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Evenimente: 
 

 Mădălina DOMAN 
 

Lecţia de dragoste predată 

de Ana-Cristina Popescu 

 

Marți, 5 iunie, de Ziua Dascălului, la Casa 

de Cultură din Oțelu Roșu a avut loc o 

„acțiune de suflet“, după cum mărturisea în 

deschiderea evenimentului directorul Școlii 

Gimnaziale Nr. 3 din Oțelu Roșu, prof. 

Simona Țîru, prin lansarea a două volume de 

teatru, „Babilonie“ și „Reuniune“, autor Ana-

Cristina Popescu din Caransebeş, dar și prin 

reprezentarea pe scenă a piesei „Alternanță“, din volumul „Reuniune“, de către trupa „Șeherezada”, 

coordonată de autoarea celor două cărţi. 

La eveniment au participat profesori de la Școala Gimnazială Nr. 3 Oțelu Roșu, dar și din 

localitate, elevi, părinți ai elevilor și locuitori din zonă. 

Pr. Romulus Frîncu a prezentat o scurtă fișă biografică a autoarei, iar în ceea ce privește piesele 

de teatru din volumele lansate a concluzionat că mesajul lor îi îndeamnă pe oameni să fie mai buni 

unii cu alții, căci omul este o ființă socială, ce are nevoie de dragoste pentru a putea să reușească în 

viață. 

Ana-Cristina Popescu a prezentat cele două volume de teatru, afirmând că piesele din volumul 

„Babilonie“ , după cum anunță și titlul cărţii, doresc să contureze ideea de confuzie, dezordine. 

„Fiecare cred că a citit în Sfânta Scriptură“, a mărturisit autoarea, „istorioara despre Turnul Babel. 

Oamenii au încercat să construiască un turn pentru a putea ajunge la Dumnezeu, însă orgoliul lor a 

fost biruit prin amestecarea limbilor. Oamenii, pe tot parcursul vieții, au tendința de a se pierde în 

acest Turn Babel, din dorința de a obține tot mai mult în plan material“. Totodată, ea a mai precizat 

că piesele de teatru scurt din volumul „Reuniune“, cu toate că se adresează celor mici și pornesc de 

la jocurile copilăriei, povești sau istorioare biblice, sunt un îndreptar și pentru adulți în ceea ce 

privește educația copiilor. 

Prin piesa de teatru „Alternanță“, pusă în scenă de trupa „Șeherezada“ a Școlii Gimnaziale Nr. 3 

din Oțelu Roșu, Ana-Cristina Popescu a dorit să arate că omul oscilează pe tot parcursul vieții între 

păcat și virtute, și reușește cu ajutorul dragostei să biruiască viciile, mai puțin în cazul invidiei, după 

cum mărturisesc și Sfinții Părinți. 

În timpul lansării de carte, membrii trupei „Șeherezada” i-au încântat pe cei prezenți cu muzică 

folk. 

Activitatea culturală s-a dovedit foarte utilă prin mesajul ei – să fim mai buni, mai îngăduitori cu 

aproapele, punând mereu dragostea pe primul loc. 
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Reprezentație de teatru a trupei Șeherezada la Casa de Cultură din Caransebeș în cadrul Concursului 

de teatru organizat de Episcopia Caransebeșului „Viața sfinților“ – mai 2018 

 

 
Reprezentație de teatru a trupei Șeherezada la Reșița în cadrul Concursului de teatru organizat de 

Șc. Gim. Nr. 7 în colabrare cu Teatrul de Vest din Reșița – mai 2018 
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Reprezentație de teatru a trupei Șeherezada și lansări de carte, Andrada Brîndușa Keszeg, Adrian 

Popescu și Ana-Cristina Popescu la Timișoara în cadrul Asociației Constantin Brâncuși – mai 2018. 

 

Ion TURNEA 
 

Constantin Daicoviciu în sărbătoare 
 

Duminică, 20.05.2018, Primăria Constantin Daicoviciu a organizat sărbătoarea localității 

aniversând numele comunei ce și-a luat denumirea de la marele om politic și istoric Constantin 

Daicoviciu. S-au comemorat totodată 45 de ani de la moartea marelui istoic Constantin Daicoviciu 

și totodată 120 de ani de la nașterea acestuia. Constantin Daicoviciu, născut la Căvăran, localiate ce 

astăzi îi poartă numele a rămas un simbol istoric, politic şi cultural al cărăşenilor. A fost istoric, 

arheolog, politician, profesor, conferențiar, decan și rector al Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-

Napoca. În anul 1965 Constantin Daicoviciu a devenit membru al Consiliului de Stat sub 

preşedenţia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Odată cu sărbătoarea numelui comunei s-au aniversat și 100 de ani de la Marea Unire din 1918. 

Cu această ocazie Primăria Constantin Daicoviciu a organizat un program artistic cu dansuri și 

tradiții din Banat. Printre formațiile de dans popular ce au participat aș aminti „Zestrea 

Gugulanilor“. 

Deschiderea oficială a evenimentului a fost făcută de primarul comunei Constantin Daicoviciu, 

Daniel Boambeș. A mai luat cuvântul Matei Lupu, prefectul județului Caraș Severin. Programul 

artistic a fost prezentat de îndrăgitul om de televiziune, păstrător al tradițiilor și obiceiurilor 

strămoșești, Dan Liuț. 

Prin această sărbătoare, localitatea Constantin Daicoviciu, arată cât de important este să ne 

amintim de cei fără de care nu am fi fost ceea ce suntem astăzi. 
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Ion TURNEA 
 

După 40 de ani 

 

La începutul lunii mai  în biserica Episcopiei Caransebeşului cu hramul 

Sfântului Iosif cel Nou de la Paroş a avut loc întâlnirea de patruzeci de ani a 

absolvenţilor Seminarului Teologic Ioan Popasu din Caransebeș, promoţia 

1978. 

Momentul emoţionantei revederi a avut loc la Biserica Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș din 

curtea Episcopiei Caransebeşului. Absolvenții promoției 1978 au oficiat împreună Sfânta Liturghie, 

după care au slujit un parastas pentru profesorii și colegii lor mutați la Domnul. 

Dirigintele P.C. Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma a fost prezent în mijlocul absolvenților de acum 

patruzeci de ani și a strigat din nou catalogul. La apelul lui, seminariștii de ieri, aflați în Sfânta 

Biserică au răspuns prezent. 

După emoțiile revederii, a clopoțelului, după mărturisirile din momentul în care dirigintele i-a 

provocat pe ficare să destăinuie frânturi din viața lor, absolvenții Seminarului Teologic, din urmă cu 

patruzeci de ani, au mers la Pensiunea Ana de la Marga, situată la 18 km de Caransebeș, într-un loc 

mirific, un loc plin de verdeață, unde pădurea și apa izvorului din apropiere te ajutau să retrăiești 

amintiri vechi, însă de neuitat. 

La Pensiunea Ana de la Marga s-au depănat amintiri, într-o atmosferă plină de veselie și s-a 

rămas până a doua zi, când fiecare și-a luat rămas bun cu dorința de a se revedea cât mai curând, 

într-o atmosferă caldă și primitoare ca cea din mai 2018.  
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Emilia RIZEANU 
 

MĂ ROG DE TINE 

(Je prie en toi) 

 

Te caut 

Printre stele 

Prin visele mele 

Printre castanii în floare 

Printre visele-mi visătoare 

Sufletu-ţi obosit mângâind 

Ochii tăi gânditori gândind 

Şi faţa sufletului tău mângâind 

Cea dispusă-nspre soare. 

Mă rog de tine, din suflet 

Mă rog, dă-mi voie-ncetişor 

Să-ţi ating ca-n zbor, 

Cu palmele mele-nmiresmate, 

Acea parte-a inimii tale ce bate 

ascunsă, 

Nu-nspre soare, ci-n umbră 

Căci... simt că AICI tu eşti 

Printre castanii în floare 

ai inimii mele. 

 

 

Je prie en TOI..... 

 

Je te cherche TOI 

parmi les étoiles 

dans les marronniers en fleur 

parmi mes rêves rêveurs 

en caressant ton âme lasse 

tes yeux pensifs pensants 

et la face de ton âme 

du côté du soleil. 

Je prie en TOI, permets moi,  

je t'en prie 

de toucher même qu’une fois 

avec mes paumes pleines d odeur 

la partie de ton coeur 

que tu caches dans l ombre 

car .... Je sens : qu’ICI tu es 

 

LA CAPĂTUL LUMII 

(Au bout du monde) 

 

Dacă acolo tu eşti 

Du-mă - la capătul lumii - ca-n poveşti  

                                                                                          

- 

Dacă acolo există fericirea 

Dacă acolo-ţi voi găsi iubirea 

DU-MĂ! 

Să-mi atingă ca o boare sufletul 

Fericirea e ca... 

ca atunci când neaua se pune să cadă 

şi pierduţi în nesfârşita tăcere albă 

Mă întrebi: "unde eşti tu?" 

La capătul lumii 

eu îţi răspund eu 

La capătul lumii 

Te aştept 

 

ATUNCI… 

 

Te-am cunoscut 

 

Când ploaia îmi cânta în geam 

Şi se-ngâna 

Cu cântecul firav ce începea 

O simfonie-n lumea mea ascunsă 

Ca un ecou din vremi copile 

De purităţi şi gingăşii. 

Te-am cunoscut când orice cântec 

Era pe cale de-a se stinge, 

 

Când ploaia-ar fi murit şi ea, 

Când mut şi rece-ar fi rămas 

Plăpândul fir de gând… 

Te-am cunoscut 

Când întunericul mi se izbea 

De fiinţa-mi aproape îngheţată. 
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Ioan 

ANDREICA 
 

Plin de dor    

 
M-am trezit din 

somn aseară 

Plin de dor şi plin 

de jale 

De  o durere ce mă 

apasă 

Zi şi noapte tot mai 

tatre 

 

Mi-am amintit de mama dulce  

De meleagul meu natal  

Ce cu drag şi dor m-aş duce  

La căsuţa de sub deal 

Şi la răsărit de soare  

Am luat calea şi am plecat  

Ca să sting dorul meu mare   

De părinţi şi al meu sat. 
 

Supărare 
 

Luna plină  

căzuse în lac  

peste pădurea albastră 

a nopţii 

un uli  

deaupra cortului 

croncăne a supărare 

amintindu-ne 

ora plecării 

din platoul lui. 

 

Pr. Radu BOTIȘ 
 

Mai dalbă, Alba reîntregirii 

 

În Alba țării,sub 

cetate 

Sălășluiesc,de 

mult,eroi 

Răpuși cu dorul de 

dreptate 

Uitați,adesea,și de 

noi. 
 

Se aud sub crucile creștine 

Cum lacrimile curg șuvoi, 

Până la cer răzbat suspine 

Cu jind la pacea de apoi. 

 

La Alba Iulia,altarul 

Mai poartă-n catedrală semn, 

Iar peste țară,preasfânt,harul 

Scoboară la poporul demn. 
 

Mai dalbă,Alba reîntregirii 

Răscoală-n noi chemarea sa, 

Cu,pretutindenea,martirii 

Unirea sfântă va dura. 

 

 

Irina Lucia MIHALCA 
 

Fericire atinsă…  

   

 Prin carnea 

cuvintelor, dincolo 

de marginile vieții,   

 la chemarea 

umbrelor adormite,  

 poemele scrijelite pe 

trupul ei  

 încremenesc timpul.  

   

 Un vis inspirat din repetare, fragmente de 

inserții,  

 gesturi pictate 

 în aerul care vibrează,  

 o mână cuprinde pe alta,  

 un vis în care te pierzi, renăscându-te.  

 Un strigăt de disperare.   

 Aștepți clipa în care îngerii îți vor vorbi.  

 

 Dincolo de ape, în tărâmul în care limitele 

dispar,  
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 suntem călători prin contururi de vis,   

 prin contururi de realitate.  

 

 Cuvintele solare, proaspete, exuberanțe,   

 nedespărțite de trup, frenetice,  

 își poartă aroma trupului.  

 Din miezul lor fierbinte freamată,   

 de sub ruinile gândului țâșnesc,  

 își întâlnesc dublura,  

 cetăți de vis scot la lumină.  

 Totul este viu, strălucitor, palpabil, carnal.  

   

 Nu știi cum și nu știi când   

 o poartă de lumină ți s-a deschis în suflet,  

 lăsându-te să vezi   

 ceva ce nu mai credeai că există.  

 

 Zâmbea și te-a atins cu o curiozitate atât de 

dulce,   

 s-a uitat la tine a mirare, dar și a bucurie   

 că te-a văzut și te simțea.   

 Când te-a atins,  

 o conexiune ai simțit, 

 ca o comuniune de nedesprins,  

 de parcă erați legați și născuți odată.  

   

 Între două puncte se ascunde totul.  

 Un nume de alint din lumină, două diamante 

negre 

 responsabile cu cea mai luminoasă invitație 

 - de a păși pe o cale nicicând găsită,   

 cuvinte ce-ți exprimă sufletul, așa cum este 

dat,   

 un zâmbet și un râs despre care  

 nu știai că 

 mai poate exista în lumea   

 de care tocmai ai hotărât să te despărți.  

 

 Când nu mai credeai că există   

 cineva care să poarte veșmântul croit de visul 

tău,   

 ai luat o decizie - să nu mai cauți   

 și să pleci încet-încet,   

 dar, uite, dintr-odată, o vezi înveșmântată cu 

el  

 și-i vine perfect!  

   

 Nu ți s-a mai întâmplat   

 și încă stai și te freci la ochii sufletului și-ai 

inimii,   

 întrebându-te de-i adevărat  

 și nu o nălucire sau o încercare.  

 Îți acordezi simțurile   

 la trăirile și vibrațiile trimise,   

 atât de dramatic simțite uneori,   

 o recunoști pe cea pe care-ai căutat-o o viață,  

 și te  întrebi mereu: De ce? Și-abia acum?  

   

 Da, o iubești... așa, cu toți fiorii de iubire 

neîncrezătoare, câteodată,   

 și-ți trece teama când este lângă tine, cu tine,   

 și-i vezi zâmbetul și ochii strălucind   

 mai mult decât orice poate fi pus în 

comparație,   

 și râsul de copil fără de prihană...   

 și nu te  mai saturi,   

 și visezi din nou anesteziat   

 de aroma opiului iubirii ce i-o porți,   

 și-i mulțumești,   

 și nu mai poți să-ți dorești altceva   

 decât veșnicia iubirii.  

   

 Fericire atinsă cu vârful degetelor...  

 

Poartă spre Cer 
 

Din palma întinsă, fire de nisip se scurg în 

delta vântului. 

În orele clepsidrei, aluviuni de gânduri în 

zborul randunelelor. 

Sub povara trecutului neputinţa trăirii 

prezentului, 

petale de iris şi-albastre frunze vibrează în 

proiecţia viitorului. 

 

Când zidul uitării se prăbuşeşte,  

soarele-i mai puţin întins, vântul mai calm, 

punte între Cer şi Pământ, stăpâni ai timpului, 

dincolo de cuvinte. 

În oarbe oglinzi nu va fi mâine, nici ieri,  

din lumea umbrelor, peste flăcări,  

lacrimile pietrelor vor dezlega taina lor. 

 

Acolo, pe ziduri şi-n iarba ruinelor, şi-a scris 

numele de copil, 

mici hieroglife încrustate de curcubeul 

vechiului timp, 

Se-ntoarce cu gustul vântului şi-al sării pe 

obraji,  
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cu-aroma ploii în păr. 

Şi ea, fântâna înţeleaptă,  

ochi paşnic retras prin umbra deşertului sonor. 

 

Înconjurată de Lumină, porţile-i deschid 

lotusul  

cu o mie de petale spre infinit. 

Cu-a ei caldă privire, Teah întinde mâna  

să-i prindă pierduta-i suflare, 

uniţi şi-au regăsit vibraţiile universului, a 

geometriei sacre. 

 

Ştie doar, adevărata lumină străluceşte în 

mijlocul întunericului! 

 

Opreşte clipa, călătorule! 
 

Pe undele timpului alert 

derulezi şoseaua vieţii. 

Între sosiri şi plecări, 

rutina şi golul, mereu mâine, 

gânduri-capcană, ţinte, dorinţe, 

imagini, reţineri, amăgiri. 

Alergi printre bucurii şi lacrimi, 

somnul vieţii între leagăn şi cimitir, 

privind doar înainte uiţi trăirea,  

lumina, creaţia. Dormi încă. 

 

– Opreşte clipa, călătorule! 

E timpul schimbării, 

Trezeşte-te  

să te-ntâlneşti, la colţ de viaţă, cu tine! 

 

Trăieşte azi, respiră adânc clipa, 

alungă-ţi teama, 

nu amâna mereu altă zi, 

fără ezitări, ai încredere în adevăr,  

în tine, în corp, 

viaţă, alegeri, credinţe, 

nu te bloca-n ele, printre ruine, 

nu te răni, nu te victimiza. 

–Să nu uiţi niciodată, că viaţa 

e clepsidra zilei, zborul secundei acum! 

 

Mergi dincolo de minte, 

de urletele ei,  

de limite, 

nu te lupta cu ea! 

Recompune povestea albastră, 

infuzia de energie, 

deblochează jocul, recreează viaţa, 

primeşte abundenţa. 

 

În cântul iubirii ziua să-nceapă, 

deschide-ţi ochii, 

un salt, dincolo, de văzut. 

Fără regrete, la capătul staţiei, 

desculţ prin iubire, să spui: 

- A fost, a fost, a fost atât de frumos! 

Nu aruncaţi cu pietre 
 

Aşa simplu cum mi-ai redat, un zâmbet ai 

adus,  

printre vitraliile reflectate-n gânduri, 

fotografii şi aburii acestei zile. 

Ştiu, melancolia  

ne însoţeşte în paralela timpului ce trece. 

Să simţim doar clipa bucuriei! 

 

Noi, două mirate aripi în întuneric, 

căutăm răspunsuri prin atingerea aerului - 

respiraţia gandului, trecând printre noi, 

ne recunoaşte dorinţa zborului spre lumină. 

 

Prin peştera ideilor căutăm adevărul, 

din parfumul atingerii 

respirăm privirea gândului, 

dincolo de reflexia intersecţiei  

unei raze timide ce străbate  

răceala metalică  

a cuielor presărate în cale, 

vântul ne-adie vag sunetul mării. 

Aşa cum ai intuit, am fugit spre Helios... 

 

O gutuie e ca o lumină în fereastra timpului! 

Unde este oglinda? Unde să te privesc  

pentru a mă zări?  

Când te voi vedea cu adevărat? 

 

Nu aruncaţi cu pietre,  

oricând puteţi strivi o poveste, 

poate fi chiar viaţa ta,  

poate un alt timp... sau cine ştie?! 

Liniştea din cartea ei  

   

 Tot ce-ţi poţi imagina este real.  

 E o vreme să te îndrăgosteşti.  

 Lacrimi, dureri şi tu,  

 ca un copac în noiembrie,  

 galben-roşu şi trist.  
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 Nici clipele nu mai cred că exişti.  

 Între pietrele măcinate de timp,  

 în curgerea   

 cuvintelor necântate   

 e liniştea din cartea ei ascunsă.  

 

 Iubirea şi focul nu se pot ascunde,  

 iar tot jocul lor  

 iau calea stelelor.  

 Călătorind, visăm   

 şi trăim o iubire interstelară   

 în care inimile vibrează la unison.   

   

 Litera aceasta îţi spune despre  

 dragostea ta adevărată,  

 nedecuplabilă,   

 chiar şi-n timpul furtunilor solare,   

 căci ea iubeşte totul la tine,   

 de la zâmbetul tău poznaş 

 la firea ta încrezătoare.   

 Ziua de ieri o regăseşti  

 pe ghemul   

 din fir de aur al iubirii,  

 acolo unde sunt toate înşirate.  

 - E prea devreme să devin o stea,   

 deschide-ţi poarta, Fericire!   

 Şi lasă-mă în lumea ta!   

   

 Mergea desculţă prin păduri,   

 boabe de rouă culegea  

 ca setea să-şi adape.   

 Zâmbetul ei  

 îţi capturează inima,  

 un zâmbet fără de margini   

 şi răsăritul în priviri.   

 Ochii ei, negre diamante,   

 abisul plin de focul iubirii!  

 Cerul oglindit în ochii ei frumoşi,   

 n-a cunoscut stele căzătoare.   

   

 Ai decupat poarta care te înconjura 

 şi totul se varsă  

 în tine pentru ea.  

 - Inima mea ţi-e dăruită, copilă  

 cu suflet hăruit, fără de prihană,   

 pur precum izbucnirea   

 cea albă  

 din omăt a ghioceilor   

 spre lumină şi căldură soarelui!  

 Sunt strivit de dorul nebun de tine,  

 eşti o minune de suflet,   

 de iubire, de lumină, 

 tu eşti via mea, tu eşti  

 ceea ce izvorăşte, viaţa mea de acum!   

   

 Ultimă, speranţa suspină. 

 Iubirea prin 

 îmbrăţişarea inimilor   

 va fi binecuvântarea finală!  
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Melania Rusu CARAGIOIU   
                                            

GRUPAJ  DE  MICI AVENTURI LITERARE 

PENTRU COPII 

 

 

VITEAZUL 
Cocoşul „Creastă-citată” 

Picoteşte în poiată, 

Plictisit de iarna grea, 

Fără apă la cişmea, 

Fără fir de iarbă grasă, 

Fără nisip lângă casă, 

Fără un confort sumar... 

Doar boabe, după cântar. 

Cucuriguuu, cucurg’, 

Lungă-i iarna! 

Ninge! Frig! 

Noaptea vulpea dă târcol, 

Sunt nevoit să mă scol 

Să-l deştept şi pe Azor... 

Cucuiguuu, cucurig’! 

N-auziţi ce tare strig? 

Vezi? Vulpea cu mare zor 

A luat-o la picior. 

Ce v-aţi speriat, surate? 

Nu vă apăr eu pe toate. 

 

               PUI  DE  CUC 

S-a născut un pui de cuc, 

Într-o scorbură de nuc, 

Între pui de pițigoi, 

Pui plăpânzi, de pene goi. 

  

Cucul creștre năzdrăvan, 

Într-o zi cât într-un an... 

-,,Vreau cireșe ! Cu-cu, 

Cuc, 

,,Să mănânc,apoi mă duc !” 

,,Vin la anul înapoi,,. 

,,Frățiori mici, pițigoi...” 

  

   LA  MIERE 

  

Un urs supărat, 

Cam pofticios 

Și nemâncat, 

Umbla prin pădure,  

Dorind un pumn de mure. 

Dar murele sunt necoapte,  

Alunele sunt doar în lapte, 

Zmeura a fost ieri culeasă,  

Așa că el putea gusta doar... 

iarba deasă... 

  

Nu sunt nici șoareci, iar 

melcii, 

Trăiesc mai în vale, sub 

sălcii. 

  

De flămând ce era, 

Ursul nu mai vedea bine, 

Când tocmai dă peste un 

stup de albine ! 

Dar ca să iei mierea de la 

ele, 

Sărmane urs, ți-ar trebui 

două cojocele ! 

  

           PISICA  DE  GUMĂ 

  

,,O pisică am și strigă: 

,,Miau, miau, miau, 

,,Și mă intrigă, ! 

 ,,Îi dau lapte,  strigă iar, 

,,Parcă am pus-o pe jar... 

,,Îi dau puțină smântână, 

dar, 

,,Cât plămânii pot s-o țină 

,,Strigă iarăși miau, miau, 

miau... 

,,Oare ce-ar voi să-i dau. ? 

,,Poate –o doare o ureche, 

,,Sau poate moare de sete, 

,,Să vedem ce pot să fac, 

,,Cum pot reuși s-o-mpac  

?.. 

,,Miau. miau, miau, îmi 

strigă tare: 

-,,Nu vreau nimic! Nici 

mâncare ! 

,,Dar ca să nu mai am ton, 

,,Nu mă prinde de buton !!!” 

  

              JUCĂRIA  VIE 

  

Un ieduț avem acasă, 

E vioi și l-am dresat, 

Face salturi peste masă... 

S-a lovit, dar l-am pansat... 

  

Lapte bea din farfurie; 

Picătură, nu rămâne ! 

Azi, e cât o jucărie, 

Oare crește mare, mâine ? 

  

Clopoțelul de aramă,  

Galben și rotund, cum este,  

Unde e iedul, mă cheamă 

Și mereu îmi dă de veste. 

  

Blana lui e albă, moale 

Din inrele și cercei 

Iar lumini, mici rorocoale, 

De ochi blânzi, cum vezi la 

miei. 

  

Am fost cu el în pădure, 

Se ținea mereu de mine, 

Mi-a trântit coșul cu mure ! 

Numai de șotii se ține  ! 

  

     FAMILIE 

  

Sub acoperișul șurii, 

vrăbiile-n stuful gros 

Clădesc cuiburi căptușite cu 

puf cald și mătăsos. 

De aproape vezi o mie de 

intrări cât degetarul 

Și-n-năuntru se aude-n 

ciripitul des, cleștarul... 

Puiii mici, cât o alună stau 

golași în pat pufos 
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Ochii negri, cât neghina, 

scânteiază-n abanos... 

 .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   

.   .   .   .   .   .   .   . 

Când părinții aduc hrană, 

omizi molii și gândaci, 

Patru ciocuri stau deschise, 

așteptând ca să le-mpaci ! 

Puiii cresc, părinții zboartă, 

,,după treburi”, sunt grăbiți ! 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Iar când noaptea-ncet se 

lasă cu toții-adorm fericiți ! 

  

DOISPREZECE BOBOCI  

MULT  AȘTEPTAȚI 

  

Un gâscan pletos,  

Cu gulerul ros, 

Și dat cu catran, 

Însurat, viclean, 

Lipăie prin praf,  

Curg pene,,, canaf... 

Este furios,  

E din ,,pene scos”, 

Umblă teleleu,  

Fără de folos,,, 

De o vreme-ncoace,  

Gâsca mamă ,,zace” 

Într-un cuib de paie,  

Larg, cât o copaie. 

Poate mâine-n zori 

Scoate puișori- 

Bobocei pufoși 

Cu ochii sfioși- 

Boabe de neghină,  

Puful... de sulfină 

   

Lungă-i așteptarea,  

Cade înserarea, 

Dar tatăl gâscan 

Cu ochi de mărgean, 

Lipăie prin praf... 

Pene curg, canaf... 

Plin de nerăbdare,  

Mai face-o plimbare. 

   

Așteptând în zori 

 Cârd de... bobocei-puișori... 

 

Melania Rusu Caragioiu       
              

SCRISOAREA    UNEI   GĂINI, 

 

Drag puişorul meu nepoţel, 

 

     Nu demult am călătorit cu un camion deschis. Camionul era mare, roşu şi fîrnîia pe nas... 

     Eu stăteam împreună cu cinci vecine,  într-o ladă cu acoperiş şi pereţi de sîrmă.. 

     Ne-am distrat pe drum foarte bine fiindcă zburau multe păsări, soarele se juca mereu cu norii şi 

aveam la noi o cutie cu ,, amuse gueule’’, adică ceva de ronţăit, cum se spune, ca sa pierdem 

vremea. Pentru noi, aceasta era ceva de ciugulit, gustos si consistent. 

     Trecînd noi, pe lîngă o fermă, am văzut multe lucruri  intresante, dar ce m-a impresionat mai 

mult, era o surată de a noastră care se urcase pe o movilă de nisip şi se lăuda, cotcodăcind  foarte 

tare, anunţîndu-şi bucuria că a izbutit să facă un ou. 

     Găina respectivă se  recomanda spunînd că o cheamă   Cot Cot – Cotco Dac. Cunoscîndu-i deci 

numele, eu m-am hotărît să-i scriu despre mine, ca  să ştie şi ea, că şi eu sunt o eroină. Iata 

scrisoarea pe care i-am trimis-o: 

 

Dragă   Cot Cot – Cotco Dac, 

 

     Eu mă numesc  Cot şi locuiesc la ferma avicolă  de lînga cîmpul de lucernă. 

     Dar să o iau de la început, ca să mă cunoşti mai bine. 

     Înainte de a fi existat, eu eram un ou roşcat la coajă – vezi de aceea eu sunt roşie, iar patronul 

cînd vorbeşte despre mine zice că sunt de rasa Rhode Island. 

     După câte îmi amintesc, pe atunci, ca eram doar o fărâmă, o pată mică pe gălbenuşul oului. 

Cineva a luat cu grijă oul, l-a  măsurat, cu o verigă de sârmă, ca să vadă dacă trec examenul de 

aptitudine.  Numai dupa ce treceam acest examen, puteam avansa, ca să pot deveni o găină de soi. 

Gata, trecut acest hop, am fost aşezată, ca ou,  ce eram,  pe o ramă care avea cuibuleţe, cum au 

cartoanele de ouă. Apoi am stat  vreo douăzeci şi ceva  de zile într-un dulap confortabil, numit 

incubator. Acolo, în lăuntrul lui spaţios, aveam lumină, umiditate, temperatură potrivită şi termostat, 

un aparat care doza temperatura. Din când în când cineva mă întorcea, automat, de pe o parte  pe 

alta, ca să dorm bine. 
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     De vreo doua ori, cineva îmbrăcat cu halat alb, pe semne operatorul de la staţiunea de incubaţie, 

m-a expus la o lampă, ca să vadă dacă am crescut şi voi deveni un pui bun. Am trecut examenul cu 

succes şi  la sfârşitul somnului, cioculeţul meu a devenit atâta de tare  încât am perforat coaja oului. 

Atunci am respirat adnâc, am luat mult oxigen şi voind să-mi schimb poziţia, am ieşit din coaja 

oului. 

     Nu-mi dădeam seama dar mi se părea că nu sunt un pui frumos, iar  penele mici – puful, stătea 

lipit de mine. Dar puful a început să se svânte după câteva ore, şi aşa am devenit o frumuseţe de pui 

! 

     O fetiţă, care făcea acolo practică, m-a luat în mână şi m-a sărutat, spunînd: ,, Uite ce ochişori 

frumoşi are, şi ce aripioare tari!’’ 

     Aşa am început o altă viaţă. 

    Cred ca nici  găina – mama cloşcă, n-ar fi putut îngriji atâţia pui, câţi eram noi,  fiindcă eram o 

mulţime, multe sute şi poate chiar mii.. Aşa că am fost puşi în grupuri de vreo cincizeci de puişori, 

sub pulpana unei eleveuze – mama noastră artificială, mecanică, adoptivă. Eleveuza avea un bec  de 

la care primeam lumină şi căldură. Lângă draperia eleveuzei aveam hrană şi apă. 

     Ce-a mai fost la început, pănă ne-am mai disciplinat, călcam în străchini, cum se zice, eram 

muraţi din cap până în picioare. Vasul  rotund din care beam apă  era cu rigole, santulete, dar cum 

noi eram nişte ghemotoace, gâgâlice, tot reuşeam să ne udăm chiar daca ar fi  fost ar numai o 

picătură de apă. …………… 

Tainurile noastre  de mancare  aveau branza de vaci , malai,, vtamine , oua fierte mauntite si cite 

odata firimitri de vereata.. 

     Era sa de bine, era asa de vesel,, si ne fugaream între noi si, si ne ciuguleam mancarea care ne 

aungea unora pe spate. Si tare ne placea sa ii deranjam pe cei care dormeau. Asa am cescut si ne-au 

crwescut si primele pene. Acuma nu mai eram aşa de pufoşi şi de dragalaşi, dar acuma trecusem de 

,, creşă,, şi ram deja la ,, grădiniţă,,. Gata  Nu mai dormeam sub ,,eleveuyă,, ci ca nişte orătănii 

serioase ce devenisem dormeam în nişte mici ţarcuri. Primeam mîncare în jgheaburi,, apă în rigole, 

în care nu ne mai puteam bălăci. Devenisem bine educaţi. 

Şi aşa, din etapă în etapă am crescut, am învăţat să ne civiliyăm, deşi unii dintre noi mai loveau cu 

ciocurile în dreapta şi în stînga, Atunci fetele care ne supravegheau, iau izolat pe bîtăuţi. De fapt 

daca nu ştiau să se comporte bine în colectivitate, n+au decît sa traiască izolat si plictisitor. Aşa le 

trebuie , să le fie de învăţătură . 

     Timpul a trecut repede, şi cînd am împlinit şase luni, eram o domnişoara puicuţă, frumoasa şi 

trupeşă. Incepînd de aci am fost cazată în cotţul cu găinile, care încep sa facă ouă. Acolo primeam 

atîtea bunatăţi de mîncare, era atîta lumina , încît atunci cînd mi-a devenit roşie creasta, mi-a venit 

pofta sa câ și mai mult. Am fost totdeauna cântăreață, dar atunci am început singură, fiind eu însâ-

mi uimită de talentul meu. Cântam într-una. 

     Am început să primesc și să mănânc și mai multe bunătăți,  și lucernă proaspătă, verde și morcov 

ras, și câte și mai câte de nici eu nu mai știu cum le cheamă. 

     Și am început să fac ouă, dar unul dimineața și altul seara, câteodată două și al treilea noaptea. 

Atunci mi-am amintit de tine dragă surioară și îți scriu ca să mă laud  și eu. 

      Oricum, între viețile noastre este o diferență : tu trăiești mai mult și cu mai multe dificultăți. Eu 

trăiesc într-un paradis, trăiesc mai intens, dar după 3-4 ani voi fi pensionată și apoi voi ajunge – 

totuși o supă bună cu tăiței, din care le place atât de mult copiilor. 

    

(Notă: Autoarea fiind inginer agronom a lucrat o perioada la Statiunea de Incubație artificială- pui 

de găină, Iravicoop-Timișoara). 

                                           

Montreal, 2002 
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Briana Maria LIDA  
 

Ploaie de sentimente 
 

Sentimente, stări, gânduri, secrete, 

tot ceea ce cuprinde fiecare etapa a 

vieții și viața în sine se abat asupra 

oamenilor ca o ploaie. 

Oare peste câtiva ani va mai conta 

tot ceea ce simțim acum? Oare va mai 

conta cine a fost lânga noi și cine ne-

a lăsat la greu? Dar oare ce va fi de noi sufleteste,cat si trupeste? 

Oare o sa ducem o luptă cu noi însine pentru principiile si pentru ceea ce ne dorim? 

Nu vreau sa dau un raspuns nesigur, ci prefer ca în tacerea mea, sa vad lumea cu alti ochi si sa nu 

ma gandesc acum la ceea ce va fi,cât nici la ceea ce a fost. 

Ceea ce am învațat pâna acum a fost sa las trecutul în pacea lui și sa nu ii dau voie să ma tragă în 

urma pentru că a trecut,iar viitorul este ceea ce urmeaza,iar aceste este rezervat de Dumnezeu ,cât și 

de noi pentru ca daca nu incepem de acum sa închidem pentru o secunda ochii și sa ne dam seama 

de ce ne dorim,nu o sa știm nici mai târziu cum o sa trăim.Pentru o secunda am avut mii de întrabari 

la care nu gaseam răspuns,dar pentru acea secunda o sa ma zbat ca sa fie totul exact așa cum mi-am 

imaginat și așa cum am vrut eu sa fie. 

 Prezentul este ceea ce trebuie trait acum,trebuie sa îmî  trăiesc etapa în care deciziile nu sunt pe 

umerii mei si etapa in care vad si descopar lumea cu alti ochi,o etapa unica in viata pe care nu o voi 

mai putea recupera vreodata si pe care trebuie sa o traiesc acum pentru ca prezentul trebuie trait la 

maxim. E ceea ce eu numesc un paradis,dar cu sfarsit fizic si psihic,pentru ca sufleteste va fi mereu 

acolo..E ceea ce toti numesc copilarie. 

Poate pentru altii e o greutate si ne ceea ce isi doresc acum,dar va fi,si tocmai de aceea acele 

persoane trebuie sa le ofere mostenitorilor lor ceea ce ei nu au avut ceea ce nu au avut parte din 

familie,adica adica dragoste,afectiune,atentie si chiar timp.Poate ca unii copii chiar au nevoie de 

timp acordat parintilor lor,pentru ca nimeni nu da sfaturi mai bune decat propriul tau parinte si 

nimeni nu te poate ajuta mai mult decat mama pe care ultima oara ai lasat-o singura cand te-a rugat 

sa o ajuti si tata care munceste departe de voi pentru a-ti fi bine. 

Intr-o zi o sa te gandesti la o cale ca sa ii multumesti pe toti,dar nu o sa gasesti deorece toate 

toate se rezolva la timpul lor si singurul lucru pe care trebuie sa il ai este incredera pe sine,cat si 

increderea celui de langa tine. 

 Increderea celui de langa tine inseamna mai mult decat consideri sau mai mult decat necesar 

pentru ca poti avea in jurul tau oricate persona vrei,atata timp cat esti demn si ai onaorea de a-l 

respecta si incuraja pe cel de langa tine in ceea ce face si in ceea ce isi propune pentru a-si calca 

orgoliulin picioare pentru a demonstra ce poate. 

Fiecare persoana trebuie sa se impuna cu onoare,trebuie sa fie demna si demonstreze ceea ce 

poate.Trebuie sa isi scoata in evidenta calitatile si defectele pentru a demonstra cine sunt cu 

adevarat,bineinteles daca nu exista teama de a demonstra firea fiecaruia si de a-si arata abilitatile. 

Toata lumea are un anumit domeniu de activitate la care se pricepe si care ii este util,tocmaai de 

aceea trebuie sa fim atenti la fiecare detaliu si la cel mai mic lucuru pe care il facem.O singura 

secunda poate face diferent intre ce este si ceea ce putea fi.Daca vrei sa stii ce inseamna cu adevarat 

o secunda incearca sa traiesti la maxim momentul,sa te bucuri de fiecare clipa traita si sa lasi grijile 

sa dispara pentru ca doar asa poti fi fericit. 

Fericirea nu consta in situatii materile,cadouri sau vacante de lux,ci in timp,iubire si sanse.Timp 

pentru cei de langa noi si pentru persoanele care ne iubesc,iubire pentru ca asa am fost creati si 

pentru ca iubirea inseamna totul si sanse deoarece fiecare zi e o sansa.E o sansa si un moment 
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unic.Sansa de a face o amintire frumoasa sau de a-ti creea viata pentru ca din acea zi si o singura 

secunda e importanta si e ceea ce te poate defini. 

 In zilele in care traim,fericirera e totul invers, nu cere timp,nu cere pasiune,dragoste sau 

afectiune,cere interes si clipe de "senzatie" pe care mai tarziu le regreta foarte multe persoane.Tot 

ceea ce se intampla trebuie sa ne dea o lectie,trebuie sa profitam oarecum de aceasta oportunitate,de 

a invata din greselile lor deoarece asa avem ocazia sa ne trai sansa noastra unica si de a fi exact asa 

cum ne place noua,pentru ca pararea lumii orium nu conteaza,iar lumea vorberste indiferent de 

situatie si de ceea ce am face. 

E o lume rea care judeca o carte dupa coperta pe care o are si nu dupa filele scrise cu sentimente 

pe care doar un om le poate avea.O lume in care suntem judecati sau poate chiar batjocoriti de felul 

in care aratam si nu de felul in care ne comportam,mai ales in preajma oameniilor.Lumea nu se uita 

in oglinda,adica daca fiecare si-ar recunoste defectele si greselile poate ar fi altcumva,am fi mai 

linistiti si mai fericiti. 

 Tot ceea ce se desfasoara in capul nostru poate fi si ceea se intampla in jurul nostru.Poate fi ceea 

ce vrem noi sa fie si exact asa cum ne dorim noi sa fie doar daca ne-am da drumul la imaginatie,am 

dat fericirea la maxim si vorbele lumii mai incet.Ar fi totul asa cum ne-am imaginat dintotdeuna si 

asa cum am vrut noi mereu sa fie chiar daca asta inseamna sacrificii.Viselenu se indepinesc atat de 

usor pe cat pare,dar sunt vise pe care cu totii le indelpinim,unii poate mai devreme,altii mai 

tarziu,dar nu se opresc din visat si continua sa lupte indiferent de ceea ce au in suflet. 

Ceea ce admir la oameni,defapt la unii oameni este deminitatea si mandria alaturi de care se 

afiseaza.Oameni care nu se tem de parari sau vorbe urate.Oameni care desi au ceva in adancul 

sufletelor,pastreaza totul inchis acolo si au grija de ceea ce fac pentru ca nimeni sa nu treaca prin 

experienta lor si pentru a avea poate ceva mai bun decat atat.Chiar daca au luptat,in final au ajuns la 

ceea ce au vrut si s-au impus,au recunosut,iar acum sunt fericiti alaturi de o persoana iubita sau in 

locul au vrut sa fie de mult timp. 

Fiecare vis este facut pentru a fi implinit si pentru a lupta pentru ceea ce isi doreste indiferent de 

problemele sau grijile pe care le are.Important este sa fi fericit..Sa zambesti..Sa te bucuri..Sa fi tu 

insuti si cum ai fost mereu..Important e ca desi ai o suparare,trebuie sa zambesti,iar din punctul meu 

de vedere asta inseamna sa fi puternic si doar asa ii poti distruge pe altii,cu propria ta fericire. 

Lasa toate apasarile sa zboare.Lasa toate grijile de o parte.Lasa fericirea sa te cuprinda si visele 

sa respire.Da viata la tot ce vezi.Da un storp de culoare la un tablou trist,ofera ceea ce poti si 

impartaseste clipe de poveste cu cei dragi,iar necunoscutilor ofera-le un zambet,simplu si fara 

motiv. 
Tot ceea ce cauti e in tine.Tu esti unic si de neinvins,esti mereu acolo pentru altii,esti mereu omul cu 

zambetul larg care e gata-gata sa i-l ofere unui om trist.Esti o persoana de neinlocuit si o persoana pe care 

multi ar da sa o aiba,iar altii regret ca au pierdut-o. 

Cu sclipire in ochi si cu mii de vise in cap,pleci mai departe pentru a-ti creea experiente,pentru a cunoste 

noi persoane si pentru a-ti creea propria ta viata.Lasand linistea sa vorbeasca,calmul sa te cuprinda si 

fericirea sa te invaluie vei descoperi mult mai multe decat un om care face mereu si mereu in mod repetat 

aceleasi lucruri. 

Trupul e doar o coperta care protejeaza adevarata comoara,care ascunde sentimente si care e mereu 

judecat inaintea caracterului si a mentalitatii.Cultura nu e ceva ce inveti la scoala,cultura e ceva ce te ajuta in 

viata,sunt propriile experinte,sunt propriile cunostinte si propriile tale trairi.Nu te lupta sa f inteligent,lupata-

te sa fi destept pentru ca asta e adevarata ta valoare.Nu notele si nu institutiile prin care ai trecut te 

definesc,ci sentimentele,deoarece ele iti dau putere,ele te darama si tot ele te fac sa fi fericit.Ca om esti 

controlat de sentimente si de ceea ce esti dispus sa faci mereu,ai inramat tot in inima si esti gata sa asezi 

tabloul pe peretele sufletului. 

Fi mereu pregatit,chiar daca nu crezi ca poti sau nu crezi ca ceva este posibil,am invatat ca exact atunci 

cand te astepti mai putin,acel lucru se intampla si ai o noua oportunitate de care poti profita maxim. 

 Viata e doar una singura si trebuie sa fim pregatiti de toate partile ei, mai bune sau mai rele, toate sunt 

experiente pe care la un moment dat le impartasim si altora.Trebuie sa fim fixati pe prezent si pe toate 

momentele de fericire .In concluzie traieste clipa la maxim si nu lasa pe nimeni sa te distrugă. 
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Ben Todică 
 

Nașterea Eternității sau 

Cum mi-am pierdut pantalonii în Japonia 

 

Mă simt ca un brici de ras trecut prin cureaua ascuțirii. Să-mi fie oare sufletul briciul, iar 

cureaua, viața? Dar cine le folosește? Tot ceea ce trăiesc și declanșez în mine să fie oare motivul 

pentru care sunt aici? Dacă Dumnezeu știe și controlează totul, atunci cine e în spatele Lui? 

Era prin 1996, când românii abia uitau de fumul revoluției, când eu realizam ca temerar 

performanțe de nivelul Nadiei Comăneci pentru Ciudanovița, cățărat pe acoperiș în Melbourne, 

Australia unde la sugestia colegului meu de institut (inginer de sunet) sunt angajat de Prințul Florii 

de Lotus din Thaichung, Taiwan, care căuta un operator să-i filmeze un răsărit de soare în Aoraki, 

undeva în vârful muntelui Cook din Noua Zeelandă. El fiind grăbit, se angajează să-mi plătească 

toate cheltuielile, plus salariu. Era vara, în luna iulie. Mi-am luat concediu fără plată pentru două 

săptămâni și l-am urmat. Desigur că el avea un anturaj de mai mulți administratori și securitate cu 

el. Nu eram singuri. Ați văzut prinți pierduți? 

Am urcat după-amiaza cu mașina în vârful muntelui la o căsuță turistică, unde ne-am așezat 

bagajele și am ales poziția unde voi fixa camera în direcția răsărit. Am plantat trepiedul și am 

încuiat pe directive, în așa fel încât dimineața pe la orele 4, când urma să ne deșteptăm doar să 

fixăm camera în șezutul trepiedului și să-i dăm drumul. Durata înregistrării răsăritului cerută era de 

patru ore. Ce face prințul cu înregistrarea, e treaba lui. Am aflat mai târziu cât de spectacular e tot 

programul lui. 

După zece zile de călătorie în jurul părții de sud a țării ne despărțim, eu către Australia și el, spre 

Taiwan. 

Ajuns acasă, îmi văd de treburi. Eu locuiam singur. Văduv. Baiatul era însurat, la casa lui și, în 

ajun de Anul nou, ca printr-un blestem, dă faliment restaurantul de unde cumpărasem bilete ca să 

petrec revelionul. M-am trezit dintr-o dată singur cuc, numai cu o zi înainte de această mare 

sărbătoare. Și ce să vezi, frate? Cerul începe a se întuneca, și ce îmi vine mie, ieșind afară din casă 

și văzând o grămadă de păsărele care se agitau pe sub streșini, să mă urc pe casă și să curăț 

burlanele și streașina de frunze și alte gunoaie adunate de-alungul anului, ca în torentul ploii să nu 

inunde cuiburile și să moară puii păsărilor. 

Cum stam așa posomorât, cățărat pe acoperiș și curățam cu o lopățică, numai ce intră poștașul pe 

motoretă prin intrarea din fața casei și sună. Îi răspund de pe acoperiș și el îmi zice grăbit să cobor 

repede că este urgent, am un plic recomandat. Ce-o fi, Doamne? S-o fi întâmplat ceva rău acasă, în 

România? Omul pune întotdeauna răul înainte. 

Cobor și semnez. Desfac plicul și ce credeți? Înăuntru era un bilet de avion pentru a doua zi, 

dimineața, la ora 8, direcția Taiwan, Taipei. Sunt câteva țari, în general în NATO pentru care 

australienii nu au nevoie de viză. Așa că, privind în sus la păsărelele care de-acum zburdau vesele 

că am curățat streașina, le-am mulțumit pentru cadou, pentru surpriza cerească, un răspuns la gestul 

meu și am început să-mi pregătesc valiza. Biletul era plătit de prinț cu o invitație la un nou proiect: 

Muntele Fuji cu un nou răsărit de soare. 

Un moment în urmă eram deziluzionat și dintr-o dată în ceruri. Am ajuns în Taipei, unde prințul 

mă aștepta în porsche-ul său sport ca să mă ducă în orașul său de reședință, unde aveau o catedrală, 

Thaichung. Îmi face cunoștință cu  doamna, care ea este de fapt șefa supremă, Prințesa Florii de 

Lotus. Desigur că ajuns aici, fac o video-înregistrare și a răsăritului de soare taiwanez de pe muntele 

Yushan (Jade Mountain), prințul coroanei. La 3952m este cel mai înalt munte din Taiwan. La 

aproape 4 mii de metri înălțime era un aer atât de rarefiat pe munte încât la soare mureai de cald, 

soarele ardea, iar la umbră îngheța apa. Nu vă vine să credeți? Veniți aici! N-am tremurat de frig de 

când mama m-o făcut cum am tremurat pe You Sun. 
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M-a dat apoi pentru o săptămâna în grija unei familii, care să se ocupe de mine, să îmi arate 

împrejurimile și tradițiile lor. Densitatea populației e atât de mare, încât aproape tot teritoriul e 

populat. Chiar și pereții munților verticali sunt împănați cu lemn tratat sau bare de oțel pe care sunt 

construite case de locuit și chiar grădini pentru legume. Sunt câteva porțiuni de munte și deal care 

sunt rezervate turismului, pentru peisajul natural deosebit de frumos, și ca să vizitezi o pădure sau 

un deal, plătești un fel de intrare. Noi, cei din Australia și România nu realizăm cât de norocoși 

suntem să avem experiența spațiului liber. Cât am călătorit cu prințul de la aeroportul din Taipei și 

până în centrul țării, unde locuiește el, nu am trecut prin spații libere între localități. Toate orașele și 

satele sunt unul lîngă  altul. La un moment dat, l-am întrebat pe prinț, după două ore de călătorie, 

“dar când ieșim din Taipei?” La care el mi-a răspuns râzând că am trecut deja prin câteva orașe, iar 

pe autostrăzi nu am văzut indicatoare de viteză mai mari de 60 km pe oră, iar pe unele străzi din 

localități am văzut indicatoare de 5 km/h. Incredibil! Nu? Și asta se Întâmpla în 1996. Vreau să 

precizez că noi, cei din țările anglo-saxone nu avem în noi plantate formele de respect dintre clase, 

folosite înaintea numelor sau titlurilor în alte țări, iar eu când mă adresam lui direct, el râdea ca 

reacție la ignoranța mea. 

Pe durata șederii mele cu gazdele s-au organizat hârtiile de călătorie a anturajului prințului 

pentru Japonia, unde aveam misiunea de a filma răsăritul soarelui pe muntele Fuji. Acum cred că 

vreți să aflați la ce-i trebuia prințului serviciul meu și al răsăritului de soare. Ce a remarcat el la 

mine mi-a destănuit în Noua Zeelandă, sunt ochii mei de vultur, adică țintesc și am răbdare să 

urmăresc cum crește firul de iarbă. Am rămas surprins. Nu m-am gândit niciodată la asta. 

În catedrala mare de câteva sute de locuri, când începea sesiunea, pe peretele mare și alb din 

spatele prințesei și prințului se proiectează în timpul sesiunii religioase răsăritul soarelui în mișcare 

reală, timp în care el explică despre mica diferență dintre oameni, plante și animale, subliniind că 

diferența dintre un copac și om este numai de șase procente, iar restul de 94% suntem identici și 

asta ne face frați. Timp în care ne demonstrează prin exemple practice, comunicând cu plantele. 

Adică un exemplu ar fi: atașează de o plantă un galvanometru pentru a măsura schimbarea chimică 

în ea și apoi aprinde o flacără și spune că are intenția să dea foc plantei. Automat se vede 

schimbarea acului din instrument în jos. Alt fel de reacție e când îi spune că o iubește și îi cântă. 

Acul crește! Pe marele ecran, răsăritul soarelui e impresionant. Apare la început linia orizontului, 

după care intră soarele care începe să dezbrace munții și dealurile, apar localitățile și încetul lumea 

începe să mișune ca furnicile, mașini, trenuri, avioane, nori, vânt, păsări, tunete, ploaie sau lumină, 

gaze și plante care se trezesc la lumină. În general, populația stă închisă în încăperi sau aleargă 

continuu, fără să observe natura care le-a înlesnit venirea în astă lume. 

În Japonia, pe muntele Fuji, la 4ooo de metri a fost zapadă și azi e temperatura mai dulce datorită 

curenților marini dinspre zona ecuatorială. Condițiile peste noapte au fost mai bune decât în 

Taiwan. Japonezii sunt extraordinar de avansați tehnologic și nu s-a pus problema frigului în cabana 

organizată de gazde. Vreau să vă spun că organizațiile credincioase își au susținătorii lor în lumea 

secretă a samurailor și a clanurilor Yacuza, care asigură și deschid porți membrilor săi. Eu am fost 

doar parte din suita prințului, nu vorbesc japoneza și nici cantoneza și am fost sub protecția celui 

căruia prințul m-a încredințat, un securist. După filmarea extraordinară care a început pe la 3:30 

dimineața și s-a derulat revelând munții strălucitor înzăpeziți din jur, un răsărit care m-a impresionat 

într-adevăr mi-am adunat echipamentul și m-am alăturat anturajului în circuitul lui prin templele din 

lanțul orașelor Tokyo - Nagoya - Kyoto – Osaka – Hiroshima – Fukuoka, unde prințul ținea 

seminarii cu vindecări în grupuri de japonezi și în câteva ocazii, la personalități importante unde 

prințul era plătit să scoată spiritele rele din membrii anumitor familii sau ale caselor lor, mă refer 

aici la case cu câte cinci nivele și bazin de înot, lucru pe care nu și-l poate permite oricine în 

Japonia, unde doar prețul întregului oraș Tokyo cu suburbiile e ca cel al întregii Americi. 

Turul a durat zece zile. Pentru mine a fost o experiență interesantă visual și tradițional, 

neînțelegând nimic din ceea ce se vorbea acolo. Doar acum mă gândesc cum am avut curajul așa de 

unul singur să plec printre străini. Puteau să mă taie și să mă dea la porci și nu ar fi știut nimeni 
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nimic. După filmele văzute prin occident, puteam să-mi imaginez orice. Eu personal, nici în ziua de 

azi, după 21 de ani nu aș putea acoperi bănește o asemenea aventură. Însă nu despre asta voiam să 

scriu. 

Eu am lucrat de cum am pus piciorul în Australia, pe care am găsit-o cu zece ani în urma Europei 

la fabrica olandeză Philips, la secția de construit frigidere. Dacă în armată demontam Akaemul în 

30 de secunde și îl reasamblam tot în atâtea, un frigider îl fac bucăți cu o șurubelniță electrică în 60 

de minute. Pentru un necunoscător, pare imposibil. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru ca să 

înțelegeți ce mi s-a întâmplat în trenul cartuș la întoarcere din Osaka. În acea vreme, trenul rapid nu 

era atât de ermetizat ca și cel de azi, calculatorul era încă la începuturi, rezolva doar aritmetica și 

funcții algebrice, nu avea performanță ca cele de azi. Eram îmbrăcat într-un costum alb și cum nu 

mi-a picat bine la stomac ceea ce am mâncat în ultimile zile, nu m-am simțit prea bine și am tras un 

aer greu mirositor. Sigur că nu s-a simțit mirosul, pentru că eram în cantina vagonului, unde 

serveam masa, așa că m-am sculat ușurel și m-am dus la WC, cu intenția să mă dezbrac și să-mi 

spăl pantalonii, care aveau acum o pata mare în zona șezutului. Nu a fost greu să-i spăl în chiveta 

care e separată de WC, însă cum să-i iau pe mine uzi, pentru că avea și o marcă mare și urîtă pe ei, 

așa că mi-a venit ideea să demontez grila de la ventilație, cu intenția să-i țin câteva minute în aerul 

care intra vijelios de-afară, creat de mișcarea trenului și ghidat printr-un canal de aprox 10 cm pe 50 

crea un fel de turbo-curent, care natural sugea aerul din toaletă și-l propulsa afară ca să-i usuc, așa 

cum îi usca vântul pe sârmă, însă am considerat în acel moment că la viteza de 200 și km/h, timpul 

se micșorează. Așa că, ținând cont de experiența mea de meseriaș de la Philips, nu mi-a fost greu 

să-i înfund pe tube și  să-i am în vânt în câteva minute. Și cum mă bucuram eu așa, se aude deodată 

o bătaie urgentă în ușă!!!, moment în care mă sperii și-mi scap pantalonii în gura absorbantă. Ce mă 

fac acum? Pun repede grila în patru șuruburi, îmi iau chiloții uzi pe mine și haina o leg ștrengărește 

în jurul brâului și în maieu deschid ușa și ies afară în picioarele goale. Ăsta care bătea și voia să 

intre și el înăuntru, se sperie pentru o clipă, însă când m-a văzut (că eu sunt și voluminos) m-a 

confundat cu unul dintre  sportivii sumo și a început să facă plecăciuni în fața mea. (Sumo sunt 

adorați la ei, cum îl adorăm noi pe Hagi.) 

Astfel atrăgea atenția, adunând și pe alții să aplaude, eu pășind șocat, dar majestos în fundul gol,  

merg înapoi în vagonul anturajului meu. Toți s-au uitat uimiți pentru moment, după care s-au 

alăturat grupului care aplauda. Și uite așa, mi-am pierdut pantalonii în trenul cartuș dintre Osaka și 

Tokyo. Până  de curând mi-a fost rușine să povestesc despre această întâmplare, însă acum la vârsta 

imună pudismului românesc, mi-am făcut curaj, amuzându-mă de întâmplare. Avem o vorba în 

limba română, care spune ca ”rahatul” ne aduce noroc, bogăție!!! 

În trenurile cartuș de azi, în Japonia nu se mai poate întâmpla o asemenea aventură în tren, 

pentru că totul e foarte etanș și inaccesibil meseriașilor de orice calibru. Sunt video camere și 

senzori peste tot. Orice încercare de a-ți usca pantalonii, va fi tratată ca act de terorism. 

După această filmare în Japonia, nu m-am mai văzut cu Prințul, în ciuda faptului că dorea să mă 

căsătoresc cu un șofer de autobuz…, o șoferiță. Probabil, că mi-a fost sortit altceva și pentru asta, 

am ajuns în China. Alte forțe, alte încarnări și acolo!  

Acum mă simt ca un mugure gustativ trimis pe pământ, să am cât mai multe experiențe 

emoționale, să detectez cât mai multe mirosuri și arome divine, să văd culorile curcubeului, să aud 

vântul, să simt ploaia și atingerea tremurândă a primului sărut. Sunt oare într-un laborator numit 

Pământ? Oare cine e chimistul șef? O fi artistul ori militarul în spatele acestei păcăleli, numită viață, 

fericire, eternitate? Dumnezeu? Sau altcineva în spatele Său? Ca să mă decarteze într-un coș de 

gunoi. Sau poate, să mă felicite pentru performanța deosebită și să mă trimită într-o nouă 

constelație, cadou într-o nouă misiune. Și tot așa, la infinit cu un nou tren și o altă pereche de 

pantaloni. Aceasta e eternitatea? 
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Dragi români de pretutindeni, 

 

Ce se întâmplă de nu mai dați pe-acasă? 

 

Țara are nevoie de dumneavoastră, de noi, de talentul nostru și de experiența  acumulată în vest 

pentru a intra în rândurile economiei mondiale, a celor cu bună-stare, dar și cu viață bună. În zadar 

avem bani, degeaba avem trai, dacă nu avem viață. Viața nu este doar conviețuire, ci este adevărată 

trăire, este vie, doar ea este completă. Banii nu ne strâng în brațe şi nici nu ne mângâie la dor şi 

durere. Ce viață e aceea pe care n-o împărtăşeşti cu pământul tău, cu jocul şi hora din vatra 

străbună? 

Gospodarul român, România, "floricuța-floricuțelor", bucătăria şi grădina grădinilor... Cine le 

vorbeşte munților, câmpiilor cu flori, ca unor ființe dragi, îmbătându-se cu parfumul lor îmbietor, 

mir divin mereu proaspăt şi plin de simfonia vieții? 

"Să aibă şi ei, dar mai ales urmaşii-urmaşilor, o limbă vie şi eco-sănătoasă, cu adevărat 

omenească şi românească, între hotarele părinteşti şi de poveşti cu Feți-Frumoşi și Ilene Cosânzene, 

cu mioare şi ciobănei-păstori-Iisus, cu duh de adevăr şi duh de viață, coloană Brâncuşi nesfârşită de 

voievozi corifei!" 

Aici frate, suflet din sufletul poporului este, şi unde suflet e şi omenie e, cum doar la noi în patria 

Eminescu, şi limba română e.    

Aâta timp cât simțim românește şi ne este dor, să nu ne fie ruşine de cei de acasă că le suntem 

fii!  

Am strașnică speranță că încă mai putem face ceva pentru neamul moșilor și strămoșilor noștri, 

al mamei care ne-a hrănit la sânul său cu iubire necondiționată.   

 

Cu mândrie frățească, mândrie de român, vă îmbrățişez, 

 

~*~ 

Ben Todică, Radio Tv Producer  

Australia, Melbourne 

 

Dragi frați români, 

 

”Românul are o personalitate aleasă și frumoasă, un caracter înclinat spre bună înțelegere, spre 

hărnicie, spre simmplitate, fiind iubitor de societatea omenească în care trăiește, indiferent de 

prezența altor suflete de altă origine națională.  

Românul nu iubește simțul discriminării rasiale ori religioase, dar ține mult la credința și sfânta 

lui tradiție avută din părinți și străbuni! 

Noi Românii din Australia dorim unire și iubire între toate comunitățile românești trăitoare pe 

această Stea-Pământul, fiind Casa Mare, dăruită de Dumnezeu tuturor Neamurilor Creației Sale. 

Iubim Lumea precum și casa, masa și familia noastră Românească!” 

Și bineînțeles așteptăm și noi aceleași simțăminte frățești de la lumea din jur! 

 

Doamne ajută! 

 

Ioan Miclau al Gepiului si Cringilei, 

Biblioteca Mihai Eminescu, Australia 
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Pr. Romulus FRÎNCU 
 

2018 – Anul comemorativ al Făuritorilor  

Marii Uniri din 1918 în Patriarhia 

Română 

 

BIOGRAFIILE PARTICIPANȚIILOR 

DE PE VALEA BISTREI 

LA MAREA UNIRE DE LA 1918  

 

BUCOVA 

 

IOSIF ALBONI  

Fiul soților Iovana și Ianăș Alboni, locuitori ai comunei Bucova, Iosif a 

văzut lumina zilei la 12 august 1864. Primele clase le-a urmat în satul natal, a 

continuat cu Școala comerciala din Hațeg, pentru ca în cele din urmă să 

frecventeze și cursurile Școlii de brigadieri silvici de la Budapesta. 

De la tatăl său a învățat, în primul rând, să-și prețuiască neamul, să nu 

considere niciun sacrificiu prea mare pentru înfăptuirea deplinei eliberări 

naționale. De altfel, Ianăș Alboni – un timp primar în Bucova – a fost aruncat 

în temniță de către guvernanții maghiari pentru convingerile sale politice.  

În anii Primului Război Mondial el a fost constrâns să se înroleze în 

Armata austro-ungară și să lupte, ca sublocotenent, pe frontul din Italia, unde s-

a ales cu o rană. Însă, ca deputat al Partidului Național Român – Cercul Hațeg -

, Iosif Alboni a organizat în regiune lupta pentru realizarea Statului Național 

Român. Astfel, a participat cu dăruire la evenimentele din toamna anului 1918, devenind 

vicepreședinte al Consiliului Național Român local și comandant al Gărzii Naționale din zonă. 

Conduce un grup de ofițeri români din Hațeg la Caransebeș, pentru a stabili cu militarii români de 

acolo măsurile necesare intensificării luptei pentru Marea Unire. Prins de autoritățile austro-ungare 

și condamnat la moarte, reușește să evadeze cu ajutorul ofițerului rezervist Ion Pop Retegan, fost 

învățător la Bucova. Între semnatarii actului Unirii de la Alba Iulia îl aflăm și pe Iosif Alboni, 

conducătorul delegației din Cercul Hațegului. 

Până în anii războiului și-a exercitat profesia de brigadier silvic; din 1919 a activat, timp de 

20 de ani, ca primar, contribuind prin munca sa la consolidarea actului de la 1 Decembrie 1918. 

S-a stins din viață la Bucova, în ziua de 3 noiembrie 1941. 

Sursa: Ioan Munteanu, Vasile Mircea Zaberca, Mariana Sârbu – ,,Banatul și Marea Unire 

1918″, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1991, p. 159-160. 

 

BOUȚARUL INFERIOR 

 

PREOTUL ROMUL RACA  

S-a născut la data de 10 iulie 1860, în Bouţarul Inferior (Comitatul 

Hunedoara – Hunyad vármegye).  

A urmat cursurile Şcolii Gimnaziale din Beiuş, pe care a absolvit-o în 

1878.  

A fost hirotonit în 1888, iar apoi numit capelan în Silaș (Comitatul 

Timiș) unde a activat timp de 3 ani și 8 luni.  

Între 1891-1917 – preot paroh în Bouţarul Inferior.  

În 1892 devine membru al ASTRA (Asociaţia Transilvană pentru 

Literatura Română şi Cultura Poporului Român). 
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În 1900 înfiinţează Corul de copii, sub îndrumarea învăţătorului Simion Câmpeanu, formaţie 

care a activat până în 1903.  

În 1908 i-a fiinţă, tot din inițiativa lui, Corul mixt compus din adulţi (femei şi bărbaţi), pe 

trei voci, cu partituri de Ioan Vidu, sub îndrumarea învăţătorului Ioan Zepa. 

Între 1907-1917 a fost directorul ,,Reuniunii de Consum ca Societate pe Acţii Bouţarul 

Inferior”.  

Între anii 1917-1930 a activat ca protopop de Ulpia Traiana Sarmisegetuza.  

 În 1918, Romul Raca a condus delegaţia din Bouţarul Inferior la Marea Unire de la Alba-

Iulia, din care au mai făcut parte Iosif Agliceriu şi Dionisie Maciovan. 

Romul Raca trece la cele veșnice, la vârsta de 69 de ani, în data de 30 iunie 1930, la Clinica 

chirurgicală din Cluj-Napoca, fiind suferind de prostată.  

Este înmormântat în ziua de 2 iulie 1930, de un sobor de preoţi format din: Pr. Teofil Crişan, 

vicar din Haţeg – delegat episcopal, Pr. Iustin Bora – paroh în Bucova, Pr. Carol Paseha – paroh în 

Zeicani, Pr. Ion Peteanu – paroh în Bouţarul Superior, Pr. Leon Iubaş – paroh în Râul de Mori, Pr. 

Avram Ghidău – paroh în Clopotiva, Pr. Aurel Marila – paroh în Silvaşu Inferior, şi Pr. Valer 

Paveloni – paroh în Bouţarul Inferior. 

 

Sursa: Diecesa Lugoșului Șematism istoric, Lugoj, 1903, p. 514, 553, Registrul repausaților 

– Parohia Bouțarul Inferior. 

 

MARGA 

 

PREOTUL NICOLAE IVĂNESCU 

Viața și-a petrecut-o, în bună parte, în frumoasa comună bănățeană Marga, unde s-a născut 

la 29 mai 1874 și a decedat la 11 noiembrie 1943.  

După absolvirea Institutului teologic din Caransebeș a revenit în satul natal, funcționând ca 

preot timp de o jumătate de veac între anii 1893-1943.  

Când s-a constituit Consiliul Național Român Marga, printre cei aleși era și preotul Nicolae 

Ivănescu, dovadă incontestabilă a prețuirii de care se bucura din partea consătenilor. La 27 

Noiembrie 1918, Adunarea Electorală din Caransebeș alege 5 delegați la Marea Adunare Națională 

Română; între ei și preotul Nicolae Ivănescu din Marga. Numele lui se află în Marea Carte a Unirii 

a Muzeului din Alba Iulia. Aceasta explică și faptul că a fost consilier al Comunității de Avere 

(descendenta fostului Regiment grăniceresc nr. 13 din Caransebeș, instituție care avea 94 de sate 

membre), și cenzor al Băncii Banatului.  

La 1 decembrie 1918 a reprezentat, în cetatea lui Mihai Viteazul, Cercul electoral 

Caransebeș. 

 

IOSIF OLARIU  

 

S-a născut în comuna Marga, la 11 septembrie 1880. La 18 ani, în 1898, absolvește Institutul 

teologic și pedagogic din Caransebeș, secțiunea pedagogică, după care revine, ca învățător, în satul 

natal.  

A publicat materiale în diverse gazete ale vremii, între acestea numărându-se „Tribuna 

poporului” din Arad. Pentru meritele sale profesionale, pentru pestanța sa, a fost ales membru în 

comitetul de conducere al Sfatului învățătorilor români din fosta graniță militară a Severinului, 

constituit la 21 noiembrie 1918 la Caransebeș. Sfatului învățătorilor a trimis doi delegați la Alba 

Iulia, unul din ei fiind Iosif Olariu din Marga.  

În 1919, cu prilejul instaurării administrației românești în sudul Banatului, Iosif Olariu a 

întâmpinat, în fruntea corului din Marga, trupele române și franceze. Până în anul 1928 a funcționat 
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ca învățător în comuna de baștină. În intervalul 1928-1931 a fost subrevizor (pentru satele din Valea 

Bistrei) în plasa Caransebeș. În 1963 a decedat, la Reia, în județul Hunedoara.  

Împreună cu cei doi împuterniciți, Nicolae Ivănescu și Iosif Olariu, au mers la Alba Iulia și 

Ion Jompan, Ion Olariu, Martin Novac, Avram Beg, tinerele învățătoare Silvia și Cornelia Olaru. 

Sursa: Ioan Muntean, Vasile Mircea Zaberca, Mariana Sârbu, – „Banatul și Marea Unire 

1918”, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1991, p. 222-223, 242. 

 

MĂRU  

 

PREOTUL POPOVICI GHEORGHE 

Fiul lui Gheorghe și Floarea Popovici, s-a născut în Măru, în 30 iulie 1887, provenind dintr-

o familie de tărani. În perioada 1906-1909 urmează cursurile Institutului Teologic din Caransebeş. 

A fost hirotonit preot în 28 mai 1910 de către vrednicul de pomenire Dr. Elie Miron Cristea, 

Episcopul Caransebeșului, fiind primul preot hirotonit de către viitorul Patriarh al României.  

La 28 mai 1910 este instalat ca paroh în Măru, unde duce o activitate intensă pe plan 

bisericesc, cultural, naţional şi economic, începând cu munca de reconstruire a bisericii şi a şcolii 

din Măru. A fost continuatorul unui şir neîntrerupt de peste 200 de ani de preoţi cu numele 

Popovici, fiind ginerele preotului Dimitrie Popovici, în parohia Măru. Datorită frumoasei și 

fructuoasei activități, a primit căteva distincții : brâul roșu, blana roșie pentru râvnă, medalia 

,,Răsplata muncii pentru biserică și construcții școlare”. 

Ca preşedinte al Sfatului Naţional Local a participat la Adunarea Naţională de la Alba-Iulia 

la 1 Decembrie 1918. 

Într-o declaraţie preotul îşi amintea cele trăite în perioada războiului astfel:  

„În ziua de 12 august 1916 mă aflam în Haţeg la târgul de ţară, care mişuna de armată 

austro-ungară şi cum târgul s-a amânat cu o zi, am rămas acolo. Citind nişte gazete, m-am trezit în 

spate cu un strajămeşter (plutonier) de jandarmi înarmat, care mă întreabă dacă mă pot legitima, în 

ce cauză sunt eu acolo. Băgând mâna în buzunar să-i arăt certificatul de la notariat, mă opreşte, 

spuind să merg în camera, care o am la hotel. Sub poarta hotelului văd alţi jandarmi şi poliţişti, care 

mă aşteptau. După ce intrarăm în odaie, încuiară uşa şi abia cum îmi dădui seama că sunt bănuit ca 

spion, fiind îmbrăcat cu jiletă închisă preoţească. Arăt certificatul crezând că ajunge pentru a mă 

justifica, dar sunt îmbrâncit pe pat şi lovit peste obraz să arăt alte dovezi. Scot tot ce aveam în 

buzunare, bani, notiţe. Acum începe percheziţia. Sunt întrebat de ce am atâţia bani la mine? Apoi ca 

să-mi dau seama de notiţele şi calculele de pe nişte hârtii, alte îmbrânceli şi înjurături, când aflară o 

nenorocită de scrisoare prin care îl rugam pe preotul din Crâjma să facă o înmormântare în parohia 

mea Mărul. Am putut scăpa din încurcătură, după ce se convinseră telefonic la notariat, că într-

adevăr a fost mort în parohie. A urmat apoi percheziţia saltelei, perini, soba, duzile de la sobă, 

cenuşa, parapleul ce-l aveam. Satisfacţia mi-am luat-o la Bouţarul Inferior, unde dându-mă jos din 

tren, am fost întâmpinat de părintele greco-catolic Romul Raca cu care eram înrudit, căruia i-am 

povestit ce am păţit. M-a invitat acasă la el să iau masa. Aici am aflat ascuns pe un locotenent din 

armata română, care trecuse munţii să ia informaţii. I-am povestit tot ce am păţit şi ce am văzut în 

Haţeg. El la rându-i m-a mângâiat că poimâine noaptea, adică spre Sfânta Mărie Mare, armata 

română va trece Carpaţii. Cu acest secret în inimă am venit acasă. După adunarea de la Alba-Iulia la 

care am participat cu încă doi ţărani şi d[octo]r Nic[olae] Table ca delegaţi ai comunei, am spus în 

ziua de 21 noiembrie st[il] v[echi] poporului la biserică felul cum a decurs măreaţa adunare şi în 

cântece patriotice am părăsit biserica. Poporul, care avea de mult să-şi facă socoteala cu ovreiul 

Geza Fischl, cuibărit aici de 40 de ani şi care era agentul tuturor guvernelor maghiare, pentru care 

servicii armeanul subprefect Aurel Isckutz îl pusese primar spre batjocura noastră, i-a devastat casa 

în noaptea sărbătorii din 21 noi[embrie] st[il] v[echi] iar familia a scăpat cu fuga. În miezul nopţii 

din 9 dec[embrie] st[il] v[echi] jidanul a adus din Caransebeş 40 de soldaţi sârbi şi 20 de jandarmi 

maghiari. Tocmai când mă pregăteam să îmbrac reverenda spre a merge la biserică, îmi intrară în 
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curte 2 jandarmi şi doi soldaţi sârbi, declarându-mă arestat. M-au dus între baionete la cazarma 

jandarmilor. Aici, căpitanul Gaspari îmi vorbeşte de moarte prin glonţ sau spânzurătoare pentru 

păcatul de a fi arborat tricolorul la biserică şi şcoala satului, unde am ordonat, ca preşedinte al 

sfatului naţional, darea jos de pe frontispiciu a pajurei maghiare. Apoi pentru participarea la Alba-

Iulia şi îndemn la rebeliune. Am fost apoi trecuţi la şcoală, care era alături şi puşi cu faţa la perete 

cu ceilalţi deţinuţi, iar în mijlocul sălii două puşti mitraliere gata de tragere. Făcându-se interogarea 

până noaptea, eu am fost lăsat la urmă, când mi-am făcut apărarea, după care am fost declarat 

arestat. Abia atunci mi-am dat seama cum m-am jucat cu viaţa stând acasă, ştiind că sunt pe lista 

neagră şi ce rău am făcut că nu m-am refugiat la Bouţarul Inferior, unde ajunsese armata română. 

Noi, cei din Severin, mai stăturăm 10 luni sub teroarea lui Isckutz viceşpanul Lugojului, până ce 

merseră deputăţia bănăţenilor din Lugoj sub conducerea venerabilului protopop d[octo]r G[heorghe] 

Popovici şi [a] episcopul[ui] Frenţiu la Bichiş- Ciaba la M[aiestatea] S[a] Regele Ferdinand I 

predându-i memoriul, prin care am rugat preluarea imperiului şi asupra Lugojului. Am fost 

satisfăcuţi pe loc, fiind numit prefect d[octo]r George Dobrin pe care îl aduserăm cu triumf în Lugoj 

spre dezamăgirea ungurilor şi jidanilor de aici”. 

În timpul reformei agrare  din perioada 1923-1927, intervine în vederea împroprietăririi 

săracilor din sat cu pădure din terenurile de pe Șasa. 

În anul 1935 Uzinele Călan, Nădrag și Ferdinand hotărăsc construirea unei  hidrocentrale pe 

teritoriul satului, astfel intervine cu fiul satului Dr. Nicolae Table, pe atunci secretar general al 

municipiului Timișoara, pentru introducerea curentului pe sradă și în fiecare casă. 

Preotul Gheorghe Popovici parohul comunei Măru s-a stins din viaţă în etate de 75 de ani în 

ziua de 5 noiembrie 1962. Înmormîntarea a avut loc în ziua de 8 noiembrie 1962, prohodul fiind 

oficiat de Cucernicul Părinte Dimitrie Grama protopopul raionului Caransebeş, înconjurat de un 

sobor de preoţi. Despre activitatea şi meritele defunctului au vorbit Prea Cucernicia Sa Părintele 

protopop Dimitrie Grama şi Cucernicul Părinte Nicolae Şuşoi din parohia Crîjma. 

Este îngropat în cimitirul satului, contrar dorinței sale de a fi îngropat în cripta din biserica 

ctitorită chiar de el. Peste ani, acest lucru s-a împlinit cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte 

Lucian, Episcopul Caransebeșului, și prin purtarea de grijă preotului paroh Negrei Nicolae, care, în 

anul 2010, îl deshumează și îl îngroapă în cripta amenajată în biserica parohială. 

 

Sursa: 1. Sebastian Stanca, „Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 

neamului (1916-1919)”, Editura Argonaut și Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015, p. 217-

219; 2. Revista „Mitropolia Banatului, Anul XII, Nr. 1-2/1963, p. 108. 

 

 

Pr. George Adam 
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Ana-Cristina POPESCU 
 

Pendulând între 

știință și impostură 
 

Vineri, 20.04.2018, 

scriitorul Radu 

Praschivescu, cu 

prilejul evenimentului 

„Zilele Credinței și 

culturii la Caransebeș“, 

ediția a XII-a, și-a lansat două dintre volumele sale „Cartea râsului și a cercetării“ și „Două mături 

stau de vorbă“. Ambele volume au fost publicate în 2017 la București, Editura Humanitas. 

Au fost prezenți la lansare oficialități ale Caransebeșului, dintre care aș aminti primarul orașului 

Caransebeș, Felix Borcean, directorul Casei de Cultură „George Suru“ din Caransebeș, Ioan 

Cojocariu, reprezentanți ai Episcopiei Caransebeșului, profesori, elevi și oameni ce iubesc 

literatura, arta cuvântului. 

La început a luat cuvântul profesoara Bistrean Sanda Ionela citând din cărțile autorului, dând mai 

apoi cuvântul autorului să prezinte cele două volume. 

Autorul Radu Paraschivescu mărturisește că a scris volumul „Cartea râsului și a cercetării“ din 

„respectul pentru cercetarea profesionistă, pentru desţelenirea atât de necesară a solurilor 

neprietenoase, pentru porţile pe care le poate deschide mintea mereu febrilă a omului.“ A arătat în 

volumul său că descoperirea roţii, a focului au fost rezultatul unor cercetări, de asemenea și 

tehnologia de care ne bucurăm astăzi, internetul, telefonia mobilă au fost de asemenea tot rezultatul 

cercetării, a muncii, a înțelepciunii omului. În antiteză cu această muncă de cercetare, la polul opus 

ei, a expus că se află înșelătoria „Cu toate acestea, e vital să poţi distinge între vizionarism şi 

impostură. Între geniu şi şarlatania de ultimă speţă “. Pentru a discerne între geniu, cercetare și între 

șarlatanie, pentru a înțelege ce este știință și ce este impostură e suficient să privești la roadele lor. 

Un medic printr-un tratament adecvat reușește să vindece un bolnav, însă o pulbere miraculoasă nu 

poate să facă acest lucru afirmă scriitorul în nenumăratele exemple din volumul său. Prin urmare 

scriitorul Radu Paraschivescu prin volumul „Cartea râsului și a cercetării“ și-a propus a „cerne grâul 

cercetării benefice de neghina escrocheriilor“. 

„Cartea râsului şi a cercetării“ a fost structurată de scriitor în două părți, secțiuni. În prima parte 

scriitorul a semnalat „câteva zeci de cazuri de impostură românească“ şi consecinţele lor, dar și de 

impostură internaţională. „În a doua secţiune a cărţii, rezervată străinătăţii, fiecare articol de ziar sau 

de revistă e însoţit de un comentariu [...] în registru ironic.“ din partea autorului. 

Volumul „Două mături stau de vorbă“ a luat ființă în urma unei colaborări a scriitorului cu postul 

de televiziune Digi 24. „Cu aproape doi ani în urmă, Dan Turturică mi-a propus să scriu un text pe 

săptămână pentru site-ul www.Digi24.ro, pe care-l coordonează împreună cu Dinu Gheorghe Jr.“ 

spune autorul în argumentul volumului. „Zecile de texte adunate în „Două mături stau de vorbă: 

Scene românești“ reprezintă rezultatul unor selecții. Am strâns aici materiale care mi s-au părut mai 

percutante, mai actuale, mai puțin expuse datării. Hotărârea de a le pune între coperte ține de 

dorința de-a le vedea ajunse și sub ochii celor care nu citesc bloguri sau site-uri, preferând mai 

departe versiunea cărților pe suport de hârtie.“ 

Textele publicate în volum prezintă ironic actualitatea românească. 

În primul capitol „Micul cel mai mare“, românii au intrat în cartea recordurilor printr-un mic 

uriaș, fiind pasionați de superlativ, „de produse care ies din conturul normalității“. De la micul ce 

sfârâia pe grătare s-a ajuns într-o carte, nu pentru că ar fi avut cineva niște calități deosebite, ci din 

dorința de grandoare „Opriți grătarele, vorbește domnul Geoană! Slugărnicia unsuroasă de partid a 

sunat de puține ori mai mustos. E imposibil ca după un asemenea apel să-i mai sară cuiva muștarul. 

http://www.digi24.ro/
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Și e greu de crezut că, citind într-o altă lumină lucrarea lui Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, greu 

clasabilul Vanghelie nu va fi fost tentat să scrie la rându-i un eseu cu titlul Aspecte ale micului. Mai 

ales că i s-au creat condiții“. În volum scriitorul critică ironic plagiatura, furtul intelectual, critică 

emisiunule de televiziune gustate de oamenii creduli în capitole precum „Te vindecă de-ți merge 

Fulga“ sau reclame la diferite produse în capitolul ce dă și titlul volumului „Două mături stau de 

vorbă“. În capitolul „Afară cu Shakespeare!“ privește ironic acțiunea unui profesor de a depărta 

elevii de literatura clasică. „Între America lui Twain și România e mai mult decât o aruncătură de 

baltag. Numai că distanțele se comprimă când analizezi două opere literare în virtutea prezumției de 

rea-intenție. Și când în loc să le explici elevilor contextul istoric, ți se pare mai comod să dai statuile 

de pe socluri și să le pui frunze de viță în locul sexului.“ Până la urmă, după părerea mea, a renunța 

la literatura clasică e ca și cum ai renunța la origini, la istorie, la fundamentul unei case, căci doar 

acoperișul e important, nu și baza, iar scriitorul Radu Paraschivescu prin exemplele din capitolul 

„Afară cu Shakespeare!“, tocmai acest aspect a dorit să-l surprindă, a renunțării la rădăcini, iar fără 

rădăcini nicio plantă nu poate să trăiască. 

Capitolele volumului „Două mături stau de vorbă“, nu doar că surprind o actualitate românească 

tristă în care sunt promovate false valori, dar sunt pline de învățături. Volumul critică incultura și 

prefăcătoria „O țară unde lumea nu mai citește adulmecă lacom Cartea – e adevărat, a 

Recordurilor.“ 

Ambele volume sunt o pledoarie în favoarea culturii, condamnând falsitatea, nonvaloarea. 

La finalul lansării volumelor a luat cuvântul profesorul Petrișor Rada mulțumind scriitorului, 

pentru că a răspuns pozitiv invitației de a lansa „Cartea râsului și a cercetării“ și „Două mături stau 

de vorbă“ și la Caransebeș. 

 

Cenaclul Asociației Constantin Brâncuși, Timișoara, 26.05.2018 

 

Antuza Valentina Dârlea 

 

Despre romanul „Conflicte“, 

autor Ana-Cristina Popescu 

 

Pe tot parcursul romanului scriitoarea oferă 

cititorilor o serie de conflicte. 

Romanul este structurat pe 13 capitole, 13, număr 

fatidic,  capitole în care prezintă viața reală a unor 

personaje. 

Personajul principal, Dariana Mincu, este urmată 

de alte personaje principale precum Ion Văran, dar și 

foarte multe personaje secundare și episodice. 

Primul capitol, Redefinire, cere meditația cititorului. Dariana are un vis ce se repetă timp de o 

lună, noapte de noapte. Operarea cu simboluri îi dă prilej romancierei să ilustreze multiplele 

conflicte pe care viața le oferă omului, stânca, anotimpurile pe care unii oameni nu ajung să le 

treacă în totalitate, pietrele, piscul vertical, prăpastia, teama Darianei de a se prăbuși, teama de 

moarte, iarba, iluziile, scânteile, cristalul, flacăra vieții, cuvântul ce-l poate înălța și îl poate ucide pe 

om, teama de cerc. Viața omului este o continuă alergare în cerc. 

Apare în roman imaginea unui bătrân ce cară un căruț cu vechituri ce veghează asupra satului. 

Alte simboluri întâlnite în roman sunt bunătatea, blândețea, smereniea, răbdarea. 

Autoarea folosește dualitatea bunătate-răutate, dărnicie-egoism, corectitudine-bârfă, prietenie-

dușmănie, modestie-lauda de sine, în relațiile Darianei cu unii colegi, iar în relațiile cu părinții 

întâlnim simplitatea Darianei - extravaganța părințiilor. 
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În roman apar unele conflicte precum conflictul între copil și părinte, între un elev și Dariana, 

conflictul între tinerețe și bătrânețe, un conflict de natură religioasă, între iubire și rațiune. În finalul 

romanului rațiunea învinge. 

Deosebite sunt dialogurile dintre Dariana și Ion, dintre Dariana și bătrâna ce simbolizează 

înțelepciunea. 

Apar date de monografie, dovada faptului că este un roman realist. 

Descrierile sunt încărcate de lirism, casa bătrânei, portretele personajelor. 

Nu sunt de ignorat nici regretele, Dariana a regretat după o prietenie greșită, însă a avut nevoie 

de această maturitate. Ovidiu e mâna salvatoare a Darianei ce o ajută să escaladeze și ultima bucată 

de stâncă. 

Sfaturi din roman „Nu poți să tăiești în umbra unui om, ci trebuie să fii tu însuți“ spune autoarea. 

Să lași loc de bună ziua și să-ți respecți cuvântul dat. 

 

Maria Secula 

Despre „Cristal“ autor Ana-Cristina Popescu 
 

„Printre pietre“, o Ars poetica a autoarei. Sunt caracteristicile Șeherezadei, ale înțeleptului. Se 

poate remarca citind această proză scurtă din volumul „Cristal“ profunzimea cercetării, autoarea e 

surprinsă vorbind cu pietrele, intrând în profunzimea ființei lor, căci pietrele se definesc prin 

durabilitate. Întâlnim dorința de a trece în spațiul veșniciei care nu se face oricum în viziunea 

autoarei.  

Legătura cu locul, suferința că în ultima vreme orele de istorie s-au împuținat și copiii nu sunt 

îndemnați să-și iubească locul. Legătura cu pământul e extraordinară în exemplul păianjenului din 

carte sau a melcului ce e stăpân în cochilia lui. 

În volumul „Cristal“ se cere să cunoaștem sunetul mut al deșertăciunii lumești, să ascultăm 

muzica lumii, pe urmă să ardem, să fim flacără. Autoarea nu s-a temut de ardere, de sângerare și 

rezultatul e cel pe care îl vedem astăzi prin volumul Cristal. 

 

Monica Condean 

Despre „Cristal“ autor Ana-Cristina Popescu 
 

Am considerat „Cristal“ o floare de mină prin forme pe care autoarea ne invită să le cunoaștem, 

unele au rol protectiv „Eu sunt răspunzător de floarea mea“, „Bătrânii“, „Captivi în cerc“, unele au 

rol energizant „Zâmbete“, altele curativ „Lovit de fulger“, altele de ocrotitor didactic „Focul ca 

simbol“. 

Aceste eseuri de cercetare sunt demne de apreciat. 

Tematica eseurilor e bogată, zguduitoare. Fiecare eseu are o concluzie la final, cauza acestuia, 

tema eseului, maxima acestuia. 

Toate eseurile au caracter moralizator. 

 

Silvia Hârceagă 

Despre „Reuniune“ autor Ana-Cristina Popescu 

 

Este următorul volum de teatru după „Paradigme“, „În colivie“ și „Sinusoide“. 

Trei dintre piesele din carte au fost puse în scenă cu elevii.  

Volumul cuprinde 26 de piese de teatru scurt dintre care cinci sunt monodrame. 

Personajele pieselor de teatru sunt rar numite. Ele sunt numite x, y, înțeleptul, pentru a da 

senzația că oricine se poate identifica cu ele. 

Decorurile sunt simple, comune cu acești actori mici. 
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Despre acțiune, acțiunea este simplă, dar dinamică, vioaie, pentru că personajele cântă, se joacă, 

se ceartă, căci autoarea se adresează copiilor. 

Tema pieselor este inspirată din jocurile copiilor, dorințele lor, dar tematica pieselor se adresează 

mai mult adulților care trebuie să vegheze asupra educației copiilor de aceea autoarea creează viicile 

ca să fie corectate prin opusul lor, virtuțiile. 

Învățătura este cea care aduce bucurie. Toate viciile pot să fie biruite prin învățătură, ascultare, 

dragoste. 

Pentru a-i feri de tot felul de necazuri, autoarea folosește multe citate din biblie, viețiile sfinților, 

din basme în care binele învinge răul. 

Monologurile prezintă viața unor personaje. 

Se face într-un monolog un elogiu limbii române care astăzi este pocită cu tot felul de 

englezisme. Autoarea trage un semnal de alarmă, că împotriva limbi române se duce un război 

perfid. 

Monodrama „Paradigme“ este un elogiu adus artelor. 

O altă monodramă cu multe conotații fliosofice este „Orbul“. Această monodramă este 

monodrama regăsirii de sine. 

„Împăcare“ este o poveste tristă a unui copil abandonat într-un centru de copii care la maturitate 

este abandonat din nou într-o lume străină. 

Monodrama „În colivie“ surprinde libertatea pe care o câștigi, pe urmă te temi de ea, nu știi ce să 

faci cu ea. 

Cartea este un îndreptar pentru educația copiilor. 

Ion TURNEA 

Babilonie 

 

De curând a văzut lumina tiparului volumul „Babilonie“, autor Ana-

Cristina Popescu. 

Volumul cuprinde cinci de piese de teatru. Piesele de teatru după cum 

anunță și titlul volumului „Babilonie“ au ca scop de a contura ideea de 

confuzie, învălmășeală, dezordine. De exemplu în „Omul ce culege raze de 

soare“ un om ce a pierdut pe toți cei apropiați lui încearcă să-i aducă înapoi 

printr-o iluzie, printr-o rază de soare, însă în încercările lui se lovește mereu 

de neputință. 

„Cămașa de urzici și lebăda albă“ tratează tema dragostei. Sunt surprinse 

diferite ipostaze ale dragostei, dragostea în familie, a părinților, a bunicilor 

pentru copii, dar și a copiilor pentru cei ce i-au crescut și le-au dat viață. 

Apare dorința de dragoste și printr-o persoană cu dizabiltăți, Tică, dragostea pentru anumite patimi, 

ca de exemplu banii sau lăcomia pântecelui prin personajul Grasu. Apare și un aspect al dragostei 

murdare prin Lola, o femeie de moravuri ușoară, ce dă iluzia că ar vinde oamenilor dragoste. 

Aceeași dragoste nefirească se desfășoară și între Ovidiu, tatăl copiilor și Didi, femeia de care se 

folosește în absența soției. Tocmai absența soției lui de acasă ce este plecată din țară, la muncă, 

declanșează o mulțime de probleme la nivel emoțional. Riza, una din fiicele familiei se 

îndrăgostește de o persoană nepotrivită, de un infractor. Alți copii din familie precum, Luca este 

îndrăgostit de jocurile pe calculator, Vlad de lux, Sonia de Dumnezeu și e mereu la biserică. Situația 

în familia ce încearcă să găsească dragostea sub diferite forme se liniștește când Magda se întoarce 

acasă de la muncă ce o desfășura printre străini. 

În „Greierul și furnica“ este condamnată lenevirea, în „Când băutura conduce“ este arătată 

influența negativă a alcoolului în viața de familie, iar în „Lipitorile“ se condamnă furtul intelectual, 

plagiatura. 

Prin volumul „Babilonie“, Ana-Cristina Popescu a reușit să redea prin cuvânt diferite aspecte ale 

vieții omenești, dragostea, absența acesteia, singurătatea și unele vicii precum alcoolul, lăcomia. 
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PÂNDA  FREAMĂTULUI 

 

Note de lector de  Melania Rusu Caragioiu 

 

la cartea ,,SPOVEDANIA  UNEI PANTERE” ,  

 

autoare DANIELA  GIFU 

 

O autoare, un dar al divinului exprimat în litera românească, o afirmare a feminității calde, 

apropiată sufletelor noastre, ridicând, balansând, arta poeziei la nivelul concurenței acerbilor 

concurenți scriitori bărbați-poeți. 

Pe Doamna Dr. Daniela Gifu a făcut-o cunoscută lumii arta sa de a supune viața, de a da lumii 

lumină din erudiția și inteligența sa, culoare din sufletul său, bunătatea cu abnegație  pentru 

ridicarea prestigiului românesc în lumea științei, a învățământului și a culturii. Dânsa este 

personalitatea care are puterea de a învinge acel ecran opac ce încearcă să marginalizeze un minunat 

popor român  etichetat până mai ieri ,,din lumea de est”, termen uzitat peiorativ, ca o pată 

întunecoasă pe firmamnentul existenței, aruncat locuitorilor din Estul Europei. ( Dar știința a 

protestat întotdeauna și a argumentat că România face parte din Europa centrală). 

Nu numai conducătorii noștri au făcut unele greșeli acceptând temporar, mai bine o  oprimare-

infulență vremelnică- a unora care se considerau mai puternici decât noi, ci acest fapt s-a petrecut și 

altor state și popoare, deci fruntea noastră a stat mereu sus. Poporul  nostru  a fost înzestrat cu figuri 

creatoare umane vestite, enumerate în cele peste douăzeci din principalele invenții mondiale, 

contribuții la  cultura și știința universală. 

Doamna Daniela Gifu, deasemenea, un om de știință  și un informatician generos și universal 

potent asupra sectoarelor importante ale existenței- adică creind lăuntric și acționând cu finețea 

electronului în viziunea existenței, ne ridică pe o treaptă foarte înaltă în acest ,,global”, între 

popoarele lumii. 

Mereu se spune ,,românul este prea modest, prea cumsecade, prea politicos, cedând mereu locul 

altora. Acest lucru este valabil și pentru Doamna Daniela Gifu, dar dânsa a găsit o cale de a etala 

valorile românești în lume fără a încălca aceste scumpe deziderate umane. 

Iată, acea intenție fină, feminină, de a găsi prin muncă activitatea spirituală, mijloc de 

comunicare, drumul, nu atât pentru persoana proprie, cât pentru acest neam românesc atât de 

încercat, atât de oprimat, atât de jefuit, atât de neglijat după al doilea război mondial, în lumea 

universală.  

Autoarea acestei cărți,  carte evocativ intitulată :,, Spovedania unei pantere”, se situează printre 

personalitățile din România , care au început și continuă să țină sus stindardul numelui de român, al 

României, al limbii noastre- graiul, elementele  care ne țin uniți. 

În acest grai cantabil și dulce, precum mierea, Daniela, cu litere mari, ne prezintă către lume cu 

semnificativa carte ,,Spovedania unei pantere”. 

O panteră, da, dar o panteră poate fi  în sensul figurat al poeziei și o femeie luptătoare, o ființă 

care pândește momentul de apariție al unui eveniment, o persoană agilă spiritual, o înfățișare vioaie, 

care pare mult calmă, dar de fapt este o  introvertită, în zbucium,  în sensul bun al cuvântului. 

Introvertită în a înmagazina mult, cu suflet, dar  apoi a oferi doar atunci când este momentul, acea 

zvâcnire de manifestare spre ceva imperios, propice, adecuat clipei. 

Iar, dacă  -fie-mi iertată comparația-vedem în privirea tare, inteligentă, învăluitoare, atunci 

sclipitoare,  putem ghici ușor și pantera ascunsă în spatele acestui volum de poezie. 

Acest volum ,,Spovedania unei pantere a suscitat mult interes și a fost răstălmăcit pe toate fețele 

de literații poeți- pleiade diferite ale literaturii române actuale și străine,( existând și varinte  în 

limbi străine, traduceri ale acestei cărți), dar pentru noi, cei care ne încălzim, la frigul existențe, în 
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mod  paradoxal, la aceeași paralelă de  45 de grade Celsius, Canada-România, Montreal,  la cea mai 

călduță paralelă a Canadei, a sosit momentul să  ascultăm de data aceasta înfiorați de  căldură și 

simțire,  iar   versul românesc,  trimis computerizat  prin  cosmos, al autoarei Daniela Gifu. Grai  

trimis din Iașul cel plin de farmec și surprize spirituale ale vremurilor. 

Contrastul între negrul profund al paginilor și forța  dezlănțuită a verbului în alb, adică ,,alb pe 

negru , chiar mai pregnant decât negru pe alb!) întipărește senzorii percepției cu exact ceeace poeta 

–autoare a voit să ne sugereze. De fapt nu a voit , ci a scris inspirat, iar noi voim să descoperim 

ceeace acest suflet plin de freamăt a pus pe hârtie. 

Frumosul - tot este subliniat de sugestive picturi  moderniste intercalate semnate ca realizare 

grafică de Mihai Bandac. 

Începând lectura volumului de versuri ,,Spovedania unei pantere” ne subjugă  atracția pe care 

atmosfera cărții în continuă mișcare, ne-o aduce subtil din țara, pe care, doar în clipe ale  vieții o 

trăim departe...  De aceea  dorim  să parcurgem lectura cu râvna înfometatului  de seva venită din 

rădăcinile de miere dulce ale limbii noastre,  din sfatul  căpătâiului îmbrăcat în scoarțe țesute, din 

mistica pâlpâire a lumânărelelor de Paște, a cuiburilor nenumărate de berze înțelepte și 

mofturoase... Toate aceste imagini prinse sau sugerate în carte mă învăluie când o deschid, 

privindu-i versurile prin ochelari...  Am amintit de magia berzelor, făcând aluzie la un vers din 

poezia ,, Mereu ieri”, citez: ,, roua fiebințelii se îmbibă în porii noștri încrucișați”. Deasemenea, nu 

pot vizualiza frumusețea interioarelor noastre  tradiționale  fără ambianța românească a covorului – 

,,velnița florală în inchinăciune, târâtă în timp”, (Poezia ,,Dor și rugă”) În expresia ,,închinăciune” 

eu intuiesc, relația, covor țesut de maici ,  sau covor așternt spre prosternarea în rugăciune și 

metanii. Imagini  sfinte românești. 

Poezia în vers alb lasă imaginația neîncătușată a  poetei să zboare în tăriile dezlănțuite ale 

inspirației. 

Pentru început atenția îmi este atrasă de poezia ..Temere”,  o poezie  cu ,, zoreală”, specifică  

sensibilității sprințare  feminine, receptivă la arcul vieții, care devine tot mai întins odată cu  

alunecătoarea cădere a serii și a visului de seară. Aceasta  este poezia de preambul a volumului  

păresărat cu multă iubire și poate prefațarea zbaterilor sufletului feminin împovărat de atâtea 

greutăți, voit încercate, pe umerii fragili.  

De la început, în volumul ,,Spovedania unei pantere” ni se dezvăluie o poezie avantgardistă, 

putem zice în viziune  subtilă,  cu tiparul propriu al suspansurilor subînțelese, uneori chiar cu mai 

multe sensuri, de aci și concluzia de poezii cerebrale, calitate, pe lângă  alte multe atribute de  care 

se bucură poeziile sale.   

Poezia ,,Tremur bănuitor” aduce o  temă delicată , cunoscută. Poeta scrie. ,,Tremurul mâinilor  se 

intensifică stânjenitor / În părul meu se stinge /” În închipuirea noastră o mișcare  ușoară, reflexă,  

semn al gândirii transferată  în maiestuozitatea firelor albe  din păr, nu întotdeauna premonitoare 

creșterii vârstei.   

Urmărim firul poeziilor, un adevărat roman de viață. Dar, așa cum spune poezia ,, Luceafărul de 

dimineață”, viața se scurge pe firul său de existență ,  un fir care se înfășoară strîns, începând chiar 

cu diminețile zilelor, fir  plin de iubire, ,, într-o strângere ghemuită”-semnal de speranțe – în ,,  În 

căutarea luceafărului de dimineață”. Luceafărul de aproape al său, al vieții cotidiene, al tuturor. 

Poeziile  continuă pe un  diapazon, plin de  angoase, speranțe, pânde,  dor,  iubire, toate doar 

sugerate, penelate,  constrânse, disimulate, aruncând  asupra cărții  ideea înfrânării când  voite, când 

a refulării  panterei  deobicei dezlănțuite, care nu cunoaște, care nu acordă trupului decât  o minimă 

odihnă, mereu de veghe. Sublimul animal- pantera... 

,,Rodajul timpului”, o altă poezie, precum de altfel toate poeziile din acest volum  dezvăluie  

dorința de iubire, de reavăn , de înoire lângă acel cineva- evident- dorit ,, cu o respirație mirosind a 

măr verde” ! Iată o ,,formulare ” alegorică a insului demn de ,, Pașii pisicii”, îndrăzneți”, de care se 

simte atrasă făptura feminină sau  sinonima panteră. 
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Nota romantică, subtil erotică, sau fermă,  a volumului este relevantă.  Poezia ,,Umbrire”, 

sugerează căutarea de către panteră,   o căutare care pare zadarnică pentru început, dar, iată, visul a 

poposit în ,,ograda-junglă”, cea cu soarele, care ,, întunecă totul”. Citez: ,,Ai umbrit soarele / 

amuțind vocea visului.../ până la prematura  murire /și zâmbești mulțumit / pe prispa unei case 

degradate...  /” Este imaginea răscolitoare a dorinței împlinite și viziunea celor doi, exprimată cinic, 

în viziunea panterei mereu nesupuse care se vede învinsă de dorință, similar unui edificiu demolat. 

Firul panteonic al panterei încordate continuă, neacordându-ne pacea lâncedă care se anunța a fi 

de la început, ci continuând cu aceași susținere, chiar sălbatecă, de a intra în simțurile noatre 

adormite, ca o răscolire spre acțiune, mișcare cu picături de dăruire și apoi cu șfichiuiri de trezie. 

Se prefigurează de la sine în desfășurarea acțiunii, crescând treptat, dar tumultuos, un roman de 

iubire în versuri cu fațete-capitole parcemonioase în cuvinte, dar sugestive. 

Între tematicile volumului predomină iubirea senzorială, carnală cu nuanțele ei de nimb 

,,panterice” de la timid, șovăielnic, la mereu ascendent, până la înflăcărare, finalizat cu versul ,, 

,,Cum gândești în scene viscerate” (Poezia ,,La pândă”). Totul este subtil descris, cu artă, disimulat 

și de aci un efect mult mai incitant decât descrierea pas cu pas a iubirii carnale. Citez: ,,Noapte de 

noapte,  /Ne umplem cu arome de mosc/ Înverșunarea pasiunii noastre/... Si mărturisirea: ,,Te 

prețuiesc fiindcă nu privești în altă parte după fericire/...În răgazul altor brațe /. 

În acest volum  de poezie întâlnim și  armonia ascunsă a candorii, rugăciunea, implorarea, 

adulmecarea,  fericirea , extazul,  gama simțurilor, atracția pădurii, mirajul, toate sentimentele , 

toate mlădierile panterei, toată agilitatea gândirii, a sufletului  și elasticitatea atletică atribuite când 

panterei, când ființelor umane. 

Volumul este o melodie a vieții libere, neînchingate, spontană, tributară doar iubirii, fericirii 

perpetue și  armoniei. Citindu-l  te înseninezi și devii mai ferm , mai puțin vulnerabil în fața vieții, 

precum agila , mlădioasa, și iscusita panteră. 

 Pantera nu este o felină perfidă, ci o felină rațională care își calculează pașii, săriturile, cu 

rafinamentul speciei sale și eleganța siguranței de sine. 

Eu simt că autoarea Daniela Gifu,  recitind manuscrisul,  a ales ulterior acest ,,unicat” titlu al 

volumului: ,,Spovedania unei pantere”,  titlul care oglindește întocmai neastâmpărul, agilitatea, 

precizia, grația și eleganța panterei. 

 Nu pot lăsa din mână cartea fără a enumera cel puțin câteva din versurile-imagini remarcabile, 

unice,  dar nu-mi permit  să dezvălui prea mult  lăsând cititorului  surpriza, plăcerea, frumusețea 

descoperirii ineditului.  

Deci spicuiesc din poezii: ,,Așteptare” : Răspuns intens și fără murire...  

,,Doar în doi”: Plinătatea candorii în doi. 

,,Dulceața păcatului”: Miraje premonitorii ne ademenesc 

,,De la început”: Surâd în fața rămânerii- o vreme 

,,La marginea pădurii”:  Înverșunarea pasiunii noastre... 

,,Dincolo  de rațiune”: Visele nu aveau miros / Nu aveau gust / 

,,Etern”: Pierduți în pântecul pământului ne invadează parfumul delicat de lăcrimioare, 

,,O șoaptă de ceară”: O șoaptă dintr-un trecut de ceară, 

..Aceeași partitură”: Dormim la ore diferite. /În lumi diferite. /, 

,,Rugăciune”: În sufletul lemnos, 

,,Agenda suspinelor”: Unde ne cununasem speranțele... 

Prezentăm mulțumiri autoarei pentru paginile evocatoare, pentru  măiestria versului, formulările 

alegorice, rotunjimea poemelor  și verticalitatea sentimentelor umane.  

 

          Aprilie, 2018 

ST:CONSTANT (Quebec), Canada 
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Cuvânt înainte la cartea “Cautand dupa mere”, 
aparuta la Sitech Craiova, ISBN 978-606-6424-0; SITECH 2018 

 

L-am descoperit pe Pavel cum aş găsi o maramă maramureşană sau un costum naţional brodat şi 

înflorat cu tot felul de motive locale, şi din mitologia strămoşilor noştri români. În el se aud voci ce 

vin de departe, pline de dragostea şi culoarea omului aşezat de mii de ani pe aceste pământuri. Sunt 

cuvinte modelate de vântul şi ploile locului, dar şi mai mult de faptele strămoşilor noştri, în izbânzi 

şi înfrângeri, însă întotdeauna în cinste şi umilitate. Ţin mult la accentul şi muzicalitatea cuvintelor 

sale atinse de istoria locului. Mult mai mult adevăr se ascund în ele, decât în textele pregătite literar 

ale academicilor noştri, pentru că acestea din urmă sunt controlate de agenda stăpânirii pe când ale 

lui, fiind neglijate şi batjocorite sunt intacte şi stau mai aproape de trecut, de lanţul istoriei. Această 

carte este un tablou, este o sculptură din topor care ascunde în imaginea fiecăruia dintre noi punţi 

spre ai noştri de departe. Prin textul lui Pavel se vede cu adevărat prin ce trece România azi pentru 

că, vorba lui Blaga, darul omului s-a născut la sat. El, în sfânta-i simplitate e sincer şi necenzurat 

încă de guvernanţi, şi aşa va dăinui. Le spune pe faţă, aşa cum sunt toate: dureri şi bucurii, frumos şi 

urât, lumină şi negură. În peripeţiile sale, poţi citi felul cum sunt percepute legile ţării, în aparatul 

administrativ, atât de guvern cât şi cel particular. Descoperim că trăim în două lumi, una de la 

televizor şi o alta în provincie; şi mai simţim şi acel cordon ombilical care îi leagă pe români de sute 

de ani din moşi strămoşi, din tată în fiu, care nu vor să îngenuncheze. În toată această broderie 

ţâşnesc steluţe ale culturii universale, ţesute cu mireasma vie a locului. Pavel e un om foarte citit şi 

trecut prin viaţă, acest fapt îl iscodeşte să contribuie cu demnitate şi multă mândrie la susţinerea 

stâlpului de rezistenţă a neamului, ca om talentat şi hărăzit de Dumnezeu în a-ţi cunoaşte şi 

recunoaşte învăţătorii şi, prin aceasta să devină erou alături de contribuitorii literaturii române. 

Fiecare poezie a sa e un poem şi elogiu adus creatorului, aproapelui sau pământului românesc şi 

limbii române, însă nu trebuie să uit valoarea corespondenţei sale cu mine, originalitatea textelor 

sale prin care pulsează plaiul natal precum licuricii prin lanul de grâu. Eu m-am hrănit cu vorbele 

sale şi ca să-mi satur setea de acasă şi dorul am început să-l înghiontesc ca să mai spuie câte ceva, şi 

aşa s-a ajuns la această carte pe care acum, în final a început s-o iubească ca pe un nou fiu cu doi 

taţi. Îi sunt recunoscător pentru răbdarea cu care m-a aşteptat să ies din spital ca s-o finalizăm şi s-o 

înmânăm neamului nost, unde îi este locul.   

 

Cu iubire,   

Ben Todică 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1350916558340125&set=pcb.1350917175006730&type=3


 

 

33 

 
 

"Cerul din inima mea", autor Irina Lucia Mihalca - Premiul Special al Juriului al Juriului 

la Concursul International de Publicatii "EXPRESIA IDEII", martie 2018 

     

     Volumul “Cerul din inima mea”, apãrut la Editura Eurostampa din Timişoara, 2017, se 

deschide cititorului printr-un poem remarcabil având acelaşi titlu asemeni unei porţi prin care se 

deschide sufletul autoarei Irina Lucia Mihalca, un univers frumos şi luminos dar fragil. ( « Cerul 

din noi ne vorbeşte, culorile sunt mai intense,/ Sãrut cerul acesta, un anotimp al iubirii,/ un anotimp 

al nostru.» sau « Un izvor se deschide mereu spre lume./ Tot ce am nevoie port lãuntric.» si « 

Cineva mi-a spus: -Vezi, asta-i biserica ta!/ atâta Luminã ai adus aici »).  

     Poeta se asociazã ori se substituie, prin iubire, pânã la dispariţie, cu o gingaşã floare exoticã, 

«Hoya», numitã şi « Floarea de cearã » în versuri precum « Te voi vedea ca Hoya înlãcrimatã » sau 

« Hoya şi femeia se amestecã, neutralizându-se » concluzionând « Iubirea, inefabila forţã / prin care 

se deschid / toate cupele florii pe cerul tãu de catifea! »  

      În universul poetei, iubirea şi existenţa sunt situate în « eternul prezent », acolo unde « totul 

trece şi curge » şi « nimic nu respirã » iar « Bãrbatul este ramura de care stã agãţatã femeia / pentru 

a-i depãna povestea, a-i transmite starea,/ a-i comunica sentimentul/ şi a-l duce în vizor ». 

Periplul cititorului prin acest univers este permanent însoţit de cântecul îndrã-gostiţilor care se cautã 

fãrã încetare « Prin imensitatea cerului cãlãtorim printre stele ,/ modelãm visul în realitate, cãldura 

topeşte zãpada».  

    Fiecare poem prezent în carte este o cãlãtorie , o minunatã poveste care te far-mecã prin limbajul 

folosit (“femeie devoalatã”, “vis straveziu”, “lumina degetelor”, “binecuvântare albã”, “ceata 

sfârşitului”, “galben suspin”, “bucurii colorate”, etc.), cãci “ Fiecare om cu povestea sa / dintr-o 

poveste cresc noi poveşti”. Povestea iubirii e mereu aceeaşi, diferã doar personajele şi cãlãtoria 

pentru cã « Într-un râu nu poţi intra de douã ori,/ chiar dacã intrãm în apa din acelaşi loc va fi totuşi 

alta»; ele diferã doar dacã aleg ca sã zboare prin cerul cu stele ori sã se târascã pe pãmânt,  cãci « 

Mulţi cãlãtoresc degeaba/ sau, poate, / nu s-au întâlnit cu adevãrul lor».  

Pentru cã se vorbeşte despre cãlãtorie şi zbor, volumul Irinei Lucia Mihalca s-ar fi putut numi la 

fel de bine şi “Douã aripi în zborul spre luminã”, titlul poeziei sale de la pag.146, deşi parcã nu ar fi 

fost la fel de cuprinzãtor… 

Poeta întreabã profund şi sublim: « Privim, de multe ori, cu ochii mari la stele,/ dar ele privesc, 

la noi, vreodatã ?/ Cu tine se–ntâmplã ceva, o viaţã de om! ». Ea mai constatã cã « În viaţã ne 

cãutãm tot pe noi,/ atingerea fiinţei, /o clipã , doar, prin care rãul îşi opreşte curgerea . », astfel cã « 

Atingem ceruri. Cu forţa a mii de voci/ ne cântam iubirea,/ suntem peste tot şi niciunde,/ mereu noi 

paşi şi trepte vor fi în toate… ». Existã şi un poem cu titlul « O poveste e viaţa », în care Irina Lucia 

Mihalca invitã la meditaţie asupra sensului vieţii şi obligativitãţii alegerii: « Nu toţi reuşesc sã 

gãseascã uşa tainicã./ Ca s-o gãseşti trebuie s-o cauţi,/ ca sã o cauţi trebuie sã ştii s-o faci./ Acolo e 
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taina, puţini îi cunosc cifrul. ».   

Pentru autoarea cãrţii, « Realitatea este acolo unde eşti cu gândul, / stelele cunosc drumul, iar luna-l 

urmeazã,/ trebuie sã fii în visul cuiva pentru a-l visa». De aceea este iubirea importantã pentru cã ea 

devine un instrument de apreciere şi un reper, o certitudine. ( « În oglindã ne uitãm / - nu pentru a 

ne vedea imperfecţiunile -, / (ci) ca sã ne vedem perfecţi. ») Foarte interesant acest motiv al oglinzii 

în versurile Irinei Lucia Mihalca pentru cã descoperim prezenţa în carte şi o oglindã a apei în care 

se oglindeşte nu doar cerul, ci şi gândul omului, chipul sãu interior « un zbor peste apele – oglindite 

de stele, / o mare cu valurile care se sparg de ţãrmul sufletelor noastre, / un foc biruit de apã. / O 

uimitoare clipã de iubire! ».  

Uneori, în cãutarea sensului vieţii, oglinda poate fi chiar şi pãmântul (« Priveşti în oglinda 

câmpiei din noi, / priveşti / şi continui obosit drumul. » Iar titlul poemului de la pagina 101 este 

«Oglinda de la capãtul drumului». La pagina 87, în poemul « Între chin şi sublim, o punte de nuferi 

» , oglinda este din nou prezentã atunci când ziua de mâine este consideratã « o filã nouã din 

oglinda tãcerii». Iar în poemul « Atingerea sufletului », de la pagina 72, poeta spune: « În armonia 

privirii tale mã oglindesc,/ adâncul din tine–l simt ».  

Mai sunt desigur, pe lângã oglindã şi alte motive literare prezente în versurile Irinei Lucia Mihalca 

cum ar fi clepsidra, voalul, inima, zborul, lumina, apa, etc. care sporesc complexitatea mesajului şi 

obligã la reluarea lecturii. Iubirea se dovedeşte a fi mesajul şi laitmotivul cãrţii care strãbate timpul 

şi spaţiul, vehicolul miraculos al zborului uman « inima unei femei/ seamãnã cu o clepsidrã / în care 

, poate ,/ într-o zi n-o sã mai ai loc… »  

Jocurile de cuvinte (« Un vis într-un vis–evantai! Simbolic vis! » sau « plutim şi nu ştim cum 

plutim,/ simţim şi nu ştim cum simţim », «Floarea de colţ a mãceşului iubirii», «Apocalipsul »), 

repetiţiile, sublinierile şi trimiterile mitologice ( «fiica lui Agamemnon », «Styx», «Lethe») şi 

mistice ( «Cavalerule semit,/ nicicând nu l-ai învins pe Allah» sau «Pãşesc în Sãlile Amenti, respir 

aerul mistic al serii») , din carte mãrturisesc o erudiţie (« rãmân o efigie în interiorul tãu », « lumi 

paralele », « eoni de ani », « Calea Lactee », « hoya, floarea inimii », « prin geometria luminii – un 

dar al vieţii -, / ceremonia inocenţei codificatã alchimic! », « rezoneazã chintesenţa matricei ») şi o 

spiritualitate aparte ale autoarei (« Respiraţia înseamnã viaţa, / dacã existã, existã şi viaţã! », « 

templul Luminii », « Du-mã spre rãsãritul soarelui lãuntric! »).  

    Ea foloseşte un limbaj doct din sfera ştiinţelor ( « cercuri concentrice » , adâncul faliilor », 

«simţiri magnetizate », « contururi, linii, puncte ») ori din domeniul muzical ( « Sonata Lunii în 

diferite game » sau « pe acordurile lui Bach», « Arta fugii », « pictura lui Bruegel ») .  

Pe alocuri, dupa criterii aparent neânţelese, autoarea strecoarã cuvinte şi fraze în alte limbi strãine, 

poate, în scopul de a justifica universalitatea iubirii şi a vieţii « Alâcâsişhi tini calea… », « Le vent, 

le cri », etc.)  

    Volumul «Cerul din inima mea» ar putea fi considerat un inedit poem cinematografic 

suprarealist în care precizãrile şi concluziile autoarei alterneazã cu replicile şi visele personajelor ( 

cei doi îndrãgostiţi) în care cititorul intrã în contact cu o poezie unicã, trãitã, dar, mai ales, muncitã! 

Existã în texte multe apropieri literare, nu ştim dacã întâmplãtoare, cu poezia a doi titani români: 

Mihai Eminescu ( « Pe râul tãu alunec, în lumea ta pãtrund / sã-ţi vãd cerul senin şi uit ce caut, / şi 

uiţi cã sunt, uitãm de noi! ») şi Nichita Stãnescu ( « Nu toţi scriu poveştile pe pietre,/ nu toţi ştiu cã 

fiecare piatrã / are atâtea straturi şi tot atâtea poveşti» sau « Piesa se terminã cu un pui de albatros, / 

începe cu o pasãre maturã ») dar aceasta nu contestã meritul Irinei Lucia Mihalca de a fi reuşit o 

poezie genialã, net superioarã multora dintre creaţiile româneşti publicate în ultimul timp.  

Recomandãm aceastã carte cititorilor erudiţi şi sau dornici sã guste reale momente de înãlţare şi 

exaltare. 

© Mariana Bendou şi Vasile Ruşeţi 

CRONICA LITERARĂ - © ionel bota 

 



 

 

35 

Glosă a tuturor semnificațiilor, dragoste...  

Lirica Irinei Lucia Mihalca sau despre un ritual germinativ al Poesiei 
 

             Privită acum, în perspectiva acestor ani care-au trecut până la noi, lirica Irinei Lucia 

Mihalca anunța încă de la aparițiile în volume colective, în presa literară, ori cu ecoul unor lauri 

binemeritați la concursuri literare, o poetă matură, un autor care se mișcă foarte original, aproape 

fără trac și cu dezinvoltura unui consacrat al genului, între programe și stiluri, teme și modalități 

lirice, grupări și direcții. 

             “Cerul din inima mea” (Timișoara, Editura Eurostampa, 2017, 150 p., cu o copertă 

realizată de Laura Lucia Mihalca, fiica autoarei), volum apărut prin proiectul “Poezia - oglindă a 

sufletului” (concurs de volume de poezie), în cadrul Programului Pro Cultura/ Dudeștii Noi, 2017 

este și el scris cu conștiința unei sărbători a cuvântului, cu un rafinament voluptuos și o voință 

irevocabilă de a exprima o notă novatoare a discursului.   

Eul liric operează, cu o mobilitate surprinzătoare, mutații în consistența fluenței afective a 

emoțiilor, senzațiilor, sentimentului, marcând o alchimie a temperamentului care augmentează 

ardențele autenticității și o particularizează pe autoare între colegii de promoție.  

Fiindcă, mai ales, nici chiar această explozie de simplitate evocând, dincolo de elanuri ale 

simțurilor, un cult al iubirii ca ingenuitate primordială, nealterată în dualitate, a ființei omului 

(„Două aripi stinghere la intrare/ încearcă să se-atingă,/ să simtă aerul primului și ultimului zbor,/ 

clipa trăită în nimbul eternității.”), nu scade din valoarea unei poezii care, în simfonia acestei 

febrilități afective, iscă un spectacol aproape cromatic (poeta noastră este și un pictor și un grafician 

deja remarcat de conștiința critică), un imagism mărturisind o perfectă suprindere ludică a temelor 

modernității.  

            Ca mentalitate lirică, evidențiind sensuri optimiste aceluiași veșmânt liric/ liricizat de 

puritate, vulnerată de dăruiri senzuale, de candori obstinând între lut și sideral, pământ și cer, 

himeră a veșniciei, poezia Irinei Lucia Mihalca reconvertește din metafora luminii, a inluminurii și 

a inluminării, un vizionarism de-retorizat care aduce cu o căutare a adolescenței eterne. Iar dacă am 

fi mai atenţi la atmosfera acestei poezii, am putea depista un destin al ei, mobilitatea artistică a 

autoarei dezvăluind o structură poetică unitară, fără mari abateri de la confruntarea permanentă cu 

sinele propriu, cu germinaţia peisajului interior („Uită-te în jur,/ coboară în tine şi priveşte, /în 

lumina strivită sub geană,/ dinăuntru în afară, tot ce-am parcurs,/ în cercul fiecărei clipe,/picătura de 

rouă dintre cer şi pământ,/ viaţa noastră aşa cum a fost,/ singura noastră viaţă.”), angelic-

paradisiacă.  

O stare de confesiune înfiorată, panoramarea graţiei, fiindcă asta înseamnă reconvertirea 

sensibilităţii, trasează o fizionomie decantată în experienţă a rezistenţei la orice modă a zilei, la 

orice ispitiri pretins resurecționale în discursul liric contemporan. Și transformă întreg ceremonialul 

poemelor Irinei Lucia Mihalca într-un imn (cuvânt-lumină) al fericirii universale: „Pe drumul spre 

lumină mergi, mergi mereu,/înaintezi, chiar dacă, uneori,/ ești nevoit să te mai întorci, dar 

mergi,/continui să mergi prin emanațiile umbrelor,/ prin raza de lumină izvorâtă din En sof,/ prin 

triada celorlalte nouă raze,/ dincolo de metafora gândului,/dincolo de cerul cuvântului,/ dincolo de 

punțile literelor,/ dincolo de orice măsură a omului,/ în adânc, tot mai adînc,/ departe, tot mai 

departe,/ treci de vămile atâtor lumi,/ cu erorile, slăbiciunile,/ durerile și primejdiile lor,/ treci prin 

fiecare cer/ izvorât unul dintr-altul,/ treci de vârtejul norilor/ în spirala creației,/ înaintezi prin visul 

din vis/ din focul nepieritor al adevărului,/ în adânc, tot mai adânc,/ departe, tot mai departe,/ 

dincolo de trecut,/ dincolo de prezent,/ spre Eternitate,/ spre a te cufunda, din nou,/ în viața 

izvorului Luminii.// -La început a fost/doar cuvântul Lumină!” (Cuvântul Luminii, p. 116).  

           Nu avem un simbolism criptic, aici, dar o solemnizare patetică, un țipăt lăuntric sfâșie 

universul marilor trăiri, deplinul singurătății (ne naștem singuri, murim singuri) fiind înlocuit de 

foșnetul irealei lumini. Adesea, fantezia viziunii e temperată de imagismul profund al ideii și 
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sporește misterul, exilează sufletul liric în structura aproape elegiacă a unui eu controlând cerebral 

până și voluptatea detașării de senzualul obsesiei incendiare.  

Iubirea, ideal, pare a fi, aici, un sediment, un vestigiu metaforic, rodul, efectul hipnotic al 

aglutinărilor „sufletului” incomparabilei grații. Exuberanţa temperamentului e, tot aici, atitudine, nu 

construcţie, iar alegoricul dezvoltă inclusiv jocuri ale tragicului într-o originală retorică a nostalgiei 

(„Întotdeauna Ea ți-a părut un copil rătăcit./ Iluziile dor pentru că nu sunt eterne,/ altfel de ce s-ar 

teme?/ Poate se tem să se-ntrupeze în alt vis,/ de aceea gândurile se divid...”), sub genericul 

sentimentalismului-viziune, fără exaltarea erotică din lirica altor confrați.  

           Poemul de dragoste (extract din mitul dragostei supreme, desigur) al Irinei Lucia Mihalca, 

pare o rugă continuă, un crez solarian în vreme ce versurile caută puterea noii rodiri. Dragostea e o 

formă de extaz mistic, de clocot vital într-o configurare paradiziacă. Doar că eul auctorial exersează 

în șoaptă „ademenirea” cuvintelor, sentimentelor, discursului ființei.  

           Claritatea multora dintre poeme este imbatabilă iar idealitatea liricii Irinei Lucia Mihalca 

devine un crez inconfundabil, perifrază a sensibilităţii. În replică a diafanizării imaginarului, 

explorarea fiinţei umane în profunzimea spiritului îndeplinește etapele unui ritual de venerare. 

Frenetică magie, înnobilare a spiritului prin cuvânt: „De scoți niște tablouri postate atâta timp,/ simți 

că peretele devine vlăguit, inert?/ Ne regăsim pe-ntinderea aceluiași câmp./ În nisipul clpesidrei, 

înțelegem, oare,/ clipa înșirată mult prea repede,/ că primăvara-i doar o zi,/că florile nu mai 

înfloresc,/ că păsările nu mai cântă, că oamenii/ nu mai zâmbesc și soarele nu mai răsare?//  (...) 

Priviri, atingeri, șoapte, lungi umbre,/ o mână întinsă, vis, dorință,/ parfumul memoriei, conturul 

formei,/ senzația prezenței, un zâmbet/ și-o lumină, balsam de gânduri,/ imagini revăzute cadru de 

cadru,/ o disperare și convingerea/că nu se va-ntoarce niciodată.” (Să treci, să simți și să accepți, p. 

65).  

           Misterul erotic insinuează întoarcerea în etern, pare blazonul de viaţă, mascând o întreagă 

odisee a ființei între traumele memoriei pasive şi descendenţele terapiilor de-purificatoare.  

            Pasională prin vocație, poezia Irinei Lucia Mihalca percepe și intermediază neliniști 

metafizice și elanuri ale nesfârșitelor reverii, supraviețuirea tonică prin inefabil, prin cuvânt și prin 

marile eliberări ale eului în metaforă.  

            Iată de ce încă un spectacol ideal, nu cel senzual-ludic, ar fi în poezia Irinei Lucia 

Mihalca suflul mareic al unei sonorităţi distilată într-un fel de migraţiune a emoţiilor, ancorare a 

răzvrătirilor cerebrale în stilul letrist-elegiac al ciudatei de-mantelări a memoriei până rămânee 

numai dragostea, iubirea, sentimentul ingenuu, al temei (mitului) femeii fatale.  

          Seducţiile poemelor ating un tragism al stărilor poetice, mimând, tautologic, deprivarea 

senzorială a ființei („Prin nodul de lacrimi curg simțirile noastre,/ continuăm să mergem în umbra/ 

penumbrei contopite/ din promisiunea fiecărui vis.”), cu un tonus al transmisiunilor emoţionale care 

are declicul în şuvoiul afectiv al jubilațiilor juvenile însoțind această deja discutată voluptate 

metaforică. Uneori, „încifrarea” sensului, urmată de grafierea cu majusculă, au și ele cadențe de 

ritual, poartă și ele aură de ingenuitate.  

Glosa tuturor semnificațiilor este, însă, dragostea.  

Triumful realității senzoriale ține de voința opțiunilor definitive, aspectul particularizează, o dată 

în plus, acest univers liric. Comunicarea cu natura pură, însă, grefează îngemănări ale fascinației 

atitudinilor cu hieratismul experiențelor și al stării de entuziasm continuu: „Totul respiră, totul 

vibrează!/ Respirația de unde vine, iubitule?/ -Respirația înseamnă viață,/ dacă există, există și 

viață!// - Unde ești? Aici, cu tine, a ta!/ - Până în zori mor! Mă simți?/ - Anormal de bine, un cuib 

de fluturi ești,/ am pășit, am trecut bariera,/ sunt dincolo de vis!// - Cu respirația te-ating, ne topim,/ 

o plăcere unică, dură, greu de suportat,/ cu mângâieri divine ne bucurăm sufletele./ O încleștare, 

fără arsuri,/ fără nimic, am electrizat clipa!// - Așa m-am trezit, pătrunși, contopiți/ - o liniște și-o 

nebună plăcere -,/ nicio mișcare, transfer de lumină!/ Zidită în tine! Prin cântecul sufletului/ mă 

readuci aici cu plăcerea de-acolo simțită./ Un strop de privire, un strop de etaz!// -Amestec de doi, 
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nu te-ai desprins de mine./În contopirea noastră ne sărutam, privindu-ne,/și-nțelegeam durerea 

plăcerii.” (Atingerea sufletului, p. 72) 

Elanurile inocenței se mișcă, labile, în zona sărbătorilor sentimentului, proiecția stărilor lirice 

însoțește plonjarea (tot panoramare sentimentală) în eonul unei clarități neoparnasiene.         Un 

intimism caligrafiat, regenerând când și când, prin virtuți de vrajă, închină spiritului apolinic topica 

mentală a beatitudinii luminii.  

Ființa, la rându-i, revarsă lumină, „temperatura cuvintelor” explicând și etapele unui spectacol 

incandescent. Imagistică augmentând euforiile ființei care scrie, poemul de dragoste al Irinei Lucia 

Mihalca nu mai trebuie fardat cu artificiul calpului.  

        Un lucru e cert: trebuie urgent abordate fără ezitări și cucerite înțelesurile poeziei pe care o 

scrie Irina Lucia Mihalca. Volumul “Cerul din inima mea” asigură, deja, entuziasmul nostru de-

acum; toate argumentele sunt în favoarea opiniei că ne aflăm în cazul unui autor matur, înzestrat cu 

mult talent, autentic ca un profesionist al condeiului în strategiile exprimării lirice. 

 

 

 

"Ceasornicarul timpului"  - Irina Lucia Mihalca 

Recenzie - Gheorghe Apetroae Sibiu 

 

            Poemul Irinei Lucia Mihalca, intitulat ”Ceasornicarul timpului”, din volumul de 

poezii ”Dincolo de luntrea visului” poate fi considerat un tratat excelent despre timpul substanțial, 

ca și categorie filosofică a trecerii în metafizica definirii fluxului formelor din ontologicul 

universal!  

Chiar și între secunde se rulează un infinit de cardinali ce temporalizează pozitiv un infinit de 

obiecte, toate mișcate prin magnetismul universal al substanței în infinitezimalitatea lor cronologică 

sau în cea simultană, pozitive...  

Toate acestea se divid sau se redublează în genomul universalului și se devoalează cu astralitatea 

luminii căzută pe oglinda minerală a existenței lor cosmice, socotită ca un vector temporal 

universalizat de subiectivare, tocmai spre a le data pe fiecare cu timpul lor, cu un timp de 

identificare și de purificare. Pentru penetrarea cronomă a contiguului pozitiv sau a discontinuului, 

poeta expune timpul subiectivat într-un registru de definire-receptare, reflexie și ipostaziere 

individuată cu un timp diferențial, într-un spațiu infinit diferențial și într-o permanentă pozitivare 

timp-spațiu-substanță, scopul fiind cel de penetrare a timpului din NEÎNCEPUTUL UNIVERSAL.  

         Mecanismul temporalității care devine funcțional prin voința intrisecă este expus stilizat în 

poem și ne sugerează rolul de generator al echilibrului în ponderabilitatea universalului prin 

culisare: ”Un timp prăfuit, un timp îngheţat,/ un timp diferit, un timp atârnat înainte, un timp 

înapoi,/ un timp paralel, o buclă de timp,/ jumătăţi sau sferturi de timp, fantome de timp măcinat?/ 

– Un timp în avans cu zece ani!/ şi, astfel, prin timp, o zi, dispăruse...,”. Interesant!  

Dar pe lângă timpul obiectelor exterioare, poate fi și un timp subiect al sufletelor mari și mici, un 

timp al cuvintelor mici sau cuvintelor mari, un timp al gândirii hiperbolizate sau deșarte-liniare, un 

timp de întoarcere și un timp de viere în descoperire-avans, de continuă schimbare , un timp de 

blestem și de rugă, un timp al adormirii în sine, un timp al zborului nesfârșit în cerurile 

universalității ontologice...!  

Felicitări! 

Cu stimă,  

Gheorghe Apetroae, Sibiu 
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