, dar voi scrie despre 
toate acestea acolo unde e potrivit. 

 
 

Deocamdată am participat la 
Sighișoara în data de 30 august 2018, în 
Sala Barocă a Primăriei din Sighișoara, la 
prezentarea celor trei cărți: 
„Dincolo de orizont”- ed. Nico, roman 
tradus și în limba germană; 
„Mi-a plăcut culoarea” – pe urmele unei 
românce care trăiește în Gabon – Africa. 
„În așteptarea trecutului”, editura „Ecou 
Transilvan”. 
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Invitați speciali au fost: 
Mezzosoprana Gabriela Popescu din 
Germania și pianista Olga Borda din Cluj, 
iar din partea editurii „Ecou Transilvan”, 
doamna Nadia Fărcaș. 

Ioana a vorbit despre cărțile sale 
într-o manieră profesionistă, de asemenea 
doamna Nadia Fărcaș. 

 

 
Olga Borda-pian, Gabriela Popescu-mezzosoprană 

 
Cititorul este îndreptățit să aibă 

opinii. Puneți mâna pe cele mai bune cărți. 
Eu am fost fascinată. Te poți exprima doar 
după lectură. Altfel, miezul romanului nu e 
descoperit. 

 

 
Nadia Fărcaș - editor 
 

De curând, Ioana Heidel este 
președinte a societății germano-române 
„Deutsch-Rumänische Horizonte e.V. 
Verein für Kultur und Literatur”, societate 
proaspăt înființată, își propune să se ocupe 
în mod semnificativ de proiecte 
interculturale și literare. 

Cei care nu știu foarte multe despre 
Ioana Heidel, ea locuiește la Würzburg în 
Germania de câteva decenii, însă, vizitează 
România destul de des, la Sighișoara unde a 
împrospătat „rădăcinile” cât și la Goicea, 
locul copilăriei, vatra neamului neuitat, 
deoarece orizontul, de acolo începe pentru 
ea. 

Viața și lupta cu destinul au dus-o 
departe de vatra sacră, dar nu a rămas pe 
loc. În Germania s-a recalificat în 
informatică, domeniul IT. A absolvit cu 
succes 12 examene în California, răsplata 
însemnând trei „Certificate of excellence” 
semnate de Bill Gates (Microsooft certified 
Professional, Microsoft certified Systems 
Administrator, Microsoft certified Systems 
Engineer). 

 

 
Sesiune de autografe 
 
Paralel cu această profesie, predă și 

cursuri de informatică bazate pe concepte 
proprii. 

La vârsta de 51 de ani s-a înscris 
pentru 3 ani la medicină. La sfârşitul anului 
2006, la vârsta de 54 de ani trece cu succes 
examenul de stat în medicină, absolvind 
astfel cursurile uneia dintre cele mai 
renumite universităţi din Germania – 
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„Julius-Maximilians Universitat Würzburg, 
urmând o nouă profesie –„Medizinisch-
Technische Laboratoriumassisentin”. 

Dragostea pentru cultură, o 
îndeamnă la scris. Și nu oricum. Bagajul de 
cunoștințe acumulat în România și 
cursivitatea vorbirii limbii române, dau 
romanelor sale autenticitatea scriitorului 
versat și pus la punct cu gramatica, metafora 
și figura de stil, deontologic și profesional, 
aș spune, greu de egalat, pentru o persoană 
care a trăit în altă cultură câteva decenii și a 
vorbit o altă limbă. 

 

 
Ana Drăghici, Ioana Heidel, Gabriella Costescu 

 
În octombrie 2013, la Editura Sitech, 

Craiova tipărește prima ediție a cărţii 
„Dincolo de orizont”, roman autobiografic. 

În aprilie 2014, la Editura Nico, 
Târgu Mureș vede lumina tiparului a II-a 
ediție, revăzută și adăugită.  

În august 2016, la Editura Ecou 
Transilvan din Cluj, apare a III-a ediție, 
revăzută și adăugită. 

În august 2016, la Editura Ecou 
Transilvan din Cluj, vede lumina tiparului 
romanul intitulat „Mi-a plăcut culoarea - Pe 
urmele unei românce din Gabon, Africa”. 

În mai 2017, la Editura Ecou 
Transilvan din Cluj, apare prima ediție a 
traducerii in limba germana a cărţii 

„Dincolo de orizont”/ „Mein Lebensweg bis 
jenseits des Horizonts“. 

Traducerea în limba germană a cărţii 
„Dincolo de orizont“ îi aparține. Traducerea 
a fost supusă criticii literare germane, iar 
rezultatul a depășit așteptările. Despre 
cărțile sale, s-au scris multe recenzii și 
articole publicate în ziare, reviste (unele 
apar sub egida USR), antologii, atât în 
România cât și Germania. 

 

 
Luminița Tcacenco, Ioana Heidel 
 
 
Aș putea să o numesc pe Ioana 

ambasador cultural dincolo de toate meritele 
inserate în critica literară, reviste, ziare, 
recenzii. 

Mereu mi-a spus că se oprește, că 
ajunge, însă ea se află acum „În așteptarea 
trecutului” o nouă carte despre care mi-a 
povestit câte ceva, trebuie însă, să aștept 
publicarea ei să o pot lectura. Succesul e la 
un pas de noi. Trebuie să avem inițiativa să 
punem mâna pe el. Ioana a făcut-o cu brio. 
Felicitări. 

 
GABRIELLA COSTESCU 

 



 23 

 
 

 
 
 
După.. 
 
După lacrima plecării 
Sufletul mi-a devenit... Decembrie 
După ce ne-a căzut cuibul din Cer 
Se mai ridică doar aburul suspinului. 
În crucea timpului 
Nu se aprinde nici un foc... 
Iubirea cu aripa frântă 
Nu mai atinge zarea 
Cerul ochilor tăi 
Nu se mai pierde 
În lacul seninului meu 
Ce trist 
Puteam să fiu 
Nemurirea ta. 
 
3 septembrie 2018 

 
Amintire 
 
Hoinăresc într-un album 
Cu file cartonate 
Ca prin cenuşa timpului, 
Privind în ochii fetiţei care-am fost. 
Timidă, cu ochii leoarcă de lacrimi 
La povestirile tatălui. 
Mai inventate, mai adevărate, 
Dar, cu sinceritatea că, 
În fiecare suflet începea Crăciunul. 

Şi credeam...Doamne!...credeam, 
Povestea tuturor zăpezilor, 
A lupilor flămânzi, 
Povestea copiilor fără bănuţi 
Şi frigul...Doamne!...frigul 
Ce se cuibărea în zdrenţele sparte 
De lipsuri şi nevoi. 
Noi nu puteam face nimic. 
Dar tata, aducea rugăciunea, 
Arma sigură împotriva neştiinţei 
Şi neputinţei. 
Cu credinţa, 
Că din ieslea sufletului 
Învingătorul aduce pacea 
Tuturor celor ce vor 
Să primească IUBIREA 
Chiar dacă unii o numesc 
Moş Crăciun. 
 
07.10.2014 
 
 
Primii... 
 
Ninge-ntr-un târziu noiembre 
Fulguind ca puf pe gene, 
Cu cristale columnare 
Fin ţesute, cad perdele. 
 
Ca din basme e pe uliţi, 
Iar din coşuri parcă aburi 
Topesc a ninsorii suliţi 
Mistuind cântul de grauri. 
 
Stau la geam ca o copilă 
Pedepsită de-ncălţare, 
Curge-o lacrimă umilă 
Pentru vreo neascultare. 
 
Tu mă strigi din fulguială 
Întinzi braţe de iubire 
Eu, sărutului loială 
Te visez prin fulgi, ca mire. 
 
Dor de România 
 
Bucium sună peste țară 
Peste satele pustii 
Românu-i plecat afară 
Căutând rostul de-a fi 
 
Bate clopotul Reîntregirea 
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De se-aude peste Prut 
Neamul cântă regăsirea 
Cu dorul adânc, durut 
 
Aprindeți lumina iubirii 
Știind că jertfiții eroi 
În țărână au poarta primirii 
Sângele-a curs pentru noi 
 
Vă treziți azi românește 
Suntem un popor ales 
Limba noastră se vorbește 
Și la munte și la șes. 
 
Doina ne e frământată 
De hoții și de mișei 
DOR de țară zdruncinată 
Vândută pe câțiva lei. 
 
Hai acasă Românie 
Locul tău e-n pieptul meu 
Cântă numai de UNIRE 
Tricolorul nu e greu. 
 
Sighișoara 26. 11.2018 
 

Oliv 
 
„Ți-a venit caleașca!” 
strigă băiatul cu ochii oliv. 
Cobor din turn și cu mâna de poveste, 
ridic ușor trena rochiei 
să nu calc peste timp. 
...pe timpul care mi-a întors ogiva oglindă 
Să mă privesc foșnind 
în frunza castanilor 
mergând prin vântul apusului. 
Se aprinde făclia serii 
cu lumina zenitului rămasă pe retina mea. 
„lacheul” își face scară palmele 
să urc treptele viselor. 
Drumul mă duce huruind 
pe piatra cetății. 
Trec pe lângă mine castani 
și plopi cu frunza crudă 
lucind în lumina stelelor. 
Dintr-o limuzină mă privește mirată 
ziua de ieri. 
O fi simțit mirosul florilor de liliac? 
Adorm. Caleașca leagănă 
timpul meu violaceu în vis. 
În apusul vremii mai aud 

Glasul băiatului cu ochii oliv. 
 

Vindecare  
 
A multa oară 
Se-așază sufletul în mine 
și urc un drum anevoios 
care coboară. 
Mișună bruma timpurie 
în incandescența vremii... 
coama timpului 
se pitește-n cărbuni, 
se târăște ca un albastru saschiu 
în pletele risipite 
pe frunte, pe trup, 
spre lumina vindecării. 
 
Puful de bumbac al plopilor 
Ninge vlăguit ca fluturii. 
Stau întinsă pe crucea anilor 
țintuită pe linia orizontului meu 
vin anotimpurile și pleacă 
norii de ploaie se adună 
în lacrima durută. 
Nici un cuvânt de la Dumnezeu 
nici o amintire de îmbrățișat... 
trebuie să aștept 
sosirea zorilor mohorâte. 
 
SARMISEGETUZA 
 
Ninge peste Sarmisegetuza! 
Cușmele de zăpadă ale dacilor 
coborâte din cer peste cerdacul 
ars de timp, 
veghează gerul iernii  
Peste ruina tăcutului templu. 
Răsună bucium peste Grădiștea Muntelui 
a rugăciune peste templul 
închinării noastre zalmoxiene. 
Umbrele dacilor cu bărbi pădurelnice 
se alungesc peste Soarele de andezit 
Ca în oglinda soarelui cu dinți. 
Imaginar, țurțurii cristalini 
se topesc 
sub cerceveaua timpului. 
Șuieră uitarea 
în stindardul lupului alb 
și trecutul îmi amintește de noi, 
dacii liberi. 
 
28.12.2012  
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Gral-mr.(ret) Dr. Boris Popescu 
Claudea Motea - actriță, poetă 

Virgil Oniță - director general Libris 
Gabriela Costescu - jurnalistă, poetă 

Ioan Ceaușescu - jurnalist TVR, director SIMFEST 
 
Pe lista invitaţilor speciali ai ediţiei 

2018 a Festivalului Internaţional al 
Televiziunilor şi Producătorilor Independenţi 
SIMFEST, (singurul de acest fel din 
România), am avut onoarea să mă aflu și eu. 
Toamna a început cu evenimente și lansări 
de carte sâmbătă 1 septembrie 2018 în Piața 
Trandafirilor, unde au evoluat jurnaliști – 
autori de literatură de bună calitate (lansări 
de carte).  

 
Elena C. Petruț, Gabriella, Virgil Oniță 

 

Am fost întâmpinată de directorul 
„Libris Editorial”, domnul Virgil Oniță și de 
Ioan Ceaușescu, jurnalist și om de 
televiziune la TVR Târgu-Mureș. Am avut 
plăcerea să iau parte la prezentarea unor cărți 
și să fiu alături de autorii acestora: 
-„Trăim fără noi” de Felicia Popa, Brașov. 
Editor: LIBRIS Brașov 
-„Efectul fluturelui” de Doina Jela 
(București): Editor: POLIROM Iași 
-„Om în intersecție” (proză scurtă) de 
Mariana Pândaru (Deva). Editor: 
CĂLĂUZA v.b. Deva 
-„Maculator existențial” (aforisme) de 
Valeriu Butulescu. Editor: LIBRIS Brașov. 

Fiecare autor a dat autografe 
publicului prezent, prieteni sau pur și simplu 
mureșeni bucuroși să ia parte la asemenea 
evenimente. 

La ora 12,15 au fost prezentate sub 
titlul „Muzica Poeziei sau Poezia Muzicii?” 
lansări de carte: 

„Epistolar Albastru – Roz” de 
Gabriella Costescu (Brașov). Editor: LIBRIS 
Brașov. Cartea a fost prezentată cu emoție și 
sinceritate de domnul Virgil Oniță, care în 
detaliu a vorbit despre hotărârea mea de a 
publica o carte la editura care o conduce cu 
onoare, prietenia legată între mine și echipa 
Libris, aprecierea dumnealui pentru creațiile 
cuprinse în cartea „Epistolar Albastru-Roz” 
oglindă epistolară, corespondență cu iubirea. 

 

 
 

Mi-a fost înmânată DIPLOMA DE 
GRATITUDINE din partea Ligii Scriitorilor 
Români Filiala Mureș, de doamna Indira 
Toderel, dir. la Biblioteca Județeană Mureș. 

Domnul Ioan Ceaușescu a făcut 
introducerea și pentru: „Călător prin frigul 
ființei” de Elena. C. Petruț (Brad). Editor: 
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CĂLĂUZA v.b. Deva. 
Am fost impresionată de scriitoarea 

Elena C. Petruț, de căldura cu care a 
prezentat și a recitat din creațiile proprii, mai 
ales că ulterior a menționat: „SIMFEST fost 
un timp al emoțiilor artistice înalte, 
sărbătorind Limba Română, slăvind 
Prietenia, hrănindu-ne din Bucuria 
descoperirii unor oameni minunați, a unor 
Creații noi, a unor Speranțe. Împărtășire de 
gând bun și trăiri autentice! Film, muzică, 
pictură, carte, ce ansamblu minunat, ce 
corolă de satisfacții sufletești și de încredere 
în drumul Luminii străbătut cu abnegație 
înainte, ediție după ediție, în ciuda tuturor 
opreliștilor!...O echipă organizatorică 
desăvârșită, suflet așezat pe palme întru 
reușita manifestării...Mulțumim familiei 
Ceaușescu, oamenilor pricepuți din preajma 
dumnealor, pentru zilele plăcut-pline, pentru 
oportunitățile de cunoaștere și de 
împărtășire a frumosului”. 

A urmat apoi o dezbatere: „Șase 
autori în căutarea unui justițiar ideal”. 
Moderator: Iulia Badea Guéritée– scriitor, 
consilier ICR Paris. 

 
 
SIMFEST, aflat la a XV-a ediție, a 

propus în această vară un complex cultural 
care include, pe lângă competiție, 
evenimente și programe speciale: tabăra de 
creație media (Școala de Vară) , Zilele cărții 
și muzicii, spectacole, recitaluri, proiecții 
publice de filme artistice și documentare, 
dezbateri. 

Toată această „cunună” culturală, pe 
mine m-a impresionat, am avut emoția 
întâlnirii cu scriitori, oameni de televiziune, 
fotografi și cititori. Tot evenimentul a fost 
filmat de Adriana Weimer de la Lugoj și este 
postat pe cnalul youtube. 

Mulțumesc pentru un început de 
toamnă frumos. 

GABRIELLA COSTESCU 

 

 
 

S-a născut la 26 martie 1985 la 
Sighișoara. În anul 2003, a absolvit Liceul 
„Joseph Haltrich”. A absolvit în 2008, 
Facultatea de Științe din cadrul 
Universității „1 Decembrie 1918”, din 
Alba Iulia, domeniul geodezie, 
specializarea cadastru. De la absolvire 
până în anul 2011 a lucrat pe șantier-
infrastructură, pe postul de inginer 
topograf. Din 2011 până în prezent 
lucrează la firma proprie în domeniul 
cadastrului. 

Membru al Asociației Literare 
„Creneluri Sighișorene” din anul 2012. 

Arheolog amator, posesor de 
detector de metale, autorizat din 2012, a 
găsit în 2018, împreuna cu prietena lui 
Bianca Birtaș, (autorizată și ea din anul 
2017), pe raza cartierului Hetiur, Jud.  

 
Topor celt 
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Mureș, la liziera pădurii, un topor din 
bronz de tip CELT, vechi de aproximativ 
3500 de ani, posibil de luptă, specific zonei 
noastre, aparținând Epocii bronzului târziu 
– CULTURA NOUĂ. 

Toporul a fost predat cu proces 
verbal primarului Sighișoarei, 
Mălăncrăvean Ovidiu, care, la rândul său, 
l-a predat Muzeului de Istorie Sighișoara, 
urmând a fi expus. 
 

 
Inel roman 

 
 Raul a mai găsit un INEL ROMAN 
aprox sec II-III dH, la Rondola extravilan 
în 2017, predat la primăria din Laslea. 
 

 
 
Cântul de sub iarbă 
 
Culege slovele din stropii 
Ce se sparg în lemnul crucii 
Ascult-a vântului suflare 
Ce se-aruncă pe hotare. 
 
Privește smocul ăl de iarbă 
Și spune-mi dacă și el minte 
cu-n soare martor de ispravă 
Pe un cer cu rugi de sânge pline. 
 

Shh, auzi? Pământul cântă! 
Sunt strămoșii ce-au luptat, 
C-au crezut că astă glie, 
E a lor, și nu-i de dat. 
 
Când? Când o să putem, 
Sătui de fiere și oțet, 
Să ne dăm jos de pe lemn, 
Și să strigăm „caedo habet” 
 
Ooh, dar încă-s ploi și rouă 
Mai le udă glasul aspru. 
Celor ceau căzut pe glie, 
Pentr-un gând de alabastru... 
 
Spart acum de strănepoții, 
Căpetenii depravate, 
Plini de bube si păcate, 
Și tot sub ei ne-om duce morții? 
 
Ooo! Popor bătut de soartă, 
Culege-ți slovele din ploaie, 
Ascultă cântul de sub iarbă, 
Și pielea le-o jupoaie. 
 

 
                      Topor celt 
 
Rugă 
 
Te uită la poporul tău, 
Primeştei Doamne închinarea. 
Puterea ta-n toiagul meu, 
Din el să curgă vindecarea. 
 
Trimite Doamne spre apus, 
Arhangheli să despice marea. 
De nu, murim cu capul sus. 
De-acol’ să vină alinarea. 
 
Te uită-n sufletu-mi plecat, 
Primeştei Doamne rugămintea. 
Poporul tău sub gândul meu, 
Ce azi îşi află mântuirea. 
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Mureșeni…„Pe urmele lui Badea 

Cârțan”! 
Ziua Limbii Române în Italia 

(31.08.2018) 
 

 
 

Să mergi fizic „pe urmele” cuiva 
este, în cele mai multe cazuri de atitudine 
pozitivă, un mod de a te plia mental și 
sufletește la o credință, la o aspirație, la un 
ideal. Faptul are valențe superioare atunci 
când credințele și idealurile sunt mărețe 
sau generoase așa cum sunt cele ale iubirii 
de neam, de țară, de limbă română, de 
unire a românilor.  

Ele (re)generează, în cei care 
vibrează pentru acestea, forțe nebănuite. 
Credințele dau putere faptelor, iar acestea 
din urmă, însumate, dau puterea 
exemplului. Astfel, înfăptuitorul lor poate 
primi carate de strălucire, de a fi considerat 
(un) simbol. 

Badea Cârțan (1849-1911), acest 
cioban fără școală de la poalele transilvane 
ale Munților Făgăraș, dar „cu un car de 
minte”, care din aceeași iubire pentru 
neamul său a învățat să citească, dar și să 
se bată ca nimeni altul, pentru dreptate 
socială și națională, are valoare de simbol. 
Ba, mai mult, povestea vieții sale a devenit 
o poveste de istorie.  

Căci ce poate fi altceva cel care a 
dus cu traista-n spate, cu căruța sau cu ce 
s-o mai fi nimerit, aproape 200 de mii de 
cărți, broșuri și reviste românești, din 
România în Transilvania lui dragă, asuprită 
pe atunci de unguri, parțial și de austrieci, 
în cadrul Imperiului Austro-Ungar?  

Ce poate fi altceva cel care s-a 
plâns prim-ministrului de la Pesta și s-a 
înfățișat fizic Împăratului Franz Joseph la 
Viena (cum o făcuse Horea, cu aproape o 
sută de ani înainte), pentru a-i arăta „rănile 
și vânătăile” personale, primite de la 
jandarmii unguri, dar și de a se plânge de 
nedreptățile sociale și naționale pe care le 
îndură românii în Transilvania? Ce este 
altceva cel care în luna mai 1894 a plecat 
din Cârțișoara lui la Cluj, ca să asiste la 
Procesul Memoran-diștilor, ca ulterior să-i 
viziteze pe aceștia la închisoarea de la Vac 
(Ungaria), fapt pentru care a și fost ulterior 
arestat și bătut?  

Ce este altceva cel care a vrut cu 
cerbicie să vadă statuia lui Mihai Viteazu, 
de la București, unde a şi ajuns în ianuarie 
1895, dormind la baza acesteia… în 
zăpadă? Și mai ales ce este altceva decât 
un simbol cel care a rupt 4 perechi de 
opinci ca să meargă pe jos „la mama 
Romă”, cum îi plăcea acestuia să spună 
capitalei Italiei (călătorie  începută la 3 
ianuarie 1896 și care a durat 43 de zile), 
pentru a vedea cu ochii lui, mari cât toată 
istoria noastră trecută și viitoare, Columna 
lui Traian, acest certificat de naștere în 
piatră al poporului român?  

A fost confundat cu un dac coborât 
de pe Columnă, după ce a adormit de 
oboseală și de vise înalte, la poalele ei! 
Italienii, printre care unii erau profesori 
universitari, gazetari, deputați și senatori, 
oameni de cultură și artă, uimiți de 
înfățișarea lui, l-au cinstit cum se cuvine, 
considerându-l „un sol al poporului 
român”. 

„Ce putere misterioasă mânase pe 
acest țăran spre obârșia neamului său?” a 
fost întrebarea pe care și-a pus-o scriitorul 
Duiliu Zamfirescu, care era pe atunci 
ministru, reprezentant la Legația României 



 29

din Italia, întrebare pe care ne-o punem și 
noi acum?  

„Iubirea de moșie”, cum spunea 
inegalabilul Eminescu, iubirea de neam, de 
limbă, de românitate, de unire sunt, 
incontestabil, resorturile care au determinat 
asemenea gesturi. 

 

 
 
Proiectul mureșenilor a fost inițiat 

de Biblioteca Municipală „Petru Maior” 
din Reghin (prin directorul ei, Sorina Bloj), 
în parteneriat cu Direcția Județeană pentru 
Cultură Mureș (director Nicolae Băciuț), 
Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” din 
Sărmașu (director Dinuca Burian), 
Biblioteca comunală Ibănești, fiind susținut 
de Primăria municipiului Reghin (Primar 
ec. Maria Precup). Partener din Italia a fost 
Associazione „Cenaclul de la Roma” 
(Președinte - scriitorul și jurnalistul Valeriu 
Dg Barbu), proiectul fiind derulat și sub 
egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. 

Totul a fost astfel gândit ca 
mureșenii, majoritari din Reghin, dar și din 
Ibănești, Sărmașu, Tg.Mureș și Târnăveni, 
să ajungă la Roma, la Columna lui Traian, 
în data de 31 august 2018, de Ziua Limbii 
Române. 

Ridicată la ordinul împăratului 
Traian, de către marele arhitect Apolodor 
din Damasc, cel care a realizat și podul de 
peste Dunăre, de la Drobeta Turnu Severin, 
Columna lui Traian avea să celebreze 
victoria romanilor în urma războaielor cu 
dacii, din 101-102 și mai ales din 105-106, 
când are loc și cucerirea unei părți din 
Dacia, dar și prada uluitoare luată de 
romani, constând din 165.000 kg aur și 

331.000 kg de argint, fapt care a făcut ca la 
Roma să se serbeze victoria împotriva 
Daciei timp de 123 de zile, numeroase 
edificii urmând ulterior a se construi. 
Printre ele și Columna lui Traian 
(inaugurată la 12 mai în anul 113), singurul 
monument care s-a păstrat din Forul lui 
Traian. 

Făcută din 19 blocuri masive de 
marmură, columna se compune(a) din 
patru părţi: fundaţia (ce era destinată a 
adăposti cenuşa lui Traian), piedestalul, 
columna (coloana propriu-zisă) şi statuia 
împăratului Traian. Columna, în partea ei 
cea mai importantă, prezintă pe o fâșie 
elicoidală de piatră, în 123 de episoade, 
secvențe din istoria războaielor romano-
dacice, cu un număr de aproximativ 2500 
de personaje în situații reale, desigur, din 
perspectiva învingătorilor (imaginea 
împăratului Traian apare de vreo 60 de ori, 
iar a lui Decebal de vreo 8 ori). Gol pe 
dinăuntru, având o scară spiralată 
interioară, pe toată înălțimea acestuia, 
monumentul avea în vârful ei statuia 
împăratului Traian în care acesta era 
reprezentat în uniforma militară, ţinând în 
mână o lance. În anul 1587, Papa Sixtus al 
V-lea a înlocuit statuia lui Traian din vârf 
cu cea a Sfântului Petru, existentă și în 
prezent. Și acum, Columna lui Traian este 
o sursă extraordinară de studiu 
pluridisciplinar pentru: istorici, arheologi, 
etnografi, artiști etc,, mai ales că multe 
surse comparative ale vremurilor de atunci 
s-au pierdut. Dar asta este o altă poveste. 

 

 
Sorina Bloj, Nicolae Băciuț 
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Aici la Columnă, aflată pe Via dei 
Fori (Piazza Venezia), s-au înțeles 
mureșenii să cinstească Ziua Limbii 
Române, în fața acestui adevărat A.D.N. în 
piatră, menit a consemna nașterea unui nou 
popor, poporul român. 

Cu puțină imaginație se poate 
închipui „desant-ul” celor 50 de mureșeni, 
îmbrăcați în costume tradiționale 
(populare) românești din zona Reghinului, 
a Văii Gurghiului, din zona „câmpiei” 
(Sărmașu), dar și din zona Tg.-Mureș și 
Târnăveni, cu nelipsitele benzi sau brâuri 
tricolore, în albastru, galben și roșu, ce 
impresie trebuie să fi făcut? Și au făcut o 
impresie deosebită sutelor și miilor de 
turiști și localnici ce s-au perindat în zonă! 

Românilor mureșeni din țară li s-au 
adăugat și românii din Italia, care și ei și-
au pus straiele populare românești și s-au 
alăturat cu trup și suflet acestora. Am 
încercat să intru în mentalul italienilor 
sadea și turiștilor de pretutindeni și să le 
descifrez nedumerirea: „Acești daci, 
asemănători până la confuzie, cu cei 
imortalizați în piatră, au coborât de pe 
Columnă sau vor să urce pe Columnă?”. 
De altfel, mulți dintre ei s-au oprit minute 
bune și au vizionat, filmat și fotografiat 
momente ale manifestărilor românilor, 
dorind, nu de puține ori, să se fotografieze 
cu aceștia. 

Programul și manifestarea în sine s-
a desfășurat pe parcursul a mai multor ore, 
sub coordonarea scriitorului Nicolae 
Băciuț și a Sorinei Bloj, într-un entuziasm 
de nedescris, multe momente 
 

La ROMIT TV 

 realizându-se spontan, sub imboldul 
momentului. Înainte de toate trebuie 
menționat faptul că românii mureșeni au 
fost așteptați cu pâine și sare, în costume 
populare românești, de către românii 
din Italia. Apoi s-a intonat Imnul Național 
al României, cântat în picioare și cu palma 
dreaptă pusă pe piept, în dreptul inimii, de 
către toți cei prezenți. Nicolae Băciuț a 
făcut o pertinentă și bine documentată 
evocare a lui Badea Cârțan, arătând fără 
dubii, puterea exemplului acestui personaj, 
devenit legendă, încă din timpul vieții sale. 
Din țară s-a adus un pumn de pământ 
românesc și un pumn de boabe de grâu, 
care s-au aruncat la baza Columnei, ca 
ofrande înaintașilor, la fel cum făcuse și 
Badea Cârțan, cu peste un o sută de ani în 
urmă. Au fost mai multe reprize în care s-a 
cântat, s-a recitat și chiar s-a jucat Hora 
Unirii, într-o efervescentă mândrie de a fi 
români! 

Fiind Ziua Limbii Române, Nicolae 
Băciuț a recitat superba sa poezie, intitulată 
„Întâmpinare”: „Nu am crezut că o să ai o 
zi,/ când ale tale-s toate,/ cuvânt care ne 
eşti în nume/ şi pentru tine toate ne sunt 
date.// Tu eşti pământ, cum eşti şi cer,/ tu 
eşti izvor, cum eşti şi mare,/ tu, limba-n 
care m-am născut/ ca rugăciune şi-
nchinare.// E ziua ta în fiecare zi,/ te naşti 
în noi, cu fiecare,/ noi nu vom fi, dar tu vei 
fi/ mereu o binecuvântare.// Nu am crezut 
să ai o zi,/ dar, fie,/ căci ziua ta e cât un 
an/ şi anul tău e cât o veşnicie”. 

De asemenea, acesta a recitat, în 
contextele momentului, poezii de Mihai 
Eminescu, Nichita Stănescu, Grigore 
Vieru, Radu Gyr, Magda Isanos și Ioan 
Alexandru. Tot Nicolae Băciuț a acordat și 
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Premiile Festivalului de Poezie Religioasă 
„Credo”, aflat la a XVIII-a ediție (festival 
inițiat și realizat de către acesta), constând 
din Diplome de Excelență personalizate, 
mici medalioane cu tricolor (realizate de 
artistul sticlar Grigore Nicușan), dar și câte 
un exemplar din Antologia de Poezie 
Religioasă „Credo”, Ed. Vatra veche, 
2018, realizată cu acest prilej. În aceeași 
cheie de răsplătire a mureșenilor, ce s-au 
exprimat cultural, de-a lungul timpului, 
acesta, secondat de Sorina Bloj, a acordat 
și Diplome acelor mureșeni, dintre cei 
prezenți, implicați în promovarea culturii 
românești, în AN CENTENAR. 

O altă „ispravă” de toată lauda al 
aceluiași inepuizabil scriitor și publicist 
mureșean, a fost și prezentarea cărții „Cân-
tece vechi și noi ale românilor” (selecție și 
ediție îngrijită de Nicolae Băciuț), Ed. 
Vatra veche, 2018, care a fost o carte „de 
căpătâi” atât la Columna lui Traian, cât și 
pe parcursul întregului proiect. 
Subsemnatul, la rândul meu, am vorbit 
despre această „simfonie în piatră”, 
Columna lui Traian, care reprezintă CNP-
ul (Codul numeric personal) poporului 
român. Momentul poetic susținut a avut 
două părți, o parte în care am citit poemul 
poetului Darie Ducan, fiul meu, aflat la 
studii la Paris, poem intitulat „Un asfințit 
pe o stradă”, care se încheie, dintr-o iubire 
nedisimulată, cu versurile: „…Uneori, în 
soarele de seară,/ drapelele Franței se văd 
românești.”, iar o altă parte în care am citit 
poemul meu intitulat „Limba Română”: 
„Tot ce mi-a intrat vreodată mai frumos în 
ureche,/ Tot ce mi-a ieşit vreodată mai bun 
pe gură,/ Floare la butoniera simţurilor 
mele,/ Agavă ce sinelui i-a dăruit 
armătură.// Ziditoare de biserică din 
cuvinte,/ Cu vocale şi consoane, pe post de 
sfinţi,/ Binecuvântate de Dumnezeu în 
lexic,/ Polisemantice şi expresive şi 
cuminţi.// În care spusele au unghiuri 
teşite/ Şi de aceea nu zgârie sau irită 
timpane,/ Unde propoziţiile curg 
melodioase,/ Cu înţelesuri de-aşezat în 
rame.// Unde sub patrafirul eu-lui, sine 
qua non,/ Se spovedesc, cu sfială, toate  

 
Nicolae Băciuț 

gândurile,/ Unde sub pavăza de dulceaţă 
se-adună/ Rânduri, rânduri, rândurile.// 
Unde se râde până la urechi,/ Unde cu 
lacrimă se plânge pân` la drob de sare,/ 
Unde în cabina de probă se poate încerca 
tăcerea/ Cu câteva numere mai mare.// Şi-
am încălecat pe-o şa metafizică/ Şi v-am 
spus iubirea asta veche/ A tot ce mi-a ieşit 
vreodată mai bun pe gură,/ A tot ce mi-a 
intrat vreodată mai frumos în ureche.” 

Sorina Bloj a recitat cu 
expresivitate poezia lui George Coșbuc, 
„Decebal către popor”, și tot ea, ca fostă 
membră a grupului folk „Ecoul”, care a 
făcut glorie în Cenaclul FLACĂRA a lui 
Adrian Păunescu, a dat tonul marilor 
„cântece de vitejie”, care s-au cântat la 
unison de către cei prezenți: Noi suntem 
români, Pui de lei, Hai să-ntindem hora 
mare, Treceți batalioane române Carpații, 
ca apoi, spre final, să se cânte melodii mai 
lirice, precum Seara pe deal, Pe lângă 
plopii fără soț și Românașului îi place. 
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S-au făcut fotografii la Columna lui 
Traian, cu steagurile tricolore afișate și cu 
sigla oficială ROMÂNIA 100 în AN 
CENTENAR, transpusă pe o pânză de 
mătasă, adusă de subsemnatul de 
la….Oarba de Mureș! 

Atât Nicolae Băciuț, cât și subsem-
natul am acordat o serie de interviuri unor 
posturi de radio (Radio România 
Actualități - d-nei Elena Postelnicu; Radio 
Vocativ - d-lui Valeriu Dg Barbu și Marius 
Lupu), dar și unor reviste on line. Trebuie 
menționat faptul că toată manifestarea a 
fost filmată și transmisă în direct pe 
facebook, grație d-nei Daniela Stoica. 
Mureșenii participanți la proiect au fost: 
Sorina Bloj, Nicolae Băciuț, Răzvan 
Ducan, Dinuca Burian, Maria Borzan, 
Precup Gheorghe, Nicolae Bloj, Danciu 
Gavril, Anti David, Crișan Andreia Maria, 
Burian Adrian, Codruța Băciuț, Ducan 
Silvia Carmen, Vărzar Claudia, Vărzar 
Andrei Sebastian, Lihăt Carmen, Lihăt 
Marcel, Vultur Mariana, Aubry Michael, 
Chiorean Claudiu Dorin, Chiorean Ana 
Maria, Socolean Angela, Luminița 
Dobrean, Marinescu Floarea Sorina, Vodă 
Sorina Maria, Anti Violina, Oprea Viorica, 
Popa G. Virginia, Moldovan Gina, Chiheri 
T. Lucreția, Sav Sorina, Piștănilă Maria, 
Bompa Floarea, Nemeș Nica, Vultur 
Viorica, suciu Maria, Farcaș Dorina 
Teodora, Man Nicoleta Lenuța, Stroia 
Otelia, Oltean Elena, Moraru Emilia 
Minodora, Galat Maria, Man Gabriela, 
Conțiu Maria, Graur Firuca, Graur Alesia 
Maria, Popovici Mărioara și Șutu Viorica, 
cărora li s-au adăugat și Ligia Oprea, în 
calitate de ghid, inimos și foarte pertinent. 

Din partea comunității românești de 
la Roma au fost prezenți: Lenuța Băbeanu 
și „minunea” numită Teresia Zucchenia (o 
fetiță născută la Roma, dar crescută în 
spiritul valorilor românești, știutoare a zeci 
de poezii de dragoste de România, unele 
recitând-le la fața locului), Maria Bogdan 
(care a oferit fiecărui mureșean câte o mică 
statuetă din gips cu un simbol al Romei, 
Basilica Sf. Petru și care este și o 
promotoare în Italia a iei românești), Elena 

 
Postelnicu, Dr. Adrian Iancu, Monica 
Todor, Constantin Șorici, Liliana Smerea 
Văcaru, Prof. Vitalie Ciobanu și fiicele, 
Marius Lupu (cel care a realizat un film 
documentar cu statuile dacilor din Roma), 
Lăcrămioara Niță etc. 

Aceste nume au fost oferite de către 
Valeriu Dg Barbu, românul din Galați 
stabilit la Roma, scriitor și jurnalist, 
inițiator și proprietar de revistă on line și 
de post de radio (Radio Vocativ), cel care 
este și președintele „Cenaclului de la 
Roma”, care ne-a adresat și un salut oficial, 
ținând o mică cuvântare și ne-a citit o 
poezie de-a sa. Tot acesta a fost și un ghid 
valoros prin „cetatea eternă”. Despărțirea 
de grupul românilor stabiliți în Italia s-a 
făcut la Pizzeria „La Prezzemolina”, unde 
am fost tratați cu generozitate de către 
Monica Todor, patroana localului, 
secondate de fiicele sale Ioana și Diana 
Todor. Ulterior, un grup restrâns de poeți și 
rapsozi populari au fost invitați și au 
participat la o emisiune în direct la postul 
de televiziune Romit TV, unde moderator a 
fost d-na Eviana Clementina Mereuță. 

A fost o zi uluitoare, cu mult soare 
la ROMA și cu multă bucurie de a fi putut 
merge și ajunge PE URMELE LUI 
BADEA CÂRȚAN, cel care ne oferă de 
peste o sută de ani puterea exemplului său 
de a iubi ROMÂNIA PROFUNDĂ, de a 
cunoaște și de a cinsti înaintașii, deziderat 
absolut necesar pentru a avea putere de 
mers în viitor. Badea Cârțan nu e mort. El 
numai se odihnește în așteptare în țărâna de 
la Sinaia, așa cum îi și este înscrisul de la 
căpătâi: „Aici doarme Badea Cârțan, 
visând întregirea neamului său”. 

RĂZVAN DUCAN 
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Tribunul 
 

În ochii tăi mereu sălăşluieşte 
Ce e măreţ şi demn în acest neam, 
O limpezime care se-ntăreşte 
Prin vorba dreaptă ce-auzeam 
 
Despre-un trecut adus în viitor, 
Cu izbucniri în orice trăsătură 
A chipului mereu convingător 
Neostoit în marea anvergură 
 
Ce o istorie a scris-o sfânt, 
Prin oameni clocotind în înfrăţire, 
Spre-a ne păstra mereu pe-acest pământ 
Neamul şi ţara-n dăinuire. 
 
Limba română 
 

Dacii au săpat izvorul, 
L-au păzit sfinţit românii. 
Faţa-n el spălat-au slavii, 
Hunii, celţii sau cumanul, 
 
Şi avarii şi gepizii, 
Sau tătarii şi sultanul 
Turcilor, cu iataganul 
Au crestat în lemnul grinzii. 
 
Căci izvoru-adapă-o casă, 
Adăpostul unui neam 
Îndârjit când ne-apăram, 
Descendent de viţă-aleasă. 
 

Aşa mulţi în apa-i clară 

S-au privit şi-au căutat 
Să-şi întindă-al lor regat 
Tulburând unda-n izvoară. 
 
Despărţiţi pe ape-n trei 
De istorii, doar o soartă 
Ne e scrisă şi o poartă 
Limba noastră cu temei. 
 
Ea este izvorul vremii, 
Trupul, mintea le hrăneşte, 
Ne adună, zămisleşte, 
Ţine scutul de MILENII 
SĂ VORBIM AZI ROMÂNEŞTE. 
 
Să nu se vândă 
 
Un punct de sprijin pentru harta ţării, 
Istoria aşa m-a dăscălit, 
Şi-aşa simţeam ca nou venit 
La Alba în cetatea confirmării 
 
Un dor din foc mocnit în ardeleni 
Să aibă-un Milcov de sorbire 
Desăvârşind Marea Unire, 
Pentru românii pământeni. 
 
Ecoul glasurilor de izbândă, 
Ecoul năzuinţei împlinite 
Fiece boltă, piatră, o transmite 
Cu testament: SĂ NU SE VÂNDĂ! 
 
Împăcare 
 
Privesc, apa se scurge când lină ori 
învolburată 
Şi mă gândesc cum timpul pe lângă sau 
prin noi 
Cadenţa inflexibil şi permanent o poartă 
Scutit de-orice constrângeri şi fără de 
nevoi. 
 
Se scurge apa, timpul alunecă la fel? 
Sau este-un timp în râuri, al norilor şi ploii, 
Al mărilor ce-n valuri îl poartă, un model 
Să ştim că veşnicia îşi numără altoii... 
 

Privesc, se scurge apa. Deşi stau nemişcat 
Trupul îşi curge anii prin amintiri păstrate 
Un flux, o apă vie ce-n mine a creat 
Momentul împăcării cu o eternitate. 
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Fără îndoială că cel mai colorat 

anotimp este toamna, iar fractalii folosesc 
culoarea pentru a se perpetua. 

 

 
 

Cenaclul FRACTALI s-a întrunit 
duminică, 30 septembrie 2018, în sala de 
Conferințe a Bisericii AZS, din strada 
Ticuși, nr. 7, București A fost cea mai 
reușită întâlnire din viața acestui cenaclu. 
Secretul se află în pregătirea foarte bună 
făcută de secretara cenaclului, poeta Irina 
Bergman asistată de Gabriella Costescu de 
la Sighișoara. 

 

 
Silvana Andrada, George Tei 
 
Culorile toamnei au fost 

reprezentate nu numai de concertul de 
culoare al frunzelor care se pregăteau de 
ducă, ci mai ales de roadele literare absolut 
abundente aduse de participanți. Gabriella 
Costescu a prezentat revista „Creneluri 
Sighișorene” și a recitat din creațiile 
personale, a făcut vorbire de Antologia la 
care lucrează „Românul s-a născut poet” 
dedicată Centenarului cu lansare la 
Sighișoara de ziua României. 

 
Irina Marinescu, Claudia Minela 

 
 

George Tei și editura Topoexim au 
venit cu „Labirintul gândurilor/ Le travail 

pour les pensées” ediție bilingvă, 
traducerea Anca Măgurean a cărei lectură a 
fost făcută cu prețuită delicatețe și 
frumusețe de Silvana Andrada Tcacenco și 
prezentată de editorul Cornel Păunescu 
precum și de către autor. Încă ne mai 
urmăresc versurile „De când… ți-am 
zburat din suflet/ plouă în fiecare zi, 
străzile/ sunt îngropate de îndrăgostiți” 
(poezia „De când../ Depui quand…”). 

 

 
Patrik Emanuel, Gabriella Costescu, 

Thordur Runarsson 
 

Patrik Emanuel venit din Germania, 
a cântat patru piese îndrăgite pe parcursul 
întâlnirii, astfel: „I Told You So” piesă din 
repertoriul lui Randy Travis din 1987,  
„Blessed are...” din albumul lui Joan Baez 
(1971), apoi „Hallelujah”, o melodie scrisă 
și interpretată de Leonard Cohen (1984) și 
nu în ultimul rând „Unchained Melody” 
din 1955 cu muzică de la Alex North și 
versuri de Hy Zaret cu una dintre cele mai 
îndrăgite înregistrari de Righteous 
Brothers. 
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Delia Stăniloiu 

 
Dragoș Ionescu cu introversia lui 

caracteristică, și-a lansat Strigătul 
singurătății, editura Topoexim, carte 
prezentată de editorul Cornel Păunescu. 
Lansare de carte, „Dragoste târzie” de 
Constanţa CHIVULESCU-PRECUP, vol. 
3-4-5, lecturi de Magda Băcescu şi Ştefan 
Apostol, prezentare de către editorul 
Claudia Minela Petre, ed. Minela. 

Azi joc cu albele, a spus Viorel 
Gongu, și serios că s-a întrecut pe sine, mai 
ales că cei doi actori, Magda Băcescu și 
Ștefan Apostol s-au străduit să ne convingă 
că autorul chiar nu glumește nici chiar 
atunci când joacă șah. Ne-a făcut mat în 
stilul său caracteristic. Editura „Minela” cu 
șefa ei, Claudia Minela Petru, în persoană 
i-a ținut bine isonul bardului experimentat, 
cum îl știam. Invitată special cu picturi a 
fost Diana Diaconu din București. 

 
Irina Marinescu, Mihai Adrian Hotca 

 
Profesorul universitar Mihai Adrian 

Hotca împreună cu editura „Universul 
Juridic” ne-au făcut cunoștință cu 
Cugetările unui jurist. În căutarea după 

altceva decât legi și legislație, domnul 
profesor ne-a vorbit despre atotprezenta 
ipocrizie. Apoi, au mai citit: Elena Ștefania 
Trâncă, Raluca, Leontina Neagu, Carmen 
Popescu, Romița Mălina Constantin, 
Medeea Roșca și Claudia Minela Petre, 
Sanda Nicucie. 

 
Iruna Marinescu, Romița Mălina Constantin 

 
De asemenea l-am putut asculta pe 

Szeleburdi Danika interpretând la orgă 
două piese de vis. Magda Băcescu a vibrat 
pe scenă, transmițând publicului emoțiile 
sale, atunci când a recitat poeziile dedicate 
actrițelor Stela Popescu și Cristina 
Stamate, doi dintre mentorii săi în actorie. 

Carmen Popescu a vorbit și ne-a 
citit din creațiile proprii care vor fi incluse 
în volumele ce vor urma să fie publicate în 
curând la Editura Minela. 

 

 
Szeleburdi Danika, Ion Buciuman, Gabriella, Irina 
Marinescu 
 

Sarea și piperul au venit de la mica 
expoziție de pictură și artă decorativă din 
materiale neconvenționale susținută cu 
fapte și cuvinte de poeta Delia Stăniloiu, 
care a și recitat di proprile creații. Diana 
Camelia Diaconu, a prezentat o pictură, 
veche pasiune a sa. Bravo, Cenaclul 
„Fractali”! Îți mulțumim că exiști! Mai 
vrem și te mai așteptăm! 

ION BUCIUMAN 
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Antologie a Festivalului de Poezie 
Religioasă „Credo”.Volumul a fost prezentat la 
biserica Parohiei Ortodoxe Sângeorgiu de 
Mureş, preot Gigel Roată, duminică, 30 
septembrie 2018. A vorbit despre carte Nicolae 
Băciuţ, pr. dr. Gheorghe Nicolae Şincan şi 
poeta Vasilica Roată, inclusă în antologie. În 
acelaşi cadru, Nicolae Băciuţ a susţinut 
recitalul de poezie „Iisus în celulă”. 

 

 
 
„Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!” 
 

Iniţiat în 2001, la puţină vreme după ce 
preluasem conducerea Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Mureş, pe atunci Inspectorat 
pentru Cultură şi Culte, trecut prin vreo patru-
cinci denumiri, în jonglerii politice, Festivalul-
Concurs de Poezie Religioasă „Credo”, cu 
toate impedimentele care i-au influenţat 
devenirea, a ajuns la ediţia a XVIII-a. Nu o 
ediţie „Concurs”, ca precedentele, ci doar ca 
„Festival”, care să pună în valoare contribuţia 
unora dintre cei care i-au fost fideli de-a lungul 
timpului şi care s-au manifestat, mai ales, în 
spaţiul de cultură şi credinţă mureşean. 

Fără accente de orgoliu, nu pot să nu 
constat o realitate la îndemâna oricui să o vadă: 
poezia religioasă şi-a găsit casă bună în lirica 
autorilor mureşeni, care au cultivat acest gen, 
unii cu preponderenţă, iar alţii şi-au „rotunjit” 
universul poetic cu inflexiuni religioase. 
Prea puţini sunt poeţii mureşeni care să nu fi 
simţit nevoia de Dumnezeu în poezia lor, care 
să nu fi avut tentaţia mărturisirii credinţei şi 
prin scris. Câtă poezie e în credinţa lor şi câtă 

credinţă în poezie va judeca timpul. Oricum, 
pentru fiecare autor în parte, există un loc al 
mântuirii şi prin poezie. 

Unii autori au realizat volume de sine 
stătătoare cuprinzând poezie religioasă, alţii şi-
au inclus poeme religioase în cărţile lor... 
„generaliste”, având teme diverse. Mi s-a părut 
că după ani destui de căutări, o antologie de 
poezie religioasă va putea da seama despre ori-
zontul acestui gen în lirica autorilor mureşeni. 

E a doua oară când realizez o astfel de 
antologie, cu regretul că nu am avut ideea unui 
astfel de demers editorial de la prima ediţie de 
Festival. Dar, mai bine mai târziu decât 
niciodată. 

Această antologie are o particularitate: 
ea a fost lansată de Ziua Limbii Române, 31 
august 2018, la Roma, la Columna lui Traian, 
iar o parte dintre autorii antologaţi au fost 
distinşi acolo cu diplome pentru reuşitele lor 
literare. Contribuţia liricii religioase mureşene 
se vrea o înnodare a unei tradiţii în poezia 
română, care a avut reprezentanţi iluştri, între 
care „Sfinţii Închisorilor”, Radu Gyr, Nichifor 
Crainic, Vasile Voiculescu... dar şi pe Ioan 
Alexandru, cel care a crezut în Dumnezeu şi-n 
neamul său ca puţini alţi confraţi. 

Oricâtă reticenţă, neîncredere ar mani-
festa unii critici literari, poezia religioasă nu 
mai poate fi întemniţată. Câtă vreme oamenii 
îşi vor pune nădejdea în Dumnezeu, poezia re-
ligioasă va fi ca o cunună a credinţei. Una care 
nu se ofileşte prea uşor, care are şanse să dăi-
nuie în marasmul atâtor experimente literare. 

Reuşitele acestui Festival de Poezie 
Religioasă „Credo” s-au datorat unor 
colaboratori statornici, între care, cu siguranţă, 
poeta Sorina Bloj şi-a adus o contribuţie 
decisivă. Eforturile conjugate ale mai multor 
promotori culturali au făcut ca acest Festival 
de Poezie Religioasă să fie cel mai longeviv de 
acest fel în perioada de după decembrie 1989. 

Numeroşi autori au intrat în ecuaţia 
acestei manifestări, mai ales mureşeni, iar când 
s-au putut, am deschis porţile concursului 
pentru autori din toată ţara. 

În această antologie sunt atâţi autori 
câţi au crezut în şansele literei tipărite de a 
întâlni Cititorul. Sperăm că truda noastră nu a 
fost zadarnică şi că poezia scrisă pentru a vesti 
a doua venire a Mântuitorului a avut ecou în 
sufletele celor care s-au aplecat asupra paginii 
de carte. 

Pentru că, dacă credinţă nu e, nimic nu e! 
NICOLAE BĂCIUŢ 
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Ca în fiecare an, Comitetul 

Județean de Cultură, împreună cu Școala 
Gimnazială ,,Romulus Guga” din Tg.-
Mureș, organizează „Festivalul de 
Literatură Romulus Guga”, focalizat pe 
evocarea operei și a omului, poetului, 
prozatorului, dramaturgului, publicistului 
Romulus Guga, personalitate marcantă a 
literaturii române. 

 
Activitatea a avut loc la data de 

17.10.2018, locația fiind Școala 
Gimnazială amintită, unde, cadrele 
didactice și elevii s-au pregătit să prezinte 
invitaților (poeți, prozatori, artiști, oameni 
de cultură) un bogat și cuprinzător program 
artistic. 

Moderatoarea activității, doamna 
directoare a școlii amintite, Macavei 
Luminița Daniela, a prezentat programul 
festivalului, importanța acestuia pentru a 
menține vie în amintirea și conștiința 
contemporanilor personalitatea lui Guga, 
câteva date din biografia acestuia, 
participanții la manifestare, după care, a 
invitat-o pe doamna prof. dr. univ. Voica 
Foișoreanu să ne vorbească despre cel care 
i-a fost soț, Romulus Guga. 

Distinsa doamnă Foișoreanu ne-a 
vorbit despre modul în care Romulus Guga 
și-a construit, cu multă muncă, cu râvnă și 
cu îndârjire chiar, propria personalitate, 
respectul de care s-a bucurat, marile 
proiecte pe care le-a angajat, opera sa 
dramaturgică de substanță care a făcut 
școală, ideile și viziunea lui asupra 

literaturii, cum anume ar trebui ea susținută 
pentru a crea condițiile propice pentru ca 
talentele să se poată exprima, rolul revistei 
,,Vatra” în peisajul nostru cultural, oamenii 
care i-au fost aproape și l-au susținut, 
momente frumoase, dar și grele din viața 
lui etc., dezvăluiri inedite, importante 
pentru noi și pentru cei care se vor apleca 
asupra cercetării operei sale. 

 

 
 
Despre omul Romulus Guga, opera 

sa și importanța ei, despre apariția revistei 
„Vatra” la Tg.-Mureș și modul în care 
Romulus Guga ca și conducător, o bună 
parte de timp a acesteia, a reușit prin ea să 
polarizeze viața culturală a acestui colț de 
țară, ne-au vorbit doi mari și importanți 
oameni de cultură mureșeni, care l-au 
cunoscut direct pe cel sărbătorit, domnii 
Nicolae Băciuț și Cornel Morar. Așa am 
aflat lucruri inedite despre omul Romulus 
Guga, despre dăruirea, trăirile și 
frământările sale pentru a ține cultura 
mureșeană la cel mai înalt nivel într-o 
vreme care nu era propice pentru libertatea 
culturii, despre modul cum opera lui 
dramatică s-a clădit pas cu pas, despre cei 
care i-au fost aproape, despre marile lui 
proiecte rămase neterminate și câte altele. 

 
 
Poeții mureșeni Mircea Dorun 

Istrate, Răzvan Ducan și Demeny Peter au 
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citit din creațiile lor, după care elevii 
claselor a VII-a, Scridon Alexandru, Vulc 
Alexandru, Vidrăsan Clarisa, Angela 
Teodora, și cei de cls. a VIII-a, Petrov 
Dorian, Osman Elvira, Cengher Mihai, 
Codreanu Nicoleta, Ceușan Denisa, 
îndrumați și pregătiți de doamnele prof. de 
lb română Claudia Văidean și Iulia 
Căpâlnă, au recitat poezii din opera lui 
Romulus Guga, într-un inedit program 
artistic, iar elevii talentați în pictură, 
îndrumați de doamna prof. de desen 
Eperjesy Noemi, au realizat un frumos 
panou cu desene, avându-l ca model pe 
Romulus Guga. 
Apreciem strădania elevilor, ca și a 
cadrelor didactice din această școală, 
pentru a ne oferi un moment de aducere 
aminte, prin poezie și desen, a celui pe care 
tânăra generație, școala, literatura română 
ar trebui să-l țină mereu viu în sufletul și 
conștiința noastră ca pe o valoare care a dat 
și dă încă strălucire plaiurilor mureșene. 
 

MIRCEA DORIN ISTRATE 
 

 
18 octombrie 2018 a fost o zi de 

aducere aminte în care s-au comemorat 35 de 
ani de la trecerea în neființă a scriitorului 
Romulus Guga. Pleiada de scriitori mureșeni, 
urmași ai Domniei Sale, a pornit să-l 
rememoreze la locul de odihnă, Răstolița. 

 
Preot din Răstolița, Nicolae Băciuț, 
pr. Nicolae Șincan 
 
După o slujbă religioasă (la care au luat 

parte o clasă de elevi și doi profesori de la 
școala din Răstolița), ținută de preotul protopop 
Nicolae Gh. Șincan și preotul paroh din 
Răstolița, domnul Nicolae Băciuț, (care l-a avut 

ca mentor pe Romulus Guga din anii studenției), 
director al Direcției pentru Cultură Mureș, a 
vorbit despre Romulus Guga și activitatea sa 
literară, despre aportul acestuia la dezvoltarea 
culturii din zona Mureș. 

 
 
S-a vizitat apoi casa memorială „Romulus 
Guga”. 

 
 

Grupul de scriitori s-a îndreptat spre 
Bistra Mureșului, la o șezătoare literară, unde s-
a vizitat Casa Memorială „Ion Vlasiu”. Am fost 
primiți de custozii casei, care au deschis casa 
pentru noi, unde, se păstrează și acum intacte, 
sculpturile lui Ion Vlasiu, magazia-depozit cu 
valorile sale, am trecut pe aleea din livadă, unde 
sunt așezate pietre mari de câteva sute de kg., pe 
care erau încrustate citate. Am intrat apoi în 
păduricea din spatele casei, locuri dragi ale 
sculptorului, unde, pietre înalte sculptate, au 
rămas mărturie vie peste ani. 

Aici, scriitorul Nicolae Băciuț a expus 
pe scurt viața și opera lui Ion Vlasiu: S-a născut 
la 6 mai 1908, în Lechința, județul Mureș - 
decedat la 18 decembrie1997, în București, a 
fost un sculptor, pictor și scriitor român. După 
școala de arte și meserii de la Târgu-Mureș și-a 
continuat studiile la Academia de Arte 
Frumoase din Cluj(1928 – 1930) la clasa 
profesorului Romulus Ladea. A fost profesor la 
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Academia de arte frumoase din Timișoara 
(1938). A lucrat ca redactor șef al revistei Arta 
(1966 – 1969). 

   
 
Prin Decretul nr. 514 din 18 august 1964 

al Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, sculptorului Ion Vlasiu i s-a acordat 
titlul de Artist Emerit al Republicii Populare 
Romîne „pentru merite deosebite în activitatea 
desfășurată în domeniul teatrului, muzicii, 
artelor plastice și cinematografiei”. 

Preotul Nicolae Gh. Șincan a 
exemplificat momentul în stil spiritual, iar 
poetul Răzvan Ducan, a recitat poezii dedicate 
momentului. 

 
 
Personal, am fost bucuroasă să dezvălui 

auditoriului că Ion Vlasiu, în tinerețe, o perioadă 
a locuit la Ogra, la străbunica mea, deoarece 
străbunica mea cu cea alui Ion Vlasiu, au fost 
surori. La Ogra a realizat o sculptură pentru care 
mama, eu și fratele meu, am „pozat” ca model. 
Această operă de artă numită „de-a eternitatea” 
se află în prezent la Târgu-Mureș, în parc, lângă 
maternitatea veche. 

După-amiaza literară a continuat la 
Biblioteca Municipală „Petru Maior” din 
Reghin, ude am fost primiți de scriitoarea Sorina 
Bloj, moderatorul evenimentului de aici. Au fost 
lansate două cărți ale autorilor Ioan Chiorean și 

Maria Matei „Atât de aproape Coreea” – note de 
călătorie. 

 
 

 
 
Premiile pentru laureații și scriitorii 

consacrați, la Festivalul de Literatură „Romulus 
Guga” au fost oferite de domnul Nicolae Băciuț 
și director Sorina Bloj. Preminați: Răzvan 
Ducan, Sorina Bloj, Gheorghe Nicolae Şincan, 
Ilie Şandru, Cristina Sava, Viorica Şutu, Valer 
Popean, Vasilica Roată, Gabriella Costescu, 
Emilia Amariei, Florin Bengean, Loredana Pop, 
Elena Sălăgean, Dumitru Gliga, Gina Moldovan, 
Maria Matei, Ioan Chiorean, Dinuca Burian, 
Mircea Dorin Istrate, Ioan Baciu, Iosif Albu, 
Emilia Albu, Ana Munteanu Drăghici, Eugenia 
Pop Lee (Coreea). 

 

 
 
La final, au fost interpretate cântece de 

grupul din Ibănești „Astea-s ibăștencele” condus 
de Nicoleta Man și cântece populare interpretate 
de Ioan Chiorean. 

Într-o atmosferă de caldă prietenie 
scriitoricească, evenimentul s-a încheiat sporind 
dorința fiecăruia de a contribui în continuare la 
dezvoltarea culturală a județului Mureș, și de ce 
nu, al țării. 

FELICIA-EMILIA ALBU 
Membru al Ligii Scriitorilor din România 
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„Poezia mea, este filozofia unei idei, 
vibrația unei trăiri reale, a zbaterilor și 
întrebărilor existențiale. Cred că rostul 
poeziei este să unească prin intermediul ei 
suflete, ființe, care deși nu se cunosc, 
interferează sentimental, se caută și se 
găsesc, fie și iluzoriu numai. Ea este cea 
care trezește sentimente bune și frumoase, 
cea care înalță și înnobilează, care 
transformă urâtul, ura, răutatea noastră în 
iubire și în iertare, ne descătușează, și ne 
eliberează”, susţine poeta. 

 
Perla 
 
M-am convertit la religia marii! 
Ei și? 
Doar sunt din neamul scoicilor 
ce nu au râvnit perla 
deși... 
fiecare o poarta vie în sine. 
Nu perla, ci vuietul întreg al mării 
l-am dorit. 
Nu perla, ci înțelesul adâncului infinit, 
să fie al meu, 
drept mărturie a durerilor tăinuite 

sub palma lui Dumnezeu. 
 
Sunt omul țărmului care-și justifică marea 
și-n fiecare pescăruș văd un Icar, 
dar... 
sunt și fiu al scoicilor 
născut sub valuri line, 
care, 
deși nu au râvnit perla, 
fiecare o poarta vie în sine! 
 
Nepăsare 
 
Apa nu a avut timp niciodată 
să izvorască din noi, 
cerului nu i-am dat acord 
să-și coloreze înaltul cu privirile noastre. 
Numai munții s-au zidit 
printre țesuturi de cord, 
piatră cu piatră, 
înflorind la nevoi 
zăpezi cu miros de granit. 
 
La chemarea Ta 
 
La chemarea Ta, 
mă voi prelungi în tremurul 
celui mai flămând fulger, 
in neodihna rădăcinii 
ce-și naște lăstarul la poarta troiței, 
in care preacurata, 
toarce lacrimi pentru pauza iertării, 
iar spicul din poala-i albă 
numără boabele dumnezeirii noastre 
in ritmul de toacă. 
Ne cheamă la vecernia ultimului veac. 

Indignare 
 
E o lume care te-mpinge doar la 
indiferență, 
te acuza te rănește, 
fără să ai o vină, 
e ca o falsă competiție sportivă 
sau ca o dictatură iacobină 
ce secera și suflet și cap deopotrivă. 
 
Iubirea, prietenia merită a fi trăite 
dacă nu au pe frunte încrustată veșnicia? 
Cum să mai crezi în virtutea trecută 
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prin bătăliile vieții, 
în tot ce ai visat 
când sufletul ți l-au înegurat? 
 
Ți-au strepezit ziua și totu-ți pare anapoda 
treci totuși maiestos peste valuri ca lebăda 
măcar trupul să-ți râmână neîntinat. 
 
Și dacă azi e un Austerlitz lumea asta 
nebună, 
mâine va fi un Waterllo sfârșind în 
Sf. Elena! 
Și dacă atâta nepăsare pe umeri ți se pune, 
ascultă Schubert, serios și curat 
și fă o rugăciune! 
 
Scrisoare deschisă 
 
Pe banca din orașul nimănui 
foi se zbat de vânt pe genunchi, 
scriu o scrisoare oricui 
mai adună stele în manunchi. 
 
Parcă timpul ne revarsă 
dintr-un abis în altul 
ca o cascadă, 
ramânând doar muguri de amintiri 
și nu-i nimeni să vada 
că nu mai avem ruguri 
ca nu mai avem nici martiri! 
Nu mai ai timp nici aer să respiri, 
atât mai știu: 
Udam un pustiu... 
cu apa de trandafiri! 
 
Încerc să iau fata morgana, nu ca îndoială, 
sau ca un viciu-n deșert, 
sau ca moarte, 
ci ca pe o făgăduială 
din care-mi iau puterea 
să merg mai departe 
Unde? Oriunde. Nu știu. 
Gasesc un artificiu 
cu chip cioplit de ambiguitate, 
brațele le întind atât cat se poate 
să înțeleg, 
liniștea să o cuprind cu degetele toate, 
și pacea în care timpul se prabușește întreg. 
 
Iau în pumni un bulgăre de pământ 

amestecat cu sânge și lumină, 
îl strâng 
și-mi amintesc de vârsta senină 
când nu aveam un trecut. 
 
Azi în zadar mă frământ 
Neînțelegând 
„înțelepciunea crocodililor 
ce plâng devorând”. 
 
Alege 
 
Între larve și metafizică 
ar trebui să alegem un drum! 
ACUM! 
Altfel vom fi invinși 
de un cerc vicios. 
Oamenii abia mai au timp 
Să-și audă strigătul de a nu fi atinși, 
precum Arhimede: 
„Nuli tangere mio cerculos” 
Mai e încă timp 
ca omul să vadă 
În universul lui mărginit, 
principiul iezuit: 
„nu trebuie să știi ci să crezi!” 
 
Mai ai pe buze încă 
un murmur stins, subtil 
al libertății. 
Mai poți să surâzi fără a fi imbecil, 
mai poți privi constelații , 
la neștiute planete mai poți să visezi! 
Privește cu inima 
căci logica azi.... 
e o plasă cu multe ochiuri rupte!!! 
 
 
Crăciun 
 
Vidul exaltă miros de tămâie 
smirna se aprinde în culorile răsăritului 
glazurând pocalul 
in care nu a turnat nimeni aur 
până la venirea magilor. 
Iarba fiarelor îngenunchează, 
pe altare ard florile dalbe 
în numele tău! 



 42

 
 

 
 Zilele Bibliotecii Orășenești „Liviu 
Rusu” de la Sărmașu, ediția a VIII-a, de 
duminică 11 noiembrie 2011, au marcat 
încă o dată, în AN CENTENAR, o filă a 
istoriei, scrisă aici cu dăruire și prețuire de 
românii care țin neapărat ca valorile să fie 
cunoscute în lume. 
 

 
Liana Marta Rusu, Nicolae Băciuț, Dinuca Burian, 
Răzvan Ducan, Cristina Sava 
 

Doamna Dinuca Burian „regizorul” 
acestei reuniuni culturale, a invitat 
personalități ale vieții culturale mureșene și 
a prezentat invitații, printre care, fiica 
renumitului Liviu Rusu, doamna Liana 
Marta Rusu, care a făcut o scurtă 
introducere despre Profesorul Liviu Rusu, 
născut la Sărmaşu, la 9 noiembrie 1901, 
unul dintre puţinii esteticieni români cu un 
sistem estetic original, critic și istoric 
literar care a adus contribuții însemnate la 
dezvoltarea culturii românești. A fost 
adeptul cercetării interdisciplinare a 
artelor, a stabilit temeinice relaţii epistolare 
cu un impresionant număr de oameni de 
litere, artişti plastici, intelectuali, învăţaţi 
din Transilvania şi din întreaga ţară. 
Doamna Liana Marta Rusu, a donat 
bibliotecii un număr de volume „Liviu 
Rusu – adevăr și valoare” autor Vasile 
Voia. 

 
Dinuca Burian, Gabriella Costescu, D-tru 
Poptămaș,M. Dorin Istrate, Elena Jucan 

 
Doamna Dinuca Burian, a făcut o 

trecere în revistă a evenimentului de la 
Școala Gimnazială din Balda (9 noiembrie 
2018), unde au fost evocate personalități 
ale zonei: Alexandru Bătrâneanu, Vasile 
Simonis și Melinte Șerban. A salutat și a 
prezentat invitații și a vorbit despre 
însemnătatea acestei sărbători. Sâmbăta 10 
noiembrie 2018, a avut loc la bibliotecă 
„Ziua porților deschise” unde s-a realizat 
un documentar video „100 de ani de la 
încetarea Primului Război Mondial”. A 
fost expusă și o expoziție de carte din 
opera lui Liviu Rusu. 

 
 

 Domnul Nicolae Băciuț a făcut 
prezentarea proiectului „100 de cărți pentru 
Marea Unire”, proiect finanțat de Consiliul 
Județean Mureș: „Sunt în sală personalități 
de calitate, scriitori incluși în acest proiect 
unic la nivel național, singurul de acest gen 
în județ și în istoria mureșeană. Cei 100 de 
autori selectați, au cărți de toate genurile 
literare, sunt autori din toate categoriile de 
vârstă. Această colecție, va fi prezentată în 
data de 30 noiembrie 2018 la Biblioteca 
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județeană „Lucian Blaga” de la Alba Iulia, 
în felul acesta omagiem Centenarul Marii 
Uniri, participând la promovarea culturii”. 
 Au fost prezentați pe rând scriitorii 
prezenți: Răzvan Ducan, Gina Moldovan, 
Gabriella Costescu, preot Nicolae Ghe. 
Șincan, elevele Antonia Socol și Maria 
Socol. Fiecare autor a luat cuvântul și și-a 
prezentat creațiile. 

 
 Doamna Dinuca Burian a făcut 
prezentarea antologiei de folclor „Graiul 
Câmpiei” avându-l ca și colaborator pe 
Ioan Nițu Rusu. Dânsa a argumentat: 
„Tradiția folclorică este fundamentul pe 
care s-a ridicat în ultimul secol, o bogată 
mișcare artistică populară, în deosebi în 
cadrul organizatoric al căminelor culturale 
existente în satele Transilvaniei. 
Importanța valorilor naționale, a 
conservării și promovării tradițiilor, în 
societatea contemporană, este constituită 
din nevoia de a ne cunoaște istoria, 
datinile, folclorul și meșteșugurile, pe care 
le-au păstrat și transmis, străbunii noștri. 
Am pornit la realizarea acestei antologii, 
cu gândul că, pentru cunoașterea sufletului 
românesc din zonă, trebuie să cunoaștem 
oamenii, să le cunoaștem obiceiurile, 
graiul, costumele, iar cartea de față este 
doar un pas pentru cercetări viitoare în 
zonă”. Volumul este sprijinit de o bogată 
ilustrație, cu fotografii ale unor grupuri 
folclorice din zonă, cu frumoase costume 
populare românești, în mod special a 
Grupului Folcloric „Graiul Câmpiei”. 

Preotul Nicolae Gheorghe Șincan, a 
făcut referire la intrarea în postul 
Crăciunului, a dat câteva pilde 
semnificative despre viață, a apreciat 

evenimentul și organizarea, cât și primirea. 
Poetul Răzvan Ducan ne-a dat o lecție de 
patriotism, a recitat din creațiile proprii, 
din cartea „Torna, Torna”, poezii dedicate 
Unirii. 

Interpreta de muzică populară Leontina 
Pop, a prezentat cartea autobiografică ”Am 
plecat copil în lume – Cântecul mi-a dat un 
nume”, a prezentat pe scurt conținutul, 
despre care a afirmat că „plângi și râzi la 
fiecare capitol”, a mulțumit soțului Sandu 
care i-a stat alături și cu care a împărțit 38 
de ani de căsnicie, susținând-o și în 
realizarea celor 16 albume de cântece 
populare culese de pe Valea Gurghiului. 
Au fost expuse pe scenă șase din cele 50 de 
costume populare din colecția proprie, 
vechi de aproape 100 de ani. Leontina Pop 
are 84 de pricesne înregistrate, a primit 
„Fistula de la Suseni”, premiul „Etnos” și 
Ordinul „Credință și Unire”. 

 
Leontina Pop cu soțul... 
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 Originară din Hodac, Leontina Pop 
a dus în țară și în lume, prin cântec și port, 
obiceiul, tradiția și crezul oamenilor de pe 
Valea Gurghiului. Francezii i-au oferit 
titlul de „Cetățean de onoare” a orașului 
Bloah, numind-o Edith Piaf a Franței, 
pentru voce. A interpretat cu talent, câteva 
pricesne din repertoriul propriu. De 
asemenea alături i-a stat și interpreta Maria 
Precup, care la rândul ei, a interpretat 
doine și pricesne. 
 

 
Șase costume populare vechi din colecția de 50 ale  
Interpretei Leontina Pop. 
 
 Profesor Cristina Sava și-a 
prezentat cartea „Orizonturi literare”, cea 
mai bună carte de până acum, în opinia 
domnului Nicolae Băciuț. Autoarea 
recunoaște sprijinul și încurajarea 
domnului Băciuț, aprecierile venind din 
respectul cu care a fost privită opera 
domniei sale, a felicitat-o pe Leontina Pop 
pentru activitatea ei de interpret al muzicii 
populare românești de pe Valea 
Gurghiului. 
 

 
 
 Au recitat elevele Bianca Roșca, 
Olivia Cenan, Odette Tökes, Aluaș Elena. 

De la Ibănești, a cântat grupul 
„Ecou” condus de Ingrid Dan, director al 
școlii din Ibănești. Prezenți au fost și 
bibliotecar Nicoleta Man și preotul Oprea 

Nicolae, care au cântat acompaniați de 
instrumentiști cu saxafon, acordeon și 
vioară. 
 Prezentă la acest eveniment a fost 
și doamna Anca Chindea, cu expoziția de 
păpuși costumate în straiul popular 
românesc „Chindeanca”. Impresia a fost 
puternică, „păpușile Ancuței” cum mai 
sunt numite, au stârnit interes și admirație, 
mai ales că doamna a făcut o trecere în 
revistă a acestei pasiuni pentru portul 
popular românesc. 
 

 
Anca Chindea, Dinuca Burian 
 

„Ziua de 11.11.2018. a fost o zi 
frumoasă pentru mine , o zi în care am 
reușit să aduc zâmbetul pe fața multor 
oameni și să creez o lume de poveste! 

Putini știu că printre pasiunile 
mele, se numără și aceea de a crea costume 
populare pentru păpuși și de a le da o nouă 
viață... 

Pentru că prima mea expoziție a 
fost una reușită, mulțumesc din suflet 
organizatorilor, de la Biblioteca „Liviu 
Rusu” din orașul Sărmașu pentru invitație 
și în mod deosebit doamnei Dinuca Burian. 
Totodată îi felicit pe toți cei care au 
participat la această frumoasă sărbătoare și 
pe autorii cărților lansate! Vă mulțumesc 
frumos și vă îmbrățișez cu mult drag! 

ANCA CHINDEA 
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Colecție de păpuși în costume populare, Anca 
Chindea 
 
 Cel care a încheiat momentul 
dedicat acestei sărbători, a fost cantautorul 
Ovidiu Scridon, pe care am avut onoarea 
să-l prezint. Ovidiu se află într-un turneu 
de promovare în țară a cărții „Tu ce-ai 
făcut astăzi” (Alexandria Publishing 
House, 2017), iar la Sărmașu este la 
lansarea a 76-a. Poet, muzician, născut la 
Târnăveni, a locuit o perioadă în SUA și 
Marea Britanie, locuri de care nu s-a atașat 
destul cât să rămână. Neobosit călător, 
Ovidiu are o atitudine împăciuitoare, 
prietenoasă, creațiile lui sunt optimiste dar 
sensibile. Cartea „Tu ce-ai făcut astăzi” e  
 

  
 

 
Ovidiu Scridon, Gabriella Costescu 

 
 

structurată în 5 părți: „Muzica vine din 
cer”, „Acasă”, „Iubirea înseamnă 
împreună”, „Dragostea ucide” și „Liniștea 
singurătății”. 

 
Publicul l-a acompaniat în 

interpretare, atmosfera a fost plăcută și 
armonioasă, iar interpretul cu zâmbetul pe 
chip a afirmat că a venit la Sărmașu într-un 
loc deosebit. 

Au fost expuse pe mese produse 
culinare tradiționale, de femeile din grupul 
„Graiul Câmpiei”, un grup de femei 
reprezentante ale Bisericii Adventiste cu 
mâncare de post și produse culinare de la 
Ibănești. 

A fost un eveniment reușit, 
felicitări organizatorilor și invitaților, 
pentru implicarea și dedicarea timpului în 
toate activitățile culturale, pot spune cu 
mâna pe inimă: Am pășit pe urmele celor 
care au dat un sens vieții culturale, neamul 
românesc rămânând cu mărturii demne, 
despre calitatea și spiritualitatea românului. 

 
GABRIELLA COSTESCU 

 
 
Prolog și epilog 
 
Colinda și-a pierdut din taină 
Bucuria iernii a pierit 
Parcă nu mai are albă haină 
Iar copii pe uliți n-au mai chiuit. 
 
Prolog și epilog facem adesea 
Urarea nu ajunge peste cetini 
Nu ne purtăm de parcă VESTEA 
Că ....Domnul coborâtu-ne-a din ceruri. 
 
Și hai să dăm iubire cu iubire 
Și hai să facem cărare prin zăpezi 
Dăm sfară-n țară, dăm de știre 
Vom fi mai buni! 
În asta poți să crezi? 

GABRIELLA COSTESCU 
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Cu sufletul fremătând a poezie, cu 

emoții aduse la cote majore, am trăit o 
duminică a Cuvântului alături de oameni 
deosebiți, care au participat la lansarea 
Antologiei „ROMÂNIA, ȚARA MEA DE 
DOR”, coordonator Poeta Liliana Ghiță 
Boian, în data de 20 noiembrie 2018, la 
„Clubul Înțelepților” din București. 
Coordonatorul evenimentului a fost Poetul 
Ioan Rațiu. 

 
Ioan Rațiu 
 
Antologia „ROMÂNIA, ȚARA 

MEA DE DOR”, FLORILEGIU DE 
POEZIE ȘI PROZĂ, apărută la editura 
„Life Art” sub genericul Centenarul Marii 
Uniri, înmănunchează 40 de autori, dintre 
care 5 basarabeni. 
Sunt onorată a-mi publica poezia alături de 
nume remarcabile, ca Liliana Ghiță Boian, 
Ioan Rațiu, George Călin, Aura Ungureanu 
(Aura Floris), Lidia Gonta Grosu, Pandele 
Bebe Jianu, Gheorghe Văduva, Elena 
Antonescu, Ion 

  
Liliana Ghiță Boian, Gabriella Costescu 

Constantin Corcinschi 
Areudeanu-Gheoghe, Marian P. Bărăscu, 
Doina Bonescu, Veronica Bumbu,Traian 
Chiricuță, Victor Cobzac, Sabina Cojocaru, 
Gabriella Costescu, Ioana Coșoveanu 
Banner, Ligia Ana Ghindeanu, Mihaela 
Gudană, Piroska Hanea, Ileana Ionescu, 
Mihaela Lală, Elena Marinaș, Dumitru 
Matei, Rodica Munteanu Cuc, Ana 
Munteanu Drăghici, Maria Niculescu, Ana 
Opran, Lidia Pervu, Maria Petrescu, Licuța 
Popescu Drăgănești, Alina Mariana Roșa, 
Mădălina Nicoleta Savu, Silvana Andrada 
Tcacenco, Constantin Triță, Constanța 
Tanți, Nadia Urian, Maria Ioana Vasiloiu, 
Zenovia Zamfir. 

 
 
Coperta I –IV reprezintă tabloul 

pictorului Traian Zorzoliu „Zi de 
sărbătoare”. 
Distinsa dnă Liliana Ghiță Boian, 
organizator renumit al evenimentelor 
culturale de elită, ne-a bucurat cu invitați 
deosebiți, personalități remarcabile ale 
culturii românești, ca: dl. George Calin, dl. 
Geo Călugăru, dl. Marian Bărăscu, dna 
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Doina Bârcă, actrița Doina Ghițescu, dl. 
Ioan Rațiu și alte personalități. 

Așa cum românii nu au sărbătoare 
fără muzică, prezența ei ne-a fost asigurată 
cu dăruire prin dna Mioara Voicu și 
Ansamblul „Flori de nuc”, Sava Show, 
Traian Chiricuță și „Băieții de dobă” 
prezenți, care l-au susținut și prin minunata 
Silvana Andrada Tcacenco, care m-a 
onorat cu noua culegere de versuri „Contur 
în contre-jour”, editura „Inspirescu”, 2018. 

 

 
 
Alături de frații mei scumpi, 

talentați, veseli, m-a însuflețit o bucurie 
fără margini , am legat prietenii de suflet, 
iar acest eveniment e o dovadă în plus, că 
oamenii de cultură niciodată n-au fost 
dezbinați, fiind români prin limbă, cuget și 
simțire, ori, ce ți-i dat prin sânge nu poate 
fi luat nici prin trecerea în neființă,  

 
Bebe Jianu, Marian Bărăscu, C-tin Triță 
Sava, Traian Chiricuță 

darămite cu o vamă, care azi nu mai este o 
problemă în a ne aduna la un pahar de 
cuvânt. 

Această serată literară și-a dăltuit 
urma în sufletului meu nemuritor, fapt 
pentru care îi mulțumesc d-nei Liliana 
Ghiță Boian pentru efortul depus în crearea 
unui volum excepțional, cu un conținut 
valoros, consacrat celor 100 de ani de la 
Marea Unire a României și pentru 
Duminica sufletului alături de frații dragi! 
Tot respectul frați colaboratori ai 
Antologiei „România țara mea de dor”! 

MARIA BOTNARU 
 

 

 
De ziua țării mele 
 
De ziua țării mele mă îndrept și-nchin 
La fel ca florile născute pe morminte, 
Paharul plin și gol de lacrimi și de vin 
Pe gâtul pustiit de-aducerile-aminte. 
 
Atâta vreme cât vom exista în lume 
Sorbim cu setea clară, neîmpăcată, vie 
Păstori și frați legați întru „cutume” 
Din apă limpede; izvor de Românie. 
 
Și când vor trece anii mai departe 
Iar noi nicicum nu vom mai fi pe-aici, 
Rămân poveștile nescrise, dintr-o carte 
Despre stejari de aur, semințe și furnici. 
 
În schimb, de Patria Daco - Română Mamă 
Le pasă unora, fără regret, tot mai târziu 
Frustrări se duc și vin, ca vântul peste 
vamă 
Suntem națiunea cu suflet mereu Viu! 
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Numai copiii 
 
Numai copiii pot să se bucure! 
Candoarea le lumina fața. 
Jocul vieții nu poate să-i supere. 
Sunt limpezimi dimineața. 
 
Printre flori, miresme de rod, 
Copiii cu privirea petale, 
Zburdalnici printre ramuri fac pod 
Aripi de albastre vestale... 
 
Se cațără-n pomi cu dibacie 
Zâmbind în culori curcubeu 
Printre flori cu priviri poezie 
Copilul acesta sunt eu... 
 
Alergând spre cer cu uimire, 
Cu privirea albastră de vis, 
Numai copilul din fire 
Crede în idealul promis... 
 
Mă-mbrățișează copilăria 
Cu ocrotire maternală 
Și mă-mpresoară zburdălnicia 
Viața surâzand ideală... 

Ninsoare de vise 
 
Ninge peste timp cu vise! 
Clipele se-aprind de dor 
Din albastru cer de zbor 
Se aștern fioruri scrise... 
 
Cuvântul, înveșmântare, 
Se deschide în lumini 
Și-n cântec de Heruvimi 
Dau sufletului ascultare! 
 
Toată firea se supune 
Dezlegării de tăcere 
Ìntr-o sacră înviere 
Sărbătorii țes cunune. 
 
Mâna caldă ne adie 
Luminând, rază de soare, 
Când amână să coboare 
Clipa înserând târzie... 
 
Suntem clipă lângă clipă, 
Rupți din sacra veșnicie 
Cand soarele întârzie 
Să apună...O aripă 
 
Lin ne poartă într-un zbor 
Noi să ignorăm uitarea, 
Lacrima și depărtarea 
Ca și cenușiul nor. 
 
Nemărginire ne cuprinde, 
Ignorand limanul trecător. 
Suntem marea,ce se-ascunde 
Într-un veșnic val de dor... 
 
17 decembrie 2018, Chicago 
 
Azuriu de iubire 
 
Iubirea implorând aripe 
Purtând veșnicia din clipe... 
Senin, pe bolți curgătoare, 
Albastră rază de soare! 
 
Miez de-anotimp în rodire 
Rumen-sărut de iubire! 
Graiul rostirii de astre 
Pe-albastre plutiri măiastre. 
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Adesea tulbură pasul, 
Fiorul, când face popasul... 
Pământul îl cerne, ruine 
'Nainte s-ajungă la tine... 
 
Cerul devine pământ 
Viscol străbate prin gând... 
Rămână mereu adiere, 
Iubirea, în strop de tăcere... 
 
Doar inima simtă-i bătaia 
Trupul - de flăcări - văpaia! 
Sărutul la porți infinite... 
De timp nicicând zăvorâte! 
 
Rămâi, în extaz, univers, 
Pe brațe purtătoare de vers 
Mereu fericirii rostire 
Zbor azuriu de iubire... 
 
11 XI 2018, Chicago 
 
Centenar 
 
Al Unirii Centenar 
În al țării calendar! 
Cetatea de scaun așteaptă 
Încoronarea României dreaptă! 
 
Frații și surorile dreptății 
Spre Câmpia Libertății, 
Refăcut-au drum de glie 
Pentru MAREA ROMANIE! 
 
În căruțe și pe jos, 
O Golgotă-ntru Hristos... 
Cu iubire și credință 
Pentru marea biruință! 
 
Iarna-i grea, sufletu-i mare! 
Iubirea n-are hotare... 
Cântecul călăuzește 
Alba Iulia iar primește, 
 
Cu ecou de tulnic pagini, 
Port românesc ìn imagini! 
De la orizont de vis- 
Grai rostit,cuvântul scris! 

 
Izvorând subpământean, 
Glas de Decebal, Traian 
Înspre ceruri prin poeme 
Fără granițe de vreme... 
 
Din izvor trecut prin os 
Ca-nvierea Lui Hristos! 
Doamne,dă înțelepciune, 
Să se facă o minune 
 
Lumine la cârma țării 
Flacăra neatarnării!  
Și să biruie-n lumină 
„A Maicii Domnului Grădină” 
 
ROMÂNIA binecuvântare 
Veșnică DOINA cântare! 
Brâu rotund de CENTENAR, 
Tricolor-sfântul hotar 
 
Ca și soarele pe cer 
În veci românii nu pier! 
Prin credință și iubire- 
România dăinuire! 
 
Port și grai în cânt simțire 
Ruga noastră de UNIRE! 
 
29 Noiembrie 2018, Chicago 
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Carte de Învăţătură – Pavilionul 
Central ROMEXPO (14-18 
noiembrie 2018), a XXV-a ediţie 
 

Eveniment desfăşurat în acest an 
sub înaltul patronaj al Guvernului, sub 
semnul mai multor aniversări: Centenarul 
Marii Uniri şi al finalului Primului Război 
Mondial, 90 de ani de la prima 
transmisiune a Radio România, unul dintre 
cele mai vechi posturi de radio din Europa, 
şi 25 de ediţii ale Târgului Gaudeamus. 
Preşedintele de onoare al ediţiei a fost 
acad. Ioan Aurel Pop, preşedintele 
Academiei Române. Tema centrală a 
acestei ediţii – „România Centenar” – a 
fost ilustrată prin intermediul unui stand 
generos, amenajat şi gestionat de Primăria 
Municipiului Bucureşti, prin Muzeul 
Naţional al Literaturii Române şi Muzeul 
Municipiului Bucureşti. 

 

 
Alexia Mirițescu, Silvana, George Terziu, 
Paula Romanescu 
 

 În data de 17 noiembrie a fost 
derulat la Sala „Sântimbreanu”, un 
eveniment moderat de omul de cultură, 
domnul George Terziu, prezentat de 
criticul literar, doamna Paula Romanescu. 

„Contur in contre- jour”, al treilea 
volum de versuri al Silvanei Andrada 
Tcacenco după volumul de debut „Adoptă-
mă padure” 2016 și „Eu tind spre fericire” 
2017. Volumul apare la prestigioasa 
Editura „Inspirescu”. 

 
Sergiu Cioiu 
 

Au fost 3 lansari de carte, iar sâmbătă 17 
noiembrie, au fost prezentate: 
Silvana Andrada –„Contur în contre-jour”, 
George Terziu - „Castelul din minţi”, 
Alexia M. Miriţescu „Grădinile interzise”. 

 
Silvana, Gabriella 
 

Editura „Inspirescu” și omul de 
cultură George Terziu au avut o bogată 
activitate la Târgul de carte Gaudeamus 
prin cele 3 lansari de carte. Silvana 
Andrada, așa cum o vede omul de cultura 
si editorul George Terziu, este „doamna 
poeziei românești, care zilnic simte că 
salvează o Karenina din moarte, este 
dominata de trăiri interioare intense de 
primatul imaginației, în detrimentul 
rațiunii”. 

Dânsa a cucerit auditoriul sau prin 
frumusețea poeziei sale. Un public 
numeros a venit special pentru acest 
eveniment. Silvana Andrada știe să-și 
farmece toți fanii care o iubesc și îi devin 
prieteni. Relația cu admiratorii poeziei 
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sale,a fost la fel ca și creația sa 
caracterizată de o mare căldură 
învăluitoare. Silvana este un exemplu de 
cum atributele divine se împletesc 
armonios în ființa sa pentru a fi împărtășite 
cu ceilalți. Așa cum ea iubește frumosul 
din oameni așa și oamenii iubesc frumosul 
din sufletul ei. Generozitatea ei fără limite 
a fost covârșitoare, fără limite. Poezia este 
doar unul din darurile și harurile minunate 
cu care a fost înzestrată de un Creator 
iubitor. Despre cartea Silvanei a vorbit 
compozitorul Sergiu Cioiu, invitat special. 

 
Cătălina Voicu, Silvana Andrada. 
 

Gabriella Costescu a menționat: 
„Pot spune că „Contur în contre-jour”, 
cartea autoarei Silvana Andrada, (dedicată 
mamei, cea care i-a insuflat puterea de a se 
naște și renaște), a scris meteoric, așa cum 
fulgerele rup din ceruri, cu minunata 
bucurie fără temere, ca o dovadă a vieții ce 
contează. Silvana a scris în lumea ei 
plutitoare, pe un imens cer de stele, zidind 
în pragul dinspre amintiri. Metafora și 
figura de stil a acestor poeme, m-a surprins 
plăcut, „pomul cel deplin” al creației. 
Felicitări pentru dăruire”. 

Alexia Maria Mirițescu „Suntem 
unici precum timpul si diferiti precum 
momentul”, la numai 13 ani, a lansat 
„Gradinile Interzise”, fiind o revelație 
pentru noi toți. Alexia este un copil curat, 
cu suflet luminos, plină de talent și 
armonie. Știe să se bucure și să bucure 
sufletele altora. 

Se hrănește cu sensibilitate și 
armonie, scrie ca o muză, cântă ca un 
înger, picteaza ca și natura. Dacă ar fi 
mulți oameni ca ea, lumea ar fi mai bună,  

 
Gabriella Costescu, Alexia Maria Mirițescu 
 
fără crize și războaie, dar în schimb ar fi 
mai umană, mai armonioasă și în mod 
sigur mai inteligentă, cooperantă și 
iubitoare susține Profesorul doctor Florian 
Colceag. 

 
Gabriella, Cătălina Voicu 
 
George Terziu-a lansat „Castelul 

din minți”. Boem așa cum îl cunoașteți, 
consecvent cu sine, are o mare apetență 
spre joc, și un curaj ostentativ .Ca 
accesoriu permanent ,George Terziu, 
poartă cu naturalețe șarja umoristică și în 
această carte. Prezent ca editor, scriitor, 
autor, împreuna cu Silvana Andrada au 
reușit să aducă laolată oameni talentați și 
să încânte un public variat, format din 
oameni de cultură, artiști, critici literari, 
oameni valoroși, oferindu-le o seară de 
neuitat. 

NICOLAE NICOLETA 
Radio ProDiaspora 
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Proiectul, „100 de cărți pentru 

MAREA UNIRE 1918-2018”, o colecție 
inițiată de scriitorul și editorul Nicolae 
Băciuţ, a ajuns la final. Am participat la 
manifestările de la Alba-Iulia, la ceas de 
sărbătoare, cu cele 100 de cărți pentru 
Centenarul Marii Unirii. Întâlnirea cu 
iubitorii de literatură s-a desfășurat la 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” din 
Alba Iulia, în 30 noiembrie 2018, unde 
primirea ne-a făcut-o directorul bibliotecii 
Silvan Stâncel, scriitor și cantautor. 

 

 
Silvan Stâncel, Nicolae Băciuț. Răzvan Ducan 

 
 

A luat cuvântul Nicolae Băciuț, 
directorul Direcției Județene pentru 
Cultură Mureș, care, a prezentat proiectul 
dedicat Centenarului Marii Uniri, intitulat 
„100 de cărți pentru Marea Unire – 1918-
2018”, finanțat de Asociația „Nicolae 
Băciuț” pentru descoperirea și promovarea 
valorilor cultural-artistice și profesionale și 
de către Consiliul Județean Mureș. 

 
Nicolae Băciuț, Dinuca Burian 
 
Cei 100 de autori selectați, au cărți 

de toate genurile literare, sunt autori din 
toate categoriile de vârstă. Colecția, a fost 
donată Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
din Alba-Iulia. Domnul Nicolae Băciuț a 
oferit diplome de excelență„10/ 100” din 
partea revistei „Vatra veche”, scriitorilor: 
Cristina Sava, Dinuca Burian, Gabriella 
Costescu, Răzvan Ducan și Darie Ducan, 
care pe rând au luat cuvântul și au primit 
diplomele. 

Mă simt onorată să vă adresez 
acum, la ceas aniversar, gândurile mele de 
sinceră prețuire și respect! Mulțumesc 
scriitorului Nicolae Băciuţ pentru apreciere 
și pentru Diploma de Excelență „10/ 100”. 
Scriitorii cuprinși în acest proiect, au avut 

ocazia să recite din creațiile personale. Au 
mai fost prezenți la eveniment preotul 
Gheorghe Nicolae Șincan care a 
binecuvântat evenimentul, Sorina Bloj 
bibliotecar la Biblioteca „Petru Maior” din 
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Ion Buciuman, Gabriella, Nicolae Băciuț 
 

Reghin, scriitorul Ion Buciuman de la 
București care a recitat din antologia 
„Românul s-a născut poet” de Gabriella 
Costescu, antologie prezentată de Nicolae 
Băciuț, care cuprinde 34 de poeți români, 
dintre care șapte din Republica Moldova. 

Au interpretat pricesne și colinde 
Grupul folcloric „Graiul Câmpiei” din 
Sărmașu, Ansamblul „Crenguța de brad” 
din Reghin, apoi „Urmașele dacilor” din 
Șerbeni, Grupul folcloric de la Dedrad. 

 

 
 
Scriitorii mureșeni au avut ocazia 

să viziteze cetatea Alba care era în focul 
pregătirilor pentru ziua de 1 decembrie, 
unde au fost așteptați sute de români din 
țară și Diaspora. Pelerini sau simpli 
cetățeni purtau steaguri tricolore, unii 
purtau costume populare și în ciuda 
frigului tăios, cântau bucuria de a reîntâlni 
aici români veniți acasă. 

 
 

DINUCA BURIAN 
 
 

 

Hai în capitala ţării, în Decembrie Întâi, 

Iulia e-atât de albă şi mai albă ca ea nu-i 

Nicio sărbătoare mare ce se ţine la români, 

E Fecioara Preacurată, e-un Zamolxis din 
bătrâni. 

Bucureştiule, mă iartă, că-s mai îndrăzneţ 
din fire, 

Pentru o zi mut capitala, dintr-un an întreg 
de zile, 

Dealul Furcilor îşi cere şi Mihai intrând pe 
cal, 

Dreptul Albei la ziua asta, dat de mândrul 
ei Ardeal. 

Dat de Horea ce sub roată îşi visase 
neamul slobod 

Şi de suta cea de mii de aici a dat în clocot 

Şi de Arion, feciorul, prohodit de-o-ntreagă 
ţară, 

Ce în gară la Teiuş i s-a dat de-un glonţ să 
moară. 

Drumurile duc la Alba, toate, şi se-ntorc la 
Bucureşti, 

Vreau un continent de oameni cu privirile 
fereşti, 

Şi ca numitor comun, un curent ca să ne 
treacă, 

Şi din dragoste de ţară, un pământ să fim 
şi-o apă. 

Şi din patru zări ninsoare, Doamne, vreau 
pe vechiul castru, 

Şi cu roşu, şi cu galben, cu români şi cu 
albastru, 

Şi aşa matur cum sunt, vreau ca să mă 
pierd cu firea, 

“România dodoloaţă”, să trăiască, ca să 
strig! Şi Unirea!  

RĂZVAN DUCAN 
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Asociația Literară „Creneluri 
Sighișorene” a participat sâmbătă 1 
decembrie 2018, la evenimentele dedicate 
Centenarului Marii Uniri, organizate de 
Municipiul Sighișoara. 

 

 
Primarul Municipiului Sighișoara, 

Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, a salutat 
garda de onoare, a avut loc un ceremonial 
militar, apoi a avut loc o slujbă religioasă 
la care au participat preoți sighișoreni, s-au 
rostit alocuțiuni și a avut loc o evocare a 
momentelor de la 1918. După depunerea 
de coroane la Monumentul Latinității, s-a 
continuat cu parada militară și parada 
portului popular la care au luat parte 
ansamblurile populare din Sighișoara și 
comunele arondate. 

 
 

 La Centrul Național de Informare și 
Promovare Turistică (Sala „Sander”) a avut 
loc Lansarea Anuarului Muzeului de 
Istorie „Alt Schaessburg”, nr. XI și 
lansarea Antologiei „Românul s-a născut 
poet”, ed. Vatra Veche realizată de 
Gabriella Costescu, sub egida - Asociației 
Literare „Creneluri Sighișorene”. 

 Directorul Muzeului de Istorie, 
domnul Nicolae Teșculă a invitat auditoriul 
la o proiecție video referitoare la „Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia”, în 
care profesorul Dorin Stanciu a fost vocea 
pe coloana sonoră a filmului. Au fost 
invitați de asemea trei profesori de istorie 
să susțină o Conferință „100 de ani de la 
Marea Unire”. 
 Cei trei profesori ne-au oferit 
adevărate lecții de istorie într-un remember 
plin de emoție și adevăr, cu tact și 
informație necenzurată. 

 
 

Profesorul Gheorghe Gavrilă a 
făcut referire la UNIRE și evenimentele 
premergătoare acesteia, despre intervenția 
armatei române în Basarabia la 1918, 
condițiile Unirii din Sfatul Țării, drepturi, 
libertate personală, democrație, în acele 
vremuri tulburi. Un punct important a fost 
recunoașterea internațională a Unirii 
Basarabiei cu România, când Congresul 
SUA își afirmă „dorințele” geopolitice la 
nivel mondial. A făcut referire la Tratatul 
de la Paris semnat la 28 octombrie 1920, 
de Consiliul ambasadorilor Imperiului 
Britanic, Franței, Italiei și Japoniei pe de o 
parte și al României de cealaltă parte. 
Urmare a toate acestea, a dus la alegeri 
parlamentare în Basarabia, fiind aleși 90 de 
deputați și 35 senatori. 
 Profesorul Adrian Nicolae Șovrea a 
vorbit despre Bucovina, unde și-au avut 
Scaunul Domnesc marii Voievozi și domni 
ai Moldovei, care era în sec XVIII sub 
suzeranitate otomană; „Unirea 
necondiționată și pe veci a Bucovinei, în 
vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin 
și Nistru, cu Regatul României”. 

Profesorul Gheorghe Drăgan a 
punctat foarte bune ziua de 1 Decembrie,  
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ca Ziua Națională a României și cei 100 de 
ani de la Proclamarea Unirii Transilvaniei 
cu România.  A vorbit despre Centrul de 
la Aba-Iulia, adunarea românilor în ideea 
unei necesități a epocii de tranziție, 
punctând că Marea Unire de la 1918 a fost 
și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei 
românești. A vorbit despre Rezoluția Unirii 
citită de Vasile Goldiș, despre actul Unirii 
prezentat regelui Ferdinand I, de către 
delegația compusă din: episcopul ortodox 
Miron Cristea, episcopul greco-catolic 
Iuliu Hossu, Vasile Goldiș și Alexandru 
Vaida-Voievod. Actul Unirii a fost 
sancționat de rege în aceeași zi. Fapta 
istorică a românilor rămâne totuși a întregii 
națiuni. 

Domnul Nicolae Teșculă a 
prezentat apoi anuarul „Alt Schaessburg”, 
nr. XI, făcând o trecere în revistă a 
semnatarilor lucrărilor cuprinse în acesta, 
importanța istorică și culturală a 
conținutului lucrărilor. 

 
Piroska Hanea 
 
Subsemnata am prezentat antologia 

„Românul s-a născut poet”, poezie 
dedicată Centenarului Marii Uniri. 

Antologia cuprinde 34 de poeți din 
România, Republica Moldova și SUA, 
colaboratori și parteneri ai asociației. 

Copertele cărții ne-au fost oferită 
de artistul plastic Cornel Vana, prefața de 
Nicolae Băciuț, o lecție a istoriei Unirii a 
fost făcută de directorul Muzeului de 
Istorie, domnul Nicolae Teșculă, iar despre 
importanța creațiilor, a făcut referire, 
scriitorul Ion Buciuman. 

Semnatarii acestui volum de creație 
omagială și-au luat rolul în serios, și 
muindu-și condeiul în călimara sufletului 
au înțeles că misiunea lor este de a turna 
gaz pe focul din torța neamului românesc. 
Lumina ei trebuie să alunge întunericul de 
acasă și să destrame ceața depărtărilor. 
Lumea are nevoie să audă glasul care strigă 
pe ulițe și care se suie până în turnul 
chindiei să vestească bucuria Unirii într-un 
singur trup și să facă această bucurie să 
rămână vie peste alte sute de ani. 

 
Alături de Octavian Goga, Lucian 

Blaga, George Topârceanu și întreaga 
armată a oamenilor de cultură care au 
catalizat prin creațiile lor Marea Unire de 
acum o sută de ani, numele cuprinse în 
acest volum de artă literară se prind în 
Hora Unirii pentru a-i înveșnici pomenirea. 
Acest dans cosmic unifică nu numai 
provinciile românești ci și pe oamenii lor 
de toate preocupările și stările lor sociale, 
într-o spirală a spiritualității naționale care 
trebuie să-și continue zborul asemenea 
păsării măiestre a lui Brâncuși. 

Mulțumim Primăriei Municipiului 
Sighișoara pentru susținere și deschidere 
spre orizonturile culturale, pentru 
implicarea în activitățile culturale. 

GABRIELLA COSTESCU 
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 antologie de Gabriella Costescu 
 

 
 

O antologie e ca o zi de sărbătoare 
pentru cei care au îmbrăţişat poezia, poezia 
care impune subtilă responsabilitate pentru 
coparticipanţi. Emoţia lectorului e cu atât 
mai mare atunci când, în acest univers liric, 
descoperim un autor din satul luminosului 
patriot Samoilă Mârza, Galţiu, sau... din 
Teiuşul unde, premeditat („L-am omorât 
prejudecat, ţinea steagul tricolor!”), acum 
un secol, a fost ucis Ion Arion. 

La prima vedere, orice Român 
tresaltă, gândind la „legăturile trunchiate” 
(Octavian Goga) ale „Măicuţei” România 
(Mariana Cotovanu) – cu fiicele rupte de la 
sânul ei. Tocmai de aceea, deplângem 
„spintecata Bucovină”, „geamăna 
Moldovă”, la care s-ar cuveni adăugat 
„geamăna” Dobroge şi „geamănul” 
Maramureş – evocare emoţionantă. 

Ochiul lectorului ar putea fi plăcut 
surprins, observând – puţine volume 
publicate, dar… destul de multe premii. 

Deopotrivă, ochiul lectorului ar putea 
deveni exigent când în locul detaliilor 
privind publicaţiile, nu descoperă nume de 
critici literari care s-au aplecat asupra 
acelor volume sau… vreun titlu neînţeles 
(nevrut a fi înţeles – din respect), 
precum… „mama Ro…a” sau indiscreta 
virgulă între subiect şi predicat („Mâinile 
murdare [,] n-au ce căuta pe steag!”), 
indiferent de intonaţie. Dar ce să mai 
vorbim de... nevoia sus-amintitei… 
indiscrete?!... 

Prezenţa unor imagini de epocă – şi 
elogiul înaintaşilor – crestează arc peste 
timp, iubire creştină, demnă de acest 
buchet de „flori de nufăr românesc”, 
participant la o antologie centenară, care 
foloseşte o metaforă a lui Vasile 
Alecsandri (de reţinut, la timpul rostirii… 
avea o anume încărcătură stilistică)! 

Şi pentru că am rostit numele lui 
Vasile Alecsandri, apreciez intenţia unor 
poeţi care evocă Satul românesc (pe cel de 
Ieri, pentru însufleţirea celui Prezent), 
precum şi creştinescul îndemn „Veniţi 
acasă, fraţi şi surioare…”, imperativ cu 
multiple valenţe, neuitând (memorabil!) 
că… „Sufletul românesc are Har 
Dumnezeiesc”! 

 
LIVIA CIUPERCĂ 

 

 
 În data de 15 decembrie 2018, am 
avut deosebita plăcere să fiu invitată în 
Republica Moldova, la Chișinău, să prezint 
antologia „Românul s-a născut poet” 
editată la „Vatra Veche”. Cartea cuprinde 
treizecișipatru de poeți, șapte fiind din 
Republica Moldova, iar coperta aparține 
domnului Nicolae Băciuț, cu două tablouri 
ale pictorului din Turda, Cornel Vana. 

Lansarea cărții a avut loc la 
Biblioteca „B.P. Hașdeu”, iar prezentarea a 
fost făcută de Lidia Kulikovski, dr. conf., 
director „Studii și Cercetări”, BM „B.P. 
Hașdeu” și de scriitorul Nicolae Bălțescu, 
cel care ne-a fost și gazdă. A mai fost 
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Mariana Moga, Ceronica Pîrlea-Conovali, 

Nicolae Bălțescu, Gabriella Costescu 
 
 prezentată antologia „Dicționar de 
profiluri literare românești” de Mariana 
Moga, alături de care am călătorit peste 
Prut. 
 Am fost primite cu brațele deschise 
de români adevărați, oameni de suflet, 
cărora le mulțumesc pentru frăția 
demonstrată, pentru dedicarea în cultură. 
 Detaliile, în articolul doamnei 
Caludia Partole. 

GABRIELLA COSTESCU 
 
 

 
Rămâne-va, iată, în amintire/ 

memorie și Centenarul UNIRII. Doamne, 
cât am așteptat acest An! Atât de mult și cu 
atâta speranță, ca să zboare într-o clipită. 
Am visat la reîntregirea Țării Românești, 
dar nu s-a întâmplat. Oare, asta o 
merităm!? „Nu toți!”- mi se va reproșa. 
Adevărat e! Însă, probabil, așteptările și 
visele unui Neam, acolo Sus, în cancelaria 
Domnului, sunt cântărite mai altfel, cu 
multă chibzuință și răbdare. 

Căci, dacă nu s-a întâmplat 
minunea multașteptată, înseamnă că 
dorința și visele noastre nu au fost la 
unison cu voința Înaintașilor Neamului. Va 
mai trebui să se scurgă un alt timp, cu alte 
așteptări și, poate, șanse neratate, până își 
vor da seama toți, și fiecare, cine suntem, 
ce merităm, ce ne dorim, cum putem fi 
cu adevărat Noi... La toate astea mă 

gândesc, adunând  o sută de ani într-unul 
singur – Anul Centenarului. Și gândurile 
mi se încununează cu tot veleatul meu de 
om și toate visele de mare visător... Mi-
aduc aminte de povestirile mamei din 
manualul de istorie învățată de ea în școala 
românească – o istorie bogată, frumoasă, 
diferită de „aceasta pe care-o învățați voi” 
(zicea mama). Ascultam cu aviditate 
spectacole, emisiuni transmise de radio-
București, radio-Iași, recunoșteam vocile 
actorilor, interpreților români. Îmi erau 
dragi! Îi consideram ai noștri. Atunci 
România trăia în visul meu! Prin mama 
mea am îndrăgit Țara Românească. Și-mi 
doream s-o văd. Am și încercat să ajung la 
rudele plecate - peste Prut (de fapt, 
alungate de regimul sovietic de acasă - 
Acasă), dar nu mi s-a permis. Am înțeles 
că, mai bine-i să tac, să nu spun nimănui că 
am neamuri în România, dacă îmi doresc 
să studiez într-o instituție de învățământ. 
Pe-atunci, tot ce era românesc, ca și toate 

 
Sala de lectură a bibliotecii 
„B.P.Hașdeu” din Chișinău 
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cele creștine, legate de credință, erau 
declarate tabu. Mai târziu, la facultate, 
citeam pe ascuns literatură română și 
scriam cu grafie latină, tot în mare taină. 
Nu-mi imaginam că s-ar putea vreodată să 
ajung să scriu cu grafie latină, în veșmântul 
firesc al limbii noastre românești, să citesc 
cărțile scriitorilor clasici, dar și 
contemporani români, fără a-mi fi teamă că 
sunt urmărită și că voi avea de pătimit... 
Era imposibil să ajung la Iași, la București. 
Imperiul care ne despărțise de Țară părea 
invincibil. Dar niciun imperiu n-a fost 
veșnic, astfel că, într-o zi, s-a produs un 
miracol: Uniunea Sovietică s-a destrămat și 
sârma ghimpată a căzut... Nu voi uita 
niciodată emoțiile trăite la prima mea 
vizită în România! Apoi, au urmat alte și 
alte realizări: recunoașterea Limbii 
Române, întâlnirile memorabile ale 
oamenilor de cultură, scriitorilor de pe 
ambele maluri ale Prutului; plecarea la 
studii în România a copiilor, tinerilor 
basarabeni... Cine dorea, putea să-și 
redobândească cetățenia. De fapt, 
identitatea! Providența ne oferea șansa de a 
ne reintregi, dar... n-a fost să fie! Din varii 
motive, pentru care nu există justificare în 

 

 
Valeriu Mocanu, Nicolae Bălțescu, Ștefan 

Sofronovici,Veronica Pirlea-Conovali, Mariana 
Moga, Lidia Kulikovski Gabriella Costescu, 

Gheorghe Stratan şi Svetlana Snegur 
 
fața Istoriei. Aș putea să rămân cu 
nostalgia Podului de Flori în suflet, dacă 
nu s-ar așterne un pod mult mai durabil și 
care nu poate fi detonat de niciun 
răuvoitor: Podul de Carte! După 1990, 
Cartea Neamului din Țara-Mamă, în 
sfârșit, a obținut cale deschisă spre cititorii 
de peste Prut... Asta mă face să nu disper! 
Deși visul nu s-a împlinit, precum am 
așteptat, multe din cele visate (trebuie să 
recunoaștem!) s-au realizat... 

Un argument e și un eveniment 
recent, care se încadrează perfect în 
palmaresul manifestărilor Centenarului 
Unirii. A avut loc la mijlocul lunii 
decembrie (2018), în incinta Bibliotecii 
municipale „B.P.Hasdeu”. Aici, la 
Chișinău, a avut loc lansarea cărților 
semnate de două poete ardelence: Mariana 
Moga, care a prezentat Dicționarul de 

reliefuri literare românești si Gabriella 
Costescu, care a venit cu o antologie 
intitulată „Românul s-a născut poet”- ed 

Vatra Veche. Cărți îngrijite, editate cu 
multă dragoste și responsabilitate. 
Moderator al evenimentului a fost Lidia 
Kulikovski, dr. conf., director „Studii și 
Cercetări”, BM „B.P. Hașdeu”. 

 
De ce au dorit autoarele, 

parcurgând în toiul iernii un drum lung 
(însoțit de avertismentul cod portocaliu 
ninsori), să-și prezinte lucrările în 
Basarabia? Pentru mine, cât și pentru cei 
prezenți la întâlnirea memorabilă, nu e 
nevoie de explicație. Au venit din drag de 
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Noi, de Basarabia! Iar faptul că în 
volumele lansate sunt prezenți mulți autori 
din acest spațiu românesc este argumentul 
forte: în Țară nu suntem uitați! Iată acel 
Pod de Carte care îmi inspiră speranța! El 
leagă ceea ce a fost dezlegat de vremurile 
vitrege, astfel ca să nu mai poată fi 
dezmembrat niciodată. Scriitorii din 
Basarabia sunt alături de frații lor de 
condei din Țară, își spun păsul, doleanțele 
– se mărturisesc, făcându-se auziți în întreg 
spațiul românesc, dar și în diasporă. 

 

 
 

Doamna Mariana Moga 
menționează în prefața Dicționarului de 
reliefuri literare românești: „... Poate așa 
vom asista cândva la o schimbare la față a 
vremurilor, cunoscându-ne scriitorii, 
pentru că o țară fără cultură este o țară fără 
identitate... Am simțit nevoia acută de a 
oferi, ca document, ca lectură sintetizată, 
un dicționar în actualitate cu scriitori de 
notorietate, dar și cu oameni care 
îndrăznesc cu frumoasă sfială să bată la 
porțile consacrării...” Această mărturisire e 
valabilă și pentru volumul antologic 
Românul s-a născut poet, pregătit de 
doamna Gabriella Costescu cu multă 
dragoste față de Cuvânt. E un mare 

 

 
Nicolae Bălțescu, Lidia Kulikovski,Claudia Partole, 

Marian Moga, Gabriella Costescu 

adevăr în aceste spuse, căci creația este 
asemeni rugăciunilor rostite de fiecare în 
felul său. Și, cu cât mai mulți vom înălța 
asemenea rugi ale sufletului, cu atât mai 
auziți ne vom face în dorința noastră de a 
ne reîntregi Țara.Cunoscutul poet, om de 
cultură și prieten al Basarabiei, Nicolae 
Băciuț o caracterizează pe autoarea 
antologiei ca pe un „născut animator 
cultural”, iar despre lucrare scrie: „... dacă 
luăm în calcul câtă poezie populară există 
în patrimoniul nostru spiritual, e limpede 
că poezia i-a fost tovarăș bun românului, și 
la bucurie, și la tristețe...” 

 

 
Cu scriitorul Victor Cobzac 
 
În Dicționarul de reliefuri literare 

românești, printre scriitorii basarabeni a 
fost inclus Nicolae Bălțescu, un poet cu 
„gânduri adânci” (astfel îl caracterizează 
criticul Ion Ciocanu), cu o poezie „marcată 
de o atmosferă de suferință, de așteptare, 
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de speranță, de armonizare a minții cu 
inima...” (Mariana Moga), de asemenea, 
este prezent și în antologia de poezie 
„Românul s-a născut poet”. 

Iată câteva gânduri poetice din 
creația-i: „Neamul meu nu a simțit durerea 
despărțirii/ Cum am simțit-o noi, cei 
văduviți de țară...” („Dor”); „Frații mei de 
sânge,/ Neam din zei născut,/ Sufletul meu 
strigă pe un mal de Prut:/ Dorul meu de 
Noi inima îmi frânge,/ Căci în neiubire 
Neamu-i decăzut/ Și doar în iubire nimeni 
nu-l învinge!” („Frații mei de sânge”). 
Românul s-a născut poet este o carte-
strigăt-rugă, care unește într-un mesaj unic, 
integru, ca o voce a inimii, poeți români 
din toate spațiile României, inclusiv din 
diaspora românească. Din Basarabia au 
fost selectați șapte poeți. 

 

 
Mariana Moga, Viorica Toaca Osipova, 

Gabriella Costescu 
 

Încerc să fac o succintă prezentare a 
Antologiei prin mesajele-autograf selectate 
din poeziile unor autori. Toate alcătuind, 
cum am mai zis, o unică poezie consacrată 
Centenarului Unirii... Tomuz Ghenadie 
(Republica Moldova): „Lacrimi am vărsat 
o mie,/ Și hodină nu-mi găsesc,/ Căci la 
tine, Românie,/ Zi și noapte eu gândesc...” 
(„Străinătate); „Ăsta-am fost, ăsta rămân,/ 
Suflet mândru de român...” („Suflet 
mândru de român”). Gheorghe Stratan 
(Republica Moldova):„... În el găsim atâta 
mană,/ Găsim atâta duh ceresc,/ El a fost 
dat ca o icoană/ Pentru tot neamul 
românesc...” („Lui Eminescu”). Ion 
Buciuman (Valea Jiului): „...E scris„Unire” 
în adâncul sufletului./ Cuvântul acesta este  

 
Biblioteca municipală „B.P.Hasdeu”. 

 
înăuntru,/ Se împletește cu bătăile inimii...” 
(„E scris „Unire”). Carolina Baldea 
(județul Alba):„... Degeaba treci pe pod de 
flori,/ Străin te simți la tine-n țară,/ Lipiți 
bucata ce ne doare/ La sânul țării-mamă, 
iară” („Lacrimi pentru Basarabia”). Sergiu 
Botezatu (Republica Moldova): „...Și cum 
am fost odată,/ Uniți să fim acum,/ Să 
luptăm pentru vatră/ Și-a țării sacră soartă/ 
Renască iar din scrum...” („Tricolor”). 
Gabriella Costescu (Sighișoara):„Am luat 
condeiul ca pe o armă/ Să scrijelesc iubirea 
pentru neam,/ Vă amintesc despre o 
„mamă-țară”/ Și despre bogăția ce-o 
aveam...” („Scrisoare de la vatră”). 

 

 
Mariana Moga, Gabriella Costescu, Valeriu 

Mocanu,Valerica Pârlea Conovanu 
 

Mariana Cotovanu (Republica 
Moldova): „...Unire ne dorim, ne vrem 
acasă!/ La masă să mai stăm într-o grădină/ 
Cu frații, cu surorile de-o seamă/ Să 
îmbrățișăm măicuța cea bătrână.” 
(„Unire”) și aceeași autoare spune într-un 
vers:„În noi înflorește mereu Sufletul 
Românesc...” Mirela Minuța Alexa (Huși): 
„Veniți acasă, frați și surioare,/ Să stăm, ca 
altădată, toți la masă/ Grăind în limba 
noastră-armonioasă/ Pe-a țării glie, - 
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România-Mare!” („Veniți acasă, frați și 
surioare”) și:„Sărmana Românie sfâșiată/ 
De înșiși fii ce-au supt la sânul tău,/ De 
giulgiu te mai leapădă o dată,/ Rănile tale-l 
dor pe Dumnezeu...” („Sărmana 
Românie”). Dorian Marcoci (Târgu-
Mureș): „Tânjește-n graiul frunzei o doină 
din Moldova,/ De peste munți răspunde un 
fluier din Ardeal,/ Cu modulații Oltul o 
poartă în aval/ Spre țara Românească ce-i 
înțelege slova...” („La Centenar”). Iacob 
Oniga (Baia Mare): „Din ceruri, 
Dumnezeu s-a coborât,/ Aici, pe munte, ca 
printre noi să fie,/ La sărbătoarea care ne-a 
unit,/ În marea și frumoasa ROMÂNIE” 
(„Centenar în Munții Țibleș”). Lucian 
Ștefan (Brașov): „Frate bun, de peste Prut,/ 
Cum de plânsu-ți nu-l aud?/ Tu, sătul de 
suflet crud/ Și de plânsul tău prea mut...” 
(„Basarabie, e timpul”) și: „Ce să-l rog pe 
Dumnezeu,/ Când o să mă-nchin diseară,/ 
Să-l ferească de cel rău/ Pe-al meu frate 
fără țară?...” („Lacrimă din Bucovina”). 
Viorica Toaca (Republica Moldova): 
„Țară-Mamă, ne mai vrei pe noi?/ Copiii 
rătăciți de peste Prut?/ Suntem puțini și nu 
ne vrem război/ Ia-ne, că-ai tăi am fost la-
nceput...” („Țară-Mamă”)... E impresio-
nant și, pe aceeași undă a dragostei de Noi, 
de Țară, aș mai putea continua... 

 

 
 
Despre valoarea Cuvântului scris și 

a acestei Antologii a menționat în prefață 
Nicolae Băciuț: „Scrisul rămâne o 
îndeletnicire pe cont propriu. Fără 
obligații, fără restricții, fără sancțiuni...” , 
de asemenea, și Ion Buciuman: „... soldatul 
pornește la luptă având în inimă un cântec 

 
Biblioteca municipală „B.P.Hasdeu”. 

 

pe care poetul a știut cum să-l strecoare în 
sângele pe care acesta este gata să și-l 
ofere dacă patria i-l va cere. De aceea 
poeții nu pot lipsi de la marea noastră 
sărbătoare.” 

Nu-mi rămâne decât să-mi repet ideea: 
asemenea lucrări au realizat deja  
 

 
Valeriu Mocanu, Veronica Pârlea, 

Ștefan Sofronovici 
 

visul Neamului Românesc de reintregire a 
Țării – România Mare. 

La încheierea evenimentului a 
vorbit scriitoarea Veronica Pârlea-
Conovali, iar Valeriu Mocanu, cunoscut 
interpret și președinte fondator al 
Academiei Națiunii Române (Asociație 
Culturală), a înmânat scriitorilor diplome 
pe care scrie: „În semn de înaltă prețuire 
pentru contribuție la trezirea sentimentului 
de dragoste față de neam și de țară, de 
unitatede respect față de valorile culturale 
și spirituale ale națiunii române”. Apoi 
ne-a îndemnat prin cântec pe toți cei 
prezenți să ne unim într-o horă a Unirii... 

CLAUDIA PARTOLE,  
scriitoare, Chișinău. 
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PAGINĂ DE ISTORIE 

 
 În 21 decembrie 2018, am 
participat la manifestările organizate de 
Municipiul Sighișoara sărbătorind 100 de 
ani de la intrarea Armatei Române în 
Sighişoara. 
 

 
 

Evenimentul a fost deschis și 
prezentat de directorul Muzeului de Istorie, 
domnul Nicolae Teșculă, care a început cu 
Intrarea Gărzii de Onoare pe muzică de 
fanfară. Au fost prezentați invitații, senator 
Horia Soporan, prefectul Județului domnul 
Mircea Dușa, primarul Sighișoarei Ovidiu 
Mălăncrăvean, Grigore Nașca președinte al 
Asociației „Tabla de Șah” și ofițeri printre 
care: Colonel Todea Ispas, general Popa 
Gheorghe din Târgu-Mureș și Adrian 
Tăbăcaru de la Galați. Au avut loc 
alocuțiuni cu privire la eveniment unde 
fiecare invitat a vorbit despre importanța 
istorică a celor 100 de ani de la intrarea 
armatei române în Sighișoara. 

 

 

Moment la fel de important a fost 
dezvelirea plăcuței „Parcul Unirii” 
amplasată la intrarea în parcul central. 
Propunerea a venit din partea 
sighișoreanului Nașca Grigore, membru al 
Asociatiei „Tabla de șah”, prezentată în 
ședința Consiliului Local Sighișoara. 
Domnul Nașca Grigore semnatarul acestei 
cereri, vine în contextul în care anul acesta 
este Centenarul Marii Uniri și a precizat că 
astfel s-ar reveni la vechea denumire a 
parcului, din perioada interbelică, Parcul 
Central din Sighișoara purtând numele 
„Parcul Unirii”. 

 
Gabriella Costescu, Raul Gogoașă 

 
Trei preoți respectiv protopop 

Ovidiu Dan, preot Petru Bleahu și preot 
Cosmin Boian au făcut slujba de 
binecuvântare a evenimentului, iar la 
dezvelirea plăcuţei „Parcul Unirii” au făcut 
sfințirea acesteia. Sighișorenii au cântat și 
s-au prins în Hora Unirii. 

 
Ghe. Bichiceanu, primarul Ovidiu Mălăncrăvean 
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Evenimentele au continuat la Sala 
„Mihai Eminescu”, unde a avut loc 
lansarea cărții „Alexandru Vaida Voievod” 
– autor profesor Gheorghe Bichiceanu de 
la Sibiu. Cartea a fost oferită gratuit 
auditoriului, iar profesorul Bichiceanu a 
dat autografe. În sală a fost amenajată o 
expoziţie – „Evoluţia uniformei Armatei 
Române de-a lungul timpului” despre care 
a vorbit ofițerul din Galați Adrian 
Tăbăcaru. A descris fiecare costum 
militatar expus, cu amănuntul, iar despre 
expoziția de fotografie – „Retrospectiva 
vieții sighișorene înainte de anii ‘90” 
organizată împreună cu – Liga 
Pensionarilor Sighișoara, a vorbit doamna 
profesor Mosora. 

 
A urmat pe scena sălii un spectacol 

cultural – artistic, cu participarea 
Ansamblului de dansuri „Românaşul”, 
Grupul vocal „Străjerii Sighişoarei”, 
interpreți de muzică populară Cătălin Haşa, 
Luminiţa-Maria Dejan, Bogdan Toma și 
Ionuţ Fulea. Artiștii au interpretat și 
colinde, la unison cu spectatorii. 

 
Pentru toate aceste evenimente care 

au trezit spiritul de unitate românească, a 
mulțumit domnul Grigore Nașca 
participanților, într-un cadru protocolar 
unde s-au schimbat păreri, au avut loc 
discuții și s-au creat prietenii. Unirea este 
pentru români. 

GABRIELLA COSTESCU 

 
 
 Când am descoperit poezia lui 
Venus Lilian Călpănășan din Arad, 
interesul pentru acest gen de rostire și 
scriere ÎN GRAI m-a trimis să cercetez 
această latură a limbii române în graiului 
bănățean, înţeles uneori doar de bănăţeanul 
get-beget. Pentru un român din Ardeal, 
Muntenia sau Moldova, poezia în grai 
bănăţean este aproape ca o limbă străină. 
Uimitor, se manifestă cam de pe la 
cumpăna mileniilor II-III, iar în momentul 
de faţă a devenit un adevărat fenomen 
literar cu o vigoare neobişnuită. 

Graiul bănățean are o literatură 
bogată, spre deosebire de toate celelalte 
graiuri românești. În graiul bănățean 
predomină poezia în defavoarea prozei, 
subiectele rurale față de cele urbane și 
subiectele comice față de cele serioase. 

Unice în România, poeziile în grai 
bănăţean sunt fascinante prin modul în care 
surprind, pline de umor, viaţa satului. 
Adevărat tezaur pentru bănăţeni, conţine 
cuvinte, poezii şi proză în grai bănăţean 
extrem de valoaroase din punct de vedere 
cultural. Pionierii scrisului dialectal din 
Banatul românesc, au fost Victor Vlad 
Delamarina şi George Gârda. 

Victor Vlad Delamarina, apreciat 
de către marele critic literar Titu 
Maiorescu ca fiind primul poet dialectal 
român. „Poezia în grai bănăţean a lui 
Delamarina şi a predecesorilor se 
caracterizează prin predominanţa 
umorului, a unor întamplări comice 
versificate, ceea ce o și diferenţiază de 
poezia clasică în limba literară. Desigur, 
prezenţa cuvintelor vechi, a neologismelor, 
specifice lumii rurale o singularizează, în 
sfera literaturii române, dialectul bănăţean 
fiind singurul care are şi o literatură 
proprie. În prezent se pune tot mai mult 
accentul pe poezie lirică în grai bănăţean, 
ceea ce apropie poezia dialectală de poezia 
clasică românească”. 

În România, raţiunea de a se scrie 
literatură în grai bănăţean, constă în 
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exploatarea unei realităţi lingvistice locale, 
pentru dobândirea unei expresivităţi 
literare particulare, cu incontestabilă 
funcţie estetică. Se poate sconta că, prin 
creaţia unor scriitori talentaţi, profesionişti, 
identitatea lexicală locală contribuie la o 
mai pregnantă conturare a geografiei 
literaturii unei zone a României. 

Limba vieţuieşte doar atâta vreme 
cât este folosită ca mijloc de comunicare. 
La rându-i comunitatea îşi păstrează 
identitatea culturală etnică atât timp cât 
este întrebuinţată limba acesteia, oral şi în 
scris. Bineînţeles că, fiind vorba de 
literatură, am putea avea în vedere, - când 
e cazul - şi valoarea estetică a textelor, care 
poate fi sesizată, adeseori, din perspectiva 
expresivităţii. 

Tendința marginalizării pe nedrept 
şi socotită a fi un gen literar minor fără 
imagini poetice bogate în metafore şi alte 
figuri de stil, fără expresivitate şi 
profunzimea pe care o are poezia, literatura 
în general, totuşi scrisul în graiul bănăţean, 
a devenit căutat. 

GABRIELLA COSTESCU 
 

 
 

 
 

 
 
Un gând: „Îs mulț' ce spun povești, cu 
glas dulce fi mnere!A' mele-s mai sărace, 
da' io ... cred în ele!” 

S-a născut în 31.07.1974, la Făget, 
jud. Timiș și a copilărit la Căpîlnaș, jud 
Arad. Locuiește la Arad, jud. Arad, 
ocupația, informatician. 
Studii: 
- Facultatea de Fizică - UVT 
- Studii aprofundate „Fizica fluidelor 
magnetice” - UVT 
- Master „Chimie criminalistică” - UVT 
Activitate culturală: 
- Fost acordeonist la Ansamblul „Doina 
Timișului” 
- Fost acordeonist/ solist la Ansamblul 
„Bănățeana” 
- Participant la activitățile organizate în 
cadrul Cenaclului „Tinere condeie” - 
Muzeul Satului Bănățean, Timișoara. 
Creație și interpretare: 
- poezie „în grai” 
- poezie literară 
- melodii și texte folclorice 
- melodii și texte de muzică ușoară 
- melodii și texte de romanțe 
Participări 
- Festivalul de poezie în grai „Tata 
Oancea” - Bocșa 



 65

- Festivalul de romanțe „Nicolae Florei” - 
Bocșa - interpretare compoziție proprie 
- Festivalul de poezie în grai „Marius 
Munteanu” – Timișoara 
Prezențe radio: 
- Radio Timișoara - GOST la „Gura 
satului” 
- Emisiunea „Cu inima deschisă” - Radio 
România „Antena Satelor” - invitații/ 
prezențe în direct. 
- Tv Banat - Reșița - Emisiune în direct 
 
Călindariu stricat 
 
Îi iarnă, dragii mei, pă uliță ȘÎ-N OM! 
Trămură izmeana, iar lacrăma-i beton! 
Vântu' bace tare, rece șî-ngețat, 
Iar omu' tăt suspină! Țăpene gându-n cap! 
Un nor să dă gi-o parce! O rază să arată! 
Da' nu-i gi-a' gi-ncălzășce! Speranța-i 
degerată! 
 
Inge-i primăvara? Să ias-un ghiocel! 
Să vină soare cald! Suspin! Mi dor gi el! 
Să vină, iară, vara! Să ploaie șî să treacă! 
Ș-apoi să fie cald! Ăl' țăpen o așceaptă! 
S-aşcepţ’ să vină toamna, bogată șî 
gustoasă! 
Dup-un an gi trudă să zâci: „Viața îi 
frumoasă!„ 
 
Mă uit în călindari, îm' pare că-i stricat! 
Gi mult prea mult vreme, tăt iarn-o arătat! 
Să-l rup? Să-l țâp pă foc? Îi numa' o hârcie! 
Focu-ar fi prea slab! Tăt ger ar fi să fie! 
Mai bine-m' iau mănușa, a' gi-o cârpi-i 
asară, 
Șî merg să aduc lemne! Să-nfrunt geru' gi-
afara! 
 
* 
 
Îi iarnă, dragii mei! Toamn-o fost prădată! 
În vară ... vijolii! Brândușa fu-ngețată! 
Nu vreau alt călindari! Îl vreau p-ăsta gi-l 
am! 
Da' vreau să șcie TĂCE... SEZOANILE 
GIN AN! 
 
 

Întoarcerea târzie 
 
S-auge-un câne p'in vecini! 
Nu-i gi-a' nost! Bace bolându'! 
Îs unu' gintr-ăi mulț' străini 
Ce-acasă-s doar cu gându'! 
 
Nu mă cunoașce! N-are cum! 
Gi mult n-am fost acasă! 
Î-s un străin vãzut pă drum! 
Mai fac doi paș' ș-apoi mă lasă! 
 
„Iacăt-o! Iac-am ajiuns!” 
Inim-o trăcnit! 
Șî mă gângesc, cu gându' plâns: 
„Oare or șci că am vinit?” 
 
Mă bag pă poartă șî nu văd 
Nimic gin .... VIU' care-o fost! 
Lacrămile mă prăpăd! 
Ocolu-i gol! Ocolu' nost! 
 
Nu-i nici un suflet să m-așcepce 
Șî-n brață să mă țână! 
Înlăcrimat, m-așăz pă trepce! 
Suspin cu barba-n mână! 
 
Mă uit lă șopru-n care zace, 
Cu prau pă el, neuns, 
Caru-ăl veci cu patru roace, 
Șî năcăjât mã uit în sus! 
 
În grajgiu-n care marvăle 
Erau, gi fală, nelipsâce, 
Îs panjăni, iară ieschile, 
Îi gol, pustiu! Mă-ncret lă frunce! 
 
Un cap gi lanț văd, ruginit, 
Ca tăț', aveau ș-un câne! 
Cred că l-o rupt șî o fugit! 
Cine-o șci p-inge-i în lume?! 
 
Apoi mă bag, da' pasu' doare, 
Că șciu că-o fi pustie, 
În casa goală, casa-n care 
M-o fost așa drag mie! 
 
Acle-am crescut, ieri paic-o fost! 
Ș-acuma sâmt strujacu'! 
Eram lăstari în neamu' nost! 
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Acia era …. patu'! 
 

Acia, stând pă lângă masă, 
Paică văd ș-acu', 
Ne-adunam tăț' ăi gin casă! 
Mâncam, vorbeam ... au bine fu'! 
 
Ca șî-n poveșci, lă masa mare, 
Ciar gi nu or fost avuț', 
Șăgeam cu-a' mei! Fain o fost tare! 
Comoarã ce-az' n-o-au mulț'! 
 
Pă trepcile lu' casa a' bătrână, 
Copile, când ce vei întoarce, 
Ăi vrea, gin nou, să sâmț' o mână! 
Da' nu mai îi! S-o dus în pace! 
 
Ai vre sã suci ceasu' năpoi 
V-un an, o' baș mai mult, 
Da' dreptu' ăsta nu-i lă noi! 
Ai vrea năpoi lă ce-ai avut! 
 
Un moș ș-o babă să ce-așcepce, 
În prag șî să ce țuce! 
Să ce așăz' cu ei pă trepce! 
Șă le cinsteșci crețâta frunce! 
 
Să ce întrebe suspinând: 
„Ce faci?” șî .. „P-inge-ai fost?” 
Ș-apoi, gin suflet, gin străfund,, 
Sã zâci: „Nu-i loc pă lume ca ș-a' nost!" 
 
N-ar fi minciunã, baș gifel, 
C-orișunge-ai fi în lume, 
Lă orice om, acas' lă el, 
Aclo-i mai bine! Îi minune! 
 
Acolo îi Raiu pă pământ, 
Aclo îi rădăcina! 
Aclo-i părincile ăl sfânt! 
Îi moșu șî cu buna! 
 
Acuma, cu suspinu-n gând, 
O lacrămă o șcerg! 
Gi-aticea ori am zâs plângând: 
„Acasã am să merg!” 
Să-i am p-a' mei ar fi frumos! 
Sã fim iar tăț' lă masă! 
Să zâc gin suflet șî fãlos: 
„CE BINE ÎI ACASĂ!” 

 
 
Creanga gi lă colțu’ cășî 
 
Creanga gi lă colțu cășî, mă miră cât îi gi 
frumoasă, 
Înflorită ș-aplecată, îm’ spune c-am ajiuns 
acasă! 
 
În colțu cășî pãrinceșci, creanga-i la ani, 
baș ca șî mine 
Tata o săgit puietu şi mama, 
'ntr-una, grija-i țâne 
 
Mă uit la florile ca spuma gi lapce muls 
sara-n șuștari 
M-aduc amince șî gi buna! N-am mai 
vazut-o, gi mulț' ani 
 
Nici betu moșu nu mai îi! Șî el s-o dus, că 
... așa-i viatța 
Mi dor gi moșu șî gi buna ca șî gi soare 
gimineața 
 
Mă bag în casa draga mie, îi tuc pă mama 
șî pă tata 
Țâneau, odatã, cai, cocie, .... acu ... li-i 
greauă șî lopata 
 
Când pot, îm stâmpăr doru’ şî dau o fugă, 
șî gi-un ceas 
Să-i vad, să-i țuc, să-ș vad-odoru’! Săracii, 
plâng la bun rămas 
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Să nu-i zuităm pă ăi gi-acasã, că viața șî pă 
noi ne-albeșce 
Șî să săgim un pom la poartã cu creangă ce 
alb înfloreșce 
 
Ce-i războiu’? 
 
„Spune-m', tătă, ce-i războiu'?”, m-o 
'ntrebat pruncu' ăl mic! 
Io-am rămas fără gi grai! ªî pelea mi s-o 
'ncrețât! 
 
Am rămas ... ca mutu'! Jior! Ce să-i spun? 
(Nici să nu-l mint!) 
Dară el stãcea cumince ș-așcept ceva să 
zâc! 
 
„Dragu' meu, îi … o prostie! Lucru bun nu 
poace fi, 
Că să bat unii cu alțî, mince n-au nici gi 
copii!” 
 
„Așa m-am gângit șî io!”, zâsă pruncu', 
lămurit, 
. Da' pă urmã, io cu mine, mă sâmțam că ... 
l-am mințât! 
 
„Ce i-am spus, oare-i gistul? Oare-am șciut 
ce tre' să zâc? 
Oare n-am fãcut v-o zmintã?” Mă-ntrebam 
nedumerit! 
 
Acu' șăd muiat șî 'ncerc, nu lui, mie să-m' 
răspund, 
Pentru ce or fost aticea înfruntări pă ăst' 
Pământ! 
 
*** 
Gispre ce-ar pucea să fie vorb-atunci când 
zâci „război”? 
Ce, au Doamne, ar pucea scoace-atita rău 
gin noi? 
 
Ce-i în capu' lu ăi care 
(numa-n cap, că suflet ioc) 
Pornesc pă lume urgie, 
ca șî când ar fi un jioc? 
 
M-aș sfãgi cu ... tăț' ăi cruz' ce pă lume 
cotropesc, 

Făr' a-avea v-un gram în suflet gi v-un 
sâmț gi-ăl omenesc! 
 
Lacrãmi gi copii flămânz', fãr-ăi dragi care 
să-i crească, 
Gi ce oare tre' să curgă? Pentru ce să 
cinuiască? 
 
Gi ce tre' să fie oare suflece zdrobice-n 
mame, 
După prunci neîntorș' gin front ? Cum laș' 
gi-așcea-n lume, Doamne? 
 
Fecile gi măritat, mai mândre ca șî bujorii 
Gi ce trebe 'ndoliace 
că nu l-i să întorc ficiorii? 
 
Gi ce pruncii cruz' gi țâță, atunci când îs 
legănaț', 
Gi mame cu dor gi-ortac, tăt cu lacrămi îs 
spălaț'? 
 
Gi ce maicile bătrâne tre' sã-ș' plângă cruz' 
nepoț', 
Că urgia gi război i-o luat gi-acas' pă toț'? 
 
Gi ce mândrile neveste, în loc pruncii să șî-
i crească, 
Merg lă plug, o' trag gi coasă? Treaba asta 
nu-i firească! 
 
Gi ce oare, gi urigie, parcă-s joavine 
spăriace, 
Tre' sã fugă p'în păduri, mamile cu pruncii-
n space? 
 
Gi ce, Doamne, suferința trebe s-astruce 
surâsu' 
Lu' ăi mici ce n-au părinț' care să le-ogoaie 
plânsu'? 
 
Gi ce mesăle cu neamuri, alea când tăt 
natu' râge, 
Gin petreceri mândre tare, ... în 
PROHOAGE-s prefăcuce? 
 
Gi ce Doamne (asta îi a' mai cruntă gintră 
tăce), 
Sânge crud s-o scurs? (GI CE?) Sânge gi 
copiii șî fece? 
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GI CE pruncii or plăcit, ăl mai scump preț 
gi pă lume? 
Pentru ce? Care-i cãșcigu'? Cin' răspunsu-l 
poacea spune? 
 
 
*** 
Io ... nu pot, nici gi-m' ia capu', să răspund 
l-așce 'ntrebări, 
Șî nu cred să poat-un om, gi-aci o' păstă 
mări! 
 
CINE dreptu' ăst' le-o dat, l-ăi gi linișcea o 
spurcă? 
Cu aticea răzmeriță, ... bine lumea, n-o s-
ajiungă! 
 
Io, acuma, mă întreb: ce aș face, gi-aș 
avea, 
V-o pucere păstă ei? Ciar așa: oare ce-aș 
vrea? 
 
Tãtã lacrima a' scursă, gin oci gi copii șî 
mame, 
Ce răsplată ar pucea, gin suflet s-o ușce, 
Doamne? 
 
Sângile nevinovat, ce-o 'ngrășat holge șî 
ape, 
Ce-ar pucea să îl plăcească? Mulț' n-avu' 
cin' să-i îngroape! 
 
Potopenia ș-urgia ce gi mii gi ani tăt îi, 
Cum gi n-o trezât gin somn, mincea proast-
a omului? 
 
Care cinuri pă călăi ar pucea cumva plăci, 
Tãt ce mincea mea a slabă înșâră pânã aci? 
 
Tăce pacimile grele, ce-or cruntat viața șî 
traiu', 
Io nu cred să aibă plată, nici dacă ... să-
mburdă Raiu'! 
 
*** 
Io mă cem gi iară, pruncu-ăl' mic' m-ar 
întreba: 
„Spune-m' tătă, ce-i războiu'?” Tu ... ce-ai 
zâce? Ciar așa?! 

 

 
 

 
 

Anotimp 
 
Suntem două anotimpuri 
Flori și fluturi-arbori ninși, 
Curcubeie-n asfințituri, 
Ploi de vară, viscol-frig. 
 
Hoinărim ades prin toamne 
Iscălind pe frunze gri 
Primăvară e în toate 
Iar apusul, zori de zi, 
 
Zâmbet și culoare 
 
Miroseai a toamnă 
Revărsai lumină 
Zâmbete curate 
Înspre mine – stol 
Îi aduci culoare 
Toamnei nesfârșite 
Suntem curcubeie 
Fără nori și ploi. 
 
Lumea ta mă-nvie 
Și-mi găsește rostul 
Zilelor sfârșite  
Ce au ars pustii, 
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Se-nfioară noaptea, 
Zarea și apusul 
Când din inimi pleacă 
Focul nostru viu. 
 
Timpul nud 
 
Stă timpul nud în fața ta, 
Stă timpul nud în fața mea 
Din zile amintiri se scurg 
Și învelim tristeți cu sârg 
 
Deseară voi pleca spre munți 
Cu-o floare de nu mă uita 
S-o-ngrop, să plâng uitată-n lunci 
Să-ți scriu scrisori cu umbra mea. 
 
Iar tu să vii să mă găsești 
Cu inima topind zăpezi 
Pe munți înalți și creste noi 
Să regăsim iubirea-n noi 
 
Să coborâm la șes apoi 
Cu timpu-nveșmântat în flori 
Cu suflet nou în cer schimbat 
Jertfind iubirea desfătat. 
 
 
De azi... 
 
Rostogoleai în noapte fericirea 
Și îmi spuneai: „De azi, mă vei iubi” 
Iar eu credeam, c-odată cu lumina 
Te voi uita și DOR nu voi simți. 
 
Dar te găsesc în gândurile toate 
În răsărit, apus, spre infinit 
Și-ntreb lumina: „Oare cum se poate 
Ca asfințitul să fie răsărit?” 
 
Azi sufletul îl simt plin iubire 
Chipul tău îl văd, dar nu-l ating, 
Te-ai risipit de tot la mine-n sânge 
Dansând nemuritori pe-același ring. 
 
Inimi 
 
Între două anotimpuri 
Mi-ai adus un ceas senin 
Ceas încremenit în timpuri 

Gura-ți dulce cu venin 
 
Buze au ars în dulci săruturi 
Trupu-ți nud urla tăcut 
Desenai pe sâni corăbii 
Cufundat în așternut 
 
Mă găseai în tot, în toate 
Arcul peste timp cădea, 
Am visat sau mi se pare 
Că-mi șopteai: „IUBITA MEA...” 
 
Timp furat în sacră taină 
Sufletele-a dezgolit 
Am plecat în zori c-o haină 
Ne-am jucat sau ne-am iubit? 
 
Azi, tăcerea ne răpune 
Urlet e secunda-n noi 
Simt că m-am mutat în tine 
Eu, am devenit... NOI DOI. 
 
Tricoul roz... 
 
Dimineți cu abur de cafea 
Gânduri confuze în tricou-ți roz... 
Revăd stingheră ziua ce a fost... 
Grele deziluzii-n suflet port. 
 
Fumul de țigară devenit amic... 
Paharul de cafea, mirosul de parfum 
Plutesc și-acum în minte ca un fum 
și nu mai știu dacă mai ești și sunt... 
 
Tăcerea așezată între noi 
Îmi urlă în timpane-decibeli 
Iar vocea ta domoală ce mi-e drog 
Vorbește mută, răsturnând un cer. 
 
Dor 
 
Cu iarna-n suflet într-un colț de lume 
Cos amintiri... dantele-n flori de ger 
Pierdută prin zăpezile abstracte 
Iar doru-n suflet cântă „Leru-i ler”. 
 
Și gândul meu îngheață pânˈ la tine 
Pe sănii oarbe scrijelesc povești 
Un viscol mut ce bate dinspre tine 
Ne va-ngropa iubirea sub zăpezi? 
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Șezătoare la expoziția de tapiserie de la 
Sărmașu 
Prezentată de Domnul Profesor 
Gheorghe Macarie (2017) 
 

Am dorit să începem discuția noastră 
în această sală la Sărmașu, pentru că aici 
artistul plastic, Gabriela Lazăr Moga este 
reprezentat 100%  prin căutările, înălțările, 
nedumeririle și chiar prin dimensiunile 
tapiseriilor sale. Pentru că în operele sale, 
doamna Lazăr nu imită, cum fac unii 
artizani, niște însemne, niște elemente 
decorative frumoase, care stau pe mâneca 
unei ii, a unei cămăși, sau pe un covor sau 
pe o ladă de zestre. 

Gabriela Lazăr face mai mult. La fel 
ca Brâncuși care se inspiră din folclor, ea 
pornește de la arta populară, dar arta ei e 
dincolo de folclor, e altceva. Nu putem 
pune semnul egalității, dar și aici, și acolo, 
poate la alte niveluri, descoperim o lume 
pe care noi nu o percepem imediat, deși ne 
uitam la toate însemnele. 

Nouă ne plac elementele decorative 
create pentru frumusețea lor, fragilitatea 
lor, delicatețea lor. Ele aduc intimitate într-
un apartament, într-o cameră, îi dau 
personalitate și te fac să nu te simți singur. 
Dar arta Gabrielei Moga Lazăr e încă mai 
mult decât atât. Cum spuneam: este 
altceva! 

Creația artistei merge dincolo; 
merge într-un substrat metaforic în care 
se intuiesc sensurile de altădată ale unor 
elemente decorative! 

Românii apar în istorie ca popor cu o 
limbă perfect închegată, neo-romanică, de-
abia prin anul 1000, dar scriitorii bizantini 
vorbesc și mai înainte despre valahi. Dar 
după cum știți, suntem continuatorii daco-
tracilor şi de fapt, a popoarelor indo-
europene. N-au rămas de la aceste popoare 
decât câteva elemente, dar pe care 
dumneaei le descifrează. 

Însă înainte de-a face artă, doamna 

Lazăr s-a ocupat de familie și familia era 
un sanctuar, era foarte unită, era o 
experiență unică. Gabriela Moga Lazăr a 
fost o mamă perfectă, atât de bună, o soție 
atât de serioasă, încât nu și-a permis luxul 
să facă artă când era tânără. De asemenea, 
în cadrul școlii „Vasile Lupu” unde era 
profesoară, ea a învățat elevele să țeasă, 
astfel încât mai sunt două-trei persoane 
care continuă să lucreze în stilul doamnei 
Lazăr și acum. 

Prima participare la o expoziție a fost 
în 1976, urmată constant de alte participări. 
În 1982, la Iași, a avut prima expoziție 
personală. Îmi aduc bine aminte, căci 
atunci am prezentat această expoziție, cum, 
de altfel, apoi și expozițiile de la Cluj, și de 
la Suceava și încă altele la Iași. 

Dar să vă documentez că doamna 
Lazăr nu e o superficială, cum sunt 
artizanele noastre, care țes la infinit; fac și 
ele ii frumoase, dar se mențin la planul 
decorativ: drăguț și frumos, cel mult 
armonios și în temă! Doamna Lazăr a avut 
atâta seriozitate, încât înainte de a lucra, a 
frecventat în mod asiduu timp de 10 ani 
rezervele Muzeului de la Palatul Culturii 
din Iași. Împreună cu una din cele mai 
bune etnografe ale noastre, Emilia Pavel, a 
studiat motivele reprezentative de pe iile si 
covoarele cele mai vechi. Specialista 
Emilia Pavel care are studii și cărți 
importante în domeniul textilelor populare 
analiza fiecare motiv care se găsea în 
țesăturile vechi și explica ce-a însemnat 
motivul respectiv (cum de exemplu, 
motivul ghindei) în arta de acum 3000 de 
ani. 
„Dar acesta?  Pomul vieții, ce-i cu pomul 
vieții?” Și Emilia Pavel făcea o incursiune 
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istorico-filosofică asupra subiectului. 
Un artist mare nu poate crea fără 

aceste cunoștințe. Fără acest substrat, un 
artist se menține doar la suprafață; nu are 
adâncime. Toata lumea vorbește de 
Brâncuși că a fost și un filosof, un mare 
filosof. Importantă nu este numai tema 
unei lucrări, ci felul cum e realizată, 
precum și substratul creației! Ce mare a 
fost Creangă! Dar Creangă nu a fost mare 
pentru că a istorisit câteva isprăvi de-ale lui 
din lumea copilăriei, care nici nu sunt așa 
de captivante cum sunt aventurile povestite 
într-un roman ca Robinson Crusoe sau 
Insula misterioasă sau mai știu eu care. Ce-
i un furt de cireșe, un scăldat, un fugit de-
acasă? Toți copiii fug de-acasă și se duc la 
scăldat sau mai fac vreo poznă. Dar 
Creangă, povestind aceste întâmplări 
banale, mititele, care nu-s la fel de 
captivante ca cele din romanele de 
aventuri, a intrat cu geniul său în filosofia 
adâncă a limbii populare. Lucra la o frază 
și două săptămâni, cum făcea și Flaubert 
care lucra nu știu câte săptămâni, filtra și 
frământa textul, încât păstra numai „aurul”. 
Dar să ne întoarcem la simbolurile 
reprezentate de artistă! 
Arborele vieții e un motiv străvechi; a fost 
un motiv decorativ prezent în arta 
europeană din Caucaz şi până pe coasta 
Franței, spre Oceanul Atlantic. E de 
inspirație orientală: a ajuns la noi acum 
2800-2500 de ani, venind din Persia. 
Vedeți, am avut legături cu Orientul acum 
două mii şi ceva de ani, de mai mult timp 
decât credeam noi! 
Arborele vieții a rezistat scrijelit pe piatră 
sau pictat pe ceramică, pe oalele de lut 
primitive. Este imaginea completă a vieții: 
de la rădăcini în partea de jos, până sus 
unde sunt reprezentate o floare sau o 
pasăre, simbol al sufletului. Arborele vieții 
prezintă însăși dimensiunea tragică sau 
poate entuziastă a aspirației vieții spre 
înălțime. Este ceea ce vedeți în tapiseria 
întitulată „Pomul vieții din Moldova”, 
unde apare arborele vieții cu o rădăcină 
abia întrezărită și cu ramuri distincte. 
Observați că frunzele și fructele nu sunt ale 

aceluiași arbore; de fapt sunt simboluri. 
Sus, mai în dreapta, apare o pasăre, 
simbolul sufletului. O variantă de arbore al 
vieții există în România mai ales pe 
covorul oltenesc, dar la doamna Lazăr este 
epurată, redusă la esențial. Căci doamna 
Lazăr e creatoare, e artist, nu e o 
imitatoare! 
Observăm că dumneaei a adăugat aici și 
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borduri cu alte semne, cu alte rune - 
însemne ale altor civilizații - pentru a face 
o sinteză. 

Arta doamnei Lazăr e o artă de 
sinteză. Pe fondul brun, pe de o parte este 
copacul unde avem toate elementele: de la 
pământ, rădăcini, de la tradiții spre viață. 
Viața e reprezentată cu-atâtea ramuri și 
poate cu-atâția copii, cu-atâtea visuri, cu-
atâtea întâmplări! Fiecare idee e 
reprezentata printr-un simbol. Să luăm 
exemplu: ghinda, simbolul fertilității. De 
multe ori, miresei i se puneau ghinde și 
nuci sub pernă în noaptea nunții, ca să dea 
Dumnezeu să aibă prunci sănătoși, 
frumoși! Aici, apare motivul ghindei, apar 
și alte motive, precum florile stilizate și 
apar muguri, care înseamnă începutul 
vieții. 

Bordurile; sunt foarte interesante; o 
bordură în dreapta și una-n stânga, în care 
se vede o gamă de nuanțe de două 
tonalități de cafeniu, de maron deschis și 
închis. Alternanța asta e alternanța 
lăicerului, făcut din mai multe dungi care 
se succed, și care, dacă sunt armonizate în 
culori, dau muzică. Nu muzică simfonică, 
ci muzică plastică, vizuală! Remarcați că 
apare aici pe lângă simbolul ghindei și 
simbolul piramidei! Sugerate prin 
simboluri se întrezăresc idei: o idee apare 
într-o parte, se pierde, apare din nou... 

Și observați dumneavoastră urzeala și 
bătătura! Pomul e creat din bătătura pe 
urzeală, din firele de lână care se pun pe 
urzeală. Urzeala e de culoare deschisă, dar 
de ce-a făcut așa? Ar fi putut să facă 
bătătură (de altfel e mai ușor să faci 
bătătură) și ar fi ieșit un ditamai covorul de 
perete, ca la noi, în Moldova, sau ca în 
Ardeal, sau ca în Basarabia. Observați că 
firele sunt întinse cu mici spații goale între 
ele și acest arbore al vieții parcă-i profilat 
pe cer. E legătura dintre pământ şi cer. 

În Persia de acum 3000 de ani, în 
Persia prinților și a regilor, arborele vieții, 
se interpreta ca un fel de aspirație spre 
înălțimi, spre zeii lor de atunci. Dar poate 
foarte bine considera că tinde spre 
Dumnezeul nostru creștin. Este un sens 

ascensional care nu se pierde. Mor limbi, 
mor popoare, dar însemnele artei si 
anumite valori rămân; sunt transmise, sunt 
preluate uneori de religia dominantă 
ulterioară și supraviețuiesc în artă. 
Nedumeresc, dar merg mai departe! Firele 
acestea prilejuiesc plasarea arborelui nu 
numai spre cer, spre înălțime, spre 
Dumnezeire, dar și într-un plan metafizic. 

Gabriela Moga Lazăr descoperă nu 
numai planul nostru cotidian, unde sunt 
frumusețile vizibile, dar și celălalt plan, pe 
care doar artiștii mari ajung să-l găsească. 
Nu devin artiști mari cei care nu reușesc să 
dibuiască în spatele personajului sau al 
temei propuse și un alt plan. 

De exemplu, un simplu portretist nu e 
mare artist. Dacă ne uităm la portretele lui 
Rubens, Tintoretto, Da Vinci sau Rafael! 
Găsim că sunt frumoase, dar și alții pot 
face portrete frumoase. Ce au mai mult 
tablourile lor? Acești artiști sunt mari, 
deoarece când te uiți atent la acordul între 
culoarea de fond, între variațiile tonale și 
personaje, zici: „Dumnezeule, Doamne, 
artiștii ăștia parcă nu-s din lumea asta!” 

Marii artiști ne sugerează că mai este 
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ceva dincolo de vizibil: un spațiul 
metafizic pe care ei reușesc să-l „prindă” în 
operele lor. Și la Gabriela Moga Lazăr se 
simte o asemenea tendință. Pomul vieții 
este una din cele mai bune opere ale ei. 

Brăduții prezenți în alte lucrări sunt o 
variantă românească a arborelui vieții. 
Reprezintă varianta autohtonă dacică, 
populară pe meleagurile noastre. Eram un 
popor al munților, deci bineînțeles că 
bradul era elementul nostru. Cu timpul, s-a 
utilizat și motivul teiului, dar arborele 
reprezentat prin excelență era bradul, luat 
de la poalele pădurii, din munți. 
Observați brăduții aceștia care încetișor, 
încetișor se urcă sus la munte ca pe o 
piramidă! De fapt, și piramida e un motiv 

străvechi al civilizației indo-europene. 
Observați că și în alte tapiserii brăduții sunt 
stilizați! Doamna Lazăr a luat 
geometrismul artei artei populare. Știți că 
arta noastră populară făcută din linii, linii 
frânte, puține linii curbe. Uitați-vă, toți 
brazii sunt geometrici, dar au delicatețe, 
răspândesc o atmosferă, sugerează un 
sentiment ascensional. Bradul înseamnă a 
urca pe coasta muntelui, sus spre înălțimi! 
În alte lucrări, se întâlnește și o variantă 
elenistică a arborelui vieții - motivul 
glastrei, al florii în ghiveci.Am pomenit 
deja despre motivul ghindei. Prezentarea 
ghindei e mai didactică; e prinsă sub toate 
aspectele și i se dă cinstea cuvenită. Apare 
în multe din locuri cu vreo patru-cinci 
motive, parcă ar fi explicații; cum explica 
elevilor elementele decorative. Căci 

doamna Lazăr a predat o viață întreagă la 
Școala Normală „Vasile Lupu” din Iași. 
Alteori artista merge pe alte linii. În unele 
tapiserii, elementul dominant este cel 
decorativ. Observați fereastra! Din 
totdeauna în artă, fereastra a fost simbolul 
de „de aici spre dincolo”, dincolo fiind 
afară sau o altă lume. Uneori, pentru a 
îndulci aceste două lumi total deosebite, 
între casă, fie ea oricât de modestă și partea 
de dincolo, de-afară, care e diferită (familia 
ta este aici, lumea dinafară este acolo) se 
făcea o punte de legătură: cerdacul, unde 
femeile torceau vara și povesteau. Tot 
acolo bărbații se întreceau cu o sticlă de 
băutură. Era interludiul. Aici e o perdea. 
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Perdeaua aici și-a pierdut rolul practic 
propriu-zis și a păstrat un rol decorativ. 
Este o separație abia perceptibilă între 
lumea din interior și lumea din exterior. 
Observați acordurile de culoare care 
vibrează între roșu și verde, ca la un pictor 
cu ecuații cromatice! Zăresc și un interior, 
perdeaua e un element și al intimității, dar 
și un exterior. Bătătura nu e toată plină și 
în firele acestea mijește o altă lume. Și 
culorile, dacă vă uitați; sunt două, trei, 
uneori și patru nuanțe de verde! La brăduț 
e o singură culoare puternică; acolo nici nu 
trebuia altceva : e un simbol; bradul nostru, 
mândria Carpaților. Dar aici e altceva ! E o 
lume din care ieși și intri, sfios uitându-te 
prin grilajul acesta. Uitați-vă la flori, e o 
lume a fragilității, a candorii. Priviți 
nuanțele, degrade-urile, două, trei, patru 
degrade-uri! Viața sufletească nu e ca într-
o scenă romantică: acuma - tăcută, dintr-o 
dată - o explozie.  
Nu! E o integrare înceată; o muzică lentă 
sau bucuroasă, melancolică sau statică în 
care intri. Sunt nuanțele muzicii pe care 
marile arte: și pictura, și muzica, și 
literatura le percep. Mai mult decât la 
literatură, nuanțele sunt vizibile în arta 
culorilor (pictura și arta vizuală) și în arta 
muzicii! 
Avem și motivul ferestrei. Acolo e o 
fereastră, dincolo e o altă fereastră. Devine 
mai barocă, mai familiară, o altă nuanță. 
Sunt jocuri și variații pe aceeași temă. 
Priviți cele două aripi ale perdelei, nuanțele 
care compun intimitatea, motivul 
rombului, care-i motivul dragostei 
statornice.  
Rombul era la noi și acum 3000 de ani; 
există romburi și alveole pe oale, pe 
cioburile care  au fost găsite, mărturii ale 
civilizației primitive de pe acest pământ.   
Rombul apare ca simbol al aspirației spre 
viață. Căci într-o vreme,  rombul a fost şi 
simbolul vieții, al fertilității, al fecundității. 
Dar apoi, acum aproape 3000 de ani, pe 
vremea lui Zarathustra,  în Persia 
străveche, acest motiv s-a confundat cu 
motivul solar, devenind motiv principal, 
pentru că soarele însemna viața. 

 
Romburile au o carieră lungă! Apar și la 
biserica Trei Ierarhi din Iași care este o 
minune arhitectonică a noastră! Acolo, 
motivul rombului este prezent pe vreo trei-
patru brâie din cele 26. Pe pereții acestei 
biserici se înlănțuiesc miraculos toate 
elementele decorative, începând de jos, de 
la prima bandă, cu arborele vieții, care este 
reprezentat aici într-o viziune persană. 
Vreau să vă arăt că arta doamnei Lazăr este 
o artă de sinteză, e o artă care revitalizează 
tapiseria! 

În satele noastre se țeseau covoare; se 
auzeau sunetele vătalelor din vremuri vechi 
și chiar se mai aud și astăzi, dar la noi, nu 
exista tapiseria cultă, aristocrată, care 
începând din secolul al XIV-lea a cunoscut 
o deosebită înflorire în Europa de vest. 
Castelele Europei erau pline de tapiserii 
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foarte mari, care ascundeau urâțenia 
zidurilor de piatră și introduceau o notă 
fastuoasă și elegantă. Dar voievozii noștri 
nu aveau așa ceva; la noi erau alte tradiții. 

Patru sute de ani a durat moda aceasta 
în atelierele din Europa de vest. Mai apoi, 
după Revoluția Franceză, această artă a 
fost declarată o artă aristocrată și a 
decăzut. S-a renunțat la limbajul ei în 
favoarea limbajului picturii și existau mai 
puține ateliere. Atelierul de la Aubusson 
încă mai trăia și alte câteva centre 
tapisiere, dar mai mult din amintiri. Însă 
după 1900, un mare artist francez a reînviat 
arta tapisieră, dar cu un nou limbaj, nu cu 
vechiul limbaj. 

La noi în țară, în afară de arta 
tradițională-covorul și alte textile, arta 
tapiseriei apare târziu. O doamnă, pictorița 
Cecilia Cuțescu - Storck face cursuri 
teoretice : a fost prima profesoară 
universitară din Europa în învățământul 
superior de arte decorative. Apoi au mai 
fost câteva încercări, dar nesemnificative. 
În perioada 1957-1970, s-au creat unele 
lucrări, dar fără să se impună cum s-a 
impus arta statuară, pictura etc. 

Doamna Moga Lazăr iese în evidență 
în acest domeniu împreună cu o altă artistă 
de mare renume, Cela Neamțu din 
București (originară dintr-un sat de lângă 
Iași). Sunt două personaje care au militat 
discret și modest pentru revitalizarea artei 
tapiseriei. Vorba unui ieșean: și una, și 
alta, au fost „enervant” de modeste. 
Realizările lor pornesc de la covorul acesta 
al nostru românesc – păretarul - care uneori 
este respectat ca o artă de prestigiu, alteori 
este considerat ca o artă utilitară sau ca o 
bucurie trecătoare a ochilor. 

Iată că există și artiști care văd 
dincolo, dincolo de fereastră, descifrează 
lumea semnelor unor civilizații vechi 
reușind să-i pătrundă înțelesul! Apare 
istoria nescrisă, istoria de dincolo de 
istorie, pentru că n-are documente decât pe 
hârburi, pe resturi din opere de artă. Opera: 
„Monument neolitic”  care este un adevărat 
altar pentru Cucuteni! Motivul ferestrei 
apare aici din nou. Civilizația Cucuteni a 

creat o artă rafinată. M-am gândit de multe 
ori, cum au putut trăi oamenii ăștia? Erau 
prea rafinați, prea adânci. De la ei au rămas 
numai cioburi de oale și puține oale întregi, 
dar decorația de pe ele demonstrează că 
civilizația Cucuteni era de o mare 
delicatețe. 

Doamna Lazăr s-a inspirat din 
vitalitatea care există în sistemul decorativ 
românesc, dar în plus a preluat și elemente 
din decorațiile neolitice, precum un simbol 
vechi – „S”-ul, care se află pe fundul 
farfuriilor de acum 4500 de ani. Simbolul 
acesta este singurul lucru care este livresc, 
care nu are tangență imediată cu folclorul 
nostru și care nu s-a păstrat în țesăturile 
noastre. 

Am încurajat-o pe doamna Lazăr în 
interesul pe care-l manifesta pentru arta 
neolitică; artă pe care artiștii actuali o 
ignoră, deși este recunoscut faptul că era o 
civilizație remarcabilă. 
Vedeți în tapiseria doamnei Lazăr vasul-
binoclu care este un vas liturgic din 
arsenalul de vase sfinte! Oamenii de atunci 
aveau zeii lor pe care noi nu-i cunoaștem și 
vasele lor sfinte; așa cum există în biserica 
noastră, vasele pentru tăierea pâinii la 
sfințire, Sfântul Potir și altele. 
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Ei, acest vas binoclu era un vas liturgic! 
Nu, cum s-a crezut la început că era un vas 
de lapte, cu care se strecoară laptele, nu! 
Era un vas pentru templu, pentru 
Dumnezeire! 
Și aici, acest vas este înălțat ca un idol, ca 
un Dumnezeu! Este pus pe un podium 
după ce mii de ani zăcuse îngropat și, de 
altfel, fusese uitat chiar și după ce hârlețul 
arheologilor îl descoperise într-o viroagă. 
Aceasta a fost misiunea artistei: 
revalorificarea valorilor uitate. 
Gabriela Moga Lazăr are un sentiment 
al timpului, așa cum au romancierii, cum 
au pictorii buni. Sentimentul timpului; 
uneori zic că e sentimentul istoriei.  
Și încă și mai important : un sentiment 
mitic al unei istorii nescrise, aceea pe care-
o păstrăm în suflet, în legende, dar care n-a 
fost consemnată în scris. 
Gabriela Moga Lazăr mai are şi 
sentimentul timpului metafizic, a 
timpului de dincolo de timp, în care e o 
altă lume, o lume a sufletului; o lume 

nelămurită care s-a pierdut, dar zvâcnește 
în inima noastră în anumite momente. Și în 
această tapiserie se deslușește un asemenea 
spațiu. 
Și doamna Lazar a făcut nu numai opere în 
spiritul valorilor noastre naționale: a 
cusăturilor poporului nostru, a catrințelor, a 
motivelor de pe iile femeilor, ci a fost 
tentată și de arta occidentală. 
Priviți aceasta portret care reprezintă o 
tânără fată! Observăm dintr-o dată 
acuratețea reprezentării, viața care este 
prinsă prin jocul acesta de lumini și umbre, 
de culori, de degradeuri, de nuanțe de 
culori! 
Vă spuneam că tapiseria occidentală care 
voia să reprezinte realitatea cât mai fidel a 
murit pe la 1800 și a început să fie repusă 
în valoare după 1900! Doamna Lazăr se 
integrează în acest fenomen al revitalizării 
dar pe teme naționale românești.  
În această a doua sală, puteți vedea câteva 
din tapiseriile Gabrielei Moga Lazăr 
realizate în stil figurativ! Artista a reprodus 
extrem de expresiv figurile personajelor 
așa cum erau în realitate. 
Iată un omagiu adus domnitorului Cuza, 
pornind de la cea mai frumoasă gravură a 
lui! Aici artista preia limbajul occidental al 
degradeurilor. 



 77

Căci arta tapiseriei nu e o arta a bălțăturii; 
e o artă a sobrietății, iar nu o sărbătoare 
multicoloră gălăgioasă! Asta e școală 
doamnei Lazar! Cât mai puține si discrete 
culori! Totul merge pe nuanțe de brumăriu. 
Această tapiserie nu are fire de lâna 
vopsită; e creată doar din lâna oilor 
brumării. E fără culori. Doamna Lazar a 
desprins 7 nuanțe: de la alb, alburiu, 
alburiu – gri, gri deschis, gri de mijloc, gri 
închis, le-a utilizat pe toate aici si a 
adăugat culoare neagră doar în anumite 
părți. 
Toată psihologia personajului, toate 
contrastele apar din jocuri de lumini și 
umbre; ca într-o statuie sau ca într-o 
fotografie artistica. Și iată! Îl vedem aici pe 
prințul Cuza, așa cum a pozat el în anul 
1860! Priviți și portretul lui Decebal! E 
realizat mergând pe aceeași linie a 
degradeurilor. 
La fel sunt executate și alte portrete a celor 
din familia artistei. Aici nu se găsesc 
simboluri, nici artă modernă! 
Pe peretele din față: artista aduce un 
omagiu tatălui și mamei sale, acești oameni 
de excepție ai satului, care au trăit toate 
vitregiile și care au supraviețuit cu fruntea 
sus. 
Mai la stânga vedeți și portretul Gabrielei 
Moga Lazar la 15 ani, făcut tot cu 
economie cromatica ca și portretul 
domnitorului Cuza. 
Dar găsim aici între chipurile părinților 
artistei și un motiv străvechi din Cucuteni: 
cu personajele acelea stilizate. 
Și tot în această sală, găsim și tapiseria 
„Din trecut spre prezent” în care Gabriela 
Moga Lazăr combina influențe din Ardeal, 
Banat, Sibiu cu alte influențe din Muntenia 
și din Moldova. 
Aici vedem și motivul soarelui. Discul 
soarelui era supremul zeu al nostru până la 
creștinism. Acesta era motivul 
Dumnezeului din cer. De altfel, nu ne miră 
că urmașii dacilor au trecut fără convulsii 
la creștinism. La urma urmei, vechiul 
Dumnezeu al lor din cerul lor devenea 
Dumnezeul nostru creștin a lui Isus 
Christos. 

Mai apar împreună în această tapiserie : 
motivul rombului, motivul meandrelor, 
motivul zig-zagului, motivul oului de 
Paște! Într-adevăr, uneori la țară ouăle erau 
puse agățate între firele de bumbac. 
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În altă lucrare, acest subiect este 
reprezentat aproape naturalist: o strachină 
în care au intrat festiv câteva ouă de Paște, 
iar în spate o perdea...Aceasta e artă 
decorativă! Dar este arta decorativă 
înnobilată, ridicată de la arta modestă la 
înălțimile artei. 
Revenind la tapiseria „Din trecut spre 
prezent”, găsesc foarte interesant faptul că 
a fost utilizată ceramica de Tansa, un sat de 
lângă Iași. Desigur, există la noi (mai ales 
în zona Sibiului) obiceiul de a se agăța 
farfurii pe ștergare, bineînțeles cu alte 
culori și de o altă factură. 
Dar tapiseria Gabrielei Moga Lazăr e o 
creație, iar nu un motiv din arta populara! 
E o sinteză, o enumerare de motive 
populare, armonioase plasate decorativ, ca 
într-o carte! La început, dacă privești 
superficial, poți să consideri că ceasta 
lucrare are doar o valoare decorativă. Dar 
când intri cu adevărat în ea, înțelegi că 
pășești într-o lume! 
Însă să privim și opera care, de ani de zile, 
cu ocazia simpozionului Eminescu, se 
înălța sus, deasupra aulei Eminescu, la 
Universitatea Cuza din Iași!! Eminescu, 
cea mai frumoasă tapiserie! 
Această operă se înscrie în curentul 
novator al tapiseriilor occidentale. Dar la o 
mare înălțime, căci să faci o sinteză din 
ipostazele lui Eminescu este o reușită 
extraordinară! 
În arta noastră statuară, chipul lui 
Eminescu a fost mult reprezentat. 
Eminescu s-a bucurat de niște busturi și 
niște statui foarte interesante. Nu e artist 
mare și sculptor de la noi, care sa nu-și fi 
încercat puterile artistice fie cu chipul lui 
Eminescu ca o expresie a geniului, fie cu 
diverse ipostaze ale dimensiunilor 
interioare ale poeziei lui Eminescu: 
Eminescu și cosmosul, elevația, dorul de 
infinit! 
Tapiseria Gabrielei Moga Lazăr face o 
sinteză : Eminescu din cosmos este un 
simbol al geniului, dar în același timp al 
integrării sale în universalitate. Este 
deasupra! E ceea ce rămâne și deasupra 
noastră ca popor, ca un simbol nemuritor! 

Chipul lui Eminescu apare din vârtejirea 
cosmică. Este un Eminescu universal. 
Observați și cele câteva frunze sugerate 
care ne readuc din amintiri crâmpeie de 
poeziile sale! 
Și să analizăm cu atenție! Nu e niciun fir 
de culoare utilizat la aceasta operă de 
excepție! Artista a pus doar nuanțe de la 
lâna de oi brumării – cele 7 nuanțe de 
brumăriu: începând cu fire de lână aproape 
albă (dar nu perfect albă), apoi toate 
nuanțele de alb-gri, până la gri întunecat. 
Și nu a mai pus negru pentru că nu erau 
necesare contraste mari! E o apariție 
meteorică, cosmică care vine parcă din 
ceruri, se șterge, dispare deodată, dar nu 
înainte de a ne fi lăsat o impresie puternică. 
Acesta este portretul lui Eminescu pe care-
l socotim a fi una din cele mai admirabile 
reprezentări ale marelui poet.  
E lăudabil faptul că oficialitățile din 
Sărmășu au organizat astăzi aici această 
frumoasă sărbătoare! În colaborare, de 
altfel, cu membrii familiei cărora li se 
datorează bustul, precum și alte eforturi. 
Efortul de a aduce în România aceste opere 
pentru sărbătoarea de azi și pentru a fi 
expuse apoi în cadrul Muzeului Municipal 
din Iași! Ne bucurăm să primim aceste 
opere care au avut succes an de an la Paris; 
e de ajuns să te uiți la cataloagele de artă 
ca să-ți dai seama cât au fost de apreciate! 
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S-a născut în 10.05.1976 la 
Sighișoara, Jud. Mureș. 
 
Studii: 
1999 – Facultatea de Drept „Simion 
Bărnuţiu”, Sibiu 
2013 – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare 
şi Ingineria Mediului, Bucureşti. 
 
Activitatea literară: 
- primele poezii au fost scrise în 2016: 
- 17.07.2017 - premiul revistei Argeş, la 
Concursul Naţional de Poezie şi 
Interpretare Critică a Operei Eminsciene 
„Porni Luceafărul...” Botoşani – secţiunea 
manuscris; 
- iulie 2017, publicarea unor poezii în 
numărul din iulie 2017 a revistei „Argeş” 
- 15.01.2018 – laureat al Festivalului 
Naţional de Literatură „Eminescu la 
Oraviţa”, ediţia XXX; 
- 15.08.2018 – laureat al Concursului 
Naţional „Universul Poeziei” – editura Ştef 
şi publicarea unor poezii în volumul 
„Universul Poeziei”. 
 

ea 
 
de care parte aş putea să stau, 
să te pot cuprinde întreagă 
de unde aş putea privi, 
să te pot vedea cu totul 
de unde aş putea începe, 
pentru-a-ţi săruta tot corpul 
 
îngenunchez acum, iar orizontul se curbă 
în urma ta 
în încercarea mea de a-ţi atinge şoldul 
şi urc uşor pe-un fir din părul tău 
... mi-e pumnul plin de stele 
de n-ai fi fost, eu n-aş mai fi 
şi stelele n-ar străluci 
iar eu mi-aş pierde rostul 
 
mi-e dor de partea ce n-o pot vedea 
mi-e sete de urma ce-a lasat-o buza mea 
mă arde locul spre care-ai plecat 
mi-e rece acolo unde m-ai lăsat 
te caut, te regăsesc, te pierd 
în umbrele înghiţite de pereţi 
mă aprinzi, mă arzi, mă stingi 
cu picături culese-n dimineţi 
mă iei cu tine atunci când pleci 
căci eu te voi iubi în veci! 
 
Tot - totul 
 
Sunt tot... atunci când de cuvinte-s dezgolit 
Căci tu mi te descoperi roşind la ele 
Şi totul dispare în abis 
Iar eu mă pierd prin stele 
 
Sunt tot ... atunci când prins 
în chingi de vobe 
Ce se transformă-n timp 
Mă eliberez furînd al tău sărut 
din tolba unui vînt 
Şi totul se absorbe-n mine 
Căzând o lume nouă pe Pămînt 
 
Sunt tot ... atunci cînd dintr-un pumn 
de stele 
Ca-un demiurg, pe cer, aştern formele tale 
Şi totul îmi strigă rănile perene 
Din care se înfruptă ciocurile negre 
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Sunt tot ... acum, atunci, oricând, nicicând 
Sunt tot ... pierdut în început 
Cînd totul este-un pas, un gând şi un sărut 
Iar clipa te surprinde surâzând! 
 
cerul meu 
 
e iarăşi secetă în mine, 
deşi plămânii îmi sunt plini de tine 
de ce te uit în fiecare dimineaţa? 
când revenim din nou în astă viaţă 
 
şi mă privesc - toate-s divine - 
dar pentru ele mort sunt, 
căci viu îs numai lângă tine, 
... mi-e teamă că n-am să te mai recunosc 
în seara în care plumbul curge iar prin vene 
 
te prind din nou de coapse cu putere 
îţi muşc iar Luna stând cu capu-n stele 
toate culorile mi le pictezi prin vene, 
transformând un sunet în furtună, 
sunt Univers cât tu mă ţii de mână! 
 
dar iată ... iar mă învinge-o dimineaţă 
esenţele ce mă ţin în viaţă, 
se desprind de trupul meu precum o ceaţă 
şi te ridică uşor din patul meu 
turnându-mi plumb 
în aripile sufletului meu, 
că doar aşa se poate înrobi un zeu 
 
şi ziua îmi stinge strălucirea nopţii 
fără de tine ... îmi port cavoul meu 
printre iubiri ce nu le pot percepe, 
şi Soarele din palma lor e tot mai rece, 
 
ce bine ... că Soarele nu întâlneşte Luna 
pe bolta cerului meu 
ce-mi coboară-n vis, adus de parfumul tău 
şi plumbul începe a curge primăvară 
printre sărutările ce-mi amintesc de vară 
te văd precum întâia oară, 
 
din lut răsare un cer de stele 
iar tu întinsă printre ele 
mă aştepţi să strălucesc ca o cometă 
să ard, acum, iubirea noastră toată! 
 
 

teiul 
 
când ţi-ai oprit privirea întâia oară 
am inspirat un hău ce îmi topise fiinţa toată 
şi m-am ascuns sub buza mea de piatră 
ce-a răsărit din ochii tăi de daltă 
 
căci văile ce s-au aprins, 
la glasul tău de fată 
crăpaseră o lume de nepăsare îngheţată, 
în care respiram parfumul tău 
abandonat pe-o bancă 
pe care eu ... n-am părăsit-o niciodată 
 
şi ziua ... mi-era cu folos întâia oară 
iar soarele răsărise în mine primăvară, 
căci mâna ta atinse creanga mea uscată 
şi-un tremur îmi străpune fiinţa toată 
 
tumultul ce m-afundase în visare 
l-ai şters cu-o-simplă sărutare, 
am înflorit, zâmbind spre Univers 
învăluit de clipa ce capătă un sens! 
 
 
fără sens?!! 
 
aş vrea să trimit zboruri de fluturi 
spre văzduhul amintirilor 
ce nu mă lasă să revin 
la nepăsarea neînţelegerii că trăiesc 
 
rănit de moarte 
am simţit picătura pământului tău 
ce a căzut pe locul buzelor 
sparte de ochii timpului 
 
fiinţă izvorîtă o singură dată, 
precum fluviul revărsat în râuri 
pentru a seca la văzul mării, 
... turtită de cele două ceruri, 
ceaţă cu genunchii în ţărână 
 
puf de păpădie ce te vrei statuie 
spirit oglindit de Lună în gîndurile 
din care se naşte furtuna unei noi dimineţi 
în pustiul inimii pierdute în deşertul 
îmbrăţişărilor 
... de ce creezi Universuri 
în care să mă pierzi ?!! 
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Atunci când eram copil și lumea era 
lume, într-o zi ca asta se „alegeau” oile, în 
ajunul Sânicoarei. Adică se împărțeau 
fiecăruia după ce toată vara și toamna au 
fost în turma satului. O bucurie mare să le 
reîntâlnim știind că nu peste multă vreme 
urmau să apară și mieii. 

Legătura dintre om și animalele 
sale din gospodărie era privită ca o 
normalitate firească, multe din animalele 
din curte aveau nume, se discuta cu ele, 
practic erau din familie. Țin mine că unele 
oi purtau numele Băla, dacă era albă 
complet, Varoșa dacă era roșiatică sau 
Uacăra dacă era petecată. Venirea oilor 
acasă era asemănată cu întregirea familiei 
extinse. 

Se întâmpla ca peste vară unele oi 
să se îmbolnăvească, pe altele le prindeau 
animalele sălbatice și se întâmpla să rămâi 
în pagubă. Dar așa cum era lumea, cu 
lipsuri, țin minte că ciobanul mai „rezolva” 
asemenea lipsuri prin donarea unei mieluțe 
sau a unei mioare, așa cum li se spune oilor 
care sunt tinere și nu au fătat niciodată. Dar 
nu se ținea mânie și pentru atâta lucru, de 
asta am spus mai sus că lumea era lume. 

Tot atunci, în ajunul lui Moș 
Nicolae ne puneam ghetele, așa cum erau, 
după posibilități, în pervazul interior al  

 

Mă voi închide în cuvinte 

 

Printre crengile nopţii mă scurg, 

luna în ochi, obsesiv, mi se zbate 

și aripi de gânduri istovitoare, 

prin mine, vâslesc, parcă spre moarte. 

Să rămân, mi-ar fi crucea mai grea 

și trupul biciuit de vorbele seci, 

ce vor pătrunde adânc, ca și otrava, 

prin venele tremurânde și reci... 

Și-atunci, mă voi închide în cuvinte, 

cu buzele arzând până la sânge; 

oricât de tare mă vor durea spinii în carne, 

nu voi răni îngeri, pentru a mai plânge! 

O picătură din vinul cel dulce 

îţi voi cere să-mi torni în gura amară, 

iar când ceasul, grăbit, mă va strânge de 
mână, 

tot mai frumoasă, scrijelesc în mine o 
gară... 

MAGDALENA DORINA SUCIU 

geamului și speram ca măcar o jordă 
ornamentată să primim. Nu știu de ce, dar 
nu am privit niciodată jorda aceea ca pe 
ceva punitiv, ci ca un posibil cadou, o 
urmă că Moș Nicolae a trecut pe la noi. 
Boxăleam (dădeam lustru) cizmele și poate 
că cel mai des asociam acest moș cu un 
fular, ciorapi, o bomboană de zahăr, rareori 
cu o portocală... dar era bine și ne ajungeau 
și ne foloseau. Să nu credeți că moșul 
trecea peste tot și pe la toți. Un muncitor la 
CAP nu avea salariu, iar o parte dintre 
colegii noștri de joacă rămâneau și fără 
cele de sus. Dar le împărțeam cu ei, mai 
ales dulciurile și era bine. Acesta era 
semnalul să începem a învăța colindele. 
Crăciunul e aproape! Porcul trebuia tăiat și 
hainele pregătite. De Crăciun ca și de Paști 
musai trebuia să ai o haină nouă. 
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S-a născut în 12.06.1962, în Săcele, 
județul Brașov. Locuieşte în satul Chiuruș 
din județul Covasna. De profesie, inginer 
silvic, fiind încadrat în funcția de secretar 
(tehnic), la Ocolul Silvic Comandău din 
localitatea Covasna. 

A absolvit Liceul Silvic din 
localitatea Gurghiu – Mureș, promoția 
1981. Este licențiat în silvicultură și în 
științe juridice. Este căsătorit din 1988 și 
are o fețiță minunată, Beata Beatrix. 

Este membru al Filialei Brașov a 
Ligii Scriitorilor Români. 

Scrie poezie despre natură și despre 
spiritualitate. 

Laureat al premiului de merit 
oferit de Fundația NAJI NAAMAN, 
2017. 
 
Apariții editoriale:  
-„Poezii” (semnat Artangel), Ed. „Petru 
Maiorˮ, Reghin, 2008; 
-„Poezii”, vol. II (semnat Artangel), Ed. 
„Petru Maiorˮ, Reghin, 2008; 
-„Versek” (semnat Artangel), Ed. „Petru 
Maiorˮ, Reghin, 2008; 
-„Iubirea” – poezii (semnat Tóth Árpád-
Artangel), Ed. Charta, Sfântu Gheorghe, 
2010; 
-„Întâlnirile omului cu ursul” (semnat Tóth 
Árpád Artangel), Ed. Charta, Sfântu 

Gheorghe, 2011; 
-„În dulcele grai vânătoresc. Alte întâlniri 
ale omului cu ursul” (semnat Tóth Árpád 
Artangel), Ed. Charta, Sfântu Gheorghe, 
2011; 
-„Iubind pădurea şi divinul” (semnat Tóth 
Al. Árpád), Ed. Eurocarpatica, Sfântu 
Gheorghe, 2012; 
-„Peregrinând printre ani, pe sub mantia 
timpului” (semnat Tóth Al. Árpád), Ed. 
Euro-Print, Bacău 2013;  
-„Petale de zori” (semnat A. Artangel), Ed. 
Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2013; 
-„Întâlnirile omului cu ursul” (semnat Tóth 
Árpád), Ed. „Petru Maiorˮ, Reghin, 2014; 
-„Întoarcerea fiului risipitor” (semnat Tóth 
Árpád Artangel), Ed. Eurocarpatica, Sfântu 
Gheorghe, 2014; 
-„Crăiasa naturii și copiii ei”, Ed. „Petru 
Maiorˮ, Reghin, 2014; 
-„Nihil sine Deo”, Ed. „Petru Maiorˮ, 
Reghin, 2015; 
-„Emberek, akik találkoztak a medvével”, 
semnat Tóth Árpád, traducere în limba 
maghiară de Szabó Mária; 
-„Queen of the nature and her children„ 
(trad. în limba engleză Dragoș Barbu), Ed. 
„Petru Maiorˮ, Reghin, 2016; premiul de 
merit al Fundaţiei Naji Naaman. 
-„Întâlnirile dintre omul bun și ursul brun„ 
(semnat Artangel), Ed. „Petru Maiorˮ, 
Reghin, 2016. 
-„Flautul care cântă iubirea divină” 
(semnat Artangel), Ed. „Petru Maiorˮ, 
Reghin, 2016. 
-„Whispers of the wild” (semnat Artangel) 
- translated into English by Dragoș Barbu, 
Ed. „Petru Maiorˮ, Reghin, 2017; 
 
Boncănitul cerbilor 
 
Frumoși sunt pașii-n zori de zi, 
Prin munții de aramă, 
Înainte de a ne trezi, 
Poienile te cheamă. 
 
Ai văzul foarte dezvoltat 
Și auzul e la fel, 
Mirosul ți l-ai adaptat, 
Pentru oricare duel. 
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La patru ani ai gâtul zvelt, 
Iar copul ți-e subțire, 
Boncănești des – lucru cert... 
Îndelung, să dai de știre. 
 
La șapte ani ai gâtul gros 
Și un corp cu mult mai plin, 
Ținând capul mereu în jos... 
Ca atunci, când eu mă-nchin! 
 
În timp, anii se dublează 
Și târziu ieși la pășune, 
În zori când se luminează, 
Pornești iarăși spre pădure. 
 
Dar boncănești mai rar și scurt, 
Cu mișcări mult mai domoale, 
Nu mai e ca la-nceput, 
Stând în mocirla moale. 
 
Mormăi dacă esti puternic 
Și sigur ești pe ciute, 
Iar cârdul îți e sfetnic, 
Prin calitățile-i avute. 
 
Ești tânăr? Mugești îndelung 
Cu glasul tău subțire, 
Dar ciutele nu te ajung... 
Ești fraged pentru iubire! 
 
Boncăneșți de multe ori 
Ziua în amiaza mare, 
Prin poienițe, printre flori, 
Când sunt nori și nu e soare! 
 
Sau în mocirlă când te scalzi, 
Pe pământ când stai culcat. 
Versanții însoriți și calzi, 
În straie noi s-au îmbrăcat! 
 
Când lupii și câinii hoinari 
Apar, liniștea dispare... 
Voi, regi ai munților, cei mari, 
Trăiți în disperare! 
 
Când zăpada-i scorțuroasă 
Și lupii vă-nconjoară, 
În pătura-i prea groasă, 
Viața nu vă e ușoară! 
 

Căci atârnă de-un fir de păr 
În vuietul pădurii, 
Nemaiavând astâmpăr, 
Cu gâtu-n ceru-i gurii! 
 
Având ochii plini de lacrimi, 
Umeziți, priviți doar cerul, 
Acum dispar dorinți și patimi... 
Și-ați fost tari, ca și cezarul! 
 

08.09.2018 
 
Frumusețile vieții trecătoare 
 
Frumusețile vieții trecătoare 
Doar în clipa morții le vom estima, 
A Divinului iubire cea mare, 
O vom înțelege și o vom stima! 
 
Căci în această viață trecătoare 
Am tot făcut ce am crezut că-i bine, 
Sufletul cu a lui înregistrare, 
În alte sfere mari ne va susține. 
 
Căci Divinul știind totul despe noi 
Vom simți efectul răului făcut, 
De-am fost un înger în viață, sau gunoi, 
Vom fi judecați, dar timpul a trecut! 
 
Așteptăm din nou reîncarnarea 
Și sufletul  își alege părinții! 
Pe pământ în lumea aceasta mare, 
De ce nu vom putea trăi ca sfinții? 
 
Dumnezeu este oceanul de iubire, 
Iar noi  suntem niște simple picături, 
Pentru a trăi mereu în fericire, 
Căci spre Rai... nu sunt poteci cu 
scurtături! 
 

04.11.2018 
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Într-o zi de sabat 
 
Ne-am născut într-o zi de sabat, 
Am dormit două vieţi pentru una 
Şi-am simţit cum îmi pleoape îmi bat 
Nopţile ce-şi primiseră-arvuna. 
 
Eram tu, eram eu, eram noi, 
Am fost pâinea şi vinul - potirul, 
Am fost ce am fost amândoi: 
Pământul, lumina și birul. 
 
Am deschis o fereastră spre cer, 
Să privesc, să privești către mine, 
Însetat și flămând de-adevăr, 
Am simțit că sunt una cu tine. 
 
Prin Dumica Tomii desculți, 
Am iertat și-ai iertat ce mă doare, 
Din lumină şi lut renăscuți, 
Am aflat că iubirea nu moare. 
 
Omul de zăpadă 
 
Pe când purtam în suflet infinitul 
Şi mă îndrăgosteam adesea de luceferi, 
Nu mă durea nici visul, nici sărutul, 
Nici nu credeam că vei putea să suferi. 
 
Nu mă-ntrebam de ce gândeam în versuri, 
De ce scriam mereu fără să vreau răspuns, 
De ce-nvăţam pe rând atâtea mersuri, 
Dar niciodată nu-mi erau de-ajuns. 
 

Iubeam zăpada, oamenii, misterul, 
Ca pasărea ce îşi iubeşte zborul; 
Pe flori de colţ se răstignise cerul 
Când am atins pământul cu piciorul. 
 
Şi am privit în jurul meu străină, 
Mă transformasem într-un fulg de nea, 
Eram pe cer o pată de lumină, 
Eram tot eu, dar nu eram a mea... 
 
Cum să mă chem să locuiesc în mine, 
Cum să mă strig să pot să mă aud, 
Cum să privesc prin ochii mei de mâine, 
Când sufetul rămâne trist și nud? 
 
Ah, omul de zăpadă încă tace, 
A rupt din calendar o altă filă 
Şi îi zvâcnesc cuvintele-n torace, 
Cu gust de vise şi de clorofilă. 
 
Un ac de ceasornic 
 
Pe frunza de mirt lumina coboară, 
O sferă albastră îşi plânge un dor, 
Petale de visuri încep să te doară 
Și simți între pleoape o urmă zbor. 
 
Lumina se naşte în ochi de copii, 
Prin talpă îţi urcă iar verdele crud, 
Te strânge în braţe dorinţa de-a fi, 
Să curgă prin tine porunci din Talmud. 
 
O zi șchiopătează, o doare tăcerea, 
Ermetic se-nchide dorinţa în sâni, 
În umbre trecutul găseşte plăcerea; 
De fluieră coasa, nu poţi să amâni. 
 
Cămașa e nouă și mirele-așteaptă 
Ca ora să-nghită secunda din far, 
Spre turnul uitării mai urci pe o treaptă 
Să ceri doar iubire în clipa de har. 
 
Cuvântul rămâne alt chip să primească, 
Auzi cum te strigă pe nume un gol, 
Din golul din tine alt gol să se nască, 
Actorul acceptă și ultimul rol. 
Crucea 
 
Deschizi ferestrele spre cer, 
O cruce de lumină plânge 
Și simți o curgere-n eter - 
Un verde crud ascuns în sânge. 
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Pe axa vieții reprezinți 
Păduri de pin și fii de înger, 
Veșmântul dezbrăcat de sfinți 
Și mugurul plesnit de sânger. 
 
Ești tu, tot tu, renaști murind, 
Oglinzile sunt răsturnate, 
Iar amintirile cuprind 
Un cerc tăiat pe jumătate. 
 
Surâsul unui crin ți-a șters 
Din palme semnul lui Saturn; 
Să poți să-nveți același mers, 
Dă drumul viselor din turn. 
 
Din ceara cursă în altar, 
Prin mirul picurat din pleoape, 
Primești lumina ca un dar, 
În care lutul să se-ngroape. 
 
Se înmulțește doi cu doi, 
Ca trei în toate să rămână, 
Şi un trifoi cu patru foi 
Începe să se descompună. 
 
Renaște Unul la-nceput, 
Din umbră doi vrea să-l ajungă, 
Dar trei devine absolut, 
Ca aminul să nu mai plângă. 
 
Cel din urmă dar 
 
Când dezbrăcat de umbre vezi trecutul 
Și nuferii pe gene înfloresc, 
Când în lumină se preface lutul, 
Să poți ierta păcatul omenesc. 
 
În iad n-ai coborât din întâmplare, 
Ca Iov ai fost adesea ispitit 
Şi ai crescut pe muntele de sare 
Cioplit din crucea unui asfințit. 
 
Un înger a venit să te îndrume 
Și-a coborât pe șaua unui nor, 
Într-o cometă ce nu are nume, 
Din veșnicia clipei fără dor. 
 
La întâlnire ți-a adus o hartă 
Și-o carte învelită în ziar, 
S-a închinat, te-ai închinat la soartă, 
Primind iertarea - cel din urmă dar. 

 
 

 
 

S-a născut la 24 martie 1958, în 
comuna Mihăeşti, Judeţul Vâlcea, actual 
locuiește la Râmnicu-Vâlcea. 
Membru al Uniunii Scriitorilor Europeni 
din Moldova. 

A colaborat în calitate de editor și 
ziarist, în diferite publicații, la cotitdianul 
„Actualitatea vâlceană”. A participatr la 
emisiuni TV şi Radio locale și naționale. 
Are colaborări și apariții la mai multe 
reviste on-line și grupuri literare. 

Participant activ la lansări de carte, 
unde a susținut mulți autori cunoscuți sau 
la început de drum în literatură. Apariții la 
emisiuni de televiziune la VTV ,VL1, 
ETALON, la emisiuni de radio, antologii, 
are cronici scrise, participă la târguri 
internaționale de carte ca „Bookfest” și 
„Gaudeamus”, tabăra Internațională de 
poezie „eCreator” 2017. 
Cărți publicate: 
„Scrisori către Eva” – editura „Singur”- 
2014, cu răsunt la festivaluri, radio și tv. 
„Îngerul timpului” – editura „Singur” – 
2015, cu peste 15 lansări în diferite locații. 
„Baleiajul vieții sau impedanța spaimei” 
– 2016 
„Iubire cu gust de Marsala” – 2016,  

În pregătire un volum de cugetări și 
aforisme, un volum de proză scurtă, 
volumul de versuri „Dincolo de 
întuneric” și un roman! 
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Testamentul sufletului 
 
Uneori sufletul se scrie pe sine 
precum o pasăre călătoare 
care se izbește de viață, 
în piruete disperate, scrijelind 
cu pana de sânge rămasă, 
testamentul! 
Alteori sufletul zboară 
desenând speranța 
undeva, în alt tărâm fără 
durerea zborului! 
 
Aici sunt puține cruci 
 
am văzut locuri cu puține cruci 
unde viața este nemuritoare 
acolo oamenii nu au vârstă 
sau dacă au 
au uitat-o 
așa intenționat... 
pe acolo dracul nu are haltă 
vede multe mănăstiri 
și sperios din fire 
nu intră... 
din crucile astea vechi 
crește verdeață 
și flori cu parfum de măr 
viața se odihnește 
după o gură de apă de izvor 
și stă la taclale cu lemnul din mănăstire 
cu ei cei ascunși în cruci 
și nimeni nu știe 
să fie aceasta tărâm de poezie!? 
 
Zina 
 
eu simțeam atunci 
că picioarele femeilor ard.. 
când aveam teamă 
mă țineam agățat de 
de picioarele ei salvatoare 
atunci a venit o vară tristă. 
era un boboc galben căzut pe caldarâm 
filmul unde măicuța 
care moare în biserică- 
războiul era de vină. 
ea între blănile reci de brad 
eu disperat agățat de brațele mamei 
nu a mai mers la procesiuni 

unde dorm florile arse 
visez iar visez 
cum am aceea iubire-n oase 
iubire de copil matur 
ce simte arderea iubirii răpuse 
a unei flori numită Zina! 
 
Culoarea vârstei 
 
tâmplele mele nu mai glumesc... 
atunci eram crud 
aveam vocea nestinsă 
acum am totul din ce se pierde.. 
copacul ăsta 
este gol de păsările din mine 
frunzele lui trec prin mine 
ca o desțelenire de frunze în devenire 
ironia face să încep să glumesc 
cu tine cu mine... 
cum să mai colorez ce am în mine 
 
Felie de necuvinte 
 

poezia este ca felia de pâine 
te uiți peste gardul lui Nichita... 
mai furi cuvinte care nu ucid 
cum să aduni păsări 
care nici nu vorbeau 
nici nu zburau 
care aveau cuvintele 
pictate pe aripi pe minte 
cum să cobori de pe gard 
cuvintele zboară 
multe cuvinte... 
iar tu așa suspendat 
poți să cazi dincolo de gard 
pentru o felie de ne cuvinte.. 
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Neînțelegere 
 
Foșnesc pe dealuri cucuruze 
Când vântul toamnei le-nfioară, 
În croncănit aduce-acuze, 
Din vârf de plop, bătrăna cioară. 
 

Că prea devreme vara-mi pleacă 
Luând cu dânsa cea căldură, 
Că n-ar strica mai steie-o leacă 
Să-mi îndulcească neagra mură. 
 
Că prea puțin îmi fost-a soare 
Și mult, prea mult înnourat, 
Că anul ăsta a fost răcoare 
Și-n pene a cam tremurat. 
 
Că până vine iar e anul, 
Că prea se-ntinde la povești, 
Că niciodat’ nu-și face planul 
Și nu-mi mai stă nici de-o plătești. 
 
-Doar vorbe, clămpănește-o barză 
Din cuibul ei, pe-un vârf de șură,   
Ce vrei? un an să ne tot arză 
S-o înjurăm peste măsură? 
 

E bine-așa, cu frig, cu soare, 
Cu uscăciune și cu ploi, 
Cu îndulcita cea răcoare 
Și colb fierbinte vara-n toi. 
 

Cu primăvara-nnoitoare, 
Cu vara care ne topește, 

Cu toamna plină de culoare, 
Cu iarna, când mi se răcește, 
 

Avem bogăt de unde-alege 
Să-și ia pe voie, fiecare, 
Cu tine nu-i a te-nțelege 
Bătrână cioară, bârfitoare. 
 

Eu plec că-mi place caldul verii 
Și după ea mă duc acum, 
Mai vin când înfloresc iar merii, 
Așa că vezi-ți tu, de drum. 
 

14.09.2017 
 
Tăinuitele-amintiri 
 
Într-o țandără de gând, 
Strâns-am Doamne, rând pe rând, 
Ca hapsânul cel flămând, 
Taine, vise-naripate, 
Simțăminte lăcrimate, 
Îndulcitele păcate, 
Nu le știe orișicine, 
Doară sufletul din mine 
Ce făcut-am eu, cu cine. 
 
Și cândva, ’n-a vieții toamnă, 
Ca un leac pe-o veche rană, 
Am să chem de-acol să-mi vie 
Raiul din copilărie, 
Al meu suflet să-l mângâie. 
Și-ncă-ntâia mea iubire, 
Lăcrimată fericire, 
Clipa vieți s-o-nfioare, 
Arză ca o lumânare 
La-nsfințitele icoane 
Din pridvorul ăstei, toamne. 
 

* 
Gânduri, stoluri de cocoare 
Prin ființa mea să zboare 
Și la inimă-mi coboare. 
Să îmi ia pe sub aripă  
Tăinuita mea clipită 
Dintr-o vreme-n care-am fost, 
Și-n visare, drum întors 
Să-i fac inimii plăcere, 
S-o-ndulcesc, cu-n gând de miere. 
 
13.09. 2017 
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Reculegere 
 
După atâtea rătăciri prin memorie, 
îmbătrânim, 
când prânzul timpului, 
fastuos ia totul în zbor ușor 
cu aripi încă de zori netăiate; 
 
lumina poemelor serii 
îmbracă mătasea țesută 
prin ceară de toamne 
pe scenă în flăcări, 
când fluturii mari lustruiesc 
felinarul cel mare; 
 
într-o hârjoană a limbilor, 
la porțile cimitirelor 
se spun poezii 
la întoarcerea tiptilă a bătrânului 
sub surda ureche a casei; 
 
bufnița și îngerul 
privesc îmblânzita săgeată 
cum mângâie lemnul, 
spulberând neîncrederea 
prin rătăcirea noastră de-aseară, 
tot mai zadarnică. 
 
Secunda mea de pământ 
 
Să ascult cântecul unic 
la munte am venit cu inima-ntreagă, 
măr rotund pulsându-mi în carne; 
 
la piatră am venit, 
mai tăcut ca niciodată, 
să învăț lecția cufundării 
în cuvântul fără întoarceri; 
 
pe câmp am ieșit 
cu tot alfabetul germinației, 
să cunosc respirația acelui mesteacăn; 
 
pentru o gură de aer 
muntelui, 
pietrei, 
câmpului 
le dăruiesc acum 
secunda mea de pământ. 
secunda ce sunt. 

 
 

 
S-a născut în 15 iunie 1975 la 

Constanța. De profesie psiholog. 
2000-2004, absolvent al Univ. „Ovidius”, 
Facultatea de Psihologie și Stiinţele 
Educatiei, Constanța. 
2010: Master „Psihologie Militară” în 
cadrul Universității „Ovidius” Constanța, 

− Autor al lucrărilor: 
− „Relația dintre stresul profesional, 

reactivitatea emoțională și anxietate în 
organizațiile de risc”; 

− „Oglinzi de stele”, 
− „7 Povesti terapeutice”, 
− „Fabrica de timp”, „Interogații” 

„Miorița 2.0” care include un roman, mai 
multe nuvele și câteva poezii. 
 
 
Pas ritmat 
 
Pas ritmat, cadenţat... 
De clovn de circ ...în bâlci 
Pe brânci când ne jucam 
de-a râsul plânsul de actor.. 
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Pe vale…pe deal… 
De-a râsul plânsul 
de soldat îngenuncheat… 
Cu patul armei cătând 
pământul rânced, 
ca strigătul umed de prunc nenăscut, 
Și stingher, un braţ frânt stă agăţat 
de un deget trăgaci ..când Pac.. 
Penița instrument străpunge 
săgeata prin cuvinte de-un roșu sângeriu… 
În vreme ce pe buze-s legăminte… 
Și au mai fost rostite mii de jurăminte.. 
Și poetul tăcut.. 
Și brațul frânt.. 
Și patul armei zăcând mut.. 
Și-o săgeata-n cuvinte.. 
Și mii de legăminte.. 
Mi-e sete de o ploaie de credințe.. 
Da.. De-o ploaie de credințe 
și-un consens Naţional.. 
El ..., Soldatul, nu a murit în van .. 
Ci pentru a renaşte conştiinţa unui neam. 
 
Noi învăţăm... 
 
Noi învăţăm în general prin Imitaţie, 
Dar Adevărata Evoluţie apare 
printr-un exerciţiu de Formare şi Educaţie, 
Iar progresul prin Asociaţii Naţional-
Culturale, 
Unde ar trebuii în primul rând 
discutate acele lucruri 
care se pot face 
şi nu se pot face într-o anumită Societate 
ieşită din găoacea Istoriei Tenace, 
Da... să vorbim despre Istoria României 
Mândre, 
plina de Tradiţii, Legende, 
Mituri şi încărcată mai ales 
de-o Sfântă Conştiinţă Naţională... 
Nu una Rezumată , 
...nu una fragmentară... 
De Istorii Recente dar fără de substanţă 
şi fără de Trecut... 
Posibile doar prin încercarea 
de îngustare a câmpului Conştiinţei 
Naţionale 
prin exerciţii de Diversiune... 
şi...sau Disimulare, 
ori prin încercarea de diminuare 

a Instinctului de Conservare 
al acestui Neam din care 
s-a născut Marea cea Mare. 
 
Şi la-nceput... 
 
Şi la-nceput a fost Cuvântul, 
cel care matură pământul, 
Şi Energia Creatoare ce-ncapsula 
întinsa zare, 
La început a fost sămânţa 
şi înflorea în ea Credinţa, 
Şi tot ce-a fost şi-o fi să fie, 
s-ontoarce din sămânţa-n vie, 
Şi-atunci, din vie mai apoi, 
Într-o Credinţă mai de soi, 
Şi din Credinţă pentru voi, 
Va dăruiesc viaţă-napoi, 
Că nu degeaba voi speraţi, 
Şi vă doriţi ca să-mi fiţi frați, 
Când Cuvântul mi-adăpaţi, 
Sufletul vi-l integraţi, 
Hai să fim cu toţii fraţi, 
Hai să-i respectăm pe taţi, 
Să-ndrăgim a lor copii... 
 
Să nu mai construim în van, 
fără de temelie-un neam, 
Să găsim măsura-n toate, 
să le-arătăm că se poate, 
Căci stau şi simt că dăinuim 
de mii de ani pe-acest tărîm, 
Să nu lăsăm să tragă-n van, 
 mîndria şi orgoliu-un neam, 
Când măcinaţi de-un dor mărunt 
este păcat să emigrăm spre alte neamuri, 
ș-alte zări, 
Să facem visului cărare, să expirăm 
Lacrimi şi sfinţi, 
Să inspirăm Doruri cuminţi, 
Şi nai de vis, Bucium de dor, 
să şuiere prin oase, Zbor... 
 
Că n-am plecat ca frunza-n vânt, 
Ci-am fost Credinţă şi Cuvânt. 
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S-a născut în 18 octombrie 1952, loc. Iernut-
Deag, jud. Mureș; 
Cărți și plachete publicate: 
„Seară cu lună” (Colecția revistei „Orfeu”, 
Tg. Mureș, 1999); 
„Lacrimi de toamnă” (Colecția revistei 
„Orfeu”, Tg. Mureș, 2000); 
„Reverberații” (Editura „Brăduț”, Tg. 
Mureș, 2001); 
„Petale de mac” (Editura „Brăduț”, Tg. 
Mureș, 2003); 
„Cerul răsfrânt în oglindă” (Editura 
„Star”, 2003); 
„Rugă firului de iarbă” (Fundația culturală 
„Cezara”, Tg. Mureș, 2006); 
„Geamătul frunzei” (Editura „Brăduț”, Tg. 
Mureș, 2004) – coautor; 
„Stindardu nostru-i demnitatea” (Editura 
„Nico”, Tg. Mureș, 2009); 
„Se-ascunde vântul în clepsidră” (Editura 
„Nico”, Tg. Mureș, 2013); 
„Dorul de Deag” (Editura Vatra Veche, Tg. 
Mureș, 2018). 
Premii obținute: Concursul de creație 
literară „Elena din Ardeal”, Târnăveni, 2002; 
Festivalul Național de Poezie religioasă 
„Credo”, Tg. Mureș: în 2002 – Premiul 
Editurii „Tipomur”, în 2003 – Premiul 
Fundației Culturale „Vasile Netea”, în 2004 
– Premiul Direcției Județene pentru Cultură 
Mureș; Premiul pentru poezie al Revistei 

„Ambasador”, Tg. Mureș, 2002; Premiul 
Festivalului de poezie „Prima iubire”, 
Reghin, 2003; Premiul Festivalului 
„Romulus Guga”, Tg. Mureș, 2005; 
Mențiune, Festivalul de poezie „La porțile 
visului”, Reghin, 2005; Mențiune, Concursul 
de creație „Carmen Patriae”, Brașov, 2007; 
Premiul Festivalului „Romulus Guga”, 2018. 
Redactor la revistele „Concret” și 
„Ambasador”, Tg. Mureș; 
Membru fondator al Clubului Național de 
Haiku „Bucurii efemere”, Tg. Mureș; 
Membru al Societății Române de Haiku, 
București; 
Membru al Ligii Scriitorilor Români. 
 
Nu cunoaștem cuvântul „Pribeag” 
 
Semănând doine în cuib de semințe 
Și călărind munții pe drum de căruțe, 
Românul, ce-i frate cu codrul de fagi, 
Nu poartă în sine cuvântul „pribeag”. 
 
Cupola din munți îi e creștet de casă, 
Blândețea câmpiei e talger pe masă. 
Cireșii gătiți cu cercei la urechi 
Sunt, mână în mână, copiii perechi. 
 
Când curge spre „țară”, doinind din caval, 
Cu apele repezi săltând val pe val, 
De sfântă iubire e cântecul lor, 
Ce blând se răsfiră pe aripi de dor. 
 
Din Putna privește Ștefan(ul) cel Mare, 
Mihai de la Turda se saltă-n picioare, 
Târgoviștea sare cu Mircea, Bătrânul, 
Iar moții-l aclamă pe Iancu, românul. 
 
Când țara mustește de bravii eroi, 
Când sângele lor curge-n vene la noi, 
Când frate pe frate-l întâmpină-n prag 
Cum să cunoaștem cuvântul „pribeag”? 
 
Doar ție… 
 
Mă doare încă 
dragostea mea de tine 
cum cuvântul sângerează 
la naștere buzele; 
cu ninsoarea de miei 
aș vrea să te cern 
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pe patul de frunze 
cu muzele. 
 
Nu mă zbura 
în teiul ne-nflorit 
de rândunica-n zbor 
să-ngheț de dor, 
culege-mă într-o floare de mac 
și fă-mă inelul pe deget 
sau de praznic colac. 
 
S-a ofilit clepsidra 
și nisipul argintat 
îi bate la porți, 
răscumpără clipa 
din roata-n rotire 
că poți. 
 
Fă-mă scamă de nor 
pe șoim rotitor 
în picaj, 
și pune-mă 
la tine-n bagaj; 
arată-mi din inima-ți 
ochiul deschis, 
de mulți preavăzut 
de nimeni atins. 
 
Aluat de olar 
în mână-ți voi fi 
pentru încă un veac 
pentru încă o zi. 
 
Fugarul 
 
ușa deschisă mă izgonește 
ca pe o zdreanță 
din propria-mi formă 
rădăcina-mi refuză sprijinul 
de stabilitate 
trunchiul osos se clatină 
bătut de patru vânturi 
mi se albesc degetele 
crescute în rotunjimi de frunze 
aș vrea să mă întorc 
și nu pot 
aș vrea să merg înainte 
și nu pot 
nu pot, nu pot 
 

Cârmaciul voi fi eu 
 
De vrei să urci în barca mea, 
eu nu te voi opri, 
dar nu voi pune vâsla-n mâna ta 
oricine-ai fi. 
 
Cârmaciul voi fi eu, 
mereu, 
mai repejor sau mai încet, 
și-acest verset mereu am să-l repet. 
 
Bujorul crește în grădini sub ploi, 
într-un pământ mânjit de bălegar, 
mirositor și-amar, 
tinzându-și cupa-amforă spre noi. 
 
Voi libera în spuma albă barca, 
crescută-n valul spart de geamandură, 
fereastra nopții-și va închide pleoapa, 
iar vâsla va cădea-n afundătură. 
 
Un trandafir aprins în barba verii 
ce-și risipește tot parfumu-n zori, 
își crește-n apărare spinii grași, 
că și-n privire îți răsar fiori. 
 
Iar barca va sălta îndoliat 
pe crestele ce nu-și mai găsesc locul, 
când cerul se unește cu abisul, 
murindu-ne în neștiință jocul. 
 
Cârmaciul am fost eu, mereu, 
mai repejor sau mai încet, 
și-acest verset 
n-am cum să-l mai repet. 
 
Rugă 
 
De ce-mi dai gângurit de prunc 
și-n loc de pat îmi dai hamac? 
Rostogolește-mă spre visul 
când nu eram decât colac. 
 
De ce-mi dai vineții-n genunchi 
și coatele mereu zdrelite? 
Rostogolește-mă-n furtuni 
și-n câmp cu ape despletite. 
 
De ce-mi dai frică-n loc de griji 
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și tremur greu, nu îndurare? 
Rostogolește-mă pe roți 
dându-mi pecetea de iertare. 
 
De ce-mi dai nechezat de cai 
și mă înlocuiești cu vântul? 
Rostogolește-mă în mine 
și află-n miezul meu cuvântul. 
 
De ce-mi lipești de buze muza 
și mă aprinzi c-o stea albastră? 
Rostogoleșe-mă în haos. 
Tu veșnic ești, 
Eu – vina noastră! 
 
Mai stai! 
 
Mi-e dor de-atâta verde strâns în iarbă, 
mi-e dor de curcubeiele din salbă, 
de sânul tău pe care capu-am pus 
când soarele se revărsa-n apus. 
 
Mi-e dor de roșul strâns în mere coapte, 
de nopțile ce le-mpărțeam în șoapte, 
de subțioara-ți caldă de fecioară, 
de râsul tău voios din prima seară. 
 
Mi-e dor de un albastru de azur, 
de mâna cingătoare de-mprejur 
când se-nfrățea cu mâna ta de fată, 
descătușând iubirea ferecată. 
 
Mi-e dor de codrul de stejar din coastă, 
de-ntâiul martor al logodnei noastre, 
de soarele ce s-a oprit să vadă 
prințesa-ncoronată lâng-un prinț cu spadă. 
 
Mi-e dor de-un gângurit de mogâldeață, 
de dulcea-i revărsare în viața-mi, 
de albul strâns în florile de mai. 
Te rog din suflet, 
 nu pleca, 
  mai stai! 
 
59 56 00 
 
Mi s-a făcut dor de Nichita... 
Și cum timpul 
îmi atârna de „gangul unei stele” 
am format 59 56 00; 

mi-a răspuns telefonul adormit, 
așezat pe MASA de lemn 
din constelația TĂCERII: 
- Nini a plecat 
cu calul cel de alb înaripat 
din buza zăpezii, 
să ningă miei în omătul livezii. 
Va trece pe la câmpul verde cu elegii, 
să răsară luna. 
Dacă vrei poți să-i scrii. 
Zicea că se-ntâlnește cu Nicolae 
și cu bădița Mihai 
la un de tei ceai 
și vor urca pe raze de stea, 
să întâlnească o căprioară însetată 
și pe Enghidu. 
 
Bocet la „Moartea căprioarei” 
 
Coboară uscată spre vale 
pădurea de brazi... 
O căprioară-și arcuiește grumazul 
din ieri înspre azi. 
 
Nefericita căprioară însetată, 
visând lin la șerpuitul curs peste piatră. 
 
Soarele sfârâind din cuptor 
se scurge prin munți. 
Cioturi de brazi sângerează-n 
genunchii desculți. 
 
Sub perdeaua nopții 
coboară la izvor 
din înălțimi de munte mireasa-mi cu dor. 
 
Un vânt pustiit de arșiță, 
aproape murit; 
pe cerul înalt zboară flăcări 
în corbi de granit. 
 
Prin buzele-i uscate ieșeau fuioare seci, 
pârjol și frunze moarte răscumpărau poteci. 
 

Se-ndreaptă spre zână, vicleană, 
o limbă de foc, 
un strigăt străbate pădurea 
și moare pe loc. 
 

Cu inima plânsă peste ochii-adormiți 
am curs valuri-valuri de lacrimi fierbinți. 
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S-a născut pe 3 februarie 1969 în 
localitatea Ștefănești, județul Argeș, 
absolvent al liceului industrial nr. 3 C.F. 
Pitești, promoția 1987. 

Este administrator într-un complex 
rezidențial din Otopeni. A început să scrie 
versuri 
destul de târziu, la vârsta de 47 de ani 
dintr-o joacă. Le-a adunat, le-a aranjat 
frumos în strofe și așa a apărut poezia. A 
ales o temă destul de 
cunoscută...IUBIREA. 

La îndemnul prietenilor a fost 
nevoit să publice. Și așa, în 2017, pe 11 
octombrie lansa la Biblioteca Județeană din 
Pitești , primul volum de versuri intitulat: 
„Iubirea curcubeu de vise” 
 A publicat în diferite antologii în 
țară și străinătate, în reviste și a fost 
apreciat cu diplome sau medalii. 
 
Te rog, nu! 
 
 
Nu cânta aleatoriu toate notele cu mine, 
Când prin sute de solfegii căutam un ritm 

al nostru, 
În privirea-ți fără vină dansau 
șoaptele-n albastru, 
Și-a ta noapte minunată 
nu voiam să se termine 
 
Nu visa până în zori toate visele cu noi, 
Uită-mă ascuns în tine și în zidul tău 
de...Ană, 
Sărută-mi rana tristeții din lacrima 
de sub geană, 
Vreau să fi a mea enigmă 
și în viața de apoi 
 
Nu ascunde într-un ieri tot ce ne puteam 
dori, 
Singurul păcat al sorții...ne păstrează-n 
amintire, 
Tu dorință, eu dorință şi-un târziu plin de 
iubire, 
Ca să fi a mea în toate am îngenuncheat 
ardori 
 
Nu mă rătăci-ntr-o noapte când nu am 
putut să-ți fiu, 
Un nedefinit festin din gândirea unui zeu... 
 
 
Unde-mi ești? 
 
M-a întrebat de tine vântul, 
unde ești? 
unde ai plecat? 
Voia să ningă 
cu petale de crini, 
peste freamătul 
din inima ta... 
M-a întrebat de tine norul, 
unde ești? 
de ce te ascunzi? 
Voia să te ude 
cu clipe de fericire, 
adunând mireasma 
dintr-un cuget de floare... 
M-a întrebat de tine marea, 
unde ești? 
unde ai naufragiat? 
Voia să-ți șoptească 
cu glasul sirenelor, 
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să te poată ajunge 
în depărtarea ta... 
M-a întrebat de tine noaptea, 
unde ești? 
unde te-ai dus? 
Voia să-ți prindă în plete 
șiraguri de stele, 
să-ți lumineze cărarea 
prin noianul de vise... 
Am întrebat de tine timpul, 
unde ești? 
unde să te caut? 
Mi-a răspuns că ești uitată 
într-o poveste nescrisă, 
rătăcind potecile ascunse 
în licărul din privirea ta... 
Voi trimite după tine dorul, 
pe coama unui curcubeu 
să mi te aducă neprihănită! 
Iar eu te voi aștepta 
la intrarea în paradis, 
unde vom dezgoli 
iubirea furată. 
 
Cu gândul doar la tine 
 
 
Adorm iubito cu iubirea ta, 
Undeva, în visul meu tăcut, 
Singurătatea mă vrea lângă ea 
Cu amintiri din rostul petrecut! 
 
Singuri şi trişti fugim din lumea noastră, 
Dezgoliţi de propriul jurământ, 
Ne tace totu-ntr-o privire-albastră 
Când dorul orb ne-ngroapă în trecut... 
 
Ne pierdem în tăcerea fricii noastre, 
Şi într-un cer ce plânge-n absolut, 
Te-ntruchipez din lutul unor astre 
Când pe buze-ţi scriu cu un sărut! 
 
Dar am rămas în clipa fără noi, 
Dintr-o eternitate condamnată, 
Ne osândim speranţa amândoi 
Şi rătăcim prin dragostea furată... 
 
Cu tine eu am adormit în gând, 
Măcar în vis...tu să mă poţi avea! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NINSOARE 

 
Toată ziua cum trece 
Cu trenul ce aduce prima ninsoare 
Se opreşte la hanul copilăriei noastre 
Beteală de ţipete pe stradă 
Bucurii de ninsoare cu copii 
Săniuţe cu zboruri albe 
Mânuţe înroşite de frigul crunt 
Să vină multă zăpadă 
Ieşind din visele iernii 
Cu umbrele colorate 
La spovedania zăpezii 
Feţele sunt albe 
Împărtăşiţi în ninsoare 
Oamenii ies purificaţi 
Sufletele lor devin zglobii 
În curând zăpada 
Cerne  zboruri albe 
Stele pe ziduri 
Nevoia de pace la spovedania iernii 
Poetul lacrimă ninsă 
Din pașii zăpezii 
Așteptând Sărbători fericite! 
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Dacă li s-a oferit ocazia că... 
dincolo ce nu se vede, e foarte mult ce nu 
se vede iar judecata se va face cu privire la 
ce este ascuns. 

La Izbiceni, când murea câte un 
veteran din Războiul ălˈ Mare, ori din Al 
Doilea, nu era „petrecut” la groapă de 
„muzică” (fanfară), ci de un gornist…(- 
nea Nicu Târș i se spunea, dar… s-a dus și 
el, a rămas doar o „linie” (stradă) cu 
numele lui…) – I-am dedicat ( în urmă cu 
mai bine de un deceniu) două poezici: 
„Niță Goarnă” și „Secretul lui Niță 
Goarnă”… - socot că veni vremea să vi le 
dăruiesc… 

 
Niţă Goarnă 
(Din ciclul, Oameni pe care i-am cunoscut) 
- se dedică lui nea Nicu Târș - r.k. 
 
Înalt, uscat, neras 
adus de spate ca un arc 
apare mai tot timpul pe-nserat 
călcând de sus nesigur, pe uluc 
ochind din nou cu-n jet anemic 
bătrânul nuc 
cu dreapta sprijină copacul 
sub braţ îşi ţine strâns trompeta 
pantofii-s uzi de-acum, săracul 
s-ar teme el de igrasie 

dar mai ales 
de coana Veta 
sacoşa cu „pomană” o ridică 
colacii-s una cu coliva 
în pungă-i terci 
dar tot mai frică-i e 
de mama Chiva 
ce linişte-i şi câtă beznă 
aşa o fi şi pe dincolo 
se-ntreabă filosofic 
omul 
stânga-mprejur 
cu pas de front 
soldatul lasă-n urmă pomul 
şi ia din nou în piept 
cărarea 
la patul lui de acas’ visând 
ar refuza chiar şi mâncarea… 
a doua zi de dimineaţă 
cu pas grăbit 
d’acasă pleacă Veta 
şi nu departe 
sub nucu’ ăl mare 
din piaţă 
găseşte-n colbul gros 
trompeta 
 
25 noiembrie 2006 
 
 
*** 
Dacă nu scriu aceste gânduri,învăţătorul 
Zenser Iosif, 
riscă o trecere în uitare pentru care aş 
pătimi… 
 
 
Otata 
(bunicului meu) 
 
în primele zile-ngheţate i se umflau 
picioarele 
şi-l dureau 
pustietăţile de sticlă ale siberiei 
i-au muşcat pe rând până la os 
degetele 
nişte cioturi hidoase 
un fel de puţişoare diforme. 
se lipea de soba fierbinte şi gemea şoptit 
doar pentru el 
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bunica nici nu-l băga în seamă 
ori se obişnuise 
ori nu-i păsa 
de când nu mai era bun pentru ea 
nevăzute scântei în spatele geamurile 
groase 
ale cercurilor negre 
faţa alungită 
adânc brăzdată 
cu trăsături ferme 
de bărbat frumos 
cândva, se lumina 
rareori 
un zâmbet complice i se lipea atunci pe 
obraz 
se visa 
tânărul învăţător printre prichindeii şvabi 
iubea copiii 
deseori le cânta cu vioara 
mai târziu, destul de rar 
ne cânta şi nouă duminicile de vară 
ce sărbători 
otata aşa îi spuneam 
chiar şi acum 
după atâţia ani 
 

 
 
 
 
 

DE PESTE PRUT 

 
 

 
 

Trecut au anii... 
 

Lacrimă de dor, lacrimă de sânge, 
O țară înfrântă și astăzi mai plânge. 
O limbă, un neam – dulce grai. 
Sol și sânge – gură de rai! 
 
Istorie... trist lexem de durere, 
Istorie... un secol de dorință și putere, 
Istorie... un vis, eternă chemare, 
Istorie... România Mare! 
 
Amalgam de sentimente, speranța trăirii, 
Și astăzi mai răsună peste maluri ecoul 
Unirii. 
Iubirea de Țară e diamant de sânge. 
Oase și eroi, România, nu mai plânge! 
 
Apa e mai apă și aerul mai aer doar acasă, 
Și pâinea mai caldă e pe masă. 
Și verdele ierbii e mai verde 
Și grâul mai galben crește, soarele lucește! 
 
Pământ românesc – Basarabia – floare de 
dor! 
Pentru  ,,Țară”, adevărații eroi nu mor. 
Secunde neîndurătoare, clipele aduc 
Unirea, 
Meleag natal – veșnică îți e pornirea! 
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Născut la 6 septembrie 1950, originar 

din orașul Ungheni, Basarabia, Moldova de 
dincoace de Prut. 

Studii superioare: Institutul de Stat 
de Arte Plastice „Vasile Suricov” din 
Moscova, Federația Rusă, Pictura de șevalet, 
Membru Titular al Uniunii Artiștilor Plastici 
din Republica Moldova, Conferențiar 
Universitar la Universitatea Tehnică a 
Moldovei și Poet în ultima instanță cu 5 
cărți editate:  

„Design poetic”, Antologie, 2 
volume în 2007 și 2008, 

 „Întoarcerea stelelor” - 2011, 
„Prologul marilor iubiri” - 2015,  

„Poezii îngemănate” - 2017 în 
colaborare cu Mihaela Ciubotariu din 
Botoșani, România. 

 Gata de tipar: „Fata de pe copertă”, 
în lucru „Poezii îngemănate, Rezist”, 
antologie în colaborare cu Ana Podaru. 

Participant la 3 antologii care au ieșit 
de sub tipar la sfârșit de decembrie 2018: 
„România, Țara mea de dor” - 8 poeme,  
„Noi am sărbătorit Centenarul Unirii” - 5 
poeme, „Antologie de Literatură și Artă 
contemporană” - 7 poeme și 3 piese pictură 
de șevalet, ulei pânză. 
 
 
 
 

Vernisajul iernii 
 
După geam începe iarna, 
De la primii fulgi zglobii, 
Fu-gă-riţi cu tot alaiul, 
De-o ogradă… de copiii. 
 
Flu-tu-ra-şii de zăpadă, 
Ca un câmp cu păpădii, 
Se aştern în plină stradă, 
Ninge alb… cu bucurii. 
 
Ninge, ninge şi iar ninge, 
Ninge şi nu conteneşte, 
Cu tabloul… unei ierni 
Ver-ni-sat într-o poveste. 
 
Moş Crăciun eroul zilei, 
Se mai lasă… aş-tep-tat, 
De cei mici cu nasul roşu, 
Meşteri buni la colindat. 
 
Clo-po-ţe-ii viu răsună, 
Peste dealuri, peste văi, 
A di-vi-ni-tă-ţii… sacre, 
Clinchete de zur-gă-lăi. 
 
Ninge, ninge şi iar ninge, 
Pestre plaiul strămoşesc, 
De la Nistru până la Tisa, 
Pe Pământul Ro-mâ-nesc. 
 
Ninge şi… la fraţii noştri, 
Cu me-sa-je, zboară roi, 
Un Crăciun, cu obiceiuri, 
Peste Prut… ca şi la noi. 
 
La o cină…. cea de taină, 
Vorbe… pline… de mister, 
Dumnezeu în capul mesei, 
Leru-i ler… şi iarăşi… ler. 
 
Ninge, ninge… cu Unire, 
Ne-des-cri-să e mândria, 
Tri-co-lor, un singur grai, 
Şi o Ma-mă… Ro-mâ-ni-a! 
 
În noaptea de Crăciun 
 
Se lasă iarna după geam, 
Ninge din cer în straturi grele, 
Cei mici răbdare nu prea au, 
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Ar vrea troienele cât casa, 
Să facă săniuş din ele. 
 
Zile… pe degete le numeri, 
Bradul e-n strai de sărbătoare, 
De jucării… nu duce lipsă, 
Nici de cadouri, printre crengi 
Ascunse-s pentru fiecare. 
 
În liniştea ce s-a lăsat, 
Timpul… şi-încetineşte… pasul 
A o-bo-sit, dar… cine-l crede, 
Nu doarme om, toţi se prefac, 
Aşteaptă doar să bată ceasul. 
 
Un an întreg de aşteptări, 
Noian…. de vise… co-lo-ra-te 
Şi-o noapte plină… de speranţe 
Iar Moş Crăciun, e Dumnezeu, 
Şi sacul vârf plin cu de toate. 
 
În seara Sfântului Andrei 
 
versuri dedicate Tatălui meu, Andrei, 
(19 august 1921 – 21 decembrie 2003) 
căruia îi datorez absolut tot ce astăzi 
prezintă umila mea fiinţă 
 
În seara Sfântului Andrei, 
Pentru mine… cel mai sfânt, 
O inimă, de el bolnavă, 
Mai rătăceşte într-un cuvânt. 
 
Cuvântul e la fel ca dorul, 
De Tatăl meu, voinic bărbat, 
Din cer mutat cu traiu-n hume, 
Să-i port de grijă… m-a lăsat. 
 
E Omul care mi-a dat viaţă, 
M-a dus de mână, ca să cresc, 
Acel de astăzi, despre Tata, 
Am lumii ce… să-i povestesc. 
 
Dacă-i să răscolesc, cenuşa, 
Părinte drag, icoană vie… 
E cea… la care…mă închin, 
De casă colţ… şi te-me-li-e. 
 
O lacrimă… sărată… curge, 
Pe drumul vechi, prin arătură, 
Din ochii care… au secat, 
O moarte… este-o lo-vi-tu-ră! 

Îmi este-alături când mi-i greu, 
De-i cer un sfat, îl am pe loc, 
M-a dus în braţe şi pe umeri 
Ce scurt mai este-a vieţii joc. 
 
Să recunosc, nu-i o problemă, 
Căci… nu mă ruşinez de fel, 
Atunci când spun cu voce tare, 
Că mai am mult… să fiu ca el. 
 
Trag cerul noaptea peste mine, 
Ca să rămân cu Dumnezeu, 
De unul singur, să mă doară, 
Când doare… nu-i atât de rău. 
 
Deschid o pagină… de carte, 
Cu-n rând care mai am al scrie, 
E despre Tatăl meu… ceresc-u, 
Cel mai aproape, dintr-o mie. 
 
Când a plecat mi-a fost şi greu, 
Să trec prin câte am trecut, 
Dar mul-ţu-mi-tă… numai lui, 
Sunt viu şi nu mă dau bătut. 
 
Trecuţi mai mult de zece ani 
Acel crâmpei dintr-o poveste, 
S-a scurs… ca apa în nisip, 
Doar amintirea… mai trăieşte. 
 
Decembrie… cu iarna-n plete, 
A nins frumos, ca altă dată, 
Punând pecetea pe-o tristeţe, 
Ce nu se lasă… a-lun-ga-tă. 
 
Dau foc la lumânări, să ardă, 
Miracol sfânt să mă de-a gata, 
Privesc la fumul ce se-nalţă, 
Şi parcă stau la sfat… cu Tata. 
 
Îi simt şi umărul… şi mâna, 
În bătături… până azi rămasă, 
În noaptea asta ard speranţa, 
Că Tata… s-a întors acasă. 
 
Prima dragoste 
 

versuri dedicate Mamei mele… 
Olga LOZOVANU COBZAC 
 
Prima dragoste… 
M-am lăsat sărutat de-o femeie, 
N-am ştiut un sărut mai dulce, 
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A fost şi rămâne, Mama, 
Care-mi să-ru-ta… obrajii, 
Înainte să mă culce. 
 
Prima dragoste… 
Sânii strânşi cu mâini de copil, 
Sărutaţi… cu guriţa fierbinte, 
A fost şi rămâne, Mama, 
Cea mai divină femeie, 
Inima mea nu minte. 
 
Prima dragoste… 
O mai văd noaptea prin vise 
Cum la capul meu veghează, 
A fost şi rămâne, Mama, 
Chipul ei… ca de icoană, 
E şi îngerul de pază. 
 
Prima dragoste… 
O trăiesc ca cea de pe urmă, 
Inocentă din cap în picioare 
A fost şi rămâne, Mama, 
O rană, ne-ci-ca-tri-za-tă, 
Cât de plăcut mai doare. 
 
Prima dragoste… 
Nu există mai ne-vinovată, 
Între două fiinţe de-un sânge, 
A fost şi rămâne, Mama, 
După care sufletul meu, 
Toată viaţa va plânge. 
 
De ce, de unde și de când? 
 
De ce, 
De unde şi de când? 
Visele nu mai au culoare, 
Pe unde zac cele de ieri? 
E-un mare semn 
De întrebare. 
 
Bătrâni-copii, 
Copii-bătrâni, 
Un fapt care mă întristează, 
Cu părul lung sau pleata sură 
Din ei, rar care 
Mai visează. 
 
Poveşti… 
Cu Zâne, Harap Alb, 
Cu împăraţi şi-a lor castele 
Mai sunt şi azi îndrăgostiţi? 

Să ră-tă-ceas-că 
Printre stele. 
 
De ce-i 
Atât de mică lumea? 
Iar viaţa pierde din culoare, 
De ce? Ni se răreşte neamul? 
Au, locuri nu mai sunt 
Sub Soare? 
 
Sunt întrebări 
La care… eu… 
Abia de ştiu doar un răspuns, 
Pe care-l spun… doar la ureche, 
În patru ochi şi 
Pe ascuns. 
 
Nu că… 
Mi-i frică de ceva, 
Nu risc de-a fi luat în furci, 
Cu cei de-mi pun la întrebări, 
Mă tem că-s dintr-un 
A-lu-at. 
 
Avem cu toţi 
Aceiaşi soartă, 
Ca Ră-să-ri-tul şi A-pu-sul, 
Din întrebări se naşte… ziua… 
La vise, eu le ştiu 
Răspunsul. 
 
Mă bucur… 
Ca un fir d iarbă, 
Pe care îl îndoaie vântul, 
Ne înfrăţeşte… i-no-cen-ţa, 
Cu care-mbrăţişăm 
Pământul. 
 
E huma cea 
De sub picioare, 
Pe care tălpile-o a-pa-să, 
Ea stă… cu u-şi-le deschise 
Şi ne primeşte 
Ca acasă. 
 
Numai ţărâna, 
Dânsa ştie, 
Răspunsul la orice-ntrebare, 
Din ea suntem cu trup şi suflet, 
Caldă şi plină 
De iertare. 
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Stranie şi misterioasă e logica 

gândirii omeneşti! 
Gândul omului e o monadă 

capabilă, totuşi, a fi risipită. Ceea ce se şi 
întâmplă.  

Deseori ne atinge sensibilitatea 
vântului impertinent, care e în afara noastră 
în timp ce noi, din imprudenţă sau 
neglijenţă, din necunoaşterea acestei mari 
taine, ne lăsăm furaţi de cele mai frumoase 
şi unice comori sechestrate în mintea 
noastră.  

Alteori, cercetători fiind de fire, 
sfredelim în lăuntrul nostru şi aruncăm din 
afara noastră, conştient, dar mai mult 
inconştient, explozive, cu scopul de a 
cuceri gândirea – cetate bine fortificată! 

Şi nu e o simplă fortăreaţă, care ne 
aparţine! E una necunoscută nouă şi care 
există în noi, fortificată odată cu fiinţa 
noastră. 

E ciudat, când încerci să priveşti cu 

ochi dinafară – înlăuntrul tău, în fiinţa ta, 
căutând cetatea gândului... ajungi unde 
ajungi sau rătăceşti şi te pierzi! Oricum, e 
un început luminos în cu cunoaşterea de 
Sine. 

Eşti deţinătorul unei sonde din care 
poţi stoarce combustibilul, caloriile – 
energia! necesară întru a ajunge cine te 
doreşti. 

Gândul e Marea noastră Piramidă, 
în care  nu oricine intră, pentru că s-ar 
putea să nu mai revină...  

Vămile 
Plătind bir prezentului, aşteptăm 

eliberaţi şi pregătiţi pentru alte datorii, ziua 
de mâine.  

E mult mai bine să ne găsească 
achitaţi – oricum va veni! 

Cu voia sau fără de voia noastră, ne 
va aburca în spate poverile pregătite pentru 
fiecare. 

Dacă vor rămâine unele restanţe sau 
datorii, povara se va dubla. 

În ziua cea de mâine trebuie să 
intrăm abia după ce am plătit toate 
conturile zilei de azi. Nu e bine să fim 
răuplatnici atât zilei de ieri, cât şi celei de 
mâine! Până a trece din una în alta ne 
facem dependenţi de cea care urmează prin 
angajamente şi promisiuni cu avans... 

Adică, ceea ce poţi face la prezent, 
fă-o! Alt timp, pentru a-l plăti pe acum, nu 
vei avea! Va trebui să furi din timpul 
destinat altor datorii! Căci: ce e azi, ce e 
mâine, ce-a fost ziua cea de ieri? Nici mai 
mult, nici mai puţin TIMPUL, pe care noi, 
prin afacerile noastre la prezent - îl 
completăm: îl materializăm şi-l scoatem 
din starea-i abstractă. Oricum, va curge 
Timpul cu clipele sale-monade! Acestea nu 
pot fi nici modificate, nici reluate. 

 Şi nici una din dimensiuni nu ne 
aparţine! Chiar dacă, s-ar părea că, cel mai 
al nostru e prezentul... Nici pe acesta nu 
prididim a-l fixa, pentru că vine întruna şi - 
se duce! 

Şi trecutul ne aparţine parţial - prin 
memoria saturată de amintiri. 

Şi viitorul, care e mai mult al 
visului-pajură căreia îi plătim mită iluziile 



 102

noastre de omniprezenţă. 
Suntem mai mult noi ai Timpului, 

decât ar fi el să ne aparţină!? 
Când nu se întâmplă nimic, te doare 

sufletul sfidător. De parcă durerea ar căuta 
argumente! Şi trebuie să-i dai ascultare - 
asemeni unui medic adevărat, care-ţi ia 
boala cu mâna şi nu cu inima – ea fiind 
doar asistentă. 

Când te doare, fără a se fi întâmplat 
ceva, înseamnă că e rănit foarte adânc 
sufletul. Încearcă să reconstitui clipă cu 
clipă...S-ar putea să te fi afectat strănutul 
cuiva pe care l-ai detestat! A ajuns a-ţi fi 
vulnerabilă imunitatea. A fost să se 
întâmple ceva!? Încearcă să returnezi 
timpul, deşi e aproape imposibil! Trecutul 
zace în noi. Se pare că, cineva - nişte furi, 
i-au devastat cavoul, alegând vestigiile 
inestimabile şi lăsându-le doar pe cele 
lipsite de valoare şi semnificaţie... Oricum, 
nu păşi peste ele! Printre cele uitate de furi, 
s-ar putea să fi rămas un semn ce ţi-ar 
putea ajuta. De departe, din demult, nu are 
sens să culegi ierburi de leac! Trecutul îşi 
linge rănile şi, de cele mai multe ori, ne 
răneşte cu limba sa. 

Încercarea de a te rupe e unica 
şansă! Şi cel mai sigur remediu este - a nu 
depinde tot ce-a fost... Să-ţi rămână din 
toate doar certitudinea eternităţii. Astfel 
vei înţelege că ,de fapt, nu s-a întâmplat 
altceva decât ce putea să-i se întâmple 
oricui... 

Am mers prin pustiu şi eram grea 
de gânduri. Mă gândeam la Tine şi rana-mi 
sângera. O dâră purpurie rămânea în urma 
mea. Atunci ai venit şi m-ai luat în braţe. 
Nici n-am simţit când m-ai luat! Dar am 
simţit că povara mi-e mult mai uşoară şi 
rana nu-mi mai sângerează... 

Când am trecut de pustiu, tocmai se 
încheia anul, căci de un început îmi 
legasem drumul de mai departe. Voiam să 
intru prima în mâine. Nici nu ştiu când m-a 
lăsat Domnul din braţele sale, când mi-a 
luat din poveri şi rana când mi-a lecuit-o... 
Iar pentru a accepta tot ce-a fost, mi-a 
şoptit: „N-a fost anul tău! A trebuit să 
semeni vise în pustiu, ca să nu te pierzi...” 

Aşa mi-ai zis. Acum te rog să mă 
ajuţi să nu mă întorc înapoi. Ar fi mult mai 
greu şi mult mai dureros...În fiecare seară 
sufletul meu se odihneşte pe o insulă verde 
înghiţită de pustiul care ne topeşte treptat 
amintirile, trecându-le printr-o clepsidră de 
jăratic. Noaptea abia-mi trag pleoapele ca 
pe nişte obloane şi abia atunci îmi chem 
sufletul istovit de prea mult zbor. Vino, îi 
zic, vino acasă, cu ce ţi-am greşit!? Mă văd 
îngreunată de încă o zi în ochii cămilei... 
Anule Nou, te aştept, totuşi, crede-mă... 
E ceva, o stare de frustrare, de 
evanescenţă, de abandon în tot ce simt şi ce 
mi se întâmplă acum! Presimt, va veni o 
cocotă şi mă va trece peste această punte 
invizibilă, lungă si îngustă. Voi ajunge în 
lupanarul unde necunoscutul îmi va deflora 
clipele mult visate. Dar până-ajung mai e o 
noapte crucială! 

Îşi va aminti vreun cerşetor de 
mărunţişul, ce i l-am strecurat cu părere de 
rău, şi-mi va întinde mâna? Să nu mă prade 
hoţii! 

Orbii lui Brueghel vor vrea să mă 
însoţească prin labirintul-serpentină, ca să 
străbat această noapte?... 

Cea care mereu alege cine să 
rămână, cine să treacă mai departe, îmi va 
rânji lasciv în faţă. Sătulă să mă treacă 
peste vămi... Ştiu. Presimt. Mai am o 
şansă, încă una... Poate! 

Anule vechi, aruncă-mă în mâine, 
ca pe un avorton... 

Acum, după ce am muşcat unul din 
altul: eu, simţindu-ţi prea târziu plăcerea, 
tu - savurându-mi prea grăbit duplicitatea. 

Anule, amant învechit... Te îmbracă 
în vestimentaţie de mire şi te întinde în 
cripta memoriei. Mori fără a-mi spune 
esenţialul şi eu rămâne-voi fără a-ţi oferi 
ceea ce aşteptai de la mine. Dar îţi promit 
să nu te uit! Se gudură tonifiantă uitarea 
între noi...Mă rog să-i rezist celui care 
vine. Ca un faun, ca un taur în călduri. 
Călăuzele-i trimise în cale îmi fac 
resurecţia... 

Înarmată până-n dinţi cu armele 
speranţei, plutesc pe aripile unei muzici 
sfâşiate de exploziile frenetice ale 
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nebunilor care au îmbătat vameşii, trecând 
turmentaţi hotarul dintre cel care rămâne şi 
cel care vine... 

Asta e! A mai trecut un an... Începe 
numărătoarea inversă. Punem temelia 
zidului cu oseminte-amintiri. Într-o zi, 
posibil, acesta se va ruina, strivind oglinda 
în care se uită zilele de ieri şi de azi... 

Timpule, invenţie brevetată de 
eternitate şi sculptată în trei dimensiuni, nu 
mă lăsa şi lasă-mă!... 

Orologiul 
loveşte în inima mea! Lumina mă 

seceră şi eu sângerez timp.Undeva, foarte 
aproape, la un pas de gând astral, cântă o 
pasăre sechestrată în colivie. Cântecul ei e 
despre uitarea care e mai vicleană decât 
moartea – ea muşcă din fiinţă - bucată cu 
bucată, lăsând-o apoi zdrenţăroasă. 

Orologiul rostogoleşte clipele în 
faţa a tot ce-i seamănă. Încerc să penetrez 
somnul timpului care azi mi-e zeu. Păşesc 
în vis ca pe muntele Athos! Şi prin semn 
oniric şoptesc: Vino azi, cât nu e încă 
mâine! 

Eu, cea care stă la răscruce de ani 
 Încerc să-mi adun gândurile risipite 
printre exploziile petardelor. Să le chem 
acasă! Încerc să-mi dau seama când, cum 
şi de ce am greşit. Undeva, în clipa acesta, 
moare cineva. Altundeva se naşte... Azi! 
Mai sunt a timpului care se duce înainte... 
Eu. 

Plouă cu ani. Sunt clipele veşniciei 
şi lacrimile morţii, care, în ajun de An 
Nou, s-a plimbat ca o bacantă pe Pământul 
Oamenilor. Din spulberarea de vise, ies cu 
o singură frază ce pare lipită de buzele 
mele: ONLY YOU! 

Când eşti singură, timpul este al 
tău! De cele mai multe ori nu ştii ce să faci 
cu el. Când nu eşti singură, parcă ai deveni 
roaba timpului. Atunci - el face ce vrea cu 
tine şi din tine! 

Profeţii văd departe în timp. Ei, 
însă, rămân nevăzuţi. Abia peste ani, când 
nu mai sunt – îi văd acei din timpurile de 
dânşii prevestite. 

Noaptea intru în vis, ziua – în 
gând. Noaptea sunt gravidă de vise, ziua 

sunt însărcinată cu gânduri. Când ies din 
zi, las gânduri. Când părăsesc noaptea, mă 
despart, fără să ştiu, de vise. 

Întâi de toate fii seminţă, iarbă, 
floare şi copac...Apoi, respiră şi vei simţi 
ce înseamnă să fii om. 

Să nu credem că murirea se 
termină în faţa noastră! Şi frunzele îşi 
amintesc cum a fost primăvara, vara... De 
iarnă nu-şi  duc aminte, dar nu înseamnă că 
au dispărut... 

Când simţi (nu se poate să nu 
simţi!) că se apropie clipa ta (cea care te 
arată lumii), nu te ruga grăbindu-i sosirea. 
Vei fi văzut şi de cei care se bucură 
împreună cu tine, dar şi de acei pe care-i 
supără ...Mai bine roagă-te să-i rezişti 
acelei clipe, căci va trece! Tu rămânând 
acelaşi - în aşteptare. 

Cine ar putea fi asemeni sfântului 
care nu şi-a încălţat piciorul trei ani?! 
Numai şi numai pentru că a strivit cuibul 
unei păsări! Omenirea ar trebui să alerge 
desculţă prin ciulini... 

Ce ai alege, dacă ţi s-ar propune: 
ani mulţi, dar plini de încercări? Sau: 
avere, dar zile mai puţine? Ori: Un trai 
tihnit în schimbul gloriei? 

Înainte mergătoare a fiecăruia din 
noi este fapta. Ea ne prezintă, ea ne spune 
şi ne povesteşte lumii. 

Dar faptele pot fi (sunt) şi în urma 
noastră mergătoare. Asemeni trenei purtată 
de ochii celor care ne văd! E ştiut, ducem o 
desagă: în spate avându-ne păcatele, în faţă 
- doar faptele frumoase şi greşelile celor 
dinaintea noastră. Ce bine-ar fi să putem 
vedea mereu şi în urmă! Căci riscul e mare, 
privind doar înainte: putem aluneca fără să 
vrem - cu ochii, din întâmplare, în propria 
desagă. Acolo, cuminţi ca nişte sfinte 
misionare sau, speriate ca nişte furi – ne 
prezintă Universului  - faptele noastre... 

P.S. 
Le-am promis acestor gânduri să le 

scot în LUME. Iar, într-o bună zi, să le ofer 
testamentul de moştenitoare. 
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Poezia Nichita 
 
(In memoriam Nichita STĂNESCU) 
 
Scrijelind pe creierul meu pulsul aripii, 
altoind sufletului muguri din lumina 
rodnică, 
POEZIA NICHITA îmi umple setea de 
cuvânt 
cu șoapte fierbinți, spre a-mi țipa zborul. 
Ducându-mi umerii viselor spre împlinire, 
sprijinind scara mântuirii prin Cuvânt, 
clopote de VERS NICHITA bat în tâmplă 
cu insomnia îngerilor, a trezire perpetuă. 
POEZIA NICHITA este icoana ochilor 
mei, 
ce uită irisurile încremenite, a nu strivi 
uimirea, 
când îngenunchez sufletul la vibrațiile lui 
scrise, 
căpătâiul pe care-mi cresc muchia versului. 
Cum să nu contest existența acelui 
decembrie, 
care i-ar fi acceptat plecarea în neființă, 
dacă-i pulsează sângele în orice clipă a 
ființei mele, 
prin nemuritoarea POEZIE NICHITA... 
 
13 decembrie 2018 
 
 
Noi suntem ostașii României! 
 
Mă dor, trecute, funebre, idealuri, 
De fier, cătușe, pe creier îngustat, 
Ce otrăvesc cu zvon de carnavaluri 
Din timpul cu regim în roșu îmbrăcat... 
 
Cu miopia unora ajung până la boală, 
Când, cronic, caută infernul și în stea, 
Indiferența pare-o ciutură de smoală 
Ce arde ochiul tânăr, dornic a visa... 
 
Mă doare mefiența ce picură osândă 
Pe creiere spălate în zeamă de minciuni, 
Ce răstignește setea de izbândă 
Și sufletului seacă încrederea-n minuni. 
 
Dar largă-i bucuria,de freamătă cântări 
Din brazii și gorunii, ce fluieră-ntr-un glas, 
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Când brațe-ncrucișate nu cad în așteptări, 
Ci se avântă-a duce bocancii într-un pas. 
 
Noi suntem cărămizi, ostași ai României, 
Meniți a o-ntregi în Marele-i hotare! 
Cum poți să nu stai drept în trupul temeliei, 
Când lutul ei ți-a dat și sânge, și suflare?! 
 
 
Românesc e sângele în noi! 
 
Vântul răscolește vechi litanii, 
Valuri de tristeți s-au limpezit, 
Maluri prăbușesc în urmă anii, 
Ce m-au despărțit de fratele iubit! 
 
Nu mai surpă poduri suferința, 
Piere spaima stâlpilor ghimpați, 
Scriu pe fiecare val sentința: 
Prutule, ești râu ce leagă frați! 
 
Grele-n coaste, vămile bătrâne 
Își topesc al umilinței chin, 
Iar tu, șerpuind printre țărâne, 
Porți izbânzi de pace-n valul plin. 
 
Nu silim pe nimeni a convinge, 
Cerul întărește-n orbi credința, 
Fără focuri, făr-un pic de sânge, 
Adevărul este arma și sentința! 
 
Câte of-uri vor mai rupe pieptul, 
Care-i leatul de „Sus pușii” hărăzit...? 
Prutule, du Universului secretul, 
Sufletul Român a fost și e unit! 
 
Nu-s puteri ce-ar zdruncina iubirea, 
Căci purtăm din lutul Daciei altoi, 
Mai presus de argumente e simțirea: 
Românesc e sângele în noi! 
 
 
Să-mi scrii... 
 
Să-mi scrii un poem, mai profund dintre 
toate, 
Infinit să-i dezghioc sâmburi plini, fără 
moarte, 
Dar, te rog, să-l respiri cu, de buze, 

fierbinte, 
Să-mi alunge ninsori de pe tâmplă, cuvinte, 
 
Cu o rouă plăpândă, ce cu palme de mamă, 
Se mângâie pe frunza, răstignită de 
toamnă, 
Să îmbraci cu mov lin pân' la ochi 
călimară, 
Ca nici ploaia de lacrimi, să nu-i muște din 
vară... 
 
Te mai rog, dacă vrei, să-l scrii lung, cât un 
dor, 
Să-mi hrănesc însomnii cu speranțele-n 
cor, 
Îl voi trece prin minte, să-l răsfire prin os, 
Să mi-l ungă pe suflet cu balsam luminos... 
 
Scrie-mi versul cu chinul din clipe deșarte, 
Ce-au croit așteptări, să ne treacă prin 
moarte, 
Poate-astfel măgulești dulce-amarul 
blestem 
sângelui, ce-ți visează etern mângâiere-
poem. 
 
 
Întomnare 
 
Mi-ai golit auzul de veșminte, 
ai turnat în el suspin de ploi, 
te-ai luat din sângele fierbinte, 
rechemându-ți pulsul înapoi... 
Fie-ți amintirea sărbătoare 
serilor ce vor mocni a nor 
și a lor zvâcnire arzătoare 
declanșeze sângelui tău dor... 
Prea m-am învelit într-o uitare 
și cu liniște prea mi-am tunat, 
am oprit călcâiului chemare, 
că nici scrisul nu m-a vindecat... 
Pana taie lacrima cuminte, 
ploile se prăbușesc pe foi, 
dacă te mai chinui în cuvinte, 
iartă-mă, a fulgerat de noi... 
Cum adie versul întomnare, 
visul îmi visează adormirea, 
nervii jinduiesc îmbrățișare... 
inima mângâie scrijelirea... 
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DE PESTE OCEAN 

 
 

 
 
Aproape de cer 
 
Jumătate cer, jumătate piatră, 
Harpă a naturii 
Învăluită în nori- 
Ce aproape e cerul de noi… 
 
Pădure de veghe şi aripa dor 
Şoaptele apusului 
Căzut într-un somn, 
În care lumina îşi caută fior. 
 
Drum spre Atlantic, drum 
spre Pacific 
Gândurile curg spre aceleaşi 
cărări. 
Urcuşuri abrupte- treptele vis 
Piatră de piatră şi destin de 
destin. 
 

Insule albe-tăcute aşteaptă 
Primăvara promisă-n adânc 
La întâlnirea cu zarea, 
Într-o scurtă paradă 
Delicată şi mândră e floarea. 
 

Estes Park, Colorado, 16 
august, 2007 

Cu adevărat 
 
Numai pietrele plâng 
Cu adevărat 
Când li se face dor 
De muşchiul verde- 
Ochiul tău sărat 
Şi mâna care stă de veghe. 
 
Numai izvoarele aduc 
Întristare 
Când le curg şiroaie dorurile 
Din cosiţele fetelor- 
Zâmbetul tău furat 
Mister de care-mi este sete. 
 
Zborul cade în petale 
Astăzi 
De verde care nu există 
Albastrul cel deschis spre 
tine, 
Spre mine zarea e închisă. 
 
Iowa City, Februarie, 2007 
 
De departe adus 
 
În tara mea e noapte... 
Păsările cerului  
Străbat zările 
Şi mă poartă în vis 
În pragul copilăriei 
Acolo unde am învăţat  
Viaţa cuvintelor 
Rostite frumos 
Cu iubire şi patos, 
Cu oameni în gând 
Pentru oameni, 
Cu bucurie şi plâns câteodată 
Viaţa cuvintelor 
Plămădite ca pâinea caldă, 
La izvor de lumină 
Aproape de cer şi de astre. 
 
În ţara mea e noapte… 
Mă învălui strâns 

În şoaptele mărilor 
Ca într-un plâns  
De departe adus… 
 
Chicago, 17 Iunie, 2009 
 
Dor de Eminescu 
 
Coală, albă, eminesciană 
Gând purtat de vraja serii 
Din regatul de cuvinte 
Ne aduci fiorul mării. 
 
Şi din codrii adânci se-arată 
Luna cea cu faţa plină 
Până unde o fi iubire? 
Până unde regăsire?  
 
Ochii mari, cu lacrimi spuse 
Pe o geană de-ntuneric 
La ferestre iar ne cheamă 
Unde îţi este lumea sfetnic. 
 
Păsări dorm în cuiburi triste 
Şi din sate curg departe 
Râuri-dor şi gânduri-prag 
Fără să-şi găsească leac. 
 
La soroc de amintire 
Te invit să-ţi cânţi iar versul 
Flori de tei îngenuncheate 
Pe unde-a trecut poetul. 
 
Iowa City, 15 Ianuarie, 2008 
 
** 
Pe umerii clipei 
S-așază lumina 
Din iarba Învierii 
Rotunde chemări 
 
Prinosul de verde 
În zorile zilei 
Din vocile lumii 
Arcade de flori 
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pregătită de 

Organizația Românilor și 
Cenaclul „Dor” din Iowa City 
 
„,Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, 
Tara mea de glorii, țara mea de dor” 
 

 
 
Cu dor de țară ne exprimăm 

prinosul de dragoste față de ea și peste 
hotare! Astfel, am răspuns invitației de a 
participa cu impresii și poezie la un 
eveniment pregătit de Organizația 
Românilor și Cenaclul „Dor” din Iowa 
City, IA. Sanda Trestian și Alina Warner s-
au dovedit a fi minunate gazde ale acestui 
eveniment. Recitalul de poezie s-a înscris 
în contextul unei bogate și impresionante 
manifestări cultural artistice dedicate 
Centenarului Marii Uniri. 

În incinta unei dotate biblioteci din 
Coralville, Iowa s-a creat un ambient cu 
elemente de tradiție românească ce ne-a 
făcut să simțim căldura vetrei strămoșești. 
De altfel, o buna parte din participanți au 
încântat privirea cu portul național 
românesc. Alina Warner a sustinut o 
prezentare bine documentată și frumos 

ilustrată despre semnificația Marii Uniri. 
Am recitat din poeziile noastre și 

ale clasicilor, precum și poezi din 
antologiile „Scriitori Romani Uniti in 
Cuget și Simtiri la Centenarul Marii Uniri” 
și „De la Nistru Până la Tisa”. 

 

 
 

Evenimentul cultural a cuprins un 
evantai de recital de poezie din creațiile 
noastre și ale clasicilor. Au participat cu 
recital de poezie și proză: Alex Pop și 
Mihaela Bărbulescu. 

Gabriela Muste și Marian Muste 
ne-au împărtașit aspecte din viața și 
activitatea comunității românești din 
această zonă geografică a lumii. S-au 
răsfoit cu ochii minții și ai sufletului pagini 
de istorie, amintiri, publicații recente și s-
au acordat autografe, pe un fond muzical 
pregătit de Alex Pop și Bogdan Vasi. 

Izvor de vers din inimi de români 
oglindit în lacrimile dăruite de spectatori... 

Spre cinstirea Centenarului, sub 
tricolor, a fost amenajată o expozitie de 
carte cu apariții editoriale recente din 
România, incluzând Revista „Creneluri 
Sighișorene” precum și amintiri din 
activitatea Romanian Cultural 
Organization și Cenaclul „Dor” din Iowa 
City. 

Ne iubim țara acasă și în depărtare, 
căci sufletul n-are hotare. 
 

ANA MUNTEANU DRĂGHICI  
LIGIA ANA GRINDEANU 

Iowa City, 1 Decembrie, 2018 
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S-a născut în anul 2001 în 
București, în Romania post-decembristă 
emigrând în anul 2011 în SUA alături de 
familia sa, la Chicago. Este elevă în 
ultimul an la liceul Neuqua Valley din 
Naperville, Il. Pictează și desenează încă 
de la varsta de 6 ani, participând la 
numeroase expoziții și simpozioane 
dedicate artei, atât în Romania cât și în 
USA. 

Membră a Ligii de Artă Naperville 
între 2015-2018, în cadrul căreia a avut 
propria expoziție online, Alexandra 
continuă să studieze tehnicile de desen și 
pictură, atât în cadrul cursurilor liceale, cât 
și ca activitate extrașcolară - fiind membru 
artist al Fundației de Artă DuPage (din 
2016 până în prezent). Pasiunea sa pentru 
domeniul artistic, coroborată cu abilitățile 
dezvoltate pe parcursul anilor de liceu în 
domeniile designului și al programării, au 
îndemnat-o să își construiască, începând cu 
anul 2015, propriul său web-site - 
allyth.me. 
Astfel, Alexandra a împletit utilul cu 
plăcutul, a continuat să își consolideze 
cunostințele în domeniul artistic și cele în 
domeniul computer science, adunând, în 
același timp, frumoase amintiri din anii de 
liceu. Site-ul a evoluat odată cu 
dezvoltarea sa personală și profesională, 

continuând să-l mențina și să adauge 
desenele, picturile și fotografiile. 

Pe lângă expozițiile la care a 
participat în cadrul districtului școlar de 
care aparține, activitatea sa artistică și 
creatoare a sprijinit diferite organizații/ 
businessuri locale, fiind selectată pentru 
promovare https://www.instagram. 
com/p/BTKIyksjBns/?taken-
by=thecookiesandflowershttps://drive.goog
le.com/file/d/0B4ZU66nl57r5bXRQbVNv
RGdNMlk/view de businessuri și 
organizații din Chicago area 
http://www.spcharity.org/our-volunteers/, 
https://www.instagram.com/p/BfEHAFEA
Nlh/?taken-by=aliciasphotographyy. 

Întâlnirile cu poeți români din țară 
și din diasporă – artiști de o sensibilitate și 
ținută morală demnă de luat exemplu 
pentru generația tânără – a avut un impact 
asupra împlinirii sale artistice, 
deschizându-i apetitul pentru poezie. A 
început stângaci să scrie versuri în limba 
engleză, așternând pe hârtie emoții și trăiri 
specifice vărstei. În timp, a descoperit 
plăcerea de a scrie poezie, deseori asociind 
desenelor și picturilor sale versuri în 
rezonanță și armonie cu trăirile 
adolescentului contemporan. Puteți citi 
câteva din poeziile sale de debut aici: 
http://www.allyth.me/poetry/ 

Înconjurată de noblețea sufletească 
și talentul scriitoricesc al unor poeți 
consacrați și oameni de cultură precum 
Ana Munteanu Drăghici, Ligia Ana 
Grindeanu, Alina Celia Cumpan, Bogdan 
Groza, Alexandra a redescoperit 
frumusețea și dulceața versului românesc. 
Pe lângă activitațile școlare și pasiunea 
pentru artă, ca majoritatea adolescenților, 
este implicată și în activități extrașcolare 
precum sporturi (tennis și bowling), 
hobbyuri (cântă - voce și chitară), drumeții 
în munții României. 

 
Speranța 
 
Oh hope 
You made me do things 
I wouldn’t have done 
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On my own 
Oh hope 
Honey to my soul. 
 

Traducere 
Oh tu, speranță 
Mă determini să înfăptuiesc 
Lucruri pe care 
Nu le-aș fi îndeplinit 
Din proprie inițiativă 
Oh tu, speranță 
Mierea sufletului meu! 
 
Credința 
 

She remained calm 
Through the chaos 
Her soul consistent 
Through all the inconsistencies of life 
Vibrantly colored in a monotonous world 
She never once doubted 
What she wanted 
And never once stopped believing in it. 
 

 
Traducere 
A rămas calmă 
În tot haosul din jurul ei 
A rămas consecventă în adîncul sufletului 
Înconjurată de ale vietii incoerențe, 
Ea și-a păstrat culorile sufletului vibrante 
Într-o lume lipsită de culoare. 
Nu s-a îndoit niciodată 
Asupra a ceea ce își dorește în viață 
Și nu s-a oprit niciodată 
Să creadă în ceea ce își dorește. 
 
Adolescent 
 
High school student 
I now know how to find 

X,Y,Z 
But I know not how to show empathy 
I now know that F=ma 
But I know not the impact 
Of what I say. 
 
Traducere 
Știu cum să găsesc necunoscutele 
X,y și z 
Dar nu știu să exprim empatie 
Știu că F=ma 
Dar nu realizez impactul 
Vorbelor mele. 
 
Înec 
 
I dove into the ocean 
That was your love 
And 
I finally felt 
Like I wasn’t drowning 
Anymore. 
 

 
 
Traducere 
M-am scufundat în oceanul 
Dragostei tale 
Și am simțit că, în sfărșit, 
Nu mă înec și pot să respir din nou. 
 
Ce e important 
 
I now realize 
I did not have to hold on 
To anyone 
Because the important stayed without 
Me having to. 
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Traducere 
Am realizat 
Că nu trebuia să mă ancorez 
De nimeni 
Pentru că cei care contează cu adevărat 
Au rămas implicit lângă mine. 
 
Mulțumesc 
 
Thank you 
For saving me 
When I didn’t know 
I needed saving. 
 

 
Traducere 
Mulțumesc pentru că 
M-ai salvat 
Chiar atunci cînd 
Nu știam că am nevoie de salvare. 
 
Prețuire 
 
…and darling 
Few are the people 
Who will be there 
By your side 
Through it all 
Cherish them, 
They see the true you 

Even when you may not be able to. 
 

 
Traducere 
…căci draga mea, 
Puțini sunt aceia care îți rămîn alături 
Trecând peste tot și toate. 
Prețuiește-i 
Pentru că ei sunt cei care știu cine ești tu 
cu adevărat 
Chiar și atunci cînd nici chiar tu nu mai 
știi cine ești! 
 
Ea e poemul 
 
She is the poem 
That does not rhyme 
She is the poem 
That changed your hole perception 
Of poetry. 
 

 
Traducere 
Cine este ea?  
Ea e poemul 
Care nu are ritm și rimă 
Ea e poemul 
Care-ți va schimba 
Întreaga ta percepție asupra poeziei. 
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Butterfly 
 
Even the caterpillar knows 
It needs to evolve 
In order to live 
As a better version 
Of itself. 
 

 
 
Traducere 
Până și omida știe 
Că are nevoie să evolueze 
Pentru a deveni 
O versiune mai bună 
De sine. 
 
Curcubeu 
 
I use to dream 
Only in black and white 
Until you painted my heart 
Rainbow. 

 
Traducere 
Obișnuiam să visez 
Numai în alb și negru 
Până când tu mi-ai pictat inima 
Curcubeu. 
 

 
 

 
 
La Centenar, La mulți ani, Românie dragă! 
 

Trebuie să recunosc că, în 
momentul în care m-am decis sa particip la 
acest veritabil moment românesc, inițial, 
îmi propusesem să recit câteva poezii 
frumoase dedicate zilei de 1 Decembrie. 
Dar, la un moment dat, vorbind cu Alina, 
ea a menționat cuvântul „articol” și, într-
una din plimbările mele autumnale, 
decantând gânduri și amintiri, am realizat 
că am avut în copilărie șansa de a asculta 
istorii despre perioada primului război 
mondial de la bunica din partea tatei, 
bunica Bosoancă cum o identifică copiii 
mei în genealogia familiei, și de la bunica 
de suflet pe care mi-a hărăzit-o viața, 
doamna Maria Constantinescu, sau Mimi, 
vara primară a renumitului savant roman, 
Henri Coandă. 

Bunica era cu câțiva ani buni mai 
mică decât Mimi, dar amândouă își 
depănau amintirile iernii din 1916, când 
Regatul României se refugiase din fața 
armatei Puterilor Centrale în Moldova, iar 
Iașiul devenise noua„capitală” a regatului. 
Anul 1916 fusese un an dificil, armata 
romana pierzând bătălie după bătălie. 

Ieșeanca și bucureșteanca își 
aminteau de greutățile vieții din perioada 
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refugiului: lipsa locuințelor, a alimentelor 
și tifosul care a decimat nenumărate vieți. 
În acea iarnă, Iașiul a trebuit sa acomodeze 
peste 1 milion de refugiați, refugiați ce 
includeau populație civilă și soldați, 
funcționari guvernamentali, membrii ai 
casei regale. Acestora li s-au adăugat peste 
un milion de soldați ruși, membri ai 
armatei imperiale ruse. La acea vreme, 
România și Rusia țarista erau aliați, alianță 
ce va dura până în anul 1917 când 
Revoluția din Octombrie va declanșa un 
veritabil cutremur politico-social, 
detronând țarul și dezlănțuind un 
necruțător război civil. 

Crăciunul din 1916 a rămas în 
memoria celor doua copile ca un 
eveniment cu totul special, cadourile și 
fastul trecutelor Crăciunuri, fiind înlocuite 
de cadouri simbolice, simple, de luminițe 
mici și cuvinte mari de incurajare, credință 
și speranță. Aș dori să menționez aici rolul 
reginei Maria, refugiată și ea, care va 
trimite 3.000 de cadouri simbolice 
soldaților români, multe dintre 

e
le create de însăși mâna ei, precum și 
cuvintele istoricului Nicolae Iorga, cuvinte 
ce au dat noi speranțe unei oștiri 
demoralizate și unei populații complet 
descurajate. 

„În colțul acesta unde ne-am strâns, 
să păstrăm cu scumpătate sămânța de 
credință și vom vedea și noi la rândul 
nostru dispărând negura stăpânirii străine și 
vom putea zice ca Petru Rareș, fiul lui 
Ștefan, că vom fi iarăși ce am fost și încă 
mai mult decât atât”. 

În anul următor, Armata Româna, 
ajutată de Misiunea Franceza, se 
reorganizează și instruită pe baze moderne, 
reușește să oprească înaintarea Puterilor 
Centrale către inima Moldovei, în bătăliile 

memorabile de la Mărăști, Oituz și 
Mărășești, rămase marcate în istorie de 
sacrificiul soldaților români și de cuvintele 
„Pe aici nu se trece!”.  

Nu este în intenția mea de a tine o 
lecție de istorie, dar este imposibil să 
vorbești despre Marea Unire fără a aminti 
de fondul dramatic, tragic al Primului 
Război mondial sau Marele Război (la 
Grand Guerre) cum este cunoscut în 
istorie, care a produs, e adevărat, căderea 
marilor imperii europene, permițând 
emanciparea a nenumărate națiuni pe harta 
Europei, dar și multe victime și suferință. 
Voi aminti doar, că în urma Revoluției 
ruse, românii pierd un aliat important pe 
frontul de luptă, și se văd nevoiți să încheie 
un armistițiu cu Puterile Centrale, 
armistițiu pe care regele Ferdinand va 
amâna la nesfârșit să îl semneze. Această 
tergiversare va permite românilor să stea în 
defensivă până aproape de sfârșitul 
războiului, când vor lua din nou,armele 
împotriva Puterilor Centrale. Astfel, 
România sfârșește războiul de parte 
Antantei, și, în consecință, va putea cere la 
masa tratativelor de pace de la Versailles, 
unirea Transilvaniei cu Țara Mamă. La 1 
Decembrie 1918, la Alba Iulia, se va 
împlini visul de veacuri al românilor și 
România va deveni România Mare, 
cuprinzând Valahia, Moldova, Basarabia, 
Bucovina, Cadrilaterul și Transilvania. 

Se împlinesc astăzi, 1 decembrie 
2018, 100 de ani de la Marea Unire, 
Unire care s-a realizat după mulți ani de 
sacrificii, muncă susținută și inteligență. 
De atunci multe lucruri s-au schimbat, 
roata istoriei se învârte fără oprire, și, odată 
cu ea, și destinele oamenilor. Suntem cu 
toții atât de departe de țara de baștină! Cu 
toate acestea, rămânem atât de puternic 
legați sufletește de ea. Trecutul se 
împletește cu prezentul și, în ciuda 
distanței, ne este imposibil să nu privim 
spre viitorul României, spunând, cu 
speranțe spre mai bine, „La mulți ani, 
Românie dragă!” 
Mihaela Bărbulescu, Iowa City, 1 
Decembrie, 2018 
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Poveste de Toamnă. 

 
“E toamnă iar... 
Cu după-amiezi înmiresmate, 
Cu frunze roșii, colorate 
Cu nostalgii amestecate 
În cufărul din pod lăsate…” 
 

 
 
 
Dragi Prieteni, 
 

A mai trecut o iarnă, o primăvară și o 
vara de la spectacolul de toamnă al 
Cenaclului „Retro” de anul trecut 2017 și 
iată, ne-am întâlnit din nou, de data aceasta 
la biserica „Sf. Maria” din Chicago la o 
„Poveste de toamnă” cu muzică și poezie, cu 
voie bună și melancolie, langoși calzi și o 
cană cu vin. 

Parohia „Sf. Maria”, în frunte cu 
părintele George Ursache ne-au întâmpinat 
cu un mesaj cald de bun-venit și prietenie în 
sala de festivități a bisericii, cea care a 
găzduit multe evenimente culturale de-a 
lungul anilor, cel mai recent fiind Festivalul 
Balcanic din Septembrie. 

Spectacolul de anul acesta a fost 
conceput ca o poveste de toamnă, trecând 
prin stagiile vieții noastre pământene în acest 
anotimp al melancoliei și al frunzelor 
galbene: începând cu copilăria, adolescența 
și primele iubiri, continuând cu întemeierea 
familiei și a carierei dar și cu clipe mai 
vesele, cu muzică, cu dans și voie bună. 

Mesajul de deschidere ne-a fost 
adresat de Marius Stan și Ligia Grindeanu, ei 
ne-au invitat să participăm activ la o seară de 
muzică, poezie, nostalgie, o seară în care să 
uităm de stresul zilnic și să ne amintim cu 
drag de anii inocenței și adolescenței. Ei au 

rostit de asemenea un scurt mesaj de 
apreciere pentru sponsorii grupului, cei care 
fac posibile aceste spectacole, prin susținerea 
financiară și morală a Cenaclului Retro. 

Prima piesă muzicală din program a 
fost compusă și intrepretata de Lucian Blaga 
și se numește „Melancolii de Toamnă”, o 
piesă instrumentală deosebit de romantică, 
așa cum numai maestrul nostru Lucian putea 
să creeze, o piesă care ne duce cu gândul la o 
pădure cu miresme de toamna și frunze 
multicolore, la păsări călătoare zburând peste 
lacul de argint… 

 

 
 

Apoi reveria aceasta a fost întreruptă 
și a intrat în scenă subsemnatul,(dacă va vine 
să credeți au avut încredere să-mi dea 
microfonul în mână); eu am recitat poezia 
„Amurg de Toamnă”, scrisă de Traian Bălan, 
acest om care continuă să ne impresioneze 
cu talentul său poetic și muzical. Am început 
acest articol cu un fragment din această 
poezie plină de simțiri lăuntrice cauzate de 
frumusețea toamnei. 

„Hai frunză galbenă, ceas desfrunzit,/ 
de ce vrei tu să cred că toamna a și venit?”, 
cântec popularizat de „Pasărea Colibri” pe 
versuri de Dan Verona a fost interpretat de 
Laura Șișu în stilul ei original și plin de 
viață. 
 Poeta Ligia Grindeanu, originară din 
Sighișoara, a recitat în continuare o poezie 
proprie intitulată „Octombrie”. 

„A venit toamna, acoperă-mi inima 
cu ceva”, un cântec deosebit de frumos pe 
versuri de Nichita Stănescu a fost interpretat 
de Corina Vlad și Valentin Tomescu, iar 
poezia a fost recitată în tandem de către 
Ligia Grindeanu.( poezia „Emoție de 
Toamnă”, publicată în 1964 în volumul „O 
viziune a sentimentelor” este o poezie în care 
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poetul își exprimă teamă că iubirea se va 
pierde cu trecerea timpului și cu absența 
iubitei sale, dar sentimentul este atât de 
puternic încât nu dispare, ci se transpune în 
planul cosmic). 

„În seara asta mamă, lumea e a 
mea”- cântecul „Taină”, un cântec vechi al 
grupului Ecou din veacul Cenaclului Flacăra 
a fost interpretat de Laura Șișu cu 
acompaniamentul Corinei și al grupului. 

Călin Marincaș a recitat apoi un 
fragment din poezia „Călin, file din poveste” 
a marelui nostru poet Mihai Eminescu, 
descriind atmosfera feerică a nunții din 
pădurea de argint. 

„I-ați buzunarele lungi!/ Căci vine 
toamna cu ploi de frunze./ Și, ai să vrei să 
aduni, /Castane, amintiri și umbre”, cântec 
popularizat de Walter Ghicolescu pe versuri 
de Ovidiu Mihăilescu a fost interpretat de 
Corina cu exuberanța ei adolescentină. 

 

 
 

„Spune-mi pădure cu frunză rară,/ 
Unde-i iubirea de astă vară”, cântecul 
Tatianei Stepa pe versuri de Adrian 
Păunescu, a fost interpretat de Laura, un 
cântec melancolic al iubirii ce se mistuie 
odată cu venirea toamnei și a iernii în natură 
și în suflet. 

Ligia a recitat apoi poezia „Aromele 
Iubirii” scrisă de poeta Ana Munteanu 
Drăghici care este mama Ligiei. Poezia 
descrie reînvierea iubirii când „frunza 
(căzută) devine o aripă în zborul către 
nemurire”. 

„Parcă ar fi, parcă n-ar fi, parcă m-aș 
îndrăgosti,/ Voi rămâne cu tine încă 2000 de 
ani”, această declarație de dragoste lansată 
de grupul „Poesis” pe versuri de Dan 
Olărașu a fost interpretată cu multă 
sensibilitate de Traian Bălan. 

Poezia „Greierele și Furnica”, o 
parodie la fabula lui LaFontaine scrisă de 
epigramistul Sorin Olariu, a fost recitată de 
cuplul Anda și Ștefan Cristoltean. Acest 
cuplu a inițiat Cenaclul „Retro” în 2016 cu 
misiunea de a actualiza în inimile românilor 
din SUA mișcarea culturală care a fost 
Cenaclul Flacăra și să lase în urmă o frântura 
din cultură noastră românească. Nu doar că 
sunt foarte talentați, dar au și un acut simț al 
umorului! 

„Între noi nu mai e nimic, nici măcar 
aer”, acest duet lansat de Freestay și Andra a 
fost cântat cu mult profesionalism de către 
Monica Blaga și Ștefan Cristoltean. Această 
interpretare a scos în evidență nu doar 
talentul extraordinar al celor doi interpreți 
dar și muncă depusă la pregătirea acestui 
cântec pentru spectacol. 

A urmat apoi un moment vesel, sub 
forma unei mici scenete pe fundalul poeziei 
„Balada Leneșului”, scrisă de Marius Stan cu 
ceva timp în urmă și mimată superb de 
Cătălin Nicolae. 

Sorin Griza a interpretat apoi 
cântecul „Pe cine și câte cărări”, lansat de 
Ducu Bertzi, o baladă a omului singuratic 
dar și a simțământului de libertate pe care 
doar natura ni-l poate da. 

În continuare Valentin a cântat 
cântecul „Alege-mă pe mine”, compoziție 
proprie pe versuri de Lavinia Tomescu, 
partenera lui de viață. 

Anda a recitat apoi poezia „Vis 
Vegetal” de Magda Isanos: „Aș vrea să fiu 
un copac și-aș vrea să cresc lângă fereastră 
ta...” 

Ștefan a interpretat în continuare 
cântecul „Spune-mi cine ești”, cântec 
popularizat de grupul „Semnal M” în 1983 și 
care ne aduce din nou aminte de studenție. 
Cântecul este expresia iubirii secrete, 
povestea clasică a tânărului care își privește 
de afară iubita care stă în geam și își 
imaginează cum ar fi să o cunoască mai de 
aproape. Am ascultat apoi „Arie de Bach”, 
poezie scrisă și recitată de Marius Stan pe 
fundalul Ariei pentru pian de Johann 
Sebastian Bach, interpretată de Lucian 
Blaga. Un moment clasic care a străbătut 
secolele. 

Și de la muzică clasică am trecut la 
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un tangou, anume cântecul „Frunzele” în 
varianta lui Nicu Alifantis pe versuri de 
Radu Stanca și interpretat de Vali Tomescu. 
Și apoi de la tangou am trecut și la un rock-
n-roll, ascultând o compoziție proprie a lui 
Ștefan din anii studenției: „Te am doar pe 
tine”. „Tristeți Provinciale”, de pe discul 
galben al lui Mircea Baniciu, a fost 
interpretată de Traian, o poveste melancolică 
a vieții din provincie din secolele trecute. Și 
încă un moment hazliu, atunci când Cătălin a 
recitat poezia „O aventură galantă” de Ion 
Pribeagu, care descrie on întâlnire cu „O 
coniță delicioasă, nici urâtă, nici frumoasă” 
care în final se lasă cu spitalizare pentru 
aventurierul nostru. 
 Ligia a recitat în continuare o poezie 
proprie : „Lumea de azi”, descriind viteza cu 
care trece viața pentru noi toți, rămânând 
doar nostalgia anilor inocenței și ai 
copilăriei. 

Corina a intrepretat apoi cântecul 
"Regăsire" pe versuri scrise special pentru ea 
de Traian Bălan, o poveste a iubirii și a 
despărțirii temporare dar și a regăsirii dintre 
doi îndrăgostiți. Călin a recitat în continuare 
poezia „Binecuvatare” a poetei Ana 
Munteanu Drăghici din Sighișoara. 

Monica și Lucian au interpretat apoi 
compoziția proprie „Plouă peste amintiri”, o 
reverie a iubirii pierdute într-o atmosferă 
ploioasă și tristă. Sorin a cântat la final 
cântecul „Ploaia care va veni”, lansat de 
Florian Pittiș și Pasărea Colibri, o critică a 
puterii care corupe și un îndemn la a crea o 
lume mai bună. 

A fost o seară de vis din nou pentru 
noi toți și ne-am bucurat nespus să fim între 
prieteni și să ne simțim bine, să mai uităm de 
stresul zilnic și de cerul gri al toamnei, să ne 
îmbătăm cu muzică și poezie. Mulțumim pe 
această cale tuturor pentru prezența la 
spectacol și pentru susținerea morală a 
Cenaclului „Retro”. Pentru cei interesați să 
afle mai multe detalii despre Cenaclul Retro, 
va rugăm să accesați pagină de web: 
www.cenaclulretro.org 
Vă așteptăm cu drag la următorul spectacol! 
 

RADU RUSSELL RACEAN 
Chicago, Noiembrie 2018 

 

 
 

 
 
Dragoste în umbra tufei 
 

În această zi el a văzut dragostea. 
Sub o tufă în grădina publică 
Pe o pătură aruncată pe pământ. 
 
Picioare îmbrăţişate, cap pe umăr 
Aripi strânse. 
Au trimis spre el o privire indiferentă. 
Cu răbdare până la plecarea lui. 
Nu se gândesc prea mult 
La legea modestiei, 
Nu se interesează ce gândeşte publicul. 
Numai dorinţa şi înţelegerea este în ochii 
lor verzi 
Numai mângâierea. 
 

În această zi el a văzut dragoste 
Ca la pisici 
Îmbrăţişare fără margini 
Fără condiţii 
Trăit numai momentul local, nesfârşit 
Şi iertarea publicului nechemat. 
 
La noapte, da, la noapte 
Ei o să poată să-şi deschidă aripile şi să 
zboare, 
În timp ce publicul nechemat o să-şi caute 
propriile aripi 
Fără să poată să se despartă de pământul 
cunoscut. 
 

Perechi, perechi 
(prolog) 
 

Perechi, perechi i-a creat Dumnezeu. 
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Şi dacă nu Dumnezeu, atunci natura 
Sau poate au mers împreună 
Ca să se convingă unul pe celălalt 
De o atracţie inexplicabilă 
Îmbrăţişare instinctivă 
Mângâieri conduse de 
Un loc ascuns pe creanga emoţiilor 
Din creier 
Locul numit în trecut, în limba poeţilor – 
inimă 
 
Perechi, perechi au mers 
Mână în mână 
Atraşi unul spre celălalt 
Au simţit curgerea sângelui 
După aceia s-au culcat pe spate 
Au lăsat fanteziile să zburde 
Să ajungă până la sfârşitul lumii 
Preferat, expectat, obligat. 
Şi la sfârşit au adormit 
Când un surâs a apărut pe buzele lor. 
 
Perechi, perechi i-a eliberat Dumnezeu 
Într-un parc plin de pomi 
Care le-au întins fructele 
Ca să invite ce îi aştepta în viitor. 
Ei au stat unul în faţa celuilalt 
Şi-au arătat diferenţele 
S-au certat până au ajuns la curgerea 
sângelui 
Şi la sfârşit şi-au ascuns în 
Peşteră capul 
Au aşteptat ca furtuna să treacă 
Şi s-au calmat, 
Dumnezeu, cu deget de învăţător 
I-a invitat într-un nou capitol de răbdare. 
 
Când a apărut lumina 
Şi perechile au mers împreună 
După cântecul păsărilor 
Ea şi-a mişcat şoldul – seducător 
Şi atunci el a dansat numai prin ochi, 
A înţeles că nu are altă iscusinţă 
Şi buzele lui au scos câteva silabe 
neînţelese 
Care au fost pentru ea ca rânduri de poezii. 
 
Apoi s-au prins mână în mână 
Şi în spatele unei tufe s-au îmbrăţişat 
Şi când au adormit, au visat acelaşi vis. 

 
Şi Dumnezeu de sus, 
Sau poate înlocuitorul lui omenesc, 
A zâmbit, şi cu voce tremurată 
A spus cuvinte dureroase 
„Cine le va ajuta...” 
 
Perechi, perechi 
(epilog) 
 
Când Dumnezeu i-a creat perechi, perechi 
A crezut că ei se vor vedea în oglindă 
Ea sufletul lui 
El sufletul ei 
Şi unul pe altul. 
Dar ei au văzut numai unghiul 
Care a ieşit din chip. 
 
Când Dumnezeu i-a creat perechi, perechi 
S-a aşteptat ca asta să îi împingă 
Aşa ca degetele lor să controleze conturul 
corpului 
Să se plimbe într-un parc nesfârşit 
Să construiască în el un peisaj nou 
Între o pauză şi alta. 
 
Când Dumnezeu i-a creat perechi, perechi 
Şi nu şi-a amintit ce le-a pus în cap 
A sperat că ingredientele o să se 
Potrivească unul cu altul 
Şi împreună au să danseze unirea. 
 
El a greşit. 
 
Ingredientele la partea asta de creare au 
fost din 
Material stricat 
Plan crăpat 
Controlorul care a apărut 
Va scoate un anunţ necompromis 
Sfătuitorul legal al creaturii 
Se va scuza în faţa ziariştilor. 
 
El, de sus, se va uita 
Cu ochi jumate închişi 
Pregătind al doilea examen. 
Şi noi, de aici, de jos 
Vom merge perechi, perechi 
Pe şine paralele 
Care nu se întâlnesc niciodată. 
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„Deschide ușa creștine, că venim din nou 
la tine... 
La mulți ani, mulți ani cu bine!” 

În seara zilei de 16 Decembrie 
2018, ne-am întâlnit din nou cu prieteni 
vechi și noi în sala majestica de la Stan 
Mansion, să întâmpinăm împreună sfânta 
sărbătoare a Nașterii Domnului Isus cu 
colinde și poezii, cu cântece de sezon. Am 
reușit din nou să ne oprim din maratonul 
pregătirilor de Crăciun pentru câteva ore și 
să sorbim din izvorul artei, muzicii și 
poeziei, să ne reîncărcăm „bateriile” 
sufletului cu lumină și pace. 

 

 
Cenaclul „Retro” 

 
Spectacolul a fost deschis de către 

Anda Cristoltean, originară din Satu-Mare. 
Ea a mulțumit gazdei noastre, doamna 
Cerasela Stan pentru găzduire, sponsorilor 
și tuturor celor prezenți pentru suportul 
material și moral. 

Prima piesă muzicală a fost o 
compoziție proprie a lui Lucian Blaga pe 
versuri și interpretată de Monica-
Topârceanu Blaga. Acest cuplu extrem de 
talentat este originar din București și au în 
palmares o lungă activitate la nivel 
profesional atât în România cât și aici în 
Chicago. Piesa se numește „Din Iubire”, o 
poveste de dragoste care dăinuie peste ani. 
Toți cei 11 membri ai cenaclului au intrat 
apoi pe scenă intonând superbul colind 
„Deschide ușa creștine”, colind popularizat 
cu ani în urmă de Ștefan Hrușcă. 

Sorin Griza a interpretat „Este 
Crăciun peste pământ”, cântec popularizat 
de Sandu Pop, originar din Reșița, zis și 
„Varu Sandel”, un cântec de suflet, plin de 
dor de casa părintească și esența 
românească.  „Văru” a creat un mărgăritar 
cu acest cântec. Călin Marincaș originar 
din Cluj, a recitat apoi poezia „Dimineața 
Albă” scrisă de unchiul său Florea 
Florescu. 

 
Ana Ligia Grindeanu, Ana Drăghici 

 
În continuare, Valentin Tomescu a 

cântat cântecul „Ninge pe Moldova” de 
Aurel Moldoveanu, cu versuri care descriu 
frumusețea iernii în Iașiul sau natal. „Dalbe 
flori, lerui-ler, Veste mare din cer, A ajuns 
pe pământ, S-a născut Pruncul Sfânt”- 
acest colind minunat a fost cântat de 
Corina, din Satu-Mare, cu exuberanța ei de 
copil în preajmă Crăciunului. 

Doamna Ana de Sighișoara, poetă 
consacrată, a recitat apoi împreună cu fiica 
ei, poeta Ligia Grindeanu poezia proprie 
„Domnița Iarna Sighișoara”, descriind 
cetatea medievală înveșmântată în straie 
albe de zăpadă. Traian Bălan din 
București, a cântat apoi cântecul propriu 
„Aproape Romantică” pe versuri de Lucian 
Valea, o poveste a iubirii neînțelese și a 
lipsei de romantism în timpul iernii. 

Ligia a recitat poezia proprie „La 
Taifas”, poezie plină de amintiri și 
sentimente care ne aduce aminte de natură 
și de țară. Laura Sisu din Brăila, a intrat în 
scenă aducând un coș de gutu, interpretând 
colindul „Galbenă Gutuie”. Vocea ei caldă 
ne-a învăluit pe toți și ne-a adus lumină în 
suflete. Colindul gutuii galbene mi-a adus 
aminte de povestirile mamei mele care în 
copilăria ei nu a avut ornamente de 
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Crăciun ci a atârnat mere și nuci vopsite în 
braduțul ei. A urmat o mică scenetă, 
parodie după „Greierele și Furnica” de La 
Fontaine. În acest episod, greierele a ajuns 
la Paris dar nici furnica nu se lasă mai 
prejos.  Ștefan Cristoltean, membru 
fondator al Cenaclului „Retro” a interpretat 
compoziția proprie „Pe strada mea”, un 
cântec nostalgic care-l duce cu gândul la 
strada pe care a copilărit în Cluj-Napoca. 

Domnul Daniel Feraru, președinte 
al Centrului Cultural Românesc din 
Chicago, a decernat membrilor Cenaclului 
o diplomă și medalii de apreciere pentru 
aportul lor la promovarea culturii 
românești în anul Centenarului României.  
Ligia și Anda au recitat în continuare 
„Colindul Colindelor”, autor Adrian 
Păunescu. 

 

 
 
„Larg deschideți poarta sufletelor voastre”. 
Acest colind pe versuri de Mariana Sura a 
fost interpretat de Corina, acompaniată de 
întregul grup. Un colind frumos care ne 
îndeamnă să ne deschidem sufletele pentru 
a primi bucuria adusă de colindători în 
preajma sărbătorilor. Monica a interpretat 
cântecul „Cel mai frumos cadou”, 
popularizat de Keo.  Doamna Ana de 
Sighișoara a recitat în continuare poezia 
proprie „Infinitul Sărbătorii”. 

„Ninge iar pe strada mea”, un 
cântec romantic de Ilie Micolov a fost 
interpretat de Valentin. Călin a recitat apoi 
cunoscuta poezie a copilăriei noastre „În 
seara de Crăciun” de George Coșbuc.  
Laura a interpretat cântecul „Ninsoarea de 
adio” de Beatris Cristea, acompaniată la 
acordeon de Sorin, care a cântat în 

 
continuare o adaptare în limba română a 
cântecului „I believe in Father Christmas” 
de Greg Lake. Ligia a recitat poezia 
proprie „Mai rămâi colindă”, scrisă în 2004 
în Iowa City. Ștefan a interpretat apoi 
compoziția proprie „Ninge ca-ntr-un 
colind”, descriind o atmosferă feerică de 
iarnă, când te poți pierde în imensitatea 
ninsorii. A urmat un set de trei colinde 
tradiționale românești pe care le avem în 
inimă cu toții: O ce veste minunată, Florile 
Dalbe și Domn, Domn să-nălțăm. 

În încheiere, întregul grup a 
interpretat „Colindul mâinilor truditoare” 
pe versuri de Adrian Păunescu și 
popularizat de Victor Socaciu. Cuplul 
Lucian și Monica Blaga ne-au oferit un 
cadou: compoziția proprie „Să vină Moș 
Crăciun”. Ca un simbol de recunoștință 
pentru participanți și sponsori, întregul 
grup a interpretat cântecul „Crăciun 
Fericit”, o adaptare după cântecul popular 
„Feliz Navidad”. 

A fost o seară minunată și mă simt 
din nou binecuvântat să fiu alături de 
asemenea talent și de un grup de inimi 
curate și calde prin care curge sânge 
românesc chiar dacă suntem departe de 
țara natală. Doresc tuturor membrilor 
Cenaclului „Retro” dar și cititorilor 
ziarului Tribuna Românească un Crăciun 
Fericit și un An Nou plin de bucurii și 
realizări. La mulți Ani cu Sănătate! 

RADU RUSSELL RĂCEAN 
Chicago, Decembrie 2018 
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