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1, 2, 3, 4... 
 

În al unsprezecelea an de existenţă, Cenaclul „Atitudini“ lansează 

a patra antologie a sa, „Din pana egretei“, după volumele: „Melancolie 

diesel“, antologator Ioan Vintilă Fintiş, „Daimon din reflex”, 

antologator Ion Bălu, şi „natură în mişcare cu infantă/ flamingo şi fără 

măr“, antologator Ieronim Tătaru. 

Această nouă antologie, realizată de Gabriela Teodorescu se 

dovedeşte o fidelă oglindă selectivă a Cenaclului, în forma sa actuală. 

Prezenţa sa aproape la fiecare şedinţă – în fiecare marţi, de la 17.30 – de 

cenaclu face ca doamna profesoară să cunoască activitatea noastră. 

Cenaclul reuneşte, astăzi, peste treizeci de poeţi, cu vârste 

diferite, de la plenitudinea maturităţii la candoarea juvenilă. De 

asemenea, se întâlnesc aici persoane cu preocupări şi profesii diferite, 

ingineri, profesori, un medic, trei psihologi, doi artişti plastici, studenţi 

la diverse profile etc. Există şi o categorie distinctă de auditori, tineri 

sau maturi, care vin doar să asculte, să vadă, unii mai rar, alţii destul de 

frecvent. Aceia nu au fost cuprinşi aici. 

Această diversitate îşi pune pecetea pe relieful estetic al 

volumului, în care se reunesc, ca şi în şedinţe, versul liber, chiar foarte 

liber, cu cel clasic, cu tipar prozodic, stilul sofisticat cu limbajul 

anecdotic, lirica filosofică, gnomică, erotică, elegiacă, satirică şi 

parodia, calamburul, în atât de gustatul exerciţiu liric al poeziei pe 

cuvinte date... 

Activitatea Cenaclului stimulează şi spiritul critic, membrii săi 

comentând cu inteligenţă şi onestitate creaţiile citite de colegi, la rubrica 

din desfăşurătorul Cenaclului, numită sugestiv „Poetul la zid”, sau 

apărute în volum – volume şi poeţi consacraţi prezintă, de obicei Ioan 

Vintilă Fintiş şi Marian Dragomir. 

Fie ca Apollo şi muzele sale – în primul rând a noastră, a Poeziei 

– să ne dea timp răbdător şi ambianţă socială şi morală senină, pentru a 

continua în acelaşi spirit. 

Gelu Nicolae Ionescu 
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Elena Larisa Bălan 

 
 

Absolventă a Colegiului Naţional „Al. I. Cuza“ din Ploieşti, are 

preocupările şi aptitudinile fireşti ale unei tinere moderne şi talentate de 

azi. 

A scris şi a publicat versuri încă din anii gimnaziului, în revista 

Şcolii „George Coşbuc“ din Ploieşti. 

În prezent, participă la şedinţele Cenaclului „Atitudini“ al Casei 

de Cultură „I. L. Caragiale“ a Municipiului Ploieşti, ca membru sensibil 

şi receptiv. 

Îi plac dansurile moderne, de societate şi dansul popular. 

Visează la realizarea unei cariere literare, prin publicarea 

creaţiilor proprii în reviste şi, la timpul potrivit, într-un volum. 

 

 

Motto: „Oamenii uită să-şi mai arunce privirea în oglinda 

sufletului. Încearcă să creeze o viaţă perfectă şi uită să 

trăiască şi o viaţă frumoasă“. 
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Abandon 

    

Toată viaţa a fost chinuit, 

Viaţă lungă de opt picioare. 

Nu a ştiut ce e esenţa  

Sau cum să soarbă din fericirea 

Stranie a vieţii. 

El dorea să urce pe nouri 

Şi să-şi fredoneze imnul 

De pe clădiri înalte. 

Şi să răsară printre părul lui 

Razele de Soare 

Şi să apună Luna dacă vrea 

Să rămână să se joace. 

Dar a văzut cum nu se poate 

De aici de jos. 

Şi s-a gândit că poate să fie mic aici 

Şi mare-n lumea lor. 

Şi a păşit pe-o treaptă 

Apoi a urcat pe un scaun putrezit, 

Iar talpa pantofului său 

Murmura un vaiet. 

El nu ştia exact ce face. 

Auzise puţine doar prin poveştile de noapte, 

Poveşti cu strigoi şi fantasme. 

Dar el credea că dacă va-ncerca 

Să fie demon aici 

Poate ar putea 

Să fie înger în altă parte. 

Iar surâsul lui gingaş 

Se stingea treptat, 

Cu fiecare secundă ce trecea. 

Căci a întins mâinile scurte 

Printre picurii de praf, 

A luat funia groasă, 

Care spre moarte l-a tras. 



 9 

A-ncercat să mai coboare, 

Dar scaunul care s-a clătinat 

De sub picioarele-i firave 

A plecat. 

Şi el a plecat capul spre dreapta, 

A rămas împietrit, 

Cu mâinile albe atârnând 

Pe lângă fragedul lui trup. 

Pentru el a fost o moarte uşoară, 

Ca o speranţă deşartă, 

De a fi demon aici 

Şi înger-n altă parte. 

Dar mintea lui nu a ştiut 

Când greşeşte şi când nu. 

Dar vina nu a fost a lui. 

Ci a celor care, nici ei nu au ştiut. 

Iar acum la plecare, 

Au învăţat că ce pierzi 

Prinde valoare. 

Dar nu era vorba de obiecte strălucitoare, 

Ci de un trup mic, cu suflet mare. 

El a lăsat în urmă 

Râuri întregi ale căror ape 

Seamănă suspine şi dor. 

Şi chinuri şi durere 

Şi coşmaruri în noapte. 

 

Totul a fost o mare risipă. 

Şi cu plecarea n-a adus 

Raiul pe Pământ, 

Ci apocalipsă. 

 

Recunoştinţă 

 

În alb şi negru ţi-am pictat viaţa, 

Tot eu să ţi-o pot colora, 
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Cu note distinse de amor 

Şi cu parfum dulce de soc. 

 

Cu pete de argint ţi-am stropit faţa, 

Tot eu să o reşlefuiesc, 

Să o brăzdez cu aur alb, 

Cu perle din mare şi smarald. 

 

Tot eu ţi-am strâns mâna. 

Ţi-am sărutat obrazul. 

Tot eu ţi-am oprit lacrima 

Şi am mestecat-o cu dinţi ca metalul. 

 

 

Moarte prematură 

 

Iar de mor de tânără! 

Să mă îngropi 

într-un pat de trandafiri 

Să mă-nfăşori 

În giulgiu şi mătăsuri albe 

Iar după, să te rogi 

Ca îngeri să-mi cânte la harpe. 

 

Iar părul meu lung şi bălai 

Să-mi cadă creţ pe umerii albi 

Ce-au fost amorţiţi de frigul 

Degajat de o inimă grea  

Şi degerată de ură. 

 

Iar la gât să îmi agaţe 

Perle din marea de azur 

Iar ochii să mi laşi deschişi 

Şi prin albastrul lor să pot să mai privesc 

Sper abisul lumii mele reale 

În care orologiul greu din piaţa mare 
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Să bata-n note grave 

Ora şapte! 

 

Iar apoi să-mi porţi 

Coșciugul ca marmură albă 

În paşi de vals 

Precum un dans 

Pe drumul pe care n-am fost. 

 

Şi să-l-arunci 

În râul care 

Îşi plânge apele la vale 

Şi să-l laşi pe el 

Să mă îngroape. 

 

Iar păsările din arborii înalţi 

Se vor ridica la cer 

În vuiet mare. 

Şi cu aripile bătute de vânt 

Se vor roti în aer. 

 

Iar din ciocul lor să laşi să cadă 

Peste al meu coşciug alb 

Rămurele îmbibate de nămol. 

Şi păsările îmi vor făuri un cuib, 

Un cuib de primăvară. 

 

Iar peste pământul ud 

Să pui o cruce uşoară 

Şi să asculţi cum liniştea se lasă. 

Ai observat că imediat ce mori 

Ei se gândesc la tine 

Şi parcă le şi pasă? 
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Explozia unei stele 

 

Punctul infim ce sta şi veghează, 

Pe valurile spumoase, 

Ale mării agitate în cristale negre, 

În corabia sa de planete navighează. 

 

Urmăreşte drept o soră mai mare, 

Ajunge la nordul nordului, 

Loc în care nu găseşti nimic, 

Poate doar un ţipăt tăcut de Soare. 

 

Se agită să scape 

Din strâmtoarea neantului, 

Şi din pereţii de vată de oţel,  

Care sugrumă cu şoapte. 

 

Fire, fire, din frumosul păr bălai, 

Ce-i cade lin pe umeri de gheaţă, 

Sunt aruncate-n aer,  

Iar sufletul ei cu totul explodează. 

 

Ar fi vrut poate să mai rămână, 

Să mai lumineze-n noapte câte-o umbră, 

Să mai acopere paşii de criminali 

Ai oamenilor explodaţi deja, 

Ce n-au privit spre ea măcar. 

 

 

Izolare 

 

Stăteam cu spatele lipit de perete. 

Era un perete gol şi rece. 

Simţeam plămânii cum doreau să evadeze, 

Din corpul meu ce dorea să-i anestezieze. 
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Priveam spre geamul aburit, 

Mă gândeam doar, căci nu vedeam nimic. 

Era opac. Să mă chinui o viaţă, 

Şi-aş fi reuşit doar să-l sparg. 

 

Ochii de sticlă se fragmentau. 

Sub presiunea sunetului în vid 

Al glasului sufletesc, 

Ce ţipa după niciun ajutor. 

 

Nu îmi amintesc cum de eram aici. 

Poate doar doream să scap de ceva. 

Dar de ce mai poţi să scapi, 

Atunci când n-ai nimic? 

 

Am alunecat uşor pe perete, 

M-am lovit de parchetul verde. 

Doar flori de mucegai ce mai trăiau 

Odată cu mine... 

 

Am luat în pumn sufletul din flori. 

Am mirosit adânc. 

Eram drogată de parfumul inimilor lor, 

Şi se-nvârtea şi lumea, şi viaţa şi casa. 

Atunci am spart fereastra... 
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Abia ieşită din adolescenţă, Larisa Bălan îşi cucereşte, iată, un loc 

într-o antologie poetică. Ba chiar se află în fruntea volumului, graţie... 

alfabetului. 

Tânăra poetă cultivă o lirică încărcată de sensibilitate şi 

reflexivitate totodată, dar, oarecum surprinzător, cu acute accente de 

melancolie şi chiar disperare. Îşi imaginează o „moarte prematură”, 

blânda reîntoarcere în natură şi repedea uitare a oamenilor („Şi parcă le 

şi pasă“). – Moarte prematură (pag. 10-12) 

Oraşul e „bolnav“, apăsător, fără niciun sens, astfel încât „uşor se 

stinge, moare“ („Oraşul oaselor“) 

Iubirea însăşi n-are exuberanţă, ci gravitate, gestul erotic e blând 

şi melancolic: „Tot eu ţi-am strâns mâna./ Ţi-am sărutat obrazul./ Tot eu 

ţi-am oprit lacrima“ („Recunoştinţă“) 

Când pleacă cel rămas doar „un trup mic cu suflet mare“, după ce 

n-a reuşit să afle „când greşeşte şi când nu“, „cu plecarea n-a adus/ 

Raiul pe Pământ,/ Ci apocalipsă“ („Abandon“) 

Discursul liric este bine timbrat, fluent şi, deşi liber de prozodia 

clasică, având un ritm interior grav. 

Poate talentul evident al tinerei poete îi va dezvălui cândva şi 

lumina lumii. 



 15 

Cătălina Ciobanu 

 
 

 

La 23 de ani (n. 7.09.1989, Ploieşti), absolventă a Facultăţii de 

Litere şi Ştiinţe, la U.P.G. Ploieşti, este la etapa debutului literar („Aici 

şi acum“) şi se consacră simultan mai multor aptitudini: poezie, muzică, 

sport şi doreşte să ajungă „a reinventa sau a realiza accesorii 

vestimentare“. 

 

 

Motto: «Ochi pentru ochi... 

 Şi lumea va deveni oarbă» 

  Mahatma Ghandi 
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Durerea 

 

A picurat în inimă un ocean de durere… 

Şi încă mai curge în zilele ploioase… 

Curge prin vise… un fel de iubire… 

Pentru celălalt… şi pentru frumoase… 

 

Lasă să curgă un imens susur de vise.. 

Şi amăgeşte totul cu vorbe şi lipse. 

 

A picurat în inimă o fărâmă de durere… 

Pe ochii… pe mâinile… şi buzele mele. 

 

 

Postmodernul / Narcis 

 

Era frumos, dar nu ştia, nicicând, 

Că într-o zi, plimbându-se din gând în gând 

Va da peste un ciot de-oglindă şi plângând 

Se va umple de ură… suspinând. 

- De ce eşti aşa frumos? Nu-i drept! 

Te urăsc… eşti un înger… eşti perfect! 

Aş vrea să fiu ca tine, dar nu pot 

Eu sunt om, simplu, ciudat şi snob 

Nu ca tine chip cioplit… cum eşti! 

Vreau să fiu ca tine, văd… tu nu păleşti! 

Şi de nu pot… ascultă… te omor! 

Şi astfel scap de acest complex nimicitor. 

 

 

Numai da 

 

Intri în viaţă ca un plic în cutie 

Şi îţi spun mereu să nu mai dai 

Aştepţi la coadă, la coadă o veşnicie… 

Şi din inimă ai da o fărâmă de rai 
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Nu mai da din sufletul tău trecătorilor 

Cei drept… nu dai mult, dar tu ştii negreşit 

Că tot dând se duce ziua iertărilor 

Şi o să rămâi goală… singură în infinit. 

 

 

Iertare 

 

Din acel neant înţesat de iertare 

Am şters din suflet orice urmă de rău 

Cugetul se umple de infinită mirare 

Că am învăţat să-l învăţ pe Dumnezeu 

Şi aştept în mijlocul odăii cu un vin roş’ 

Să vină acea voce pură să-mi spuie 

Că de azi şi pe mine mă unge un moş… 

Cu vorbă bună, iertare, tămâie, 

 

 

Eva 

 

Ştiam că nu ai fost cuminte.. 

Niciodată nu vei fi!... 

- Evo, ţi-am dat viaţă şi tu m-ai trădat 

Şi acum sunt un alcoholic deprimat… 

Şi nu pot să mai mănânc deloc mere 

Doar mă plimb prin grădină, cu durere 

- Coastă, tu mi-ai dat viaţă! Nici nu neg şi nici nu plâng 

Şi sunt recunoscătoare, doar un lucru am în gând.. 

Să fiu independent şi să fac ce vreau, cu scop. 

Am muşcat din măr s-arăt că ş-atunci, ş-acuma… pot. 

 

 

Putregai de primăvară 

 

Putred e sufletul meu 

De durere şi de ură  
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Înger,tu ai fost un zeu,putregai făr’ de măsură 

Simt în nări… iubirea zboară 

Primăvara peste zări 

’Ţi-fac o ciorbă… da coboară… 

Vin la alt suflet ciot. 

De durere şi de ură nu mai pot. 

 

 

Privind 

 

O văd în depărtare… e acolo 

Privind în zarea senină 

Şi îi văd cu stupoare privirea 

Prea diafană, uşor cristalină 

 

Stă neclintită, ţapănă, tare 

Şi privind observ cu mirare 

Cum zboară în zare cristale… 

Din suflet ei mic ce o doare. 

 

 

Între ele… 

 

Iubitule, salivez după tine 

Ca un copil după o acadea… 

Şi în vene alimentez o amintire 

Şi sufletul e plin de narghilea. 

 

Între gânduri te rătăcesc acuma.. 

Şi cântăresc ce-i bine şi ce-i rău.. 

Între tâmple simţeam perfecţiunea… 

Şi nici nu poţi crede că acum e în hău. 

 

Tristă e vremea… plouă alene 

Şi ochii mă dor d-atâtă apăsare 

Curge o lavă îngheţată prin vene 
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Între gânduri simt încordare.. 

 

Între doi poli poţi găsi orice 

Şi toţi ne zbatem între două… 

Între palpabil… empiric şi ce… 

Şi ce credeam că-i imposibil să plouă. 

 

 

Trăiri 

 

Încordarea nu dă pace, te aştept 

Şi lacrimile le-am pus la pachet 

Aştept momentul în care voi descoperi 

Să mai fiu umană… să mai pot iubi. 

Îmi e atât de dragă iubirea 

Doar m-am născut din ea 

Şi mă dezbrac de toate păcatele 

Pentru a o mai avea 

E sublim… 

Să contempli creaţia lui Divină.... 

Femeia, statuie cu suflet de balerină 

Se satură, se contemplă… e vie.. 

A ajuns şi zeiţă… căci era doar stafie. 



 20 

 

 

 

 

Asemenea mai tuturor poeţilor generaţiei sale, Cătălina Ciobanu 

îşi descoperă un suflet vulnerabil, rănit, revoltat: „Putred e sufletul meu/ 

De durere şi de ură“. („Putregai de primăvară“) 

Aspiraţia spre perfecţiune i-a fost retezată de povara derizoriului 

(„Între tâmple simţeam nemărginirea./ Şi nici nu poţi crede că acum e în 

hău“ – „Între ele...“) 

Iubirea însăşi – „un fel de iubire“! – hrăneşte amintiri, dar n-are 

împlinire. 

Poeta exersează miturile „răsturnate“: Eva a vrut doar să-şi 

dovedească „independenţa“ („s-arăt că ş-atunci, ş-acuma... pot“, iar 

Adam, dezamăgit, a ajuns „un alcoholic deprimat“ („Eva“); Narcis 

insuflă celor de azi „un complex nimicitor“. („Postmodernul/ Narcis“) 

Din păcate, trăirile poetice nu au totdeauna autentică profunzime, 

părând mode şi modele literare, ceea ce imprimă şi limbajului poetic o 

anumită banalitate. 

Sigur – marea poezie va urma ! 
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Martin Culcea 

 
 

Martin Culcea (Gheorghe-Ioan Culcea-Bodea), Ploieşti, 26 

februarie 1955 

debut literar: 1966 (antologie de poveşti scrise de copii) 

activitate literară: Umor alb, l994 / ŞI (Criza de Identitate), 1994 / 

Rostirea în Şoaptă, 1995 (premiul uniunii scriitorilor - filiala 

Braşov, 1996) 

BOX, 1996 / O vânătoare, l996, toate prin editura ELIT 

COMENTATOR 

Ploieşti/ Amor pe Tavan, 2008 - editura KARTA GRAPHIC, 

Ploieşti / 

Melancolie Diesel, 2010 (antologie cenaclul ATITUDINI) - 

editura KARTA GRAPHIC, Ploieşti / 

Pentarombul, 2011 (împreună cu Ion Stratan, Costin Lupu, Ioan 

Vintilă Fintiş, Filip Köllö - editura Karta Graphic, Ploieşti/ 

poem VERSUS poem, 2012 (antologie de autor) - editura TIPO 

MOLDOVA, 

Colecţia OPERA OMNIA, Poezie contemporană, Iaşi / Natură în 

mişcare cu infantă, flamingo şi fără măr, 2012, (antologie cenaclul 

„Atitudini“) - Editura PREMIER, Ploieşti / sub tipar: Poet sub 

Acoperire / Antologie Poezie Contemporană în traducere franceză, 

germană, engleză – Editura TIPO MOLDOVA, Iaşi / Antologie 

ATITUDINI, 2013 

Colaborator din 1974 la reviste de gen din ţară şi nu numai 

Referinţe critice (dintre cele mai dragi): Ana Blandiana, 

Constanţa Buzea, Laurenţiu Ulici, Cezar Ivănescu, Ion Stratan 
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Menţionat în Dicţionarul Scriitorilor români, Chişinău, 2010 

Menţionat în Dicţionarul Scriitorilor de azi, editura Porţile 

Orientului, Iaşi, 2011 

Membru fondator al cenaclului Numele Poetului, al revistei 

Luceafărul, condus de Cezar Ivănescu 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Braşov din 

1996 

 

Motto: «...această scriere 

se mărturiseşte prin cuvinte nescrise» 
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poet în exerciţiu 

în poligonul de tragere 

 

şi din prima primei priviri ţinta Şapte Piept 

îmi face semne disperate de carton 

încât mi-e ruşine că sunt om / 

 

îmi voi deschide o fermă de căpriţe în Capri 

şi voi scrie Kapriellei: c’est fini ! 

în fiecare seară pe piatra din unghiu’ 

sub stelele însetate îmi voi rosti rugăciunea  

într-o litiază de primăvară: 

 

căpriţă albă şi frumoasă dă-mi lapte în vase 

şi-am să-ţi dau şi eu rochie de mătase 

şi doi cai frumoşi cu stele pe frunte  

să te însoţească pe munte ! 

 

îmi arcuiesc ceasul pe pas către garsoniera 

pârâtă a propriului Parnas 

ţintei Şapte Piept tânguindu-se printre maci 

i-am sugerat : ai dreptul să taci ! 

 

 

mi-e teamă 

 

oare sunt suma sau diferenţa  

dintre fobii şi/sau filii ? 

fobofobii şi/sau filofilii ? 

fobofilii şi/sau filofobii ? 

 

mi-e teamă şi tac ! 

iubesc şi mărturisesc / ascult şi ascund  

laptele acestui mister în durerea din unt / 

în ţigarea pândită de artrită / în sarea 

ultimei neaşteptate dimineţi dimineaţa / 
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fiind de-o seamă ce cei fără seamă 

spun mi-e teamă ! spun: 

bine ai răuvenit intimă teamă ! 

copilărie din copilărie târzie / 

germinare spontană într-o vană maturare / 

făină în pâine / griş în farfurioarele 

lăsate pline pe care scriam 

cu furculiţa oxidată ca o daltă 

captivă : bine ai răuvenit ! 

 

 

în joia verde 

 

la Ienăchiţă 

în grădiniţă 

pe o tulpină 

zării o floare 

ca o lumină 

s-o tai se strică 

s-o las mi-e frică 

că vine altul  

şi mi-o rădică 

precum pe Albă ca Zăpada 

prinţul din Pădurea Adormită 

gonit de cei şapte păianjeni cu firul 

cât să acopere Pământul 

la mijloc de codru des 

şi aproape inima 

 

inima / inima de la Dumnezeu /  

partea luminoasă a umbrei 

care ne urmăreşte ca racul din poveste 

care fără veste a prins reumatism la cleşte 

aşa că îngrijeşte-ţi piciorul amorţit pe frână / 

inima adormită în telefonul ei fără fir / 
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poezia ca o migdală de suflet pentru amigdală / 

poezia care nu seamănă decât cu poezia  

din oameni şi vrei cu ei să te-asameni 

 

acest poem se voia mai lung 

cât viaţa privită cu dispreţ 

până îi afli nepreţuitul preţ 

şi orice licurici în amigdală 

devine o migdală nici dulce 

şi nici amară întărită în scorţişoară / şi 

 

ce frumos scriam la cincisprezece ani 

când toate femeile erau fete… 

 

 

buruieni înflorite 

printre ofilite cuvinte 

 

iarbă rea / iarbă rea 

mi te-aşează lângă piept  

şi zâmbeşte-mi ca Cel Drept / 

mi te-aşează lângă mână 

când durerea mă amână 

de la umbra din lumină / 

mi te-aşează lângă frunte  

mângâiată fără frică 

chiar de dama care pică 

cu ochi verzi de levănţică 

de îi cred de nu mă crezi / 

 

iarbă rea / iarbă rea 

primăvară în primăvară / 

seară modelată în seară 

amăruie şi gălbuie / 

dulce viţă în poieniţă / 

bulb sorbind din apă apa / 
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sapă care sapă sapa / 

 

şi-am să te aştept pe seară 

cum aşteaptă prima oară 

orice om dintr-o fecioară … 

 

 

aniversare în pripă 

sub a norului aripă 

 

aşa cum grâul îşi furişează bobul în spic / 

viermele mătasea în cămaşa de mire / 

tot aşa vinul dulceaţa în oţetul care scânceşte / 

pesmetul din floarea tărâţei îşi întăreşte taina 

pentru iremediabila vină unde toţi sunt de vină 

pentru subţierea din vână / pentru slăbiciunea stăpână / 

ştiu şi când / ştiu şi cine / ştiu şi cine dintre noi 

mă va vinde ridicând umerii şi privind împrejur 

nu înlăuntru / nu în imediatul întru- / Eu ! am spus 

tot eu iute ca oţetul iute cu dragoste de parabolă / 

la vedere ca sticla fină pe coala velină / 

distilând seara în dimineaţă adăugând 

un nod la aţă devenind afazic pe stic / 

afon îngheţat în timpanul cald / scafar pe bolul alb / 

oţet băut cu oţet şi prea încet de încet şi mărunt 

pe dintele cărunt încât va să înceapă poezia 

aşa cum bunioară e gata fandacsia // 

 

 

în faţa uşii deschise 

 

tăcerea ? nu adevăr sub acoperire 

ci minciună în dezvăluire / 

nu discreţie ci aluzie /  

nu curajul rar dar plat 

precum bretelele la jartiere 
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cu tivul dantelei nesurfilat 

 

numai că trebuie defoliată 

ca o zi în amănuntele ei fals mărunte 

fiecare amănunt un împărat-copil 

cu pletele cărunte 

 

doar pentru că numai această tăcere 

deconspirată prin a fi va trebui 

să o trăiesc ca prima ultima 

ca ultima prima ce va veni 

 

nu am reuşit toate cuvintele propuse 

să fi fost zise / această scriere 

se mărturiseşte prin cuvintele nescrise // 
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Martin Culcea este un observator atent, lucid, „cârcotaş“ al lumii 

noastre şi se apără de insinuanta întristare prin umor, pe toată gama de 

expresie poetică a acestuia: calambru, parodie, ironie. 

Proclamându-se „poet în exerciţiu / în poligonul de tragere“, 

dorindu-şi „o fermă de căpriţe în Capri“ şi încercând să se vindece de 

„ruşinea“ de a fi om, rosteşte o rugăciune într-o „litiază de primăvară“: 

„căpriţă albă şi frumoasă dă-mi lapte în vase / şi-am să-ţi dau şi eu 

rochie de mătase / şi doi cai frumoşi cu stele pe frunte / să te însoţească 

pe munte“. Naivitatea versurilor (culese distinct cu italice) e vălul 

amărăciunii. 

În aceeaşi tonalitate încep stihurile din „în joia verde“: „la 

Ienăchiţă / în grădiniţă / pe o tulpină / zării o floare / ca o lumină / s-o tai 

se strică / s-o las mi-e frică / că vine altul / şi mi-o rădică / precum pe 

Albă ca Zăpada, / prinţul din pădurea adormită / [...] / cât să acopere 

Pământul / la mijloc de codru des şi-aproape inima” - cu subliniate 

ecouri din Ienăchiţă Văcărescu şi Eminescu; apoi timbrul devine şi aici 

grav, fără a părăsi ironia-mască: „inima / inima de la Dumnezeu / partea 

luminoasă a umbrei / care ne urmăreşte ca racul din poveste / care fără 

veste a prins reumatism la cleşte [...] ce frumos scriam la cincisprezece 

ani / când toate femeile erau fete...“. 

Poetul aspiră spre identificarea cu oamenii, „şi vrei cu ei să te 

asameni“ (alt ecou eminescian!), dar „fiind de o seamă cu cei fără 

seamă“, se teme de ce ar putea descoperi şi astfel apare şi ispita 

calamburului: „bine ai răuvenit intimă teamă!, copilărie din copilărie 

târzie // bine ai răuvenit !“. 

Pe Martin Culcea îl încântă accentele naive şi melodioase ale 

poeziei populare şi le experimentează în propriile versuri; îl încântă şi 

jocurile (aparent) forţate de cuvinte („oare sunt suma sau diferenţa / 

dintre fobii şi/sau filii? / fobofobii şi/sau filofilii? / foboflii şi/sau 

filofobii ?“; alunecă apoi, într-o strategie poetică deja semnalată, spre 

tonalităţi reflexive mai grave... 

Cu firave ecouri de testament arghezian, poetul mărturiseşte: „nu 

am reuşit toate cuvintele propuse să fi fost zise / această scriere se 

mărturiseşte prin cuvintele nescrise“. („în faţa uşii deschise“) 
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Silvian David 

 
 

Absolvent al unei facultăţi de comunicare, june între 20 şi 25 de 

ani, trăiesc de peste 12 ani o multitudine de momente frumoase alături 

de cenaclurile la care am activat şi activez încă. 

Premii literare judeţene şi naţionale, aplauze multe, o prăjitură şi 

un suc pe gratis, parte a protocolului unei premieri sau unui eveniment 

literar… pentru mine reprezintă amintiri unice. Dar nu mă concentrez 

asupra aspectului literar privit ca generator de amintiri, ci ca un stil de 

viaţă pe care numai oamenii de calitate îl pot duce. 

Ave Nichita! 

 

 

Motto: „Ideea de idee e mai importantă decât ideea în sine.“ 
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* 

 

rândurile curg ca pe vremuri, artezian 

după forma unei bucle de păr 

a iubitei 

după un gheizer de emoţii spumante 

la fine de an vorbele ung 

ca pe vremuri, glas de pian 

 

* 

 

într-o seară cu soare în care 

atomii circulă în jurul 

electronilor, 

dând senzaţia de volumină 

linia dreaptă se mişcă în haos 

ca un prunc printre pântece 

 

* 

 

să nu te pui cu grandiosul adevăr 

cum că pământul cade newtonian pe măr 

se burduşeşte, oxidează şi îşi pierde 

strălucirea 

viermii de prin el se gândesc 

să otrăvească omenirea 

 

* 

 

omenirea e un alt pământ 

concentric ăstuia dar mult mai... mic 

 

* 

 

s-a frânt orice urmă 

s-a dus orice glas 
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mă îmbrăţişez cu cerul 

că vreau să vă las 

 

* 

 

e o anumită legănare a oaselor 

fie că dansezi 

fie că eşti canibal şi te joci cu mâncarea 

 

* 

 

se vede o pată neagră în întuneric 

învârtindu-se fosforescent în propria flegmă 

adică vidul a încercat să scuipe pe oameni 

însă n-a putut vertical în sus 

 

* 

 

i-am smuls baritonului corzile vocale 

şi i le-am pus la o chitară în miniatură 

 

* 

 

să fii zăpadă 

şi să ningi pe cei 

care abia aşteaptă să facă om din tine 

 

 

 

Bucureşti-Ploieşti 

 

Distanţele mici par depărtări uriaşe de timp, 

dând naştere unor frici de genul 

patinajului artistic pe nisipuri mişcătoare. 

Cât de largă e această perspectivă, 

cât de cât este ideea respectivă. 
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Pământ alb, îl despici, e alb, 

îl fărâmi, pare lapte praf, 

îl spargi, pare praf şi pulbere. 

Îl iubeşti, pare lapte matern. 

Îl urăşti, îţi pare etern. 

De ce fugiţi, copacilor, de mine? 

Nu vedeţi că eu, cu maşina, 

vă ajung lejer din urmă? 

De ce manifestaţi acest efect de turmă? 

Sau, poate sunteţi, voi, cumva, păduri? 

Furnica fredonează după greiere: 

„Jos cu spălarea de creiere…“. 

Din profiluri ponderate te privesc necruţător, 

din privirile frontale mult aş vrea 

să te omor. 

Ne plimbam cu gondola 

Pe ridurile bătrânei ghicitoare 

nu în stele, nici în palme ori cafele, 

ci în oameni.  

„Vei fi foarte important!“, 

va minţi ghicitoarea. 

De ce trăim? 

Răspunde tu la întrebare, 

Dar fără să începi cu „pentru că“. 

Justificările sunt, de fapt, scuze. 

Ne intră în vocabular aşa nişte cuvinte!... 

În suflete, aşa nişte idei!... 

Mă mir 

Cum de nu ne-a luat-o sângele 

Pe ulei! 

Sunt în taxi. 

Pot fi pasagerul, taximetristul 

Sau benzina. 
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in for the kill & the wine song (+ alexunu.blogspot) 

 

desfac drumurile ca pe o sticlă de şampanie roşie. 

am mers în mâini 

şi voi m-aţi găsit 

alergând cu mâinile pe vena de la grumaz. 

gaz gaz gaz gaz. haz de necaz 

 

revin. trebuie să vă arăt sufletul meu. 

îl am în buzunar. 

l-aţi văzut ? nu ? 

atunci, îmi pare rău 

 

iar sunt. nu scăpaţi voi de mine aşa uşor. 

unii scriu pe foi. 

alţii pe ceaţă. 

pe nori, pe viaţă. 

pe zăpadă sau gheaţă. 

eu 

scriu pe voi 

 

 

Rammstein 

 

ţevile nemţeşti înfipte în inima mea pompează sânge 

înspre casele oamenilor. e cutremur şi toată lumea râde 

când este acoperită de tavane şi vulturi şi stele. 

mi se rup degetele de la sine şi se duc pe scena improvizată  

din gândul şi trupul meu, îşi bat încheieturile cap în cap  

şi îşi injectează argint viu imediat pe sub piele 
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Tânărul poet Silvian David se află într-o evidentă evoluţie 

creatoare, de la o şedinţă de cenaclu la alta, de la o antologie poetică la 

alta. 

În acest nou eşantion de versuri, se reliefează filonul căutării şi 

depăşirii de sine, pigmentat de autoironie şi de umor, de amărăciunea 

voalată faţă de indiferenţa celorlalţi („revin, trebuie să vă arăt sufletul 

meu./ îl am în buzunar./ l-aţi văzut?/ nu?/ atunci îmi pare rău“), dar mai 

ales de certitudinea împlinirii („iar sunt [...], unii scriu pe foi./ alţii pe 

ceaţă./ pe nori, pe viaţă./ pe zăpadă sau gheaţă/ eu/ scriu pe voi“). 

Metaforic, uzând de concretul limbajului uzual, Silvian 

semnalizează polivalenţa făpturii poetului: „Sunt în taxi./ Pot fi 

pasagerul, taximetristul/ Sau benzina“. 

Tentaţia reflexivităţii nu lipseşte din versurile sale („omenirea e 

un alt pământ/ concentric acestuia dar mult mai... mic), cu o tentă de 

amar scepticism privind soarta lumii: [...] pământul [...] se burduşeşte, 

oxidează şi îşi pierde/ strălucirea/ viermii de prin el se gândesc/ să 

otrăvească omenirea“. 

Amărăciune îi trezeşte şi sărăcia, limitarea gesturilor noastre, 

automatismul lor: „e o anumită legănare a oraşelor/ fie că dansezi/ fie că 

eşti canibal şi te joci cu mâncarea“, sau „Ne intră în vocabular ca nişte 

cuvinte!.../ În suflete, aşa nişte idei!...“ 

Cultivând dezinvolt discursul liric liber, firesc, voit ne-poetic în 

sens tradiţional, Silvian David se află evident pe drumul cel bun, al 

consacrării. Când scrie: „nu scăpaţi voi de mine aşa uşor“ – îl credem ! 
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Călin Derzelea 

 
 

* poetul Călin Denghel Derzelea este şi (sau în primul rând) 

medic; este deci un expert eugenic al fiinţei umane, trup şi suflet; de 

fapt, numele Derzelea este un pseudonim semnificativ: aşa se numea, se 

pare, zeitatea vindecătoare a dacilor 

* a debutat în 2010 în revista „Atitudini“ a cenaclului omonim, al 

cărui membru este, remarcându-se prin distincţie şi rafinament 

* colaborează şi la alte reviste din ţară 

* este prezent în antologiile cenaclului: „Melancolie Diesel“, 

„Daimon din reflex“, „natură în mişcare cu infantă, flamingo şi fără 

măr“ 

* volum de debut „Tellus“, ed. Grinta, 2012 

 

Motto: «Poezia este biopsia vie a sufletului, 

  prin urmare, analiza literară este inferioară 

  interpretării clinice» 
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Ghicitoare 

 

Tata înainte să moară de tot m-a dus în beci 

Mi-a arătat o fântână căscată de care nu ştiam 

M-a aplecat peste ghizd de-a-ntregul 

Mi-a spus să nu mă tem ca pasărea 

Că acolo jos e tot al meu 

Întunericul nu există 

N-am eu ochi pentru lumina aia 

Atunci am văzut cuţitul înfipt în spatele lui 

 

 

Fraţii mei 

 

Mi-a şoptit la ureche numele unei copile 

Care vine din adânc numai pentru mine chemată 

Ceilalţi au alungat-o de la casele lor ca pe o haină 

Pentru că e ruşinos să umbli cu slăbiciunea la vedere 

Cuţitele lucesc mai bine în soare şi se ascut în carne 

Apoi m-a îmbrăţişat şi s-a aşezat între scânduri 

 

Vedeam cum se prăvăleau zidurile cunoscute 

Fiara de praf înghiţea raza de-a-ntregul 

O sete atroce mă trăgea spre fântână  

Liniştea curgea ca smoala în urechi 

Finalul se grăbea să mă cunoască 

 

 

Era tot al meu 

 

Din dărâmături au crescut trunchiuri fragede  

Cu braţele răsfirate spre 12000 K 

Am chemat fecioara la ospăţ cu pâine şi vin 

Drumul viu a rostuit paşii 
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Fotografie de familie în ramă 

 

Zâmbiţi, vă rog ! 

Ultima doză de diazepam cu pepene 

vă poartă din foaierul banalelor adicţii 

în sala adevăratelor tormente. 

Nu schimbaţi foaia! 

Este prea târziu pentru optimism manifest. 

Priviţi Luceafărul. Coboară.  

Revarsă trilioane de tone de iubire atomică.  

Bidiviii mei, alergaţi, tocaţi drumurile spre unde arcul vânătorului nu vă 

ajunge! 

 

 

Despre iubire... 

 

Răsăritul şterge durerile altor pământuri. 

Se înalţă cu mâna întinsă spre ochi căutători. 

Pentru voi, încă o dată, dovada întoarcerii.  

Nopţile nu mai sunt moarte. 

De-acum, ascultaţi ticăitul pietrelor că să aflaţi veşti bune din vis. 

 

Cum foiţele cepei stau una în alta, 

cum vântul mângâie piatra, 

cum piatra se scaldă în apă, 

aşa inima din focul nestins se adapă. 

Ce forţă le ţine pe toate, le poartă, le-ntoarce, din străfunduri le scoate? 

 

 

Citadină 

 

Sub oraşul meu există un alt oraş mai 

vechi, părăsit de viaţă şi de amintiri. 

Sterp precum cărbunele repetă sunetul 

paşilor. E tot ce ştie să mai facă. 

Strălucirea i-a fost răpită sau poate i-a 
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fost vândută pentru un viitor mai bun. 

 

Cobor des. 

Caut semnul trădării. 

 

Timpul complice liniştii, liniştea 

complice singurătăţii, trei prieteni 

tăcuţi rostogolindu-se prin cotloane 

reci. 

 

Sub oraşul meu există un alt oraş mai 

vechi, părăsit de viaţă şi de amintiri. 

Sterp precum cărbunele repetă sunetul 

paşilor spre afară 

 

 

De inimă 

 

Am strâns odată în mână o inimă uscată de om 

Nu a curs nicio picătură de iubire 

Purta urmele zbaterii fără rost 

Într-un labirint artificial 

Dar tăcută 

Tăcută cum mi-aş fi dorit să fie a mea 

Fără feromonii nopţii 

Fără muzicile înalte 

Fără fantasme 

Privesc drumul înapoi 

Încă o spiră urcată cu aceleaşi minciuni sezoniere 

Aproape că pot să mă aplec către ce a fost şi să vântur cu mâna 

rămăşiţele 

Miroase a mormânt proaspăt 

Inimă proastă nu eşti făcută pe calapodul diplomaţiei 

Dar eşti tot ce am 
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neatins 

 

vând noaptea sinelui vrac 

împachetată în hârtie albă 

un moş în robă ascuns după grămezi 

cercetează întreprinderea mea curios 

se amuză că nimeni nu cumpără nimicul 

fără rost fără sens fără nume 

toţi au în casa lor puzderie de nimic  

în care orbecăie după scântei  

după margini de ziduri reci  

de care să se ţină când tremură pământul 

prin ochi grăieşte acel ţi-am spus eu 

revelator tangent la disperare 

gestul contează 

 

Cybilla a lăsat ultima silabă ironică 

scrijelită cu unghia în carne 

s-a făcut omidă şi a ros cale spre lumină 

iată un fluture care îşi cunoaşte zborul 

 

 

2 secunde 

 

port în buzunar două secunde ca două cireşe 

se aleargă 

se ascund în cusături 

pretind că nu se cunosc 

se aleargă iar 

atât am putut să fur de pe ramurile de jos 

pentru vremuri gri 

ca să ştiu înapoia 

înainte de a lua ceaţa la pas 

port în buzunar două secunde ca două cireşe 

pe una am numit-o tu 

pe cealaltă eu 
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fără conjuncţie 

altfel se transformă într-un compot lung 

 

 

Housing 

 

Am chemat pereţii la o conferinţă de presă 

Scârţâie din uşi aceeaşi poveste retuşată de gravitaţie 

Colţurile rotunjite de frecuş 

Au fost date afară din sindicatul unghiurilor drepte 

Ferestrele curg sticla privind în gol 

Centrul de greutate nu răspunde 

Are în minte un concert pentru pian 

Va coborî pe Do sau măcar pe Do# 

E nevoie doar de un acoperiş pentru ideile domestice 

 

 

un ciob 

 

tata mare mi-a lăsat moştenire un ciob  

de la o şampanie deschisă într-un agealâc 

m-am uitat prin el la Soare orbitor 

m-am uitat prin el la bec un filament modest 

abia la lumânare şirul rugăciunilor pătimaşe 

au deschis uşa alcovului 

am zărit pe multe 

alergând cu jartierele lor colorate 

ameninţate de capitulare în mătăsuri 

ţipete înţepate spărgeau şirul râsetelor conspiratoare 

totul până la oglindă 

când glasul lui dogit de amintire răsuflă 

pe el să nu-l crezi niciodată 

e un om de nimic 

promite şi nu face 

lasă în urmă suspin  

devalizează inimile şi uită 
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îi plac brunetele cu ochi verzi 

pentru care luptă fără scrupule 

până le înlănţuie în vorbe  

pe el să-l ţii închis cel mai jos 

în trei generaţii îl secăm  

privesc apoi portrete familiare 

privesc apoi apropierea 

număr pe degete şi trag linie 

e liber şi acum e liber 

 

 

Poveste cu gust de migdale 

 

Încă un pahar şi mergem 

Barmanul e un alchimist deghizat în băiat bun 

Nu am încredere în sticlele lui 

Dar nu ştiu cum face 

Mereu plec altul 

Nou  

Abia început 

Doar ce se uită în ochii mei şi vine cu otrava potrivită 

Eu beau 

Apoi lumea se reconstruieşte în jurul meu 

Zid după zid 

Până arată din nou a cimitir viu 

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu paşii pe asfalt 

Pe duşumele şi covoare 

Pentru cine îi lăsăm în urmă 

În seara asta băutura are gust de migdale 

Atât de puternic  

Îmi ies pe nas vaporii amari şi simt cum deja în locaşul ei 

conştiinţa se cuibăreşte somnoroasă 

Plastic iubito 

Latex şi lacrimi artificiale 

Băiat bun barmanul  

Băiat bun 
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„Poezia este biopsia vie a sufletului“ - spune motto-ul care 

precede selecţia versurilor lui Derzelea pentru această antologie. 

Călin Denghel-Derzelea, fiind un cerebral, un poet care „a văzut 

idei“ - întrupate în plastica şi vibraţia concretului, cuvintele de mai sus 

oferă o cheie (una dintre posibilele chei) de interpretare: artistul-medic 

cercetează, lucid, detaşat, obiectiv trăirile, „simptomele“ vieţii. 

Motivul remarcabil al devenirii - „semnul“ propriei făpturi îi este 

arătat de către tată, („înainte să moară de tot“ - imagine simplă, 

tulburătoare sugestie), în adâncul unei fântâni - deschidere spre cealaltă 

dimensiune a existenţei; acolo, o lumină pe care nu orice ochi o vede 

anulează întunericul; legăturile de sânge se sfârşesc deseori cu un cuţit, 

înfipt în carnea sângerândă; iubirea e promisă şi mereu doar aşteptată; 

asumarea cunoaşterii apropie sfârşitul care „era tot al meu“. (Ghicitoare) 

Ironia amară însoţeşte mereu iscodirea de sine: într-o „Fotografie 

de familie în ramă“, suntem avertizaţi: „Ultima doză de diazepam cu 

pepene / vă poartă din foaierul banalelor adicţii / în sala adevăratelor 

tormente. / nu schimbaţi foaia!“. 

Alteori, cunoaşterea este urmărită pe o scară a „minciunilor 

sezoniere“; într-o lume în care nu găseşti „nicio picătură de iubire“, o 

lume „cu urmele zbaterii fără rost / într-un labirint artificial“, simţirea 

este o slăbiciune: „Inimă proastă, nu eşti făcută pe calapodul diplomaţiei 

/ dar eşti tot ce am“. 

Iubirea se poate ascunde în „două secunde ca două cireşe“ - atâta 

se poate „fura [...] pentru vremurile gri“, şi ea trebuie ferită de 

tărăgănare, de banalizare: „port în buzunar două secunde ca două cireşe 

/ pe una am numit-o Tu / pe cealaltă eu / fără conjuncţie / altfel se 

transformă într-un compot“. 

Uitarea o poţi găsi - o clipă - într-o „Poveste cu gust de migdale“. 

„Barmanul e un alchimist deghizat în băiat bun / [...] Doar se uită în 
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ochii mei şi vine cu otrava potrivită / Eu beau / Apoi lumea se 

reconstruieşte în jurul meu / Zid după zid“. 

„Conştiinţa se cuibăreşte / somnoroasă / Plastifc iubito / latex şi 

lacrimi artificiale“... Apoi rămâne doar gustul amar. 

Versul - cândva fracturat, s-a spus - se fluidizează, se amplifică, 

se nuanţează, se încarcă de tensiunea contrariilor - din text, sau dintre 

text şi subtext. 

E un gest temerar să scrii o notă critică asupra versurilor unui 

poet care a spus fără echivoc „analiza literară este inferioară interpretării 

clinice“. 

Fie! 
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Marian Dragomir 

 
 

 

- născut în oraşul lui N. Stănescu, licenţiat Limba şi literatura 

română - Limba şi literatura engleză / membru al cenaclului 

„Atitudini“ – Casa de Cultura „I. L. Caragiale“ 

 

– apariţii în reviste: Constelaţii diamantine, Oglinda Literară, 

Jurnal of educational Science&Psychology, Metamorfoze, Atitudini, 

Armonii Culturale, Cetatea lui Bucur, Perpessicius, Regatul cuvântului, 

Literaria, Nome Artis, Actualitatea literară, Poezia, Fereastra, Spirala 

Cunoaşterii etc. 

 

- apariţii în antologii literare: Poetic@ (cenaclul online Lira 21), 

Melancolie Diesel (Cenaclul „Atitudini“), Daimon din Reflex (Cenaclul 

„Atitudini“), Expresia Ideii I, II şi III (Cenaclul online Expresia Ideii – 

prefaţă Marian Dragomir), Antologia Romeo şi Julieta 2011, 

Coordonator Proiect „Echinocţiu Liric“ – Culegere de versuri şi proză 

poetică, supliment al revistei „Atitudini“, nr. 3 /martie 2012, „Pentru 

cine creşte iarba“ (cenaclul Perpessicius-Crihană), Antologia „Poeme 

Hai Hui“, editurile Grinta & Singur, 2012 etc. 

 

- cărţi publicate: Paradigma comunicării verbale la adolescenţi, 

Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Bucureşti, 2010, Stihuri pentru viaţa 
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mare, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Bucureşti, 2010, Carte cu măşti, 

Editura Grinta, 2012. 

 

Motto: Poezia mizează pe sensul vieţii. 
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visele 

 

pe gunoiul de pe colţul vieţii 

stătea ieri dimineaţă 

un vis birmanez rătăcit  

deschis la culoare 

cu ochii himerici 

şi prietenos 

 

l-aş putea lua eu  

dar sunt din provincie 

 

capacitatea de a adopta vise 

este de cinci pe viaţă 

dacă depăşesc numărul  

nu mai am bani  

pentru plăcerile trupeşti 

 

- atenţie - 

pe strada speranţei 

s-au astupat găurile de pe suflet 

înăuntru au rămas dorinţele care plâng 

poliţia n-a făcut nimic 

 

- ce se poate face 

pentru a ajuta visele să iasă afară – 

 

 

am jucat un copac 

 

crengile sunt extreme  

la fel de crude  

ca ignoranţa înţelepciunii 

dar mă sprijin de amintiri 

de spaţiul sacru  

în care lucrurile 
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devin binecuvântate 

 

vuietul crengilor spre cer 

nu este ca mersul  

pe jos 

pe scări 

este răsad de soare în creştere 

 

văd frunze peste tot  

pentru că nu am un punct de vedere  

nu am calea  

dar totul este vizibil  

judec seva  

cu o forţă disponibilă din mine 

 

ştii  

copacul este continua aşteptare 

cu mirare şi încântare 

 

 

armonie 

 

vă mulţumesc pentru răbdare şi stăruinţă 

pentru apelul cu situaţii narative 

cu tratament diurn  

şi şansa de viaţă  

 

trebuie să spun  

că pentru mine  

orice urmă de armonie este binevenită  

în aceste momente  

în care morala  

este consumată în spaţiul public 

tot mai strâns şi apăsat  

de transpiraţia victoriei 

întâlnită în voluptatea suferinţei 
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vigilenţa majusculei din viaţă  

înlocuieşte dorinţa  

zgomotul  

spaima 

 

armonia se accelerează 

ca şi tensiunea sexuală  

culminând cu episodul surpării  

viselor în cimitirul de la marginea oraşului 

 

 

poetul 

 

pentru mulţi 

câmpul literaturii necesită  

mecanisme de abateri de la vodcă 

iar ei refuză să guste statutul  

legilor scrise de viciere a cuvântului 

 

poetul este privit cu mintea  

şi nu este cruţat de avocaţii sentimentelor 

care suspectează dezangajarea 

şi nu ştiu să admire tăcerea 

sau mai grav 

supun totul sub virtutea aparentă 

 

aşa stând lucrurile 

el bănuieşte  

că serveşti interesele obscure  

că eşti chitit să distrugi  

ogorul infim în timp  

prin forţa redresării 
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neruşinatul 

 

- credeţi-mă - 

am întâlnit oameni obişnuiţi 

ce mor pe la balcoane 

de la început până la final 

cu cerul în poala vieţii 

 

- credeţi-mă – 

am întâlnit tineri 

cu viitorul soare-orbitor 

cu rudele sub vraja vecinilor 

care şi-au dat seama 

că nu ştiu să zboare 

 

eu nu consider poeţii oameni 

glasul lor este femeia tânără 

ce goneşte gândul prin măduva oaselor 

iar când mă gândesc 

mi se face carnea nor 

 

nu trag concluzii pripite 

pe de o parte 

aş vrea să cred că sunt bolnav 

dar s-a întâmplat ceva 

nu ştiu să mai vorbesc 

aşa că mai bine 

fac amor ca poeţii 

 

facerea 

 

spun că niciodată 

dar niciodată 

vorba 

nu a fost mai slabă 
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de ce atâta vehemenţă 

când ştiu că poemul  

se alcătuieşte 

chiar se asamblează 

din două materii  

 

buna credinţă a cititorului 

sacrificiul  

mândria 

demnitatea  

aşa cum martirii  

sprijineau facerea lui Dumnezeu 

 

şi creaţia  

derizoriul administrativ 

pe care îl suportă poetul 

şi ştiţi  

la capitolul acesta  

nu am stat niciodată bine  

 

este aşa este cum aţi auzit 

 

 

lanţul 

 

dragelor şi fragelor 

am găsit o metodă ce nu costă nimic  

de a face fast-vers 

 

la final de masă  

dacă vi se năzăreşte puteţi trage un party diurn 

cu cafeaua în păr  

şi îngerul cu profetul daniel 

la masa alăturată 

 

mă uit la meniu  
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manelişti 

femei 

poliţişti eroici 

explozii şi alte-alea 

sunt prins de clişeele verbale  

cu gust de floricele  

spumă de bere  

şi cadrane răsturnate peste mese 

 

una peste alta degust suspansul visului ca un căţel ce vede lesa şi ştie că 

e scos afară să facă pipi 

în mod cert privirile încruntate se doresc ameninţătoare  

ridicat braţul înarmat şi urlu ordinul de tragere 

ultima dorinţa a patronului e să faceţi un lanţ de fast-vers în românia. 

 

 

scena 

 

mă întreb de ce 

nimeni nu se aştepta 

să apară dezamăgirea 

imaginată de scenariştii de la hollywood 

pe scenă senzualităţii mele 

 

cu decizii oficiale  

chiar mai mari decât 

epidemia virtuţilor umane 

pe un ton grav de noiembrie 

ea se juca degradant cu economia vieţii 

dublând trăirile genetice 

 

fenomenele ne/naturale vor râde 

de creşterea labilităţii psihice 

iar pagubele produse  

de suspendarea activităţilor cu vise 

vor echivala 
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conform specialiştilor 

cu manifestările dumnezeieşti ale simţurilor. 

 

 

jocul 

 

când joc baschet cu ploaia 

mă doare la bască 

iar acum că m-am îmbogăţit 

cu verbele-n versul ce urmează 

mă fac că plouă 

când zice 

- mă faci să râd 

crezi că o să trec cu vederea 

tot poemul de mai jos - 

 

cum nu am chef să mă cert 

bag la plezneală 

bla bla bla  

jocul geme 

sub stratul de ticăloşii ale picăturilor  

 

ros de  

şpăgăreală 

cumetreală 

mitocănie 

şi neamprostie 

mă pregătesc să înclin steagul 

distrus de valurile ceasului 

ţinând cont de  

strategia de imagine şi comunicare 

în carne şi oase 

care mă leagă de vise 
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În multitudinea de preocupări actuale, Marian Dragomir rămâne 

în esenţă filologul deschis spre toate domeniile „iubirii de cuvânt“: 

poezie, recenzie, critică, activitate complexă de redactor de carte... 

Ca poet, în cele mai recente creaţii, Marian Dragomir îşi continuă 

şi nuanţează căutarea de sine, în acelaşi spaţiu existenţial haotic, absurd, 

vulgar („ros de/ şpăgăreală/ cumetreală, mitocănie/ şi neamprostie“), dar 

se produce acum o subtilă substituire de identitate: eul poetic intim tinde 

să se obiectiveze, să se înscrie în ipostaza emblematică de creator, de 

„strateg/ în comunicare şi imagini“. 

Astfel, se conturează o direcţie estetică spre lirica de tip ars 

poetica, bântuită în primul rând de neliniştitoarea senzaţie a crizei de 

expresivitate a cuvântului: „spun că niciodată/ dar niciodată/ vorba/ n-a 

fost mai slabă“. Poetul însuşi traversează o criză: „aş vrea să cred că 

sunt bolnav/ dar s-a întâmplat ceva/ nu ştiu să mai vorbesc [...]“; „sunt 

prins de clişeele verbale/ cu gust de floricele [...]“ 

Undeva, în adâncul fiinţei poetului, sunt încă visele, dar „- ce se 

poate face/ pentru a ajuta visele să iasă afară -“... 

Visul – nucleul făpturii şi evadare în imaginar, totodată – devine 

laitmotivul ultimelor creaţii. 

În registrul ludic (dar e un joc primejdios), visul poate fi „un vis 

birmanez rătăcit/ deschis la culoare/ cu ochi himerici/ şi prietenos// l-aş 

putea lua eu/ dar sunt din provincie“; tulburat, excedat de tentaţii, poetul 

declară: „una peste alta degust suspansul visului ca un căţel ce vede lesa 

[...]“ 

Visul e tiranic, absoarbe substanţa existenţei: „capacitatea de a 

adopta vise/ este de cinci pe viaţă/ dacă depăşesc numărul/ nu mai am 

bani/ pentru plăcerile trupeşti“. 

Poemul însuşi, afirmă Marian Dragomir, „se alcătuieşte/ chiar se 

asamblează/ din două materii// buna-credinţă a cititorului/ sacrificiul/ 

mândria/ demnitatea/ aşa cum martirii sprijineau facerea lui Dumnezeu// 

şi creaţia/ derizoriului administrativ/ pe care îl suportă poetul“. Iată 

afirmată explicit răspunderea şi chiar implicarea cititorului în actul 

creaţiei poetice. Riscul poetului? „Poetul este privit cu mintea/ şi nu este 

cruţat de avocaţii sentimentelor [...]“. 
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Oarecum surprinzător, faţă de creaţiile anterioare, se estompează 

filonul liricii erotice; poetul caută o lămurire în sine însuşi: „mă întreb 

de ce/ nimeni nu se aştepta/ să apară dezamăgirea/ [...] pe scena 

senzualităţii mele“. Oare există un raport implacabil între „activităţile cu 

vise“ şi „manifestările dumnezeieşti ale simţurilor?“ 

Oare „poeţii/ nu ştiu să trăiască?“ 

Dar, „dar ce se întâmplă/ cu sufletul/ care acumulează deşeuri/ în 

urma digestiei vieţii ?“ 

Este evidentă evoluţia discursului liric spre această continuă 

investigaţie: sondarea eului lăuntric şi interogarea insistentă a celuilalt – 

cititorul, interlocutorul, sau, chiar, un alter-ego neîmpăcat. 

Poetul care „a jucat un copac“ e totuşi liniştit: „ştii/ copacul este 

continua aşteptare/ cu mirare şi încântare“. Şi cu un mare, viguros, 

talent ! 
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Dan Drăguş 

 
 

Născut la data de 08.04.1951 la Urziceni, judeţul Ialomiţa. 

 

Studii: Facultatea de Petrochimie, 1978, Ploieşti. 

 

A publicat în revistele: „Sinteze“ Ploieşti; „Timpul“ Iaşi; 

„Minerva“ Iaşi, „Apostrof“ Cluj; „Astra“ Braşov - Eseuri şi poeme. 

 

Membru al „Grupului de la Ploieşti“, redactor la revista 

„Sinteze“, unde a susţinut rubricile „Cărţi de (re)citit“, „Inscripţii“. 

 

În pregătire volumele: Poeme, Intersectări, Afurisisme 

 

Motto: «UN CUVÂNT aruncă, 

  Doamne,  

  un cuvânt al Tău !» 
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Definiţii 

 

viaţă - albatros 

 

vitralii - mătase 

 

eternitate - gheaţă 

 

 

Definiţii 

 

Eşafod - uitare 

 

Butuc - carte 

 

Secure - timp 

 

Călău - oricare 

 

 

UN CUVÂNT aruncă, 

Doamne, 

un cuvânt al Tău! 

Să nu mai fie plâns 

în boabele de grâu, 

în noi. 

 

 

Aruncă mamei în braţe 

îngeri 

un surâs 

şi primăvara flori 

 

 

...Nici nu mai ştiu 

pe unde este, 
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pe Calea Robilor stingheră... 

 

 

Aruncă, Doamne, încă 

o eră 

şi peste Bărăganuri 

ploi. 

 

 

POEZIA urcă 

nuferi 

şi primăveri 

în noi 

în rădăcinile 

înfipte adânc 

în mâlul adăpat 

de ploi 

de Bărăganuri şi de ger. 

 

PE ACEST câmp 

minat 

nu am pe cine 

învinge 

sunt singurul 

beligerant. 

Mi se spune amical: 

- fericirea a capitulat !... 

 

 

ÎN NOIEMBRIE 

macii albi 

ard 

vorbindu-mi 

de tine, 

Kiralină. 
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  Şi dau buzna 

  în fişierele subacvatice 

  unde te regăsesc, 

  vrăjindu-mă, 

  stăpână. 

 

   BĂTRÂNA POARTĂ 

   îndepărtate orizonturi 

   curmă cu privirea. 

   Din urmă timpul gârbovit 

   îi urcă vorbele la cer... 

   Încet încet s-a dus 

   şi ea 

   la Dumnezeu 

   cu inima păzită. 

 

 

SUNT vechi 

sunt preistoric 

din Piscul de Crăsani 

Aici, 

am ridicat o Coastă 

din lut călcat de zei 

 

 

Şi, azi, în Ialomiţa 

mă botez 

în lacrima Copuz 

 

 

Aici, 

din când în când 

în unghiul meu stingher 

m-adun. 
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Dan Drăguş creează o poezie gravă, cu o tonalitate foarte 

personală, care-l individualizează în lirica actuală. 

Este o poezie de reflecţie filozofică, având drept linii de forţă: 

credinţa în Dumnezeu, stăpânul absolut al creaţiei şi al destinelor, şi 

legătura atavică a omului cu pământul în care a fost „sădit“ şi a înflorit. 

Poezia însăşi este spiritul, nucleul acestei viziuni, aşa cum o 

defineşte poetul într-o ars poetica: „POEZIA urcă / nuferi / şi primăveri 

/ în noi / în rădăcinile / înfipte adânc / în mâlul adăpat / de ploi / de 

Bărăganuri şi de ger.“ 

Dan Drăguş cultivă o lirică apropiată de Psalmi, Domnul 

Dumnezeu fiind rugat să îmblânzească lumea, să aline singurătatea 

mamei („Aruncă mamei în braţe / îngeri / un surâs / şi primăvara flori“), 

să dea apă pământului însetat („Să nu mai fie plâns / în boabele de grâu / 

[...] şi peste Bărăganuri / ploi“) şi, mai ales, să mai dea omului timp - 

motiv frecvent în lirica actuală, atât de intens la Nichita Stănescu, de 

pildă: „Aruncă, Doamne, încă o eră.“. Pentru toate ar fi de ajuns 

cuvântul divin: „UN CUVÂNT aruncă, / Doamne, / un cuvânt al Tău !“. 

Iubirea însăşi este trăită, „oficiată“, în acelaşi peisaj idilic şi 

idealizat: „ÎN NOIEMBRIE / macii albi / ard / vorbindu-mi / de tine / 

Kiralină / [...] unde te regăsesc, / vrăjindu-mă / stăpână“. 

În viaţa poetului, componenta ei profundă - cugetarea („adunarea“ 

în sine) - este legată totdeauna de pământul binecuvântat: „SUNT vechi 

/ sunt preistoric / din Piscul de Crăsani / Aici, / am ridicat o Coastă / din 

lut călcat de zei / [...] Aici, / din când în când / în unghiul meu stingher / 

m-adun“. 

În lirica lui Dan Drăguş, apar şi aşa-numitele „definiţii“, lapidare 

„poeme într-un vers“, s-ar putea zice, pentru că ele nu sunt denumiri 

logice, ci metafore, imagini încifrate ale alăturării a două embleme ale 

existenţei („viaţă-albatros“; „vitralii-mătase“; „eternitate-gheaţă“; 

„Eşafod-uitare“; „Secure-timp“; „Călău-oricare“...), incitante, 

neliniştitoare... 

Se conturează imaginea unui poet grav, profund, elegiac şi - mai 

presus de toate - deschis spre meditaţia religioasă. 

S-ar putea ca Lira lui să aibă şi alte coarde, alte tonalităţi. 
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Ioan Vintilă Fintiş 

 
 

Ioan Vintilă Fintiş s-a născut la 6 iulie 1954 în localitatea Finta, 

judeţul Dâmboviţa. Este absolvent al Facultăţii de Tehnologia 

Prelucrării Ţiţeiului şi Petrochimie a Universităţii de Petrol şi Gaze din 

Ploieşti în anul 1980. 

Debutează în acelaşi an, în Biblioteca Luceafărul - 15 Poeţi. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1995. 

A publicat poezie şi cronică literară în: Luceafărul, Vatra, Poesis, 

Convorbiri literare, Dacia literară, Ramuri, Timpul, Calende, Cronica, 

Astra, Axioma, Sinteze literare, Esteu, Artpanorama, Steaua, Argeş, 

Cafeneaua Literară, Oglinda literară, Revista nouă, Arca, Familia, 

Banatul, Actualitatea literară, etc. 

Volume de poezii: 

Singurătatea supremă, Ed. Labirint Bucureşti, 1991; Obiecte după 

frig, Ed. Porto Franco, Galaţi, 1993 (Premiul USR - filiala Braşov şi al 

Festivalului Naţional de Poezie – Moştenirea Văcăreştilor, Târgovişte 

1993); Amintiri de malul celălalt, Ed. Calende, Piteşti, 1994; Dealul, Ed. 

Universal Cartfil, Ploieşti, l996; Hierofania, Ed. Universal Cartfil, 

Ploieşti, 1997; Halucinaţia, Biblioteca Sinteze, Ploieşti, 1998; Obiecte 

după frig, antologie de autor, Ed. Regală, Bucureşti, 1999; Ceremonii de 
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iarnă, Prefectura Jud. Prahova, 2002 (Premiul USR - filiala Braşov); 

Sonete, Prefectura Jud. Prahova 2002; Visul toboşarului, Ed. Labirint, 

Bucureşti, 2003 (poeme rotite, scrise împreună cu poetul Costin Lupu); 

Porţile, Ed. Printeuro, Ploieşti, 2005; Hierofania Ed. Pinteuro, Ploieşti, 

2006, ediţia doua; Dealul, Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 2007, ediţia a 

doua; Timp muzical, Ed. Premier, Ploieşti, 2008; Bufonul şi KlaRa 

Regina, Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 2009 (Premiul USR-Filiala 

Braşov), Icoana din apă, Ed. Ghepardul, Bucureşti, 2010, Făptura căzută 

din mit, Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 2011 (Premiul Festivalului 

Internaţional de Poezie, Sighetul Marmaţiei, 2012) 

Figurează în următoarele antologii:  

Lumina laterală – Streiflicht eine auswahl zeitgonossischer 

Rumanicher lyrik, Ed. Dyonisos Verlag, Kastellaum (antologie româno-

germană), Aripa şi roata (antologie de versuri însoţită de nouă desene de 

Nichita Stănescu) Ed. Libertas, Ploieşti, 1998; Braşovul în 100 de 

poeme, Ed. Pastel, Braşov, 2007; Este autorul antologiei Melancolie 

Diesel, a cenaclului Atitudini din Ploieşti, Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 

2010, cu un cuvânt înainte de Constantin Hârlav şi a antologiei 

Pentarombul, Ploieştiul în cinci prieteni - Ion Stratan, Ioan Vintilă 

Fintiş, Costin Lupu, Martin Culcea şi Filip Kollo; POEME HAI HUI, 

Ed. Grinta, Cluj; natură în mişcare cu infantă/flamingo şi fără măr, Ed. 

Premier, Ploieşti. 

Prezent în DGLR vol.6 şi în Dicţionarul scriitorilor români. A 

primit numeroase distincţii şi premii. 

 

Motto: «Devenisem cântec» 

  Noapte deasupra apei şi ceaţă. 

  Idei evantaie, albe pustietăţi. 

 



 62 

Alergam. 

 

Orizontul se făcea vertical - 

scară de sânge cu îngeri nevăzuţi lunecând, 

din nevăzutele dogoritoare limuzine. 

Alergam. 

 

Haite barbare, surghiunitele stele rebele 

de o mie de ori mi s-au arătat strălucind 

în orbitele zeului, 

cum jertfele oameni 

pe altare păgâne 

la înserat... 

 

Noapte deasupra apei şi ceaţă. 

Idei evantaie, albe pustietăţi. 

 

Eram orb, eram olog. 

Oasele mi le lustruiam 

cu săbii de aur, faţa prin moarte 

mi-am limpezit-o cu foc. 

 

Nu mai aveam nici un semn dinspre lume, 

veneam de acolo doar cu veşmânt de apă 

şi părăsit de trup. 

 

Deasupra El, fără de chip, 

Nenumitul... 

 

Noapte deasupra apei şi ceaţă, 

Idei evantaie, albe pustietăţi. 

 

Ce apă limpede, ce golf cu planete, 

câte meduse, 

vârfuri de lance înfipte-n secunde !- 

aşa se mira 
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pasărea din pasăre, 

pământul din pământ. 

 

Acolo, pe maluri, 

unde lumina este tăiată 

cu ferăstraie de sunete, 

cu meridianul tristeţii 

cel înmugurind în tăceri... 

 

Noapte deasupra apei şi ceaţă. 

Idei evantaie, albe pustietăţi 

 

Iată, cristalul prin care privesc, 

lac de opal în care sunt oglindit, 

născându-mă în cerbi şi în lupi, 

din umbra incandescentă 

a unui miez de astru. 

Curge în sarcofage de sevă, 

carnea pământului cutremurată 

de pajura cuvintelor tale, 

ce încă nu s-au rostit. 

 

Sunt risipit pretutindeni... 

 

 

Noapte deasupra apei şi ceaţă. 

Idei evantaie, albe pustietăţi. 

 

Devenisem cântec. 

 

Om înfrigurat de tăceri devenisem 

Devenisem eu însumi pândar 

la vămile Duhului Sfânt, 

mistuitorul de sfere. 

Devenisem cântec. 

 



 64 

Zeiţa fecioară trecea 

înmugurind într-un copac de lumină 

despletind partituri de iubire. 

 

Devenisem cântec. 

 

Venea atunci de niciunde 

Nemuritorul  

murind pentru mine...  

Alergam. 

 

Eram orb, eram olog nu-i vedeam faţa. 

 

Striga: Eu sunt cel care sunt, 

plânsul aştrilor 

învelit în cuvinte, 

călărind lumina  

de la-nceput. 

 

 

Nu Îl vedeam, o mireasmă de noiembrie,  

cu fulgere de ceaţă fulgera, 

trupul din pasărea 

plângându-şi zborul terminat în moarte. 

 

Mă atingea cu o zvâcnire de-ntuneric 

sau cu un cerc de aripi prelungite-n vis. 

Mă întrebam: moartea-i o simplă locuinţă 

 

Noapte deasupra apei şi ceaţă. 

Idei evantaie, albe pustietăţi 

 

Acolo în staul aud gângurind, 

pruncul cu umerii ninşi 

de cercuri şi sănii polare, 

de cea mai adâncă tăcere 



 65 

din cer pogorâtă. 

 

Frigul e uriaş, misterios, adâncit 

până departe în sânge. 

 

Peste pleoapele clipei se cerne, 

o lumină cum niciodată 

nu am mai văzut. 

 

Parcă cineva mă respiră 

din somn ca din moarte. 

Doar aparenţă în om 

molecule de vid... 

 

Noapte deasupra apei şi ceaţă. 

Idei evantaie, albe pustietăţi 

 

Avem grabă, spaimă în noi. 

 

Maluri de bunătate şi suferinţă, 

stări de spirit locuite de îngeri 

poate daimonioni adorându-ne 

umbra.  

 

Avem trunchiuri de dealuri, 

tainice corăbii plutind 

şi pe catarge cei osteniţi, 

cei călători pe la vămile 

vieţii...  

 

Noapte deasupra apei şi ceaţă. 

Idei evantaie, albe pustietăţi 

 

 

Pumn de raze peste orizont - 

glob imens şi natură neinventată. 
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Pătrunzi înlăuntru - 

răsfrângeri de frig. 

 

Aici cuvintele deodată devin 

corpuri piramide şi cuburi, 

nepipăite cu vederea şi neatinse 

de vreo privire. 

 

Apoi, coridorul violet. 

Apoi, treptele oranj. 

Apoi, nimicul 

incandescent. 

Priveşti oglinda  

şi oglinda se prelinge în tine. 

 

Noapte deasupra apei şi ceaţă. 

Idei evantaie, albe pustietăţi 

 

Vino, prietene, 

se rupe din mine cuvântul - 

geamăn, se zideşte în inima ta. 

 

Mă latră o altă dimineaţă din moarte, 

eu de tine nu mă mai pot ascunde. 

Pe dealuri copilăria îţi deschide casa, 

iarna îşi cutremură zăpezile-n melci. 

 

Vino prietene 

cât timp mai avem 

cât mai suntem. 

 

Citeşte mai departe din carte, 

e chiar viaţa ta de pe nisip, 

desenată 

de valuri şi pescăruşi, 



 67 

când marea îşi retrage în faruri 

pescarii bătrâni... 

 

 

Atunci 

a glăsuit 

şi lumina 

s-a pogorât 

dintr-însul 

locuind pentru o vreme cu noi... 

 

 

 

 

 

„Noapte deasupra apei şi ceaţă 

Idei evantaie, albe pustietăţi“ 

Sunt versuri-titlu, emblemă şi (un fel de) refren, revenind, 

delimitând fiecare nucleu ideatic, şi dând astfel versurilor forma unui 

poem liric. Dacă încercăm să interpretăm semnificaţia acestor versuri 

„privilegiate“, observăm că ele sugerează metafizic esenţa unui univers 

poetic întunecat, diform, lipsit de transparenţă şi oglindire, explorat de 

un mănunchi amplu de idei - „evantai“ armonios desfăşurat asupra 

lumii. Eul liric străbate „alergând“ această lume stranie, cu „orizont 

vertical“, „scară de sânge cu îngeri nevăzuţi“, lunecând printre 

„surghiunitele stele rebele“. 

Omul însuşi accede în această lume schilodit, „orb“, „olog“, 

„părăsit de trup“, dar vegheat de El, „Nenumitul“. Acel „acolo“ - lumea 

fabuloasă, bizară - se alcătuieşte din entităţi opuse, ostile uneori; vin 

parcă dintr-acolo vibraţii expresioniste. Ecoul lor se nuanţează în fiinţa 

poetului prin alt vers care ia rol de laitmotiv: „Devenisem cântec“. 

Eul liric pare că se dedublează, se naşte un „prieten“, geamăn, 

alter-ego, cu care, în scurtul răstimp de graţie acordat („cât timp mai 

avem/ cât mai suntem“), încearcă să descifreze „cartea“ („viaţa ta de pe 

nisip,/ desenată/ de valuri şi pescăruşi“). Atunci se poate naşte 
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miracolul, iluminarea, coborârea harului creaţiei: „Atunci/ a glăsuit/ şi 

lumina/ s-a pogorât / dintr-însul/ locuind pentru o vreme cu noi...“. 

Apar accente biblice, discrete, învăluite, mai mult abuzive: „El, 

fără de chip,/ Nenumitul“; „cel nevăzut, căutat, strigând «Eu sunt cel 

care sunt»“ [...] „călărind lumina de la-nceput“; apoi „în staul [...] 

gângurind,/ pruncul cu umerii ninşi/ [...] de cea mai adâncă tăcere/ din 

cer pogorâtă“; mai avem, în noi, „maluri de bunătate şi suferinţă,/ stări 

de spirit locuite de îngeri/ poate daimonioni adorându-ne umbra“. 

Şi, din nou, Poetul, fiorul lui liric - „Pumn de raze peste orizont“, 

îşi răspândeşte fiinţa în lumea cu „răsfrângeri de frig“, o umple cu 

propriile lui cuvinte întrupate în forme nemaivăzute. Este aceeaşi lume 

stranie („coridorul violet,/ Apoi, treptele oranj./ Apoi, nimicul/ 

incandescent“) cu sugestii simboliste prelungite în suprarealism. Poetul 

comunică miraculos cu virtualul: „Priveşti oglinda/ şi oglinda se 

prelinge în tine“. 

Pătrunzi în poezia lui Ioan Vintilă Fintiş ca într-un labirint 

fascinant, între lumini şi umbre. Când crezi că ai prins firul călăuzitor, el 

îţi scapă... apoi face semn, chemându-te mai departe. Aşa este adevărata 

Poezie. 
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Laura Ion 

 
 

Născută la 22 octombrie 1978 în oraşul lui Bacovia, Bacău. 

Liceul Pedagogic a fost prielnic debutului meu literar şi graţie 

profesorului meu, Ioan Dănilă, am cunoscut tainele singurului cenaclu 

literar cu puternică amprentă bacoviană. Debutul meu a fost susţinut de 

poetul Ovidiu Genaru, cel care m-a numit „poet adolescent cu gust 

metafizic“, într-unul din articolele sale din ziarul „Deşteptarea“. Am 

continuat apoi cursurile Facultăţii de Jurnalism, iar, în paralel, cele ale 

Facultăţii de Ştiinţe Economice din Iaşi, unde l-am cunoscut pe marele 

profesor Constantin Parascan, cel care m-a făcut să văd culorile 

copilăriei prin ochii lui Creangă, la Bojdeuca din Ţicău, acolo unde se 

ţineau prelegeri literare în fiecare seară de joi. Primul meu volum, 

„Apocalipsa“, apare în 2011, şi acest moment este începutul colaborării 

mele cu Cenaclul „Atitudini“ din Ploieşti. Antologiile literare ale acestui 

cenaclu mi-au oferit oportunitatea de a-mi face simţită prezenţa literară 

şi de aceea câteva din poeziile mele apar în antologia anului 2013. 

 

 

Motto: «Oricum ar fi, Eu aleg să vorbesc» 
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Cu o lege aş schimba vocea 

 

Cu o lege aş schimba legea care spune că femeia trebuie 

să urmeze bărbatul ei 

în concepţii, în pat şi-n idei. 

Aş spune că femeia trebuie să fie urmată de paşii goi de simţuri ai 

bărbatului 

Şi că un orb cu voinţa puternică ar trebui să o iubească. 

 

Cu o altă lege aş spune că trebuie să nască prunci 

Din cei care pot să aleagă să fie ei cei dintâi sau să-i hrănească pe alţii 

cu toată hrana bună lăsată de Dumnezeu celor puternici. 

 

Cu legea lăsată de om aş schimba orice lege care spune: 

că e nefiresc să iubeşti 

ca nebunul îndrăgostit de propria umbră 

Ca fugarul adorat de paşii urmăriţi 

de orice neiubit sau neiubită, hulpavi de gesturi. 

 

Nu mai schimb nimic. Bugetul schimbării nu mă lasă! 

Şi nu am bani suficienţi pentru legile schimbătoare 

Pentru halatele de nebuni din spitalele 

aşteptânde cu bolnavi închipuiţi. 

 

Nu am bani să-mi răsplătesc timpul agonisit cu truda 

Într-un training certificat de o muză mimoză neinspirată 

Şi mă văd nevoită să cer a fi iertată 

De cei cărora le-am spus că mă schimb. 

 

 

Marea 

 

Marea grădină a lui Dumnezeu ţine în sine 

Trebnici şi netrebnici 

marame şi cioburi. 

Şi cu toate astea... nimic nu e mai desăvârşit 
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decât grădina Lui 

Marea mea întrebare e 

dacă marea ar putea avea grădină. 

Şi de ce nu? 

Grădina peştilor mari şi mici deopotrivă 

în care lungimea dinţilor şi mărimea cozii fac diferenţa. 

Marea fiind atât de încăpătoare ar putea cuprinde 

Peşti trebnici şi netrebnici. 

Şi de ce nu? 

Am avea liber arbitru să trăim în grădina domnului sau 

De ce nu? 

să înotăm în grădina mării. 

Aleg marea aşa cum Frost alege focul. 

Aleg o coadă mică, dar vizibilă şi gura grăitoare 

Oricum ar fi, Eu aleg să vorbesc. 

 

 

*** 

 

Ninge-mă, iarnă, cum ştii tu 

şi fă-ţi cărări în plete! 

Drumuri de dus, drumuri de adus 

gânduri... zeama de portocale 

pe buzele roşii de gheaţă. 

 

Fulgii tăi sunt stropi de apă în paturi 

Şi mă adorm cu ei în poveşti 

spuse la umbra pleoapelor 

amorţite de atâta scorţişoară. 

Te ador, aşa flămândă de vânt cum eşti 

Aşa dorindă de sănii şi râset de copii 

Tu eşti atât de altfel, 

iarna celor ce sorb albul! 
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Copile ! 

 

Timpul stă prins în ochii tăi. 

Pe caldarâmul lui zac cei fără timp, 

timp să te găsească. 

 

În colţul gurii pe un fir de sărut atârnă cerul 

şi'n glasul tău am picurat mirul neuns 

Timpul stă în tine, copile! 

şi-n tine dorm cuvintele unui poem. 

Tu ştii să bei din izvorul mirării 

şi să mănânci din pâinea celor ce se tem. 

 

Pământul respiră în ochii tăi. 

Pe braţele-i trec paşii celor prea grăbiţi, 

grăbiţi să te găsească 

... 

Vino, copile! 

Citeşte poemul prins în colţul gurii tale 

şi c-un arcuş cântă-mi destinul! 

 

Jocul ochilor de copil 

Parfum de nalbă 

Strecurat pe înserat 

În pragul liniştit al inocentei 

aduceri aminte. 

Hazardul îmi era casa 

Ce şanse aveam să greşesc 

Când inocenţa îmi era imunitate? 

 

Jucam şotron pe un asfalt 

 

uns cu vorbele mamei 

aduse de vântul înserării 

cu un: „hai vino acasă!” 

şi v-aţi ascunselea cu iz de mister 
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hmm... îmi plăcea să fiu găsită! 

 

Unde îmi e mirarea ochilor de copil 

Chestionar fără variante de răspuns? 

 

 

 

 

 

 

În versurile destinate acestei antologii, poeta Laura Ion îşi asumă 

o viziune şi o concepţie estetică foarte personale, delimitânduse cu 

orgoliu de cei care n-o împărtăşesc. 

„Cu o lege aş schimba legea“ proclamă din titlu una din poezii, în 

care propune alt statut al femeii şi alt preţ al iubirii; apoi, cu o voltă 

lirică neaşteptată, poeta se declară dinainte învinsă de meschinăria unei 

lumi „nebune“. 

Reflectând asupra riscului singularizării într-o lume care acceptă 

deopotrivă „trebnici şi netrebnici“ (marea şi desăvârşita grădină a lui 

Dumnezeu!), poeta îşi asumă („şi de ce nu?“) dreptul de a vorbi: 

„Oricum ar fi, Eu aleg să vorbesc“ (Marea) 

Versurile menite să trezească reflecţii şi emoţii delicate sunt 

închinate copilului/ copilăriei ca entitate esenţială a vieţii, prelungind 

trecutul şi anticipând destinul, deci stăpânind timpul: „Timpul stă prins 

în ochii tăi./ [...] Vino, copile!/ Citeşte poemul prins în colţul gurii tale/ 

Şi c-un arcuş cântă-mi destinul !“ (Copile) 

Inocenţa pare a fi singura sursă a certitudinii: „Unde îmi e mirarea 

ochilor de copil/ Chestionar fără variante de răspuns?“. 

Poeta este sensibilă şi la mişcările naturii, la farmecul 

anotimpurilor, la jocul de culori, umbre, ecouri, miresme (cu vagi 

miresme simboliste): „Ninge-mă, iarnă, cum ştii tu/ [...] te ador, aşa 

flămândă de vânt cum eşti/ Aşa dorindă de sănii şi râset de copii / Tu 

eşti atât de altfel, / iarna celor ce sorb albul !“. 

Opera poetică a Lianei Ion creşte încet, nespectaculos, încântător. 
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Gelu Nicolae Ionescu 

 
 

Născut la Ploieşti, pe 25 august 1978. 

Licenţiat în filologie: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a 

Universităţii „Spiru Haret“ Bucureşti 

Master în filologie: „Modernitate în literatura europeană“ 

 

Curs de perfecţionare „Organizator de spectacole“, organizat de 

Ministerul Culturii, 2011 

 

1995 – redactor al revistei „Ramuri“ a Liceului Teoretic „Al. I. 

Cuza“ Ploieşti (azi Colegiul Naţional „Al. I. Cuza“ Ploieşti) 

 - debutul editorial cu volumul „Adio, tinereţe necurată“, Editura 

Eurasia, Bucureşti, cu o prezentare de Fănuş Neagu şi postfaţă de 

Gabriela Teodorescu 

 

2001-2002 – colaborator al cotidianului „Cronica Română“ 

- articole şi poezii publicate în revistele „Literatorul“ şi 

„Axioma“ 

 

2002-2013 – colaborator al revistei „Tribuna învăţământului“ 
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- poezii publicate în „Literatorul“ 

 

- profesor suplinitor de limba şi literatura română la Grupul 

Şcolar „Ion Kalinderu“ Buşteni (2002-2003), la Şcoala de arte şi 

meserii „UCECOM” (2002-2003), la Liceul Economic „Manoilescu“ 

Ploieşti (2008-2010), la Grup Şcolar 1 Mai Ploieşti (2011-2012) – aici 

a predat limba franceză 

 

- (începând cu 2003) referent al Casei de Cultură „I.L. 

Caragiale“ a Municipiului Ploieşti 

 

- fondator, alături de un grup de tineri şi de poetul Ion Stratan, al 

revistei literare „Atitudini“ a Casei de Cultură „I.L. Caragiale“ a 

Municipiului Ploieşti; în prezent, este redactor coordonator al revistei 

- apare al doilea volum de poezii: „Ai călătorit vreodată cu 

tăcerea?“, la Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 2005. 

- prefaţator al cărţii „Pustiu de viaţă“ semnată Viorica Dobre 

- iniţiatorul şi coordonatorul unor proiecte destinate promovării 

tinerilor talentaţi: Festivalul „I.L. Caragiale“, ale cărei principale 

manifestări sunt Concursul de Proză Scurtă şi Concursul de Teatru 

Liceal, Concursul de Poezie „Iulia Haşdeu“, Seratele „Atitudini“, 

Cenaclul „Atitudini“. 

- începând cu toamna anului 2009, când îndeplineşte funcţia de 

director interimar al Casei de Cultură „I.L. Caragiale“ a Municipiului 

Ploieşti (funcţie îndeplinită până în toamna anului următor), 

coordonează până în 2013 proiecte de editare a unui număr de peste 20 

de cărţi şi cataloage de artă 

- apare cel de-al treilea volum de poezii, „111 fotografii poetice“, 

la Ed. Semne, Bucureşti, 2006. Cu o prefaţă semnată Andrei Milca 

- apare cel de-al patrulea volum de versuri, „Alo, bună seara, 

Sheherezada e-acasă?“, Ed. Karta Graphic, Ploieşti, cu prefaţă de Dan 

Gulea, 2010 

- apare cel de-al cincilea volum de poezii, „Înnoptare în sensuri“, 

Ed. EditArt, Ploieşti 2012, cu prefaţă de Gabriela Teodorescu 
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- prezent în antologia „O mie de poeţi postdecembrişti“ semnată 

Grigore Traian Pop şi publicată în revista „Caiete Critice“ - 2004 şi în 

volum de Muzeul Naţional al Literaturii Române în 2012 

 

 

Motto: «…ah,  

  de ce săptămână a trebuit să aibă 

  doar şapte zile.» 
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Oglinzi fără săli 

 

Ce epică-i secunda aceasta 

În care te-ascult cum cânţi la pian... 

Ploaie pe clape degetele tale 

Pervaz sub ploaie clapele sub degetele tale. 

...îmi cânţi parcă fericirea! 

mi-o cânţi brunetă, 

în rochia ninsoare pe derdeluş, 

cu spatele gol şi drept ca un amurg 

ce nu se-apleacă nici înspre zi 

nici înspre seară. 

Îmi cânţi parcă fericirea. 

...când eu mă privesc într-un cântec. 

Oglindă sonoră. 

...şi mă văd: 

Copil adiat de şoaptele mamei, 

Ademenit de chemări la masă, 

Uite-mă! 

Am venit la masa iubirii. 

Dacă te-ai opri o clipă 

Să te asculţi cum parcă îmi cânţi fericirea, 

mi-ai auzi respiraţia corepetitoare 

ai auzi păsările dimineţilor în care mă trezesc gândindu-te! 

Uite-mă! 

Am venit la masa fericirii! 

Spune-mi poftă bună! 

 

 

Ninsoarea melcilor 

 

Ei merg de parcă mestecă... 

Mestecă nemărginirea 

Ca pe o gumă 

Încet... 

Prea încet! 
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Ei merg de parcă ning 

Fiecare milimetru de drum. 

Intangibila casă a ploilor 

s-a dărâmat sub trăsnetul privirii tale 

umbră de crin uriaş 

aerul acestei case ale cărei ferestre deschise 

o fac să pară un fluier 

la care cântă lavina, zefirul şi orice vânticel vagabond. 

Ninsoarea melcilor nu se topeşte-n depărtări 

Ci aproape, în ochi! 

Până la pana privirilor bătătorite. 

Ninsoarea-i scoasă ca o pâine din cuptorul de la poli 

Şi pusă pe masa bateristului de la formaţia vax albina! 

Dă-i în ele, tati, că aia e! 

Curaj, cinel! 

auzul meu are şi cauciucuri de „iar mă?!” 

pe-alea de iarnă 

Le-a tăiat un bulangiu 

 

 

Nu! 

 

Nu mai privesc azi la fereastra ta! 

E spartă! 

Era un patinoar al razelor amiezei 

În copilăria cu patine de timp... 

Nici nu mai ştiu bine numele tău... 

Cristina? Mădălina? Andreea? 

Nici nu mai contează! Te-o fi şi măritat.. 

Şi numărul de telefon demult ţi l-am uitat! 

Era demult o cofetărie albastră ca seara 

Unde mergeam să-mi procur sărutul tău 

Ce gust! 

Dulce-amar... 

Zidul dintre zi şi noapte 

A fost dărâmat! 
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A rămas seara ca o ruină! 

Vizitată doar de-ndrăgostiţi. 

Nu. Nici n-aş vrea să mai vizităm azi înserarea. 

Mă retrag solitar 

Într-o acoladă de vânt de toamnă 

Să mestec muşcătura de măr a străbunicului Adam. 

Cadână dup-amiaza asta 

Cu rochii lungi ca de ţigancă 

Frumos pictează toamna 

Punct de Luchian 

Pe-o pânză 

Prin care odată strecuram eternitatea 

Şi vedeam câte zile ne mai rămâneau 

Neduse 

Nescurse 

Nebăute 

Nemâncate 

Neîmbrăţişate 

Nesărutate... 

Am să scriu ceva 

cu privirea mea 

căprui 

Peste un 

Alb fugit de floare de măr 

Să joace teatru în trupa fulgilor de nea... 

 

 

Ne-a lovit nostalgia ! 

 

Ne-a vizitat lingoarea spiritului... 

Asta se transmite mestecând muşcătura din măr a străbunicului Adam... 

Un nano tango 

Dorul nostru pentru ceilalţi... 

Pentru noi mare şi albastru ca o capitală 

Albastru şi sfânt ca Voroneţul 

Pentru noi 
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Dorul nostru... 

Nu! Nu mai vreau dulceaţă de suferinţă 

Rămână azi goală a zilei chesea 

O fugă sau un zbor de cocor 

La Amsterdam 

Să intru mai bine-n sevrajul fericirii 

Să fiu prost! 

Să nu-mi pese! 

Să nu ştiu! 

Apusul roşu... Stacojiu... 

Carmin... Carmina! 

Da! Aşa te chema! 

Nu! Nu mai vreau să vizităm înserarea! 

Eu tre să plec! S-ajung acasă! 

Am un hamster de hrănit 

Hamster nepăsare... 

Ştiu. Sunt prea terestru azi! 

Măcar nu sunt topograf în India! 

Măsuram Everestul şi poate la un moment dat 

Mă mai înălţam pe vârfurile spiritului. 

Azi nu! 

Alcoolemie 0! 

n-am băut amor! 

Balele nu îmi mai curg 

Bale nu mă mai dor! 

 

 

Geneza-ndrăgostirii 

 

La început a fost privirea 

În prima zi am plecat ochii 

Nu ştiam să te privesc 

Erai aşa de frumoasă 

Încât mi se părea că sunt un obsedat 

Un pervers 

Un porc 
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Un nesimţit 

Să te privesc 

Atât de frumoasă 

Atât de atrăgătoare 

Atât de sexy 

În a doua zi a fost privirea 

Tot scurtă, orbit parcă 

În a treia zi a fost tot privirea 

Ca spre soare privire 

În a patra zi 

A fost o privire mai lungă 

Atât de lungă 

Încât a ajuns, ca pe drumuri însorite spre mare 

La un surâs 

A cincea zi 

A fost un „bună-dimineaţa” 

La puterea a doua 

A şasea zi 

A fost aşa a fost să ne cunoaştem 

Şi te-am neatins 

Neatingerea într-o 

Nevacanţă! 

La un fel de la nemare 

Această neînserare 

Şi te-am neatins 

Un netremol 

Te-am neatins 

O nesilabă 

Te-am neatins 

O nerobă 

Fiecare neatingere nestingea 

o nelumânare 

neştiute 

ceara, căldura şi flacăra 

În a şaptea zi s-au odihnit 

Privirile 
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Şi au răsărit cuvintele 

sensurile 

E greu să vorbesc 

zău 

Am s-aştept 

să se decanteze vinul acestei 

îndrăgostiri şi o să-l pot sorbi în sens 

a opta zi 

nu 

ah 

de ce săptămâna a trebuit să aibă 

doar 7 zile 

 

Într-un februarie pe înserat 

 

Fleoşc, floşc! 

Asfaltul cu zloată plânge 

Sau râde, 

Sughite sub tălpi? 

Ca şi cum tălpile l-ar întreba ceva, 

Sau i-ar spune vreun banc, 

Sau vreo chestie mai... apăsată... 

Fleoşc, fleoşc! 

Fleoşc! 

Ce-or fi vorbind ei? 

Asfaltul şi tălpile bocancilor mei... 

Fleoşc, fleoşc... 

Aş putea să opresc aici poezia asta. 

Dar 

Fleoşc 

Fleoşc 

Merg spre tine 

Şi asta e desigur o poezie! 

Şi trebuie spusă 

...şoptit 

În gând... 
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Un buchet de... florile mărului... 

 

Îţi dăruiesc un buchet de florile mărului! 

Prinde-l! 

Uite-l! 

Alunecă pe derdeluşul albastru al înserării... 

Ţi l-a aruncat mireasa zilei ce-a trecut! 

Miroase-l! 

O să te lase grea de crini şi trandafiri 

Şi de bujori în obrăjori! 

Prinde-l în rama braţelor tale 

Şi păstrează-l în muzeul 

Sufletului tău, 

În galeria 

celor mai frumoase amintiri 

azi sunt obsedat! 

Nu mă lua în seamă 

Sau ia-mă! 

Dacă ai chef... 

Am chef să arunc 

Sâmburi de chiloţi dior 

Să răsară playboyuri... 

Adevărul apare ca un abces: 

Eşti măritată! 

Şi ce? nu-i nicio dramă! 

Nu-i un film! 

E doar o oră dăruită nouă 

Egoistă la puterea a doua! 

Încă un sărut 

Mare 

Şi sărutul mare se face mare! 

Şi sărutul mare care s-a făcut mare 

Se petrece la mare 

Uite ce întâmplare! 
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Ficusul a crescut şi s-a făcut 

Fii cu sufletul împăcat... 

Mări venite deniciunde 

Scaldă-n lumini nemaivăzute 

Fibrele-amurgului încordat 

Să scuture pomii înfloriţi. 

Atât în această poezie! 

În rest, nimic! 

 

 

Când totul s-a spus 

 

Tu-mi spui că totul s-a spus 

Şi privesc împrejur 

Ca un prost 

Prostit de tine. 

- Uite, zici, copacii ăştia 

Au mai înflorit odată, 

Cel puţin o dată! 

Şi oricum înflorirea lor e banală... 

Repetabil proces... 

Uite, zici, 

Marea asta a mai fost mare, 

Adică-i mare de când se ştie... 

Anotimpurile? 

Cred că s-au plictisit şi ele 

Să fie 

De atâtea ori... 

Îndrăgostirea? Un fapt banal al 

Istoriei umane! 

Îmi zici că mă iubeşti, 

Sunt totul pentru tine 

Şi după primul orgasm 

Totul dispare! 

De fapt, 

Suntem „clase“ din care „totul“ 
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Chiuleşte! 

Noi nu avem „totul“! 

Avem doar o şansă de a repeta! 

- Atunci, hai să repetăm frumos! 

3, 2, 1.... 

Şi... 

 

 

 

 

 

 

Filolog prin vocaţie, formaţie universitară şi profesie, publicist, 

profesor, conducător de cenaclu, redactor coordonator de revistă şi 

multe altele, dar, în primul rând poet, poet în toată puterea cuvântului 

(vorba lui Maiorescu), Gelu Nicolae Ionescu se află în plină 

efervescenţă creatoare, în plină afirmare şi ascensiune. 

Cu o bună intuiţie a esenţei fenomenului poetic, lirica lui şi-a 

conturat universul imaginar şi pe cel imagistic de la primul volum şi 

liniile lui de forţă nu s-au schimbat în esenţă, doar s-au îmbogăţit şi s-au 

nuanţat. 

Nostalgia – fundalul sufletesc al mai tuturor poeţilor de azi, 

„lingoarea spiritului“ (cum îi spune poetul) – nu-i trezeşte disperări 

existenţiale. Lucid, atribuind acest dor neîmplinit naturii umane înseşi 

(„Asta se transmite mestecând muşcătura din măr a străbunicului 

Adam“), el alege programatic refuzul măcinării de suferinţă („Nu! Nu 

mai vreau dulceaţă de suferinţă“ [...] „Să intru mai bine în sevrajul 

fericirii/ Să fiu prost!/ Să nu-mi pese!/ Să nu ştiu!“) şi „arma“ cea mai 

eficientă i-o dau ironia inteligentă, umanul atât de aproape de 

„râsu’/plânsu“ lui Nichita Stănescu. 

„Când totul s-a spus“, când copacii, marea, anotimpurile „[...] 

s‐au plictisit şi ele/ Să fie/ De atâtea ori...“ (stare de spirit care a generat 

fronda modernismului, neo/ şi post/ modernismului), Gelu Nicolae 

Ionescu găseşte o şansă – rostirea frumoasă, versul, deci: „Noi nu avem 

„totul !“/ Avem doar şansa de a repeta!/ - Atunci, hai să repetăm 

frumos! 3,2,1.../ şi...“ 
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Gelu Ionescu rămâne – la mai bine de 15 ani de la debut – un poet 

al iubirii trăite plenar; consemnează „geneza îndrăgostirii“, 

contemplarea frumuseţii (...privirea/ ca spre soare privire [...] o privire 

mai lungă/ Atât de lungă/ Încât a ajuns, ca pe drumuri însorite spre 

mare/ La un surâs/ A cincea zi/ [...] A şasea zi [...]“, apoi „îmbrăţişarea“, 

sau „neatingerea“, apoi „decantarea vinului“, apoi uitarea şi resemnarea 

(„Nu, nici n-aş vrea să mai vizităm azi înserarea/ Mă retrag solitar/ Într-

o acoladă de vânt de toamnă“) 

Plăcerea jocurilor de cuvinte, a suprapunerii sau substituirii de 

sensuri apar acum mai rar, fără a lipsi cu totul: „curaj, cinel ! Auzul meu 

are şi cauciucuri de «iar mă?!»/ pe-alea de iarnă/ Le-a tăiat un 

bulangiu“. 

Prozaicul, „mâzga“ existenţei nasc, trebuie să nască poezie: „Ce-

or fi vorbind ei? Asfaltul şi tălpile bocancilor mei... Fleoşc, fleoşc.../ Aş 

putea să opresc aici poezia asta/ Dar/ Fleoşc/ Fleoşc/ Merg spre tine/ Şi 

asta e desigur o poezie!/ Şi trebuie spusă/... şoptit/ În gând...“ 

Într-un limbaj poetic care-şi descoperă savoarea – paradoxal – 

tocmai în voita banalitate, poetul îşi transmite vibraţia în fiecare 

moment al existenţei, în fiecare ipostază. 

Şi ce păcat – pentru câte-ar fi de spus – că „săptămâna are doar 7 

zile!“ Aşa, „de florile mărului“... 
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Alexandra Cristina Ioniţă 

 
 

Cea mai tânără membră a Cenaclului „Atitudini“ al Casei de 

Cultură „I.L. Caragiale“ a Municipiului Ploieşti (din 2012), născută în 

1995 în Ploieşti, elevă la C.N. „I.L. Caragiale“ Ploieşti, a debutat în 

revista „Atitudini“ în septembrie 2012. 

Este prezentă în antologia „natură în mişcare cu infantă/ flamingo 

şi fără măr“ (Ed. Premier, 2012) 

Este redactor al revistei „Atitudini“ a Casei de Cultură „I.L. 

Caragiale“ a Municipiului Ploieşti. 

A fost distinsă cu Premiul II la prima ediţie a Concursului 

Judeţean de Recitări „Ca un luceafăr am trecut prin lume“. 

 

Motto: „Hai din când în unde 

  Lâng-un zid.“ 
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Vise plăcute! 

 

Mi-am culcat amorul pe o pernă, 

Mi-am întărit perna cu fulgi 

şi-am zis că ninge între pături. 

M-am înghemuit absurd, 

În pernă, 

M-am opintit într-un fulg 

şi-am zis că nu mai pot dormi. 

Dragostea m-a contrazis… 

 

 

De-ar muri poezia... 

 

De s-ar scrie cu clopotul bisericii 

Un vals tremurat într-un cortegiu funerar 

la dispariţia a tot ce a înflorit în inimi 

ca ghioceii 

aducând zâmbet de primăvară 

în sufletul înecat 

într-un pahar de iarnă rece. 

(doar iarna îi amorţea durerile 

eroului căzut în slăbiciuni 

silite să iasă la suprafaţă 

de vreo nălucă) 

Cuvintele ar merge într-un singur sens 

Lacrimile ar fi îmbrăcate în lacrimi. 

Atunci, 

Sentimentele ar fi ziduri rigide 

În care Ana ar zăcea moartă, Secată de amor. Manole ar fi mort şi el 

 

Şi toate s-ar rezema-ntr-o daltă 

 

ruginită de-atâtea ploi 

zămislite din ochiul mort al egretei. 

Sicriele de plumb 
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Ar adăposti doar morţii de vânt 

de ploi... 

Morţii nu s-ar mai trezi în al nostru gând 

sa ne înşire amintiri, 

 

toate s-ar înclina adormite 

plângând, 

alături de mine, 

moartea poeziei pe pământ. 

 

 

Paşi 

 

Hai să dansăm un tango între acolade, 

Să plutim în paşi de sentimente albastre de Voroneţ. 

Hai din când în unde, 

Lâng-un zid, 

Să ne verificăm alcoolemia din lacrimi. 

Nu uita să-nchei dansul c-un alb, 

Unul nou şi neatins de-albastru… 

 

 

Nou-nenăscut 

 

Se îmbracă gândurile în ceară. 

Se sărută urmele cu pasul tău molatec. 

Chipul se-nceţoşează-n oglindă. 

Se scurge-un oftat de pe noptieră, 

Prelins pe obrajii multor fii nenăscuţi… 

Pas de crin pe urma unor nou-nenăscuţi. 

 

 

Pauză de cafea… 

 

Miros de boabe de cafea 

Vreau să se nască din tine. 
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Să trezeşti în mine 

Zilele ce-au aţipit între clipe. 

Te priveşti printre dorinţele mele 

şi nu te recunoşti. 

Când nu eşti, eu nu ştiu ce iubesc: 

Ce vreau să se nască din tine 

Sau ce s-a născut din cafeaua mamei tale? 

Dacă aştept naşterea boabelor de cafea 

S-ar putea ca mirosul să se piardă pe drum 

Si să duc dorul parfumului vechi, 

Dinaintea celor 9 luni de fierbere. 

 

 

S-a dus… 

 

S-a dus şi mama lui de timp 

Şi mama lor de cuvinte 

De şanse… 

Exact cum scria pe facebook. 

S-au dus toate 

De-a berbeleacul… 

Dar valea mea din pâlnie le duce 

Şi le aduce 

După cum vrea ea. 

În mine se duce şi mama lor 

Şi se întoarce bunica. 

În mine timpul nu moare, nici şansa, nici cuvântul. 

În mine toate nasc şi renasc. 

În mine şi dinozaurii trăiesc 

Tot născând şi renăscând. 

În mine numai tu dacă mori… 

Mori şi nu renaşti… 
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Lirica tinerei – foarte tinerei – poete, aflate acum la a doua 

selecţie într-o antologie a Cenaclului „Atitudini“, înfloreşte armonios în 

nuanţele limpezi ale temperamentului său liric. Să fie într-un ceas bun ! 

O primă şi importantă observaţie: Alexandra Cristina Ioniţă nu 

este marcată de deprimarea, dezgustul, disperarea mai tuturor poeţilor 

tineri în faţa unei lumi depoetizate, desacralizate. 

Lumea ei are încă prospeţime şi lumină, poate ocroti şi împlini 

iubirea: „Hai să dansăm un tango între acolade,/ să plutim în paşi de 

sentimente albastre de Voroneţ./ Hai din când în unde,/ Lâng-un zid,/ Să 

verifică alcoolemia din lacrimi./ Nu uita să-nchei dansul c-un alb,/ Unul 

nou şi neatins de albastru“ („Paşii“) 

Poeta are, evident, şi conştiinţa trecerii timpului; o evocă într-un 

limbaj voit prozaic, ca o mimare a unui stil curent: „S-a dus şi mama lui 

de timp/ Şi mama lor de cuvinte/ De şanse.../ [...] S-au dus toate/ De-a 

berbeleacul...“; dar ea, din pragul vârstei, se simte stăpână pe 

dimensiunile vieţii: „Dar valea mea din pâlnie le duce/ Şi le aduce/ 

După cum vrea ea [...] În mine timpul nu moare, nici şansa, nici 

cuvântul/ În mine toate renasc.“ Dar se insinuează şi o notă gravă: 

iubirea este efemeră şi neiertătoare: „În mine numai tu dacă mori.../ 

Mori şi nu renaşti...“ 

Da, moartea şi suferinţa pot copleşi lumea: „De s-ar scrie cu 

clopotul bisericii/ Un vals tremurat într-un cortegiu funerar [...] 

Cuvintele ar merge într-un singur sens/ Lacrimile ar fi îmbrăcate în 

lacrimi.“ 

Iubirea, credinţa, sacrificiul, amintirea – „toate s-ar înclina 

adormite, plângând/ alături de mine/ moartea poeziei pe pământ“. 

Poezia este deci promisiunea, garanţia păstrării bucuriei şi 

valorilor vieţii – iată un gând limpede, frumos, încurajator, al unei fiinţe 

atât de tinere. 

Nu înseamnă că nu adie în versurile Alexandrei Cristina Ioniţă şi 

unde de nelinişte existenţială, dând semnul unei evoluţii a poetei spre 

gravitatea marii lirici: 

„Se îmbracă gândurile în ceară/ Se sărută urmele cu pasul tău 

molatec/ Chipul se înceţoşează-n oglindă./ Se scurge-un oftat de pe 
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noptieră,/ Prelins pe obrajii multor fii nenăscuţi.../ Pas de crin pe urma 

unor nou-nenăscuţi.“ („Nou-nenăscutul“) 

Însuşi cuvântul creat pentru titlu este neobişnuit, neliniştitor prin 

tensiunea paradoxului implicat. 

În Cenaclul „Atitudinilor” înfloreşte o frumoasă promisiune. 
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Valentin Irimia 

 
 

Născut: 04.12.1961 în oraşul Mizil 

 

Şc. Generală 8 clase – sat natal Conduratu 

Studii liceale: Liceul Industrial Nr. 4 Ploieşti – secţia 

electrotehnică 

 

1983-1988 – membru al cenaclului „I.L. Caragiale“ din cadrul 

Palatului Culturii Ploieşti 

 

1988-2012 – pauză totală 

 

2012 – reluarea activităţii literare pe unele site-uri literare şi 

înscrierea în cenaclul „Atitudini“ din cadrul Casei de Cultură din 

Ploieşti 

 

Debut 2012 în antologia cenaclului „Atitudini“ din acel an 

Publicat apoi şi în reviste ca: Atitudini, ArteFapte, R.O.C.A.D.A. 
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2013 – Menţiune la concursul de poezie „Romeo şi Julieta la 

Mizil“ 

 

Motto: «Prin vene-mi urlă patima captivă 

Rămân şi plec se-ntâmplă deopotrivă» 

 

 



 95 

Încă 

 

Se-aţâţă rădăcină a privirii 

Într-un asalt de tonuri răzvrătite 

Şi-o rană răsturnată ne înghite 

La nunta-nchipuirii să fim mirii. 

 

Mă mursecă de umbră o-ndoială 

Ca din tablou surâsul să-l desprindă 

Când febra unduieşte în oglindă 

Şi suie către tâmple, în spirală. 

 

Vocale se preling pe trupul serii 

Iar limbi de ceas ne spintecă visarea, 

Pe buze geruri îşi clădesc imperii. 

 

Dar încă ne mai leagănă cărarea, 

Otravă de păcat cu gustul mierii, 

Ca un halou de fum ce-ascunde zarea. 

 

 

 

Amândoi 

 

Cu fiecare fald de respirare 

Mă adâncesc spăşit în sinea mea 

Proorocind trecut. Atât de tare 

Îmi legeni în priviri uitare grea. 

 

Alt preget îşi recită nerodirea 

Şi-amurgul tău cu umbre-adânci de pluş 

Fugea când sprijineam de el privirea, 

Acord sfios dintr-un sfios arcuş. 

 

Silabisesc în gând o semeţie  

Şi tot în gând închid acelaşi cerc 
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Ce-ţi decupează aura doar ţie, 

Ca să te prind, în jurul meu alerg. 

 

Reinventăm o altă nemurire 

Necontenit, de inimi facem schimb, 

Străfulgeraţi de glonţul de iubire 

Ne regăsim doar dincolo de timp. 

 

 

Crezul biruinţei 

 

Ne sorb din amnezie plămâni de-acordeoane 

Treziţi ca din odihna ruginii pe blazoane. 

 

Când fierbe aşteptarea şi când miroase-a noapte 

Se încruzeşte pânda în săptămâni de lapte. 

 

O forfotă de umbre se-nghesuie-n retină, 

Un recviem suspină, compus pe lună plină. 

 

Mioapă vanitate tiptil de gând ne muşcă 

Scrutând haloul păcii fardat cu praf de puşcă. 

 

Se rătăceşte ziua printre păduri de steaguri, 

Călcăm peste morminte ca pe topite praguri. 

 

S-au pârguit pe umeri furtunile de sare, 

Noi ţesem palisade, hotare sub hotare. 

 

Armurile asudă, curg brume de sidefuri, 

Se-adună pe copite astrale reliefuri. 

 

Zvoniri de preamărire rânjesc demenţiale, 

E crezul biruinţei un nechezat de zale. 
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Trufia idolatră 

 

Satan păstrează-n mâneci biblioteci de „aşi“ 

Iluzia mijeşte sub platoşă de spuză, 

Tentaculare jinduri se-ncolăcesc pe paşi, 

Să scap din ambuscadă, îmi cumpăr altă muză. 

 

Pe talgerul balanţei un cuget muribund, 

Îşi cheltuie credinţa în cumpăniri adverse, 

Se mistuie talazuri întoarse spre străfund, 

Emfatice răbojuri pe eşafod sunt şterse. 

 

Pădure de ovaţii, cu desfrunziri fluide 

Prin aburi de morfină în picuri se împarte, 

O taină se emană prin somn de piramide 

Între profan şi sacru, între extaz şi moarte. 

 

Ca un trofeu, durerea, rânjind pe panoplie 

Spre cei ce încunună, trufia, idolatra, 

Spre cei ce-nchid păcatul în bezne de sicrie, 

De-i fericit vreunul, s-arunce primul piatra! 

 

 

Nemoarte 

 

Mă arde-n cuget lacrima neplânsă 

M-adun, m-alung, mă caut şi mă chem 

Vileagul sacru se-ntregeşte însă 

Din viaţa morţii lui Matusalem. 

 

Urechile îmi văd doar rugi sculptate 

Din bocetele primului orfan, 

Tăgada roade din eternitate 

Rupând îmbucături de câte-un an. 

 

Iubirea? - O amară consonanţă, 
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Gând pângărit şi gând neprihănit 

Ca două măşti uitate în balanţă, 

- Cel care-a căutat... cel ce-a găsit. 

 

Atunci mă voi despodobi de lanţuri 

Când împlini-voi vieţi muiate-n vânt, 

M-aşteaptă - acvilele cu torţe-n clonţuri 

Strunite la răscruce de cuvânt. 

 

 

Arpegiu final 

 

Deja locuiesc în al şaselea simţ 

Iar umbra mea smulsă rânjeşte homeric 

Şi tălpile-mi leapădă, zimţ după zimţ 

Oraşul ciobit de răsunetul sferic. 

 

Cu noaptea năimesc peste crezuri un pact 

Să-mi suflece sângele-n aura lunii, 

Ciudaţi iconarii brodează abstract 

Altare la care se pleacă nebunii. 

 

Mai sar din năvod şi proscrişi condeieri 

În teasc să-şi deşerte versete nespuse, 

Prăpastia grea dintre astăzi şi ieri 

Le-mparte popasu-ntre maluri opuse. 

 

Iar eu exorcistul scot timpul din ceas, 

Mă-neacă uitarea-n oglinzi mincinoase, 

Arpegiu final dintr-un nai fără glas 

E măduva mea evadând dintre oase. 
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Poezia lui Valentin Irimia, cu accente grave şi tonalitate solemnă, 

trezeşte de la prima apropiere de ea o impresie deosebită, puternică, 

împreună cu ispita descifrării unei partituri lirice dificile. 

Fără îndoială, această primă emoţie a lecturii vine şi din 

cultivarea - cu consecvenţă şi virtuozitate - a prozodiei clasice, din 

perfecţiunea ritmică a versurilor, uneori grupate în forma fixă a 

sonetului sau în distihuri, element care-l singularizează în poezia de azi, 

atât de liberă în expresie. 

Versurile lui Valentin Irimia au timbrul grav al poeziei de idei. 

Poetul încearcă înţelegerea şi interpretarea lumii din unghiul fragil al 

imaginarului: „Şi-o rană răsturnată ne înghite / La nunta-nchipuirii să 

fim mirii“ („Încă“). Investigarea se dovedeşte dramatică, neliniştitoare 

chiar: „Mă mursecă de umbră o-ndoială“; „ne leagănă [...] otravă de 

păcat cu gustul mierii“. 

Cercetată, lumea, viaţa relevă aspecte stranii, obscure; zarea nu se 

limpezeşte sub privirea gânditorului modern. 

Iubirea stă şi ea sub semnul incertitudinii. Introspecţia e 

apăsătoare, aşteptarea e zadarnică („îşi recită nerodirea“), gândul se 

închide în sineşi; chiar împărtăşită, iubirea doare: „Reinventăm o altă 

nemurire / Necontenit, de inimi facem schimb, / Străfulgeraţi de glonţul 

de iubire / ne regăsim doar dincolo de timp“ (Amândoi). 

„Trufia“ gândului îi pare idolatră, satanică, de neîmplinit: „De-i 

fericit vreunul, s-arunce primul piatra“ (Trufia idolatră). 

Poetul se proclamă exorcist (şi nu singurul !), dar exorcismul 

însuşi - practică magică pentru alungarea duhurilor rele - cere sacrificii: 

evadarea din timp („scot timpul din ceas“), din spaţiul „ciobit“, degradat 

şi chiar din propria fiinţă. 

Arta poate aduce eliberarea din sine şi din lume („deja locuiesc în 

al şaselea simţ“), dar ar putea fi doar o iluzie, o reflectare amăgitoare în 

„Oglinzi mincinoase“ (Arpegiu final). 

Poezia lui Valentin Irimia e grea de sensuri şi deseori 

impenetrabilă. Prin comunicarea unor concepte ideatice într-un limbaj 

încifrat şi într-o rigoare prozodică ce tinde spre perfecţiune, versurile lui 

ar putea fi apropiate de ermetism. 

Pe fondul liricii actuale, Valentin Irimia e o prezenţă 

quasisingulară. 
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Filip Köllö 

 
 

Filip Köllö s-a născut la 21 noiembrie 1956, la Ploieşti. 

A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ din 

Bucureşti. 

Este membru al U.A.P. România. 

A participat la diverse expoziţii organizate de filiala U.A.P. 

Ploieşti şi la numeroase expoziţii naţionale de pictură. 

A publicat în revistele „România literară“, „Convorbiri literare“, 

„Apostrof“, „Cronica“, „Poesis“, „Familia“, „Ateneu“, „Poezia“, 

„Argeş“, „Axioma“, „Oglinda literară“, „Porto Franco“, „Nord literar“ 

ş.a.. 

Este autor al volumului de poezie Plasa de platină, Ed. Mileniul 

III, 2010. 

 

Motto: «Pământul, cu orgoliile lui poruncitoare» 
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Satya, revino-ţi 

 

 

Pe de altă parte 

dacă vreţi... roşul ei vermillon 

sulf şi fluor-Marte temătoare 

planetă visată de mii de ori, rece, egoistă. 

Nu fii egocentrist! 

Stai deoparte de alta a emisferelor 

folosite în vestimentaţie (en vogue), 

petrece-ţi clipa efemeră în compania marilor Regrete - 

egrete de fier, oarbe rezolvări, indecise. 

se pune de-o dimineaţă în griul ploios 

luna... August, augustă statornic, caniculă în derivă. 

Pământul, cu orgoliile lui poruncitoare. 

E etichetată schimbarea etichetelor. 

reale beneficii absente, sentenţioase oseminte, 

roşii trandafiri de nu mă uita, tardive treceri, rutină. 

Shakespeare, dă-mi-te! 

Inteligenţă şi fler, pe placul senzualităţii 

romantice, tact activ, atmosferă ferită de dragostea banală. 

Ca şi cum amândoi aţi şti ceva, vă recunoaşteţi. 

Un calm cu multe niveluri... ciclopi, sirene, laude deşarte. 

O senzaţie că toată greutatea lumii atârnă 

pe umerii tăi scofâlciţi, subiect controversat. 

Ca şi cum ai închide oraşul Kentucki 

în crisalida unui maroc imaginar, marijuana, dă-mi-te!  

Pe de altă parte, curajul... tern 

corăbiile bestiale, elementarele cereri în căsătorie 

aflate în pragul morţii, cimitirul luteran, narcoticele... 

Fixezi solul solubil în oameni 

oameni frustraţi de orice speranţă, personaje jenante. 

Şenile de lut. 

Brave candelabre în restaurantul „Prestige”. 

Culmea e că n-am intrat în el 

decât o singură dată, şi-atunci însoţit 
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de iubirea cea de pe urmă, Satya, revino-ţi! 

 

La marginea ţărmului multiplicat 

 

Ajungerea. 

O creangă frântă 

debutul unei drame insignifiante, minore. 

Machiaţi flagrant 

cei trei copii sunt personificarea zeilor. 

Ei vor lupta cu Demonul 

şi-o vor scăpa pe „târfă” din ghearele lui. 

De-ale hinduşilor! 

De-ale noastre suntem sătui până-n gât 

şi mai departe de el 

către câmpiile hăituite, modificate, terminate. 

Ai început să vorbeşti cu precipitaţii 

mi-ai înfundat urechea! - îi spuse un beţiv 

de pe bancă, altuia ridicat în picioare. 

Multe decurg conform ceasurilor luate 

în bătaie de joc - timpul e preţios, mulţi nu'nţeleg asta. 

Asta ca alte o groază de probleme 

nemelancolice, felicitate de Delăsare. 

Atroce, ca şi umbra soarelui 

trece viaţa omului, cântece populare, uitate. 

Prospere, barierele se'nteţesc 

la marginea ţărmului multiplicat - ziduri dure, sângeroase. 

E greu de luptat cu Îngenunchierea! 

Cam dă de bănuit bătrâneţea 

apropiindu-se cu paşi repezi, cum cei ai turturelei 

într-o săracă staţie de autobuz; o singură fată frumoasă. 

În rest femei uzate, faruri stinse, neputincioase. 

Aruncă-mi-te' n braţe, te prind! 

 

Ajungerea. 

Căci fără de ea 

la semnele făcute cu pâinea (ridicată deasupra capului), 
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de pe peronul celălalt 

nu ţi-ai fi dat seama că este El - prietenul nevăzut. 

 

 

Uitucul lumilor apuse 

 

Dă-ţi cu presupusul... 

Crezi că vom învinge? 

Gingaş goneşte adierea pe fondul 

unui glas de corb în zbor. Nu mai spun 

de turturele, dragele-aceleaşi, acelaşi refren fredonând. 

Şi nu mă plictiseşte niciodată 

îmi dă speranţa (ţanţoşă), 

că voi reuşi „triumfător” de bine 

fermecător de trist, în groaznica stare de lucruri. 

Lucruri scăpate de sub control... trainice, se pare. 

Şi încă „distracţia“ nu a început; va să vină... 

Contează? - mă întreabă cerşetorul. 

Poartă o icoană mare cât casa, spânzurată de gât; impresionant. 

Îmi mai zice: „Cum să nu fie de folos Declinul 

când gândim la fel... fel de fel de rateuri, dure eşecuri 

un naufragiu girat de însăşi Disperarea (în carne şi oase)“. 

Îl aprob, da. Ea a făcut din mine bufonul fonic 

arlechinul chinuit, uitucul lumilor apuse; bune... atunci. 

Ce-a mai rămas acum? 

Dă-ţi cu presupusul... 

 

Acest sărman cartier de periferie 

ferit cumva de neliniştea zilei de mâine - 

fiecare se descurcă cum poate - găseşte o portiţă 

oricât de mică, găseşte breşa şăgalnică 

favorabilă unei speranţe îndoliate în roz. 

Găseşte ieşirea, la urma urmei, 

având în vedere proaspeţii morţi... Reîncarnarea. 
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Vals 

 

Pisica sus, pe Opelul-sport, albastru de Prusia. 

Ţiganca poartă o jumătate de covrig în gură. 

Turtureaua aselenizează, păşeşte ţanţoş 

ciuguleşte pe apucate; un om obosit 

vine de la servici, a fost de noapte. 

la orele şase ale dimineţii 

puţină răcoare 

puţină răcoare nu strică, nu strică deloc. 

A fost o săptămână caniculară, cum rar s-a 

mai pomenit - temperaturi ieşite din minţi. 

S-a băut şi cam mult în această săptămână 

o spun pe pielea mea, o piele bronzată 

doar prin locurile evitate de haine, haine obosite. 

Par trecut printr-o sită draconică, nu un regim strict 

ce mi-ar fi fost de folos dacă aveam capul pe umeri; 

 dar capul le face, capul le trage, vicii 

cinstite în felul lor, totuşi vicii. 

Vechi obiceiuri, cincisprezece ani de vodcă. 

Mai scumpă dacă erau bani, dacă nu... muncitorească. 

Femeilor nu le place asta, am simţit-o din totdeauna 

aşa cum un prăpădit de cal ţigănesc suportă 

biciul stăpânului beat, bici bestial, necruţător. 

Ce viaţă, ce oameni! 

Oameni care au trăit cum au trăit, oameni jalnici. 

Nu plâng pe umărul nimănui, de veacuri 

îmi fac singur felul cum cred de cuviinţă 

şi asta, o dată mai mult, vine în sprijinul poeziei 

ce ştie să-şi depene singură păsul, mai ales 

dimineaţa în auroră - la o cafea - când totul iese 

la suprafaţă aşa cum vântul matinal răscoleşte 

mai mult frunzele din piscul arborilor adolescenţi. 

Pisica pieri. 

Guguştiucul cântă de zor, nevăzut 

nebăgat în seamă de nimeni; mai cu seamă de cei 
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ce la această oră dorm şi, foarte, foarte puţini 

    visează frumos. 

 

 

 

 

 

 

Stranie, stranie lumea bântuită de spiritul neliniştit şi blazat 

totodată al pictorului-poet Filip Köllö. Şi foarte greu de explicat această 

lume care-i aparţine prea intim. 

Este o lume percepută în fragmente parcă neaderente, 

„neasortate”, având în comun doar urâtul, plictisul. 

Fiecare poezie este, în fond, un amplu monolog interior, doar sieşi 

adresat; chiar când, formal, apare un receptor - „Shakespeare, dă-mi-

te!“, tot în sine se întoarce dorinţa. 

Poetul Filip Köllö nu a adoptat libertatea limbajului poetic 

cultivată de postmodernişti. Versurile sunt impecabile sub aspectul 

sintaxei şi punctuaţiei (libere, totuşi, de rigoarea prozodiei), subliniind 

intenţia unei comunicări controlate raţional. Este o remarcabilă intuiţie 

poetică - şi o cunoaştere a propriei „mărci“ stilistice, din partea unui 

autentic stăpân al cuvântului. 

La un prim nivel al universului său poetic, se conturează sumar, 

uneori doar aluziv dar fără echivoc, câteva repere ale spaţiului citadin: o 

„săracă staţie de autobuz; o singură fată frumoasă“; „peronul celălalt“ - 

de unde ţi se face semn cu o pâine ridicată; „un sărman cartier de 

periferie“; „cimitirul luteran“; „turturelele, dragele-aceleaşi, acelaşi 

refren fredonând“; „un cerşetor cu o icoană mare cât casa spânzurată de 

gât“; „o ţigancă cu o jumătate de covrig“; „brave candelabre dintr-un 

local...“; „Opelul-sport, albastru de Prusia“... Imaginile au plasticitate, 

fiecare detaliu (pictural?) e memorabil. Este nivelul minor al existenţei. 

La o altă dimensiune a percepţiei, cercul se lărgeşte: către „ţărmul 

multiplicat“, „câmpiile hăituite“, „Un Calm cu multe niveluri... ciclopi, 

sirene, laude deşarte“, „Pământul, cu orgoliile lui poruncitoare“. 

Iar oamenii - cum ar putea fi? Apăsaţi de „o groază de probleme / 

nemelancolice, felicitaţi de Delăsare“; „În rest femei uzate, faruri stinse, 
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neputincioase“. Şi „chiar când dorm, puţini, foarte puţini visează 

frumos“. 

Umbra poetului, meditativă, gravă, dezolată, înregistrează imagini 

fugare, autoironizându-se („bufonul fonic, arlechinul chinuit, uitucul 

lumilor apuse...“ dar interzicându-şi autocompătimirea („Nu plâng pe 

umărul nimănui,/ îmi fac singur felul cum cred de cuviinţă şi asta, o dată 

mai mult, vine în sprijinul poeziei/ ce ştie să-şi depene singură păsul 

[...]“. 

Într-adevăr, poezia lui Filip Köllö ştie să spună bine ce are de 

spus. 
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Diana Adriana Matei 

 
 

 

Născută la 26 octombrie 1990. 

 

Studii: Facultatea de Litere şi Ştiinţe, specializarea Pedagogie din 

cadrul Universităţii de Petrol şi Gaze, Ploieşti (în curs) 

 

Hobby-uri: lectura, muzica 

 

Premii şi diplome: Locul III la Concursul Judeţean de Eseuri 

pentru liceenii din şcolile cu profil tehnic, 2010 

 

Apariţii: Revista Adolescentul, Rocada 

 

Volume personale: Ştefănuţ lingea un geam (poezii pentru copii, 

Editura Elapis, 2010) 

 

Chip de nasturi, prefaţată de Gore Maior, 2012 
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Motto: «Şi omul este 

 o floare de pământ 

 într-un  

 pământ de flori» 
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LUNA 

 

 

Sunt doar o 

biată zdrenţăroasă 

ce duhnesc 

a lumină obscură 

peste însăşi 

mantia neagră 

a obscurităţii mamă 

din care câinele 

îşi latră 

dispreţul şi ocara 

către aurolaci 

ai zilei 

sau ai nopţii 

 

 

 

ASEMENEA 

 

Chiar este necesar 

să sărut cerul cu 

picioarele pe pământ, 

să dispar ca să 

mă fac vizibilă, 

să înaintez 

cu doi paşi înapoi 

şi să mă-napoiez 

cu doi paşi înainte? 

 

Voi face atunci 

ceea ce trebuie… 

din ce NU trebuie 

 

Asemenea! 
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VISUL UNUI VIS 

 

După ce străbat lumea 

în lung şi-n lat 

ca fluviul călător 

istovit de furtună, 

îmi aştern culcuşul 

şi adorm 

până când 

pasărea cerului 

îşi desface 

aripile somptuoase 

spre zbor, 

apoi se înalţă, 

zboară, 

străbate şi ea lumea, 

adoarme 

şi iar se înaltă... 

 

 

ELEGIE 

 

În timp 

ce fraţii mei 

se războiesc 

şi-ţi frâng sufletul 

precum frâng 

deasemenea 

sute sau mii 

de tigve, 

nori se aştern 

pe chipul Tău, 

Doamne, 

si o lacrimă 
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îti cade 

doar pe 

obrazu-mi drept 

căci stângul 

a fost deja 

udat de mine... 

Ploaie, 

 

Hohotele tale 

Încă străbat 

a noastră glie 

încă îşi 

plâng defuncţii 

ce odinioară 

fost-au şi ei 

sute sau mii 

de lacrimi 

îmbibate 

în propria-le ţărână. 

 

 

CÂND SUFLETUL MINTE 

 

Când sufletul 

în minte-mi urcă, 

mă prefac într-un 

artist lăuntric, 

îmi pictez 

propriile vise 

cu pensula oculară 

îmbibată în 

culoarea pură-a inimii; 

 

Când mintea 

în suflet coboară 

şi-l împinge 
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în abisul ei, 

nu urcă, 

nu coboară 

şi nici 

adevăr grăieşte; 

pur şi simplu 

sufletul... minte! 

 

 

ATÂT A MAI RĂMAS 

 

Privesc în oglindă 

şi-ţi văd 

rămăşiţele înconjurate 

şi scobite de viermi 

ai societăţii 

în firidele cărora 

şi-au făcut cuib, 

s-au înmulţit 

şi s-au hrănit 

tot cu ele; 

atât a mai rămas 

din sufletul tău. 

(aflat în putrefacţie) 
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Versurile poetei Diana Adriana Matei, neliniştite şi neliniştitoare, 

se înscriu între elegie şi revoltă, între plâns resemnat şi provocare, între 

interogaţie, răspuns şi refuzul răspunsului. 

„Chiar este necesar/ să sărut cerul cu/ picioarele pe pământ,/ să 

dispar ca să/ mă fac vizibilă,/ să înaintez / cu doi paşi înapoi/ şi să mă-

napoiez/ cu doi paşi înainte?// Voi face atunci/ ceea ce trebuie.../ din ce 

NU trebuie// Asemenea !“ („Asemenea“) 

Se conturează ideea chinuitoarei tensiuni între suflet şi minte 

(ceea ce, fireşte, nu-i o noutate în lirica filozofică) şi se naşte amara 

descoperire a amăgirilor inimii („Când sufletul minte“). 

Ura dintre oameni („fraţii mei“) frânge sufletul şi trupul nostru şi 

întunecă însăşi efigia divinităţii: „[...] nori se aştern/ pe chipul Tău,/ 

Doamne,/ şi o lacrimă/ îţi cade/ doar pe/ obrazu-mi drept/ căci stângul/ a 

fost deja/ udat de mine...“. 

Urâtul, degradarea, viciul copleşesc lumea, pervertesc însăşi 

lumina şi armonia cosmică: „Sunt doar o/ biată zdrenţăroasă/ ce 

duhnesc/ a lumină obscură/ peste însăşi/ mantia neagră/ a obscurităţii 

mamă/ din care câinele/ îşi latră/ dispreţul şi ocara/ către aurolaci/ ai 

zilei/ sau ai nopţii“ - mărturiseşte Luna! 

Limbajul poetic intens marcat de lirism - de fapt, un continuu 

discurs al eului, cu toate mărcile stilistice de rigoare - este (aparent) 

simplu, oricum limpede, fluent, cu o dinamică particulară dată de 

cultivarea insistentă a versurilor scurte, cu un bine marcat ritm interior. 
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Andreea Maricenschi 

 
 

M-am născut la 01.08.1991. 

Sunt membră a Cenaclului „Atitudini“, din cadrul Casei de 

Cultură „I. L. Caragiale“ Ploieşti şi a cenaclului pentru copii şi tineret 

„Orfeu“. 

Am participat la Concursul „Romeo şi Julieta la Mizil“ şi-am 

primit diplome în fiecare an în care am concurat. 

Am apărut în revista „Atitudini“ cu ceva creaţii şi voi continua 

colaborarea. 

Din partea Cenaclului Orfeu am primit diplome de merit şi de 

participare. 

 

Motto: «iubesc când dragostea e jocul, 

 destinul mi-e norocul» 
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Ielele 

 

se clatină în zare 

copac bătrân uitat de vânt 

humă şi scrum 

împletit în argilă de plumb 

din ochi negri parfum. 

 

vraja e gata 

scântei se adună 

în noapte ascunse 

cu gene înspumate 

din neant apărute. 

 

sunt zeiţele nopţii 

ce dezbină vraja 

cu cânt sobru ruginit. 

sunt ielele cu părul 

cenuşă şi iris din lut 

trup din argilă 

cu suflet tăcut. 

 

şoaptele lor în noapte 

se aud de departe 

umbrele lor dau fiori 

urmate de îmbrăţişări grele 

în sărutări cu venin. 

 

 

Speranţă 

 

Ultimul gând şi plec 

în lumea din neant 

iar fiecare fiinţă 

naşte din nectar. 

 



 116 

fiecare piatră, 

pământ roditor 

aceasta mi-a fost povara 

clipelor de ură daţi-le 

iubirea iar... 

 

clipelor de mâine 

binecuvântaţi-le venirea 

căci din sânge 

s-a hrănit natura 

din sânge s-a născut credinţa. 

 

timpul ce a sosit 

nimic nou sub soare 

pregătit acum 

m-au luat în zbor, 

de sus totul limpede 

precum apa de izvor. 

 

ultimul gând, ultimul păcat 

ca muritor... 

lumea e a mea 

în braţe negre am să pier. 

 

 

Aroganţă 

 

Într-o cameră obscură 

La marginea peretelui 

Atârnă agale un tablou 

Prăfuit, duce scena teatrului. 

 

Se prezintă delicat 

Aroganţa oamenilor din suburbie. 

Doi ţărani din relief 

Schimbă păreri amicale la un spriţ. 
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La un metru se zăreşte 

O duduie sprijinită de salcie 

Lângă fântână, aşteaptă iubirea. 

Soarele a apus în pahar 

Şi seacă apa transformată-n funicular, 

Adâncit în probleme ieftine. 

 

Şoapte adormite la telefon 

Strecoară galben mediocritatea 

Spartă de câte un topor 

Fixat de profunzimea pieţei 

Aflată undeva la mijloc. 

 

Totul pare scump, însă lumea 

Lacomă în felul ei 

Se repede la câte o tarabă. 

Liniştea se abate în sală 

Când timpul este scurs. 

 

 

Lucid 

 

clipe ce zbor 

se adâncesc în cale 

pornesc la drum 

către trecut 

chinuitor şi apăsător 

amintirilor ce dor. 

 

caut să adulmec fericire, 

lăsată odată-n zare. 

pierdută în ochii 

cruzi şi aprigi 

prezentului, de lume 

m-a tot rupt. 
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Nebunie 

 

simţurile-mi sunt imobilizate 

nicio simţire nu-mi stă  

în fire şi simt cum amorţesc 

 

aceeaşi înţepătură simplă 

aceeaşi presimţire, 

ce veşnic ţin la tâmplă 

 

 simt foc ce arde tare 

şi gheaţa se răceşte 

simt dragostea cum arde 

cum arde aşa deşarte 

 

simt gheaţa cum mă taie 

adânc pe carnea-mi vie 

mă simt captiv în lanţuri 

captiv în colivie. 

 

las apa încet să curgă 

şi focul să se stingă 

las cerul să coboare 

şi serul în seringă. 

 

 

A fost… 

 

a fost iubire 

sau poate o visare 

a fost un joc ferice 

sau doar o alinare 

 

ţepuşă după ţepuşă 

inima mi-o taie 
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ai plecat cu ochii vineţii 

eu am rămas în ploaie 

 

de-aş striga numele tău 

ar cădea mii de stele 

simt cum nu mai eşti 

dorul mi se stinge 

 

a fost iubire 

sau poate o visare 

strâng în suflet  

doar priviri ucigătoare 

 

a fost un joc ferice 

sau doar o alinare 

tu veneai din morţi 

eu veneam din vieţi. 

 

 

Sunt 

 

Cale nu-i în zbor 

inima nu trage-n părţi 

uit cine sunt în zori 

fugit din ale sufletelor 

hărţi. 

 

sunt drept precum plopul 

liniştit precum ninsoarea 

cinstit la fel ca timpul 

iubitor ca primăvara. 

 

sunt om dar totodată suflet 

sunt materie şi spirit 

iubesc când dragostea e jocul 

destinul mi-e norocul. 
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Andreea Maricenski este încă o tânără care-şi acordează lira în 

concertul unei antologii lirice. 

Versurile ei au o rezonanţă gravă, mereu în pragul unei viziuni 

întunecate asupra vieţii şi lumii: „ultimul gând, ultimul păcat/ ca 

muritor…/ lumea e a mea/ în braţe negre am să pier“. („Speranţă“) 

Lumea e „mediocră“, „lacomă şi ieftină“ în acelaşi timp, imagine 

pe care - neliniştitor - mai toate spiritele sensibile ale generaţiei ei şi-o 

construiesc, de multe ori într-o tonalitate şi mai necruţătoare. 

Căutând o lumină („să adulmec fericire,/ lăsată odată-n zare“), 

poeta se pierde „în ochii cruzi şi aprigi/ ai prezentului“. („Lucid“). 

În încercarea de lirică erotică, răsună accente - asumate-ale 

intertextualităţii: „a fost iubire/ sau poate o visare/ a fost un joc ferice/ 

sau doar o alinare“ („Tu crezi c-a fost iubire-adevărată? Eu cred c-a fost 

o scurtă nebunie“...), iar în final apar - deschis - ecouri argheziene: „tu 

veneai din morţi/ eu veneam din vieţi“ („A fost...“). 

„Ielele“ însele sunt malefice, „cu venin“. Tânăra poetă se 

contemplă proiectată pe formele şi culorile naturii: „sunt drept precum 

plopul/ liniştit precum ninsoarea/ cinstit la fel ca timpul/ iubitor ca 

primăvara“ („Sunt“). Ideea e frumoasă în sine, dar expresia e pândită de 

prozaism. 

Poezia mare, adevărată se naşte - rar! - atunci când te stăpâneşte 

un sentiment, o senzaţie sau o cugetare venind din adâncul fiinţei, numai 

ale tale şi pentru care cauţi verbul potrivit - şi el nou, şi el cu tonalitatea 

proprie vocii tale lirice. 

Acestea vor veni - dau târcoale în Cenaclu... 
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Gabriel Vincenţiu Mălăescu 

 
 

Născut în Bucureşti, absolvent al facultăţii de Electrotehnică din 

Iaşi (1970), debutează în 1969, în culegerea „Viori Moldave“, editată la 

Botoşani. 

 

Este autor al volumelor: 

- „Singurătatea din noi“, Ed. LVS Crepuscul, Ploieşti, 2010; 

- „Neştiutele pierderi“, Ed. RawexComs Bucureşti, 2011, ediţie 

bilingvă româno-albaneză, în traducerea poetului Baki Ymeri 

- „Pavilioanele umbrei“, Ed. Amanda Edit, Sinaia, 2012 

- „Templul nevăzut“, Ed. Amanda Edit, 2012 

- „Marea de vise“, Ed. Armonii culturale, Adjud, 2013. 

 

Prezent în antologiile: 

- „Daimon din reflex“, Editura Prahova, 2011, a cenaclului 

„Atitudini“ al Casei de Cultură „I. L. Caragiale“ a Municipiului Ploieşti, 

- „Trup şi suflet“, Editura Amanda Edit, Sinaia, 2012, ediţie 

bilingvă româno-albaneză, în traducerea poetului Baki Ymeri 
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- „Generaţia aşteptismului, al treilea val, a şaptea poartă, a 11-a 

poruncă“, supliment „Vama literară“, Editura agentpress, Bucureşti, 

2012 

- „Meridiane lirice – Antologie universală a poeziei româneşti 

contemporane - 124 Poeţi contemporani“, Editura Armonii Culturale, 

Adjud, 2012 

- „natură în mişcare cu infantă, flamingo şi fără măr“, Editura 

Premier, 2012, a cenaclului „Atitudini“ al Casei de Cultură „I.L. 

Caragiale“ a Municipiului Ploieşti 

 

Este redactor al revistei „Atitudini” şi redactor-şef al revistei 

„Repere literare”. 

 

 

Motto: «Visez că pătrund într-ul alt univers, 

 despre care nimeni nu mi-a spus cum arată» 
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Vidul 

 

Crepusculul, 

ţi se pare sărac 

şi vrei să-l umpli cu vise. 

 

Nu te grăbi să prinzi  

luminile aurorei boreale, 

să le ascunzi în vidul 

pe care ţi-l imaginezi 

ca pe un corp 

al cărui înveliş poate plesni. 

 

Nu ignora semnalele 

care vin către tine, 

care îţi cer să părăseşti iluzia 

de a umple golul cu eternitate. 

 

 

Memoria faptelor 

 

Drumul,  

care zideşte clipele  

în primăvara vieţii, 

e precum zborul păsării, 

care poartă memoria faptelor: 

de vultur sau  

de rândunică. 

 

 

Deviaţii 

 

Primăvara, 

când apare vreun miel 

cu cinci picioare, 

când mamele nasc tripleţi, 
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iar câte-un copil vine pe lume 

cu şase degete la mâini, 

nu te poţi baza deloc 

pe trifoiul cu patru foi, 

ca să repare singur 

toate deviaţiile vieţii. 

 

Despre toate acestea 

vom vorbi toată viaţa, 

până vom pleca,  

rând pe rând, 

dincolo. 

 

 

Legământul 

 

Eu sunt, la rigoare, 

sensibil ca apa, 

pe care-o stârneşte 

doar vântul nebun. 

 

La răscruce de drumuri 

dirijez răbdător clipa, 

aşteptând ziua-n care 

voi deveni şi mai bun. 

 

Nu-ţi pierde speranţa 

tu, vânt de furtună, 

se-apropie vremea 

când vom fi împreună.  

 

În orişice parte 

mă va duce vântul 

şi oricât de departe, 

voi respecta legământul. 
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Oglinda 

 

Ascunde oglinda, 

când stingi candela, 

să nu-ţi vezi umbra 

desprinsă din mit. 

 

Fereşte oglinda, 

când aprinzi chibritul, 

să nu-ţi vezi sufletul 

pereche, schimonosit. 

 

Oglinda e doar 

închipuirea ta, 

în care te răstigneşti, 

din timp în timp … 

 

 

Suferinţă 

 

Eu încă sunt 

un suflet chinuit, 

prea zbuciumat 

să-ţi înţeleagă vorba. 

 

N-am terminat de suferit. 

 

Dealul durerii  

singur l-am urcat 

şi-acum ascult tăcut 

cum creşte iarba, 

de care m-am legat 

prin jurământ. 
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Minunile 

 

Arcada fântânii din parc 

e doar o fereastră spre lume; 

ating cu privirea ochiul apei 

şi mă visez înotând printre stele. 

 

Porticul visat se conturează pe cer, 

zburând cu păsările-n noapte; 

ascult vrăjit un cântec în şoaptă 

la masa cu toate minunile lumii. 

 

 

Cuvinte vii 

 

M-am încuiat în biblioteca 

cu mii de volume, 

ca să caut cuvintele adevărate, 

cuvintele încă vii, 

care să-mi sprijine versul. 

 

Zile şi nopţi am căutat, 

sub praful depus peste toate, 

semnele de foc ale vieţii, 

să le transform în poeme fierbinţi. 

 

Când, în sfârşit, am găsit ce căutam, 

eram deja îngropat printre cărţi; 

timpul pierise odată cu mine, 

o ceaţă de vise se aşternuse, 

derutându-i pe cei ce vor urma 

acelaşi drum către cunoaşterea 

de sine. 
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Statuia neliniştii 

 

Am alergat în mijlocul drumului, 

unde cineva aruncase piatra. 

 

Când s-a transformat în lup, 

eram atât de aproape 

că i-am simţit privirea sticloasă, 

răsuflarea flămândă, 

fiori de frică înfiorându-mi fiinţa. 

 

Am dorit să mă transform, 

ca să pot sfărâma piatra, 

dar nu am reuşit decât, 

prin mimetism, să devin 

statuia neliniştii. 

 

 

Trecere 

 

Fiecare an care trece 

e ca o cărămidă 

din cuptorul de ars; 

cu cât este mai aproape de foc, 

cu atât mai repede 

îşi împlineşte menirea. 

 

 

Între bine şi rău 

 

Lângă mine se tulbură apele, 

somnul se-ngroapă tot mai adânc, 

briza adună valuri pe mare 

în dimineaţa care taie ziua în două. 

 

Năvodul se rupe aproape de mal, 
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peştii părăsesc închisoarea pe viaţă, 

plaja îşi strânge nisipul în braţe 

şi moare cu păsările zilei alături. 

 

În depărtare se deschide un gol 

pe care îl umple lumina cu umbre, 

iluzii deşarte se amestecă-n cupe 

ce se transformă în pietre de râu. 

 

Vietăţi necunoscute atacă uscatul, 

prind ca-ntr-un cleşte şi soare şi vânt; 

e-o luptă acerbă între bine şi rău, 

din care răzbate numai durerea. 

 

 

Fluxul gândului 

 

Aceasta e partea cea mai frumoasă: 

înserarea pândeşte de-o vreme la uşă; 

închid pleoapele şi mă las furat 

de fluxul gândurilor ce mă poartă departe. 

 

Visez că pătrund într-un alt univers, 

despre care nimeni nu mi-a spus cum arată, 

mă rătăcesc pe drumuri necunoscute 

ce poartă pecetea dorinţelor mele. 

 

Clădesc în închipuire încăperi suprapuse, 

fiecare dintre ele poartă un vis nerostit; 

nu mă regăsesc nicăieri pe verticală 

şi atunci aduc totul la acelaşi nivel, 

de unde, ca un demiurg, 

recompun lumea. 
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Având în urmă o îndelungată perioadă de creaţie şi o operă 

poetică de amploare şi profunzime remarcabile (cinci sunt - deocamdată 

- doar volumele personale de poezie), Gabriel-Vincenţiu Mălăescu şi-a 

conturat o personalitate artistică prestigioasă. 

Cele mai recente versuri se înscriu, în general, în liniile de forţă 

ale acestei personalităţi, îmbogăţind şi nuanţând reflecţia şi verbul 

poetic. 

Un traseu esenţial al lirismului lui G.V.M. rămâne cel dintre 

concretul perceput senzorial şi prelungirea lui în spiritual, în inefabil: 

„Arcada fântânii din parc/ e doar o fereastră spre lume;/ ating cu privirea 

ochiul apei/ şi mă visez înotând printre stele.// Portalul visat se 

conturează pe cer,/ zburând cu păsările în noapte;/ ascult vrăjit un cântec 

în şoaptă/ la masa cu toate minunile lumii“ („Minunile“). 

De remarcat că acest traseu se realizează frecvent prin motivul 

oglindirii sau reflectării, sau prin „mimetism“: „Am dorit să mă 

transform,/ ca să pot sfărâma piatra,/ dar nu am reuşit decât,/ prin 

mimetisme, să devin / statuia neliniştii“ („Statuia neliniştii“). 

Un alt traseu liric, cumva convergent cu acesta, este drumul către 

cunoaşterea de sine: „Zile şi nopţi am căutat,/ sub praful depus peste 

toate,/ semnele de foc ale vieţii/ să le transform în poeme fierbinţi”, dar 

visele însele înceţoşează calea cunoaşterii („Cuvinte vii“). 

Poetul este prins, fără scăpare, în lupta aceasta. Sufletul pur/ 

purificat prin creaţie, aspiră „răbdător“ spre bine: în juru-i „e o luptă 

acerbă între bine şi rău,/ din care răzbate numai durerea“. 

Periplul acesta al devenirii nu are repere, sunt doar „drumuri 

necunoscute/ ce poartă pecetea dorinţelor mele“; poetul reflexiv îşi 

asumă totuşi condiţia demiurgică a celui ce îşi compune/ recompune 

lumea. 

În afara ciclurilor cosmice, intens receptate, omul este asaltat de 

nelinişte existenţială, de dezolare - induse de o lume strâmbă. 



 130 

Doar norocul („trifoiul cu patru foi“) nu poate repara „singur/ 

toate deviaţiile vieţii“. Doar cugetarea, creaţia, visul - pot jalona o 

existenţă necontaminată de rău, pot salva sensul unei vieţi... a vieţii care, 

oricum, duce spre sfârşit: „Despre toate acestea/ vom vorbi toată viaţa/ 

până vom pleca,/ rând pe rând,/ dincolo“. 

Deocamdată, tot ele - cugetarea, creaţia, visul - ne ţin Dincoace... 
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Claudia Elena Mihai 

 
 

Din 23 mai 2007, psiholog specialist în psihologie clinică, atestat 

de Colegiul Psihologilor din România. 

Din iunie 2010 - colaborator al Şcolii Romane Rorschach (Roma, 

Italia). 

Din 1 noiembrie 2007: psiholog, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Prahova, CSC Sf. Andrei Ploieşti 

 

Activitate literară: 

1997-1998 – participare la cenaclul literar „Sinteze“, Palatul 

Culturii Ploieşti 

1998 – debut în revista „Sinteze“ cu poemul „Prăbuşire“ 

Din 2000 membră a cenaclului Orfeu, Biblioteca Judeţeană 

„Nicolae Iorga“ Ploieşti 

Septembrie 2004: premiul II la concursul naţional de poezie „Iulia 

Haşdeu“, oferit de Uniunea Scriitorilor 

Februarie 2005: premiul III şi premiul special al Asociaţiei 

Scriitorilor la concursul naţional de poezie organizat de Uniunea 

Scriitorilor şi Asociaţia Scriitorilor, Bolintin Vale, jud. Giurgiu 

2011: În revista „Convorbiri literare“ – poemul „Înot“ 
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Din 2012: membră a cenaclului „Atitudini“ al Casei de Cultură a 

Municipiului Ploieşti 

 

Motto: «De carâmbul şoaptei tale reci îmi sparg privirea.../ Tu 

te scuturi şi treci» (Târâş) 
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Tablou 

 

Penelul înmuiat în senin îşi pictează, tainic, fiinţa. 

Fiinţa penelului înmuiat în senin îşi pictează, tandru, penelul. 

 

 

… 

 

Sătulă de geana-ţi verde mă întorc spre nicăieri. 

 

 

Înot 

 

Cobor tot mai adânc  

pe treptele privirii tale, 

Condusă de lumina zâmbetului suav, 

Lin, ca într-un zbor invers 

 

Departe, departe-n infinit rămân 

marginile irişilor tăi marini, 

Nelimita mă-mbată 

Adâncă, magic de adâncă. 

 

Aripile albăstrite de înot 

plutesc, vâslesc, adorm şi cresc. 

E pretutindeni, e ceresc 

Adâncul zbor pe onirice valuri. 

 

 

Cădere 

 

Nici aripi de înger,  

Nici vuiet de stele,  

Nici tu 

Şi nici eu printre ele. 

Doar cădere... 
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Lipsă 

 

Cuvintele-mi zac, pângărite de nespunere, 

Şoaptele-şi strigă neputinţa 

Cu ochii înecaţi în vise, îţi caut fiinţa 

În teama aburindă de nicăieri. 

 

Mi-e gol pe dinăuntru 

Mi-e sec avântul 

Iar pagina albă şi grea... 

Unde să-mi înec dorinţa de a te mai avea? 

 

 

Împurpurire 

 

Cu valuri roşii înec picioarele timpului 

Ameţit, cade în neclintire. Se ridică greu 

Şchiopătând, cu paşii purpurii 

Orele fără sevă bâjbâie în propriul vid  

 

 

Mie 

 

Sunt somnul ce-şi caută noaptea 

În vreascuri aprinse, de zi,  

Sunt pleoapa ce-acoperă ochiul 

Sătul să mai vadă. 

 

De-ai fi căderea ce-mi urcă prin vene! 

 

 

Reflectare 

 

Palid îmi e gândul şi de el răsună 

paşii mei pe strada sufletului tău 
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Îmi port geana senină şi naivă 

la trap, peste ochiul tău ateu 

Mâna ta şopteşte, ca pe-o rugăciune,  

poeme presate în ierbare mute, 

Glasul tău slab, vânăt, încă mai adună  

cioburile sângerânde ale vreunui zeu. 

 

 

Tăcutul foşnet 

 

Pe foşnetul unui gând mut 

Vin amintiri să se adape 

La sânul unor umbre calde 

 

Privirea stearpă mi-o descalţ 

De genele pe care-nalţ 

Un răsărit mai roditor 

 

 

Strigăt mut 

 

Desvrăjirea mi-e departe.. 

În geana ta mută bat 

Sap în pupila-ţi fadă 

Dar nici acolo nu mă găsesc... 

Înfig câte-un bold în spinarea fiecărei iluzii 

Şi ţi le-aduc ofrandă 

Îţi picur un strop de trecut 

Ce nu te mai îmbată... 

Îmi storc lava din vene pe-amurgul vocii tale 

Te-ntorci şi pleci... 

Şi totuşi, 

Desvrăjirea mi-e departe 

 

 

 



 136 

Clinchet 

 

Tropăitul albastru al şoaptei tale 

Mi-e săgeată şi scut. 

Spală-ţi geana tăioasă 

Pe cordul meu deschis 

Şi taci... 

 

 

Necugetare 

 

Ascunde-mă-ntre paginile tale. 

Tunde-mi tristeţea şi dă-o la crini. 

Afundă-mi setea, 

Strecoară-mă-n vin. 

Nu e alb... 

Nu-i suspin... 

 

 

Împurpurire 

 

Cu valuri roşii înec picioarele timpului 

Ameţit, cade în neclintire. Se ridică greu 

Şchiopătând, cu paşii purpurii 

Orele fără sevă bâjbâie în propriul vid . 

 

 

Instantanee 

 

Îmi scot ochii din teacă şi ţi-i torn în pahar. Degetele se dezbracă 

de amprente şi-şi sugrumă tactilul. Storc esenţa gri din cutie până la 

ultima idee. Îţi poţi amărî ceaiul cu ea. E tare.  

„Acum“ – îmi spui – „e doar începutul. Da-ţi foile jos, încet.“ 

Citeşti doar titlul şi le arzi.  

„Gata. Eşti pregătită? Atunci mistuieşte-te uşor, fără grabă. O să 

vin să fac poze pentru insectarul meu.“ 
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O frumoasă specialistă în „psihologie clinică“, scrie versuri 

frumoase despre suflet. 

Activitatea poetică a crescut permanent paralel cu studiile şi 

preocupările de specialitate, care şi-au pus, fireşte, amprenta pe creaţie. 

Versurile nu sunt uşor de clasificat. Poezie filozofică? Într-un fel - 

da, cum s-a spus şi în cenaclu, poeta comunicând investigarea 

reflexivităţii noastre; dar nu adevăruri mari, certe, urmăreşte poeta; 

accentul care pe însuşi actul investigaţiei, cu nuanţele şi incertitudinile 

sale: „Nelimita mă-mbată/ Adâncă, magic de adâncă.// Aripile albăstrite 

de înot/ plutesc, vâslesc, adorm şi cresc./ E pretutindeni, e ceresc/ 

Adâncul zbor pe onirice valuri.“ (Înot) 

Nu explicit, ci undeva în fondul afectiv există în toate versurile 

tema erotică, cu aceleaşi nelinişti, incertitudini şi neîmpliniri, cu obsesia 

imperfecţiunii cuplului: „Cuvintele-mi zac, pângărite de nesupunere, / 

Şoaptele-şi strigă neputinţa/ Cu ochii înecaţi în vise, îţi caut fiinţa / În 

teama aburindă de nicăieri.“ (Lipsa). Titlurile însele reflectă drama 

neîmplinirii: „Tăcutul foşnet“, „Strigăt mut“, „Necugetare“, „Cădere“, 

„Lipsă“... 

Un foarte expresiv cuvânt „construit“ de poeta însăşi, desvrăjire, 

sugerează viu această stare de spirit. Iubirea, fiind în sine o magie, şi-a 

pierdut acum vigoarea, fiorul cosmic: „Nici aripi de înger,/ Nici vuiet de 

stele,/ Nici tu/ Şi nici eu printre ele./ Doar cădere...“, „Nu mă mai 

găsesc“, „un strop de trecut [...] nu te mai îmbată“, „Te-ntorci şi pleci“ - 

totuşi magia iubirii nu se lasă „desvrăjită“. 

În versurile poetei, timpul e „ameţit“, „cade în neclintire“; gândul 

e „palid“; glasul tău - „slab, vânăt“; privirea e „stearpă“ şi, doar rareori, 

zâmbetul e „suav“. 

Lumea îi pare obosită, stinsă, nefortificată de lumini sau culori ale 

peisajului cosmic sau terestru. 

Imaginea poetică ne tulbură, chiar când n-o găsim în propriul 

suflet. 
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Gheorghe Marian Neguţu 

 
 

Născut la 11 ianuarie 1988 în Ploieşti, este absolvent al Facultăţii 

de Litere şi Ştiinţe, specializare română-engleză a U.P.G. Ploieşti şi al 

Masterului Studii Culturale Române în Context European. 

 

A debutat la 16 ani în revista „F“ a C.N. „Al. I. Cuza“ Ploieşti. 

Colaborează cu proză şi poezie la publicaţiile: Atitudini, Revista Nouă, 

Nord Literar, Visul. 

 

A publicat în „Antologia tinerilor poeţi prahoveni“, 2009. 

 

În ianuarie 2012, a fondat publicaţia electronică de cultură 

R.O.C.A.D.A., care apare lunar. 

 

A obţinut următoarele premii şi distincţii: 

- premiul II la Concursul de Poezie „Visul“, Orăştie, 2009 

- menţiune la Concursul Naţional de Poezie „Iulia Haşdeu“ 

- premiul I la Concursul Judeţean de Proză Scurtă „I.L. Caragiale“ 

– Ploieşti, 2005. 
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Este membru activ al Cenaclului „Atitudini“ al Casei de Cultură 

„I.L. Caragiale“ Ploieşti. 

 

Motto: „eu sunt o persoană pe care o cunosc numai din vedere.“ 
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Hârtiei albe 

 

hârtie albă 

leagăn al privirilor mele 

tu ai dat omului palmele, degetele şi pe Michelangelo 

 

eşti Fecioară care naşte Dumnezei 

în zeci de ediţii 

 

în tine dorm arborii verzi 

 

tu ai forma lucrurilor 

şi poţi împacheta lumea. 

 

hârtie albă ca cerul albastru 

eşti Terra Incognita 

ocean îngheţat 

frontieră fără vameş 

 

mamă castratoare 

şi te citesc până şi în vise 

zidul alb, hârtia nebunilor 

hârtia albă, zidul poeţilor. 

 

drum fără semne  

ai mereu kilometrul zero 

la fereastra mea 

 

10 degete 

 

privesc păsările cum zboară şi mă bucur că sunt 

dacă regreţi că omul nu are aripi 

înseamnă că eşti dintre cei care  

dărâmă ziduri 

în loc 

să se caţere pe ele şi să vadă linia orizontului 



 141 

ori să asculte la rădăcina lor cum s-au dus dracului oamenii 

cu oasele şi cu veşnicia lor cu tot 

 

dacă ai zece degete  

nu uita ca data viitoare când mături să le ascunzi sub covor  

oraşul urlă la mine prin noapte, reclame luminoase şi muzică proastă: 

zece lucruri pe care să le faci vara asta 

zece diete pe care nu le-ai încercat 

zece moduri de a-ţi creşte copilul 

 

dacă ai zece degete şi mănânci cu ele 

ambalează-le şi vinde-le la set 

e mai rentabil 

adoptaţi acum un câine vagabond 

şi vă dăm bonus o pisică 

 

dacă ai zece degete şi le sprijini de frunte 

cumpără-ţi un televizor, calculator şi ziarele de azi 

 

sfârşitul zilei se lasă galben peste oraş 

dar îl înveleşte tot în gri 

ca pe o cutie de bomboane 

Ptiu! 

pentru o viaţă sănătoasă evitaţi excesul 

de sare, zahăr şi grăsimi 

 

te-ai spălat pe dinţi astăzi? 

medicul stomatolog îţi recomandă pasta de dinţi Colgate 

şi o lobotomie 

pentru un zâmbet mai sănătos  

 

 

Covorul 

 

m-am bucurat când i-am văzut 

deşi nu-i aşteptam 
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„Intraţi!“ le-am spus 

„Nu vă descălţaţi!“ 

(şi ei nu s-au descălţat, fir-ar să fie) 

a fost o întâlnire plăcută 

până când unul dintre ei şi-a vărsat paharul 

pe covorul meu nou-nouţ 

„Nu-i nimic!“ am spus, înjurându-l în gând 

am curăţat bine covorul 

dar au urmat şi alte întâlniri 

cu oameni aşteptaţi sau nu 

şi, de fiecare dată, cineva îşi vărsa paharul 

pe covor 

în palme de copil, tocuri înalte, bocanci 

a citit covorul meu 

(că ei nu s-ar fi descălţat, fir-ar să fie) 

însă nimic nu părea să-l fi schimbat 

până într-o zi, când s-a întâmplat ceva ciudat 

stăteam la masa de scris 

tăind rând cu rând 

versurile pe care le scrisesem cu o zi înainte 

deodată, am auzit un fâşâit 

era covorul, strâmbându-se în cute îngrozitoare 

l-am scos repede afară 

şi i-am acordat primul ajutor, adică 

l-am bătut bine şi l-am periat 

dar nu şi-a revenit până seara  

când, din greşeală, am vărsat pe el  

paharul cu vin 

ar fi trebuit să îmi dau seama mai de mult 

îmbătat de atâtea vinuri, beri, afinate, vişinate, ghemotoace de hârtie 

şi alte licori 

covorul meu a devenit alcoolic 

nu puteam să îl arunc, mult timp trecuse peste noi 

respirasem acelaşi praf şi aveam multe lucruri în comun 

de exemplu, amândoi priveam lumea de jos în sus 

nu puteam să uit totul şi să îl calc în picioare 
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aşa că m-am obişnuit cu el  

(când aud de problema lui, musafirii 

ridică, odată cu piciorul, şi o sprânceană) 

totuşi 

există un lucru de care mă tem 

nu cumva, ameţit de alcool 

covorul meu să se creadă covor zburător  

 

 

Parcul de distracţii 

 

arbitrul a fluierat: repriza a doua în următoarea viaţă 

la vestiare ne-am schimbat fiecare în vânzător, profesor, paiaţă 

şi am plecat la supermarket, să demonstrăm că încă mai trăim 

paznicul s-a încruntat şi a anunţat celorlalţi că venim 

oamenii, încărcaţi de bagaje ca nişte intestine se loveau de mine 

ca de-o oglindă, ca de un copac crescut în mulţime 

la ieşire, paznicul m-a controlat 

şi după ce s-a convins că n-am furat 

nici iaurtul, nici pâinea, nici bureţii de vase 

că nu am decât nisip în buzunarele roase 

m-a lăsat să plec 

am tras de cărucior ca un rob la edec 

şi am plecat, ne grăbeam cu toţii spre parcul de distracţii 

soarele ne năştea umbrele, în cronometrate contracţii 

ne-am dat în tot ce ar fi putut să ne ameţească 

în tiribombe şi într-o altă drăcie nemţească 

aşteptând ca măcar unul din noi să cadă 

cu gura căscată, ca un actor dintr-o arlechinadă 

şi să-i smulgem direct de pe limbă ultimul cuvânt 

să vedem: ce sânge îi curge din buzunar direct pe pământ? 

să-i privim uimiţi o bucăţică de creier 

în timp ce el scânceşte, ca în iarnă un greier 

să-i ascultăm groaza şi unul să-l fotografieze spumegând 

în timp ce altul îşi răsuceşte mâinile, muştele alungând. 
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n-am căzut decât seara, în pat  

şi nici acum nu ne-am ridicat în picioare 

dar un lucru nu poate fi contestat: 

în parcul de distracţii, nimeni nu moare. 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe Marian Neguţu - filolog din vocaţie şi convingere - a 

debutat foarte timpuriu (la 16 ani!) cu proză, continuându-şi apoi creaţia 

cu poezie şi proză deopotrivă, colaborând ca atare la publicaţii de profil 

şi participând cu succes la concursuri de creaţie. 

În prezent, pare mai înclinat spre lirism, dar cine ştie ce proză de 

proporţii se conturează în conştiinţa sa creatoare... 

În creaţiile selectate în această antologie se impune în primul plan 

preocuparea pentru poezia de tip ars poetica. 

În „Hârtiei albe“ (titlul însuşi este revelator), tânărul poet 

omagiază „materia sensibilă“ (după expresia maioresciană) a poeziei, 

deci cuvântul poetic, imaginea - „veşmânt“ al Frumosului. 

Hârtia are „forma lucrurilor/ şi poţi împacheta lumea“ - mod de a 

spune că verbul poetic, odată născut, dă o formă şi o valoare a vieţii. 

Dăruit poeziei, scrisul devine obsesie şi în acelaşi timp („Terra 

Incognita/ ocean îngheţat/ [...] mamă castratoare / [...] zidul poeţilor“) şi 

cere mereu un nou început („drum fără semne/ ai mereu kilometrul zero/ 

la fereastra mea“). 

Din acelaşi domeniu tematic, „Covorul“ e oarecum o fabulă, o 

imagine metaforică a conştiinţei poetului. Oferită lumii, ea e invadată de 

oameni nepăsători („fir-ar să fie“), care o maculează, o maltratează 

călcând-o în picioare. Poetul însuşi „îşi îmbată covorul“, „din greşeală“, 

şi el devine alcoolic... Dar adevăratul pericol - şi poetul îl relevă nu fără 

subtilă autoironie, ar fi ca „nu cumva, ameţit de alcool/ covorul meu să 

se creadă covor zburător“, deci ca nu cumva conştiinţa puterii creatoare 

să-şi piardă măsura... 
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Gheorghe Neguţu cultivă o lirică de acute observaţii ironice şi 

deseori sarcastice, mascate sub o formă anecdotică sau parodică. El 

însuşi îşi asumă condiţia incomodă a celui care vede lumea aşa cum e/ 

cum poate fi, spaţiu al derizoriului, al banalului („dacă ai zece degete şi 

mănânci cu ele/ ambalează-le şi vinde-le la set/ e mai rentabil/ adoptaţi 

acum un câine vagabond/ şi vă dăm bonus o pisică// dacă ai zece degete 

şi le sprijini de frunte/ cumpără-ţi un televizor, calculator şi ziarele de 

azi// [...] Ptiu!/ pentru o viaţă sănătoasă evitaţi excesul/ de sare, zahăr şi 

grăsimi“. Oricum, „în parcul de distracţii nimeni nu moare“. 

I s-a reproşat tânărului poet o anumită înclinare spre stilul prolix, 

reluarea unei idei în mai multe imagini poetice. Dar dacă e aici o 

nestăpânită nevoie de nuanţare, de „căutare a tonului“? 

Evoluţia viitoare a poeziei lui Gheorghe Marian Neguţu o va 

arăta. 
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George Paşa 

 
 

 

Născut la 27 aprilie 1963, în comuna Puchenii Mari, judeţul 

Prahova. Licenţiat în filologie al Universităţii din Bucureşti. Profesor de 

limba şi literatura română. 

 

Debut publicistic la 28 octombrie 2009, în revista „Axioma“ din 

Ploieşti, cu trei traduceri din poezia lui Serghei Esenin: Se-nvolbură 

frunzişul cel de aur..., Anii tinereţii cu frumoasa-mi slavă..., Eram eu 

odată tânăr şi ferice... 

 

Colaborator, din 2009 până în prezent, cu poezie, traduceri, teatru, 

cronici şi recenzii literare, la revistele: Axioma; Feed back, Zona 

literară şi Convorbiri literare (Iaşi); Literaria şi Constelaţii diamantine 

(Craiova), Algoritm literar şi Cuib literar (Călan), Armonii culturale 

(Adjud), Actualitatea literară (Lugoj), Vatra veche (Tg. Mureş), 

Fereastra (Mizil), Repere literare (Ploieşti), Tribuna (Cluj). 

 

Debut editorial în octombrie 2009, cu volumul de versuri 

Singurătatea unui sunet, la editura „Premier“ din Ploieşti. Alte volume 
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de versuri publicate: Atelierul albastru, Ed. „Premier“, Ploieşti, 2010; 

Detaşat pe frontul minunii, editura „Karta Grafic“, Ploieşti, 2011. 

Despre poezia lui George Paşa au scris: Liviu Ofileanu, Angela Nache-

Mamier, Ioan Barb, Gheorghe A. Stroia, Florin Caragiu, Victor Sterom. 

 

Motto: «O altă ordine, Doamne !» 
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Ieşirea prin spărturile cotidianului 

 

Nu degeaba venisem atunci, 

trebuia să anunţ moartea cotidianului în poezie, 

în linişte, fără megafoane, fără paradă. 

Nu era cazul de a sta pe margine, 

doar o copcă executată cu meşteşug, 

în gheaţa momentului, să eliberez peştele. 

Chiar şi romanticii vedeau doar craniul, 

dincolo de frumuseţea aceasta de-o clipă; 

eu, în plus, văd ideea cum se eliberează, 

se-ntoarce în esenţa dintâi, 

spre-a naşte alte clipe, în ele să se scufunde, 

până la uitare de sine, animalul din om. 

 

Pare că în secundă se ascunde marele ceas, 

el n-are timp, de aceea limbile sunt inutile, 

rotaţia lor e iluzia, din care toate cotidienele 

extrag ştirea zilei: 

Monica de-acum nu seamănă cu Monica de-atunci; 

porumbelul ştie că nu poartă pe aripi doar pacea; 

măsurile politice candidează la Premiul Oscar  

pentru filmul prostirii în masă. 

 

Chiar dacă toate zilele acestea 

se vor sfârşi în sânge, 

nimic nu face parte din scenariul de-aici, 

cum nici primăvara nu vine, 

dacă noi zicem: 

„Hai, vino, vino!“ 

 

Pe terenul de-aici, toţi aleargă după o himeră, 

o pasează de la unul la altul; 

arbitrul e atent, fuge şi el ca un disperat, 

fluieră, de multe ori, a pagubă. 

Cel sfânt ştie că Dumnezeu nu se ţine de dribling, 
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cel obişnuit să cadă speră că va da peste groapa cu bani 

(dar acolo îl aşteaptă leii să-l sfârtece). 

Cotidianul nu există, în el nu sunt decât urme de cer. 

 

 

Paşi de vânt 

 

Poate că trece pe lângă tine pe stradă, 

iar tu nu o simţi. Poate că de la cireşele 

agăţate la urechile ei miroase 

a cireşe lumea ta. Şi tu nu ştii 

că ea suflă în frunze ca să bată vântul 

şi râde pentru tine, ca să poţi auzi 

cântecul păsărilor. 

 

Poate că nu-i simţi mătasea din rochie 

sau buclele din păr sau poate 

ţi le-aduci aminte, le ai 

în podul palmei ca pe nişte linii fireşti, 

pe lângă linia inimii. 

 

Poate nu o cunoşti şi atunci 

eşti mai pierdut ca timpul, mai 

pierdut ca ploaia, mai pierdut 

ca ruga unei pisici mute.  

 

*** 

 

Aş inventa un sistem 

în care toate lucrurile fac burtă 

şi crapă de prea multă consistenţă. 

Sarcasticii să se adune zicând: 

„Uite, mă, la ele, au mierlit-o şi astea“. 

Apoi cazanul să fie pregătit pentru o altă iubire. 

Sigur, fierberea la foc mic i-ar prelungi durata, 

cum tot ce dă în clocot prea repede 
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se termină la primele strânsori ale cărnii. 

Şi când toate vor crăpa, 

după ce au băut, din belşug, sângele lucrurilor, 

vom crea o altă consistenţă, 

fără giumbuşlucuri sardonice, senzaţii tari 

în care adrenalina ţine locul creierului, 

ipoteze căzute oblic în şanţul cu viermi, 

doar cu sentimente nutrite în aerul începutului, 

sigure pe sine, care nu mai aşteaptă 

să vină ceva dinafară pentru-a le da certitudine. 

Când totul se va spăla în miez, 

în fluviul de cerneală stelară, 

ca o lumină fără început, scrisă în destinul fiinţei 

cu litere necunoscute vreodată, 

însă intuite cu simţuri întoarse din marile pierderi, 

atunci, la aceeaşi masă, 

nu vor mai sta înţelepciunea şi fiara. 

Sistemul ăsta a intrat în agonie, 

boii speranţei pasc iarbă uscată 

şi beau apă stătută din iazuri pline cu smoală. 

Fără Dumnezeu, o altă ordine nu e posibilă, 

altfel, ne vom zbate în imposibilul absenţei de noimă, 

ca peştele pe uscat ne vom bate, 

aşteptând o gură din aerul tot mai rarefiat. 

Doar Dumnezeu poate impune un alt sistem, 

noi inventăm doar bazaconii cu damf de pucioasă, 

carcase în care să ne închidem mai mult, tot mai mult, 

imaginându-ne că suntem la fel de liberi 

ca pasărea cerului. 

Strigoi ai unui viitor în care miroase a hoit 

până şi laptele pruncului, 

ne credem nuci tari, lovim în peretele lucrurilor, 

până crăpăm şi sperăm că vom zbura, fluturi târzii, 

spre lumina marelui bec 

la care tânjim cu farmec şi insolenţă. 

Dă-ne, Doamne, o altă ordine, 
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în care să nu mai fie limbricu-mpărat, 

ori, mai bine, trezeşte armonia din noi, 

până nu sfârşeşte în sânge 

ca tot ce s-a vrut bun, înţelept, născător de progres! 

Dă-ne ce am pierdut, rătăcind calea, 

antropofagi sfâşiindu-ne unul pe altul 

din prea multă iubire. 

O altă ordine, Doamne, 

în care să ştim de ce ne trebuie zbucium, 

când în plecarea noastră există un rost. 

Eoni rătăciţi, aprinde-ne încă o dată!  

 

 

Din interstiţii 

 

aici e o casă, prea puţin timp. 

cu mărunţiş n-am cum plăti datoriile 

către secundele ce mi-au rămas. 

rămăşag va rămâne poate sângele meu, 

poate vreo literă ce va pulsa liberă 

în cartea deschisă. 

 

acum, stropii de ploaie 

bat darabana pe acoperişul de tablă, 

se întorc în ţărână. 

sunt aici, într-un cotidian îmbâcsit cu iluzii, 

nu vreau să mă strecor printre rânduri, 

nici să mă aliniez în şirul de morţi. 

problema nu este cine-i mai viu, 

cine-i plantat mai rapid în zidul de oameni, 

e suficientă o bombă cu proşti 

să dărâme ce-ai construit altădată. 

scaune peste scaune, 

grămadă la procopsirea cu fum. 

 

spuneam că aici e o casă, prea puţin timp. 
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nu contează. Straturile cu legume 

primesc fericite apa din cer, 

vişinul îşi spală frunzele, 

se pregăteşte pentru roşeaţa din vară 

(cine va mânca din fructe 

va păstra şi dincolo povara gustului). 

 

parc-aş fi canibalul 

ce muşcă din propria-i limbă, 

să înflorească literele 

peste un peisaj al tristeţii, 

să se întoarcă în matcă apele 

izvorâte dintr-un pământ 

sfinţit cu sângele Domnului. 

 

câtă ţărână a rămas, câtă ţărână! 

Nimeni n-a prevăzut 

falimentul de azi. 

 

 

Poem cu vin învechit 

 

De la Ţepeş citire, tot aşteptăm o lecţie dată nedreptăţii. 

Până să vină, să ştii, nimic nu se pierde, 

ţepuşele sunt bune pentru araci în via ce va rodi la toamnă. 

 

Da, ai dreptate, e primăvară; 

ştiu, nu toţi pomii au fost împărtăşiţi cu var. 

şi-or să intre viermii să-i roadă. 

Până s-o chemi tu pe Woody Woodpecker din benzile desenate, 

o să vină toamna şi-ai să mănânci nişte mere cărnoase, 

vegetarianule! 

 

Ţi-aduci aminte, era tot primăvară, 

când Magdalena dorea s-o ungem cu ulei de măsline. 

Pe păşunea virtuală treceau taman atunci trei turme de miei, 
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cu trei păstoraşi: unul călare pe măgar, altul – pe un câine, 

al treilea, înfipt în coarnele berbecului Samuel. 

Până la trecerea turmelor, se înserase de-a binelea 

şi-am plecat toţi trei către casele noastre, 

cu proiectul rămas de poveste. 

Şi-acum, uite cum stau, mă gândesc la venirea fantomei. 

dracu' m-a pus să consum tot usturoiul aseară, 

când m-am fript cu ciorbă şi n-aveam iaurt în frigider, 

să suflu în el până se-ncălzeşte frigida. 

 

Asta este! Nu am nicio teamă, doar în sânge 

nu-mi curge vreo Busuioacă de Bohotin virtual, 

deşi vinul meu învechit (nu în rele) 

bate, prin tărie, orice premiat. 

 

Mai bine să scot cenuşa, e timpul să încălzesc soba. 

Trezesc din somn butucii să înveţe lecţia arderii 

(de tot, de netot, nu contează). 

 

Ba contează 

cum arzi. 
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Filolog şi profesor - prin formare profesională şi vocaţie, George 

Paşa este un judecător obiectiv şi exigent al operei literare şi apreciază 

cu rigoare sporită propria poezie, astfel încât, dacă unora eşti obligat să 

le mai reduci numărul creaţiilor propuse, lui George Paşa trebuie, 

literalmente, să-i smulgi din mână versurile. 

O voce critică autoritară l-a numit „poet religios în întreg sensul 

acestor cuvinte“. Afirmaţia este justă prin prezenţa temelor şi motivelor 

religioase, uneori în formule biblice consacrate (cum se va vedea şi 

aici), cu adăugarea unei nuanţe lirice (accentuate în această ultimă 

selecţie: viziunea religioasă, invocarea Divinităţii nu sunt la originea 

emoţiei lirice, ci sunt ieşirea din disperare existenţială, vindecarea de 

tristeţe şi umilinţă, mesajul spiritual al poetului decis să anunţe „moartea 

cotidianului“, „eliberarea ideii“). 

Lui George Paşa, omul îi apare ca o fiinţă imperfectă, cu tarele 

animalităţii („să se scufunde, până la uitarea de sine, animalul din om“), 

deformat de meschinăria lumii înconjurătoare - „un peisaj al tristeţii“, în 

care „măsurile politice candidează la Premiul Oscar/ pentru filmul 

prostirii în masă“. 

Pământul, cândva „sfinţit cu sângele Domnului“, s-a degradat, a 

intrat în derizoriu: „câtă ţărână a rămas, câtă ţărână!/ nimeni n-a 

prevăzut / falimentul de azi.“ 

Omul îşi mai poate inventa doar propria condamnare („bazaconii 

cu damf de pucioasă [...] lovim în peretele lucrurilor, / până crăpăm“) 

Pe acest fundal, aproape apocaliptic, izbucneşte invocarea - atât 

de firească, în spiritul poetului: „Dă-ne, Doamne, o altă ordine/ în care 

să nu mai fie limbricu-mpărat,/ ori mai bine, trezeşte armonia din noi/ 

[...] O altă ordine, Doamne,/ în care să ştim de ce trebuie zbucium,/ când 

în plecarea noastră există un rost./ Eoni rătăciţi, aprinde-ne încă o 

dată!“. 

Fireşte, există şi alte acorduri în lirica sa. Unul, fugar dar 

penetrant, este admiraţia secretă pentru farmecul femeii, înscris în 

„podul palmei bărbatului“, dar pe care, uneori, nu ştie să-l păstreze. 

O viziune ironică, cu un amar umor, realizează George Paşa într-

un „Poem cu vin învechit“. Să aştepţi îndreptarea lumii de la sine e o 

veche iluzie: „De la Ţepeş citire, tot aşteptăm o lecţie dată nedreptăţii. / 

până să vină, să ştii, nimic nu se pierde“. 
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Poezia de interior virează şi ea spre autopersiflarea plăcerilor 

mărunte: „Şi-acum, uite cum stau, mă gândesc la venirea fantomei,/ 

dracu' m-a pus să consum tot usturoiul aseară,/ când m-am fript cu 

ciorbă şi n-aveam iaurt în frigider,/ să suflu în el până se încălzeşte 

frigida“. 

Totul trebuie trecut prin proba focului, sacralizare şi dăruire: 

„Trezesc din somn butucii să înveţe lecţia arderii/ (de tot, de netot, nu 

contează.)/ Ba contează / cum arzi.“ 

Da, contează cum arzi, din această ardere se naşte Poezia. Şi 

contează cum scrii.  
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Emilia Petrescu 

 
 

Data naşterii: 07.08.1974 

Studii: Universitatea Petrol şi Gaze, Facultatea de Inginerie 

Mecanică şi Electrică, Secţia Automatizări Industriale, promoţia 1997 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie, promoţia 2010 

Formare profesională postuniversitară: Evaluarea şi Consilierea 

Experienţială a Adultului, Copilului, Cuplului şi Familiei – Societatea 

de Psihoterapie Experienţială Română 

Psiholog la Cabinet Individual de Psihologie – Petrescu Emilia 

Debut literar:,,Călătorie printre stele“, Editura Haniel, 2012 

 

Motto: «Trăieşte aici şi acum, fă din fiecare moment al vieţii tale 

un prilej de sărbătoare» 
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Creaţie 

 

A fost odată o poveste de iubire 

Între Mama Pământ şi Tatăl Soare 

Şi Dumnezeu, Tatăl Ceresc, le-a pus cununa 

Şi le-a zis: „Pentru ca iubirea voastră să rodească 

vi-l dau în dar pe om! Sămânţa de suflet de la mine, 

din lut să-i fie trupul de la tine, Pământ, 

iar tu, Soare, să-l încălzeşti cu razele tale!“ 

Şi s-a născut omul! 

Şi i-a spus Dumnezeu omului: 

„- Omule, să nu uiţi de părinţii tăi, de sămânţa de suflet de la mine, de 

Mama Pământ şi de Tatăl Soare! Să n-ai linişte dacă vei uita de noi !“ 

Au trecut anii... Omul se luptă, se luptă, se luptă... pentru a avea... şi uită 

ce este... şi liniştea dispare... 

- Trezeşte-te, omule, te-ai născut din iubire, eşti sămânţa de 

Dumnezeire, în trup de lut, încălzit de soare! 

 

 

Viaţa 

 

Ce e viaţa? 

O succesiune de momente 

Care vin şi pleacă grăbite, 

Bucurie şi tristeţe, 

Extaz şi durere, 

Naştere şi moarte, 

Umbră şi lumină, 

Asta-i viaţa! 

 

Moartea 

 

Mai întâi ne naştem, 

Vedem lumina soarelui, 

Simţim gustul şi mirosul laptelui matern, 

Apoi creştem şi ne maturizăm 
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Ne bucurăm contemplând pe Pământ, cerul albastru, marea lină, 

Urmează zbuciumul vieţii căutând un strop de fericire 

Întâmplări vin în cascadă, bune şi rele, 

Toate ne apasă pe umerii şubreziţi de timp 

Şi, iată, că vine şi moartea cu paraşuta, 

Ca o păpuşă strâmbă, hidoasă 

Oare ce vrea, unde ne duce? 

Pe unii îi scapă de calvar, 

Le aduce linişte, îi scapă de robia vieţii, 

Pe alţii îi sperie luându-i sub aripa ei 

În clipa morţii, 

Totul devine compact, amintiri, emoţii, 

Toate se disipă în eternul ciclu al vieţii şi morţii. 

 

 

Zidul 

 

În faţa mea a răsărit un zid 

Înalt, cenuşiu şi gros, 

Îmi zâmbeşte dispreţuitor: 

- Ei, ce-o să faci acum? 

Surprinsă, mă retrag doi paşi, 

Alte ziduri se perindă pe ecranul minţii mele, 

Mai mici, mai mari, mai şubrede, mai solide, 

O lumină mă inundă şi cu o voce înaltă spun: 

- Dispari zidule, dispari, dispari… 

Şi zidul dispăru… 

- Ei, zidule, spun eu, tu n-ai ştiut, 

Că tu nu-l ai pe Dumnezeu? 

 

 

Cadou de aniversare 

 

Era o zi toridă de sfârşit de august. Era aniversarea Lui. 

Ea: - Ţi-am pregătit o surpriză! Uite, ţi-am adus castelul de gheaţă pe 

care-l visezi de ceva vreme! 
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El: - E perfect, este ca în visul meu! Oh, se topeşte, ai uitat ce vreme e 

afară! 

Ea: - Nu, nu am uitat, doar ţi-am adus ce ai dorit! 

El: - Oh, castelul meu dorit, de ce trebuie să-l privesc cum se topeşte şi 

nu pot face nimic? 

Ea: - Ţi-am dăruit castelul din visul tău, te-ai bucurat de el câteva 

momente... 

El: - Da, dar totul a durat cât visul meu! 

Ea: - Poate într-o zi îţi vei dori un castel din aur, acela va dura mai mult 

decât un vis... 

El: - Nu există castele din aur, poate doar în poveşti! 

Ea: - Poveştile au un sâmbure de adevăr în ele! 

El: - Caută tu adevărul şi adu-l la mine! 

Ea: - Îl voi căuta, îl voi găsi, poate îl voi aduce la tine... poate vei crede 

în castele din aur, poate da... sau poate nu... Acesta va fi un alt cadou, 

pentru o altă aniversare...  

 

 

Strada 

 

Am ieşit pe stradă azi, 

Clădiri cenuşii mă înconjoară, 

Oameni cu feţe triste şi straie ponosite, 

Praf şi noroi pe trotuare, 

Gheaţă şi durere în suflete, 

Cine ne salvează? 

Poate, tu, soare, topeşti gheaţa din suflete, 

Poate, tu, ploaie, speli praful şi noroiul, 

Poate, tu, omule, cu un zâmbet, 

Schimbi cenuşiul străzii tale… 

 

 

Zbor 

 

Zbor pe aripa unui vis, 

Un vis în doi, 
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Tu şi eu, de mână, printre stele, 

Departe de freamătul cotidianului, 

Suspendaţi în timp, 

Atât de liberi, atât de împliniţi unul cu celălalt, 

Şi totuşi mi-e teamă, 

Mi-e teamă că ne vom pierde, unul în celălalt, 

Că nu vom mai şti, 

Unde începe unul şi unde începe celălalt… 

 

 

Destin 

 

Am trecut prin praf şi sânge 

Căutând iubire 

Dracii au dansat cu mine 

Întunericul m-a cuprins 

Şi-un vis efemer s-a stins. 

Apoi a venit lumina, 

Cu fragi m-am hrănit, 

Ploaia m-a spălat, 

Curcubeul m-a inspirat. 

Acum aştern vise pe hârtie, 

Întâmplări cu sens, o mie. 

Karma mea s-a spulberat 

Şi destinul s-a schimbat, 

A rămas o amintire 

Despre luptă şi iubire 

Şi va fi şi-o dragoste mare, 

Cu tine, carte, fantezie creatoare! 
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Psiholog prin profesie, scriitoarea Emilia Petrescu, prozatoare şi 

poetă, transferă în creaţia literară intuiţii, observaţii, reflecţii din 

domeniul investigaţiei sufletului uman. 

Într-o frumoasă alegorie a creaţiei, poeta relevă, pe de-o parte, 

sămânţa divină şi energiile cosmice întrupate în om („A fost odată o 

poveste de iubire [...] şi Dumnezeu, Tatăl Ceresc [...] le-a zis: «[...] vi-l 

dau în dar pe om! Sămânţa de suflet de la mine, / iar tu, Soare, să-l 

încălzeşti cu razele tale !»“), iar pe de alta, desacralizarea omului prins 

de pofte lumeşti („Omul se luptă, se luptă, se luptă... pentru a avea... şi 

uită/ ce este... şi liniştea dispare...“ „Creaţie“) 

Ideea poeziei nu-i neapărat originală, dar mesajul e mişcător. 

Reflecţiile asupra vieţii şi morţii în spaţiul terestru deschis spre 

contemplarea cosmică sunt reluate în poeziile cu titlu explicit: „Viaţa“, 

„Moartea“. 

Limitele existenţei sunt sugerate prin metafora zidului pe care 

omul, însufleţit de scânteia divină, îl poate înlătura: „- Ei, zidule, spun 

eu, tu n-ai ştiut/ Că tu nu-l ai pe Dumnezeu?“ (Zidul) 

Chiar iubirea împlinită („Zbor pe aripa unui vis,/ Un vis în doi,/ 

Tu şi eu, de mână, printre stele“) nu-i ferită de nelinişte, prin ea însăşi e 

tulburătoare: „Mi-e teamă că ne vom pierde, unul în celălalt,/ Că nu vom 

mai şti/ Unde începe unul şi unde începe celălalt“ (Zbor). 

Mai presus de toate, certitudinea împlinirii ca om e dată de 

creaţie: 

„Şi va fi şi-o dragoste mare, 

Cu tine, carte, fantezie creatoare!“ 

(Destin) 
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Nicolae Petrescu-Redi 

 
 

Nicolae Petrescu-Redi, profesor de istorie la Colegiul Tehnic 

„Elie Radu“, Ploieşti, s-a născut la 20 octombrie 1951, în localitatea 

Puchenii Moşneni, judeţul Prahova. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi membru de 

onoare al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. 

Colaborează cu poezie, aforisme, catrene, pamflete, la: Cronica, 

Convorbiri Literare, Poezia, Aforisticamente (Italia), Dacia Literară, 

Literatura si Arta (Chişinău), Flacăra, Gazeta de Transilvania, Porto-

Franco, Axioma, Atitudini, Azi Literar, Sinteze Literare, Magazin, 

Magazin Internaţional şi la posturi de radio şi de televiziune (naţionale 

şi locale) 

Între anii 1995 - 2011 a publicat cărţile: 

Aforisme, Editura Fiat Lux, Bucureşti,1995. În anul 1997 apare 

ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. 

Catrene, Editura „Scrisul Prahovean“, 1997; 

Ergo... (aforisme), Editura Fiat Lux, Bucureşti, 1999; 

Adieri (poeme), Editura Astra Nova, Braşov, 2000; 

Gânduri cu rimă, Editura Fiat Lux, Bucureşti, 2000; 



 163 

La fereastra oglinzii (aforisme), Editura Noel Computers, 

Ploieşti, 2000; 

Pe muchie (catrene), Editura Noel Computers, Ploieşti, 2001; 

Înrourări (poeme), Editura Printeuro, Ploieşti, 2005; 

Reverber (aforisme), Editura Printeuro, 2005; 

Maxime şi poeme (antologie), Editura Pontos, Chişinău, 2006; 

Muşcă îngerul din măr (catrene), antologie, Editura Pontos, 

Chişinău, 2007; 

Fluturi înfrăţind diamante (poeme), Editura Cronica, Iaşi, 2007; 

Nopţi albe în Laconia (aforisme şi versuri), Editura Karta-

Graphic, Ploieşti, 2011; 

Prin karma istoriei (aforisme şi versuri), Editura Karta-Graphic, 

Ploieşti, 2011 

Vânători de cerbi albaştri, Editura Tipo-Moldova, Iaşi, 2011. 

 

Este prezent în antologii colective şi culegeri. 

 

Motto: «liber doar drumul 

 ce calcă pe aripi 

 şi duce la cer.» 
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Răstigniri 

 

Meşterul Manole 

îşi poartă crucea 

de sare grea, 

 

din lacrimi. 

 

Prin mâinile Anei 

trec, Doamne, cuie, 

 

cuie de-agăţat 

icoane. 

 

 

Îngerul şi pictorul 

 

Pictează-mi aripa, 

Meştere, 

înmulţeşte-o apoi 

cu aripa ta 

şi vezi, 

vezi, 

câte ceruri îţi dau... 

 

- Eu, îngere, 

nu prea mă pricep la 

socoteli,  

dar criticul, 

criticul de artă-mi şopteşte 

că-s nouă rânduri de cer. 

 

Tata 

 

Eram copil, 

mă trezea devreme 
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tata, rugându-mă 

să-l ajut 

să semene zări; 

 

Noaptea 

culegeam împreună 

stele, 

după ce scoteam beţele 

din roata Lunii… 

 

Acum 

prin geruiala 

ferestrei 

abia de mai observă 

zările, 

 

cerul îi pare 

o stranie mirişte, 

roata Lunii 

nu mai merge decât 

înapoi. 

 

 

Te căutam 

 

Te căutam, 

iubito, 

pe sub cupole 

cu nimb de orgă; 

 

şi te găseam, 

pierzându-te, 

 

şi te pierdeam 

găsindu-te... 
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Înger hoinar 

cu aripi 

ce nu mai încăpeau 

în icoană. 

 

 

Mărul ispitei 

 

Ca o stea troienită 

de prea mult  

polen 

cade mărul – 

 

jar dulce, 

jar miezuit 

cu seminţele Raiului 

 

 

Ninge 

 

Clinchete, molcom,  

bat la fereşti, 

zâna învârte 

ciucuri cereşti, 

 

tu nu îi vezi, 

mamă! 

 

Păru-ţi trădează 

iarna din gând, 

ochiu-ţi asudă, 

tristeţi cărând, 

 

ninge!... 

 

Cad îngeri, măicuţă, 
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ieşi din tăceri, 

desculţi să păşim  

prin omătul de ieri, 

desculţi... 

 

Amar şi dulce 

peste abis 

ningă trecutul 

cu ce şi-a promis, 

 

ningă!...  

 

 

Floarea-de-colţ 

 

Lacrima învârte 

în ochiul artistului 

floarea-de-colţ… 

 

Urmele elicei 

sunt briza  

noastră, 

 

sunt cearcănul lui. 

 

 

Piscul 

 

Trist, 

 

Cu ecou de lavă 

şi expirate 

cununi de flori, 

lunecă, 

lunecă piscul 

sub neaua timpului, 
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blocând trecători... 

Singur, 

nici o cărare 

printre troiene 

de arşiţi şi ger, 

liber, 

liber doar drumul 

ce calcă pe aripi 

şi duce la cer. 

 

 

A F O R I S M E 

 

Lacrima tinereţii oglindeşte cerul pe care îl chemi, lacrima senectuţii – 

cerul care te cheamă. 

 

Vrăjit de ochii iubitei, nu le observa culoarea… Dar ce nebun caută în 

curcubeu o singură culoare! 

 

Spre deosebire de Roma, istoria îl aştepta pe Spartacus cu braţele 

deschise. 

 

Copiii străzii nu ajung şi pe strada copilăriei. 

 

Ne căutăm liniştea în inima iubitei. Dar ce cutremur! 

 

Oamenii orbiţi de ură încearcă să-i vindece pe cei orbiţi de dragoste. 

 

Uităm adesea că femeia visurilor noastre e şi femeia visurilor ei. 

 

Când Iisus Hristos deschis-a larg braţele pentru a-i îmbrăţişa, oamenii 

L-au răstignit. 

 

„Un comandant nu trebuie să lase odihnă nici învingătorilor, nici 

învinşilor“, spunea Napoleon. Dar câtă odihnă veşnică n-a lăsat 

împăratul! 
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Mai aproape este bastonul de invalid decât cel de mareşal. 

 

În năvala sângelui, creierul pare stăvilar, inima – prag de cascadă. 

 

Când sala de spectacol e plină, plămânii actorului au mai puţin oxigen. 

Dar inima… 

 

Mai bine fără experienţă decât cobai. 

 

Doar oxigenul produs de Pomul ispitei a făcut ca Adam şi Eva să nu se 

sufoce în Rai. 

 

Uitându-te prea rar în oglindă, te îngrozeşti de urmele lăsate de timp... 

Dar şi de timpul lăsat fără urme. 

 

După ce a pârjolit teritorii spre a-şi făuri un imperiu, Alexandru 

Macedon a murit de friguri. 

 

Omul păţit crede că Minerva s-a născut din cucuiele lui Jupiter. 

 

Sărutându-L pe Iisus, Iuda îşi apropia colţii. 

 

Unele văduve slăbesc aşa de mult, încât încap din nou în rochia de 

mireasă. 

 

Prin omătul de ieri lunecă la vale săniuţa copilăriei. Cu ecou de clinchet 

şi dangăt. 
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Versurile lui Nicolae Petrescu-Redi sunt dintre cele care aduc 

lumină şi împăcare în orice carte ce le cuprinde: simţire aleasă în 

cuvinte de mare simplitate şi bunătate, metafore care nu încifrează ci 

doar învăluie subtil mesajul poetic. 

În selecţia prezentată acum, se impune filonul poeziei religioase; 

ca multora dintre poeţii de azi, credinţa în divinitate îi apare ca modul de 

a accede pe o cale dreaptă, spiritualizată spre adevărurile eterne despre 

om, viaţă, lume, timp. 

Poetul evocă o lume patriarhală, naivă, pură, înscrisă în semnele 

ei esenţiale, casa părintească, tatăl şi mama, copilul, icoana, zăpada... şi, 

pretutindeni, îngerul. 

Cândva, tatăl îşi învăţa fiul „să semene zări“, iar noaptea - să 

culeagă stele, „după ce scoteam beţele / din roata Lunii...“. 

Timpul, cu vârstele lui, risipeşte mirajul: „Acum/ [...] cerul îi 

pare/ o stranie mirişte,/ roata Lunii/ nu mai merge decât/ înapoi“ (Tata). 

Aceeaşi blândă şi melancolică revelaţie trebuie împărtăşită şi cu 

mama: „Cad îngeri, măicuţă,/ ieşi din tăceri,/ desculţi să păşim/ prin 

omătul de idei, desculţi...“ (Ninge). 

Iubita însăşi este căutată „pe sub cupola/ cu nimb de orgă“; 

femeie: „Înger hoinar/ cu aripi/ ce nu mai încăpeau/ în icoană“. 

Inefabilul, incertitudinile iubirii sunt sugerate prin (aparent) 

simplul joc de cuvinte: „şi te găseam,/ pierzându-te, şi te pierdeam/ 

găsindu-te...“ (Te căutam) 

Pe un motiv literar atât de vechi - jertfa creatorului de artă, poetul 

N.P.-Redi descoperă un fior liric nou, zidirea îşi sacralizează jertfa: 

„Prin mâinile Anei/ trec, Doamne, cuie,/ cuie de-agăţat/ icoane“ 

(Răstigniri) 

„Mărul ispitei” ne este dat şi nouă, tuturor, cu mesajul său biblic: 

„Ca o stea troienită/ de prea mult/ polen cade mărul// jar dulce,/ jar 

miezuit/ cu seminţele Raiului“ (Mărul ispitei). 
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Poetul însuşi se simte „singur“, „trist“, efemer („lunecă,// lunecă 

piscul/ sub neaua timpului“), dar nu rătăceşte „prin troiene“; calea este 

cea a credinţei: „liber,// liber doar drumul/ ce calcă pe aripi/ şi duce la 

cer“ (Piscul). 

Nicolae Petrescu-Redi descoperă, deci, şi ne dezvăluie în vers o 

cale de ieşire din labirintul unei lumi degradate, bolnave, pe care mulţi 

dintre poeţii de azi o simt ca un blestem, dar din care nu se pot 

desprinde. este calea aspiraţiei spre puritate, dăruire, sacralitate, este 

calea credinţei. 

Aceeaşi gândire profundă, nuanţată, o descoperim în numeroasele 

Aforisme, reflecţii asupra istoriei, personalităţilor ei, miturilor biblice, 

asupra iubirii, timpului, vârstelor. 

Cu unele dintre ele putem încheia chemarea poetului N.P.-Redi la 

meditaţie şi înţelegere: 

„Când Iisus Hristos deschis-a larg braţele pentru a-i îmbrăţişa, 

oamenii L-au răstignit“. 

„Lacrima tinereţii oglindeşte cerul pe care îl chemi, lacrima 

senectuţii - cerul care te cheamă.“ 

Putem îndrăzni să adăugăm: 

Lacrima poeţilor oglindeşte cerul spre care noi toţi ridicăm ochii. 
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Cristi-Ana Popescu 

 
 

Data naşterii: 15 martie 1995 

Studii: Colegiul Naţional „I. L. Caragiale“ (2010- prezent). 

 

Activitate publicistică: 

Debut literar: 2008 - revista „Cutezătorii“ 

2008 – Volum dedicat premianţilor Concursului Naţional de 

Creaţie Literară „Nichita Stănescu“ (menţiune) 

Publicaţia lunară nr. 22 (decembrie 2008) „Popas în lumea 

copilăriei“, „Dragă Moş Crăciun“ (pagina 4) 

Colaborator al Revistei „Atitudini“, al Cenaclului omonim al 

Casei de Cultură „I.L. Caragiale“, Ploieşti; 

„Echinocţiu Liric“ - Culegere de versuri şi proză poetică realizată 

cu ocazia Zilei Internaţionale a Poeziei, publicat de Cenaclul 

„Atitudini“, al Casei de Cultură „I. L. Caragiale“, Ploieşti (21 martie 

2012) 

Antologia cenaclului „Atitudini“ a Casei de Cultură „I. L. 

Caragiale“ Ploieşti (2012) - „natură în mişcare cu infantă/ flamingo şi 

fără măr“ 
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Redactor la revista „Atitudini“ a Casei de Cultură „I.L. 

Caragiale“, Ploieşti 

 

Premii: 

- Concursul Judeţean de Recitare „Sub aripa lui Nichita“, 29 

martie 2009, Premiul pentru tinereţe 

- Concursul Naţional de Poezie „Iulia Haşdeu“, ediţia a IX-a, 

2011 Menţiune 

- Concursul „Ocrotiţi de Eminescu“, Blaj, 2011, Menţiune 

- Concursul Naţional de Eseuri „Nichita Stănescu - Dreptul la 

Timp“, Premiul al II-lea, Poezie 

Concursul Naţional de Poezie „Iulia Haşdeu“, ediţia a X-a, 2012, 

Marele Premiu 

 

Motto: „Dacă aş fi fost născută fără mâini/ sau fără gură, naş fi 

fost tristă,/ cât timp tu erai acolo,/ să mă mângâi cu 

glasul tău.” 
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Cântec 

 

 

Ne-am născut din noapte 

şi am aşteptat apoi să se nască 

Soarele, ca în joaca lui 

să ne mâzgălească contururile. 

şi dacă o să depăşească pe alocuri 

nu ne vom supăra, 

vom pretinde că sunt prelungiri  

ale noastre în infinit. 

şi dacă o să ne coloreze inimile  

cu verde, vom aştepta să se coacă 

şi abia după vom îndrăzni să iubim. 

Iar dacă va uita 

să pună suflete în noi 

vor rămâne măcar statuile, 

ca lumea să ne creadă eroi. 

Nu certaţi, dar, Soarele, 

că şi-a lăsat în pântecele timpului 

culorile. 

Oricum a fost să fim eter... 

etern. 

Încă ne mai naştem - 

azi puţin, mâine puţin, 

ba chiar şi joi ne vom naşte. 

şi până la prăpastia vremii 

vom fi tot aici, într-o nesfârşită naştere, 

ca nişte poveşti: din gură în gură, 

din pântece în pântece, 

mereu la marginea cea de sus 

a hăului, din mine în tine şi poate 

viaţa, din noi. 
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Violonistul 

 

Violonistul cu părul în ochi 

mirosea a ploaie şi a 

tablou cu o pădure de toamnă. 

şi mă ţinea de mână 

(şi până acum, doar căldura 

atingerii lui mi-a rămas,  

impregnată în piele). 

„Lasă muzica să intre“ 

îmi spunea cu glas grav; 

„Să te cutremure ca o explozie, 

să dea cu tine de pereţii Raiului 

apoi să te aşeze cuminte 

la loc, pe scaunul tău, 

cu respiraţia palpitândă  

şi cu sufletul roşu şi-aprins.“ 

Îl priveam cum îl schingiuieşte 

vioara 

şi doream să fiu vioară, 

în mâinile lui mari şi aspre, 

pe umărul lui cu aromă 

de portocale, 

să mă privească de parcă ar tânji 

după trupul meu ondulat. 

 

Uneori mă muşca 

de lobul urechii 

cu arcuşul 

iar eu, precum o coardă 

rezonam prelung şi ascuţit. 

Îşi înfigea sunetele-n carnea 

mea, iar ea, supusă, desfăcându-se 

ca o piersică pârguită, 

mă lăsa cât de goală poate fi o vioară 

fără arcuşul ei. 
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Nu l-am mai văzut de ceva timp. 

Obişnuia să treacă tăcut, 

cu părul în ochi, prin faţa casei mele. 

Poate şi-a schimbat melodia,  

şi pe-asta nouă urechile mele nu vor s-o 

asculte. 

 

 

Castel de paie 

 

Miroase a tine. 

Pălăria mea de paie miroase a tine 

şi celelalte pălării ale mele, 

care miros altfel 

sunt geloase. 

 

Pălăria mea de paie 

stă singură pe raft 

şi timpul s-aşterne, cărămidă 

cu cărămidă în jurul ei - 

pălăria mea de paie e acum 

o cetate, pe a căror alei 

prăfuite mă plimb, uneori, 

cu tălpile goale. 

 

La talia ei era odată legată 

cureaua rochiei mele 

cu buline verzi. 

Dar ai furat-o când  

ai ieşit într-o noapte pe geam 

din viaţa mea. 

Am văzut-o apoi spânzurată 

de ramurile unui măr, 

dar se uscase. 

şi tu te uscaseşi. 
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Pălăria mea de paie s-a destrămat ici 

şi colo, dar tot mai miroase a tine, 

a ochi căprui, a buze amărui, 

a vorbe moi ca nişte aripi de fluturi. 

 

Pălăria mea de paie 

e goală. 

 

 

Buchet de vânt 

 

Se auzea în urma ei 

cântec de fluturi 

şi ea era, vag, 

doar o siluetă care exista 

din când în când, 

pe care o vedeai 

doar când era ea de acord 

şi pe care buzele tale 

n-ar simţi-o niciodată, 

temându-se de moarte. 

 

Se auzea din când în când, 

din părul ei, 

curgând un vânt galben 

şi cu forme rotunde 

care, înnodându-se pe după gleznele ei, 

o purta în salturi moi şi înalte. 

 

Se simţea, din când în când, 

parfum de chitară în aer, 

pentru că aşa miroseau buzele ei, şoldurile ei… 

şi-atunci, totul se preschimba 

într-o ploaie de sunete şi culori 

şi, fără cap şi fără coadă, 
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începea să danseze. 

Un, doi… 

 

 

(unui prieten) 

 

Te-am strigat. 

M-am rugat să vii. 

Dar stelele te strigau mai tare - 

tu erai între ele 

şi n-ai vrut să dai locul din cer 

pe pantofi murdari de ţărână. 

 

Ai fi putut veni, ştiu bine, 

m-au auzit chemându-te 

şi ai păşit cu un picior pe scară, 

dar prima treaptă e mereu rece 

şi n-ai mai vrut să înaintezi. 

 

Am fi fost prieteni 

şi ţi-aş fi dat din bomboanele mele 

şi din florile pe care le-am cules 

pentru mama. 

ţi-aş fi dat ţie totul, 

până şi raţia mea zilnică de aer - 

puteai să o ai, întreagă. 

 

Dar la ce bun toate astea acum? 

Te-ai întors cu spatele la mine 

şi nu vrei să mă asculţi 

sau să-mi arăţi drumul spre casă. 

Eu nu găsesc singură calea - 

e-ntuneric şi mi-am pierdut 

strălucirea de copil. 

Dar încă vreau acasă, 

încă vreau la mama. 
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Uite ce flori frumoase am pentru ea! 

Fie-ţi măcar milă de ele! 

 

 

August - o seară  

 

Iar mi-am dat ultimii bani pe minciuni 

şi-acum stau pe marginea patului 

şi mă uit la ele, ca la icoane suflate cu aur. 

Am aruncat ultima ţigară aprinsă - 

căpătase şi ea gust de minciună 

şi mă tot amăgeam că-mi place. 

Cu ea, am aruncat şi ultima 

pereche de buze furată şi ultima 

îmbrăţişare şi tot, tot aerul din plămâni. 

Trecutul nu mai avea loc în scrumieră, 

nici lacrimile pe gulerul galben al cămăşii. 

Iar versurile, toate versurile, 

plânseseră însingurate, înecându-mi patul. 

Dacă aş fi avut o scrumieră mai mare 

v-aş fi pus pe toţi în ea,  

lângă celelalte rosturi fumegânde. Dar 

fumul îmi stă în ochi şi în suflet. 

 

Sufletul meu e un bar închis azi. 
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Când o priveşti, te încântă graţia ţinutei şi supleţea mişcărilor. 

Când o asculţi, admiri nuanţarea expresivă a glasului, susţinut 

totdeauna de mimică şi gesticulaţie; şi ea chiar este un recitator sensibil 

şi cochetează cu scena... 

Când îi citeşti versurile, le descoperi „mai presus de vârsta, dar nu 

şi de talentul ei“ - ca să cităm o formulă celebră. 

Formarea într-un mediu elevat - în familie şi în liceul de elită în 

care învaţă -, gustul lecturii şi, desigur, implicarea totală în activitatea 

cenaclului „Atitudini“ au modelat această remarcabilă personalitate. 

Iar versurile? 

Versurile sunt naive, când vor să fie aşa, susţinând prospeţimea, 

candoarea emoţiilor: „Eu nu găsesc singură calea -/ e-ntuneric şi mi-am 

pierdut/ strălucirea de copil./ Dar încă vreau acasă, încă vreau la mama./ 

Uite ce flori frumoase am pentru ea!/ Fie-ţi măcar milă de ele.“ („unui 

prieten“) 

Versurile sunt ironice, „reci“ când descoperă imperfecţiunea 

trăirilor: „Iar mi-am dat ultimii bani pe minciuni/ Şi-acum stau pe 

marginea patului/ Şi mă uit la ele, ca la icoane suflate cu aur./ Am 

aruncat ultima ţigară aprinsă -/ căpătoase şi ca gust de minciună./ [...] / 

Sufletul meu e un bar închis azi“. („August într-o seară“) 

Sunt subtile atunci când, descoperind lumea, se descoperă pe sine 

în raport cu lumea, când se substituie formelor materiei: „Ne-am născut 

din noapte/ Şi-am aşteptat apoi să se nască/ Soarele, ca în joaca lui/ Să 

ne mâzgălească contururile/ Şi dacă o să depăşească pe alocuri/ nu ne 

vom supăra, vom pretinde că sunt prelungiri/ ale noastre în infinit“. 

(„Cântec“) 

Peste toate, pluteşte sugestia unei continue poveşti de dragoste, 

gândite mai mult decât trăite, sau proiectate în imaginar simbol: „Şi 

doream să fiu vioară,/ în mâinile lui mari şi aspre,/ pe umărul lui cu 

aromă/ de portocale,/ să mă privească parcă ar tânji/ după trupul meu 

ondulat“ („Violonistul“) 

Trebuie apreciate subtilitatea simbolurilor şi acuitatea senzaţiilor, 

într-un fel de răsfăţ senzorial: „Pălăria mea de paie s-a destrămat ici/ şi 

colo/ dar tot mai miroase a tine,/ a ochi căprui, a buze amărui, a vorbe 
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moi ca nişte aripi de fluturi// Pălăria mea de paie/ e goală“. („Castel de 

paie“) 

Tânăra poetă Cristi-Ana este o frumoasă promisiune pentru 

poezia de azi. Şi de mâine! 
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Camelia Iuliana Radu 

 
 

Camelia Iuliana Radu şi-a petrecut copilăria în oraşul Brăila. 

După ce a învăţat alfabetul, s-a pus pe scris poezii. Aşa se face că, la 

doar 9 ani, îi apare prima poezie într-o antologie a copiilor poeţi. De 

altfel, toată copilăria a stat sub semnul scrisului, publicând versuri şi 

proză scurtă, în diverse antologii brăilene (Licăriri la Dunăre, Zbor alb) 

şi naţionale (Copii poeţi, Crisalide), înfiinţând şi conducând Cenaclul 

literar de avangardă „Atelier XX“, obţinând premii naţionale. A fost 

remarcată de Tudor Opriş, Marin Sorescu, Mircea Sântimbreanu, Iuliu 

Raţiu, fiind reporter TVR pentru emisiunile de copii şi, mai târziu, de 

tineret. A participat la organizarea de spectacole literare şi emisiuni în 

direct şi a fost laureată a unui concurs internaţional de pictură, organizat 

de UNICEF, unde a obţinut o menţiune. A organizat trei expediţii 

etnografice în Munţii Apuseni, Nordul Moldovei şi Dobrogea. 

Din anul 1990, după căsătorie, locuieşte la Ploieşti. A fost 

jurnalist, redactor cultural responsabil de pagină la “Jurnalul de 

Prahova“ şi „Telegraful de Prahova“, actualmente fiind psiholog 

clinician. Prezentă cu poezie în diverse antologii ale poeţilor români din 

ţară şi străinătate sau publicaţii literare (Algoritm Literar, Cetatea lui 

Bucur, Atitudini, Impact, Revista Singur etc). Membră a Cenaclului 
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literar ploieştean „Atitudini“ şi membru fondator al Cenaclului online 

LIRA21. Îşi ilustrează singură volumele, având numeroase expoziţii de 

grafică de carte în oraşele din ţară (Braşov, Timişoara, Arad, Oneşti, 

Brăila, Ploieşti, Craiova). 

Volume publicate: 

Pasărea singuratică – proză scurtă 

Legendele Cetăţii Şinca - legende 

Muntele iniţiaţilor – poezie 

Regăsirea de sine – eseuri  

Pe muchia prezentului – proză scurtă 

Floare mică - poezie 

Tangerine Tango - poezie 

Oman - poezie 

 

Motto: «POETUL, acest obiect de unică folosinţă» 
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prietenul meu, poetul 

 

prietenul meu, poetul, a murit noaptea trecută, 

de două ori 

un trup a căzut peste lună, altul peste pajiştea de hârtie 

iar ultimul 

nu mă mai recunoaşte deşi mâinile prin care se plimbă dumnezeu 

când coboară muntele 

sunt la fel de uşoare 

 

prietenul meu, poetul, tace în psalmi, aşa cum 

atunci când mergea vara la bunici 

trecea printre omenii din sat 

cu şireturile desfăcute la adidaşi 

făcându-i să îl privească 

lung 

 

eclipsa de lună va ţine până se va topi hârtia 

sub tălpile lui goale. 

 

 

Poetul, acest obiect de unică folosinţă 

 

Ea flirta cu prietenul meu, poetul, 

muşcându-şi buzele ademenitor 

sorbind din cafeaua fierbinte ca şi cum… 

 

tot din întâmplare 

şi-a zornăit gablonţurile 

culorile verii dintr-un peisaj provincial 

împerecheat cu un vis repetat 

- mica strategie a provocării 

 

el nu a răspuns, 

era plătit cu ora de femeia care 

scotea corpurile 
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din singura aparenţă notabilă 

lăsându-i de fiecare dată moartea golită 

ca pe un pahar de unică folosinţă 

 

şi nu a fost nimic de spus 

despre amiaza târzie 

 

preţ de o jumătate de oră a consumat 

imaginea din vitrină. 

 

 

modelul pictoriţei 

 

1 

mi-am adunat vase culori şi apă 

suport de carton şi vernis-uri 

dezordonat mai aproape - un mal întărit strategic 

de apărare 

deşi azi creionam doar schiţe 

 

pe tine 

te-am lăsat cât de departe 

ai vrut 

şi ţi-am spus dezbracă-te! - aşa ca în filme – 

doar că era amuzant, 

eu - femeia, 

aveam pensule şi cuţite în mână 

ochii aţintiţi prea clar asupra ta 

iar tu – bărbatul 

erai modelul ales 

plătit cu ora 

 

ti-am spus poţi să te gândeşti la orice 

- orice era atât de mult 

încât privirea ta căuta un punct 

şi îmi venea să râd 
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hei, nu îl poţi vedea 

sunt îmbrăcată punctul G este prea departe 

ai două ore să bănui 

 

mirosea a vopsea şi a ulei de in, 

pânza în şasiu era virgină 

te prindeam între linii 

 

va fi cea mai frumoasă imagine de bărbat 

gol 

stânjenit 

şomer romantic 

un vânător primitiv într-o pădure fără nume 

nesfârşit 

necunoscut 

calci temător, 

cum altfel, punctul G este sub şorţ 

sub halat, sub.. şi mai dau şi din mâini înnebunită 

să prind mişcarea gândului pe hârtie 

starea 

- o canapea în savana oranj 

 

2 

în atelier se auzea doar hârşiitul cărbunelui 

pe carton 

ropote negre haşur cenuşiu 

streaşină scursă în vechi ritual 

pervaze năuce 

spaţii goale 

tăceri încordate buluceau straniul rupt 

ceaţă ridicată din hău 

 

mâna aleargă 

aleargă 

în aer sute de mişcări năpădesc o linie 

până să devină reală 
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te voiam captiv şi amândoi ştiam 

îţi voi hărţui imaginea până va îngenunchea 

înnegrind hârtia învinsă 

spărgând memoria 

aşa ne-am consolidat sălbăticia 

nostalgica noastră călătorie prin trupul tău 

al meu 

dezbrăcaţi de istorie 

în singura ipostază fără de rol 

doar gesturi nude ca pâinea 

sau poate mai depărtate ca fructul abia cules 

din copac 

 

voiam sângele trupului tău abia ucis 

desfiinţarea cunoaşterii 

strigătul vechi 

sfâşierea ca hrană între lumi 

aşa cum pielea îngrădeşte sensibil 

eliberând în aer un om de arome subtile 

zeilor din priviri 

apoi devine fisură, triumful vieţii din gând 

 

ne voiam istoviţi şi sătui 

dar eram flămânzi şi goi 

o pândă abstractă scormonind un instinct 

 

va fi cea mai frumoasă imagine de bărbat 

rămâi departe - ţi-am spus – 

să te pot prinde 

 

3 

hrana devenea melancolie 

lacrimi fără plâns topeau obrajii zilei 

captiv 

băteai cu pumnii în pereţii trupului de hârtie 

aşa că am lăsat desenele să se odihnească 
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să îşi îngroape morţii zilei 

 

am adormit împreună într-o conversaţie 

în timp ce tu îmbrăcai o plecare cu gesturi urbane 

erai aproape de mine 

prea aproape 

- doi oameni la coadă în hipermarket? 

 

aruncam în toate părţile gânduri abandonate 

în absenţe minore 

aerul din atelier era devastat 

păsările savanei amuţiseră 

pe bulevard 

maşinile claxonau strident la intersecţii 

vise de oameni şerpuiau ordonat 

silenţios asfaltul te-a zărit 

la fereastră 

plonjai între vitrine 

caşalot într-un banc de peşti 

model pentru schiţele de mâine 

 

4 

de când lumea s-a făcut linişte 

în atelier se aude o respiraţie 

alergându-şi umbrele 

dintr-o desfigurare 

 

5 

şi se făcea ca era ziua de zăpadă 

şi printre gratii vii s-a strecurat 

gol 

alerga pe străzi 

trupul de cărbune umed se topea 

se scurgea din călcâie 

urmele impregnau matrice noi în asfalt 
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şi se făcea că era noapte 

iar între ziduri cerul scâncea abia născut. 

 

 

 

 

 
 

 

Camelia Iuliana Radu îşi exprimă vocaţia şi potenţialul creator 

într-o remarcabilă varietate de domenii. Pictor, etnograf, regizor, 

psiholog clinician (ca domeniu profesional), se consacră şi literaturii, 

poezie şi proză; în mod firesc, formaţii şi informaţii intelectuale şi 

estetice atât de diferite îşi trimit ecoul benefic în poezie; de adăugat că o 

intensă „trăire” într-un spaţiu exotic i-a accentuat sensibilitatea şi 

vibraţia faţă de lumină şi culoare. 

Camelia Radu creează o poezie de reflecţie şi analiză, încercând 

să dea contur literar unor concepte ideatice şi ipostaze umane. 

În selecţia pentru prezenta antologie, se schiţează două prototipuri 

ale creatorului de artă: poetul şi pictoriţa. 

Eul liric al scriitoarei este implicat intim în investigaţie, ca martor 

/ confident al existenţei, în primul caz, ca subiect al autoanalizei, în al 

doilea. 

„Prietenul meu, poetul“ este proiectat în mit: „a murit noaptea 

trecută,/ de două ori/ un trup a căzut peste lună, altul peste pajiştea de 

hârtie/ iar ultimul/ nu mă mai recunoaşte“. 

Este urmărit în dimensiunea lui interioară - „tace în psalmi“, trece 

printre oameni care nu-l pricep. 
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Poetul („acest obiect de unică folosinţă“) este supus, omeneşte, 

tentaţiei erotice („mica strategie a provocării“), dar rămâne scufundat în 

aceeaşi tăcere, prin care se apără de vulgaritatea existenţei. 

Amplul ciclu liric „modelul pictoriţei“ surprinde dintr-un unghi 

personal aventura creaţiei. Artista se apropie de actul artistic ca de „un 

mal întărit strategic/ de apărare“. 

Cu o acută receptivitate senzorială (care o apropie pe poetă de 

viziunea simbolistă), pictoriţa se înconjoară de forme, culori, miresme. 

Există un patos al creaţiei: „mâna aleargă/ aleargă/ în aer sute de mişcări 

năpădesc o linie/ până să devină reală“. - „hărţuind imaginea până va 

îngenunchea/ înnegrind hârtia învinsă“. 

Modelul picturii este un trup de bărbat dezbrăcat. Surprinderea 

imaginii plastice se transformă într-o singulară experienţă erotică („aşa 

ne-am consolidat sălbăticia/ nostalgica noastră călătorie prin trupul tău / 

al meu/ dezbrăcaţi de istorie“. 

După consemnarea istovitoare a supremei experienţe, 

protagoniştii sunt absorbiţi de spaţiul - prozaic şi strident - al oraşului. 

Fiorul de-o clipă se stinge. 

Rămâne - de neuitat! - ideea poeziei: arta şi iubirea sunt forme 

supreme ale cunoaşterii. iar cunoaşterea dă preţ suprem artei şi iubirii. 
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Dănuţ Rotaru 

 
 

* Apariţie în antologia „natură în mişcare cu infantă/ flamingo şi 

fără măr“ a Cenaclului „Atitudini“ din cadrul Casei de Cultură „I.L. 

Caragiale“ Ploieşti, 2012; 

 

* Apariţie în antologia Concursului naţional de poezie „Romeo şi 

Julieta la Mizil“ Ediţia a IV-a, 2011 

 

* Apariţie în antologia Concursului naţional de poezie „Romeo şi 

Julieta la Mizil“ Ediţia a III-a, 2010 

 

* Membru al Cenaclului literar „Atitudini“ din cadrul Casei de 

Cultură „I.L. Caragiale“, Ploieşti, din 2010 

 

* Membru al Cenaclul literar pentru copii şi tineret „Orfeu“, din 

cadrul Bibliotecii judeţene „Nicolae Iorga“, Ploieşti, din 2010 
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Motto: „Unde fug culorile curcubeului 

 de ochii unui daltonist?“ 
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Agonie 

 

Scriu gânduri în zile de tristeţe 

Un ceas necontenit stă şi aşteaptă 

Trandafirul fără spini s-a ofilit 

Lumina galbenă de bec sugrumă albul murdărit 

 

Încerc visul cu ochi pătaţi 

Învârt camera, cu tot cu paturi 

Stau cu dor de jale, nepăsător  

Prea multă linişte. Tăcerea mă oboseşte 

 

Mă înspăimântă timpul grăbit 

Cu usturimi de ochi, m-a obosit secundarul alergător 

Prin viaţă şi străini, prin iubire, deznădejde 

Am obosit să cutreier ura. Coşmarul mi-e speranţă 

 

Şi totuşi continui să visez 

Alerg spre mama tânără, tatăl neîncărunţit 

Bătrânul dirijor scrie portative 

Dăruieşte armonie 

 

Şi totuşi 

 

Visele nu mai au aceeaşi culoare 

Perete crud, te rog, mai stai 

Îmbătrânesc cu soarele mai rece, natura cea bătrână 

Căci visele, simt că au murit 

 

 

Întuneric 

 

Nonconformist 

Părinţii nu-mi văd scrierile 

Iubirea încalecă inima 

Şi vine cu regrete 
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Persoane 

Îmi amintesc de ieri 

Vorbe finite 

Relativitate  

 

Tornade surde 

Din cer alunecă 

Decăzut heruvimic  

Încerc să nu mai văd 

 

Duşmanii  

Prefer să îi trădez 

Dorinţe răzbunătorii 

Poate mă eliberez 

 

Cuprind vorbe de argint 

Chiar de pier 

Încerc să nu repet 

Greşelile spre Cer 

 

Rup o foaie 

Rup pagini de durere 

Fragmentat, sufletul devine rouă 

Şi rămâne aici încă de la Facere. 

 

 

Ignoranţa 

 

Nesăbuită ignoranţă, ai ochi nemuritori 

pe picturile părinţilor presari uitare 

te ascunzi în pace, vise şi păr blond 

cu neprihănite buze sărutând sub lumânare. 

 

Cu ochi albaştri, verzi, căprui 

corp dulce, elastic ca şi glasul 
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îţi îndeplineşti călătoria, răvăşind în noi 

şi ne laşi decât răvaşul. 

  

Şi ai întuneric în atingeri 

venin clocotit în sfaturi 

nu laşi în viaţă decât frig şi ceaţă 

amprente adânci printre urmaşi. 

 

Nesăbuită ignoranţă, îmi scrii seară de seară 

te citesc de câte ori adorm 

caligrafia ta curge strâns prin venele de fiară 

şi retragi din mine sufletul de om  

 

 

Fiul rătăcit 

 

Liniştea 

E gălăgie când mă privesc 

Totul e-n mişcare cu gust de ieri 

Sunt stătut de mai bine de douăzeci şi cinci 

 

Fixez portative, zgârii plăcile de pick-up 

Şi până scot muzica din ele 

Rup orice legătură cu ceea ce am fost 

Răstorn lumea ca să mă nasc 

 

Alerg gâfâind ca un monstru vânat 

Alerg, alerg 

Ca o căprioară neprietenoasă 

Fur sânge din creier şi-l pompez în membre 

Alerg, alerg 

Muşc cruci şi şterg patimi cu radiera 

 

Din zâmbet mut şi poluat ascut cupolele poeziei 

Poluez cu plumb din litere retina scursă 

Ca tine rup paginile copilăriei şi le-ndes în haină 
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Mă mint că mâine le citesc 

 

Şi-ţi citesc în ochi dezamăgirea, cea mai friguroasă iarnă 

Că nici haina cea mai groasă  

Nu-nlocuieşte îmbrăţişarea ta de tată 

 

Aprinde cerul să ştiu încotro mă-ndrept 

Sunt cea mai neagră pasăre de foc 

Şi nu presăra în mine doar pustiu 

Căci de unde am plecat acolo mă întorc 

 

 

Cititorului 

 

Un pas prin amintire 

Un pas în ploaia rece 

Mă cutremură să simt  

Tinereţea în haine grele 

 

Un pas prin ploaie 

Un pas în amintirea rece 

Ma bucur să simt 

Viitorul 

Prin ochii tăi 

 

Tu îmi eşti urmaş 

Şi-mi vei fi critic 

Eu voi încălzi în ploaie 

Voi arde liniştit 

 

Prin vers călătoresc 

Te văd senin 

Încântat, întrebător 

Ori pe buze cu venin 

 

Amintiri trăiesc 
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Şi tu le vei trăi 

Pagina e bilet spre tine 

Unind amprente 

Care nu se vor întâlni 
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Poetul Dănuţ Rotaru propune în paginile acestei antologii o 

viziune contorsionată, încărcată de freamătul incertitudinii. 

Titlurile însele sunt grăitoare: „Agonie“, „Întunecare“, 

„Ignoranţă“. 

Socotindu-se pe sine însuşi „nonconformist“, „decăzut 

heruvimic“, tânărul poet mărturiseşte chinul gândului şi al scrisului: 

„Scriu gânduri în zile de tristeţe“; „Rup o foaie/ Rup pagini de durere“. 

Aspiră spre liniştea pe care i-ar aduce-o abstragerea din timp, din 

real: „Mă înspăimântă timpul grăbit/ Cu usturimi în ochi [...] Am obosit 

să cutreier ura“; „Încerc să nu mai văd“. 

Ispita refuzului realului ascunde însă şi ea o primejdie: „nesăbuită 

ignoranţă!“. 

„Nesăbuită“ este şi proiectarea propriei fiinţe în ipostaze stranii: 

„Alerg gâfâind ca un monstru vânăt“; „Sunt cea mai neagră pasăre de 

foc“; „Răstorn lumea ca să mă nasc“. 

Două proiecţii lirice se conturează în versurile lui Dănuţ Rotaru. 

Prima este tatăl - nenumit, sugerat doar prin „îmbrăţişarea ta de tată“, 

căruia ar dori să-i îmblânzească „dezamăgirea“, cerându-i un semn şi un 

sens al existenţei: „Aprinde cerul să ştiu încotro mă-ndrept [...] şi nu 

presăra în mine doar pustiu“. 

Pluteşte aici o (voită?) ambiguitate: cel la care tânjeşte să se-

ntoarcă „fiul rătăcitor“ nu este Părintele de sus? 

Cealaltă „prezenţă“ este Cititorul (numit ca atare chiar în titlu), 

căruia i se transmite mesajul amintirii („Mă bucur să simt/ Viitorul/ Prin 

ochii tăi“). 

Înzestrat cu o reală sensibilitate lirică, cu o remarcabilă fluenţă şi 

limpezime a limbajului, tânărul poet este pândit de tentaţia macabrului, 

a viselor stranii, a premoniţiilor funebre care, neintegrate firesc în 

propria structură sufletească (şi cum ar putea fi?), pot deveni artificii 

pretenţioase, o modă neasimilată. 
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Daniela Sperlea 

 
 

Născută: 4 noiembrie 1973, Ploieşti 

Studii:licenţiată în Ştiinţe Juridice la Facultatea de Drept 

Bucureşti 

Facultatea de Management Financiar Contabil şi Administrativ 

Bucureşti 

 

Debut: „Drumul de ceară“, Ed. Universal Cartfil 1996, Poeme 

 

Membru al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri“, Galaţi şi 

„Grupul de la Ploieşti“ 

 

Cărţi editate: 

„Clopotul mut“, Ed. Universal Cartfil - 1996, poeme 

„Şi gândurile au anotimp“, Ed. Universal Cartfil - 1996, poeme 

„Toamne gemene“, Biblioteca Sinteze - 1999, poeme 

„Iubirea de o toamnă“, Ed. Astra Nova – Braşov, 2000, poeme şi 

personaje microeseuri 

„Locuinţa visului“, Biblioteca Sinteze Literare - 2003 Ploieşti, 

teatru scurt şi poeme din aceleaşi cuvinte. 
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Motto: «Acolo unde este apusul 

 Mi-am uitat fericirea 

 Mi-am uitat jurnalul iubirii» 
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Pătratul gândului 

 

Ce toamnă în pătratul gândului 

Se cuibăreşte în colţuri bine păstrate? 

În măr rămâne ultimul sărut conservat 

A mea linişte legată de o sferă. 

Croită de ploi stelare, 

De cuvinte transpirate pline de duh 

Sunt... 

 

 

Femeie străină 

 

Cocorul cu blândeţea unui titlu 

Mă împinge în abis tricotat, 

Unde plutesc pene însângerate, 

Străpung a mea privire prin respiraţia 

 întunericului. 

În cuvinte neterminate, 

M-ai făcut tu om frumos într-o 

Femeie străină de mine. 

 

 

Agonia apei 

 

Agonia apei se vede prin ochelarii sângelui 

Ce curge în gură, 

În venele cărţii. 

 

Pianul lui se roteşte în extazul unei stânci. 

Coboară încălţat cu stele, 

Încuiat în liftul de fum. 

Într-o propoziţie transparentă, 

Se amăgeşte singur... 
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Ochiul fără iris 

 

Cu aripi în sicriu, 

Se zbate, se-nchină luminii. 

În cerneală de os pluteşte un şir de roşu, 

legănând nostalgia în paragină. 

Mestecă grâul rătăcit, cu mâinile în buzunare. 

 

 

Traista cu metafore 

 

Am în traistă metafore. 

Le-am decojit, 

Una era albă, una neagră. 

Se sărutau neîncetat. 

Aşa te-am adus acasă, 

Le-am aşezat între da şi nu. 

 

 

Binele şi răul 

 

Răul şchiop încearcă să scape de ghilotină. 

Nasul frunzelor miroase gestul milos de iarnă, 

Repede binele se lasă în moartea diluată 

Între adevăr şi minciună. 
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Daniela Sperlea se află în plină desfăşurare a unei cariere poetice 

ascendente. 

Selecţia prezentată pentru această antologie pare a avea drept 

dominantă reflecţia filozofică asupra unui univers straniu, patetic, 

„agonic“ şi mai ales contradictoriu şi, fireşte, asupra locului sinelui în 

această lume: „Croită de ploi stelare, / De cuvinte transpirate pline de 

duh / Sunt“ (Pătratul gândului). 

Făptura umană este prinsă într-un joc al contrastelor: „Cocorul cu 

blândeţea unui titlu/ Mă împinge în abis tricotat“ - şi devine ea însăşi un 

paradox: „M-ai făcut tu om frumos într-o/ Femeie străină de mine“. 

(Femeie străină) 

Ceea ce critica a numit „factura romanţioasă“ a versurilor sale 

pare a se estompa în favoarea unei reflexivităţi severe ce se exercită în 

căutarea unor sensuri fundamentale. 

Lumea e structural contradictorie: „Răul şchiop încearcă să scape 

de ghilotină/ [...] Repede binele se lasă în moartea diluată/ Între adevăr 

şi minciună.“ (Binele şi răul) 

Metaforele însele stau sub semnul contrastului, atât în esenţa lor 

cât şi în mesaj: „Am în traistă metafore./ [...]/ Una era albă, una neagră/ 

[...] Le-am aşezat între da şi nu.“ (Traista cu metafore) 

Prospeţimea şi acuitatea senzorială - ecoul al simbolismului ce 

revine ispititor în poezia noastră actuală - înregistrează „semnele“ şi le 

lasă în codul lor semantic încifrat: „Agonia apei se vede prin ochelarii 

sângelui“ (Agonia apei); „Cu aripi în sicriu/ Se zbate, se-nchină luminii“ 

(Ochiul fără iris); „Nasul frunzelor miroase gestul milos de iarnă“ 

(Binele şi răul) 

Ni se oferă astfel o poezie modernă în gând şi expresie, 

inteligentă, subtilă, incitantă. 
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Roxana Sperlea 

 
 

 

Data naşterii: 4.11.1973, Ploieşti 

 

 

Autoportret: 

Magneţii timpului cotrobăie prin mine. 

Arcuşurile părului meu împiedică fantasma 

    şovăitoare 

Din pivniţa sufletului meu. 

Am luat ceaslovul bâlbâit, 

Am aşteptat un tic-tac. 

Tac. 

Ascult valul trâmbiţat de îngerii în extaz. 

Am făcut un popas 

Pe dantela încolţită. 

M-am odihnit. 

 

 

Volume: 
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„Blestemul“ - 1996 

„valsul umbrelor“ - 1996 

 

 

Motto: «sunt un om singuratic 

 şi nimeni nu ştie» 
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Comori de neuitat 

 

Vraişte suspinelor am găsit. 

Cele spuse sunt nespuse, 

Cele nespuse sunt spuse, 

Cocorii albaştri s-au izbit 

  de o clepsidră abruptă. 

I-am închis în ochiul geamăn. 

Şuvoaie zilele se duc, 

Sărut picurat în somn. 

Târziu roata minutelor 

Pleacă, rămâne aproape. 

Dans cutreierat. 

În comori de neuitat. 

 

Pantomimă 

 

Ai rupt o venă înflorită din mine, 

Pe umerii tăi cresc solzi de cristal, 

Mă oglindesc în ei. 

Aud voci premature 

Regăsirea toamnei de nicăieri 

Mă întreabă: 

Ce are iubirea? 

Şi ce are ura? 

Se-nchid ferestre în mine. 

Sărut înghemuit pe ramura buzelor 

E o pantomimă. 

 

Imn încolţit 

 

Putred îmi e timpul, 

Ochi legănat de umbră, 

Discipol mormântului şuieră, 

Hain aşezământ în adiere. 

Zăvorul mâinii a clipit. 
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Mâhnirea cioburilor tâlhărite 

Vestesc parcă imnul încolţit. 

 

 

Ochiul închis al corabiei 

 

Am furat tocurile 

Din recuzita unei păpuşi 

Să fim în acelaşi balans. 

Coloane de lumini hoinăresc 

Înlăuntrul meu. 

Seminţe născute din roua bucuriei 

Ne-am revăzut. 

Păpuşarul în cămaşă bej 

Mi-a croit din norul sufletului 

Rochia albastră, în ochiul închis 

   al corabiei. 

 

 

Ceaslov bâlbâit 

 

Magneţii timpului cotrobăie prin mine, 

Arcuşurile părului meu împiedică fantasma 

    şovăitoare 

Din pivniţa sufletului meu. 

Am luat ceaslovul bâlbâit, 

Am aşteptat un tic-tac, 

Tac. 

Ascult valul trâmbiţat de îngerii în extaz. 

Am făcut un popas 

Pe dantela încolţită. 

M-am odihnit. 



 208 

 

 

 

 

Roxana Sperlea cultivă o lirică de idei elevată, care explorează 

lumea şi existenţa căutând şi înregistrând cu siguranţă şi prestanţă forme 

şi procese stranii, şocante uneori, din acest spaţiu ideatic - „hain 

aşezământ în adiere“. 

Poeta porneşte totdeauna de la intense trăiri personale, în care 

descoperă prelungiri ale mişcărilor cosmice: „Coloane de lumini 

hoinăresc/ Înlăuntrul meu“; „Putred îmi e timpul,/ Ochi legănat în 

umbră“ sau „Târziu, roata minutelor/ Pleacă [...]“(Comori de neuitat). 

Într-o „confesiune“ lirică, poeta se defineşte ca interferenţa unor 

mari energii, fizice sau spirituale, sacre: „Magneţii timpului cotrobăie 

prin mine“ şi „Ascult valul trâmbiţat de îngerii în extaz“ (Ceaslov 

bâlbâit). 

Iubirea însăşi nu naşte emoţii afective sau senzoriale, ci receptare 

de mesaje ideatice, proiectarea cuplului în ipostaze sofisticate: „Ai rupt 

o venă înflorită din mine,/ Pe umerii tăi cresc solzi de cristal,/ Mă 

oglindesc în ei“; „Sărut ghemuit pe ramura buzelor/ E o pantomimă“. 

Acest ultim cuvânt (care reia titlul, poezia fiind astfel circumscrisă în 

semnul lui) poate transmite ideea că însăşi iubirea e reluarea, repetarea, 

imitarea unui joc/ spectacol vechi, ştiut, consacrat. 

Lectura unor asemenea versuri este, fireşte, o vie ispită 

intelectuală, dar şi o foarte severă probă de receptivitate şi, poate, 

complicitate. 
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Mihai Tocaru 

 
 

Schiţă de (auto)portret 

Născut la 14 noiembrie 1990 în Cimişlia, Republica Moldova, în 

prezent student la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

Scriu poezie de la 11 ani, am debutat în 2005 la ziarul local 

Gazeta de Sud la care am publicat pe parcurs. 

Colaborări : Gazeta de sud; Univers Pedagogic Pro; Literatura şi 

arta; The Cimişlia news; etc. 

Membru al cenaclului Orfeu şi al cenaclului Atitudini din Ploieşti. 

 

Motto: «Spuneţi-mi, aţi iubit vreodată ?» 
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Nocturnă 

 

Lacrimi de nocturnă, 

Suspine, sex, furtună, 

Pat ce prada îşi împarte 

Două trupuri, o noapte. 

 

Visăm plăceri superficiale 

Şi două clipe muzicale 

Noi nu simţim încet, adânc 

Picăturile de ploaie cum se frâng. 

 

Noi nu trăim decât acum: 

Fantezie, sex, parfum 

Şi ştiu că mâine dimineaţă 

Vor fi dispreţ, regrete, ceaţă, 

 

Dar nu-mi pasă şi-ţi sărut 

Buricul transpirat, plăcut 

Cu priviri şterse mă atingi 

Mă strângi la tine, mă respingi, 

 

Mă înjuri, te cert, ne sărutăm 

Ca într-o magie noi uităm 

Că ne-am născut nemuritori 

În furtuna crudă dintre zori 

 

Şi de atunci trăim plăcut 

Un trup de bronz, altul de lut 

...Şi în jurul nostru e furtună 

Lacrimi, muzică nocturnă... 

 

Alb 

 

iubesc, trăiesc, muncesc să cuceresc 

inima ta de fier, rugină nu oţel 
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inoxidabil cred, dar sorry, eu ce văd? 

o mască ce o porţi atunci când eşti cu mine 

şi, eu, hei, cine-s eu? 

răspunde?! 

şi după fusta mamei nu te mai ascunde 

căci nu este cazul, să-ţi fardezi obrazul 

cu minciună, grame de amăgiri 

sunt sigur că ai şi alte însuşiri, 

dar poate că greşesc 

mai ştiu eu ce gândesc? 

că... eh! chiar nu contează 

mai bine ia un pix şi notează 

cuvânt format din patru litere: 

ADIO 

l-ai notat? 

ce mai aştepţi? 

un rece pat te va înţelege şi va crede 

că ai şi tu ceva regrete, dar e în zadar 

tu chiar nu vezi? Sau poate că nu crezi? 

unde ai ajuns? Un piept străpuns 

îşi caută şansa în spitalul 14, 

dar cine ştie de va fi unul în plus sau în minus 

mâine când soarele îşi va săruta obraznic 

obrajii albi ca versul alb şi invers 

cine ştie că ai pierdut ultimele clipe în aşternutul ud 

cu lacrimi de cristale violete? 

nici chiar eu... încă o sinucidere 

mai cade una dintre fete, 

a mai zburat un înger negru deasupra 

spitalului 14. 

P.S. 

o luam de la început sau îţi place acest 

Happy end ?! 
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M-ai înşelat cu o bere rece. 
1
 

 

M-ai înşelat cu o bere rece, 

Când am văzut ce se petrece, 

Şi cât de lung a fost sărutul 

Am înţeles de ce preferi băutul... 

 

Tu te înţelegi bine cu ea 

Alături staţi pe canapea 

Miros specific de trădare 

Ea îţi e sprijin şi alinare. 

Apoi la ce nu m-am aşteptat 

Tu, şi cu fotbalul, m-ai înşelat 

 

 

Amalgam 

 

Ieri a fost o zi oarecum umilă, 

Dar am trecut-o pe furiş în jurnal 

Iar jos a servit ca ştampilă 

Potcoava îmbrăcată pe cal. 

 

Azi arunc accentul pe erou 

Bizar, dar care este în stare 

Să sufle vulcanic poezie-ecou 

Din fereastra numită - disperare 

                                                 
1
 Parodie la poezia lui Emil Brumaru- Cântec naiv. 

M-ai înşelat c-o portocală ! 

Şi tu şi ea, în pielea goală, 

Eraţi în camera impură 

Când v-am surprins gură în gură, 

Deasupra dânsa şi alături 

Veşmintele-i, coji printre pături, 

Mai transpirau dorinţi din pori 

Naintea marei dezmierdări 

Cu tot dichisul şi alaiul. 

Apoi m-ai înşelat cu ceaiul 
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Mâine, probabil voi fi schelet 

Sub duşul nebun lângă vană 

Iar lângă mine va trăi un buchet 

Alergic la viaţă, numit marijuană. 

 

Ieri am făcut dublu armistiţiu 

Între timpuri muiate-n esenţă 

M-am uimit cu focul din stronţiu 

M-am gândit la cosmos, chintesenţă... 

 

Azi arunc lucruri ce sunt o enigmă 

A nevoii de cunoaştere ce-n mine urlă 

De fapt, ea enunţă o apoftegmă 

Arcată anapoda pe curajoasa turlă 

 

Mâine va fi pace... o secundă 

 

 

Absurd existenţial 

 

EVRIKA !!! 

Am găsit elixirul nemuririi 

Dar moartea s-a dovedit mai deşteaptă 

Decât scrie în CV-ul dat lui Hades 

Pentru a se angaja la treabă... 

Deci moartea a picurat otravă în elixir 

şi m-a îmbătat cu viaţă 

Dezgustător e gustul ei dacă-l bei până la fund 

Au murit speranţa 

Descoperirea şi Arhimede 

A murit şi veşnicia 

Acum stau şi ascult 

În cimitirul de la infinit 

Cum absurdul este împărţit 

şi cum moartea îmi dă lecţie de viaţă 
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De fapt mă învaţă să mor 

Într-o partidă de şah 

Între pierdere şi câştig 

E fiecare din noi 

Plus o remiză în plus 

!!! AKIRVE 
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Poeziile lui Mihai Tocaru constituie un neîntrerupt monolog, 

aprins, dinamic, insistent. 

Când le citeşte el însuşi, rostirea devine pătimaşă şi gesturile 

expresive abundă, accentuând impresia de joc scenic. 

Structura de monolog presupune întotdeauna şi un interlocutor 

(virtual) - un alter-ego în sondarea conştiinţei de sine („şi eu, hei, cine's 

eu?/ răspunde?!“), o iubită, deseori purtând o mască, sau jucând propriul 

joc, un confident, chiar un rival denigrator... 

Tânărul poet pare că experimentează diverse limbaje şi atitudini 

lirice, care, eventual, ar putea fi exersate sau chiar schimbate: „P.S./ o 

luăm de la-nceput sau îţi place acest / Happy end ?!“ („Alb“) 

Ispitit să consemneze „absurdul existenţial“, poetul descoperă că 

trăirea e dominată de atotputernicia morţii: „Deci moartea a picurat 

otravă în elixir/ şi ne-ţa îmbătat cu viaţă/ Dezgustător e gustul ei dacă-l 

bei până la fund“ („Absurd existenţial“). Dar însăşi moartea e privită cu 

ironică familiaritate: „Dar moartea s-a dovedit mai deşteaptă/ Decât 

C.V.-ul dat lui Hades/ Pentru a se angaja la treabă...“ („Absurd 

existenţial“) 

Reflecţia filozofică e, în fond, obişnuită, dar o salvează uneori de 

banalitate ineditul unor transformări metaforice („cimitirul de la infinit“, 

de exemplu). 

De asemenea, versurile sunt uneori stângace, alteori prozaice (ca 

în „Nocturnă“), dar rămân fundal pentru câte o imagine vie, aproape 

memorabilă: „buchet alergic la viaţă, numit marijuană“; „curajoasă 

turlă“; „lacrimi de cristale violete“... Şi poţi fi ispitit să reflectezi pe 

marginea unor versuri ca: „Într-o partidă de şah/ Între pierdere şi câştig/ 

E fiecare din noi/ Plus o remiză în plus/ !!! AKIRVE“ („EVRIKA - în 

oglindă...“) 

Plăcerea de a scrie a lui Mihai este evidentă. Iar vocaţia - trebuie 

cultivată ! 
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Mihai Valentin Tudor 

 
 

Vârsta: 37 ani 

Studii: Universitatea Bucureşti, Facultatea de limbi străine; 

Specializarea germană-comunicare, licenţiat în filologie (2003) 

Master: Universitatea „Valahia“, Facultatea de ştiinţe umaniste, 

Specializarea „Unitatea istoriei europene“, Târgovişte (2008) 

Activitate publicistică şi literară: 

Recenzii de carte – 4 

Viaţa şi activitatea lui George Enescu - Cronologie 

Cronici de film – 43 

Aforisme şi cugetări – 71  

Introspecţii literare – 4 

Eseuri culturale şi social-politice – 19 

Încercări literare (proză scurtă) – 16 

Apariţii în „Ziar de Sinaia“, „Radical“, editată de Asociaţia 

studenţilor din Universitatea Bucureşti, „Sinteze literare“, „Atitudini“, 

,,Prahova“, „Informaţia Prahovei“ din Ploieşti, „Dor de dor“, 

„Constelaţii diamantine“. 

Colaborator: revista „Atitudini“, care apare lunar; cu revista „Dor 

de dor“ (Botoşani) şi cu revista „Constelaţii diamantine“ (Craiova). 
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Toate lucrările menţionate, în afara cronicilor de film şi a 

cronologiei despre George Enescu au fost editate în volumul „Viaţa ca o 

cursă de şoareci“, apărut la Editura Ghepardul din Bucureşti în anul 

2009. 

Particip la întâlnirile cenaclului literar „Atitudini“ organizat de 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale“ din Ploieşti. 

Premiul I la Concursul literar naţional „Dor de Dor“ 2012, 

Ipoteşti – Secţiunea Proză. 

 

Motto: „Să-i asculţi 

 Pe toţi, dar să vorbeşti numai cu unii. 

 Primeşte judecata orişicui, 

 Iar pe a ta păstrează-ţi-o’“ 

 Cf. Sidney, Euphues şi Anglia lui (68-69) 

 

 

http://www.dumitreltoma.com/dordedor/index.php/ro/poezie/51-concursul-literar-qdor-de-dor-2012ipotesti-rezultate
http://www.dumitreltoma.com/dordedor/index.php/ro/poezie/51-concursul-literar-qdor-de-dor-2012ipotesti-rezultate
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Căutări spirituale 

 

Omul este un paradox. Deşi natura sa se zbate în nelinişte, 

nefericire şi incertitudine, este măcinat de slăbiciuni şi păcate şi aleargă 

permanent în căutarea sinelui şi a tainelor lumii înconjurătoare, mintea 

omului a creat catedrale, rachete şi sateliţi, computere performante, 

roboţi industriali şi de uz casnic năbădăioşi, maşini rapide şi elegante, 

tratamente medicamentoase care salvează milioane de bolnavi, instalaţii 

industriale de înaltă fiabilitate, teorii şi legi matematice; îşi foloseşte 

imaginaţia, fantezia şi, mai ales, frumuseţea sufletească pentru a le 

exprima în artă, dar înainte de toate e capabil de comunicare, 

solidaritate, generozitate şi dragoste în relaţiile sale. 

Scrutând istoria, vom descoperi adevărate leagăne de civilizaţie si 

cultură înfloritoare (minoică, miceniană, asiriană, babiloniană, Egiptul 

faraonic), civilizaţii care şi astăzi stau mărturie formelor strălucite de 

viaţă şi activitate de odinioară (Akropolele, piramidele din Giseh). 

Aşadar, forţa creatoare este indestructibilă, sfidând chiar şi legile 

implacabile ale timpului. Măreţia visurilor omului, materializată prin 

trudă şi sacrificii, rămâne altarul pe care s-a jertfit existenţa umanităţii, 

fundaţia pe care se construieşte materialul. Dacă omul n-ar gândi, cugeta 

şi simţi, materialul ar rămâne veşnic doar materie… 

Exemple grăitoare de oameni care şi-au închinat viaţa spiritului, 

scormonindu-i secretele până peste limitele lor cognoscibile, sunt 

nenumărate, omenirea fiind într-o permanentă căutare şi definire de 

valori. [...] 

E greu să mai tolerezi locomotive prost conduse de mecanici slab 

pregătiţi şi incompetenţi, care nu se gândesc decât cum să rămână cât 

mai mult la cârma trenului. 

Amintirea gradului de degradare a gărilor actuale, al reţelei ferate 

insuficiente, sau anevoioasa funcţionare a structurilor de conducere sunt 

la fel de insuportabile. [...] 

Mă încearcă un gând dureros la vechea şi atât de melancolica 

noastră gară. De ce nu putem circula şi noi, ca alţi călători, de ce trebuie 

să aşteptăm la nesfârşit prin staţii, de ce biletele de călătorie sunt tot mai 
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scumpe, de ce pentru unii trenurile sunt atât de rare, şi, mai ales, unde 

este locomotiva? 

Îmi revine mereu, obsesiv, această întrebare, dar încerc să o alung 

şi să mă liniştesc. Ce altceva aş putea face? Sunt multe semnale care 

tind să-i anunţe prezenţa, dar toate se pierd într-o suspectă nepăsare şi 

apatie. 

Puţine sunt locomotivele care încearcă să găsească soluţiile 

optime pentru desfăşurarea normală şi civilizată a traficului. Cele mai 

multe se preocupă de bulversarea lui, chiar întreruperea sa, împiedicând 

sau izolând activitatea celorlalte. 

Trăiesc, totuşi, cu speranţa că-şi vor aduce aminte mai des de 

călătorii obosiţi şi trişti, şi nu vor uita că facem parte din acelaşi tren, pe 

care îl dorim şi aşteptăm să sosească cât mai curând, sau cât mai e 

timp... 

Până atunci aşteptăm semnalul, semnalul unei locomotive 

adevărate. 

 

 

 

 

Unde e locomotiva? 

 

Nu este o întrebare retorică, aşteptându-şi încă răspunsul. Gara 

geme de călători înfriguraţi şi deprimaţi. Din păcate, un tren nu se poate 

deplasa singur, având nevoie de o locomotivă bună şi puternică. Altfel, 

va zăcea în continuare, plin de rugină, tăcut şi singuratic, într-o gară 

uitată de lume. 

De unde să luăm locomotiva? O producem, o să ziceţi. Îi trebuie, 

însă, fiabilitate şi performanţă, şi un mecanic pe măsură. Mai are nevoie 

şi de drumuri care să-i deschidă perspective şi destinaţii noi. E foarte 

greu să ai o locomotivă bună, pe care să te poţi bizui. Dacă sunt 

perturbări în trafic, mulţi cred că mecanicul este de vină sau că 

locomotiva nu-şi cunoaşte drumul. La fel de important este ca şi trenul 

să poată ţine pasul, altfel rămâne uimit şi dezorientat, şi pufăie ca un 

trabuc turcesc. 
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De ce nu merge locomotiva? Pentru că a stat prea mult timp în 

triaj şi trebuie recondiţionată şi adaptată la cerinţele şi standardele 

marilor companii feroviare din lume. Pentru că oamenii trebuie din nou 

să înveţe să muncească şi s-o pregătească pentru viitor. Pentru că întreg 

traficul trebuie reorganizat pe criterii moderne şi eficiente. Pentru că 

mecanicul, în primul rând, ca de altfel întreg personalul C.F.R., au 

datoria să vegheze permanent la buna desfăşurare a călătoriilor. 

Imaginaţi-vă ce s-ar întâmpla dacă n-ar funcţiona semnalul, s-ar 

deteriora terasamentul, locomotiva n-ar mai răspunde la comenzi sau ar 

adormi mecanicul? Haos, dezastru, ruină. 

Dar trenul? Ce ar trebui să facă? Trenul are nevoie de vagoane 

solide, compartimente elegante şi curate, căldură şi lumină, şi trebuie să 

încerce să urmeze locomotiva oriunde e nevoie. 

Unde merge oare locomotiva? Pe un drum bun? Răspunsul nu 

poate fi decât afirmativ, pentru că nu există cale de întoarcere. Niciodată 

şi pentru totdeauna. [...] 

 

Aş aminti aici, întâmplător, doar pe Herodot, Socrate, Kant, 

Goethe, Mozart, Beethoven, Michelangelo, Leonardo da Vinci, 

Shakespeare, Dostoievski, Hugo, Einstein sau Newton. Făcând un arc 

peste timp şi oprindu-ne în zilele noastre, într-o ţară mică, cu o istorie 

zbuciumată, creatoare de tradiţii şi valori universale (Coloana 

Infinitului, rapsodiile române, tratatul de istorie a religiilor), ne frecăm 

uluiţi la ochi, suntem consternaţi şi profund dezorientaţi. Nimic din ceea 

ce ar trebui să însemne spiritul nu se regăseşte aici. Renumită cândva 

pentru cultura şi bogăţiile sale, acum se sufocă în sărăcie, ignoranţă şi 

nepăsare. [...]. Timp în care, procesul de creaţie a atins cote alarmant de 

mici, artiştii aşteptând ziua când vor fi statuaţi iar arta îi va legăna la 

pieptu-i ocrotitor. Deocamdată, producţia naţională de filme nu reuşeşte 

încă să se impună fără finanţare străină, editarea oricăror titluri de 

publicaţii este serios îngreunată datorită costurilor ridicate, producţia şi 

lansarea produselor muzicale pe piaţă necesită apelarea la anumiţi 

factori de influenţă, subiectivi şi nu de puţine ori rău-intenţionaţi şi, la 

modul cel mai crud cu putinţă, toate iniţiativele creatoare trebuie să 

treacă prin furcile caudine ale noii „cenzuri“ - banul. 
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Continuând să ne uităm impasibili cum milioane de dolari/euro 

anual iau drumuri obscure şi ajung în buzunare invizibile sub atenta 

oblăduire şi în avantajul unor persoane sus-puse, cum alte surse 

financiare importante, cauzate de declinul unor sectoare economice, sunt 

irosite cu largheţe, în loc să ajungă la buget, de unde să fie gestionate cu 

discernământ şi competenţă, nu trebuie să îndrăznim să ne plângem, ci 

să începem să devenim responsabili atât pentru ceea ce suntem, dar mai 

ales pentru ceea ce am fi putut deveni. 

 

 

 

 

Jocul de cărţi 

 

Mă gândesc la ea. Din nou. Zadarnic. Poate cineva să mă ajute? 

Am pierdut-o, însă trecutul e mai viu ca niciodată. Se zbate şi îmi arde 

sufletul zbuciumat. Mă simt captiv în propria-mi persoană, prins în 

pântecul uriaş al unui păianjen monstruos.  

Oare inexorabilul şi inevitabilul guvernează întotdeauna peste 

oameni şi le conduc faptele şi acţiunile? Nimic mai adevărat, dar 

amintirile, experienţele comune, clipele încărcate de emoţia regăsirii 

continue nu se pot risipi, trăiesc mai departe în intimitatea noastră 

pierdută.  

Labirintul senzaţiilor şi sentimentelor consumate în exuberanţa 

clocotitoare a tinereţii mă urmăresc aievea şi refuză să mă elibereze. 

Gândurile, lucrurile şi locurile din inima-mi îndurerată povestesc 

romanţa noastră de dragoste. Unde eşti? De ce ai plecat? Emoţia 

începutului, a prezenţei tale serafice şi diafane, mă aruncă în abisul 

deznădejdii fără sfârşit. Ai întrerupt şirul zilelor monotone şi al 

platitudinilor deşarte în acea zi de vară toridă când te-ai refugiat în 

parcul umbros. Te-am invitat la cofetărie şi ai acceptat ! Viaţa părea să 

ne surâdă, eram tineri şi entuziaşti, aşteptând cu înfrigurare ce avea să 

vie.  

Nedespărţiţi, hoinărind oriunde doream şi ne făcea fericiţi, nu 

aveam răbdare să privim înapoi, valurile bucuriei scăldându-ne într-un 

vârtej ameţitor. A urmat pasiunea mistuitoare care ne-a unit pentru 
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totdeauna. Zilele, lunile, anii ne prindeau în răsuflarea fierbinte a 

dăruirii totale şi incontrolabile. Promisiunile şi jurămintele dulci şi 

ademenitoare nu mai conteneau, eram adevăraţi zei sorbind din nectarul 

împlinirilor viitoare. 

Într-o zi însă zeii au coborât pe pământ şi au aflat că nu sunt decât 

muritori plictisiţi, blazaţi, nervoşi şi capricioşi. [...] 

Mă gândesc că oricât ne-am dori să realizăm anumite lucruri, cât 

curaj am avea şi indiferent de temeritatea cu care alegem să luptăm în 

viaţă, avem o soartă, un destin prestabilit care ne împinge sau ne opreşte 

în a acţiona într-un fel sau altul. Nu putem aştepta şi privi impasibili 

evoluţia vieţii, dar nici n-o putem forţa în derularea ei. În cuvintele 

clasicilor nu putem fi veşnic spectatori, trebuie să urcăm pe scenă şi să 

ne jucăm rolul, rol care a fost scris dinainte special pentru noi. Ne 

numim oameni şi aceasta ne este menirea. 

Astfel trebuie să se fi întâmplat şi cu mine, cu noi. Ne-am jucat 

partitura, reprezentaţia luând sfârşit cortina a trebuit să cadă. Nu este 

vorba de dorinţe sau alegeri personale, ci de ceea ce trebuie să se 

întâmple. Ai înţeles asta înaintea mea, doar că nu ai reuşit să-mi explici, 

să mă faci să înţeleg. Acum am înţeles că răspunsul trebuia să-l aflu 

singur, suferinţele trăite conducându-mă şi dezvăluindu-mi acelaşi unic 

şi implacabil adevăr. Mai devreme sau mai târziu viaţa va merge mai 

departe, depinde numai de mine când şi cum mă voi lăsa în voia ei. 

Dacă admitem, conform lui Schopenhauer că „viaţa este un joc de cărţi, 

dar că fiecare trebuie să-şi joace cartea“‚ noi am jucat, dar nu am avut 

cărţile norocoase. Important este că nu am fost laşi şi ne-am aşezat la 

masa de joc, nu am stat să privim de pe margine. 

Dragostea ce ne-a fost dată nu ne-o poate lua nimeni, ne va 

rămâne într-un ungher al sufletului şi ne vom putea rememora amintirile 

frumoase la nesfârşit. Mâine, după ce mă voi trezi, am să încerc să ies 

din casă în pofida durerilor nevindecate, să recuperez partidele pierdute. 

Sau nejucate. Mă voi aşeza din nou la masă şi voi juca alte cărţi. De data 

asta poate voi avea mai mult noroc. 
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Proza lui Mihai Valentin Tudor îşi află locul într-o antologie de 

poezie în măsura în care ea nu este proză narativă, ci eseistică, reflecţie 

personală, subiectivă, nuanţată, apropiată de lirica de idei. 

Ca (aproape) toţi scriitorii de azi, Mihai Tudor are conştiinţa 

existenţei într-o lume bântuită de „nelinişte, nefericire şi incertitudine“ 

şi face constatarea, cu atât mai dureroasă, a stării noastre morale 

(„suntem consternaţi şi profund dezorientaţi“), pentru că ţara noastră - 

„renumită cândva pentru cultura şi bogăţiile sale, acum se sufocă în 

sărăcie ignoranţă şi apăsare“. 

Dar, în final, mesajul este unul de încredere: „să începem să 

devenim responsabili atât pentru ceea ce suntem, dar mai ales pentru 

ceea ce am fi putut deveni“. 

Alegoric, starea dramatică a unei societăţi în derivă este proiectată 

în aceea a unui tren fără o locomotivă potrivită, pe care oamenii de azi 

nu ştiu, nu pot, poate nici nu mai vor să o construiască. 

Şi aici textul se încheie cu o licărire de speranţă: „[...] aşteptăm 

semnalul, semnalul unei locomotive adevărate”. 

În sfârşit, într-un eseu oarecum contorsionat, cu întortocheri şi 

reveniri de motive literare (şi psihosociale), autorul încearcă să 

surprindă esenţa unei iubiri - „romanţa noastră de dragoste“ - punând-o 

în paralel cu o partitură sau o partidă de cărţi, în care n-au venit cărţile 

potrivite. 

În structura textuală deja amintită, şi acest eseu se încheie cu o 

perspectivă senină: „Mă voi aşeza din nou la masă şi voi juca alte cărţi. 

De data asta poate voi avea mai mult noroc“. 

Tânărul prozator abordează un tip de literatură foarte exigent. 

Trebuie să caute mereu, să descopere şi să-şi asume noi perspective, 

revelaţii, soluţii în viaţa modernă, în societate, în iubire, pentru a evita 

rămânerea într-un perimetru ideatic şi afectiv deja mult frecventat şi 

banalizat. Şi stilul se cere ferit de cursivitatea amăgitoare a unui (totuşi, 

bun) ziar de duminică. 

Inteligenţa, talentul, cultura îl vor susţine. 
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Profesia: Persoană umană 

[Mediator, Consilier juridic, scriitor: poet, eseist, extier] 

Studii: Licenţiată a Universităţii de Stat „Transilvania“ Braşov, 

Facultatea de Drept şi Sociologie; Master: Institutul de Management 

A.E.T. Bucureşti – Psihologie (nefinalizat) 

 

Cărţi editate: 

Cei care îşi iau totul, Editura Macarie, Târgovişte, 1994, (Poeme), 

Volumul de debut editorial 

Ieşirea din minţi, Editura Helicon, Timişoara, 1997, Colecţia 

„Cele mai frumoase poezii“ 

 

Numeroase premii literare: 

Festivaluri şi Concursuri naţionale şi internaţionale (România, 

Ungaria, Italia (Il Convivio), New York (revista „Mioriţa noastră“), etc. 

- Galaţi, Baladele Dunării, 

- Câmpina – Prahova, Roşu vertical, 

- Târgovişte, Moştenirea Văcăreştilor, 

- Timişoara, Nichita Stănescu. 
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- Marele premiu, 

- Premiul I, II, II, 

- Premii de revistă: (Vatra, Convorbiri Literare, Luceafărul, 

Suplimentul Literar al Scânteii Tineretului, Mioriţa noastră etc.) 

- Premii editoriale (Junimea –Iaşi, Macarie –Târgovişte) 

 

Motto: «Între cer şi Pământ 

 Dumnezeu priveşte Pustiul» 
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AŞTEPTĂRI TULBURATE 

 

    Poem dedicat Mamei mele Ana 

  şi Tatălui meu Aurel 

1. 

Mama tăcea pe fruntea ei broboane de aur desluşeam 

eu i-aş fi cuprins mâinile umerii aduşi eu îmi tăiam 

degetele şi păsărilor ce în ochiul mamei cuib 

şi-au făcut drept hrană le aruncam 

 

mama tăcea îşi întorcea în răstimpuri privirea 

noaptea cu taine şi griji tâmpla îi izbea 

pe obrazul ei degetele mele desenau plecări 

îndoielnice (o inimă neîncrezătoare 

o casă pustie cu şarpe năuc) foşnind în Ţinut 

cute adânci desenau şi eu le numeam râuri 

de codru şi începea pustiul pe pământ. 

 

2. 

dincolo de zări tatăl meu ducea 

pe braţe luna 

aprindea tot cerul 

a prevestire gura pământului  

aprindea 

(ce miros de scrum în cuvintele încoronate cu ierbi 

ce clocot de stele de vreascuri 

zdrobit sub copite de cerbi!!!) 

 

3. 

prin pânze de linişti cu păienjeni sfioşi 

azi ÎI privesc până dincolo de mine - 

mama este chiar zeiţa Nansun 

clipa imensă ce nu poartă nume 

ea ştie că bărbatul ei a zidit fântâni 

în adânc de pământuri gândurile şi-a zidit 

în vatra unor nopţi surpate în aşteptare 
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îndelung privirile şi-a dospit 

(trecători beau apă din gândurile tatălui meu 

cu care el mâhnirea şi-a ucis 

umbra peste care se născuse zeu) 

 

în aspră muţenie s-a zidit pe sine. 

 

4. 

Port straie de frunze  

ornice de piatră 

vestesc trecerea mea către lume 

îl ştiu cum pe cer în fiece seară sădeşte o pădure 

(încât a acoperit zările dinspre apus) 

lui nu îi pasă că în casa pustie s-a întors cineva 

el nu aude pasul întors - pasul dus 

s-a împuţinat la trup tata (demult 

îl pândeam prin ochiul ferestrei) ninsori purpurii 

cădeau pe chipul lui făcându-i-l sfânt 

 

5. 

mama îmi rostea numele 

pe sub boltă de păduri, Acasă 

peste aşteptări înflorea regina-nopţii 

să nu o atingi mamă 

vroiam să îi spun 

să nu o atingi 

ţi se lipesc buzele 

îţi face clipa amară mireasma-i nesăţioasă 

 

6. 

oraşul este un câine imens încolăcit 

în jurul unor imense pietre 

pe care semnul lui Tartar le-a sluţit 

(de ce la auzul unor ţipete 

de păsări târându-se într-un zbor firav 

străinul îşi retează degetele 
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îşi spulberă sufletul gângav) 

 

oraşul are străzi foarte lungi încâlcite 

are străzi pustii de la o vreme 

 

(în timpanele amuţite în răstimpuri 

svâcnesc glasuri siteave de sirene) 

oraşul este când şi când invadat 

de mii de fantoşe subţiri-incolore 

anapoda grăbite străbat acelaşi drum 

respiră prin aceiaşi plămâni 

se trezesc adorm la aceleaşi ore 

 

7. 

Lasă omule lasă şi tu - pâlpâie în 

odaia transparentă un glas de femeie - 

mlaştina asta în care este greu să fii tu însuţi 

ne va lumina viaţa ce ne-a rămas 

(glasul mamei se înalţă peste lucruri 

în înnoptate curcubee!) 

 

8. 

mama se ridica din grijile ei şi 

se împrăştia prin păduri ca un gând 

tata striga pe nume vietăţile timpului 

ecouri se pierdeau în adânc de pământ 

i-a mistuit Doamne o mlaştină roditoare [...] 

 

 

 

ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT 

 

adeseori cânt o dragoste fără 

ţărmuire fără să mă tem fără 

să uit fără să tulbur sensul 

ei utopic abstract, între Cer 
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şi Pământ dintre Visuri 

aleg clipa sub a cărei lumină 

să mă pot redenumi clipa 

în care să înţeleg cui să 

dăruiesc cea de pe urmă convingere 

 

adeseori rup tăcerile  

dintre Cer şi Pământ atâtea  

câte am adunat într-o viaţă 

furată dosită netăinuită 

în care chipuri se subţiază şi curg 

printre degetele mele semeţe 

printre cuvintele mele de piatră 

printre trăirile mele de onix, 

biete chipuri duşmane biete 

chipuri ucigaşe clădite 

de acelaşi Dumnezeu iubitor!!! 

 

adeseori mania o împărtăşesc 

mamei mele pierdute mamei 

mele uitate în imaginile unei 

case cu ziduri ce cresc spre neant 

 

adeseori fericirea o strig 

printre visuri şi vise fericirea 

o torn în paharul preopinenţilor 

fără sens fără noimă fericirea 

o torn în pahare străinilor 

o dau de mâncare păsărilor 

sălbatice fericirea o dăruiesc 

oricui şi oricând 

 

nu mă îndoiesc vreodată de legi/ 

le interioare ale fiecărei fiinţe 

umane, Între Cer şi Pământ 

Dumnezeu priveşte Pustiul 
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IROSIRI 

 

Trec clipele zilele anii 

viaţa bucuria 

de a deveni ! 

!!! Ce spaimă 

nerecunoscuă ce 

părere de rău 

ce sentiment străin nedefinit 

Neliniştite îţi sunt clipele zilele anii bucuria 

de a deveni bucuria de a te reconsidera 

bucuria 

 

Plânge 

adeseori în tăcere  

ascunsă pasul 

mamei pe care îl simt 

şi astăzi rătăcind prin încăperi !, Liniştită 

să îţi fie mamă trecerea spre neant !,trec clipele 

Mamă, ce aşteptare plăpândă visurile 

iată mi-au devenit vise din care 

mă trezesc înfrunzind tremurând 

 

 

RĂMÂI SEARA ÎN GENUNCHI 

 

cineva tot timpul îţi ia din uimire salvând 

jocul molatic al mâinilor care îţi vorbesc 

pe îndelete sub sindrofia fumului de ţigară 

în seara ce acoperă urletul încontinuu din tâmpla 

ta din sufletul tău –oraş ruinat cu gări ticsite 

de crepusculi căpătâiul, Roagă-te să ai o umbră 

a ta care să poarte numele tău 
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să ai o umbră a ta care să te apere de ţipătul 

vieţii să nu aştepte la uşi transparente închise 

să nu muşte din carnea ta pe care să o iubeşti 

ca pe propria ta Mamă să ai o umbră a ta 

care să se sfiască de păcatele tale, !!! Rămâi seara 

în genunchi şi ascultă durerea cum se scurge pe ziduri. 

 

 

 

 

 

 

Cu umor şi fără inutilă modestie, Viorica Măgureanu se defineşte: 

„Profesia - persoană umană (Mediator, Consilier juridic, Scriitor: poet, 

eseist, textier)“ 

Într-adevăr, lirica ei mărturiseşte explorarea şi stăpânirea unor 

domenii largi ale culturii şi comunicării. Este lirica unui erudit. 

În ampla construcţie poetică „Aşteptări tulburate“ („Poem dedicat 

Mamei mele Ana şi Tatălui meu Aurel“), ca imagini generative şi 

dominante ale propriei existenţe, apar, aureolate, figurile mamei şi 

tatălui. 

Mamei i se construieşte aproape un ritual de sanctificare: „Mama 

tăcea, pe fruntea ei broboane de aur se desluşeau,/ eu i-aş fi cuprins 

mâinile, umerii aduşi, eu îmi tăiam/ degetele şi păsărilor ce în ochiul 

mamei cuib/ şi-au făcut drept hrană le aruncam“ (N.B. ne-am permis 

punerea unor virgule pe care poeta le înlătură programatic, pentru o 

înţelegere certă a sensurilor). 

Tatăl este învestit cu atribute demiurgice: „dincolo de zări tatăl 

meu ducea/ pe braţe luna/ aprindea tot cerul/ a prevestire gura 

pământului aprindea// [...] (trecători beau apă din gândurile tatălui meu/ 

cu care el mâhnirea şi-a ucis/ umbra peste care se născuse zeu“. 

Poeta explorează spaţiul „fără ţărmuire“ dintre cer şi Pământ 

(scrise aşa, cu majuscule, precum polii...). Transmite amintiri amare, 

adunate „într-o viaţă / furată, dosită, netăinuită“. 
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Fericirea, fugară, o descoperă „fără sens fără noimă“ şi, de aceea, 

„o torn în pahare străinilor/ o dau de mâncare păsărilor/ sălbatice 

fericirea o dărui/ oricui şi oricând“. 

Cu o amară ironie, descoperă într-o lume, demnă de milă şi 

regrete, „Biete chipuri duşmane biete/ chipuri ucigaşe clădite/ de acelaşi 

Dumnezeu iubitor !!!“. 

Pustiul, urâtul invadează spaţiul existenţei, „oraşul este un câine 

imens încolăcit/ în jurul unor imense pietre/ pe care semnul lui Tartar le-

a sluţit/ [...]/ oraşul are străzi foarte lungi încolăcite/ are străzi pustii de 

la o vreme“. 

Trebuie să te rogi, să te smereşti: „Rămâi seara/ în genunchi şi 

ascultă durerea cum se scurge pe ziduri“, dar pustiirea din jur şi din noi 

e fără leac: „Între Cer şi Pământ/ Dumnezeu priveşte Pustiul“. 

Cu toată admiraţia pentru rafinamentul liricii de idei a poetei, se 

poate pune întrebarea dacă voita ignorare, nu numai a prozodiei ci şi a 

sintaxei, serveşte mesajului... 
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George Mihai Vasilescu 

 
 

Născut la 31.03.1984 

Absolvent în 2008 al liceului Toma N. Socolescu 

Student la Academia Naţională de Artă Bucureşti 2010-2011 

Debut artistic în anul 2009 în revista literară Poarta Sărutului 

 

Expozitii personale: 

2008 – foaierul Teatrului „Toma Caragiu“ Ploieşti: pictură şi 

ceramică „Păsări de pradă“ 

Asiatic Society of Sculptors, pictură în ulei şi bronz „my wifes“, 

Dhaka, Bangladesh; 

Asiatic Society of Sculptors, fotografie „masters of Dhaka“, 

Dhaka, Bangladesh 

2009 – foaierul Teatrului „Toma Caragiu“ Ploieşti: fotografie 

„visul unei culturi“  

2013 – foaierul Teatrului „Toma Caragiu“ Ploieşti: sculptura 

ipsos „Cuşca aurie a gândurilor“ 

Expoziţii de grup: 

2011 – galerie - Kai Dikas - Stopping places 

2012 – galerie - Kai Dikahas - Stopping places 2 
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Motto: «Dacă port în mine 

  toate 

  cuvintele nenăscute ?» 
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Poemul visat 

 

Revenire lentă, 

din lumina amurgului 

învăluită de speranţă. 

 

Nici o piatră de înălţare. 

 

Înaripate vedenii, 

caii plutesc, rostogolind visele 

din care se adapă. 

 

 

Rostogolind visele 

 

Mi-e sete. 

 

Vino lângă mine. 

 

Tu eşti o apă. 

 

Vreau să te sorb, 

Puţin câte puţin... 

 

 

Sărutul 

 

Mâna mea 

se odihneşte 

gândindu-se 

la tine. 

 

Sădind sărutul 

în spaţiu. 

 

În oglindă... 
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Visul tăcerii 

 

Precum surâsul unui râu 

Dintr-o albie secată 

Prelinse amintiri 

Strălucesc 

Nici o vedenie neîngânată 

Dincolo de somnul luminii. 

 

Singurătatea trupului 

Murmura tăcerea lutului 

Modelat de incantaţiile 

Nimicului. 

 

Şi chiar azi 

Tăcerea nimicul 

Grăieşte 

Lumina visului 

De ieri 

Nici măcar timpul nu e veşnic. 

 

În veşnicia mea 

Doar surâsul tău 

Dăinuie 

Aidoma 

Soarelui purpuriu 

Din Înaltul 

Fiinţei 

 

 

++++++ 

 

Şi chiar azi te-am întâlnit 

Erai închisă 
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Într-un gând 

 

Azi te-am aflat 

Ferecată 

Într-o rază. 

Tu luminai dincolo de lumină 

Şi nici un gând nu era întunecos 

 

Nici măcar verde 

Nici măcar roşu... 

Nu e culoare 

E doar zâmbet 

Un ocean amar 

Fără teamă 

O rădăcină din 

Trecut 

 

Un cal roşu, roşu, roşu 

Aleargă 

Un soare negru, negru, negru 

Încărunţeşte 

Doar aripile s-au păstrat 

Oamenii deveneau cuiburi 

Să-şi amintească zborul. 

 

 

*** 

 

te-ai aplecat atât de adânc 

atât de departe 

încât trupurile noastre păreau 

armuri sfâşiate de sete 

 

pe margine curgea universul făclii 

fluturi ningeau în scobitura lumii 

jur împrejur visele se alergau 
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aşa cum soarele 

joacă printre frunze vântul 

subţiindu-l în lame de aur 

 

ne-am refugiat în lumina dintre 

palmele strânse 

ne-am închipuit o scară pe dinăuntru 

o simţeam cum urcă în poduri de stele 

pe acolo trecea râul cu vuiet spre vale 

acolo mâncau umbrele din noi pe săturate 

şi doar acolo ne puteam răsfoi în tihnă 

celălalt tărâm 

 

Fântâna gândurilor 

 

Poate că tu 

nu eşti decât 

o fântână 

a gândurilor, 

iar eu, o pasăre 

pe care 

o bei de sete... 

 

 

Sunt rana ta 

 

Surâsul dimineţii -  

primăvara din ochii tăi. 

 

Sunt rana ta. 

 

Tu eşti mâna ce mă atinge, 

Prin ceaţa de lângă noi. 

 

Ne modelăm, 

după ritmul inimii. 
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*** 

 

Dacă port în mine 

Toate răsăriturile şi apusurile 

Toate văile şi culorile cerurilor 

Şi al crestelor celor mai înalţi mulţi? 

 

Dacă port în mine 

Cuvintele nenăscute? 

Toate emoţiile pentru care noi nu 

avem cuvinte 

Şi le numim simplu dragoste? 

 

Dacă port cu mine măreţia unei furnici? 

Muţenia peştilor 

plânsul elefanţilor şi realitatea 

celui mai mic gândac?  

 

 

 

 

 

 

Fost student la Academia Naţională de Artă, artist plastic cu 

numeroase expoziţii de pictură, ceramică, fotografie artistică, George 

Mihai Vasilescu este şi poet, desfăşurând astfel o largă gamă de 

disponibilităţi estetice. 

În asemenea cazuri, prima întrebare care îl ispiteşte pe cercetător 

este cea a relaţiilor, evidente sau subtil voalate între domeniile artistice 

cultivate. 

Sub forma interogaţiei lăuntrice, poetul însuşi îşi caută şi 

descoperă comorile existenţei, forme, culori, cuvinte, emoţii: „Dacă port 

în mine/ Toate răsăriturile şi apusurile/ Toate văile şi culorile cerurilor/ 

Şi al crestelor celor mai înalţi munţi ?// Dacă port în mine toate/ 
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Cuvintele nenăscute [...] ?“. Asemenea întrebări îşi află răspunsul în ele 

însele, de îndată ce au fost rostite... sunt moduri de autodefinire într-un 

fel de profil liric. 

Iubirea, fiinţa iubitei - se înscriu şi ele în această magică armonie 

de lumini şi culori: „Azi te-am aflat/ Ferecată/ Într-o rază/ Tu luminai 

dincolo de lumină/ Şi nici un gând nu era întunecos// Nici măcar verde, 

nici măcar roşu.../ Nu e culoare, e doar zâmbet“. În iubire, oamenii 

descoperă (îşi amintesc?) zborul... 

Iubirea pare a fi tema centrală a universului său liric; gesturile 

erotice, calme, line se înscriu în spaţiu şi timp, modelează făptura şi 

alină îndoiala: „Tu, eşti mâna ce mă atinge/ Prin ceaţa dintre noi“; 

„Mâna mea/ se odihneşte/ gândindu-se/ la tine“; „Mi-e sete// Vino lângă 

mine// Tu eşti apă// Vreau să te sorb/ Puţin câte puţin“. 

Un simplu gest erotic aduce revelaţia lumilor paralele: „ne-am 

refugiat în lumina dintre/ palmele strânse/ [...] şi doar acolo ne puteam 

răsfoi în tihnă/ celălalt tărâm“. 

Arta, vocaţia artei fortifică făptura, naşte energii creatoare, dă rod. 

Într-o poezie având ca nucleu al textului numele lui Brâncuşi, poetul îşi 

construieşte şi comunică propriul crez estetic: „ce faci pentru omul 

plăpând/ în care visele au ars până la orbire?/ primul impuls ar fi/ să îi 

mângâi obrajii până când se vor scoroji lacrimile/ şi vor cădea în foiţe 

subţiri// Aşa cum Brâncuşi a mângâiat piatra/ până s-a văzut în oglinda 

ei/ iar piatra s-şa recunoscut în privire/ şi a ţâşnit arătându-şi chipul“. 

Este orizontul de aşteptare al lui G.M.V. 
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Sorin Vânătoru 

 
 

Născut în Iaşi, 9 iulie 1954, licenţiat în psihologie, translator 

engleză-română, atestat în jurnalism de către Petre Mihai Băcanu 

(România liberă), membru al Asociaţiei pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi 

Teologie din România (A.D.S.T.R.) - afiliat Academiei Române. 

A publicat în revistele Luceafărul, Cronica de la Iaşi, Apostrof - 

Cluj, Oglinda, Revista Nouă etc. 

Interesat de posibile fuziuni dintre paradigmele ştiinţifice şi 

semnificaţiile mistice ale realului. 

 

Motto: «ne călcăm în picioare să apucăm un os al sorţi » 
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La capătul răbdării 

 

E ceasul al doisprezecelea al existenţei noastre. de luni până duminică 

suntem împinşi în aceeaşi lumină a zilei - 

 

o fantomă singuratică, 

în aceeaşi realitate - un delir sistematizat al neantului. 

 

Ne călcăm în picioare să apucăm un os al sorţii. 

 

Să închidem ferestrele, uşile, calculatorul, să ieşim în stradă, 

împotriva nimicniciei şi izbeliştii, sub un soare de carton, 

 

prizonieri ai naşterii, existăm din toţi rărunchii pentru o perpetuare 

slinoasă, 

 

să luăm cu asalt dumnezeirea, 

să dăm buzna în electroni şi molecule, aşezaţi pe iarbă 

în faţa 

Vaticanului, să-i strigăm Papei o întrevedere cu Dumnezeu, 

este ceasul al doisprezecelea împotriva unui Dumnezeu închis 

ermetic în esenţa lui, atât de bine închis,  

încât nici nu aude ce spun, 

îi bag mâna în gât acestui univers toată ziua drogat, 

 

pariul cu divinitatea a luat sfârşit, 

Dumnezeu şi cu mine, reciproc ne punem pistolul pe frunte: 

- Aici şi Acum!, 

trăim într-un extaz mental, ca în faţa plutonului de execuţie, 

intensitatea existenţei noastre egalează starea de şoc a pasagerilor, după 

deraierea trenului, 

 

suntem cuprinşi de o frică fericită în apropierea posibilului, 

ne dizolvăm euforia depresiei în beţia lucidă a zilei, 
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exersăm psihicul rece al dumnezeirii, cu fiinţa prăbuşită pe coclaurile 

materiei. 

 

Totul este scris încă de la începuturi: 

legile fizicii, ale biologiei, obiectivele administraţiei locale. 

 

Suntem victimele unor arhetipuri nevrotice. 

 

 

A crede în Dumnezeu 

 

Nu ştiu dacă există zece milioane de îngeri şi nouă milioane de diavoli, 

ştiu numai că Dumnezeu se câştigă prin muncă! 

Pe Dumnezeu îl meriţi numai dacă îl construieşti pe cont propriu, dacă 

nu te leneveşti într-o credinţă dulceagă, pentru a scăpa de frică! 

 

Nu vreau să cred în Dumnezeu, ca să mă odihnesc în credinţa mea! 

 

Dumnezeu este Calea, Adevărul şi Viaţa numai după ce ai înfruntat frica 

absolută! 

Dumnezeu nu se poate mişca dacă stai smirnă în el! 

 

Mă smulg din strânsoarea amorţelii colective şi mă eliberez într-o 

singurătate absolută, orfan de supranaturalul unui creştinism de uz 

intern: 

 

nu a existat nicio Revelaţie!  

e revoluţia prafului ce suntem 

cu semnul leprei originare pe frunte! 

 

- Judecata de Apoi, în secunda asta!,  

suntem la capătul răbdării! 

 

Fiecare stă între patru pereţi şi resemnifică până la paroxismul 

rezistenţei psihice, o existenţă obligatorie şi fantasmagorică. 
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Continuăm să credem în ceva, dizolvaţi într-o comă universală şi 

anonimă, congelaţi în orbitele goale ale eternităţii, pierduţi în 

părinţi 

şi-n diaspora lui Dumnezeu, 

 

obligaţi să existăm ca nişte tâlhari cu belciug 

în nas la stâlpul infamiei. 

 

Fiecare e un deţinut al obnubilării diurne, 

liber să fie fericit cu matricola pe frunte, de la un capăt la altul al vieţii 

sale. 

 

 

Moarte violentă în accident de circulaţie 

 

În moartea violentă întotdeauna există o fracţiune de secundă, 

în care Dumnezeu se sinucide inconştient, în care legile cosmice sunt 

prinse în flagrant delict. 

 

capul care intră în parbriz, într-o hărmălaie de fiare şi ruperi, în timp ce 

aparatul de radio continuă să cânte, iar numărul maşinii nu încetează să 

impună o raţionalitate a lumii, mă face să mă îndoiesc de sănătatea 

mintală a Big-bang-ului, 

suflul unui astfel de eveniment izbeşte pe veci orice filozofie posibilă, 

cine vrea să scrie cel puţin genial, trebuie să aibă intensitatea 

subliminală a divinităţii, să aibă un accident de circulaţie violent, 

 

să vieţuiască într-un vid desăvârşit, 

să se destrame în-un Dumnezeu subit, 

 

printre dâre de sânge şi fierătaie, şi să facă la iuţeală portretul robot al 

acestei realităţi, despre care se zvoneşte că ar exista, la 

iuţeală, 

fiindcă se aude maşina salvării. 
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Declarându-se el însuşi pasionat de misterul cunoaşterii în dubla 

ei natură, cea raţională şi cea mistică, cu o amplă formaţie şi informaţie 

intelectuală în acest sens, Sorin Vânătoru scrie o poezie care este o 

continuă, patetică tensiune şi confruntare între „fiinţă prăbuşită“ şi 

dumnezeire. 

Suntem „prizonieri ai naşterii [...] în aceeaşi realitate - un delir 

sistematizat al neantului“, „Suntem victimele unor arhetipuri nevrotice“. 

Într-un text înrudit ca formă cu versetele biblice (se şi intitulează 

„A crede în Dumnezeu“), poetul gândeşte intens la modul unei relaţii 

neconvenţionale cu Divinitatea: „Pe Dumnezeu îl meriţi numai dacă îl 

construieşti pe cont propriu“. 

„Dumnezeu este Calea, Adevărul şi Viaţa numai după ce ai 

înfruntat frica absolută ! 

Dumnezeu nu se poate mişca dacă stai smirnă în el !“. 

Sleit de „strânsoarea amorţelii colective“, dar fiind el însuşi 

căutătorul, „orfan de supranaturalul unui creştinism/ de uz intern“, 

poetul conchide „nu a existat nicio Revelaţie !/ e revoluţia prafului ce 

suntem“ şi, excedat, imploră: „- Judecata de Apoi, în secunda asta!“. 

Cu o ironie înfiorată, poetul descoperă într-o „moarte violentă în 

accident de circulaţie“ că „Dumnezeu se sinucide inconştient“, într-o 

fracţiune de secundă „în care legile cosmice sunt prinse în flagrant 

delict“, în timp ce se conturează imperios „portretul robot al acestei 

realităţi, despre care se zvoneşte că ar exista, la iuţeală / fiindcă se aude 

maşina salvării“. 

Cu o frazare poetică inedită - dar perfect controlată de un ritm 

interior, cu un limbaj de înaltă elevaţie, în care spiritualitatea abstractă 

implică mereu plasticitatea concretului, scrisul lui Sorin Vânătoru 

seduce, nelinişteşte, fascinează - chiar când nu convinge. 
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Publicaţii apărute sub egida Casei de Cultură 

„I. L. Caragiale“ a Municipiului Ploieşti, 

în coordonarea referentului Gelu Nicolae Ionescu 
 

 

2009 

I. L. Caragiale – Portrete, stenahorii, vorbe..., antologie 

alcătuită de Nicolae Boaru, Editura Cuvântul Info, Ploieşti, 

decembrie 2009. 

II. Antologia tinerilor poeţi prahoveni, coordonator: Gelu 

Nicolae Ionescu, Editura Cuvântul Info, Ploieşti, decembrie 

2009. 

III. Album de artă: Uriaşu, album apărut la un an de la moartea 

artistului plastic Gheorghiţă Ghinea Uriaşu, editat în 

colaborare cu revista Altphel, Ploieşti 2009 

IV. Catalog de artă: Salonul de primăvară, în colaborare cu 

U.A.P. Ploieşti şi cu Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion 

Ionescu-Quintus“, Editura EditArt Ploieşti, aprilie 2009 

V. Catalog de artă: Salonul de toamnă, în colaborare cu 

U.A.P. Ploieşti şi cu Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion 

Ionescu-Quintus“, Editura EditArt, Ploieşti, noiembrie 

2009. 

VI. Catalog de Artă: Valter Paraschivescu, editat la împlinirea 

a 50 de ani de viaţă, în colaborare cu Muzeul Judeţean de 

Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“, Editura Edit Art, 

Ploieşti, noiembrie 2009 

VII. Revista ATITUDINI, apariţie trimestrială. 

 

2010 

I. Epoca literară (15 aprilie – 17 iunie 1896), editarea în 

colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga“ a 

colecţiei integrale a revistei conduse de I. L. Caragiale, 

Editura Karta Graphic, martie 2010. Prefaţă şi îngrijitor de 

ediţie: N. Boaru, postfaţă şi coordonator proiect: Gelu 

Nicolae Ionescu 
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II. Indice Epoca literară (15 aprilie – 17 iunie 1896), Marian 

Chirulescu, Editura Cuvântul Info, mai 2010. Prefaţă 

Marian Chirulescu, Postfaţă: Gelu Nicolae Ionescu. Carte 

ilustrată cu caricaturi din colecţia domnului Nicolae Ioniţă. 

III. Catalog de artă: Salonul de primăvară, editat în colaborare 

cu U.A.P. Ploieşti şi cu Muzeul Judeţean de Artă Prahova 

„Ion Ionescu-Quintus“, Editura EditArt Ploieşti, aprilie 

2010 

IV. Asasinul lui Kirkegaard, Grigore Traian Pop, roman; în 

colaborare cu Editura Semne, iunie 2010 

V. Album de artă: Vitalie Butescu, în colaborare cu Muzeul 

Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“, Editura 

EditArt, Ploieşti, mai 2010 

VI. Catalog de artă: Esenţe, în colaborare cu Liceul de Artă 

„Camen Sylva“ Ploieşti şi cu Muzeul Judeţean de Artă 

Prahova „Ion Ionescu-Quintus“, Editura EditArt, mai 2010 

VII. Catalog de artă: Salonul de toamnă, editat în colaborare cu 

U.A.P. Ploieşti şi cu Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion 

Ionescu-Quintus“, Editura EditArt Ploieşti, noiembrie 2010 

VIII. Melancolie diesel – Antologia Cenaclului ATITUDINI al 

Casei de Cultură „I. L. Caragiale“ a Municipiului 

Ploieşti, redactor Ion Vintilă Fintiş, Prefaţă: Constantin 

Hârlav 

IX. Despre Caragiale – Încercări de precizie... istorico-

literară, Constantin Hârlav, Editura Karta Graphic, Ploieşti 

X. Mari autori pe scenă, Mircea Ghiţulescu, în colaborare cu 

S.C. World Mediagraph SRL – Editura Tracus Arte, 

Bucureşti 

XI. Revista ATITUDINI, apariţie lunară, 24 pagini, an VIII. 

Redactor coordonator: Gelu Nicolae Ionescu 

 

2011 

I. Contrarii spirale, Horia Bodnărescu, Editura Prahova, 

Ploieşti, 2011; Cuvânt înainte: Ion Bălu, Notă asupra ediţiei 

şi Repere biografice: Alexandru Popa 
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II. Tot mai puţine trestii, tot mai puţin gânditoare, antologie 

de articole ale lui Geo Bogza apărute în România literară. 

Ediţie îngrijită şi prefaţată de Nicolae Boaru. 

III. Catalog de artă: Salonul de primăvară, editat în colaborare 

cu U.A.P. Ploieşti şi cu Muzeul Judeţean de Artă Prahova 

„Ion Ionescu-Quintus“, Editura EditArt Ploieşti, aprilie 

2011 

IV. Un destin asumat – Corneliu Şerban, autor: Nicolae 

Dumitrescu, Editura Karta Graphic, Ploieşti 2011 

V. Daimon din reflex, Antologia Cenaclului ATITUDINI, 

Editura Prahova, Ploieşti, 2011, selecţie şi Prefaţă Ion Bălu, 

Ilustrată cu portrete realizate de Anda Ştefan 

VI. Catalog de artă: Salonul de toamnă, editat în colaborare cu 

U.A.P. Ploieşti şi cu Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion 

Ionescu-Quintus“, Editura EditArt Ploieşti, noiembrie 2011 

V. Revista ATITUDINI, apariţie lunară, 24 pagini, an IX. 

Redactor coordonator: Gelu Nicolae Ionescu 

 

2012 

I. I.L. Caragiale – un omagiu planetar, album de artă cu 

desene şi caricaturi ale artiştilor din ţară şi străinătate, 

alcătuit de Nicolae Ioniţă, Editura Karta Graphic, Ploieşti 

II. I.L. Caragiale – Exerciţiu de admiraţie, Gabriela 

Teodorescu, Nicolae Dumitrescu, eseuri critice, cronici, 

Editura Karta Graphic, Ploieşti 

III. Catalog de artă: Salonul de primăvară, editat în colaborare 

cu U.A.P. Ploieşti şi cu Muzeul Judeţean de Artă Prahova 

„Ion Ionescu-Quintus“, Editura EditArt Ploieşti, aprilie 

2012 

IV. Alexandrina I.L. Caragiale, Ecaterina Logadi-Caragiale, 

Interviuri, amintiri şi corespondenţe despre I.L. Caragiale, 

Antologie, îngrijirea textului, prefaţă, notă asupra ediţiei, 

note şi comentarii de Constantin Hârlav, Editura Karta 

Graphic, Ploieşti 
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IV. Mariu-Chicoş Rostogan, viaţa şi operele, ediţie îngrijită, 

studiu, note de Nicolae Bârna şi Constantin Hârlav, Editura 

Karta Graphic, Ploieşti 

V. Plagiatorul plagiat. 110 ani de la Proces. Procesul 

Caragiale – Caion, antologie şi prefaţă de Mircea 

Coloşenco, Editura Karta Graphic, Ploieşti 

VI. Catalog de artă: Salonul de toamnă, editat în colaborare cu 

U.A.P. Ploieşti şi cu Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion 

Ionescu-Quintus“, Editura EditArt Ploieşti, noiembrie 2012 

VII. Caragiale şi istoria, Chipul lui Caragiale, „Întâlnire“ cu 

Caragiale, Paul D. Popescu, Editura Prahova 

VIII. natură în mişcare cu infantă/ flamingo şi fără măr, 

antologia de poezie a cenaclului Atitudini al Casei de 

Cultură „I.L. Caragiale“ a Municipiului Ploieşti, pe anul 

2012, prefaţă şi selecţie de Ieronim Tătaru 

VIII. Revista ATITUDINI, apariţie lunară, 24 pagini, an X. 

Redactor coordonator: Gelu Nicolae Ionescu 


