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I. DESPRE PERFORMANȚELE LIREI 21 

* Spuneam în decembrie 2009: „Suntem un cenaclu interactiv pentru promovarea literaturii de bună calitate a 

tinerilor. Mulțumim autorilor de literatură contemporană, implicați în proiectul Cartea Tinerilor Scriitori și le 

promovăm creația cu drag! Vă dorim succes!” 

Spuneam în iulie 2010: „Suntem primul cenaclu online interactiv a cărui muncă s-a publicat într-o carte „Lira în 

patru puncte cardinale”, editura Rovimed 2010. Cenaclul Lira21 își continuă școala, grație eforturilor echipei care 

a fondat acest nou site de literatură contemporană, extinzându-și preocuparea și în celelalte domenii de scriere, 

proză, teatru, satiră, artă. Urez ca publicațiile următoare să însemne calitate, actualitate,modernitate și 

recunoaștere literară!” 

În martie 2011, afirmam: “Prin voluntariat și efort personal al fiecărui admin, al fiecărui membru, site-ul Lira21 a 

devenit o școală blândă de poezie, dar analizează și alte genuri literare, proză, satiră, literatură pentru copii, 

teatru. Echipa a cooptat tineri talentați și membri de onoare din rândul scriitorilor consacrați și împreună, printr-un 

sistem propriu de analiză și evaluare, am reușit să selectăm poezii pentru a doua antologie a cenaclului. Sub titlul 

“Poetic@”, această nouă carte va trebui să fie primită de critica literară ca un exemplu de muncă asiduă întru 

calitate, aflare de stil original și îmbunătățire a celui publicat, pentru fiecare membru al Lirei21. Mulțumesc, 

mulțumim, tuturor celor atașati de acest proiect. Mergem, cu suflet dăruit, mai departe.” 

În aprilie 2012Spunea Adrian Suciu despre Lira21, ” Sunteţi o şcoală blândă de poezie”, şi încercăm în 

continuare să nu ne dezamăgim colaboratorii, cititorii, susţinătorii şi prietenii. „A treia carte. Poezii”, volumul 

antologic publicat în 2012, la Editura ArtBook, înlesneşte debutul unor tineri poeţi şi promovează deopotrivă 

scriitorii consacraţi, de acum, lirişti convinşi de acest proiect. Poezia Lirei 21 nu îmbătrâneşte. Despre această 

antologie pot spune cu mândrie că este un album de artă, expunând creaţiile a 55 de poeţi şi 20 de pictori români.  

Anul 2013 a adus Lirei21 noi premii în palmaresul membrilor cenaclului, noi apariţii editoriale, publicări în reviste, 

multe bucurii ale cuvântului scris. Antologia anuală, devenită tradiţie- sub titlu Antologie de versuri şi proză, 

Editura ArtBook, 2013, - urmare a muncii necondiţionate, prin comentarii şi propuneri pe texte- are autori noi şi 

vechi, debuturi şi continuări, în 500 de pagini de versuri şi proză. Lansarea la Biblioteca Metropolitană Bucureşti 

din 7 decembrie, a fost un eveniment memorabil, cu invitaţi şi participanţi din elita literaturii contemporane. 

Mulţumim pentru desfăşurarea activităţii noastre membrilor cenaclului, membrilor de onoare şi partenerilor media 

pentru promovarea scriitorilor noştri. Continuăm! 

Anul 2014 aduce o nouă antologie de versuri şi proză cu autori vechi şi noi ai Cenaclului Lira21 şi multe volume 

single, unele premiate, altele recunoscute calitativ de critica literară. La mulţi ani, Lira21! La mulţi ani, distinşi 

scriitori!  

                                                                                                        Cristina Ștefan 
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* Lira 21- performanță majoră în cultura română 

Articol apărut in revista La Punkt 

http://www.lapunkt.ro/2015/05/12/ultimul-deceniu-3-performante-majore-in-cultura-romana/ 

 

 Tudor Călin Zarojanu, cu privire la Lira 21:  

 

3.” Apoi, o descoperire personală întârziată: cenaclul literar online http://www.lira21.ro/, un spaţiu de literatură de 

cea mai bună calitate care, în plus, are chiar funcţiile unui cenaclu, adică textele sunt comentate, cu prietenie dar 

fără menajamente. Cenaclul funcţionează de opt ani, a reuşit să tipărească ori să sprijine tipărirea a numeroase 

volume, eu l-am descoperit recent şi am fost de-a dreptul şocat de valoarea textelor.” 

TUDOR CĂLIN ZAROJANU recită "Mesaj de departe" de Ana Urma, emisiunea De ce-aș citi?, 25 aprilie 

2015, TVR2. 

 

 

"Unul dintre cele mai frumoase lucruri care ţi se pot întâmpla este să ai ocazia să vorbeşti public despre lucruri 

frumoase. 

Mai ales dacă este vorba despre unele care nu sunt atât de cunoscute cât ar merita. 

Asta am trăit azi, vorbind, la "De ce-aş citi?", despre http://www.lira21.ro/ 

O dublă bucurie: cei de acolo, oameni extraordinar de talentaţi, au o mică şansă în plus de a fi cunoscuţi, dar 

îndrăznesc să spun că este un lucru bun şi pentru cei care au văzut rubrica. Plus voi, prietenii mei Fb! 

Intraţi pe site, citiţi, n-o să vă pară rău! 

Şi poate şi scrieţi"... ne spune Tudor Călin Zarojanu 

www.tvrplus.ro 

TVRPLUS.RO 

https://www.facebook.com/140629222643517/photos/a.191744654198640.43336.140629222643517/963555963684168/?type=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lira21.ro%2F&h=4AQGgkpcaAQEDIFP9nxKQ9MQXHFFKJVPPCwoowRmOoYYQzw&enc=AZPNpvEnkejbOuyGpFVbNarp9x7RgFsowQbPl1lv_Dc21GgjRp_osLKeowgL1Y9cP-dKMKoaX1_DhEEjWuq6hCTNNy1BaaDUfwuYFBjna_6Z-PaZyJfI-u3miJzxADwINbFUstajOafs6BOMHlQkkDzn_2kF0YbuIyeI3tbz0B30B5RZ5JzaJqHAQgUjVyIxQyiydS9Md33tjNp6RrUdJsyc&s=1
https://www.facebook.com/tudorcalin.zarojanu
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tvrplus.ro%2Feditie-arte-carte-si-capricii-331039&h=_AQFGqWm2&s=1


 5 

*În iulie 2015 oglinda activității cenaclului, relevă 19.000 de texte și peste 150.000 de comentarii la texte.  

 

  

Cristina Ştefan - 23872 

comentarii 

any tudoran - 11007 comentarii 

Luminița Zaharia - 8495 

comentarii 

Gîbu Ana Maria - 8301 

comentarii 

Mihaela Aionesei - 5133 

comentarii 

Radu Camelia Iuliana - 4793 

comentarii 

Carmen Tania Grigore - 4708 

comentarii 

Adriana Butoi - 4542 

comentarii 

Micutiu Sorin - 4481 comentarii 

Maria(na) Doina Leonte - 4331 

comentarii 

 

 

  

Celestin Antal - 637 texte 

publicate 

Cristina Ştefan - 614 texte 

publicate 

any tudoran - 513 texte 

publicate 

Gîbu Ana Maria - 447 texte 

publicate 

George Gîtlan - 404 texte 

publicate 

Calotescu Tudor-Gheorghe - 

368 texte publicate 

viorel gongu - 346 texte 

publicate 

paparuz adrian - 343 texte 

publicate 

Luminița Zaharia - 322 texte 

publicate 

Ottilia Ardeleanu - 317 texte 

publicate 

 

 

http://www.lira21.ro/user/21.html
http://www.lira21.ro/user/62.html
http://www.lira21.ro/user/35.html
http://www.lira21.ro/user/28.html
http://www.lira21.ro/user/30.html
http://www.lira21.ro/user/524.html
http://www.lira21.ro/user/49.html
http://www.lira21.ro/user/266.html
http://www.lira21.ro/user/39.html
http://www.lira21.ro/user/24.html
http://www.lira21.ro/user/635.html
http://www.lira21.ro/user/21.html
http://www.lira21.ro/user/62.html
http://www.lira21.ro/user/28.html
http://www.lira21.ro/user/499.html
http://www.lira21.ro/user/168.html
http://www.lira21.ro/user/621.html
http://www.lira21.ro/user/84.html
http://www.lira21.ro/user/35.html
http://www.lira21.ro/user/117.html
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În volumul Însemnări necritice- Jurnal de lectură, sunt prezentați autori din Cenaclul Lira21, precum și prefețele 

la volumele de debut, unele premiate la diverse concursuri literare. Însemnări necritice a primit valorosul  Premiu 

al USR, Filiala Bacău în anul 2014 pentru debut în critica literară. 

prof. Grigore Codrescu despre Jurnalul de lectură 

 

REVISTA PLUMB, AUGUST 2013 

  

CUM SE CITESC POEŢII ÎNTRE EI 

Despre un Jurnal de lectură, editura 

ArtBook, 2013 

 

Recunoaştem că titlul de mai sus este, 

parţial, inadecvat. În recenta carte a colegei 

noastre de cenaclu nu identificăm doar un 

jurnal de lectură*, ci şi opinii despre 

propriile 

sale creaţii poetice şi prezenţe la Cenaclul 

literar online Lira 21.  

Prin diversitatea tematicii şi a textelor, expresivitatea limbajului şi intensitatea iubirii pentru 

literatură, d-na Cristina Ştefan impresionează cititorul. 

Înainte de a cerceta textile din această carte, să observăm că noi, cei din generaţiile de 

seniori, am priceput prin d-sa cum funcţionează un cenaclu literar online şi cât de mare este 

presiunea acestei forme exercitată asupra structurilor de manifestări creativ-literare mai 

vechi. 

Pe de altă parte, n-am înţeles de ce autoarea a debarcat decisiv în tabăra criticii amabile pe 

care, cu multe decenii în urmă, o practica şi o teoretiza prestigiosul Perpessicius. 

În cele vreo 55 de texte, identificăm opinii şi aprecieri despre autori validaţi demult, autori în 

genere tineri, publicaţi doar online, debutanţi, eseişti literari cu notorietate, precum şi poeţi de 

valoare. Marea majoritate a acestor texte poartă marca spontaneităţii, a limbajului neologic, 

a unui lirism intelectual 

socotit de unii demodat, a unei selecţii exigente de excerpte şi nume, toate comunicate prin 

seducătoare 

sugestii de lectură. 

Autoarea jurnalului de lectură a fost, în toate cele 231 de pagini, consecventă cu sine: a 

rămas ne/critică. Toate impresiile jurnaliere s-au născut în intervalul 2006 (Mircea Florin –

Realism existenţiacontemporan) şi 2013 (Ioana Carp –Între genă şi har. Nu am verificat dacă 

celelalte 53 de texte pot fi situate cronologic. Nu-i o defecţiune, căci Cristina Ştefan este, prin 

excelenţă, poetă. Date fiind şi constatările de mai sus, asupra perspectivei lecturilor, 

autoarea nici nu-şipropune să grupeze, după vreun criteriu anume, autorii citiţi. Noi însă vom 

observa că sunt prezente opinii şi informaţii despre autori cunoscuţi, creatori de prestigiu, cu 

notorietate, precum 

Mihai Ursachi, Matei Călinescu, Mariana Zavati- Gardner, Paul Blaj, Cezarina Adamescu, 

Eugen Dorcescu. Poetul Calistrat Costin figurează cu impresii despre două cărţi de poeme 

ale sale, 

publicate în ultimii ani (Om fi greşit galaxia! şi La un pahar de neant), precum şi alţi 
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condeieri, unii afirmaţi prin cenaclul „Octavian Voicu”: Mirela Bălan, Mihaela Aionesei, Mirela 

Orban şi alţii. 

E impresionant să constatăm, printr-un Cuvânt de final, că De-a lungul vremii sau adunat 

zeci de mii de comentarii la texte postate la autori diverşi, recenzii, prefeţe la volume de 

debut sau tipărite în continuare, evenimente ca lansări de carte, într- o activitate (...) de 

cunoaştere şi recunoaştere a talentelor autentice. Tot atât de surprinzător e faptul că 

Cenaclul online Lira 21 publică, din când în 

când, organizarea, desfăşurarea şi poemele premiate la un concurs pe internet, oferind 

publicului larg mostre de poezie de calitate, secvenţe de selecţie de bun gust şi de 

rafinament în expresivitatea limbii 

române (febr. 2011). 

În afară de creaţiile poetice – numeroase – oferite lectorului îndrăgostit de poezie, este de 

apreciat că ni se oferă evaluări semnate de cititori critici competenţi, de publicişti literari 

cunoscuţi, prin care unii 

debutanţi pot fi validaţi şi consideraţi creatori adevăraţi: Vasile Spiridon, Ioan Neacşu, Radu 

Cârneci şi alţii. Desigur că în imaginea centrală a acestui jurnal de lectură, se impune 

cenaclul online Lira21, iar expansiunea acestei forme de validare a creaţiei poetice 

impresionează la acest început de mileniu. Într-o carte lansată în mai 2010, intrau în 

circulaţie, prin Cartea tinerilor scriitori vreo 24 de poeţi 

debutanţi. Iată, printre ei, un condeier din Italia născut în 1949, care, în poemul intitulat 

Sentiment, se exprimă ca un liric reflexiv autentic: :” Iau din cocori, /Urma sălbaticei toamne. 

/Pentru tine, iubito, mai trec, /Arcuit de chemări uneori, pragul acestui anotimp /Indescifrabil 

de trist.” 

O carte ca aceasta, lansată acum de poeta Cristina Ştefan, poate deveni, 

treptat, un ghid de lectură a poeziei de calitate, căci vine dinspre un creator cu deschidere 

spre valorile actuale, cu sensibilitate şi putere de expresie. 

Însă dacă va trece, cumva, şi la însemnări critice – nu doar ne/critice –, nu va pierde nimeni, 

ci va fi o contribuţie la eliminarea clişeelor din critică şi a derizoriului din creaţie. 

Un argument în plus poate fi chiar în versurile Cristinei Ştefan: 

E plaja pustie în Vamă, Ralu! 

Ultimul val a rămas îngheţat, 

ondulate mişcările tale 

de saltul în mare 

Femeie de nori 

în atingere caldă, 

la ţărmul tău, Ralu, 

a crescut un iris 

turnat în formă de apă, 

brusc te-ai oprit amintire. 

 

profesor Grigore CODRESCU 

 http://bacaulactiv.ro/jos-palaria-pentru-asociatiile-care-promoveaza-valorile-artistice-ale-bacaului/ 

 despre lira21 

Spiritualitatea şi verticalitatea unui popor se află într-un strâns raport cu activităţile culturale pe care acesta le 

are.  Adevăratele sclipiri în gândire apar acolo unde oamenii se adună pentru a căuta sensuri şi idei. Iar o 

http://bacaulactiv.ro/jos-palaria-pentru-asociatiile-care-promoveaza-valorile-artistice-ale-bacaului/
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conştiinţă matură nu se naşte doar din suferinţă, ci şi din exersarea permanentă a sensibilităţii pe care încearcă 

să o ofere cultura. Astfel, astăzi o să vorbesc despre grupurile de oameni ce încearcă să salveze generaţii  de 

sub etichete, oameni care iubesc să construiască în numele frumosului, oameni care protestează împotriva 

prostiei şi a lipsei de demnitate, despre cei ce se caută între ei pentru a fi schimbarea. 

O atenţie deosebită mi-a atras-o platforma literară online 

„Lira 21” a cărei creator, băcăuana Cristina Ştefan, şi-a dorit să evite „texte slabe, dulcegării de pansion şi 

floricele”care erau un fenomen obişnuit pe platformele literare existente deja prin 2007-2008, construind, astfel, o 

reţea care să fie reprezentată de „calitate literară şi devenire, noutate în stil literar”. Acest cenaclu interactiv are o 

tradiţie deosebită: în fiecare an este selectată câte o antologie  literară cu autorii Lirei21. Toate cele 5 antologii 

sunt nişte veritabile albume de artă, roada unei  munci pline de pasiune. Cristina Ştefan afirmă că pe lângă 

scriitori, reţeaua a promovat pictori români de talent, dar şi tineri debutanţi în artă. Doar în antologiile editate până 

acum sunt peste 250 de scriitori promovaţi şi peste 100 de debuturi într-o antologie tipărită. Mulţi dintre membrii 

Lirei21 au volume single premiate sau iau premii la concursurile naţionale de literatură. Lira21 are 146.000 de 

cometarii la texte, comentarii de opinie la text, în general argumentate literar întru performarea expresiei şi 

stilisticii. Sunt postate 18.500 de texte, comentate.  Membrii platformei literare nu sunt activi doar online, ci şi în 

viaţa reală. Lira21 a organizat 10 concursuri cu dubla votare a participanţilor şi a unui juriu format din scriitori 

consacraţi şi cunoscuţi. Membrii Lirei21 organizează întâlniri, lansări de carte, emisiuni tv şi , de asemenea, sunt 

participaţi activi la cenaclurile literare din localităţile de domiciliu.  Este de apreciat şi faptul că deşi  reţeaua este 

cunoscută, aceata nu are nicio susţinere a vreunei instituţii, dedicarea fiind ingredientul principal pentru obţinerea 

succesului. Pentru Cristina Ştefan: „Lira 21” înseamnă muncă, dăruire, ideea de calitate literară postată online, 

interactivitate, cărţi selectate tipărite on paper – o activitate care în 6 ani a fost model şi pentru alte platforme 

literare care ne-au copiat activităţile şi sistemul de lucru.” 

 

II.CÂTEVA NORME DE SUCCES DIN REGULAMENT, MODALITĂŢI DE LUCRU, SELECTIVITATE ÎN LIRA21 

 

Suntem un cenaclu interactiv pentru promovarea literaturii de bună calitate. Mulţumim autorilor de literatură 

contemporană, implicaţi în primul proiect Cartea Tinerilor Scriitori, le urăm bun venit pe LIRA 21 şi le publicăm 

creaţia cu drag! Vă dorim succes ! 

Noilor veniţi le urăm bun sosit într-un site literar unde caracterul civilizat al evaluărilor textelor între membrii 

cenaclului pot îmbunătăţi calitatea literară! 

 

Cenaclul online Lira21, spre deosebire de reţelele literare online nu se defineşte ca arhivare pentru creaţiile 

autorilor, ale comentariilor de complezenţă şi grup sau de comunicare şi socializare în afara subiectelor literare. 

Suntem un site închis, privat, de lucru interactiv şi constructiv pentru membrii care doresc să-şi evalueze şi să-şi 

îmbunătăţească exprimarea literară.  

Selecţia anuală din textele lucrate se materializează în cartea cenaclului, editată în condiţii de calitate tipografică, 

design şi de conţinut. Autorii cărţii sunt selectaţi numai dintre membrii activi pe Lira21. 

 

Reguli de postare şi comentare pe cenaclul “LIRA 21’’: 

 

1. Materialele nu vor conţine expresii pornografice, injurii, calomnii sau jigniri la adresa altor membri din reţea sau 

administratorilor şi moderatorilor ei.  

http://bacaulactiv.ro/wp-content/uploads/2015/03/cenaclul-lira.jpg
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- Se va posta un (1) singur text pe zi pentru fiecare categorie literară. Se vor folosi obligatoriu diacritice. Nu se 

admit majuscule cu excepţia anunţurilor sau evenimentelor dacă se consideră necesare. 

 

2. Pagina principală va conţine comentarii strict literare sau de artă în spiritul unui cenaclu. Comentariile la textele 

postate sunt libere de orice restricţie dar nu vor conţine expresii jignitoare şi nu se vor redacta cu majuscule. 

Diacriticele sunt obligatorii la textele literare, nu şi la comentarii sau în forum. 

 

3. Materialele literare( numai creaţii proprii) vor fi postate pe blogul personal. Fotografiile, filmele, alte materiale 

video şi audio se vor posta în topicurile special destinate în cadrul forumului şi nu pe blog ( cu excepţia textelor 

care conţin fotografii incluse artistic, fără preluări de pe internet în stil kitsch). 

 

 

5. În site nu se admit profiluri ascunse, userul va avea fotografie şi numele real, cateva date biografice obligatorii. 

 

6. Sunt interzise mai multe conturi ale unui acelaşi utilizator. 

 

 

9. În site-ul LIRA 21, predomină spiritul liber, neconstrâns de cenzură şi rugăm userii să respecte şi să se bucure 

de aceste facilităţi. 

 

Consider că odată învăţând în acest cenaclu, fiind promovat în reviste, publicat în cartea cenaclului, beneficiind 

de îndrumare gratuită în performare literară, nu există motivaţii serioase de a părăsi cenaclul Lira21. 

 

În cazul transferării cunoştintelor căpătate aici pe alte grupări literare sau reţele, cu atât mai mult se justifică 

menţinerea contului pe Lira21, chiar în condiţiile plecării membrului Lira21 din site, întru respectul colectivului care 

i-a îndrumat primii paşi în scriere creativă. Textele vor rămâne în site ca şi comentariile care le-au însoţit priveşte 

userii cu implicare şi activitate susţinută în Lira21 sau CTS) 

 

 

Pentru oricare încălcare a regulamentului membrii pot primi ban justificat, după un avertisment dat, dacă vor 

continua în atitudinea neconformă. 

Oricare admin fondator sau admin, poate propune banarea unui membru dacă a încălcat regulamentul. 

 

15. Criteriile de selecţie ale Cenaclului Lira21 fac parte din regulament. 

 

16. Plagierea formatului site-ului sau textelor postate în cadrul Cenaclului Lira21 va fi pedepsită în conformitate cu 

legile în vigoare şi excluderea din site.  

 

17. Ingratitudinea manifestată de unii membri ai cenaclului, fie prin promovarea propriilor creaţii în exclusivitate şi 

necomentarea textelor colegilor fie prin plecarea din site pe motive de orgoliu, neadaptare, după ce au profitat de 

învăţare, au fost publicaţi şi promovaţi de Lira21, precum şi postarea textelor lucrate în Lira21 pe alte reţele sau 

site-uri de socializare, ţin de caracterul fiecărui membru. 

Pretindem, însă, ca fiind membru în alte reţele litterare la biografia postată, un admin fondator sau un admin al 

Lirei 21 sa specifice acest atribut în mod vizibil. Este o recunoaştere minimă şi de etică pentru şcoala noastră 

gratuită şi munca mea nenormată şi altruistă. Nerespectarea acestei clauze va duce la coborârea statului în 

Lira21, fără avertizare. 
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CRITERII DE SELECŢIE în Cenaclul Lira 21 

 

Cenaclul interactiv Lira21 oferă un mediu de învăţare literară interactivă, comparabilitate, exemplificare, membrii 

săi ajutându-se reciproc în îmbunătăţirea calităţii textelor postate. 

Cenaclul promovează textele în Biblioteca siteului, în toate genurile literare, liric, epic, dramatic, satiră, etc. 

Cenaclul Lira21 solicită onestitate faţă de acest proiect, fidelitate şi altruism în activitatea fiecărui membru. 

 

1. Postările în Atelier vor ţine seama de următoarele calificări minime ale genurilor literare: 

 

LIRIC 

 

Temele lirice cuprinse, iubirea, natura, trecerea timpului, moartea, divinitatea, vor ţine seama de limbajul poetic 

folosit astfel încât să se constituie într-un mesaj artistic în următoarele preocupări: 

- Afectivitate, să se adreseze emotivităţii cititorului. 

- Mare densitate de sugestie. Proclamăm utilizarea limbajului modern care nu numeşte direct ci sugerează prin 

corelaţii inventive şi spontane. 

- Expresivitatea discursului liric 

- Caracter ambiguu, atât în utilizarea cuvântului cât şi a versului sau textului întreg ca deschidere către interpretări 

multiple 

- Expresia poetică să fie autentică, nu imitată, nu preluată, în stil original fiecărui autor. 

- Limbajul modern pe care îl promovăm cu prioritate are o opacitate care să-i lase cititorului posibilitatea 

interpretării şi aflarea semnificaţiilor. 

- Structură muzicală pentru cei care aleg să scrie în vers clasic, dar rimele să respecte limbajul modern, 

interesant, inventiv, alogic. 

- O caracteristică a cenaclului este neadmiterea abuzului de epitete, gerunzii, pronumelor ce, care(forma populară 

a lui „care” prescurtat, „ce”, când introduce atributive sau expresii adjectivale)exp. luna ce mi-a luminat, iubita ce 

mi-a cântat etc. 

 

EPIC 

 

Genul epic va fi promovat atât în texte în proză cât şi în versuri. În acest gen literar milităm pe o demonstraţie 

narativă a temei abordate, imaginarul fiind folosit în acelaşi stil moderm care ne preocupă. Lăsăm liberă opţiunea 

pentru tehnicile epice folosite de autori, suspense-ul, surpriza, formulări stereotipe, limbaj în culoare locală etc. 

Genul epic în versuri poate cuprinde balada, legenda, fabula, poemul, epopeea iar în proză, basmul, schiţa, 

reportajul literar, nuvela, romanul. 

 

Ca prioritate a genului moderm promovat se constituie proza scurtă atât în gen epic, narativ, cât şi în gen liric, ca 

meditaţie, eseu, file de jurnal. 

 

În afara acestor criterii generale, practicate în teoria literară actuală, pentru analize şi critică literară, Cenaclul 

nostru stabileşte particularităţi ale selecţiilor. 

 

La genul liric- nu se vor agrea poezii foarte lungi, în versuri clasice cu rime simple sau banale, cu măsuri de 14-16 

silabe, iar în cele de orientare romantică se vor solicita elemente de simbolism, modernism, suprarealism. 

Considerăm că în cenaclul nostru ne şlefuim un limbaj poetic actual, al secolului XXI, iar efortul nostru este de 

înnoire şi nu de recapitulare a curentelor literare depăşite.  

 

La genul epic, de asemenea, vom agrea textele alcătuite inventiv, fie in limbaj epic sau poetic, dar actuale, 
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cotidiene, inspirate din prezentul trăit şi sugerat de autor. Chiar basmele pot fi narate în limba română modernă. 

 

 5.CONCURSURI 

 

Se vor desfăşura în aceleaşi condiţii ca şi până acum, sistemului de vot adăugându-i-se pe lângă votul tuturor 

membrilor, un juriu format din membri de onoare şi care vor da propriile note. Nu se vor premia pe Lira21 texte 

sub nota 7 la evaluarea juriului. 

 

În speranţa că aceste modalităţi de lucru şi apreciere se vor aplica întru calitatea noastră ca site literar, vă doresc 

satisfacţii cât mai mari în cenaclul nostru! 

 

2. 7. Exemplificarea tipurilor de redactare agreate în Lira21. Nicio altă redactare nu este exclusă atât timp cât 

respectă regulile gramaticii. 

 

1. MAJUSCULĂ LA FIECARE VERS ŞI SEMNE DE PUNCTUAŢIE 

EXP: 

Câmpia, câmpia în mine 

Prin laptele albului gazdă, 

Cu gustul de fragede-azime 

Răscoapte pe reavănă brazdă. 

 

 

2. MAJUSCULĂ LA ÎNCEPUT DE FRAZĂ, LITERĂ MICĂ LA ÎNCEPUT DE VERS DACĂ ESTE ÎN CADRUL 

FRAZEI. SEMNE DE PUNCTUAŢIE 

 

EXP: CRIPTONIM 

Îmi aşez fantasmele 

în pǎmântul 

pierdut de sub picioare. 

Le zâmbesc 

cu ironia sorţii în palme. 

 

3. FĂRĂ MAJUSCULE ŞI FĂRĂ SEMNE DE PUNCTUAŢIE. 

 

EXP: 

tac 

până unde frica 

poate să tremure în ploi 

tac 

până la marginea umbrei 

fără arbori 

 

 

concept  site, Cristina Ştefan 

 



 12 

 

III. ÎNCEPUTURI/ CARTEA TINERILOR SCRIITORI, 2009 

MODUL NOSTRU DE A LUCRA ESTE UNIC 

 

În atelierul de poezie, s-au discutat 902 poezii, cu peste 10.000 de comentarii. 

O muncă pe care nu degeaba am numit-o de suflet! 

Ca să dăruieşti şi să citesti atâtea texte. Să le doreşti calitate şi expresie lirică bună, ţine de dragostea de poezie. 

Şi colegii noştri nu au renunţat nicio clipă la a dărui celorlalţi. 

 

Am selectat câteva poezii, cu un număr foarte mare de comentarii în atelier, întru memorarea modului de lucru 

unic. Copy-paste din site, comentariile nu conțin diacritice*: 

 

1. POEMUL: Şi am plâns- BIBLIOTECA 

• Publicat de Gabriela Beldie în Ianuarie 14, 2010 la 10:46pm în ATELIER POEZIE 

 

Ploua cu stele 

Când mi-am întins 

Amintirile la uscat. 

Miroseau a iarbă cosită, 

A deal abrupt 

Şi a pădure tânără, 

A prundiş 

Şi a tălpi desculţe 

Prin apă. 

 

Miroseau a prietenie 

Şi a pagini de carte, 

A drum pe sub copaci 

Şi a zile de vară… 

 

Atunci m-am aşezat 

Pe treptele nopţii, 

Mi-am strâns in braţe 

Copilăria 

Şi am plâns… 

 

Numai timpul, 

Numai începutul, 

Numai lumina… 

 

A avut 31 de comentarii, primind cate 3 stele de la membrii care notează. În total 24 de stele, o performanţă!   
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”Răspuns Cornel Armeanu în Ianuarie 15, 2010 pe 7:19am 

 

Excelent poem. Dar aş fi dorit să citesc „miroseau a iubire” şi nu ”miroseau a prietenie”, care mi se pare cam 

desuet. A fost doar o observaţie personală, nu un reproş. Cornel Armeanu 

 

Răspuns Gabriela Beldie în Ianuarie 15, 2010 pe 10:47pm 

Multumesc cu zambet interior pentru aprecieri. 

In legatura cu "prietenie/iubire" vreau sa-ti spun ca amprenta acelei "epoci' in amintirea mea chiar miroase a 

prietenie. A fost un timp de cald si bine...un fel de "eu" regasit in mai multe suflete,un "ceva" care si azi continua 

pentru cativa dintre noi. 

Niciodata in toti, niciodata la fel... 

 

2. POEMUL: Regenerare - BIBLIOTECA 

• Publicat de Aionesei Mihaela în Ianuarie 24, 2010 la 3:11pm în ATELIER POEZIE 

 

Timpul aruncă uimiri 

peste geana 

unui răsărit timid. 

 

Rugi din mine 

spre tine păşesc 

cireşi înfloriţi. 

 

Tăcerea apune dureri 

ochiul orb 

zâmbeşte a speranţă. 

 

Suflete trezite 

mâine- împletiri 

de nou şi de ieri. 

 

a avut 38 de comentarii până la această formă finală. 

 

Răspuns Ioana Mihaela Fraiu în Ianuarie 24, 2010 pe 11:41pm 

Fiecare strofă e un poem în sine! Deosebite cugetări! 

3 stele*** şi felicitări sincere, Miha! 

Răspunsul lui marynna.popescu în Ianuarie 25, 2010 pe 10:19am 

excelent, mihaela! o asteptam si pe ada, poate si alti stelari si pe urma trecem la biblio:) 

Răspuns Cristina Ştefan(ps.ada chifor) în Ianuarie 31, 2010 pe 9:33pm 

pai stati oleaca...ca nu inteleg...strofa a doua nu are sens...ce ati vrut a spune..aia cu pasitul ciresilor infloriti avea 

sens... 

nu stiu, explicati-mi forma asta la care s-a ajuns, la strofa 2 ma refer. in rest e f ok si ca mesaj si ca imagine. 

Răspuns Aionesei Mihaela în Februarie 1, 2010 pe 9:07am 

Ideea era să nu fie terminaţia mine/tine, deci , cred că poate să rămână... 

Rugi din mine 

spre tine păşesc 

cireşi înfloriţi. 
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Bineînţeles dacă sunteţi de acord. 

Mulţumesc d-na Ada pentru răbdare, 

Răspuns Aionesei Mihaela în Februarie 1, 2010 pe 2:23pm 

Mulţumesc George. 

Sunt fericită că a rămas formula propusă de tine şi mie îmi place foarte mult. 

Mulţumesc Marynna.Vouă vă datorez multe. Vă îmbrăţişez cu drag pe toţi. 

 

3. POEMUL care a adunat peste 200 de comentarii...dar finalizat in această formulă la propunerea Cameliei 

Radu. 

ziua marelui barbeque - BIBLIOTECA 

• Publicat de George Gîtlan în Martie 9, 2010 la 10:54pm în ATELIER POEZIE 

varianta finala; ( Camelia ) 

 

inima, carne vie, 

crestată şi pusă 

la saramura vieţii? 

 

undeva, acolo, 

cineva stă 

cu foamea 

de crud 

într-o mână 

şi cu setea 

de sânge proaspăt 

în cealaltă? 

 

în aşteptarea zilei 

marelui barbeque? 

 

si daca... 

 

si daca aceasta 

nu este 

decat o poarta 

catre altfel? 

 

A fost singurul poem la care comentariile au fost șterse de mine, întrucât alunecaseră de la textul în sine, lăsând 

doar pe cele explicative notărilor. 

Răspuns Luminiţa Zaharia în Martie 13, 2010 pe 5:56pm 

nu înțeleg...am lăsat acum cîteva minute un com aici și a dispărut.... 

AS pentru varianta inițială, care mi-a mers direct la suflet, și 3 stele*** pentru varianta soft! 

Răspuns Floryana Turculeanu în Martie 13, 2010 pe 8:02pm 

daca tot am dreptul de a vota sustin aceeasi varianta care se regaseste in cea recomandata de Camy, Ada, d-na 

Delia si micuta Ana 

pentru aceasta varianta dau un AS la care am dreptul, felicitari, George! 

Răspuns Aionesei Mihaela în Martie 13, 2010 pe 8:04pm 

Cu atâtea variante m-am piedut dar nu uit să las AS-ul pe care l-am lăsat ieri. 
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Varianta Cameliei. 

Răspuns Camelia Radu în Martie 14, 2010 pe 6:44am 

prima varianta contine in ea esenta viziunii lui George, cea care descrie momentul sufletului strafulgerat de 

durere.. as vrea sa atrag atentia asupra faptului ca nu in fiecare zi avem astfel de clipe... traim si suportam, 

trecem prin viata incercand sa ii facem piept..dar sunt clipe in care ajungem si aici. 

pentru ca randurile lui George sa nu fie asimilate ca sentinte, varianta interogativa pune aceste clipe intense la 

locul lor, printre momentele de reflectie umana, 

finalul atat de controversat creaza o nisa de speranta. unii sunt de acord cu ea, altii nu. la fel ca in viata. nu cred 

in sensinte si nici in teoria conspiratiei. 

dupa cum a explicat George, nici el. ceea ce ne pune in acord. poate unora li se pare implicit acest sens. nu este 

implicit, cand cititorul are o carte in mana, citeste, trage concluzii si arareori se intreaba daca autorul gandeste 

TOT TIMPUL asa cum a scris. 

deci, sa ne gandim la poezia ca la ceva care maine nu ne mai apartine, ci va deveni a lumii. Felicitari George. 3 

stele pentru varianta lucrata la grup. 

felicitarile mele. 

cealalta poezie repeta tema primei, dar nu atat de zguduitor. toata lumea se opreste la prima varianta, deoarece 

aceea se refera la toate aspectele, deci o include chiar si pe a doua. 

Răspuns Cristina Ştefan(ps.ada chifor) în Martie 14, 2010 pe 7:49am 

deci poezia trece in varianta lucrata la biblioteca. 

trecuse deja! 

felicitari, George! 
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Cenaclul Lira21, www.lira21.ro 

Reţin aceste înfăptuiri ale poeziei...Despărţindu-ne de acest site, sigur că aş fi dorit ca toate aceste munci 

sentimentale şi viersuitoare să nu se piardă. Din păcate timpul mi-e limitat şi nu pot arhiva tot, dar rămâne totul în 

suflet, cu mulţumiri vouă, în dragoste de vers şi oameni. 

din acel moment ne transferam munca ;și talentul în site-ul www, Lira21. ro 

Cristina Ştefan 11 iulie 2010 

Din acel moment ne transferam munca și talentul în site-ul www. Lira21. ro 
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IV .VOLUME PUBLICATE  

1.Lira în patru puncte cardinale, Rovimed, 2010 

LANSAREA CĂRŢII  

21 MAI 2010- BACAU IN CADRUL CENACLULUI OCTAVIAN VOICU ȘI A UNIUNII. SCRIITORILOR LA 

MUZEUL DE ISTORIE BACĂU ORA 17 

 

- BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI- 4 IUNIE 2010-ORA 10.30 

ACEASTĂ CARTE S-A-NTREGIT CU SUFLET!! 

 

440 de pagini, format 17/28/coperţi plastifiate. 

Tiraj- 650 de exemplare 

Grafică- Liliana Năstas- artist plastic 

Premieră în literatura română, volumul de poezie Lira în patru puncte cardinale, editura Rovimed Bacău, este 

realizarea Cenaclului literar on line Cartea Tinerilor Scriitori, autor Cristina Ştefan. Acest proiect ambiţios a 

început în luna decembrie 2009 având ca scop editarea textelor propuse în lucru, în cadrul atelierelor de creaţie 

ale cenaclului, lucrul propriu-zis constând în implicarea membrilor la îmbunătăţirea literară a expresiei lirice. 

O metodă de învăţare reciprocă, de comparare şi propunere, de modificare a exprimării, a dus atât la eliberarea 

liricului autorilor sub forme calitativ superioare dar şi la acumularea a 567 de poeme filtrate calitativ şi la editarea 

acestui prim volum de poezie, încununare de muncă, dăruire, talent şi preocupare literară pentru 24 de autori 
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debutanţi. 

Cartea cuprinde câte o plachetă cu 15 poeme ale fiecărui autor debutant dar şi poeme ale celor 17 autori 

contemporani consacraţi, cuprinşi în volum. Toţi autorii din Lira în patru puncte cardinale sunt prezentaţi ca stil 

literar şi date biografice, în notele ataşate volumului editat. S-a urmărit asigurarea unui debut literar meritat şi 

complet alurii literare pentru fiecare debutant. 

 

Cartea Tinerilor Scriitori- cenaclu literar 

 

“Suntem un cenaclu interactiv pentru promovarea literaturii de bună calitate a tinerilor. Mulţumim autorilor de 

literatură contemporană, implicaţi în proiectul Cartea Tinerilor Scriitori şi le promovăm creaţia cu drag! Vă dorim 

succes ! Cristina Ştefan” 

 

…aşa începea acest proiect ivit din marea mea dragoste de vers dar şi din experienţa anilor de publicare în siteuri 

literare(de prin anul 2004)atât a creaţiilor proprii cât şi a comentariilor la textele lecturate. 

Datorat mulţumirilor şi recunoştinţei manifestate de către autori pe care nu i-am cunoscut personal dar, în vreme, 

ne-am împrietenit, acest cenaclu interactiv a devenit lăcaşul nostru unde lucrăm vers, sau în care versul lecturat 

ne îmbogăţeste cultura literară. 

Se lucrează activ în Ateliere de creaţie, fără editări pretenţioase, într-o atmosferă destinsă şi distinsă. Un grup de 

autori cu experienţă literară, prin voluntariat atât de merituos, opinează la textele expuse, reuşind argumentat să 

rezulte o lirică de calitate. 

Ideea de bază este eliberarea liricului autorului într-o exprimare cât mai sugestivă, iar rezultatele sunt uimitoare. 

Dacă acest cenaclu este un experiment şi va rămîne aşa sau va deveni o şcoală literară, vor determina membrii 

săi şi viitorul. 

Deocamdată primul proiect este Cartea Tinerilor Scriitori, în forma paper editată până în vara anului 2010. 

Mulţumesc scriitorilor consacraţi sau neconsacrati participanţi la acest proiect. Mulţumesc partenerilor din 

celelalte reţele literare pentru ajutor. 

Urez tuturor scriitorilor prezenţi sau viitori din cenaclul nostru, cât mai multe premii lirice, sufleteşti si reale! 

 

Cu preţuire, Cristina Ştefan. 

 

De la acest incipit pâna la a ne bucura de concreteţea volumului nostru tipărit, au fost zile şi nopţi de muncă 

asiduă, ore de incertitudini sau, dimpotrivă, de bucurii sufleteşti, minţi şi inimi bătând laolaltă întru prietenie, 

înţelegere, accept, învăţare. 

Nu cred să mai fi fost în reţelele literare atât avânt şi dăruire, atât altruism pentru cei care şi-au dorit un debut de 

calitate în literatură. 

Nu cred, pentru că acest cenaclu este unicat prin modul de lucru, s-a instituit ca o comunitate, interesată în primul 

rând în a acorda şanse egale tuturor celor care vor să scrie literatură de calitate. 

 

Cartea Lira în patru puncte cardinale, editura Rovimed, 2010, este realizarea Cenaclului on line Cartea 

Tinerilor Scriitori şi beneficiază de participarea a 17 autori consacraţi care au aprobat prin lucru concret în 

cenaclul nostru, ducerea la bun sfârşit a acestui proiect. 

 

AUTORI DEBUTANŢI 

------------------------------ 

ANA MARIA GÎBU 

MARINA POPESCU 

IOANA MIHAELA FRAIU 

RAMONA DIMA 



 19 

GABRIELA BELDIE 

GEORGE GÎTLAN 

MIRELA ORBAN 

MARILENA VELICU 

LAVINIA POSPECH 

DELIA STĂNILOIU 

COSTEA VELEA 

ELENA PĂDURARU 

MIHAELA NICOLETA AIONESEI 

IULIANA LINTE 

ADRIAN PĂPĂRUZ- 

VLAD ANDREI BURLAN 

MARIUS NIŢOV 

MIOARA BĂLUŢĂ 

FLORIANA TURCULEANU                                               

IOAN LĂSTUN 

MIRELA BĂLAN 

MARIA GABRIELA DOBRESCU 

MIHAELA MAZĂRE VLAŞIN 

ANA URMA 

 

SCRIITORI CONTEMPORANI 

 

EUGEN DORCESCU 

ELISABETA IOSIF 

ELENA ARMENESCU 

GEORGE IONIŢĂ 

CRISTINA ŞTEFAN 

CAMELIA CIOBOTARU 

LUMINIŢA ZAHARIA 

SANDA NICUCIE 

MIHAIL TĂNASE 

NICOLETA STAVARACHE 

CAMELIA RADU 

GEORGE ASZTALOS 
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VASILICA ILIE 

GHEORGHE ION( GEORGE TEI) 

VALENTINA BISOG(VALENTINA BECART) 

LIVIU-IOAN MUREŞAN 

CEZARINA VICTORIA ADAMESCU 

 

ANA MARIA GÎBU -n.19 iulie 1997, loc. Dorohoi, Botoşani, elevă, cu un talent artistic debordant, a început cu 

vers clasic, plin de savoarea inocenţei, când omagial, când descriptiv şi tinde spre exprimare succintă, ideatică, 

într-o gândire filozofică precoce şi profundă. Volumul de debut la editura Lumen din Iaşi, editat ca urmare a 

câştigării unui concurs organizat de editură, intitulat "Grădina mea". Premiantă a concursului Eminescu. 

Îţi scriu 

cu lacrimi înnodate 

pe fir de romaniţă 

într-un ochi de pădure 

mirarea cernelei amare 

pierderea colii de hârtie... 

zilele fug 

te caută în amintiri.- poezia Scrisoare către Eminescu 

PREMIUL II LA CONCURSUL EMINESCU 

 

MARINA POPESCU- n. 04.07.1982, loc. Bucureşti, poet în vers realist al cotidianului şi sentimental descriptiv, 

tinde spre postmodernism, în metaforă având tema preferată timpul. Premiantă a concursului cu tema Iubire. 

PRINTRE MUZICIENI 

 

Nu eşti Jim Morrison, 

rebelul şi neînţelesul Jim. 

El şi-a injectat o doză prea mare de inspiraţie, 

s-a îngropat în romanticul Paris 

în care îşi doarme visul de poet. 

Noi – noi îi vroiam doar muzica 

scuipam dispreţuitori literele 

ca pe nişte coji inutile. 

Nu eşti nici Freddy Mercury, 

libertinul şi tragicul Freddy. 

 

IOANA MIHAELA FRAIU- n. 08.11.1984, loc. Oradea, poet impresionist, a avut un parcurs exploziv în cenaclu, 

scriind din ce în ce mai artistic sugerat şi imagistic în stilistică. Administrator al Cenaclului, desluşeşte versul 

colegilor cu dăruire şi sensibilitate. 

 

STRADA MEA 

 

străzile nu adăpostesc îngeri, oraşul a rămas fără culoare. 

ploaia rece înteţeşte gânduri imprudente 

vieţi fragile rămase fără casă brăzdează asfaltul 

cu paşi dezorientaţi copiii plimbă părinţi în cărucioare 

trupurile sunt întemniţate de teamă printre grilaje de spini inima 

lasă o dâră groasă ca pe un câmp de bătălie mulţimea descreierată 

adună facturi sub pernă sau în geantă de parcă ar ţine de urât, 
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îşi prostituează convingerile pentru hrană sacrifică rotulele genunchilor 

 

RAMONA DIMA –n. 22 februarie 1993, loc. Sibiu, practică un stil postmodernist tinzând spre black dar tineresc 

optimist prin revoltă şi negare în limbaj direct, de neconformitate. 

FRAGMENT 

 

Dorinţe - dragi, dorinţe din mormânt- 

risipiţi esenţe tari, 

nimiciţi credinţa 

şi-mi supuneţi silueta 

la sperare. 

 

Ţipete de spaimă 

acoperă odaia şi cântă 

de departe, după o tristă gamă. 

Trăiesc teama rece 

şi simt splina rănită de ace. 

 

GABRIELA BELDIE- n. 6.03.1949, loc. Siret Suceava, stil neomodernist de expresie ludică, în persiflarea tiparelor 

poetice, scrie un vers liber inteligent structurat, cu metafore profunde de meditaţie şi contemplare. Premiant al 

concursului cu tema Iubire. 

TĂCERE 

 

Azi nu-mi cere 

Sa-ţi vorbesc. 

Înfloreşte-mă 

Alb 

Cu privirile tale. 

 

E atâta soare 

În mirarea mea, 

E atâta freamăt 

În bucuria mea, 

Încat mi-e frică 

Să nu le spargă 

Cineva. 

 

GEORGE GÎTLAN- n. 26.05.1972, loc. Buftea Bucureşti, vers modern, realist, în limbaj nepretenţios dar meditativ 

îndrăzneţ. Are o activitate laborioasă în cenaclu şi manifestă deschidere spre orice opinie demnă să-i cizeleze 

exprimarea lirică. Premiant al concursului Eminescu. 

EMINĂSCUT DIN CUVÂNT 

 

pe cer stele-l şoptesc 

izvoarele-n susur 

numele-i murmură 

 

sara pe deal îl găsesc 

poetul fără cusur 
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în veşmânt de purpură 

 

şi el codrul i se inclină 

legănându-şi ramul 

în adierea versului viu 

 

cuvântul naşte lumină 

iluminând neamul 

însufleţit azi din pustiu 

 

PREMIUL III LA CONCURSUL EMINESCU 

 

MIRELA ORBAN- n. 02.03.1971, loc. Bistriţa, tradiţionalistă în exprimare, în cenaclu a reuşit metafore în vers 

liber, inventive, muzicale, moderne. 

DEDUBLARE 

m-am dedublat... 

cealaltă 

aleargă pe câmpiile 

din ţara gândului de răsărit, 

se tăvăleşte 

râzând 

prin iarba de vis 

în calde ploi. 

MARILENA VELICU- n. 13.02.1961, Tulcea, poate cel mai tradiţionalist membru al nostru în ce priveşte versul 

clasic, a parcurs un traseu artistic spre rafinarea înrimărilor şi a stilisticii versului, reuşind în cenaclu poezii 

sensibile, erotice şi descriptive sentimental. 

TĂCERE 

În colţ de noapte mă ascund discret 

Cu buzele unite, a tăcere, 

Strivesc în palme fără un regret 

Iubirea mea, cetate de durere. 

 

Mi-s tulburi visele de altădată 

Avidă inima de mângâiere, 

De şoapte stinse gura mi-e secată 

Noaptea mă strânge-n lanţuri. Ferecată. 

LAVINIA POSPESCH- n. 8 iunie 1977, loc. Ulldecona, Spania, vers realist, într-un limbaj de mare forţă expresivă, 

cu metafore moderne, carnale, adevărate scenarii cinematografice black, exploatând artistic un stil oniric în limbaj 

divers structurat, bogat în elemente sugestive. 

 

CONVULSIE TIMPURIE 

Îmi bat cuie în interior 

să ruginesc în penumbră 

cu cangele mă străpung 

prin şira spinării 

să fiu sac de oase 

şlefuit în diamantele vremii, 

leoaiaca dezmiardă ultimii pui ai soartei 
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în iz de amintire stafia vieții își face loc 

separă lumina din lumină 

măsurând în cadență timpul 

tic-tac 

cuvinte de pânză ale lui Breton 

hârtie creponată 

pe etajera sufletului meu 

încărcături de imperiu obscur posedă 

în sânge 

vibrează îngețat... 

tic-tac 

ora zero 

e noapte, 

căzând în facturare 

m-am îmbrăcat în mine. 

 

DELIA STĂNILOIU- n. 15 mai 1948, loc. Bucureşti, stil succint, ideatic şi modernist în exprimare, se 

caracterizează prin renunţarea la sentimentalism în favoarea unei cerebralităţi cu elemente ironice, inteligent 

structurate, de substanţă simbolistă. 

 

SĂ MORI...SĂ DORMI... 

 

Să mori 

să dormi 

a fi 

sau a nu fi 

se pare 

că nu s-a mai 

schimbat 

nimic 

de la Hamlet 

până azi. 

COSTEA VELEA- n. 22.09.1951 - debut literar 1976 radio Cluj, loc. Baia Mare, poet imagist, de relevare 

impresionistă, succintă şi profundă în metaforă, a debutat în cenacluri în anii ‘80 şi este publicat în Antologii de 

poezie, are o activitate de bun didactician în cenaclu, argumentarea în fazele de lucru, în Ateliere, fiind deosebit 

de pertinentă şi de real ajutor colegilor. 

ALB DE CAIS 

 

flori de cais 

picurau 

pe sânii tăi 

 

mângâidu-i 

lumina nu se vedea 

de albul lor 

alb de cais 

 

ELENA PĂDURARU- n.18.04.1949, loc. Adjud, Vrancea, profesor de matematică, vers clasic, la început în 
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stilistică simplă, a debutat cu succes în cenaclu cu vers nipon, în haiku, foarte apreciat de colegi pentru reuşita 

transmiterii artistice în acest stil riguros şi pretenţios. A publicat în Antologii de poezie şi pregăteşte un volum de 

autor. 

 

HAIKU DE IARNĂ                                                             

***  

coţofană-n zbor 

peste câmpia albă 

şuierat de tren 

 

*** 

croncănit de ciori 

peste casă albită 

rotocol de fum 

 

*** 

iepuri fricoşi 

pe câmpul cu zăpadă 

lupi negri urlă 

 

MIHAELA NICOLETA AIONESEI- n. 6 dec.1971, loc. Tg. Secuiesc, a început în cenaclu cu vers clasic simplu 

decurs, dar cu o ambiţie ieşită din comun în devenire poetică, a realizat în scurt timp o exprimare lirică în vers 

liber metaforizat şi imagistic de factură modernă. 

COPACUL CU TRUNCHI GÂRBOVIT 

 

Frunzele foşnesc 

trecutul ieri 

încremenit în amurg 

sufletul tace... 

e copacul cu trunchi gârbovit. 

 

Cândva 

îşi dăruia prima înflorire 

dar toamna l-a împietrit. 

Un vânt călău 

a pustiit 

speranţa gândului 

abia-nverzit. 

 

De-atunci 

crengile-i stau 

înălţate a rugă 

în gestul ultim 

pe-o urmă de viaţă. 

 

IULIANA LINTE- n. 14 10 1967, loc. Vâlcea, Absolventă a Facultăţii de Litere şi Istorie ,Universitatea din Craiova, 

promoţia 1992, profesoară de limba franceză la Grupul Şcolar,,George Ţărnea", Băbeni, jud. Vâlcea, are în 

cenaclu o activitate susţinută de pregătirea literară erudită, practică un vers modern într-un lexic variat cu un 
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imaginar expresiv, talent în compunerea de versuri haiku dar personalizate stilului său. 

DACĂ PLECI 

 

Dacă pleci, 

închide ferestrele! 

Încuie uşa! 

Aruncă departe cheia! 

Spre cer! 

Poate o va găsi 

un înger de bărbat. 

 

ADRIAN PĂPĂRUZ- n. 10.04.1968, loc. Zărneşti, vers modernist, cu influenţe metaforice de profunzime 

nichitiană, de un erotism sensibil. 

FEMEIA FATALĂ 

 

 

eşti incredibil de frumoasă 

azi 

când toate pietrele dorm 

cu faţa în jos 

şi mirosul toamnei 

s-a aşezat liniştit pe fiecare alee 

 

ar trebui să fii arestată 
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pentru port ilegal de fericire 

şi contrabandă cu zâmbete 

 

VLAD ANDREI BURLAN- n. 24.10.1992, loc. Motru Gorj, elev, are o exprimare în stil realist, uzând de metafore 

inventive în sinestezii sau imagini carnale sugestive. Umorul, ironia, persiflarea fac dintr-un vers succint adevăruri 

generale iar din cotidian, prezenţe ludice. 

CĂ TOT E 15 

amice... nu în zadar ai pictat cerul cu stele 

şi nu degeaba te-ai căsătorit cu luna. 

tu n-ai murit.... 

doar te-ai lăsat cuprins de albastru 

iar timpul te-a înfăşurat în mantia-ţi 

eternităţii. 

 

PREMIUL I LA CONCURSUL EMINESCU-2010 

 

MARIUS NIŢOV- n. 29. 07. 1968, Timişoara, poet de expresie postmodernistă, original definit ca filozofie lirizată, 

practică versul liber metaforizat carnal, viril, cu o puternică sugestie şi o stilistică diversifIcată rafinat. 

SĂ FII 

E ceva să ai gustul primăverii pe buze 

când inspiri porţia de viaţă congelată 

sub piele un incendiu din care 

strălucesc deasupra drumului scântei de libertate 

nopţile conturul luminii pe umerii umbrelor tandre 

printre clădiri de cenuşă 

nimic nu mai contează în afara unei atingeri 

dansul flăcărilor la purificarea rituală 

prin arderea necontenită 

n-ai cum să îngheţi nici la –25 sau –30 

şi nicio prognoză nu te pune pe gânduri 

doar de pe rugul aprins în carne 

mult timp de acum 

credincioase unei iubiri pătimaşe 

visurile-mi vor cere apele tale 

exist 

mi-e teamă să nu te îndoieşti vreodată 

 

MIOARA BĂLUŢĂ- n. 14. 05. 1967, loc. Bacău, poet de vers clasic mixat cu elemente moderne de limbaj are un 

stil original de structurare a frazei lirice prin includerea în metafore a erotismului gândit inteligent şi a 

sentimentalismului explicat, accentuat ideatic. Premiant al concursului cu tema Iubire. 

DREPTUL LA INOCENŢĂ 

 

Dacă nu aş iubi 

sufletul mi-ar fi deşert 

nici un cuvânt n-ar lega 

rădăcină 

ochiul cerului ar plânge 
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crudul poemelor 

 

Dacă nu aş iubi 

ar curge prin trupul meu 

toate ploile din lume 

apusurile 

şi-ar vedea sângerarea în oglindă 

răsăritul s-ar lăsa aşteptat 

PREMIUL I LA CONCURSUL TEMA IUBIRE 

 

FLORIANA TURCULEANU- n. 25 februarie 1962, loc. Piteşti, sosită mai târziu în cenaclu, s-a acomodat rapid cu 

modul nostru de lucru, lirica ţinând de etericul floral şi romantic sentimental, a reuşit în scurt timp, vers de 

profunzime metaforică, diafan şi muzical sonorizat. 

AFECT 

 

E visul meu 

de-a fi floare 

să-ţi mângâi 

durerea şi patima. 

 

buchetul leac, 

pe rană 

aşează-mă 

în lumea mea 

o năzuinţă dintâi. 

 

Te bucuri. 

Parfumul 

când se ofileşte, 

fadă, 

o arunci 

 

In lumea mea 

confuză 

cuminte mă-aşteaptă 

călăuza ta. 

 

IOAN LĂSTUN- n. 28.02.1949, loc. Ragusa Italia, poet în vers clasic, în pondere cu accente barbiliene, cerebral 

şi profund metaforizat, practică o lirică diversă de la istoria redată, atitudini socio-manifeste, erotism şi 

contemplare. Are un stil lingvistic original, surprinzător ca soluţionare structurală a ideii conţinute. 

SENTIMENT 

Iau din cocori, 

Urma sălbaticei toamne. 

Pentru tine, iubito, mai trec, 

Arcuit de chemări uneori, 

Pragul acestui anotimp, 

Indescifrabil de trist. 

Mă supun timpului şi petrec, 
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Pentru tine, iubito, mâinile, 

Mâinile mele, întinse spre zare, 

Ca pe-o cruce atee, de Crist. 

 

MIRELA BĂLAN- n. 12.12.1979, loc. Bacău, recent sosită în cenaclu, a recuperat rapid prin lucru intens în Atelier 

cu atât mai mult cu cât lirica sa în vers alb, a demonstrat de la început originalitate în expresie, printr-o aplicare 

modernă, îndrăzneaţă a metaforei. 

AVÂNT 

 

Zburd de bucuria vieţii! 

Am treizeci de ani! 

Iubesc soarele când 

îmi spune pe nume! 

Ador luna 

agăţată-n geam! 

 

Am curaj să visez 

să sper. 

Mi-au crescut aripi lungi, 

de oţel. 

Ştiu să zbor 

nu mă tem 

de cădere. 

 

Sunt fericită 

am treizeci de ani! 

 

MARIA GABRIELA DOBRESCU- n. 31. 03.1967, loc, Câmpina, profesor, poet postmodernist în logos filozofic 

conştientizat al raportului eu-univers, cu întoarcerea la esenţe după confruntarea eu-lui cu sinele sau cu iubirea, 

într-o exprimare geometrizată sau ermetizată. 

POINTS FAIBLES 

 

ne suspectăm de poezie 

căutăm înţelesuri 

exilăm orice speranţă 

ascunzându-ne după degetele de la o mână 

cealaltă trebuie să o avem liberă mereu 

pentru a măsura distanţa 

dintre vis şi întâmplare. 

altfel, am putea crede 

că fericirea nu ne mai încape. 

 

 

probabil crezi că ar fi mai bine 

să rămânem poeţi doar 

 

MIHAELA MAZĂRE VLAŞIN- loc. Bucureşti- poet în stil tradiţionalist cu accente mistico-religioase, având ca 

mesaj spiritualizarea existenţei prin credinţă, valorificarea lirică a trecutului istoric, elemente expresioniste, uneori 
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în gotic redate. 

PORT TROPIC 

Port tropic și chemare ... 

De-i noapte de e zi 

În holul timpului pe zare... 

Veşmintele zilei, agăţate pe fusul orar 

Tihnit, ermetic 

ascund adâncul solar... 

 

Pare că țin meditaţii 

În casa cuvintelor ! 

Când aureolate serile... dispar 

Ca umbra frunzelor desprinse 

Sfinţind prin depărtare 

Un anotimp hoinar. 

 

ANA URMA- n. 24.11.1957, loc. Bârlad, practică versul mistic, în stil clasic şi limbaj adecvat religios, poemele 

sale ample au redarea liturgică sau profunzimea litanică a rugilor, pe fondul imagistic descriptiv blând şi însuşit 

artistic. 

 

O MIE DE GÂNDURI… 

O mie de gânduri îmi zboară prin minte, 

Mă mustră şi suflet apasă în cleşti, 

Când flori de poemă pe-altară jertfite, 
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Cad pradă cântării în care nu eşti! 

 

Mă ceartă o mie de gânduri în minte, 

Dar tot într-o mie alinarea mi-aduc, 

Când roua de dor îmi ninge pe frunte 

Şi glasu-Ţi răzbate în suflet golit! 

 

Partea a doua a volumului Lira în patru puncte cardinale cuprinde culegeri de texte ale autorilor consacraţi , activi 

în cenaclul nostru, câţiva dintre aceştia participând direct în atelierele de creaţie la definitivarea textelor propuse 

în lucru. Le salutăm prezenţa şi le admirăm dăruirea. 

 

Voi încheia acest periplu cu poezia scriitorului Eugen Dorcescu, parte din volumul cu lansare în data de 21 mai 

2010 la Bacău şi 4 iunie 2010 la Biblioteca Metropolitană din Bucureşti. 

 

EUGEN DORCESCU 

 

Sarmis (Avatar) 

 

 

Dormeam. Se prelingea din trupul meu 

Fluidul somn, împrospătând pământul 

Ca o difuză negură. Şi eu 

Spre trupul meu veneam, recunoscându-l. 

 

Înaintam în negură. Eram 

Fiinţa care-mi seamănă. Şi care 

Se recunoaşte-n sine. Cum un ram 

Îşi recunoaşte umbra plutitoare. 

 

Şi-am tresărit simţindu-mă. În trup 

Eram cu mine însumi împreună... 

(Când m-am trezit, alăturea un lup 

Se oglindea în râul alb şi-n lună). 

 

(din volumul Epistole, 1990) 

 

 

Vă învităm să citiţi volumul menţionând că beneficiază nu numai de o bogată paletă a stilurilor literare în limbaj 

liric de calitate dar şi de un design aparte, coperta şi grafica fiind realizate de artistul plastic Liliana Năstas, 

membru al cenaclului nostru. 

 

Cristina Ştefan – 7 mai 2010 
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MESAJE ÎN FORUM 

Discuţia în forum despre carte a adunat 755 de mesaje. 

Primii trei membri care au aderat au fost Iuliana Linte, Elisabeta Iosif si Nicoleta Stavarache. Un bun augur! 

 

Comentariu publicat de Eugen Dorcescu: 

”Am mare încredere în acest site. Nobleţea proiectului, calitatea artistică şi umană a echipei, sinteza dintre 

entuziasm şi înţelepciune, primatul spiritului. exigenţa generoasă şi profesionalismul desăvârşit al administrării. 

Proiectul va avea succes, în înţelesul superior al acestui cuvânt, fiindcă îl merită. Iar eu, dacă mi se îngăduie, voi 

fi mereu prin preajmă.”ED 

Florin Dochia spunea: 

“văd că toată lumea e de acord! io cum pot fi altfel???? numai că o participare personală nu poate fi decât ca 

susţinere sentimentală, din dragoste de poezie şi de poeţi, că tânăr nu-s decât în accepţiunea mea intimă, în altă 

parte nu ar fi cinstit, zău, şa că aştept cu nerăbdare volumul pe care Ada va fi, sper, amabilă să mi-l trimită cu 

ramburs! Baftă multă!” 

 

 8 februarie, Mirela Orban, spunea: 

”Nu stiu daca ma incadrez si eu, sunt relativ noua aici, daca da, ar fi o onoare pentru mine si cea mai frumoasa 

realizare din ultimii ani, m-as simti implinita sufleteste... In orice caz, ideea este stralucita! Felicitari pentru ceea ce 

incercati sa realizati aici!:) 

Acum e admin în Lira21.” 

În 3 martie 2010.  Mirela Bălan spunea: 

”As vrea sa va intreb daca pot lua parte la proiectul sus mentionat avand in vedere ca data limita a expirat iar eu 

nu am apucat sa introduc inca 15 poezii in atelier. 

O zi buna in continuare!” 

Acum e admin în Lira 21. 

Tot în 3 martie Lu spunea: 

Răspuns Luminiţa Zaharia în Martie 3, 2010 pe 11:41pm 
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”îmi pare nespus de rău că nu pot participa - și singurul motiv este faptul că nu am mai scris absolut nimic, și nici 

nu pot scrie...” 

A scris! A participat şi e unul dintre cei mai activi admini ai siteului. 

 

Ceilalţi admini i -au fost alături cu suflet aşa cum se obişnuieşte la noi: 

Răspuns marynna.popescu în Martie 4, 2010 pe 9:21am 

 

”Luminita, eu pun pariu ca poti scrie macar o poezie, vine primavara, o sa fie totul atat de frumos, o sa pluteasca 

atata inspiratie prin aer  scrie ceva pentru noi toti de aici care te iubim !” 

 

Răspuns Ioana Mihaela Fraiu în Martie 4, 2010 pe 4:41pm 

”Subscriu fetelor, Lu! Sunt absolut convinsă că te mai poţi explora în vers! sau să scrii aşa cum ţi-au propus ele: 

despre noi, activitatea de aici...Nu se poate să nu fii cu noi în acest proiect!!! 

Te îmbrăţişez cu drag!” 

 

În 14 martie ştiam ce am de făcut. deja… 

Răspuns Cristina Ştefan(ps.ada chifor) în Martie 14, 2010 pe 12:35pm 

vom face o carte de bun gust! 

promit! 

 

Mereu au fost cuvinte frumoase de încurajare: 

 

”Dragi prieteni ai cuvântului adaug şi eu un semn târziu de carte, la această culegere de versuri care negreştit va 

fi deosebită, aştept cu nerăbdare să vă cunosc noile creaţii şi vă anunţ că sunt bucuroasă că ne vom întâlni în 

paginile acestei cărţi. Felicit pe toţi cei care au pus umărul la naşterea şi creşterea acestui minunat poiect, felicit 

pe cei şi-au dăruit creaţiile şi în mod deosebit pe cea a avut această idee minunată. Felicitări Ada! 

Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de editare iniţiale şi cele care au intervenit pe parcurs. 

Cu stimă şi mare drag,” 

Ana Urma 

 

Răspuns IULIANA LINTE în Martie 24, 2010 pe 11:02pm 

Ada, vrei să spui că e copertă? E artă! 

 

Titlul s-a întâmplat cam aşa: 
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Răspunsul lui Delia Staniloiu în Martie 24, 2010 pe 11:40pm 

 

Vom fi cei...care vom speria toate punctele cardinale, Gabi. 

 

Răspuns Cristina Ştefan(ps.ada chifor) în Martie 25, 2010 pe 7:58am 

la un titlu se gandeste cineva?:) 

Răspunsul lui Cristina Ştefan(ps.ada chifor) în Martie 25, 2010 pe 7:59am 

și văd ca replica Deliei ar avea conotații de titlu! 

 

Lira in patru puncte cardinale?:) 

Răspunsul lui Camelia Radu în Martie 25, 2010 pe 10:10am 

mie imi place acest titlu 

 

lira in patru puncte cardinale 

 

pentru ca impaca 

ideea de poezie 

pe cea de generatii succesive 

pe cea de diversitate 

vechi si nou, modern si clasic... 4 puncte cardinale.. 

 

Răspuns Costea Velea în Martie 25, 2010 pe 12:04pm 

”subscriu la ideea mai aplaudata ca titlu: Lira in patru puncte cardinale. pe coperta evident se va mentiona 

antologie de poezie, versuri, cum doriti, realizata sub egida cenaclului online CARTEA TINERILOR SCRIITORI. 

cei care considera ca nu au contribuit cu poeme lucrate in atelier, ci cu creatii proprii, pot sa-si spuna parerea 

daca ii deranjeaza sau nu aceasta mentiune. pe mine unul nu ma deranjeaza, dimpotriva.” 

Răspunsul lui Floryana Turculeanu în Martie 25, 2010 pe 12:06pm 

adevarul e ca si mie imi place cum suna "lira in patru puncte cardinale", dar daca cineva are o idee mai buna 

supunem la vot 

Răspuns Luminiţa Zaharia în Martie 25, 2010 pe 12:55pm 

îmi place și mie! 

Răspunsul lui Delia Staniloiu în Martie 25, 2010 pe 1:54pm 

”De ce nu, Ada....Puncte cardinale? sau....cardinalul poetic......(va rog daca se intimpla sa fiu eu nasa, sa nu aveti 

pretentii la....trusou ca ...nu ma tin curelele......) ha, ha... 

răspunsul lui Ioana Mihaela Fraiu în Martie 25, 2010 pe 6:09pm 

''lira in patru puncte cardinale'' exprima si geografic si stilistic acest volum." sunt perfect de acord! Îmi place ideea 

acestui titlu, dar mă mai gândesc. 

Coperţile cărţilor tale sunt extrem de artistice! 

Doamne ajută! 

Răspunsul lui Aionesei Mihaela în Martie 26, 2010 pe 1:52pm 

Coperţile ca şi grafica sunt deosebite, iar titlu este sugestiv, având în vedere că suntem din mai multe colţuri ale 

ţării.Nu ştiu dacă se supune la vot dar eu sunt de acord cu"'lira in patru puncte cardinale''". 

Frumos spus! 

Şi s-a lucrat într-un ritm aproape infernal…Pe 1 aprilie cartea era finalizată. 

 

Răspuns Cristina Ştefan(ps.ada chifor) în Aprilie 1, 2010 pe 9:45pm 

CARTEA ESTE FINALIZATA! 
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Deja, peste doua săptămâni, ne gândeam la lansare... 

 

Răspuns Mirela Orban în Aprilie 14, 2010 pe 4:00pm 

Ce emotii am de cate ori vad coperta, nu-mi vine sa cred! Multumiri din suflet, Ada, pentru ce ne faci sa traim, pe 

noi, debutanii mai ales!:) 

As vrea sa ajung si eu in Bucuresti la lansare, sfarsit de mai, sau inceput de iunie e ok pentru mine, doar sa stiu 

din vreme, sa vad cum fac cu serviciul! 

 

Au urmat pregătirile lansărilor, întâlnirile, emoţiile...dar asta e deja altă poveste... 

 

Cristina Ştefan- 10 iulie 2010 

 

 

 

ZIUA LANSĂRII CARŢII "LIRA ÎN CELE PATRU PUNCTE CARDINALE" 

DELIA STĂNILOIU a scris: 

”O zi așteptată cu nerăbdare încă dintr-o altă zi importantă și anume ziua în care ne-am întîlnit cu draga noastră 

Ada-Cristina Ștefan și colegii din București pentru a ne lua cărțile. După ziua aceia, frumoasă și emoționantă cînd 

ținînd cărțile în brațe ne-am dat seama că visul nostru chiar s-a materializat în ceva neașteptat de frumos,parcă 

activitatea cenaclului a mers într-un tempo mai lent.S-au înmulțit discuțiile pe tema lansării, am început să 

numărăm zilele pînă la eveniment. Și ziua a venit. 

M-am sculat în zori după o noapte aproape nedormită de teama de a nu ma trezi la timp și de a uita ceva.Am 

plecat spre lansare, în drum m-am întîlnit cu Luminița Zaharia care cara o valiză grea plină cu cărți. Pe Luminița o 

http://lira21.ro/forum/viewtopic.php?f=24&t=181
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cunoscusem în Cișmigiu în ziua cînd ne-am întilnit cu Ada pentru a ne lua carțile,o subțirică diafană timidă, de 

care m-am atașat pe veci mai ales după ce i-am citit un volum de versuri. Împreună am pornit spre statuia Leul 

unde trebuia să ne întîlnim cu familia Turculeanu care lăsase mașina în parcare la Cora de teama traficului din 

București, ei fiind piteșteni. 

Pe Floriana am vazut-o imediat ce ne-am apropiat de statuie.Era alături de soțul ei.O pereche frumoasă.Ea o 

fetișcană căruia nu-i dai anii pe care ii are, o, brunețică, cu pantaloni jeans albi, el un domn șaten, nu prea înalt 

dar potrivit cu Flory care este minionă.Am alergat toate trei, ne-am îmbrățișat,ne-am sărutat și nu ne mai săturam 

privindu-ne. Flory este un fluturaș cu suflet imens în care încap spre vindecare, toate durerile lumii.Cînd am 

vazut-o, mi-am dat seama că e mult mai mult decît mi-o imaginasem eu.Cu emoțiile proaspete, am plecat cu toții 

spre biblioteca Metropolitană. 

Am ajuns cu greu că era un trafic infernal.Pe drum m-a sunat Marilena Velicu care venise deja in București dar se 

ratacise și nu mai ajungea.Am încercat să o îndrum și în final a găsit drumul fiindcă atunci cînd noi am ajuns, ei 

erau deja acolo.Cum am intrat pe poarta bibliotecii, am văzut un bărbat grizonat care mi se părea cunoscut și 

tocmai cind mă gîndeam că nu știu de unde-l cunosc, mi-am dat seama că din fotografii era soțul Marilenei 

Velicu.M-am dus, m-am prezentat și ne-am bucurat să ne cunoaștem.A apărut și Marilena care ne-a recunoscut 

imediat, iarăși ne-am aruncat ca nebunele unele în brațele celorlalte, a urmat o îmbrățișare de grup 

emoționantă.Bucurie mare,zgomotoasă, , Marilena e o femeie înaltă, veselă, brunetă. Apare domnul Costea 

Velea, un barbat gingaș, mărunțel(pe care l-am plăcut imediat), cu o mustață impresionantă, un adevărat 

maramureșean care ne-a regalat cu ceva reprezentativ locului de unde venea și anume cu pălincă de 

Maramureș. Apar apoi pe rînd și nu în ordinea aceasta, Iuliana Linte, pe care nu am recunoscut-o în primul 

moment pentru că, dăduse jos de pe cap eleganta căciulă de blană din poza de la pagina ei de pe carte.Mirela 

Bălan o fetișcană băiețel gingașă,Mirela Orban, o doamnă înaltă, subțire, Cami Ciubotaru, brunetă frumoasă(nu 

semăna deloc cu poza cu maci), frumoasa Maryna Popescu,Camelia Radu pe care nu am recunoscut-o deloc la 

lansare deși a stat în prezidiu, Gabi Beldie pe care la fel nu am recunoscut-o în primul moment, o doamnă înaltă 

și bine făcută, Elena Păduraru, mărunțică ,brunețică, și sigur uit pe cîte cineva (pentru că sînt uitucă dar nu 

recunosc).A venit și draga noastră Ada,care mi s-a părut puțin tristă sau, poate obosită, discretă ca 

totdeauna.Doamna Elisabeta era în hol unde aranja fursecuri, apă minerală, cafea pentru musafiri. 

Se intră în sfîrțit în sală. O sală frumoasă, în formă de U cu vitralii, un loc unde chiar ți-ar place să faci lectură. 

Sala s-a umplut pînă la refuz. Ba au rămas persoane în picioare și pe hol.S-a format un prezidiu , doamna 

Elisabeta Iosif, draga noastră Ada-Cristina Ștefan, Camelia Radu, scriitorul Cristian Neagu și dl.Ion Buciuman, 

scriitor și poet om de televiziune, redactor. 

Ada, a vorbit cu mare emoție despre cartea noastră, a continuat doamna Elisabeta Iosif, după care a urmat 

scriitorul Cristian Neagu care ne-a recomandat să nu ne culcăm pe lauri. Apoi, domnul Ion Buciuman, cu 

măiestria poetului, ne-a făcut să calcăm pe nori și pe stele.Îl ascultam vrălită cum vorbea de frumos și de poetic 

despre cartea noastră și mă gîndeam că lucrurile nu sint pentru toată lumea la fel, ele depind de ochii și sufletul 

celui care le văd.Ne-am prezentat si noi fiecare cei care eram prezenți în carte și în sală, apoi Doinița Ghițescu 

actrița specialistă în prezentări ne-a recitat dumnezeiește cîte o poezie de-a fiecăruia dintre cei prezenți,astfel că 

poeziile pe care le știam atăt de bine, mi s-au părut minunate, cu mult mai frumoase decît le apreciasem și iarăși 

am înțelesd cît de mult poate cîștiga un lucru atunci cînd e pus în valoare.Au fost și invitați din partea noastră 

destul de mulți, s-au făcut multe poze, s-a filmat toată lansarea.Eu, am plecat pentru căteva zile la căsuța de la 

munte de unde scriu aceste rînduri și daca nu voi plictisi prea tare cititorii voi relata si partea a doua adica 

continuarea de la Carul cu Bere.  

ANA-MARIA GÎBU- pe Ana, am lăsat-o special în partea a doua a relatării, pentru că, este o persoană specială 

care m-a impresionat în mod deosebit. 

Cu ea m-am întilnit la puțină vreme după ce am ajuns la bibliotecă.Întîi, am văzut-o pe bunica ei, o doamnă 

frumoasă și tînără și cînd tocmai mă întrebam cine poate fi,a apărut minunea.Un firicel de fetiță, tăcută. Vă 

mărturisesc cu jenă că atunci cînd am văzut-o, mi-au dat lacrimile de emoție.S-a lăsat îmbrățișată de toată lumea, 

a ținut tot timpul ochișorii frumoși plecați, a vorbit puțin.Am înțeles că momentul o intimidase, sau poate chiar eu 
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cu îmbrățișarea mea....dacă ar fi știut că defapt ea mă intimidase grozav pe mine.....o priveam și sentimente 

contradictorii mă încercau. 

Mă uitam la ea și vedeam o fetiță care e la virsta la care preocupările sint cărțile cu povești si păpușile și mă 

gîndeam că nimeni nu și-ar imagina că acest firicel de copilă scrie poezie dumnezeiește,că are atîtea performanțe 

că poate sta alături de oameni mari alături, uneori, dîndu-le exemple de urmat.Am urmărit acest mic poet cu suflet 

de cireș pe parcursul lansării atunci cînd a vorbit despre ea așa cum am făcut-o fiecare și a cules cele mai multe 

aplauze.I-am urmărit poeziile din cenaclu și dacă nu aș fi știut că ea e autoarea nu aș fi zis că sînt scrise de o 

copilă. Am fost mîndră și la fel de emoționată cînd Ana mi-a dat un autograf pe cartea noastră.Știu că va veni un 

moment cînd acest autograf va valora mult.Fără să fiu un bun psiholog, știu că Ana va ajunge departe.Pentru 

momentul acela care nu va fi foarte îndepărtat voi fi bucuroasă de autograf.Atunci, voi putea să mă mîndresc că 

destinele noastre s-au întîlnit tangențial cindva. Să ne trăiești Ana-Maria, sînt mîndră că sînt colegă cu tine chiar 

daca virstele noastre sînt la polii opuși.Îi felicit pe părinții care ți-au dat viață și te-au crescut așa de frumos...... 

Odată terminată lansarea, am pornit-o spre Carul cu Bere pentru a mînca ceva și a mai sta de vorbă unii cu 

alții.Atîtea emoții într-o singură zi, ne făcuse foame și sete.Meniul a fost foarte bun și berea de asemeni,mai ales 

că a fost îmbogățit de Marilena Velicu care ne-a adus tocmai de la Tulcea(cu cămila cu două cocoașe)scrumbie 

de Dunăre pregătită ea știe cum(un deliciu)și icre de crap dar și de pălinca domnului Costea Velea, pe care am 

apreciat-o cît sînt eu de nebăutoare de alcool.De dragul lui și al pălincii mai că m-aș fi apucat de băut.,..... 

Prea mult nu am stat de vorbă unii cu alții căci preocuparea principală a fost de a lua pe cartea noastră autografe 

de la colegi.A fost o zi absolut memorabilă am avut și momente de tristețe însă că, așa se întîmplă..... 

În primul rînd m-a întristat foarte tare absența lui George, junele nostru prim cu care lucrul pe cenaclu este o 

încîntare, speram de asemeni să o pot cunoaște pe Mihaela Fraiu, am fost foarte bucuroasă cînd a promis că 

vine, nu s-a putut am înțeles, mi-aș fi dorit la fel de mult să o pot cunoaște pe Mioara Meloris și speram să vină, 

n-a fost să fie..... 

Am lăsat la urmă pe draga noastră Jeanette, la care m-am gîndit pe tot parcursul lansării și a întilnirii de la 

restaurant și mi-am închipuit că sigur și ea se gîndește la noi.La mine nu a ajuns cartea pe care s-au luat 

autografe pentru ea dar, nu învinuiesc pe nimeni, a fost așa o nebunie acolo....toți umblam de la unii la alții după 

autografe, timpul a zburat astfel că ne-am trezit la sfîrsit că nu ne-am spus mai nimic.....dragă Jeanette, ne 

consolăm cu ideea că vei veni în Romania, poate în București, și vom merge împreună la Carul cu Bere să 

retrăim emoții vechi și să le trăim pe cele noi la vederea ta.Și trebuie să vă mai spun ceva:Cami Radu, este o  
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frumoasă pe care ai dori să o ții tot timpul în brațe.Eu am plăcut-o tare, tare...... 

Am plecat printre ultimii din restaurant, Doinița Ghițescu ar mai fi vrut să rămîn să mai vorbim.Nu s-a putut, 

venisem cu un prieten cu mașina si trebuia să ducem aproape de destinație niște persoane.Am plecat cu regretul 

că nu i-am putut face pe plac. La plecare, am regretat că timpul a trecut prea repede că poate va mai trece mult 

pînă la următoarea revedere cu acești colegi și prieteni minunați, cu care formăm acum o frumoasă familie. Mi-aș 

fi dorit mult să am prilejul să stau mai mult de vorbă cu cea care a făcut totul posibil cu Ada, să o cunosc, să 

împărtășim momente din viața noastră nu a fost posibil,....nădăjduiesc că odată poate....pe doamna Elis o pot 

vedea că sîntem în București și chiar îmi doresc mult lucrul acesta dar pe ceilalți...mai greu.Poate dumnezeu va 

face posibilă o nouă întâlnire dacă ne dorim din tot sufletul.... 

Acum, dacă m-ar întreba cineva de ce mă bucur mai mult, de carte sau, de faptul că am cunoscut real prietenii de 

pe cenaclu, aș spune fără să stau pe gînduri că mă bucur mult de prieteni. Sînt o persoană sociabilă, am mulți 

prieteni buni încă din perioada copilăriei și a adolescenței dar cu niciunul dintre ei, nu am pasiuni comune.De 

aceia prietenii de pe cenaclu sînt valoroși pentru mine dar și pentru faptul că am descoperit că sint persoane 

speciale.Cartea, este o realizare enormă dar, asta li se datorează si lor și lucrului înpreună pe cenaclu.... 

De la restaurant am mers în parcarea unde lăsasem mașina,acolo ne-am despărțit de Flory și soțul ei, cu lacrimi 

în ochi și cu promisiunea de revedere.Apoi,cu Luminița și cu doamna Elena Buică am mers împreună o bucată de 

drum.Ar trebui să mulțumesc și prietenului meu Adrian Sîmbotin care a avut grijă de noi să ne ducă unde am avut 

nevoie și care e prezent ori de cite ori apelez. 

La revedere prieteni, asta-mi doresc, o viitoare revedere, cît mai curînd posibil. Vă iubesc pe toți si prietenia 

voastră mă onorează. Datorită vouă, am trăit momente unice.” 
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2. Poetic@. Lansare 14 mai 2011, Biblioteca Metropolitană București 

 

 

INVITAT: POETUL ADRIAN SUCIU 

 

A fost un gest special invitația făcută de Maria Gabriela Dobrescu si Miha Aionesei, invitația poetului Adrian 

Suciu la lansarea noastră. A fost un moment impresionant să primim felicitări și încurajări din partea acestui 

scriitor român de elită. Dar ți mai impresionantă a fost ascultarea versurilor sale în recitarea autorului. Trei poezii 

model pentru Lira21! 

 

"Sînt un muzeu jefuit, 

într-un oraş cu o singură turlă înfiorător de înaltă, 

de unde s-au aruncat pe caldarîm foştii mei paznici orfani. Scriitor de refuzuri. 

Scriu, de ani de zile, refuzuri. 

E o mare artă să refuzi totul în scris, definitiv. Cînd  

vine chelnerul şi te întreabă dacă eşti mulţumit de viata 

ta şi nu vrei să schimbi nimic la ea tu să-l refuzi în scris."  

Poezia Un muzeu jefuit 

 "bucurie"!  

prezența și cuvântul scriitorului Lucian Gruia, un prieten al Lirei21 care ne-a onorat cu prezența și frumoasele 

sale cuvinte.  
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Vă multumim, domnule Gruia și vă știm aproape atât ca lector al nostru, cât și ca promovare dar mai ales ca 

evaluator în juriile concursurilor noastre!  
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CEZARINA ADAMESCU- UN GEST DE REVERENŢĂ ÎN FAŢA POEZIEI 

 

Antologie Poetic@, Selecţie de Cristina Ştefan, Art Book, Bacău, 2011 

  

UN GEST DE REVERENŢĂ ÎN FAŢA 

POEZIEI 

 

 

Antologie Poetic@, Selecţie de Cristina 

Ştefan, Art Book, Bacău, 2011 

 

 

Străduinţa administratoarei Cenaclului 

virtual Lira21, Cristina Ştefan, redactor de 

specialitate la revista Cetatea lui Bucur, ediţie online şi tipărită, de a aduna între coperţi, o 

sumă de autori, mai mult sau mai puţin notorii, mai mult sau mai puţin valoroşi în accepţia 

criticii, dar toţi animaţi de o vie pasiune pentru Cuvântul scris - este remarcabilă, onorantă şi 

cuceritoare, atât ca idee, cât şi ca modalitate convenabilă pentru fiecare, de a-şi manifesta 

forţa de expresie în câmpul nesfârşit şi generos al Poeziei. 

Structurată pe două paliere de reprezentare care-i diferenţiază întrucâtva pe autorii 

antologaţi, echilibraţi ca număr pe cele două secţiuni, nu neapărat pe criterii valorice, după 

Cartea tinerilor scriitori, "Lira în patru puncte cardinale", apărută la Rovimed Publichers în 



 41 

2010, noua Antologie, cu nume sugestiv, Poetic@, fiind a doua în ordinea evoluţiei 

cenacliere, este cu adevărat o reuşită, atât ca însemnătate, pentru istoria acestui penetrant 

cenaclu, în cele mai diverse cercuri culturale, dar şi ca reprezentare estetică, împodobită cu 

o grafică de excepţie realizată de Carmen Poenaru, care a surprins fiecare autor în clipa lui 

de graţie, redându-l în lumini şi umbre specifice, desene care aduc un plus de frumuseţe şi 

bucurie estetică ochiului interior şi celui exterior al beneficiarului acestui act artistic cu 

valenţe spirituale şi mentale. 

De multe ori, în hăţişurile destul de întunecate care au luat o amploare fără precedent, ale 

literaturii contemporane, degajând miasme telurice insuportabile, imprengate cu izuri fetide 

de vulg, cititorul, afundat ca într-un codru unde mişună doar fiarele, are nevoie de o busolă, 

de o stea care să-i marcheze ieşirea spre luminişul cunoaşterii, fără să-l împovăreze cu 

încărcăturide prisos, din care nu ai ce alege. Adio inefabil (plămada Poesiei), adio frumuseţe 

celestă (haina Poesiei), adio linişte (carisma Poesiei), "Mais ou sont les neiges d'antant?" - 

cum ar spune Francois Villon... Nimic nu-ţi mai induce starea de har şi pace lăuntrică - în 

acest langaj stradal, trivial peste poate, invadându-te ca o apă neagră care ne mână silit 

sufletul în spre capcanele mişcătoare ale mocirlei izvodite din versurile unor autoclamaţi 

poeţi la modă care mişună prin saloanele literare. Rămâi vexat la auzul unor cuvinte pe care 

aceştia au pretenţia şi chiar obrăznicia să le numească poezie, profanând astfel însăşi ideea 

de Poesie.  

O astfel de busolă/radar/metronom care ia pulsul cetăţii literare - asediată de veleitari şi 

nulităţi de ocazie al căror principal merit este tupeul fără de margini, este Antologia Poetic@, 

apărută recent la Editura Art Book, Bacău, 2011. Precizăm că aproape întreg travaliul de 

selecţie, redactare, supervizare, concept artistic, a fost suportat de poeta Cristina Ştefan 

care şi-a asumat responsabilitatea autorilor, cât şi a textelor alese spre editare. 

Tehnoredactarea şi coperta au fost realizate de Liviu Andone care a rezonat cu ideea şi 

conţinutul acestei lucrări colective. 

Cu un gust estetic de înaltă ţinută, antologatoarea i-a grupat - chiar dacă aleatoriu - pe 

autorii celui dintâi compartiment, mai degrabă după un rost anume, aşa cum zidarul 

potriveşte cărămizile unui templu, unindu-le cu un liant de nezdruncinat în faţa eventualelor 

cutremure: liantul prieteniei, al afinităţilor elective bazate pe aceeaşi iubire neţărmurită pentru 

Cuvântul scris, rostit, închinat şi împărtăşit altora cu generozitate. 

Vai zidurilor, dacă liantul acesta ar fi de slabă calitate! La o furtună puternică totul s-ar 

spulbera. Ca o contragreutate la cumpăna Cuvântului. partea a doua reuneşte poeme ale 

numelor deja răspândite în literatură, cu pondere valorică deja de necontestat. 

Volumul respiră acel aer de prospeţime, precum pământul primăvara, la răscruce de muguri, 

când prin crucea ninsorii răzbat adieri de violete, de toporaşi şi de brânduşe, într-un rai al 

uitării de sine în care fiecare fiinţă ar putea deveni pentru tine, un înger. 

Între pagini de versuri înmiresmate, te odihneşti în imagine şi te simţi ca într-o oază de pace, 

verdeaţă şi susur de ape coborând muntele în firişoare întortocheate de cleştar. 

Haina, podoaba, accesoriile, iau forma artistică pe osatura pe care o prezintă versurile. Dar 

nu acestea sunt atât de importante, cât mesajul lor, indiferent de vârstă, sex, etape de 

creaţie la care a ajuns fiecare în dezvoltarea sa artistică. Importantă e noima, urma, parfumul 

esenţei pe care s-au străduit cu toţii să-l facă în aşa fel încât să nu-l uiţi prea lesne. Şi acesta 

îl reprezintă respectul şi iubirea faţă de Cuvânt. După cât eşti luminat lăuntric, vei împrăştia 

lumini împrejur. Şi lumina de sine, cu cât e mai mult dăruită, cu atât sporeşte, la fel cum sufli 

într-un făraş cu tăciuni şi jăratecul se încinge până la scântei şi până la văpaie. O astfel de 

văpaie o constituie familia Lirei 21, a cărei flacără este purtată precum făclia olimpică de 

către maratonistul elen. Ţinută vie şi condusă cu mână sigură şi cu toată responsabilitatea, 
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puterea de jertfă şi ochiul de Argus, de către animatoarea ei, gruparea literară şi află 

platforma de reprezentare în paginile virtuale ale ningului Lira 21. 

Şi adepţii n-au întârziat să apară şi să se grupeze în jurul ei, formând un zid incandescent de 

cuvinte de mărimea, robusteţea şi frumuseţea unui edificiu spiritual unde calcă doar suflete 

alese. Neaveniţii se exclud singuri, simt că n-au ce căuta în acest templu al cuvântului. 

O carte colectivă sau o lucrare-împreună reprezintă semnul magic, binecuvântat şi rodul 

acestei munci titanice de formare şi afirmare a talentelor literare. 

Şi pentru o mănăstire sunt necesari mai mulţi meşteri şi calfe. Şi, mai presus, figura 

legendară a zidarului - cel care-şi jertfeşte jumătatea şi sufletul pereche, jertfindu-se pe sine 

pentru ridicarea edificiului. 

Mitul cetăţii eterne e viu şi mai actual decât niciodată. Nimic, absolut nimic fără jertfă. Şi 

zidirea îşi va ridica semeţ fruntea spre cer, sub privirile din ce în ce mai uimite (şi uneori 

năuce de-a binelea) ale celor ce nu înţeleg că "Frumuseţea va salva lumea". 

Întrebarea legitimă care s-ar putea ridica este: E nevoie în ziua de azi de atâtea antologii? 

Ce relevanţă au ele în istoria literaturii române contemporane? 

O justificare şi o certificare a faptului că da, e nevoie de antologii, de culegeri, de dicţionare 

şi istorii literare este faptul că ele oglindesc, radiografiază, chiar dacă trunchiat, starea 

poeziei la un moment dat. Ele sunt fresce, mozaicuri ale fenomenului cultural al veacului, al 

deceniilor, al grupărilor, şcolilor din jurul unor reviste, edituri sau al unui maestru. 

Dar mai sunt însemnate pentru că reliefează orientarea anumitor grupări literare. E limpede 

că producţiile primei secţiuni, aceea a scriitorilor debutanţi ori nedebutaţi încă editorial, ci 

doar revuistic, au fost lucrate şi prelucrate în atelierele şi laboratorul de creaţie ale 

Cenaclului Lira 21, sub ochiul atent şi exigent, dar şi blând şi tolerant în acelaşi timp, al 

Cristinei Ştefan - ea însăşi poetă de talent, -liderul acestei grupări virtuale, iar acum edite 

sub forma celor două antologii. 

Şi sunt importante aceste grupări pentru că, dincolo de aspectul didactic, (aici se învaţă 

noţiuni de teorie a versificaţiei) - ele sudează, construiesc modele, se află sub incidenţa 

aceleiaşi stele, până ce reprezentanţii lor se hotărăsc să se desprindă, să-şi alcătuiască 

singuri crugul şi să pornească pe cont propriu, dezvoltându-şi un stil personal şi mijloace 

specifice de afirmare. 

Până atunci, fie că se numesc Lira în patru puncte cardinale, fie Poetic@ - producţiile reunite 

sub acest generic au darul de a servi drept punct de pornire şi afirmare al poeţilor care au 

avut fericitul şi binecuvântatul prilej de a fi editaţi, fie şi într-un volum colectiv de poezie. 

Ceea ce nu e puţin, dimpotrivă. 

Să le urăm tuturor antologaţilor spor în creaţie, putere de muncă, înavuţire spirituală, harul 

de a discerne valoarea de kitsch şi răbdarea de a poposi pe cărările atât de misterioase, de 

captivante care te fascinează, ale Zânei Poesis. 

Şi poate, într-un timp mai prielnic, ne vom învrednici a face acestei frumoase nou născute, 

preziceri, recomandări şi daruri, precum ursitoarele la creştetul copiilor, o analiză 

amănunţită, pe marginea textelor şi a evoluţiei autorilor, aşa cum de fapt, merită cu 

prisosinţă. 

Să nu ne sfiim a face un gest cuvios de reverenţă în faţa tuturor colegilor de scris, indiferent 

ce nume poartă. Pentru că de fapt, este un semn de reverenţă şi dragoste Poesiei însăşi. 

 

 

 

CEZARINA ADAMESCU 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România 
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3. “A treia carte. Poezii”- O selecţie de Cristina Ştefan-, Editura ArtBook, 

Bacău, 2012 

Cenaclul literar Lira21 publică a treia antologie de versuri sub titlul A treia carte. Poezii, la editura ArtBook, 

însumând 55 de scriitori cunoscuţi pe internetul literar dar şi debutanţi ambiţioşi, membri ai cenaclului, dornici în 

a scrie literatură de calitate. Gafica este realizată de 30 de pictori consacrați din UAP Bacău dar și elevi ai 

Liceului de artă din Bacău, coordonator, Carmen Dima.Coperta, Dionis Pușcuță, președinte UAP Bacău. 

Coordonând acest cenaclu online pot afirma, fără teamă de ridicol, că într-o comunitate axată pe scopul scrierii şi 

lecturii, efectele creaţiei sunt vii, stimulative, originale şi astfel, comparative. Scriem în prezentul literar deşi 

suntem diferiţi ca abordare lirică. Suntem o echipă consolidată cu scopul altruist de a recunoaşte valoarea 

colegului nostru sau de a-l ajuta să o evidenţieze. Cristina Ștefan 

 

 

 

UN FLORILEGIU LIRIC DE EXCEPŢIE de CEZARINA ADAMESCU: 

 

Antologia: “A treia carte. Poezii”-O selecţie de Cristina Ştefan-, Editura ArtBook, Bacău, 2012 

 

 

Rezultat al activităţii prodigioase a cenaclului interactiv Lira 21, al cărei promotor şi îndrumător este poeta 

Cristina Ştefan, antologia de faţă, cea de a treia de acest gen, reflectă fidel, prin instantaneele lirice, starea 

poeziei într-un cenaclu virtual cu poeţi din întreaga lume, uniţi prin firele freatice ale sensibilităţii pe care le 

reclamă această stare de graţie care înnavuţeşte spiritual, atât pe componenţii Cenaclului, cât şi pe cititorii care s-

au obişnuit să ia temperatura literaturii româneşti, periodic, aşteptând cu nerăbdare o nouă apariţie editorială pe 

suport de hârtie, împodobită în chip inspirat cu grafica ultramodernă a unui grup de talentaţi şi entuziaşti pictori şi 

graficieni, care completează în mod fericit textele poetice, într-o simbioză pe care doar inspiraţia divină le poate 

conferi. 
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Şi de data aceasta, selecţia şi conceptul îi aparţin Cristinei Ştefan, tehnoredactarea şi coperta sunt asumate de 

Alexandra Ştefan iar imaginea de pe copertă îi revine lui Dionis Puşcuţă. 

Eu aş numi, dacă n-ar fi făcut acest lucru în chip magistral Fănuş Neagu, acest volum – “Cartea cu prieteni”- 

pentru că, vrând-nevrând, cei care acced la Lira21, devin prieteni. Autorii Lirei nu încearcă doar idei amalgamate, 

ci descifrează concepte şi îşi precizează poziţia printre alte grupuri poetice.  

Încă din 2009, la naşterea primului cenaclu online interactiv, Lira 21, Cristina Ştefan afirma identitatea şi scopul 

cenaclulu: “promovarea literaturii de bună calitate a tinerilor”. Ulterior, s-au adăugat şi alte plaje de vârstă, 

ajungându-se, de la 13 la…80 de ani şi chiar peste. 

În câţiva ani, acest cenaclu online şi-a construit deja o istorie, concretizată în câteva cărţi cu autor colectiv, în 

concursuri şi festivaluri de poezie, în numeroase întâlniri, manifestări, lansări de carte, aniversări, comemorări, 

debuturi editoriale ş.a. Deja s-a constituit într-o mare familie spirituală având acelaşi scop: cultivarea frumosului 

prin diferite mijloace de expresie, fie poezie, proză, teatru, eseuri, critică literară, umor, literatură pentru copii, 

forum de discuţii, evenimente comune. Afinităţile elective care s-au creat, de-a lungul câtorva ani şi a lucrului 

intens în Atelierul de creaţie, unde mulţi membri ai Lirei îşi exprimă liber părerile despre colegii lor, îi fac pe lirişti 

să se simtă ca într-o uriaşă familie. De asemenea, manifestările comune, lansările de carte, aniversările şi 

diferitele evenimente, cum sunt Ziua Mondială a Poeziei, i-au unit şi mai mult pe aceştia. Veniţi din locuri şi medii 

diferite, fiind de toate condiţiile şi vârstele, cu stiluri şi gusturi felurite, liriştii au dobândit experienţă, după ani de 

trudă, aşezând fiecare, după voinţă şi putere, numărul lui de cărămizi la edificiul numit Poezie, au văzut, 

înălţându-se parcă din apă, sub ochii lor uimiţi şi încântaţi, o minunăţie de construcţie care, cu temelia adânc 

fixată în pământ, tinde să atingă înălţimile, cu supleţea detaliilor şi a stilurilor arhitectonice. Nici unul nu seamănă 

cu celălalt. Straturi de poezii, straturi de timp în mişcare. Păstrându-şi identitatea de cuget, stilul, diversitatea în 

unitate, fiecare autor se poate mândri că participă la întregirea şi perfecţiunea Rotundului numit Poezie, 

construcţie făcută să dăinuiască, precum un arc peste timp, mult după ce creatorii se vor fi retras discret din 

această lucrare spirituală. Cu toate acestea, poemele acestor autori dobândesc o notă de specificitate, ca un fel 

de amprentă spirituală. Este meritul Cristinei Ştefan că ştie să-i adune, să-i menţină, să le confere măcar câte un 

strop din ceea ce cu toţii jinduiesc să aibă: recunoaşterea unanimă a calităţii de poet-ziditor la catedrala Limbii 

române.  

Cristina Ştefan nu impune paradigme noi, nu impune norme, ci îşi lasă confraţii să plutească liberi în apele 

proprii. Doar uneori îi aduce acasă, pe tăpşan, ÎNAPOI LA CUVÂNT, amintindu-le de roua cuvântului bun şi 

reavăn în prag de dimineaţă primăvăratică. 

Hotărârile se iau în chip democratic, în comun, prin chat ori prin întrunirea forumului. În 2011, Cristina Ştefan – 

inima acestui colectiv, afirma: 

“Prin voluntariat și efort personal al fiecărui admin, al fiecărui membru, site-ul Lira21 a devenit o școală blândă de 

poezie, dar analizează și alte genuri literare, proză, satiră, literatură pentru copii, teatru. Echipa a cooptat tineri 

talentați și membri de onoare din rândul scriitorilor consacrați și împreună, printr-un sistem propriu de analiză și 

evaluare, am reușit să selectăm poezii pentru a doua antologie a cenaclului”. 

Prin osteneală şi bunăvoinţă, s-a ajuns la editarea celei de a doua Antologii, Poetic@, iar anul acesta, ca să nu 

rămână datori, echipa a proiectat acest volum: „A treia carte. Poezii”, volumul antologic publicat în 2012, la 

Edituira ArtBook, înlesneşte debutul unor tineri poeţi şi promovează deopotrivă scriitorii consacraţi, de acum, lirişti 

convinşi de acest proiect. Poezia Lirei 21 nu îmbătrâneşte. Despre această antologie pot spune cu mândrie ca 

este un album de artă, expunând creaţiile a 55 de poeţi si 20 de pictori români. Vom continua” - spune Cristina 

Ştefan în scurta prezentare de la începutul Antologiei. 

Fără nici un merit din partea mea, ci în ordine alfabetică, deschid Antologia cu un grupaj de versuri 

reprezentative, inedit, de substanţă spirituală dacă se poate formula aşa, versuri asupra cărora nu voi insista, din 

motive lesne de înţeles.  

Următoarea poetă este Mihaela Nicoleta Aionesei iar ilustratorul este Ştefan Suditu. Ea defineşte sintetic rostul 

poetului şi al creaţiei, într-o străfulgerare de inspiraţie copleşitoare şi cu totul inedită: “ea / fântână sângerată în 

sonate / pe-altarul vieţii scânteind rămasul / el / şoim ce-a despicat în pas de gând ideea / şi în căuşul ochiului a 
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strâns atâtea patimi / trubadur încercând zăpezile să mute / mai spre nord sau alte continente / după cum un 

greiere îi cânta pe suflet / ei doi / o agonie mai aproape / de extazul împlinirii”(Poetul şi creaţia). 

O poezie aproape magică, străbătută de imagini stranii, genuine, copleşitoare. O poezie care induce calmul, 

liniştea, chiar şi atunci când vorbeşte despre situaţii dramatice: “e linişte. liniştea aceea în care / auzi cum sună 

paşii / cuvintelor / în urechile celorlaţi” (După amiază de gânduri). 

Iată cum descrie starea aceea specială în care Poezia o bântuie: “naufragiul: rostogolită în adâncul nopţii/ aud 

ecoul cum mă strigă / prin aerul cu aromă de cafea / caut bucuria dincolo de cuvinte / sau chiar în carnea lor 

trudită / oricât aş încerca a scrie…”(Când speranţa îţi coase destinul).  

Florian Antonescu – este un alt antologat al ediţiei de faţă, prezentând un grupaj reprezentativ din poemele sale, 

ilustrate de Costel Tănăsache. 

Poetul îşi încearcă pana în specia, atât de pretenţioasă şi perfectă a sonetului, îmbinând limbajul specific 

acestuia, cu vorbirea cotidiană. Un amestec de sacru şi profan, dulce şi amar, albul spectral al luminii cu nuanţele 

de verde şi cenuşiu, ale ţărânei. 

“Sonet nocturn” – aduce atmosfera eminesciană din “Sărmanul Dionis”, cu aceleaşi accente de luptă cu 

efemeritatea clipelor: “S-au terminat țigările pe seară / Nu am nici vin tristețea s-o înece / Pe nesimțite încă o zi 

trece / Grăbind prin miezul nopții ca prin gară / În cana neagră de cafea amară / Văd ursitoarea, în april pe zece, / 

Menind grăbită-n dimineața rece / Unui copil, când îi e dat să moară / În savurarea patimilor proaste / Nimic nu-

ntrece clipa efemeră / Urmașilor le dăruim, nefaste / Poteci cu spini să-i ducă la himeră / Să le mănânce sufletele 

caste / Salvat va fi doar cel ce nu mai speră”. 

O poezie interesantă, aproape seducătoare, cu imagini proaspete, care-ţi rămân în sufletul minţii. 

Ottilia Ardeleanu având o ilustraţie încântătoare de Iulia Filimon aduce o poezie interesantă, bogată în 

semnificaţii, care merge la esenţe, în formulări post-moderniste, la mare căutare în lirica tinerilor. “De când m-ai 

răvăşit” – relevă o astfel de atmosferă: “acalmia contururile domoale /coloritul cald /armonia feng shui / timpul 

turnat în toate formele / garderoba în care probam / iubirea / însemnul contopirii / fotografiile / alb fiindcă 

străluceam-negru poate pentru că / se apropia / mai mult ca întunericul / colierul de jad inima dintre sânii plini de 

ei de tine / cele mai metaforice buze imprimate pe cămaşa de in / sfâşiată / pacea / în colţul scrinului /disperat 

/cioran.” Poeta realizează un admirabil portret al unei ţărănci în poemul intitulat: “tzarank”, în care vede femeia “cu 

brazde pe trup /e soră cu pământul datinile / şi Dumnezeu / are miros de pâine şi de sare / dimineţile grijulii / nopţi 

cât fulgerele / oftatul sănătos / pasul iute şi drept / mâna ei toarce descântă / mângâie creşte vindecă / de boală 

sărăcie şi / iubire din inimă îi zboară / buburuze / în restul vieţii / poartă o basma legată / sub bărbie să-şi curme / 

lacrimile”. 

Universul liric al Ottiliei Ardeleanu este impregnat de spiritualitate, de sensibilitate şi iubire care se reflectă în 

toate poemele. 

Un alt poet probat prin foc în atelierele Cenaclului Lira 21 şi ajuns la deplina maturitate artistică este Cornel 

Armeanu iar ilustraţia este semnată de Aurel Stanciu. El a încercat să afle, la fel ca mulţi alţii, ce este poezia şi 

a ajuns la concluzia că este o “mirabilă taină” pe care doreşte s-o descopere în ochii cititorului. O enigmă care se 

cere cercetată şi descifrată. Cornel Armeanu a inserat în volum şi un grupaj reprezentativ de “Cânticele” nostime, 

în stil baladier, care aduc aminte de cântecele lăutăreşti de odinioară, sau de cântecele ţigăneşti ale lui Miron 

Radu Paraschivescu. El reînvie astfel, un gen aproape uitat, al cântecelor de pahar şi de inimă albastră. 

Ioan Barb ajutat de inspiraţia grafică a lui Costel Tănăsache intră în antologie cu un mănunchi de poeme de 

sorginte filozofică, cosmogonică, având viziuni biblice reiterate în chip de parabole ale timpului de azi. Este o 

poezie scrisă în formulă modernă care aduce un aer reavăn palpitând în nările mirositorilor tineri. Neliniştit, poetul 

se vede călător într-un tren cu răniţi pe care este silit să-l conducă pe câmpul de luptă, ceea ce-i crează o 

oarecare angoasă:“conduc un tren cu răniţi / de pe câmpul de luptă / aud viaţa încă latră ca o căţea la lună 

/alungă tinereţea prin smârcuri / câmpul de luptă seamănă cu un oraş / un uriaş răstignit pe pământ / cu 

paratrăznetele de pe biserici / înfipte în inimă”. 

Eugen Barz – cu o grafică a lui Ştefan Suditu – a alcătuit un florilegiu liric care se pliază pe stările sufleteşti 

cunoscute. El susţine că: “poezia / are forma unui duh / cu suflu neprihănit, / ca al căprioarei / vânată de lacrima  
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lui Nicolae Labiş flămând.´´ Şi tot ea, “Poezia mi-a muşcat / dimineaţa, / m-a îndreptat / spre râul singurătăţii / să-

mi spăl sângele, / şi mi-a taiat aripile / pe la încheieturi” (Poezia). 

Preocupat să definească Poezia, Eugen Barz susţine că: “Din braţele 

tale / poezia vindecă ierni” (În braţele tale).  

Mihaela Băbuşanu Amalanci cântă iubirea într-un grupaj remarcabil. Versurile sunt scurte, majoritatea sub 

formă de catren, sunt reflexive, melancolice, încărcate de mirajul acestui sentiment inefabil. 

Tot Costel Tănăsache a semnat şi grafica la poezia Mirelei Bălan. Autoarea simte “Gustul uşor amărui al 

scrisului” în care e “asemeni poetului - / lampagiu conştiincios, / aprinde fiecare felinar / din raza trăirilor de peste 

zi, / mijind în peliculă / pe fruntea-i ascuţită / de lumina înserării”. Mirela Bălan nu se simte împovărată de cuvinte, 

ci eliberată de ele, ceea ce o face uşoară şi încrezătoare în sine: “Anotimpuri pe cont propriu: Iată-mă fără 

cuvinte... / M-au părăsit ca într-un film romantic. / Au plecat cu jumătate din sensurile / aparent agonisite 

împreună. / S-au trezit îndrăgostite / de oameni noi. / Nu mai frumoşi, nu mai talentaţi. / Din pasiunea lor ţâşneşte 

apa vie / a noului val. / Iar eu învăţ să mă bucur / ca un prunc / smuls pântecului creator. / Păşesc fără să mă ţin 

de cuvinte...” 

Gabriela Beldie în poemele sale, atât de plăcute, exaltă starea de germinaţie poetică precum şi pe aceea de 

împlinire prin vers: “murmur / şi păşesc pe sârma dintre anotimpuri / am răni în talpă / şi aripi la degete / poate ies 

din cocon / chiar mâine / visez /voi intra într-unul mai mare / gata să-mi înfulec porţia de libertate / şi nevoia de 

ziduri” (Cocon). O poezie a priveliştilor înzăpezite, a ninsorilor villoneşti, “de mai an”, cu suavitatea şi nostalgia lor 

este: “Zima: troika aleargă spre stele / în abur de balalaikă / printre pescăruşi de gheaţă / şi ţurţuri de cer / viitoare 

livezi / ne viscolesc prin suflet / rotund / în depărtări / lebede fără cântec unduiesc punţi / peste prăpăstii”. 

Prin economia mijloacelor de expresie şi prin frumuseţea imaginilor, prin eliminarea încărcăturilor de prisos, poeta 

ajunge la esenţializare, ceea ce e un lucru remarcabil. Poemele par a fi îndelung şlefuite, devenind nişte mici 
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bijuterii de purtat la reverul din stânga. Poeta pare să aibă predilecţie pentru anotimpul ninsorilor şi pentru îngeri 

care se regăsesc peste tot în lirica sa. 

Ioan Berghian prezintă un grupaj ilustrat grafic de Iulia Filimon cât se poate de sugestiv. Poemele prezintă 

imagini fără cusur şi sunt, majoritatea, scrise în vers clasic, ceea ce le conferă un plus de muzicalitate şi 

frumuseţe pură. Iată această poezie: “Gest: C-o ultimă floare, privirea ţi-alint. / Nisipul fierbinte pe trunchi, mă 

ucide. / Deşertul visează grădini din Corint. / Eu, urma ta, jindui, pe-un drum, ce se-nchide. / Rotind universuri, 

când flăcări, când zgură, / Clepsidră noi suntem, în jocul celest. / O, Timp fără formă în toate, măsură / Dă paşilor 

ei, către primul meu gest. / Dar cine? De unde şi cum să mai vină? / Când totul rămâne, departe, în noi, / Deşertul 

fierbinte, pe-o biată grădină, / Ce creşte o floare şi nu are ploi. / C-o ultimă floare, privirea ţi-alint. / Striveşte-o, de 

vrei, întorcându-ţi privirea. / Aş vrea, despre zare, acum, să te mint. / În gestul meu pur, îţi păstrez devenirea”. 

Silvia Bitere – secondată grafic de Costel Tănăsache aduce cu sine prospeţimea versurilor albe, cu ritmul lor 

interior, cu idei esenţiale şi metafore tulburătoare. Poemele au o orchestraţie amplă şi se înfăşoară şi desfăşoară 

de trup precum valurile mării la ora fluxului. Unele au chiar formă epică. 

Paul Blaj, poet misterios şi intuitiv, cu ample reprezentări lirice în revistele şi antologiile curente, dar şi cu multe 

volume proprii, oferă Antologiei de faţă, în stilu-i, deja format de mulţi ani, poeme remarcabile. Tot ce scrie are 

aura genialităţii, cu toate sclipirile şi umbrele miturilor acesteia. 

Adriana Butoi, scrie de asemenea în stil post modernist, un buchet de gânduri-blitz precum nişte raze care 

izbucnesc din mâinile lui Dumnezeu, ca tot atâtea haruri pentru omenire: „am şi eu o floare: coincidenţa privirilor 

noastre / preface / sufletul / în pietre albe / şi sălcii / sparg / în ultima clipă / globul de vise / să nu rămână / urma 

durerii / el vine / cu lumină şi flori / să îţi arate / inima.”  

Scurta respiraţie a versurilor înseamnă esenţă, ca în poezia tradiţională japoneză unde spiritul primează, în pofida 

regulilor de construcţie. Se poate spune şi despre această poetă că şlefuieşte mici bijuterii, precum filozoful 

Spinoza, lentilele. 

Dan Tudor Calotescu – o altă cunoştinţă, remarcabil poet şi commentator, bun coleg şi prieten al Poeziei, spune 

cu aplomb în motoul la grupajul de versuri: “eu sunt nemuritor / precum punctul din jurul căruia / se desenează 

infinitul´´. Foarte original: să fii un punct (se ştie că punctul dispare foarte repede, uneori nici nu-l observi, dar 

alteori pune sfârşit unei situaţii) – dar în jurul căruia se poate desena infinitul. Fie şi numai aceste versuri reclamă 

un poet original şi dinamic. Dorinţa de înalt care-l supune, jindul spre perfecţiune, reies din poemul: “Desenez un 

cerc”: am grijă să fie perfect / apoi delimitez un punct pe circumferinţă / unde ne putem atinge / tangent / sau 

doua puncte / unde să ne intersectăm / fãră să alegem cine e secanta / în cazul secund / îti daruiesc un segment 

/ sub forma de arc /iar în primul doar o atingere / dacă vrei mai mult / avem doua opţiuni / ori intru în tine / ori te 

circumscriu / în ambele cazuri / contopirea / înseamnă ocupare”. 

Mitul Meşterului Manole este reiterat în poemul “Te zidesc” – subliniind jertfa creatorului care-şi zideşte iubirea-n 

cuvânt, în chip de rugăciune la templul eului spiritual, alcătuit din lacrimi şi cărămizi. 

Se poate spune că Dan Tudor Calotescu, pornind de la un punct, creşte în dimensiuni şi spiritualitate, tinzând să 

atingă infinitul. De fapt, infinitul nu este un punct nesfârşit? 

Janette Carp – este o poetă foarte cunoscută în mediile virtuale şi nu numai. Ea scrie o poezie cu orchestraţie 

amplă, bogată, generoasă, cu imagini metaforice, dar şi de inspiraţie livrescă, reiterând miturile lui Manole şi al 

Mioriţei, într-un stil propriu, nu lipsit de farmec.  

Adelina Clondir are un grupaj interesant de poezie ultramodernă, în vers alb, orchestrat într-un stil original, 

foarte gustat de publicul tânăr. Nu lipsit de sensibilitate, versul ei degajă un aer de tinereţe perpetuă, cu toate 

prerogativele sale, indiferent de vârsta biologică. De altfel, vârstele spiritului transced vârstele biologice.  

Adrian Creţu, prefaţat de ilustraţia inspirată a lui Costel Tănăsache îşi defineşte “Ars poetica” astfel: “îmi venise o 

idee genială / pentru un poem - / plin de înţelepciune şi oftică modernă. / m-a mişcat adânc - / însă, până am 

ajuns la calculator / să-l scriu / m-a părăsit / ascult acum în surdină / greierii de-afară / şi aştept să treacă / 

noaptea / singurul efort pe care mi-l impun / cu severitate / este / să inspir / să expir / conştiincios / şi să casc / cu 

regularitate / mai mult de-atât / ar fi inutil acum”. Poemele sale ample sunt uneori fragmente epice în care 

inaginarul se confundă cu realul”. 



 49 

 

Violeta Deminescu – scrie şi ea poeme epice destul de interesante, dar şi poeme-n vers alb. “Poezia este starea 

mea de floare: poezia / este starea mea de floare / grădina de îngeri / dinspre fiecare / e creşterea / ierbii din tine 

mereu / e scrisul / în piatră să ia chip de zeu / lumina citită / prin ochiul de zee / şi facerea lumii / prin trup de 

femeie / poezia este / starea mea de cânt / fărâma de rai / ce naşte-n cuvânt / pictatul / tăcerii din curcubeu / şi 

statul de vorbă / cu Dumnezeu”. 

O altă poetă, Carmen Dima – aşa cum singură mărturiseşte, escaladează cerul în căutarea secundei. Şi asta nu 

oricum, ci, “pe caii albi / caii roşii / caii albaştri.” Bine cel puţin că nu aleargă după cai verzi! 

Unele poeme au ca titlu, cifre. Într-o încercare de autodefinire, poeta spune: “Reîntoarcere: ieri şi azi / două 

coordonate necunoscute / copilul din mine /rătăcind anxios / să nu-şi piardă locul / viaţa mea / eroare cosmică / 

regăsita în iubire / eternitatea / pregătită să intre / în timp / în secundă / în clepsidră / înapoi la cuvânt”. 

Maria Gabriela Dobrescu – scrie o poezie cât se poate de originală, pe orizontală. Sunt flash-back-uri, gânduri 

de zi şi de noapte, aşezate cuminţi în şiruri, precum zborul cocorilor, toamna. 

Teodor Dume ilustrat de Ştefan Tistu, un poet foarte interesant, de notorietate, cu un filon autentic şi un aplomb 

deosebit. 

“prevestire lângă fereastra cu jaluzelele lăsate degetele tremurate ale bunicii croşetează linişte dincolo de lampa 

anesteziată de fum moare un păianjen dinadins o grămăjoară de nori propteşte cerul doar părticica din colţul care 

bunica apunea că-i al ei... în rest nimic decât locul pe care stăm cu arendă sau orice altă temere... mai mult decât 

un sens ezoteric nu ştiu nimic despre mine şi asta pentru că tata trăia mai mult singur îşi dilua venele cu vodca 

primită pe datorie de la cooperativa din sat după ce mă privea de sus până jos se retrăgea în sine uneori îl înjura 

pe Dumnezeu pentru că mama plecase într-o dimineaţă ploioasă de primăvară / şi nu s-a mai întors... / de atunci 

Dumnezeu i-a rămas dator / cu o explicaţie / iar eu / sunt mai sărac / decât la naştere / oricum nu ştiu / cât de 

mult m-a iubit”. 

Versurile se învârt în jurul sinelui precum şi a universului familial, cel mai intim şi cel mai apropiat. 

Un alt poet, Radu Luca Dupeş – ilustrat în chip inspirat de Raluca Andrei, are o definiţie a poetului:“poetul / 
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prelungire onirică a poeziei / (pasăre phoenix a frumuseţii)” . Unele poeme scrise în stil clasic, sunt deosebit de 

frumoase, în stil elegiac, bacovian: “Tardiv: Păreri de rău, tardiv, te împresoară, / Nu mai există oameni de 

cuvânt, / Scâncind, chiar nemurirea stă să moară, / Se-ntinde nedreptatea pe pământ. / Când patima îşi ia, din 

plin, avânt, / Lumini se sting şi umbre te-nfioară, / Lovit de ploi, de arşiţă, de vânt, / Păreri de rău, tardiv, te 

împresoară. / De vorbe grele-ajung să nu mai doară, / Pentru-adevăr de ceri consimţământ, / Degeaba-i cerţi: 

nimic nu îi doboară, / Nu mai există oameni de cuvânt. / Cum aurul, ascuns în zăcământ, / Se lasă, periodic, tras 

afară, / Dispar iubiri fără discernământ, / Scâncind, chiar nemurirea stă să moară. / Călătorind c-un tren rapid, pe 

scară, / Te-ndrepţi spre-acelaşi, trist, deznodământ, / Zâmbeşti amar când vezi: ca o escară, / Se-ntinde 

nedreptatea pe pământ. / Se-ntinde nedreptatea pe pământ, / Scâncind, chiar nemurirea stă să moară, / Nu mai 

există oameni de cuvânt, / Păreri de rău, tardiv, te împresoară”. 

Ioana Mihaela Fraiu – poezie remarcabilă, în stil poet modernist, cu imagini sensibile care gravitează în jurul 

eului. 

Ana Maria Gâbu – copilul predilect al Cenaclului, ne-a obişnuit cu apariţiile ei editoriale, la numai 14 ani, scrie o 

poezie matură, sensibilă, îndrăzneaţă (cum altfel?) Iată: “m-am născut / din ţăndări de pătrar / aruncate în lut / cu 

dor” . Ea visează la “un zbor fără prăbuşiri”. Tânăra poetă se întreabă, firesc, “Interviu – ce este iubirea? / întreb / 

din curiozitate (fiindcă nu m-a atins încă) / ce este iubirea? / şi am primit răspuns… / strop al cerului / cât oceanul 

/ picurat în inimă / foc ascuns / cu flacăra închisă / şi fumul la vedere / boală plăcută / (nimeni nu moare din asta) / 

tratament – leacuri băbeşti / nu-mă-uita, săgeţica, ochii cavalerului… / otravă bună la gust / se ia de bună voie / 

câte linguriţe doreşti pe zi / nu are contraindicaţii / dulce amărăciune / zbucium cununat cu bucuria / rană 

sălbatică / nu vrea nimeni s-o îmblânzească / dereglare de ecosistem / şi dacă / ai fir pentru toate piedicile / torţă 

pentru toate drumurile / pahar pentru toate fluviile / ai iubire / aştept să mă conving!” 

Carmen Tania Grigore – grupajul liric este ilustrat de Andrei Ionuţ Tudor. Poeta şi-a ales universul din viaţa 

reală, la care adaugă şi filtrează stările proprii, prin metafore şi epitete care-i susţin demersul liric. Ea colindă pe 

un munte de răbdare, pe plantaţii de cuvinte, “cu ploaia pe umeri”, care o face mai puternică. A pornit “în căutarea 

seminţelor”, spre “miezul făgăduinţei”(Un sezon cât o viaţă). Tot poeta îi vorbeşte unui manechin dintr-o vitrină, 

confesându-se: “da / eu sunt cel învins / din mine curge liniștea nopții / și rămân ca o statuie într-un câmp de maci 

/ cu fluturi atrași de conturul buzelor (Poem legat de dragoste). Carmen Tania Grigore nu se sfieşte să 

mărturisească: “duc dorul unor poteci / spre copilărie / am convingerea că dincolo de vârstă / mă așteaptă un 

bărbat / acoperit de verdeață / ca un templu ferecat / cu băierile inimii / plin de trubaduri / cavaleri ai nopților albe / 

întemnițați pe nedrept / nu pot desluși cărui anotimp / îi aparțin / vulturi de ceață /spintecă liniștea / și deodată / se 

declanșează / înstrăinarea de sine” (înstrăinare şi dor). 

O poezie tonică, interesantă, care induce o stare de bine, aşa cum spune poeta: “versuri albe pentru zile negre”. 

Poeta care ştie să descifreze “Semnele timpului” - Elisabeta Iosif – aduce Antologiei de faţă un buchet parfumat 

de poeme ilustrate de Ana Burduja. Ea îşi închipuie o convorbire în spirit cu un interlocutor care nu mai are 

nevoie de prezentare, în poemul “De vorbă cu Brâncuşi”. Autoarea manifestă o predilecţie pentru mituri şi pentru 

personajele din mitologie. Privind prin “Oglinda timpului” – poeta străvede “Duhurile cetăţii” – învăluite în “Dorul de 

Lumină”. Sunt viziuni ale unui Timp oracular în care reînvie toate legendele. 

O altă poetă cunoscută, Maria Doina Leonte –este ilustrată de Ştefan Mario Grosu. Arderea de sine răzbate din 

fiecare poem, ca o flacără olimpică purtată de maratoniştii cuvintelor. Un chip răsfrânt în iubire – “flămândă şi 

însetată / după colţul de rai”. Poeta scrie ca şi cum ar oficia “într-o liturghie a cuvintelor / cu acelaşi potir / ne-am 

înfruptat din Cer / o secundă / cât Veşnicia / am zburat / pe aceeaşi aripă / frumuseţe şi durere / tu şi eu / înfrăţiţi / 

în singura cristelniţă / îmbrăţişaţi de Cuvânt / sub singura cruce / albă / de poeme” (Semenului meu amirosind a 

Cer). 

De fapt, Maria Doina Leonte consideră întreaga planetă drept “Altarul de sub singurul cer” unde “Scriptura tace cu 

file neîntoarse / Fereastra nu se mai deschide spre fântână / În rama ei tresar / acelaşi cireş / şi o toamnă târzie / 

Cine îmi va aminti viitorul?”. 

Întreg ciclul prezentat este remarcabil şi merită toată atenţia. 

Veronica Pavel Lerner cu ilustratorul Mădălin George Cobuz, în tandem, realizează un grupaj interesant, 
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sincretic, împletind imaginea cu versul: “pictează-mi vorbele / în pagini / sculptează-mi visele/ în gânduri”. Poeme 

blânde, nostalgice, în genul pastelurilor. Un poem remarcabil: “Păsările din Canada”. 

 

Iuliana Linte – s-a oprit asupra străfulgerării de gând nipon, alegând pentru antologie poeme scurte, în spirit de 

haiku. Foarte penetrante şi plăcute la citit, obligă la meditaţie şi la contemplare asupra vieţii şi naturii. 

Mihaela Meravei – secondată grafic de Bianca Budău, a reuşit o performanţă: să descifreze Ars Poetica Lirei: “de 

țărmurile minții / mi se lovesc lichide cuvintele / idei amalgamate / străbat prin sinapse / creierul încins / prin 

noaptea de humă / literele oarbe / plimbă visele fără sens / fiorul vorbelor îmi dezmorțește / sufletul / dorul 

deschide ochii / trezită speranță / a iubirii de artă / învie degetele / când ating lira / cu muzicalitate / se naște un 

poem”. 

Ea îşi defineşte astfel şi lirica sa, plină de muzicalitate şi de sensibilitate. 

Andrei Măjeri – pe grafica Andreei Culbece – brodează liric instantanee: “6-4 ca la teatru “Aşezat în faţa vieţii / la 

cea mai dezacordată harpă / îndrăznesc să risc / se întâmplă uneori să adorm cu capul / pe piepturile 

spectatorilor / le şterg dunele de lacrimi / cu urechea stângă / cea mai ridicolă din corp / izbesc fruntea de 

trunchierile firii / când ridic mâna / eu regizorul-bâlbâit “. 

Lucian Mănăilescu – un poet interesant, cu un orizont liric destul de larg şi generos. Care picură şi un strop de 

mister în versurile sale. Ca o ploaie cu pulberi de aur, pe care un magician o face să cadă, din bagheta lui 

fermecată. Ceea ce-l face pe autor să exclame, la finalul unui poem:  

“Ascultaţi ce melodioase / bătăi de aripi se aud / între umerii delicaţi ai morţii!” Unele poeme sunt despre 

singurătate, despre aşteptare şi dragoste: 

“Ai plecat de pe insulă, / dar eu tot mai descifrez / urmele paşilor tăi / care se pierd în mare... / În timp ce scriu / cu 

hieroglife, pe nisip, / manuscrisul apocrif al fericirii”. 

Sorin Micuţiu pe grafica Luizei Raluca Blaj modelează stări de graţie din cuvinte. Fascinat de natură, poetul 

contemplă frumuseţile, ascultând liturghia primăverii într-o plăcută reverie: “Ascult liturghia primăverii: înmuguresc 

tăcut / sub greutatea singurătății / florile de măr / pătrund adânc în suflet / pe covorul ierbii / odihnesc / bătând la 

porți de cer / un vis ştrengar / caut / într-un mod egoist / nostalgia copilăriei / să-mi gânguresc cuvintele / sub 

privirile mamei / înnod anii / pun la dospit / amintirile alb-negru / în Duminica Învierii / le voi regăsi / liturghisind / 

poemul / neterminat aici”. “Credinţa rodeşte primăveri” – scrie altundeva Sorin Micuţiu. Iar altăoară poetul se vede 

“captiv / năvoadelor de cuvinte” (Follow your heart). Tot ce scrie acest poet este notabil. 

Raluca Leontina Neagu – susţinută grafic de Raluca Andrei, scrie o altfel de poezie, foarte interesantă, o 

poveste cu inserţii în real: “Poveste cu ochelari pe nas: am găsit poezia închisă într-o inimă veche aruncată în 

ocean ca o comoară / o ştiam pe de rost era parte din mine nici nu a trebuit să-i văd versurile pulsatile / cuvintele 
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erau grămăjoare de nisip îţi puteau intra printre gene şi atât / nu eşti uşor de impresionat valurile sufletului tău nu 

pot fi conduse / de-asta am fugit la cerul acela de apă şi am căutat liniştea ta în braţele lui. / când am gasit poezia 

plină de corali şi alge m-am bucurat ca un copil / aveam încă scoici agăţate de păr şi o meduză pe care o 

subestimasem / îmi pişcase degetul dar nu mai conta puteam strânge luna într-o fotografie / alergam norii şi multe 

alte năzbâtii din astea pentru că aflasem / iubirea încape într-o poezie şi mai presus de toate fericirea ne 

transformă-n păsări. / aşa am devenit poetă / dragii bunicii”. 

Unele poeme sunt meditative ilustrând realitatea văzută prin ochii autoarei.”au apus copacii: stau strânşi unul în 

celălalt de parcă ar presimţi o iarnă / de parcă singuratea s-ar hrăni cu rădăcini / multe crengi foarte multe / se 

apleacă şi-mi mângâie obrajii / liniştea poartă pe umeri tot felul de zvonuri / despre noaptea care a prins luna în 

colivie / copacii tremură trunchiurile lor mă strivesc uneori ţipă / ca păsările”. 

Mirela Orban relatează o “Poveste despre o altfel de primăvară”. Poemele au titluri ample, imagini proaspete şi 

multă gândire filosofică. Nu lipseşte o oarecare doză de autoironie. 

“Punct şi de la capăt! “Cu prezumţia de nevinovăţie / fluturând dezinvoltă la gât / mototolesc ziua / o arunc pe sub 

mână / direct în recycle bin. / Până mâine seară / când o să driblez iar / cu decorul de kitsch-uri / printre cuvinte 

învârtite / şi satisfacţii grosolan pastişate / las timpul să mă aibă cum vrea”. 

Radu Andrei Popa – poetul care “muşcă dorul / din colţul de mâine” – constată că “Lacrimile miros a 

singurătate”, că “Străzile sunt gutui necoapte”, un “Peisaj cu moartea pe umeri”, şi multe alte lucruri pe care, doar 

ochiul atent al poetului – diferit de al nostru – le poate vedea. 

Camelia Iuliana Radu – secondată de grafica lui Ioan Burlacu – îşi propune, şi de data aceasta, o incursiune 

lirică în sine, teritoriu explorat bucătură cu bucătură. “A trebuit sa te beau până la capăt / m-am făcut ţurţure / sunt 

pură ca lacrima îngerului descris de om / am auzit cum trosneai / cum erai / nimb alb desfăcut / mă strângea 

lumea ta / mă obliga / deveneam gândul tău / dar nici tu nu ştiai cine poţi fi. / Mă opresc aici”. 

Uneori, temătoare că a dezvăluit prea mult din ceea ce era ascuns sub vălurile Mayei, poeta spune: “Mă opresc 

aici” – lăsându-l pe cititor să-şi închipuie un final, după măsura fiecăruia. Deosebit de interesant tot ceea ce 

propune în acest ciclu de versuri, ca de altfel, în tot ceea ce scrie. 
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Ioan Raţiu – pare că se distrează, încropind jocuri de cuvinte, aşa cum în copilărie, inventam cântece pentru 

ploaie, pentru furtună, pentru vânt, pentru scoică ş.a. Incantaţiile sunt plăcute, în stil vădit popular şi sunt exerciţii 

de stil şi variaţiuni pe tema ploii, căreia îi dedică chiar şi un Psalm. 

Ioana Cătălina Roşculeţ scrie o poezie narativă, alegându-şi acest stil pentru a-şi aşeza mai bine gândurile şi a 

şi le limpezi. Grafica grupajului este semnată de Raluca Andrei. Ele sunt scurte poveşti, istorisiri, instantanee, 

văzute cu dioptriile inimii. 

Aurel Avram Stănescu – propune un alt fel de mesaj liric, nu lipsit de farmec, în care contrapunctul este femeia, 

reală sau virtuală, proiecţia unui vis care tinde spre idealitate. 

Delia Stăniloiu – ne-a obişnuit cu poeme de marcă şi ne spune pe şleau că urăşte perfecţiunea. Ea se 

autodefineşte: “Eu sunt: Eu sunt / o stea îndepărtată / din galaxia / de pe Ning / pe care / n-o vezi niciodată / m-

aprind / tresar / şi-apoi / mă sting. Delia Stăniloiu străbate lumea la paşi de cuvinte. Uneori este o filă albă, sub 

paşii de cuvinte ai altuia. Autoarea cultivă poezie cu rimă întâmplătoare, fără reguli stricte de prozodie. Cu toate 

acestea, reuşeşte să obţină eufonii fără cusur. Ritmul interior al poemelor, bate o dată cu inima poetei.  

Bogdan Stoian – un alt lirist, prin poemele sale aduce linişte şi o stare de bine. Iată un instantaneu: “Nelinişte: 

Clopotul bate / cu spirale albastre / peste pamântul / rănit de cruci / nuci albi / cu frunze uitate / de toamna grăbită 

/ sprijină norii / păsări necunoscute/ jelesc cuibul / prădat / de un câine orb / rătăcit printre suflete”. Aici sunt 

câteva respirări lirice în spirit de haiku. Bogdan Stoian îşi încheie grupajul cu trei epigrame. 

Cristina Ştefan – această neobosită animatoare, beneficiază de o grafică a lui Dionis Puşcuţă. Versurile ei, atât 

de bine înrădăcinate în inimile cititorilor sunt edificatoare. Este o poezie de concepţie şi de revelaţie în acelaşi 

timp. Ea scrie pe umbra ninsorii cu foc de stele. Tulburător lucru! Cuvintele ei “sunt fluturi îndrăzneţi / buni de 

intrat în ochi şi-n gură”. 

Poemele Cristinei Ştefan au un parfum de altădată care îţi readuce-n suflet nostalgia primei iubiri, cea care 

nicicând nu se uită. 

Sebastian Şufariu – prezintă poeme de largă respiraţie care gravitează în jurul sentimentului iubirii ori a ideii de 

poezie. Nostalgia copilăriei este prezentă în unele texte. 

Virgil Titarenco îşi cântă sentimental străinătăţii de sine, de oameni, de lucruri: “stare de emigrant: viața / cea 

mai cumplită stare de emigrant / mereu străin printre cei care au ajuns acolo / în vîrsta aceea / în felul acela de 

viață / înaintea ta / ei te privesc așa cum meriți / un intrus un novice / unul cu valiza în mînă / mereu găsești pe 

cineva / care se va apropia și îți va spune despre cînd era el / sau ea de vîrsta ta / cum erau verile și toamnele 

cum erau oamenii vinul cărțile / îți va spune cum ar trebui să te simți / cum ar trebui să te adaptezi / să te 

resemnezi”. 

Autorul este conştient că omul trebuie să aibă rădăcinile sale şi fără ele, poate fi smuls la cea dintâi furtună: 

“copacul dinăuntru: mîinile și picioarele / îmi sînt rădăcini / pentru copacul care creşte / spre înăuntru”.  

Ana Tudoran – scrie despre singurătate, despre iubire, despre anotimpuri care trec, lăsând urme. Personificarea 

singurătăţii, pe care o invită la un tăcut colocviu, pe un fotoliu confortabil, cu o ceşcuţă de cafea înainte lasă a se 

înţelege că „simpla ei prezenţă e un dar”. Ana Tudoran ştie să creeze un cadru intim nespus de propice Poeziei. 

Şi în acest cadru îşi plasează sentimentele. Nu lipseşte şi o oarecare doză de autoironie. Şi punctul de forţă, care 

se află, de obicei, la final. Adică, exact ingredientele necesare Poeziei. 

„vând ieftin fără intermediar: persoană fizică vând vilă / cu vise ridicate de la parter la etaj / terasa are vedere la 

mare / unde briza îţi mângâie dimineţile / în aburul blând al cafelei / are all inclusive designul ambiental / al unei 

iubiri abandonate / la mijlocul construcției / se vinde cu sufletul rămas prin moloz”.  

“Din orice lucru se poate face Poezie” – scria Geo Dumitrescu. Şi e adevărat. De asemenea, se poate dedica 

oricui, viu sau mort, unor clădiri, unor statui şi monumente sau unor manifestări cultural-artistice. Se poate dedica, 

aşa cum e cazul aici, un poem “Festivalului medieval Sighişoara”. “tobele bat / la poalele oraşului /în ritm de 

balade medievale / domniţele / trec / cu pasul uşor / pe caldarâmul / fierbinte / e festival / lumea / în straie pestriţe 

/ cântă / cu bătrânul folkist / pletele albe îi flutură-n vânt / chitara mai rupe o coardă / din sufletul celor prezenţi / e 

noapte / dar ce lumină / revarsă pe străzi / bucuria / începe cu Si / Sighişoara cântă cu noi / și a fost ziua întâia”. 

Şi de ce nu? Emoţia trebuie răsplătită cu emoţie. Bucuria, la fel. Aşa se cade. Depinde însă, ce părere va avea 
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Festivalul. 

Dincolo de această glumă, Ana Tudoran este o poetă remarcabilă, cu un condei îndelung exersat, cu un stil 

propriu şi cu o bogăţie de mijloace de expresie pe care le uzitează în chip fericit. 

Vlad Tulburea –este “desenat” în chip inspirat de Marius Crăiţă. Cu toate că poemele sale sunt orchestrate în 

vers lung şi amplu, poemele nu sunt descriptive. Din ele răsar şi răsar imagini proaspete şi reuşeşte o eufonie 

plăcută urechilor şi minţii ca o incantaţie. Toate acestea date de parfumul vintage şi de atmosfera creată, 

străpunsă blând de dialoguri insolite, toate metamorfozându-se în poveşti savuroase şi în portretizări admirabile. 

Poetul crează, parcă din cioburi de vitraliu, o lume reală, cu toate frumuseţile şi imperfecţiunile ei. O lume pe 

potriva lui. Ori, dintr-o lume reală, crează artă, ceea ce nu e puţin. 

Poetul este, aşa cum mărturiseşte: “prea tînăr tovarășe pentru cuvinte /le păstrez încă în cutia cu rugăciuni” 

(Vintage collection). 

Floriana Turculeanu – îşi încearcă pana şi chiar reuşeşte caligrafii nevăzute care aduc un parfum de lumină din 

zorii care seamănă speranţă:  

“zori de zi: cineva sechestrează întunericul / într-un zâmbet / îi pune pe gheare cătuşe de rouă / astupă gura 

flamândă cu pletele azurii / pulbere de aur picură / în abisala retină / cu larma trezirii sparge / timpanul diform / 

orb şi surd / cerberul capitulează”. Floriana Turculeanu găseşte în vers, exact sintagma care dă elementul 

surpriză şi face din poezie o bijuterie. Toate acestea sintetizate magistral în doar 8-10 versuri, ceea ce e 

admirabil. 

Cristian Ţîrlea – maestru-n metaforă, hiperbolă, personificare şi multe dintre figurile de stil pe care, autorii 

moderni nu le mai folosesc, din nefericire, rezumându-se doar la limbajul stradal, frust şi uneori licenţios. E bine 

să uzităm întreaga gamă a figurilor de stil şi să apărăm Poezia pe baricade împotriva trivialităţii. 

Acest spaţiu de graţie numit Poezie trebuie să rămână oaza noastră de puritate şi frumuseţe interioară, care să 

cureţe, să vindece şi să producă plăcere şi bucurie. Iată: “Primenire: S-a dus pudoarea la pârău / goală de 

prejudecăţi / îşi arăta nurii / o priveam cu nonşalanţă / sau fără / dar de departe / din imaginaţie în realitate / am 

încrustat în memorie / sfânta deliberare a frumosului / s-a îmbrăcat cu mine / beţi de noi ne-am încălecat pe-o şa / 

pădurea privea uimită / cu ciupercile ei / ascunse-n frunze tomnatice”. 

Ana Urma – poeta miniaturilor nipone – soseşte în Antologie cu sufletul la vedere, şi ne oferă cu dezinvoltură şi 

generozitate să gustăm fărâme din el ca şi cum ne-am cumineca din pâinea şi vinul mântuirii. 

De data aceasta este poeta clavirului, a nostalgiilor autumnale care bucură şi întristează ochiul în aceeaşi 

măsură, pentru că prevestesc murirea naturii, goliciunea, pustiul, dar şi puritatea omătului imminent care şterge 

orice imperfecţiune şi orice prihană. 

Universul ei este alcătuit din ninsori molcome, “bucurii desluşite pe firul poveştii”, lampagii, o candelă veche, 

cortegii de frunze, un “curcubeu într-un pumn de copil”, tânguiri de clopot, un înger care apasă pe clapa tăcerii, 

“gândul într-un pumn de ţărână” dar şi “sămânţă de viaţă” – atât de aşteptată. Apar personaje emblematice: 

fântânarul, omul cu lira, magul în stele şi lună. Toate acestea, “Dincolo de înţelesuri când Dumnezeu veghează”, 

pe când poeta spune: “semnez de primire pe vis... un poem”. 

Ana Urma ştie că are o misiune sacră pe acest pământ, pe care se străduieşte s-o împlinească: “Adun din cuvânt: 

Adun din cuvânt divine rubaiate / Si tot câte patru slobode-n ierugă / De cuget, la tâmple de dor înviate, / Lăuntric 

să mântui colindul în rugă. /Ferestrele toate îmi sunt luminate, / Mai alb ca zăpada isopul din psalmi, / Brodează 

ecoul tăcerii lui poate / Porfire de rouă, în poduri de palmi. / Miracol, magie şi crez laolaltă / Destramă din ceruri 

eternul aseamăn, / În ochi pământeşti privirea e daltă, / Sculptând înfrăţirea în fildeşul seamăn, / Un dor de milenii 

cu miros de pâine, / De vin şi ambrozii în limba iubirii / Se mistuie veşnic de azi înspre mâine / Şi-n slavă colindul, 

închin nemuririi”. Şi în această situaţie, cine nu şi-ar dori, oricât de greu ar fi – o asemenea misiune? 

Tînărul poet Andrei Velea – nu se dezminte nici de această dată. El îşi dovedeşte originalitatea în versuri, cu 

totul şi cu totul remarcabile. Dincolo de debutul lui strălucit şi de cărţile care au urmat, la fel de notabile, vine 

mereu cu noutăţi care-l lasă perplex pe cititor. Prin savoare, prin maturitate artistică, în pofida vârstei tinere, printr-

un condei sigur pe sine şi foarte original. Ceea ce propune de această dată este un poem amplu care trece peste 

rigorile prozodiei clasice şi se mişcă liber prin imaginaţia noastră. Poemul este intitulat: “versuri pentru Lolita” 
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~dintr-un carnet de-al lui Humbert-Humbert nedescoperit încă~” care merită citit şi aprofundat.  

Dragoş Vişan – are un grupaj liric ilustrat de Rodica Vasiliu. Poemele sunt, în cea mai mare parte cu o 

orchestraţie amplă, dincolo de orice teorie a versificaţiei. Dar reuşesc să comunice stări şi sentimente, ceea ce 

este fundamental pentru poezie. Unele din poeme sunt cu tentă vădit autobiografică. Cultivând experimentul în 

poezie, Dragoş Vişan reuşeşte prin aceste mijloace de expresie să fie cât se poate de original. 

Luminiţa Zaharia declară fără drept de apel: “Lacrimile şi poezia / Sînt supapa mea salvatoare. / Ştiu, voi fi 

pedepsită cîndva / de copacii pe care nu i-am iubit, / de păsările prea înalte să le ating, / de oamenii pe care nu i-

am strîns în braţe, / de tot ce, fără ştirea mea, a fost viu/ O să fiu pedepsită, ştiu.” Poeta comunică idei şi stări 

interesante: “poezia ca și antimateria dragii mei / numai după infarct viața își cîștigă / un sens / poezia modernă 

seamănă cu precipitarea (i)spășită la un psiholog / îndrăgostit și el de psihologia modernă / și care ha îți dă brînci 

în hipnoză / pe un pat de fachir / să spun: / am făcut un copil / singură / semăna leit cu mine trebuia să-l călesc de 

mic / l-am dus la patru ani într-un cinematograf de provincie / să vadă alien el mama vreau pipi / și toaleta de 

cinematograf de provincie prăbușită-n moloz / acum e un mic geniu în informatici japoneză și egiptul antic / (un 

secret de culise din toată lirica a ales bacovia) / atît de modest sub pelerina transparentă rău de cinism / modern / 

de cîtă psihologie inversă am aplicat cu atîîîta determinare / pe pielea lui leită mie”. 

Mărturisesc că nu aş fi capabilă să scriu asemenea versuri remarcabile, nici dacă mi-aş pune în cap cu tot 

dinadinsul. De aceea o admir şi o preţuiesc cu toată puterea pe care mi-o dă Poezia. 

Mariana Zavati Gardner – o poetă interesantă, cu inflexiuni post moderniste care a descoperit “Oglinda cu Vise” 

unde îşi poate reflecta făptura, şi toate închipuirile care o însoţesc. Şi unde îşi poate vedea ca prin fum, Peţitorul. 

Dar mai ales, poate întrezări cum “în absolut, se figura un alt gând / imposibil de definit”. 

Cristina Ştefan a reuşit o performanţă notabilă: de a forma într-un Atelier al Iubirii şi Prieteniei, câteva mâini de 

poeţi şi prozatori de marcă. Ceea ce nu e uşor şi e cât se poate de meritoriu. Dovadă stau aceste trei Antologii de 

Poezie care, în pofida mulţimii de alte oferte, dau mărturie despre Literatura de azi şi de mâine. 

O nouă izbândă. O nouă treaptă spre afirmare pentru cei care nu şi-au aflat încă drumul propriu. Un efort 

conjugat al celor care au mai multă experienţă şi au devenit consacraţi, alături de cei care sunt pe drumul 

consacrării. O lucrare-mpreună care îi va uni şi mai mult pe semnatari, într-un rotund care poartă numele 

Prietenie. Şi de ce nu? Iubire. Ceea ce nu e lucru puţin, dimpotrivă. 

Noua lucrare colectivă a Cenaclului Lira21 este, sub toate aspectele, o izbândă a spiritului asupra cotidianului 

care se prefigurează acerb şi acaparator, înnăbuşind starea de graţie, fără de care, n-am mai avea oxigenul 

necesar respirării. 

Îi felicităm pe iniţiatorii acestui proiect extraordinar şi le dorim, cât mai multe asemenea izbânzi pe tărâmul 

literaturii, spre edificarea cititorilor şi spre bucuria lăuntrică a noastră, care nu va întârzia să se reverse în Timp şi 

în Spaţiu. 

Ceea ce dorim din toată inima. 

 

CEZARINA ADAMESCU, 

10 Mai 2012 
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Două lansări de carte Bacău și București, ale acestei antologii din 2013 , cu alte 

șapte volume de autori, toate la Editura ArtBook, Bacău 

 

Cristina Ștefan, Ylmira,monografie și versuri 

Ana Tudoran, ne-am iubit monumental, versuri 

Sorin Micuțiu, Vindecat de nevisare, versuri 

Mirela Bălan, Un sărut mai adânc, versuri 

Cristina Ștefan, Locuri și umbre, versuri 

Mihaela Aionesei, Cerșetori de stele, versuri 

Mirela Orban, Sub Arcade secunda, versuri 

 

 

 Invitat surpriză, Constantin Abăluță 
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Gânduri despre lansarea din 23 iunie 2012 

 

 

Zi de Sânziene, răsărit de soare, în minte mi se învârt oameni, cărţi, îmbrăţişări, învolburarea verii şi ca o linişte 

după vijelie, acum, le ordonez, le reconstitui cu aceeaşi febrilă aşteptare a întregului an. Mă tot întreb dacă 

dependenţa asta îmi face bine dar ce pot să definesc este că nu pot fără, fără tot ce fac de patru ani ca o hrănire, 

de fapt i-am spus nutriţionistei că nu menţin regimul alimentar dat pentru că am terapia mea, Lira21. 

Ce ghinion! să fie lansarea de carte exact în cea mai fierbinte zi de iunie, parcă şi vorbirea mi-e încetinită, plec de 

la 8 dimineaţă în speranţa că la BMB va fi mai răcoare şi trebuie să mă întâlnesc şi cu pictorul Gabriel, să-i dau 

cărţile, Ylmira, Antologia şi Locuri şi umbre. Ne întâlnim, îmi dă un desen, Dante Alighieri, îi spun că Divina 

Comedie mi-a fost căpătâi de înţelegere şi el regretă că nu poate veni la eveniment.  

Este ora 9 si termometrul de la maşină arată 35 de grade, suportabil totuşi...la Bibliotecă suntem aşteptaţi, se 

deschide aerul condiţionat, se pune afişul pe peretele sălii unde vom sărbători...Vin deja prietenii cu prieteni, 

rude, Elis se agită, trebuie să terminăm înainte de a veni actorul şi cântăreţul la caval...cine mai vine? Nu ştiu, 

invitaţia a fost dată şi pe face book şi deja văd persoane pe care nu le cunosc. Vin fetele care lansează, gândul 
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că Sorin şi Any lipsesc mă întristează.  

Vine Cristian însoţit de oamenii lui dragi, voiam să-i cunosc mama, vorbim la telefon de un timp...distinsa lui 

mamă. Flory cu soţul grijuliu şi blând, dl profesor Mihăescu, ce bine că este, Iuliana Linte, ea îmi dă atâta 

încredere, este o persoană dragă şi puternică. Nu trebuie să mi se pară ciudat că vin şi oameni care au plecat din 

Lira21 sau m-au criticat, sau au vorbit urât despre cum ce facem noi în cenaclu ca metodă de lucru, sunt 

bineveniţi şi le spun asta, îi îmbrăţişez le urez bun venit şi lui Viorel Gongu şi Minelei Claudia şi fiului risipitor 

George Gîtlan. Iată şi George Ioniţă a sosit, poetul iubirii mă bucură neuitarea lui. Poate au nostalgia clipelor 

petrecute comentând textele foştilor colegi. Apariţia distinsului Ioan Raţiu mă înviorează, e o onoare prezenţa 

domniei sale în carte şi aici, cu noi. Mihaela Meravei îmi dăruieşte cartea ei, Radu Andrei Popa, ce tânăr frumos, 

ce blajină privire şi mă bucur că nu mi l-am imaginat vreodată trist, nu este trist, şi are adâncinea privirii poetului, 

acel abis de nelinişte a ideii specific scriitorilor autentici. Raluca Neagu? Dar e asa fină, diafană, e aşa cum scrie 

ea, clara, sensibilă, luminoasă...A venit Dragoş Vişan, cu Iubita Una şi cu Sara, uite Sara mică e înţelegătoare şi 

serioasă. Îi dau un evantai şi ea zâmbeşte, frumoasa! A venit şi Marian şi-i iau obrajii în palme băiatului ăsta care 

este deja un nume şi va face profesie literară de anvergură. 

Maria Gabriela Dobrescu, Mireasa de sare, editura Grinta? Cât am aşteptat cartea ei, îmi spune că surpriza se va 

materializa într-o jumătate de oră şi de când m-a anunţat despre, am stomacul ghem, nu, nu cred că poate fi 

aievea. Trebuie să vorbesc distinsului auditoriu, trebuie să moderez adică, şi eu am episoade de grele 

ameţeli...Bun, Lansatorii sunt, Elis e lângă mine, acum a venit şi Camy Radu, mi-era dor de catifeaua ochilor ei, 

de glasul ei hotărât, de toată înţelegerea ei din Lira21. Deschid, începem lansarea de carte. Mirela Bălan, Mirela 

Orban, Mihaela Aionesei, le ascult pe rând, frumoase, tinere, decise şi le remarc această teribilă conştienţă a 

actului artistic, ele scriu şi au debutat în literatură convinse că astfel îşi exprimă personalitatea, ambiţioase şi 

ferme, exigente cu propriul volum, modeste şi sigur continuatoare faptice în literatură, sunt mândră de ele, sunt 

emoţionată ca la examenele copiilor mei, dar nu trebuie să vadă, le tremură glasul dar ce frumos, ce distins îşi 

prezintă volumele lor de debut. Despre Un sărut mai adânc, Mirela Bălan, spune că l-a scris din dorinţa de a-şi 

exprima personalităţi ascunse, de a fi în scris ce nu poate releva în realitate, de a obţine ideatic stări noi, în iubire, 

în dialogul cu Dumnezeu, în evenimente trăite. Mirela Orban, Sub arcade, secunda, un volum de poezie unitar, 

frumos structurat, spune despre cartea ei că elementele timpului au fost imboldul scrierilor sale. Mihaela Aionesei, 

Cerşetori de stele, o carte ale cărei versuri au fost selectate de însăşi autoarea lor cu multă exigenţă dar şi 

modestie, citeşte chiar poezia care dă titlul volumului, o poezie pentru comunitatea literară care i-a fost imbold şi 

şcoală, Lira21. Aplauze, mai spun despre Any Tudoran, că e un exemplu despre cum evoluează un scriitor 

ambiţios în Lira21, dspre faptul că nu merit eu vreo mulţumire ci Lira21 ca metodă de lucru şi evaluare. Vorbesc 

adminii lirei de la începuturi, Iuliana Linte, Lu Zaharia( ne-a pregătit iar o poezie frumoasă), Maria Gabriela 

Dobrescu, Delia Stăniloiu, apoi Flory Turculeanu şi Camy Radu( apreciază formatul antologiei, deşi are 554 de 

pagini are o anume supleţe specifică unui album de artă, iar formatul Ylmirei şi-l doreşte pentru Tangerine), Tudor 

Calotescu, frumos bărbat, frumos poet în lirism inteligent. 

Nu ştiu cine a mulţumit editurii ArtBook, eu ştiu câtă energie a consumat Andra Ştefan la conceptul şi corvoada 

editării acestor cărţi, 8 la număr, 10 la notare, 7 luni de muncă pentru aceste câteva clipe petrecute împreună dar 

poate ceva pentru poezia românească din 2012.  

Mă gândesc că aş vrea timp să poată vorbi toţi cei prezenţi dar că mereu suntem constrânşi de ore, actorul 

zâmbeşte, are multe texte de citit, văd că are semne de carte puse în antologie şi sper că în timpul recitărilor ne 

vom mai linişti emoţiile. Momentul artistic începe, suntem atenţi, aplaudăm. Maria spune lângă mine : ”A venit, 

uite-l la uşă!” Unde? Constantin Abăluţă! Nu pot să cred! asta da, surpriza Mariei ca şi anul trecut cu Adrian 

Suciu.  

Constantin Abăluţă! Da! Nici nu ştiu ce spun doar îl asigur de citirea creţiei domniei sale şi admiraţia mea, 

conştientă de ceea ce reprezintă pentru literatura română contemporană. Acceptă cu greu să vină în faţa 

auditoriului, ca orice om cult reticent cu exagerările expoziţionale, totuşi ne vorbeşte, ne vorbeşte blând despre 

poezia contemporană, ne avertizează blajin despre ispitele ”mizerabilismului”, îi spun că reţin termenul de 

încadrare a subculturii mult evidenţiată pe alte site-uri aşa zise literare. 
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Ne vorbeşte Constantin Abăluţă, despre Noica, s-au cunoscut şi eu nu mai am puterea să-i repet ce am spus la 

emisiunea TV, citatul folosit din Modelul Cultural European, cu societetea Bye- bye şi eventualele cărţi proaste 

aruncate în foc...nu ştiu când a plecat la fel de discret cum a sosit, dar sigur mi-aş fi dorit să ramână, să rămâna 

cu noi. Mulţumesc, Maria, este bucuria mea pe tot anul 2012...ştiu că nu se va repeta! 

 

 

Poze de grup, autografe, acum o îmbrăţişez pe Cezara Răducu, frumoasă liristă, ştiu eu că e aşa! suc, apă 

minerală, alune, rămas bun, Lira21! 

Păreri de rău, marii absenţi, Cezarina Adamescu, Andrei Velea, Vlad Turburea, Silvia Bitere, Virgil Titarenco, 

băcuanii mei bacovieni dragi, Radu, Sebi, mă gândesc la Anita mică, la Gabi Beldie, la toţi mă gândesc... nu mai 

am timp să transmit de la Mariana Zavati Gardner gânduri de laudă şi mândria de a fi toţi cu noi, acum, de ce 

zilele frumoase durează câteva secunde? De ce nu stăm cu poezia măcar o săptămână pe an? Dar e un fapt 

împlinit şi Lira21 a reuşit din nou! 
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Închei cu gândurile lui Constantin Abăluţă, fireşte! Azi, într-o zi caniculară de iunie 2012, va ploua...poezia! 

 

Picătura de apă  

1 

Mă-ntreb cum de rezist între atâtea 

zile lipsă și zile în plus 

 

am pielea bătucită și creierul așijderea 

 

cel care mă cheamă la masă 

mă urmărește vreme-ndelungată 

în mâna lui dreaptă: ceasul 

în mâna lui stângă: busola 

 

poate că așa voi ajunge 

să-mi dau seama de ce tândălesc 

printre atâtea străzi care nu duc nicăieri 

 

 

2 

Poți avea rezerve câte vrei 

asupra acestei vieți de două parale: 

e democratic așa 

(totuși rezervele să fie 

politically corectness) 
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semeni grâu 

într-un pahar cu pământ 

și te gândești la prietenii morți 

cu ei nimeni n-a fost politically corectness 

 

mă simt tot mai echidistant între vii și morti 

 

pe umeri car norii care și-au pierdut suflul 

îi duc și eu unde pot 

la capătul orașului pe malul râului 

 

în mintea mea cineva întinerește 

tot la două secunde 

CRISTINA  ȘTEFAN 

LANSARE DE CARTE LIRA21,  BACĂU 

 

 

Vă aşteptăm vineri, 8 iunie 2012, ora 13, la evenimentul prilejuit de lansarea Antologiei de versuri, „A treia 

carte. Poezii”, editura ArtBook 2012, care va avea loc la Salonul de Piane din strada Lucreţiu Pătrăşcanu 

nr 2, lângă Parcul Catedralei. 

 

Volumul a fost tipărit cu sprijinul Primăriei Bacău, în cadrul Programului Cultural "Educaţia prin cultură 

între mărturii trecute(Nicu Enea) şi prezente( Cenaclul Lira21)". 

 

Din prezentarea proiectului aprobat: 

Scopul proiectului vizează promovarea culturii locale si dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor artistice ale tinerilor, 
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pentru o mai bună relaţionare a acestora în societate. 

Obiectivul proiectului este acela de a dezvolta abilităţi şi deprinderi comportamentale pentru o mai bună 

relaţionare a tinerilor în societate, prin punerea in contact a tinerilor cu universul poeziei si picturii locale. 

Proiectul are ca partener informal Cenaclul Lira 21, care nu are personalitate juridica. Cenaclul „Lira 21” a fost 

fondat în anul 2009 de către poeta băcăuană Cristina Ştefan, vicepreşedinte a Ligii Scriitorilor din România,filiala 

Bucureşti şi are în momentul de faţă 250 de membri atât din Bacău, ţară, cât şi din străinătate. www.lira21.ro 

Mulţumiri celor 54 de autori în carte, Asociaţiei Mutatis Mutandis, Bacău, preşedinte Alina Căprioară, Televiziunii 

Bacău1, director Sebastian Şufariu, tuturor colaboratorilor, Editurii ArtBook, site-ului Hermeneia.com, director 

Virgil Titarenco, UAP Bacău, preşedinte Dionis Puşcuţă, pictorilor implicaţi în proiect şi vă aşteptăm cu respect la 

eveniment.  

INVITAȚI:PRIMARUL Romeo Stavarache, alte personalități băcăuane, actrița Elisa Noemi Judeu, TV1 BACĂU, 

DIRECTOR Sebastian Șufariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lira21.ro/


 63 

4. Antologie de poezie și proză,  Artbook, 2013, lansarea la Biblioteca 

Metropolitană București, selecție Cristina Ștefan, grafică Anișoara Iordache 

 7 decembrie 2013,invitat actorul Eusebiu Ștefănescu 

 

http://lira21.ro/forum/viewtopic.php?f=33&t=25813
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 POEZIE 

Cezarina Adamescu 

Adrian Anghelescu 

Cornel Armeanu 

Gabriela Beldie 

Ioan Berghian 

Silvia Bitere 

Melania Briciu Atanasiu 

Adelina Clondir 
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Simion Cozmescu 

Adrian Creţu 

Ioana Fraiu 

Mariana Fulger 

Ana Maria Gîbu 

Adrian Grauenfels 

Maria Grădinaru 

Anişoara Iordache 

Iuliana Linte 

Cornel Mărginean 

Sorin Micuţiu 

Adriana Neacşu 

Mirela Orban 

Camelia Iuliana Radu 

Ioan Raţiu 

Aurel Avram Stănescu 

Andrei Surugiu 

Iolanda Şerban 

Cristina Ştefan 

Claudiu Robert Toma 

Ana Tudoran 

Floriana Turculeanu 

Ana Urma 

Andrei Velea 

Luminiţa Zaharia 
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Mariana Zavati Gardner 

PROZĂ 

Adelina Clondir 

Sorin Coadă 

Elisabeta Iosif 

Cornel Mărginean 

Aurel Avram Stănescu 

Cristina Ştefan 

Robert Toma 

Andrei Velea 

 

Să ne amintim...maestrul Eusebiu Ștefanescu si Cenaclul literar Lira21, București, decembrie 2013 

Un articol în Revista Singur, mulțumim Elena Ciobanu, Camelia Iuliana Radu! 

Finalul anului 2013 a adus, în atenţia lumii literare, o nouă întâlnire cu membrii cenaclului LIRA 21. Sub 

îndrumarea scriitoarei Cristina Ştefan, „Antologia de poezie şi proză 2013” a văzut lumina tiparului. O întâlnire la 

care versurile şi proza au provocat deopotrivă, cu talent artistic, muzicalitate şi profunzime, publicul pasionat de 

literatura modernă, o întâlnire devenită spectacol de calitate prin prezenţa actorului Eusebiu Ştefănescu. 

Întâlnirea membrilor Cenaclului literar LIRA 21 de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti a constituit un eveniment 

cu multiple valenţe. Lansarea „Antologiei de poezie şi proză 2013” a Cenaclului a fost completată de prezentarea 

altor 11 volume individuale, semnate de poeţi şi prozatori membri ai organizaţiei culturale. 

„Este a patra antologie, de peste 500 de pagini - la Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România sunt numite 

«ceaslovuri». Ideea mea, când am pornit acest cenaclu, a fost să scoatem la lumină talentele mai puţin vizibile de 

către elita literaturii române. De când am început, din 2009, cu prima antologie numită „Lira în patru puncte 

cardinale”, prin LIRA 21 au debutat şi au fost promovaţi peste 100 de tineri scriitori, talentaţi toţi, care, la ora 

actuală, iau premii literare, primesc recunoaşteri prin recenzii şi articole de specialitate şi, din 2009 până acum, 

au deja volumele pentru a fi primiţi în Uniunea Scriitorilor din România. Unii au fost deja primiţi, continuându-şi 

activitatea în celelalte societăţi şi asociaţii literare. Şcopul nostru este acela ca oamenii să înţeleagă că scrisul nu 

este doar o formă de socializare pe reţelele de internet, ci este o formă de exprimare conştientă. În antologia din 

acest an, avem 44 de scriitori, şi, ca o noutate faţă de celelalte antologii, este prima dată când am publicat şi 

proză postată online, în Lira 21. Antologia este ilustrată cu grafica şi pictura unui poet talentat din LIRA 21, 

Anişoara Iordache. La noi nu contează vârsta, ci talentul şi dorinţa de a ne perfecţiona”, a declarat, la 

deschiderea întâllnirii, criticul literar Cristina Ştefan, coordonatorul cenaclului şi membru al USR. 

În cadrul întâlnirii, alte 11 volume au fost prezentate scriitorilor. 

https://www.facebook.com/pages/Cenaclul-literar-Lira21/130469767024098
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Cartea „Ceai cu Adala”, semnată de Cristina Ştefan, reprezintă, aşa cum însăşi autoarea a descris-o, „un dialog 

liric despre sentimente, despre viaţă, despre trăiri, făcut pe internet cu poetul Adrian Grauenfels din Isrel, pe care 

nu l-am cunoscut”. Alte două volume, „Jurnal de lectură” al aceluiaşi autor, şi „Mireasa cu cerul în mâini”, al 

Cameliei Ioniţă Mikesch, din Elveţia, au fost prezentate în cadrul Cenaclului. 

Volumul „Între genă şi har”, semnat de Ioana Carp, reprezintă cartea de debut a autoarei care se află peste 

hotare şi activează ca profesor de Limba română şi traducător în Olanda. „Ioana Carp are un scris foarte modern 

şi foarte nou ca exprimare. Eu am numit-o exprimare lirică dramatică pentru că are un anume dramatism şi 

realism în poezie”, a adăugat Cristina Ştefan. 

Două dintre volumele prezentate în cadrul cenaclului LIRA 21 poartă semnătura Cameliei Iuliana Radu, 

scriitoare din Ploieşti, cunoscută deja în toată ţara atât prin versurile sale, cât prin volumele de proză publicate la 

începutul carierei literare, din anul 2013 scriitoarea activând şi ca director editor al Revistei de cultură şi atitudine 

Singur. „Tangerine Tango” şi „Caietul roşu” au atras atenţia scriitorilor LIREI 21.  

„În cadrul Cenaclului LIRA 21, foarte multe potenţialităţi s-au format şi s-au maturizat. Unul dintre aspectele care 

mi-au plăcut la acest cenaclu a fost lucrul pe text, iar rezultatele s-au văzut în timp. Mă bucură mai ales faptul că 

s-a înţeles ce înseamnă să fii un om care scrie. Pentru ce scrii? Scrii pentru cititori, scrii pentru tine, scrii pentru 

critică? Scrii pentru că nu poţi să trăieşti altfel şi pentru că trebuie să comunici mai înalt ceea ce simţi, dincolo de 

viaţa de fiecare zi. Încercând această escaladare spre înalt, fiecare s-a definit şi pot spune că, prin prietenia 

aceasta care a crescut, fiecare a ajuns să-şi propună colegii în care a avut cea mai mare încredere literară. În 

ceea ce priveşte volumul «Tangerine Tango», cartea a fost concepută prin anul 2012 şi a fost inspirată din 

culoarea anului 2012 şi am spus că, dacă lumea se poate exprima prin diverse forme de artă: arhitectură, design, 

pictură, prin prisma acestei culori, de ce nu am putea să o facem şi poetic? Cele mai multe texte postate aici au 

fost postate pe LIRA 21 şi au primit feed-back-ul colegilor mei. În ceea ce priveşte este «Caietul roşu», acesta 

face parte din proiectul Editurii Singur, «Scriitori în manuscris». Sunt poezii vechi, pe care nu am putut să le 

public până acum, scrise într-o perioadă în care nu am putut, sub nicio formă, să mă manifest ca poet şi în care 

nici nu am primit vreo îndrumare în acest sens. Acesta este motivul pentru care susţin promovarea tinerilor 

scriitori şi mă bucur că sunt publicaţi, pentru a căpăta experienţă şi a putea să-şi manifeste toată puterea 

creatoare în poezie şi proză”, a explicat Camelia Radu.  

„Am citit cartea şi am rămas uimită. Pot spune că am rămas fără critică în faţa unei poezii atât de actuale şi de 

puternice”, a adăugat Cristina Ştefan. 

Ana Maria Gîbu, la 15 ani, are cinci volume publicate, dintre care şi un roman, „Blestemaţii”, care a fost primit 

foarte bine de către lumea literară. Tânăra poetă a prezentat ultimul său volum de versuri, „Nu mai este un joc”, 

dar a încântat audienţa şi prin interpretarea mai multor piese folk. „Am numit-o pe Ana Maria copilul indigo al Lirei, 

pentru că nu face numai literatură. Ana Maria învaţă foarte-foarte bine, pictează, desenează, dansează, cântă şi 

scrie poezii”, a subliniat coordonatorul întâlnirii, Cristina Ştefan. 

Cel de-al 12-lea volum al poetei Luminiţa Zaharia a fost prezentat în cadrul cenaclului, „Singularia Tantum”. 

„Este un poet de o modestie enervantă pentru că scrie excepţional şi merită primită cât mai rapid în Uniunea 

Scriitorilor din România”, a subliniat Cristina Ştefan. 

Scriitorul Viorel Gongu a fost alături de prietenii săi cu două dintre cărţile sale: „Noaptea lutierilor” - poezie şi 

„Cămaşa de noapte” - proză. „«Noaptea lutierilor» este dedicată nopţii în care se recoltează paltinul creţ, din care 

şi Stradivarius şi Guarnieri au făcut vestitele viori, recoltat din Transilvania. În ceea ce privşte al doilea volum, a 

scrie proză scurtă este mult mai greu decât să scrii un roman. Fiecare dintre scrierile mele s-a dorit o provocare 

pentru o vârstă, pentru un sex sau pentru o situaţie”, a declarat Viorel Gongu. 
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„Eu am ţinut mult ca acest cenaclu să nu fie numai online, ci să ne vedem, din când în când la ochi şi să ne citim 

poeziile unii altora o dată pe an. Elisabeta Iosif este gazda noastră şi ne sprijină în acest demers, iar de data 

aceasta ne face o altă bucurie: şi-a lansat un volum de versuri, «Spiralele adolescenţei», o carte în stilul 

binecunoscut al poetei, de o profunzime redată paradoxal prin simplitatea scrisului, poezie care vorbeşte, în 

genere, despre bine, despre ţară, despre oamenii care au marcat-o în viaţă, cu trimitere la poezia antică, la 

valorile antice”, a descris Cristina Ştefan cartea pe care poeta Elisabeta Iosif a lansat-o în cadrul cenaclului. 

Iar întâlnirea a continuat cu momente în care numeroşi poeţi publicaţi în paginile Antologiei au citit din creaţiile 

proprii. 

Poezia contemporană oferă deschidere tinerilor actori 

Dacă lectura poeziilor a fost antrenată de momentele muzicale şi artistice dăruite de Andrei Măjeri şi Ana Maria 

Gîbu, evenimentul a fost încununat de prezenţa maestrului Eusebiu Ştefănescu, care ca interpretat mai multe 

poezii din Antologia lansată. 

„Sunt şi prieten cu foarte mulţi scriitori contemporani, mă întâlnesc cu ei în diverse ocazii şi spectacole şi aici 

colaborez de curând. Este a doua întâlnire cu Cenaclul LIRA 21, am fost şi la prima, cu studenţii mei de la 

Facultatea de Arte Hyperion, şi de la clasa mea şi a Rodicăi Mandache. Voi mai încerca genul acesta de 

colaborare: să îi scot în lume pe studenţi, pentru că facultatea este un sistem închis. Ei învaţă să devină actori, 

dar când devin actori se derutează un pic la întâlnirea cu publicul. Nu sunt atât de pregătiţi, aşa că, pe parcurs, 

noi trebuie să găsim soluţia să se întâlnească cu publicul. Voi face în aşa fel încât să fac mai interesante 

participările mele în cadrul Cenaclului LIRA 21. Pentru noi, pentru actori, este foarte important să ne împrospătăm 

repertoriul cu poezie contemporană, să simţim acest focar de interes mai mare în mijlocul celor care trăiesc şi 

care se întâlnesc între ei şi care au creat o stare de emoţie în cadrul tuturor celor care trăiesc în acelaşi timp. Eu, 

în general, am avut în repertoriul meu mai ales poeţi clasici, dar sunt nişte poeţi foarte interesanţi pe care i-am 

cunoscut şi personal, cum sunt Ioan S. Pop, Ion Mureşan şi alţii, foarte interesanţi, cu un univers poetic ieşit din 

comun. Iar aceasta este o lecţie pentru tinerii noştri actori”, ne-a mărturist, la final, maestrul Eusebiu Ştefănescu. 

jurnalist, Elena Ciobanu, Ploieşti 
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https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.984869328219498/984868754886222/?type=1
https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.984869328219498/984868748219556/?type=1
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https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.984869328219498/984868751552889/?type=1
https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.984869328219498/984869204886177/?type=1
https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.984869328219498/984869204886177/?type=1
https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.984869328219498/984869204886177/?type=1
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5. Cenaclul Lira21. Versuri și proză, 2014, ARTBOOK, 2015, două lansări de 

carte, București, Centrul de Cultură, J.L. Calderon și în Bacău,la Galeriile 

Frunzetti împreună cu pictorul Carmen Voisei care a realizat grafica volumului. 

Invitați la București, omul de televiziune, și scriitor, Tudor Călin Zarojanu, scriitorul 

Geo Călugăru, poetul Adrian Suciu. Invitați la Bacău, membrii USR, Filiala 

Bacău, membrii UAP, Filiala Bacău.  

 

 

                   VERSURI                                                                       

ANA URMA 

LUMINIŢA ZAHARIA 

LAURENTIU BELIZAN 

ANA MARIA GÎBU 

CARMEN VOISEI 

IOAN RAŢIU 
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CAMELIA IULIANA RADU                                          

MARIANA ZAVATI GARDNER 

PAUL BLAJ 

CORNEL MĂRGINEAN  

SORIN MICUŢIU 

ANIŞOARA IORDACHE 

MARIA GRĂDINARU                                          

ANY TUDORAN 

CARMEN TANIA GRIGORE 

CATERINA SCARLET 

CRISTINA ŞTEFAN 

IOAN BERGHIAN 

ROBERT TOMA 

ADAM ARMINA FLAVIA   

IULIANA LINTE 

ADRIAN GRAUENFELS 

MĂDĂLINA ROTARU 

MELANIA BRICIU 

PROZĂ 

MARIANA ZAVATI GARDNER 

PAUL BLAJ 

CRISTINA ŞTEFAN 

ELISABETA IOSIF 

MELANIA BRICIU 
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SORIN COADĂ 

SEBASTIAN ŞUFARIU 

LUMINIŢA ZAHARIA 
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LANSAREA ANTOLOGIEI CENACLULUI LIRA21, 3 APR 2015, BUCUREŞTI 

..asa a fost, a fost un vis frumos realizat...un om de cultură vorbeşte despre Lira 21 în cel mai 

firesc mod! Tudor Călin Zarojanu, şi dvs ati fost revelaţia liriştilor şi ai prietenilor lor...câteva 

sute de romani cărora le pasă de literatura română şi de cum o scriu sau o citesc...vă 

mulţumim din toata inima! 

 

TUDOR CĂLIN ZAROJANU 

A SPUS: 

 

"volumul este o surpriză de mari proporţii! 

mă pregăteam să vorbesc condescendent şi evaziv despre, probabil, nişte texte ca alte zeci de mii de texte. 

dar sunt absolut minunate - de la melancolie la umorul devastator din Molando... 

foarte foarte multe sintagme, titluri, imagini şi idei memorabile şi originale! 

ceea ce faceţi e senzaţional!" 

 

AŞA CĂ VENIŢI! SUNTEM APRECIAŢI LA NIVELUL 1 AL LITERATURII. ESTE CEEA CE AM DORIT PENTRU 

VOI MEREU. 

 

Cei care nu, să nu! vă aștept cu bucuria revederii! 
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Despre   Tudor Călin Zarojanu: 

 

Tudor Călin Zarojanu (n. 1956) este consilier în management și realizator la TVR. A fost șef de secție, apoi 

redactor-șef adjunct la Zig Zag (1992-1995), redactor-sef adjunct la Revista X (1995-1996), redactor-șef la 

Flacara (1996-1997), șeful sectiei „Actualitate“ la Cotidianul (1997-1998), șeful sectiei „Social-Eveniment“ la 

Mediafax (1998-2001), senior editor la Flacara (2001-2005). Volume publicate: Viata ca troleibuz (proza scurta, 

1992; Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania pentru debut), Viața lui Corneliu Coposu (biografie, 1996; editia a II-

a, 2005), Reluare cu incetinitorul (roman, 1997), Sfirțitul lumii (roman, Polirom, 2005), Copiii asfaltului (proza 

scurtă, 2006), Juniorii Seniorului (2009), Cartea albă a porcului (2011). 

 

Impresii dintr-o zi de 3 aprilie- Cenaclul Lira21 

 

va multumesc! 

  

 

O impresie cât tot efortul nostru, în sfârşit 

văzut şi apreciat cu sinceritate, de o 

personalitate remarcabilă: 

 

TUDOR CĂLIN ZAROJANU 

 

Tudor Calin Zarojanu 

"Am participat azi la un eveniment cultural 

minunat, lansarea mai multr cărţi editate de 

cenaclul literar online (Note Bene!) Lira21. 

În România se scrie - şi, iată, se publică - literatură de foarte bună calitate! 

O să revin cu detalii, probabil inclusiv la "De ce-aş citi?"" 

 

 

Impresii dintr-o zi de 3 aprilie- Cenaclul Lira21 

 

Soare, vânt şi flori! Jean Luis Calderon ne-a primit cu lumini şi căldură, pe noi liriştii vechi şi 

noi, poeţi de toate meseriile lumii, copii, tineri , maturi şi bătrâni. Sigur că am avut emoţii, dar 

am prezentat 5 din cele 6 cărţi lansate, pe a mea uitând-o dar uitând-o intenţionat pentru că 
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era pe un colţ de masă şi culegea întruna flori...o să enumăr doar câteva buchete culese 

chiar în timpul lansării 

- Era un om cu lumini şi se numea Tudor Călin Zarojanu, el a citit din Ana Urma, diafanul 

antologiei noastre şi apoi, schimbând registrul, a citit din nuvela mea petrecută cu haz şi 

extratereştri în Molando...ne-a spus frumos, ne-a lăudat un pic, am crezut şi l-am crezut că i-

a plăcut sincer cartea noastră...şi toate s-au lăsat cu o iubire greu de trecut... 

- A mai venit un om drag, un poet de suflet lirist, Adrian Suciu, care până la urmă nu s-a 

lăsat fără câteva blonde lângă el, s-a şi pozat...ştiam că este prins în alte 1000 de proiecte 

poetice aşa că vizita lui a fost cu atât mai valoroasă. 

- Scriitorul Geo Călugăru a ţinut un discurs amplu cu citate din antologie dar am aflat că mai 

nou este şi actor şi se grăbea la o repetiţie, îi mulţumim pentru prezenţa domniei sale, ne-a 

onorat. 

- Nici nu mi-am dat seama când s-a umplut sala de au mai trebuit aduse scaune...au fost 

prezenţi autorii lansaţi, cu excepţia domnului Berghian din Italia. Dar a venit Tudor A 

Ursente, Hashtagul cum îi spun eu, tocmai de la Oradea şi a avut un discurs ardelenesc de 

toată frumuseţea. A venit de la Hunedoara, poetul drag şi cuminte Sorin Micuţiu, el ne-a 

explicat semnificaţia numărului 40 din frumoasa piesă de colecţie în versuri pe care a lansat-

o. Cu peripeţii a ajuns şi vieneza Melania Briciu( în prealabil îşi pierduse valiza) dar a fost 

primită cu căldura liristă de acum binecunoscută...ca pe un Spartacus învingător. 

- Ce m-a uimit au fost florile rare, Ella Blu, Romita Mălina, a venit prietena mea de facebook 

Gabriela Istrate, o doamnă luminoasă, a venit Daniela Albu, cunoscută tot pe facebook, o 

surpriză plăcută, au venit oamenii dragi de la Cenaclul Ion Rotaru, şi alte personalităţi literare 

pe care nu-i includ la etc dar nu le ştiu numele.  

- Am primit şi o diplomă de la Cetatea lui Bucur, pe care am afişat-o deja în biblioteca 

personală ca să o vadă moralizator nepoţeii mei tabletişti... 

- Luminiţa Zaharia în cuvântul emoţionat, ca de obicei, a transmis mesaje şi flori minunate de 

la alţi lirişti absenţi dar cu sufletul la purtător exact acolo la lansare, Carmen Tania, Ana 

Maria, George, Floriana, prof. Iuliana Linte...iar acasă am văzut lumină când am deschis 

Basmania cu autograf pentru mine şi nepoţii mei de la Valentin Nicolau...şi făptuitoare şi 

epuizată fiind, am plâns! 

- Pe cei doi tineri frumoşi poeţi, autori în antologie, Armina Flavia Adam şi Robert Toma, i-am 

urmărit pe tot parcursul lansării, atentă să le văd reacţiile la eveniment, asta ca să mă bucur 

că erau aceleaşi ca şi ale mele...adică ne bucuram sau ne puţin întunecam cam la fel. Repet 

aici, sunt doi dintre poeţii lirişti cu certe perspective şi cu deja recunoaşteri la nivel elitist, 

sunt doi tineri poeţi originali, culţi, deştepţi, calităţi pe care mizează Lira 21 în poetică. 

- Criticul Victor Stan avea gripă şi nu a fost prezent decât pe afiş...poetul George Gâtlan nu a 

fost din nou prezent. 

- Dar au venit alţi doi dragi lirişti, Delia Stăniloiu şi Viorel Gongu, aşa că unele absenţe au 

fost compensate, absenţe cărora chiar le adusesem cărţile de la Bacău, Camelia Iuliana 

Radu şi Caterina Scarlet. Şi tot pe plăpânda mea mea prietenă, Luminiţa Zaharia a căzut 

povara lor să le care până acasă... 

- Nu am uitat doi mentori stimaţi ai cenaclului Lira21, Cezarina Adamescu şi profesorul 

timişorean Eugen Dorcescu, le-am mulţumit ca mereu... 

- Poza de grup. Spre deosebire de alţi ani, când poza de grup, tradiţie fiind, era aşezată 

frumos la soare, pe rânduri, cu cărţi şi zâmbete spre eternitatea poetică, anul ăsta nu am 

reuşit să-i adun, veneau pe rând, fie de la fursecuri şi suc, fie de la autografe, actriţa Doina 

Ghiţescu încă citea din antologie, Elis, scumpa mea alerga prin garderoă după un ciudat 

care ne cotrobăia printre haine, doamna directoare avea oarece formulare de completat şi tot 
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aşa, abia am reuşit să-l cooptez pe poetul clipei Ioan Raţiu. În fine ne iertaţi, dar anul ăsta, 

poza de grup este aşa...mai laterală! 

- Nu suntem la Oscar, dar  

mulţumesc poeţi minunaţi, prieteni, evenimentul străluceşte în arhiva mea sentimentală, 

pentru cât voi trăi!  

Mulţumesc, superbă doamnă a sufletului meu, Elisabeta Iosif,  

mulţumesc, Jean Luis Calderon,  

mulţumesc, Bucureşti, aflat iar în zarzări înfloriţi! 

 

Cristina Ştefan, 4 aprilie 2015 

 

 

 

Lansare de carte la BACĂU, 24 APRILIE 2915 
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AND AGAIN! 

 

VA AȘTEPT LA BACAU 
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ce ziceti? meritam o intalnire? 

 

..și a fost extraordinar! atâtea emoții artistice pe centimetrul 

pătrat mi- a fost rar să întâlnesc. Mulțumesc, Lira21, că-mi 

ești viață de ani și ani! vă îmbrățișez cu dragoste! 

 

Ce seară minunată astă-seară! Un astfel de eveniment devine 

minunat numai când suntem împreună. Mulţumesc Galeria 

"Frunzetti"l, Carmen Dima, Voisei Carmen , Mulţumesc Fil. 

USR Bacău, dl Calistrat Costin, dl Petre Isachi, dl Dumitru 

Brăneanu, dl Ioan Prajisteanu, pentru discursuri copleşitoare, 

mulţumesc colegilor din Cenaclul Octavian Voicu, mulţumesc 

colegilor din Lira 21, Ana Urma, Carmen Ștefania Luca, 

Mihaela Babusanu ,Mioara Băluță, Oana Gheorghe, Sorin 

Coadă, mulţumesc, ce bucurie surprinzătoare când facebook 

devine realitate, dl Ceuca Mihai , d-na Rodica Dascalu d-na 

Atena Ivanovici , dl Cristian Turculet , dl Constantin Broşu, dl 

Doru Sascau, presei, dl Ghe. Bălţătescu, mulţumesc celor cu 

prezenţa sau cu gândul la acest eveniment, dedicat culegătorilor de flori ai vieţii, prietenii mei. Mulţumesc 

autorilor din toate cele 5 antologii ale Lirei21 pe care le vedeţi prezentate. A fost o onoare să fiţi în număr aşa 

de mare la acest eveniment şi sper să nu vă fi dezamăgit. 24 apr 2015 
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V.CONCURSURI 

REZULTATE LA CONCURSUL TOAMNA - CENACLUL LIRA21 

 

De data aceasta Concursul Toamna, al patrulea concurs organizat de Cenaclul nostru, a avut participare şi 

rezultate edificatoare. Afirm acest lucru cu pertinenţa evaluării poeziilor din concurs, de o bună calitate lirică, deşi 

nu e uşor să compui tematic, cu stil impus. Experienţa noastră a dat roade şi mulţumesc tuturor membrilor 

participanţi dar şi celor neparticipanţi care nu au trimis lucrări în concurs simţind că nu sunt încă pregătiţi pentru 

calitatea cerută. 

 

Mare mi-a fost bucuria să constat că toate poeziile participante au fost de calitate premiabilă. De aceea îl voi ruga 

pe pictorul nostru de onoare Ştefan Remus Lucian căruia îi datorăm noile noastre diplome de Cenaclu, să ne 

dăruiască încă o diplomă de participare în concurs, ceea ce va face echitabilă premierea.  

 

Despre textele în concurs: 

 

Locul I - MARINA POPESCU- Poezia 3. O călătorie de toamnă 

 

și ce greu a fost atunci 

bunica plecase să aducă în călcâi 

niște pământ pentru florile noastre 

am găsit-o într-o dimineață de septembrie 

împietrită în haina albă a morții 

o gărgăriță adormise pe mâna 

uscată ca o frunză 

ochii ei urmaseră păsările călătoare 

într-o lume îndepărtată 

unde soarele strălucește ca o promisiune 

deasupra eternității 

noi nu aveam de unde să știm asta 

dar așa ne plăcea să credem 

ne amintim și azi ziua aceea 

ziua în care trupul ei a coborât 

ca o taină în adâncuri 

să aștepte acolo primăvara mult-promisă 

noi ne înveșmântăm tristețea în vântul roșcat 

și încă mai plângem când privim 

florile crescute din călcâiul ei. 

 

O poezie scrisă de un condei exersat şi rafinat, am ştiut din primul moment că va fi premiată pentru lirismul ei, 

stilistică originală ( aş zice că votanţii au şi recunoscut autoarea) cursivitatea discursului, elementele autumnale 

fiind presărate în ton epic dar compunând o metaforă da capo al fine. De excepţie sintagmele Marinei, exemplare, 

remarcabile, de o profunzime metafizică evidentă: 

 

într-o lume îndepărtată 

unde soarele strălucește ca o promisiune 

deasupra eternității 
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iar laitmotivul călcâiului devine în simbolistica sa o găselniţă lirică de performanţă compoziţională. M-am simţit nu 

numai încântată dar onorată să o lecturez. 

 

Locul II- IOANA MIHAELA FRAIU- Poezia 4. Rondul toamnei 

 

a trecut prin atâtea gări şi trenuri 

an de an 

aceeaşi răcoare densă  

înaintează-n inimi 

oamenii ispășesc iubirea 

numai pe drumul plecărilor 

cu mâinile împreunate peste veacuri 

lasă în urmă șuvițe de praf 

mirosul de gutui al copilăriei 

și viitoare povești în pântece 

paznicii timpului muribund se retrag 

ca un duh în crângul vedeniilor 

prohodul urcă spre cer 

simt aerul fierbinte cum îmi iese prin pleoape 

nu se mai aud nici pașii gândurilor 

crucea de frunze scrâşneşte îngrozitor 

sub povara greşelilor noastre 

a început să plouă 

toamna mă strânge la piept 

apoi îmi cade 

între oasele primitoare 

 

Ioana a ales să scrie o meditaţie călătorind toamna prin gări şi trenuri, cu accente ideatic existenţiale de fineţe şi 

fragilitate în expresie lirică. La fel de uşor de recunoscut ca stil impresionist declarat, Ioana Mihaela Fraiu face 

încă o dată dovada deţinerii mijloacelor de exprimare poetică la un nivel remarcabil. Iată, accente bacoviene în 

limbaj postmodernist rafinat: 

 

“a început să plouă 

toamna mă strânge la piept 

apoi îmi cade 

între oasele primitoare” 

 

 

Locul III- GABRIELA BELDIE- Poezia 5. Descântec de trecut toamna 

 

număr bobocii de gând 

de cuvânt  

de pământ 

descântec de rod 

cunună pe frunte 

drăgaică de brumă 

sub lună 

să se rotunjească anul 
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să se nască  

lumină crudă în noapte 

timp scris pe faţă 

pe viaţă 

să trec prin pustiu 

mărunt  

nimicit 

împlinit 

să fiu 

 

 

Gabriela ne-a adus în concurs o toamnă descântată. Admirabilă este alegerea unui stil folcloric aproape uitat în 

literatura proclamată azi, dar pus în lumină de membrii Lirei21 care au apreciat corect valoarea unui asemenea 

limbaj de tradiţie românească. Aş adăuga doar că poezia reuşeşte încadrarea acestui stil literar într-o formulă 

nouă, modernă, accentele căzând pe imagine, ritmul poeziei făcând lectura vioaie, cursivă, inteligibilă. De fapt, 

sub formularea populară a descântecului, descoperim o meditaţie existenţială compusă surprinzător. O astfel de 

poezie te lasă pe gânduri atât prin forţa de exprimare cât şi prin mesajul limpede pe idee.  

 

„lumină crudă în noapte 

timp scris pe faţă 

pe viaţă 

să trec prin pustiu” 

 

 

Despre celelate poezii aflate în concurs, pot afirma fără tăgadă că le premiez la acelaşi nivel cu primele trei locuri, 

diferenţierea făcută prin vot, eu, considerând-o de conjunctură, numărul votanţilor fiind mic, dar sunt convinsă că 

la un concurs de anvergură, cu un juriu obiectiv, oricare din aceste poezii s-ar fi calificat în finală.  

 

Ana Maria Gîbu cu poezia nr8 Închid cerul în acolade şi vin! 

(plecarea liberă!) 

 

Mă ascund 

după neguri şi raze, 

în misterul plecării păsărilor 

lângă livada cu gutui, 

prin şuviţele 

din părul mamei, 

în sonata lui Hao Dong 

din Secretul lui Marco Polo, 

sfâşiat între două lumi. 

 

Scutur copacii de-o viaţă 

dăruind-o pământului, 

trimit fluturii în coconi 

dau liber norilor, 

iar fruzelor… vânt în pupa! 

 

Ascult  
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poveşti de răpciune, 

rondel în brumărel. 

Aştept ninsoarea peste vinar 

cu stropi de lumină sfântă 

 

Prin rogvaiv 

pluteşte toamna ! 

 

A fost votată şi are şi toată aprecierea mea pentru vioiciunea toamnei expuse, forţa anilor ei transferându-ne o 

viziune optimistă. Plină de savoarea unui vers susţinut coloristic. 

 

 

Mirela Bălan cu poezia nr 7.Ca şi cum ai şti, ca şi cum aş putea  

 

Se micşorează ziua, 

îndeletniciri de toamnă, 

îmi cos frumuseţea 

pe un trup de copac. 

Cu rădăcini adânci, 

femeie postfior, 

nepieptănată, răvăşită, 

însămânţez emoţii 

regizându-mi teama de netulburător. 

Spui că anotimpul iepurilor trece. 

Eu aud cum ninge cu pasionale note de pian... 

 

 

Ne aduce un dar de poezie postmodernistă exemplară, cu elementele specifice stilului său:  

forţă, viziune, inventivitate, stilistică determinantă şi determinată. Admirabilă sintagma "Anotimpul iepurilor", 

admirabilă metafora "îmi cos frumuseţea 

pe un trup de copac". 

Felicitări cu mândria de a o citi!  

 

 

Iuliana Linte cu poezia 6.Elegie de octombrie 

 

 

Frunzele putrezesc pe alei, 

Tu cauţi umbra-mi ascunsă în tei. 

 

Printre statui şi roze târzii 

Păsări de noapte, păsări de zi. 

 

Visele bat din aripi nătâng, 

Parcă te doare umărul stâng. 

 

Şi obosit îndrepţi paşii tăi 

Către aceiaşi gingaşi călăi. 
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Mi-a atins bacovian sensibilitatea, am tresărit ca la un deja vu când am citit-o, atât de fidel redând atmosfera 

toamnelor în simboluri plumburii. Remarcabilă versiune autumnală şi îi multumesc onorată de trimiterile la versul 

meu elegiac. Am considerat această poezie un dar făcut Lirei21 dacă "umărul stâng" si elegiac al versurilor mele 

au inspirat versurile distinsei noastre profesoare şi admin fondator totodată. Îi mulţumesc onorată de această 

participare şi îi felicit creaţia cu încântare!  

 

Carmen Tania Grigore cu poezia 2.Aroma frunzelor vestale 

 

 

E toamnă 

pe dealuri 

umbre fumurii 

se adună în cercuri 

sunt atât de înalte 

încât voalul răcoros 

se agață de streașina cerului 

 

ah, de le-aș putea atinge 

glezna înroșită 

să-mi rămână-n palmă 

stigmatul acestei clipe 

 

prin jarul vegetal 

poteca mă duce 

spre un altar de cuvinte 

 

mă preumblu nostalgic 

 

nările îmi sunt prea înguste 

pentru a absorbi  

aroma frunzelor vestale. 

 

 

O poezie bine gândită în culori autumnale cu aromă de stil baroc, sensibilă şi cursivă la lectură. De reţinut 

elementele specifice picturale, fumurii, înroşită, ca şi metaforele înalte cu trimiteri arhetipale, cercuri, streaşina 

cerului, altar de cuvinte, toată stilistica fiind glisată sinestezic. Remarcabilă poezie! Felicitări sincere!  

 

Sorin Micuţiu a scris poezia 1.Resimţind acut vremelnicia, o poezie surprinzătoare, bine lucrată, bine gândită, 

este evident respectul pentru formă, muzicalitate, imagine. Eu votez fără tăgadă această poezie, dat fiind stadiul 

încă activ al căutărilor stilistice ale cestui ambiţios admin fondator al Lirei21. Este clară posibilitatea sa lirică în 

poezie dar şi binefacerea lucrului său în cenaclu. Un progres evident! Iată o exprimare poetică tradiţionalistă 

reuşită: 

 

vremurile de cumpănă 

aşază peste noi 

năvod de griji 

suntem prizonieri 
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la cumpăna vremii. 

 

Felicitări, Sorin!  

 

Ultimul participant, dar în acest concurs nu există şi un ultim loc, Maria Doina Leonte, cu poezia 

 

9.Reminiscenţe din toamna edenică 

 

o evă 

 

în palmele tale ţărână 

sunt anotimpul-vioară 

cu arcuş din argintul brumei 

cernere de stele reci  

încremenind frumosul efemer 

din cupa de peruzea a zorilor 

până la prima crucificare de raze 

 

Ne aduce, ca la un final de rugăciune, accentele toamnei în credinţă, o poezia curgătoare ca o litanie, muzicală şi 

îngrijit lucrată. Toată admiraţia şi votul meu meritat. Felicitări!  

 

Aşadar, subscriu clasificării votanţilor noştri cu menţiunea că toate poeziile din concurs sunt de nivel liric ridicat. 

La postarea pe Blogul Cenaclului, vor fi afişate cu locurile obţinute în concurs- Poeziile participante în afara 

locurilor I, II şi III, primesc Premiul Stelele Lirei21, pe care îl acord în deplina mea posibilitate de evaluator. La fel, 

în cartea Lirei aceste poezii vor apărea cu menţiunea premiului obţinut. 

 

Sunt onorată să conduc acest Cenaclu alături de voi, cei care prin această participare, dovediţi a câta oară, că 

poezia postată pe net poate fi performant calitativă. Vă mulţumesc, cu aleasă preţuire, 

Cristina Ştefan 

1 dec 2010.  

 

 

2. 

REZULTATELE CONCURSULUI DE POEZIE Poveste de iarnă, febr.2011 

 

articol publicabil în revistele partenere 
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REZULTATELE CONCURSULUI DE 

POEZIE  

Poveste de iarnă, febr.2011 

 

 

 

Desfăşurat în cadrul Cenaclului Lira21, 

concursul Poveste de iarnă a fost jurizat de 

8 importanţi scriitori şi critici literari după 

criterii lirice riguroase. Componenţa juriului, 

de prestigiu în domeniul cărturăresc, a dat concursului atestare iar concurenţilor imbold de 

întrecere în a scrie de calitate lirică. Jurizarea a fost onorantă şi incontestabil profesionistă: 

prof dr. Olimpia Berca, prof. dr. Eugen Dorcescu, scriitorul Vlad Turburea, scriitorul Paul Blaj, 

scriitoarea Elisabeta Iosif, Petru Scutelnicu( Revista Plumb), scriitorul Gheorghe Rechesan, 

prof.dr. Nicoleta Milea. 

Media notelor acordate a clasificat câştigătorii premiilor I, II şi III, după cum urmeză: 

 

 

PREMII JURIU 

 

LOC I - poezia Omul zăpezilor voastre - MARINA POPESCU 

LOC II - poezia Iarna, Ralu - CRISTINA ŞTEFAN 

LOC III – poezia Acuitate în anotimpuri mai sonore decât par - MIRELA BĂLAN 

 

În afara votului juriului, membrii Cenaclului Lira21 au votat poeziile preferate in sistem de vot 

direct pentru locurile I, II şi III. 

 

PREMII LIRA21 

 

I- CRISTINA ŞTEFAN -POEZIA Iarna, Ralu 

II- MARINA POPESCU -POEZIA Omul zăpezilor voastre 

III- DANIEL DOBIRCIANU -POEZIA Ai fost odată iarnă  

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Cele trei poezii câştigătoare după notele juriului, deşi în stiluri literare diferite, originale 

autorilor, sunt în limbaj modernist, într-o stilistică apreciată, acumulând medii între 7 şi 8, 

ceea ce le-a situat la un nivel nu foarte bun, dar meritoriu într-o evaluare profesionistă şi 

riguroasă. 

 

I. Omul zăpezilor voastre- MARINA POPESCU 

 

Port fulgii ăştia pe umeri, prin oraş 

zâmbesc în intersecţie la Răzoare 

doi adolescenţi se sărută 

între buzele lor cuptorul care topeşte 



 89 

tristeţi şi vise şi druguri de fier 

clipesc blând, am genele altoite cu omăt 

în Cişmigiu printre căsuţe cu poveşti 

pe marele patinoar copiii 

visează primăveri cu braţe verzi 

eu devin tot mai mare 

sub talpa mea despletite-n zăpadă 

aşteaptă crucile 

crucile din Piaţa Universităţii 

acolo ard lumânări, curge mult sânge 

nişte oameni mor şi învie ca să moară din nou 

sisifi cu mecanisme defecte 

sunt doi care nu mai învie deloc 

animale sacrificate de Marele Ignat 

îmi umplu buzunarele cu sângele lor 

îl voi lăsa să picure pe drum 

să nu uit vreodată de unde am plecat 

şi merg mai departe, mereu mai departe 

cu munţii ăştia reci în spinare 

eu Yetti, omul zăpezilor voastre. 

 

 

II. Iarna, Ralu- CRISTINA ŞTEFAN 

 

 

 

E plaja pustie în Vamă, Ralu! 

Ultimul val a rămas îngheţat, 

ondulate mişcările tale 

de saltul în mare 

Femeie de nori în atingere caldă,  

la ţărmul tău, Ralu, 

a crescut un iris  

turnat în formă de apă, 

brusc te-ai oprit amintire 

 

 

şi-am uitat 

ziua noastră de vară, 

toate sunt oarbe în Vamă,  

nisip, scoici, meduze şi alge. 

Eşti stop cadru, Ralu, 

mă iubeşti  

în sculptura de iarnă  

ca pe-un timp răsucit 

într-un val îngheţat 

tu...Ralu 
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III. Acuitate în anotimpuri mai sonore decât par- MIRELA BĂLAN 

 

Îţi pipăi zâmbetul împietrit pe coperta unei cărţi– 

instinct de înger cu aripi înnodate 

aşteptând străveziu pe umărul drept. 

 

Să ne bucurăm cât mai avem umeri pentru îngeri, 

uneori întâmplător prelungim cu ei braţe de doctori 

sau de preoţi veniţi să asculte ultime suflări, 

apoi ambalaţi şi trimişi cadou către Dumnezeu. 

El poate trăi fără shopping, 

primeşte zilnic nenumărate cutii: 

mari, mici, mai grele, mai uşoare, bucuroase, înverşunate. 

E temerar, înţelege şi tace şi plânge. 

 

Un tren alb goneşte printr-o noapte de gânduri, 

îţi inundă nările şi pupilele arse de nesomn.  

Te-ai prinde cu morţii însămânţaţi într-un câmp iernatic,  

prelung stol mirosind a cer. 

 

Brusc o gară în culori vii ca de scenă 

şi clipe, clipe, clipe cu faza lungă tropăie pe retină; 

acelaşi actor plânge, râde aproape desăvârşit, 

însingurat printre toţi oamenii pământului. 

 

Un înger cu aripi înnodate, acelaşi, 

ar vrea să-ţi trebăluiască prin suflet. 

Are si el vocaţie dar nu ştie de unde să înceapă; 

cu mâinile pline de cuvinte potrivite, 

caută anotimpuri comune. 

Crede-mă, nu există oameni singuri. 

Priveşte! 

La mine ninge de la stânga la dreapta, 

la tine de la dreapta la stânga. 

E frumos pe pământ şi tandru... 

 

 

 

La votul membrilor Lirei21, primele două poezii clasate la notarea juriului au coincis şi cu 

preferinţele acestora pentru locurile I şi II, ceea ce confirmă o bună calitate a poeziilor 

nominalizate.  

Premiul III, la jurizarea din Lira21, i-a revenit tânărului Daniel Dobircianu pentru poezia:  

 

Ai fost odată iarnă: 
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umerii tăi 

coloși de zăpadă și umbră 

mă fierb 

 

sub pielea ta 

aleargă caii sălbatici 

spre un alt răsărit 

 

și 

fulguie 

din amintiri 

 

fecioarele boreale 

smulg rădăcina iernii 

și o sădesc în altul 

 

primul strat 

primul regret 

și încă ninge ... 

 

 

Mulţumim juriului pentru implicare în proiectul Lira21, mulţumim participanţilor în concurs, 

membrilor cenaclului care au votat cu discernământ, revistei Plumb, prin preşedintele său 

Petru Scutelnicu, revistei Cetatea lui Bucur prin redactorul său şef, Elisabeta Iosif.  

Sperăm să nu dezamăgim lectorii poeziei contemporane, lucrând în continuare, în cadrul 

cenaclului, întru calitate literară. 

 

CŞ, 17 febr.2011 

  

Postat de:Cristina Ştefan | Categoria: Evenimente La data: 2011-02-17 13:48:28 | Numar de 

comentarii: 11 | Citit de:149 ori (in ultimele 7 zile) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lira21.ro/evenimente/1.html
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3. Broșura "aud materia plângând"/ concurs literar publicat 

 

 

editura ArtBook, 2011, format A5, copertă şi grafică, Alexandra Ştefan, Vlad Turburea, concept Cristina Ştefan 

 

Concursuri literare în Cenaclul Lira21 

 

Suntem noi, Cenaclul Lira21, la a opta ediţie de concursuri literare organizate cu puterile noastre, cu premiile 

noastre, evaluate atât de membrii cenaclişti ai Lirei cât şi de jurii formate din scriitori consacraţi, membri USR, unii 

doctori în filologie, directori de reviste literare cunoscute, personalităţi literare contemporane. Celor care ne-au 

ajutat în promovarea calităţii literare pe internet le datorăm mulţumiri pentru jurizare constantă şi de înalt 

profesionalism: scriitorilor Eugen Dorcescu, Olimpia Berca, Cezarina Adamescu, Ioana Geacăr, Nicoleta Milea, 

Elisabeta Iosif, Tudor Cristea, Victoria Milescu, Lucian Gruia, Revistei Plumb, Revistei Fereastra, Revistei 

Algoritm Literar prin Ioan Barb, de curând preşedintelui filialei USR Bacău, Calistrat Costin, Ioan Prăjişteanu, 

Gheorghe Neagu, Marianei Zavati Gardner, Melaniei Cuc, colaboratorilor de pe site-ul Hermeneia, Virgil 

Titarenco, Paul Blaj, Vlad Turburea, Silvia Bitere, tuturor membrilor juriilor celor opt ediţii de concurs. E dificil de 

cuprins întreaga activitate desfăşurată şi îmi cer iertare dacă am uitat pe cineva dintre cei care, prin voluntariat şi 

bunăvoinţă, au făcut posibile aceste activităţi cenacliste, cu adevărat emulative literar. 

Din anul 2009 până în prezent, concursurile Lirei21 au avut tematici diferite: 

Eminescu(CTS)- 2009 

Iubire(CTS)- 2009 

Poveste de iarnă- 2010 

Toamna- 2010 

Primăvara Lirei- 2011 

George Bacovia- 2011 

Concurs proză scurtă-2012 

Eminescu- 2012-2013, cu două secţiuni, proză şi pozie. 

 

Printre câştigătorii acestor concursuri s-au succedat scriitori din cenaclu care în cei 4 ani de activitate au avut 

bucuria fie de a debuta în volume single, fie de a lua premii la multe alte concursuri din ţară şi străinătate, sau pur 

http://lira21.ro/forum/viewtopic.php?f=29&t=284
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şi simplu de a împărtăşi creaţia lor literară prietenilor din Lira21.  

 

Câştigătorii concursului „Toamna”, de exemplu, din 2010, Marina Popescu, Ioana Mihaela Fraiu, Gabriela Beldie, 

deşi nu au mai activat la fel de intens în cenaclu, au memorat un succes literar care să le fie imbold mai departe 

în creativitate.  

La fel, câştigătorii concursului „Poveste de iarnă”, 2010, Marina Popescu, Cristina Ştefan, Mirela Bălan, Daniel 

Dobircianu, au avut bucuria recunoaşterii scriiturii lor ca fiind notabilă de către un juriu atestat literar şi de către 

colegii de cenaclu, în acelaşi timp.  

Concursul dedicat lui George Bacovia a beneficiat şi de publicare într-o plachetă( „Aud materia 

plângând...concurs omagial la 130 de ani de la naşterea poetului, Editura ArtBook, 2011). Broşura consemnează 

acest eveniment aniversar, sub consilierea scriitorului Calistrat Costin, preşedintele filialei USR Bacău şi 

redactorului şef al Revistei Plumb, Ion Prăjişteanu. 

 

Rezultatele concursului George Bacovia: 

JURIU: 

LOC I -Ioana Cătălina Roşculeţ- darul de smirnă 

LOC II - Ana Tudoran - sedimente 

LOCIII – Mirela Bălan- Gustul uşor amărui al scrisului 

 

VOT LIRA21: 

LOCUL I- Ana Tudoran- sedimente 

LOCUL II- Ottilia Ardeleanu- unui prieten  

LOCUL III- Carmen Tania Grigore - un sezon cât o viaţă 

LOCULIII- Mariana Doina Leonte - Amurgul deschide o fereastră înlăuntru 

 

Un alt concurs din 2012, cel de proză scurtă, a desemnat câştigătorii atât la notarea unui juriu competent cât şi 

la votul membrilor Lirei 

 

Juriu 

1. Atingerea – Alexandru Ioan Despina, 8,07 

2. Goruna- Gabriela Beldie, 7,46 

3. Cu nas roşu, destinul- Cristina Ştefan – 7,37 

 

Vot Lira21 

Loc I- Goruna- Gabriela Beldie  

Loc II- Altfel de alb- Mariana Doina Leonte 

Loc III- Crâmpei de duminică- Sorin Coadă 

 

Acum, la a opta ediţie a concursurilor cenaclului Lira21, am parcurs un nou traseu competitiv, dedicat poetului 

naţional Mihai Eminescu iar notarea textelor în concurs a fost făcută numai de către juriu, din care au făcut parte 

scriitorii: 

Cezarina Adamescu, Melania Cuc, Eugen Dorcescu, Calistrat Costin, Gheorghe Neagu, Revista Plumb 

prin director Ioan Prăjisteanu, Mariana Zavati Gardner( Anglia), Florin Grigoriu.  

Premiile acordate numai pentru texte care au acumulat peste media 7 la notare au revenit: 

 

La poezie 

 

premiul I ANCA CRISTEA-  
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Rugăciune 

 

 

Doamne, țese-mi cămașă albă 

pe-a mea am pătat-o 

cum să Te-ntâlnesc așa? 

încalță-mă cu opinci trainice 

mi-e inima desculță  

toată numai rană 

coase-mi broboadă nouă 

să-mi ascund sufletul 

și durerea și dorul 

 

tovarăș de drum n-am 

îmi plâng singurătatea 

în tăcere pe-ntuneric 

coborî-vei oare iar 

să mă însoțești pe cale 

ca atunci pe Luca și Cleopa? 

 

 

atingere ușoară pe umăr 

Doamne, ți-e foame? 

mai am o bucată de rugăciune 

ascunsă în ștergar 

fă-o pâine 

frânge-o 

și să cinăm 

 

premiul II  

MARIANA DOINA LEONTE - Phileo si Agape,  

ANDREI MĂJERI- I m between 50 and death 

ANY TUDORAN - Drumul normalităţii 

 

 

La proză 

 

premiul I 

SORIN COADĂ - Terariul 

MARIANA DOINA LEONTE - Ultimul picnic 

 

premiul II 

 

RADU LUCA DUPEŞ -Concediul 

 

premiul III 
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ANA URMA - două naturi, o pneuma 

ANA MARIA GÎBU - Ultimul cod din cinci litere 

 

Scriu acest articol pentru a evidenţia un spirit de echipă al celor din cenaclul Lira21, pentru că nu este uşor azi, în 

spectacolul oferit de vasta literatură pe internet, să organizezi, să participi, să convingi oameni profesionişti să 

noteze şi să interpretezi rezultatele unor atare concursuri. Este nevoie de disciplină autoimpusă, de dorinţă de 

promovare a talentelor dar şi de încurajare în spirit de emulaţie. Mă simt onorată să fac parte din acest grup de 

oameni şi după 4 ani de colaborare se cuvine să le mulţumesc. Aş defini toate aceste întâmplări, această muncă, 

aceste interacţiuni între scriitorii online cu un singur cuvânt: altruism.  

Dacă e mult sau puţin, dacă tot acest angrenaj are vreo valoare în literatură, luată în întregul ei, sau doar în 

scriitura fiecărui participant în parte, nu judec eu, şi nici nu cred ca e demn vreun criteriu ori sistem să judece. Ştiu 

doar că îmi duc mandatul mai departe fără a dori elogii sau aprecieri gratuite, dorind recunoaştere şi apreciere 

membrilor scriitori în Lira21. 

Voi încheia cu un citat din ultimul concurs, un text câştigător de premiu doi, versuri pe care le consider având 

mesaj de înnoire, recunoaştere de sine şi continuare creativă. 

 

“azi nimic din cele enumerate nu va transpare  

în decorul acestui poem  

 

doar imaginea senină a unui copil  

privind natura 

în drumul spre școală” 

 

Any Tudoran- Drumul normalităţii 

 

 

12 februarie, 2013 

Cristina Ştefan 
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grafică de Vlad Turburea 

4.  

REZULTATE CONCURS POEZII FĂRĂ CLIŞEE, 2014, LIRA21 

 

va felicit dragi colegi! 

  

CONCURS POEZII FĂRĂ CLIŞEE, 2014, LIRA21 

 

 

19. ia pluşul, iubire- Cristina Ştefan- loc I. 

 

 

campania dezumanizării continuă cu brio! 

n-au reuşit să ne transforme casele-n bordel deşi au afişat sexul şi-n cer 

n-au reuşit să ne şteargă creierii deşi în şcoli nu se mai învaţă nimic 

n-au reuşit să ne provoace uciderea mamelor deşi legiuiesc transgeneza 

şi căsătoriile cu animalele 

dar continuă! 

azi nişte idioţi olandezi reclamă îmbrăţişarea unui ursuleţ de pluş în cazul singurătăţii 

ca terapie 
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aşadar ne tratăm cu iubire de obiecte, cu iluzii de iubire, cu dar de iubire în van 

ia o jucărie şi sărut-o, omule. ia o jucărie şi dăruieşte-i sufletul tău! 

şi totuşi... 

am putea îmbrăţişa un copil orfan, un bătrân de la azil, un nebun de la socola  

sau şi mai uman faptic 

un arţar în ploaie, un trandafir proaspăt nins, un greieraş fugind de viscol,  

sunt vii în urmele astea de viaţă. 

 

15. iubito, pariază pe ultimul sebi- Sebastian Şufariu - loc II 

 

 

mi-au zis: trebuia să fi fost mort de mult 

supravețuirea, domnilor, e o chestie de încăpățânare 

oricum, fiți liniștiți, chiar viu nu sunt 

prin mine umblet de fiară 

pânda lungă fără sfârșit ninge fără urme 

 

de aceea sunt fericit: 

se adună o gărgăriță pe mână 

întorc palma și simt piciorușele ei cum o iau, ușor, 

de la capăt  

de aceea zic: astăzi voi scrie ultimul vers 

apoi mă las 

 

în sufletul meu există, cu adevărat, trei versuri 

pe care nu le-am uitat dintr-o dată 

un cântec istovit a dus la alt cântec 

până primul prieten a coborât în groapă 

 

dintre toți bolnavii de cancer  

doar unul s-a mirat îndeajuns: 

a îndreptat ultimul vers  

până l-a făcut să semene cu cel dintâi 

 

unul singur a zis: 

îmi pot imagina un număr 

o singură dată. un singur număr, față de care 

nu există un număr mai mare 

 

dintre toți unul singur se încumetă la a doua navigare 

dintre toți unul succede mereu celuilalt 

și se întreabă: 

”toate aceste s-au întâmplat sau nu”? 

 

apoi vine pariul. 

vă spun, sunt aruncat în corp 

cu toți leii pe care i-am crescut la sân 
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mâna pictează dintr-o dată o barcă 

în care urc și dispar 

 

 

14. o analiză existențială- Camelia Iuliana Radu - Loc III 

 

ziceau că ne deosebim deși eram conștienți  

de marginile valului  

și de clipocirea eternă pentru toate urechile 

spuneau că valul este o diversitate  

care ne-ar ajunge o viață  

sau două  

sau toate... 

 

nu stiu ce să mai zic,  

ceva îmi scapă 

poetul se plictisește 

nu mai are pic de entuziasm stă pe margine  

născocește cochilii 

 

...și parcă nu îi pasă de valuri... 

în algorimul matematic  

vocea lui se aude exponențial 

pe măsură ce trece timpul 

 

despre poet se spune ca ar fi auzit ceva 

alții că ar fi vorba despre sirene 

despre sclipirea din cozile de argint 

oricum, ceva singular 

sub lună 

pentru a ține minte povestea  

urmașii zgărie zidul  

dar au degetele prea crude  

nu fac decât să îl mâzgălească cu sânge 

bun si el, sângele, 

pentru furnici mai ales 

 

iar psihologul pune paie pe foc 

bombănind încet - diferența ar fi doar în urechi 

 

ha ha! de fapt suntem în oglindă mă prind subit  

și întorc spatele  

fug 

fug în cochilie 

în mine ronțăi clipocirea apelor 

albastrul destrămat de soare 

coada sirenei - dacă vrei, îi poți spune și așa... 
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ciorile tac şi fac- Cristina Ştefan- loc IV 

 

clişeul toamnei gri 

îmi scârţâie prin minte 

fug din raiul cuvintelor apuse 

în livada corbilor nevermore 

fentez simbolurile 

cum a spus odată Liviu Ofileanu 

şi ce să văd? 

100 de ciori antice 

îmi sapă grădina 

cu pliscuri uriaşe 

mă uit la ele 

mă reped la ele 

huşşşşşşşşş 

fac piruete ameninţătoare 

ca un clovn în delir 

ochi hapsâni mă adulmecă 

- măi, clişee divine 

şi eu sunt a lui Dumnezeu! 

pe când sunteţi viitoare 

eu provin din amintirile Lui. 

 

9. dilemă- Maria Grădinaru- loc V 

 

mă strânge un clișeu la degetul mic 

o fi jumătatea unui număr  

redus 

oferta de toamnă 

sau poate doar un colț  

de lume 

adânc înfipt în punctul meu nevralgic 

 

4. dimineți centrifuge- Sebastian Şufariu- loc VI 

 

defervescență de toamnă hieratică 

pe străzi luminal presărat din crengi 

fă-mi apologia dimineții înainte de a te desluși 

degetele trag ușor de capătul zilei 

 

endemic ultimul tău chip 

ziua se împarte înainte și după 

ține-mă lângă lumina ta 

umbra șofranului pe foaie 

 

11.Un cuvânt mai mic decât poetul- Sude Emil. Loc VII 

 

Păi 



 100 

 

de obicei seara duc un câine la tomberon 

cu sacoșa de plastic nu se poate descurca 

de unul singur 

 

călăii s-au pensionat joacă table pe țigări 

pe care și le pun în spatele  

urechii ascultătoare 

 

pe străzi se aude că vine poetul 

lumea se roagă muncește și moare 

el recită poezie 

 

într-un colț ghemuite trei tomberoane 

de plastic de hârtie de oameni 

 

21. în direct-Ana Maria Gîbu- loc VII 

 

cu zâmbetul înmuiat 

într-un amurg anume ales 

mă cațăr pe dimineți somnoroase 

le acopăr ochii cu fâșii din rouă 

până ajung la răscrucea 

dintre dealuri 

cu toate cuvintele de drag 

adunate la picioare 

urlu în locul lupilor 

plecați la premiera piesei 

scufița roșie prin UE 

din recuzită lipsesc semnele de punctuație 

au fost ridicate din timpul repetiției 

cu mandat de arestare preventivă... 

 

prin sms 

virgula transmite frânturi  

din interogatoriu 

- cât ne dați la... 

- la salariu primiți... 

- nu vă este de ajuns? 

- nu avem pentru copii... 

- răbdați! 

- nu mai putem... 

- când nu se mai poate plecați! 

 

reluăm mâine 

 

23.ajung acasă şi casa-i rece- Jeanette Carp- loc VII 
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dar nu m-aş fi aşteptat 

să o găsesc altfel 

azi am fost să donez sânge 

cu mâna dreaptă iau pâinea-ntreprinzătorului european începător/ 

am mâneca suflecată  

şi cotul julit la vedere 

din mâna stângă tot cu mâneca suflecată mult  

şi cu vene umflate de-ndărătnicie 

donez matuşii europa din rezerva mea de sânge românesc/ 

donez nu doar pentru oameni pe moarte 

ci şi pentru cercetarea ştiinţifică evident 

 

pentru c-aşa a fost timing-ul cel politic-corect 

sunt indispusă ţin post şi dau sânge 
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VI. ALTE ACTIVITĂȚI, COMENTARII 

 

1. ANA MARIA GÎBU 

Cine vrea sa se convinga de prietenia care ne leaga pe toti membrii acestui cenaclu sa citeasca "Poezia de o 

noapte si o zi", scrisa cu ocazia zilei poeziei. Acolo se gasesc ascunse printre versuri cu urme de nesomn 

respectul, daruirea, intelegerea, iertarea, mangaierea, incurajarea...tot ce tine de omenie. 

Multumesc, d-na Ada pentru toate clipele frumoase traite in familia cenaclului "Cartea tinerilor scriitori" si acum a 

"Lirei 21!" Scris: Dum Iul 11, 2010 6:15 pm 

 

 

Mesaje: 513 

Membru din: Dum 

Iun 27, 2010 3:57 

pm 

Localitate: Doroho

i 

Scris: Joi Aug 05, 2010 9:01 am 

 Amintiri din „Cartea tinerilor scriitori” 

Am căutat  

pe raftul copilăriei 

amintirile 

acum dorul 

de ele mă apasă 

le-am găsit 

una lângă alta 

în ordinea sosirii 

nu fac ordine 

le ascult povestea 

au cuvântul eroii 

 

Cristina Ştefan  

arrow: „vino alături de mine...”... : aşa a început aventura mea în lumea poeziei. Popasul 

definitiv „CTS”. 

 „Felicitări, Ana Maria! copil minunat ce eşti!!!” 

 uite, te rog ceva... 

aş vrea să ştiu cum gândeşti o metaforă...luăm la întâmplare... 

"Se poate oare  

să vin, în zori de zi 

la înmormântarea 

morţii...vii?" 

În această metaforă e un munte de filozofie! Cum ai gândit tu la 12 ani această imagine a 

nemuririi? Mă uimeşti! cu atât mai mult cu cât şi eu scriam la anii tăi..dar atât de naiv. Aşa scrie 

Ana Maria! îmbrăţişări!”- 

A fost proba de foc. 

 ”Minunat copil! pentru sintagma - primăvara intră în prelungiri! adultă constatare!” 

 ” Bravo, Ana! Felicitări! Merge la biblio!” nu voi uita niciodată cuvintele: " felicitări, merge la 

biblio!" Totdeauna săream în sus de pe fotoliu. Am găsit dascălul de care aveam nevoie.  

http://lira21.ro/forum/viewtopic.php?p=387#p387
http://lira21.ro/forum/viewtopic.php?p=853#p853
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Ioana Mihaela Fraiu•  

 ”D-na Ada, mă credeţi că v-am lăsat pe dvs. să evaluaţi prima acest poem care poartă 

amprenta genialităţii? Sunt uluită de acest talent atât de fraged!” Moment în care rămâneam 

fără grai, deşi nu trebuia să vorbesc! 

 „Ada? Mergem la bilio? „ Şi iar mă bucuram. Îmi este tare dragă. Mă bucur că şi-a schimbat 

profilul. Aşa o văd mai bine! 

 

Marina Popescu -  

 „Ana Maria eşti o comoară! Am citit cu emoţie versurile tale...am retrăit clipe dragi! Îţi 

mulţumesc pentru întoarcerea în propria copilărie pe care mi-o oferi la fiecare lectură!”  

Îmi era atât de frică când vedeam numele d-nei Marina, mi se părea foarte dură. După ce am 

văzut-o la Bucureşti şi am stat de vorbă, mi-am dat seama că numai din poze şi comentarii nu 

poţi să cunoşti un om. Acum abia o aştept pe pagină...dar intră prea rar... 

 

Costea Velea  

arrow: „ce fată puternică eşti, frumuseţeo!* - Ce frică îmi era când îl vedeam pe pagina mea! 

Doamne şi cât este de bun!  

 „cand mi-e foame, citesc ceva scris de tine! si nu fac greva!” * ”Anaaaaa, cogniacul e 

Alexandrion, versul e alexandrin !” – poţi să mori de dragoste rănită, dar poţi să mori şi de 

ruşine! Am promis dragului meu prieten sticla de cogniac. Mama mă sponsorizează.  

 

Luminiţa Zaharia  

 „Tainele cuvîntului, toate la tine-n suflet și-n creion!” 

 „ai puterea, cu prisosinta! puterea copilariei si a candorii, puterea devenirii, puterea de a 

schimba harta oricarei inimi!” 

 „3 stele*** logostele 

pentru misterul Anei mele!” 

 „aventurieră mică, primăvara n-ar fi avut curaj să apară, fără tine! dar vai...n-am răspuns la 

interviu...ce e iubirea? ce e...iubirea...? ce e...?” 

 „să se tot petreacă asemenea crime...ar deveni toți polițiștii șomeri! și s-ar face o coadă de 

nedescris la ușa ta - toți am vrea să ajungem victime! mă bucur că nu te-ai uitat nici pe tine...” 

 "de pe ce stea ești, copilule?” – sunt de pe steaua CTS cu lumină de la Lu! Mi-e dragă, mă 

ocroteşte cu vorbe alese, este timidă ca şi mine...o preţuiesc,... 

 

George Gîtlan  

 „wowoooooo !!! mi-ai luat graiul, ceeee metafora ai in poemul asta. citindu-te am impresia 

ca eu scriu "căţeluş cu părul creţ" FELICITĂRI Ana !!!” – 

 prieten, bun cu toţi, împăciuitor, mă încuraja, mă sfătuia, m-a ajutat, m-a certat, l-am sâcâit, 

l-am enervat, l-am rugat...pe el, sfântul, grijuliul...îmi doresc să aibă noroc în viaţă şi să să nu 

fie trist niciodată. 

 

Aura  

 „la Ana posibil să nu fie greşită data naşterii...dar la mine e sigur! Ochii erau verzi, Ana?” – 

verzi sau nu, trebuie să- mi daţi păpuşile promise. 

 

Floryana Tuculeanu  
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 „posibil că nu am dreptul să dau nici stele, nici aşi, dar îţi dau toată inima mea, prinţesă 

dragă sufletului meu! pup fata!”  

 ”în dăruirea ei nesfârşită, Ada mi-a umplut buzunarele cu steluţe şi mă bucur să le ofer la 

rândul meu, pe primele, unui copil atât de deosebit ca tine. Îţi e la îndemână să faci greva 

foamei pentru că hrana ta e poezia! Felicitări, Anita!” 

 pentru ea am fost fata ei dragă! Şi voi rămâne! Fata pe care şi-a dorit-o atât de mult! Colega 

mea...de bancă! Prietenă adevărată. Mult, mult... 

 

Mihaela Aionesei  

 „Prea profund pentru un copil ca tine, fică-mea are încă mintea pe crăci !” 

 „M-a fermecat povestea "trandafirului alb". Firavă, dar puternică, o luptătoare. 

 

Mirela Orban  

 „Ce minunăţie am citit! Iubirea?...Hmmm, ceva ce izvorăşte, curge, se varsă, zboară, 

pluteşte, se frânge, se prăbuşeşte, şopteşte, cântă, tace, mângâie, acoperă, îmbrăţişează, 

pălmuieşte, biciuieşte, ucide, dar....niciodată nu ştii cu adevărat ce este!...Poate o să descoperi 

tu, pui!” 

 „De câte ori te citesc rămân uimită de cât de frumos te exprimi, pui!” – am fost pui şi gata! 

 

Mirela Bălan –  

 „Am vizualizat imaginea fiecărei strofe - cum mă odihnesc în covata palmei sau cum mă 

leagănă genele în mişcarea lor sau cum hoinăresc pe umerii vântului...” 

 „Superb Anita! M-ai lăsat fără cuvinte!! Eşti un copil minunat!! Sper să ai parte de tot 

norocul posibil în iubire...”  

Nu ştiu în ce voi avea noroc, dar am avut noroc să te cunosc. 

 

Camelia Radu  

 „desenele mele... dacă îţi plac aşa de mult, îţi pot ilustra o carte cu ele, când vei dori tu... 

dar poate scrii poezii privindu-le şi atunci... devin ale cărţii tale...” minune de om!  

 „Alice în Ţara minunilor? parcă aşa te văd. Frumos, Ana.”  

 

Gabriela Beldie  

 „Ana, eşti atât de multilaterală şi pe toate la faci atât de bine, încât îmi pari un fel de roza a 

vânturilor la porţile unei adolescenţe ce-şi trimite ecourile înainte, tumultos...Felicitări !” Sunt şi 

ca vântul. 

 

Iuliana Linte personajul meu din cartea SF -  

 „Felicitări, îngeraş spaţial! Altă misiune îndeplinită! Parola noastră: Azur şi Iubire! Mă bucur 

că nu ai uitat-o.” De câte ori o văd, îmi vine s-o iau de mână şi să joc învârtita! Sau "Război". 

 

Carmen Tania Grigore-  

 „Ana Maria, singura cale de a te vindeca este să îţi iei zilnic tableta de inspiraţie !”  

Sigur când mă întâlnesc cu d-voastră vă cer împrumut o tabletă. Să am de rezervă.  

........................................................................................................................................................

.... 

Acestea şi multe altele sunt amintirile mele din CTS. Nu încap toate în cele 50 de rânduri. La 

mine în suflet aţi încăput toţi. Pentru fiecare am loc special. Vă preţuiesc şi vă iubesc.  
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Închei cu ce mi-a scris d-nul Velea: 

 „nu te grăbi 

nu te grăbi 

lasă-ne pe noi 

moşnegii logodiţi cu albastrul 

să ne aşezăm între stele 

tu rămâi 

tolănită pe umărul speranţei 

să şopteşti pădurii 

toate poveştile copilăriei 

înrămate printre bucăţi de rai „ 

Ana: 

 nu mă grăbesc 

vă las pe Voi 

moşnegii logodiţi cu albastrul 

să vă aşezaţi între stele 

şi să-mi luminaţi viaţa 

eu rămân 

tolănită pe umărul speranţei 

să şoptesc pădurii 

toate poveştile copilăriei 

înrămate printre bucăţi de rai 

 

 Faceţi parte dintre "MOŞNEGII" din sufletul meu pe care se sprijină cerul când aveţi pumnii 

ridicaţi. Iar eu, o zgâtie din nori care înoptează la pieptul fiecăruia, pe rând şi descopăr liniştea, 

ocrotirea şi semnul de rouă în ridul obrazului. 

 VERSURI 

 

2. DE ZIUA POEZIEI, 2010 /POEZIE DE O NOAPTE ŞI O ZI -un maraton poetic de 24 de ore 

 

 să "zburătăcim pe lună 

sau pe Marte eu aş vrea 

marţienii or spune "bună!'' 

pe loc versuri le vom da!”  

(Ada) 

 

 „mintea mea-i pe bigudiuri 

în căpşor am doar ..striuri 

caut o fărâmă de soare 

îmbătată de visare”  

(Mihaela Aionesei) 

 

 „mi-e plin sufletul de tine, 

nu mai ştiu ce zi e mâine 

cam...zâmbesc fără motiv 

http://lira21.ro/forum/viewtopic.php?f=24&t=151
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şi îmi zboară gându-n vânt, 

uit pe loc ce-am vrut să spun 

mă opresc aiurea-n drum 

şi mă-ntorc să te zăresc 

asta-nseamnă că...iubesc? 

nopţile sunt reci şi seci 

stelele îmi spun poveşti 

somnul în nesomn m-agită 

aşternuturi învârtite... 

sunt chemări ce te doresc 

asta-nseamna că...iubesc?”  

(mirela orban) 

 

 „am să-ţi aşez în păr 

fărîme de primăvară 

din albe flori de măr 

înflorite prima oară” 

(george i.) 

 

 „George, bine ar fi 

dar aş vrea să ştii 

că nu s-ar distinge 

florile de păr... 

ninge-n ele, ninge...”  

(Ada) 

 

 „am pix şi hârtie 

şi gânduri... ooooo mie 

oricât le zgârm, nik nu răsare 

parcă că sunt la ...conservare 

vă spun fără pic modestie 

habar n-am de poezie ..” 

(Mihaela A.) 

 

7.  „şi eu le mai zgârm dar 

ce folos oare? 

mi-e mintea bondar 

de ducă la soare...” 

 

8.  „foarte bine, dar e tristă 

o poveste în batistă 

încă eşti copil şi poţi 

să mai sari 'nalt de doi coţi” 

 

9.  „şi-or păpa versuri o lună 

ameţiţi de o alună ...” 

 

10.  „se vor apuca de scris 
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despre cartea tinerilor scriitori 

ca despre un paradis 

în care cresc copii silitori...” 

 

11.  „E ziua Poeziei, aşadar 

noi, ucenicii ei de pe cenaclu, 

cum n-avem virtuozități de star 

venim cu chei profane sau...şperaclu! 

Ce dacă nu-i ştim cifrul infernal 

sau nu-i ghicim esențe de parfum, 

de ziua Ei, ne-o invita la bal 

și ciornele nu ni le-o face scrum! 

S-o-nduplecăm, i-aducem bombonici, 

șampanii scumpe – o lăsăm pe Ada... 

G. Asztalos să vină c-un arici 

Iar LIM, că-i numai valuri, vrem...cu cada! 

Din Spanii calde, Lavi – cu castele 

În care să-ndesăm vis după vis, 

Cerberul Geo – pfff, cu colț de stele, 

Iuri cu verdele-absolut promis! 

Sărmana Lu aducă doar lumină 

Că e pierdută rău de n-aţi fi voi, 

Ana Maria - doar cu ea să vină 

Din cuibul geniilor, Dorohoi. 

Ioana draga să ne-aducă lotuşi 

Sau, că sîntem firavi, un gînd termal, 

Mirela un clişeu atipic totuşi, 

Iar Mihaela un obscur mai clar! 

Marius, că-şi etalează forţa, frate, 

Spanac că ne cam paşte astenia, 

Lena, pe Mişu să-l aducă poate 

Iar Cami, o rugăm, copilăria! 

Elisabeta...chiar şi o cetate 

Cu turnuri roz, creneluri, pod şi tun 

Pe Costea-l aşteptăm cu...sănătate, 

Pe Vlad cu chef de îngeri şi tutun! 

Pe Irinuca ne-o dorim fierbinte 

Cu toţi pupicii ei de copiliţă, 

Iar Iuliana să ne fiarbă linte, 

Flory c-un zîmbet să ne-mbete criţă! 

Gabi să îşi aducă faţa toată 

Că timpul de cadîne a trecut, 

Dăncuş, am vrea, de la metrou o roată 

Camelia, -un discurs ceva mai scurt! 

Vali, o proză mai monumentală, 

Marlene un pelican, că-i protejat, 

Delia, bunătăţi din capitală, 

Mioara, premiul ei invidiat! 
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Lui Păpăruz, că ne-o chema la munte 

Ar fi-nţelept să nu-i cerem nimic, 

Marina, filme noir, şi, donc, oculte 

Măreţe chiar de e bugetul mic. 

Lui Rodian, vlăstar de poezie, 

Din aia cu dichis şi vino-ncoa, 

Din Titu, George, vrem melancolie 

Şi, dacă am uitat pe cineva, 

O să-mi iertaţi, desigur, buimăceala, 

Voi să veniţi degrabă, să ciocnim, 

Permis ne e dezmăţul...şi-ameţeala... 

Mulţi ani, copii! Şi hai să ne iubim!” 

(Luminiţa) 

 

12.  „Poezia-i jocul de cuvinte. 

Şi scrii ce-ţi trece prin minte 

Idei o mie avem 

Şi rime cât putem 

În versuri ne regăsim 

Şi gânduri împărtăşim.” 

 

 „vin la voi 

din zăvoi 

am cules 

şi-am de ales 

giocei de 

viorele 

le fac iute 

bucheţele 

fundă împletesc 

vi le dăruiesc...” 

(Ana) 

 

 „Ana suflet de copil 

tu te-ai cuibărit tiptil 

la mine în sufleţel 

ai plantat un ghiocel 

plin de gingăşie 

cum îmi place mie.” 

(Mihaela A.) 

 

15. „Ada eu am înţeles. 

Dar gândul mi l-am cules. 

O poezie veselă voi scrie. 

Fiindcă am pix şi hârtie.” 

 

 „atenţie 

vă spuneţi ultima dorinţă 
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pe-nserat, în roşu asfinţit 

vă-mpuşc pe toţi cu tun de soare 

şi ghiulelele de flori...”  

(Ana) 

 

 „Ana, killeriță dragă, 

prețuiam viața-nainte... 

dar te rog acum fierbinte: 

prima-n mine să se tragă!” 

(Luminiţa) 

 

 „trag la început 

în Lu 

calea să-mi fie lumină 

următorii... 

nu contează 

flori eu am destule 

în final 

Ada cuvântă 

pentru-a voastră mântuire 

nu-nainte de-a ochi 

cu bucăţi de primăvară 

inima mea  

şi a ei.” 

(Ana) 

 

19.  „E duminică-i frumos 

Lumea parcă e pe dos. 

Rimele le căutăm 

Poezii să redactăm” 

 

20.  „...iar eu voi face o plăcintă mare 

cu trei răvaşe pentru fiecare 

şi nu vă spun ce veţi găsi în fiecare 

că o să v- aduceţi de-acasă de mâncare.” 

 

21.  „Plăcinta o vom gusta 

Cu toţii ne vom sătura 

Mâncare de-acasă nu cărăm. 

Dar placintele le luăm.” 

 

22.  „Dragi colegi de lirică 

Nu mă vreau satirică, 

Vă iubesc şi e sublim: 

Scriem ca să ne citim!” 

 

23.  "Îţi spun eu, Lu, că l-ai uitat pe Eugen Dorcescu 

Şi drumul său modern spre Tenerife 
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La fel, pe exegeta Cezara Adamescu 

Şi nici pe Mircea Şandru nu-l văd în apocrife!" 

 

24.  "Eu, jur, nu pot să-ţi uit dulceaţa zaharescă 

Aş vrea în vers tu să ne-aduci iubirea ruptă-n har 

Cu şarm, dintr-un bărbat rămână doar o frescă 

De pus în ziua Poeziei mărţişor în dar!" 

 

25.  "avem versuri la-ndemână 

să mâncăm o săptămână 

dar când ni se face sete 

ce bem dragă...poete? 

(Mihaela A.) 

 

26.  „V propun o vişinată, 

O plăcintă parfumată- 

Dacă vă este pe plac, 

O cafea cu mult caimac!” 

 

27.  ”nu mai bem, nu mai mâncăm 

muzele să le chemăm 

să ne-adune la un loc 

să dăm un party ad-hoc 

poate că nectar om bea” 

(Mirela O.) 

 

28.  „să bem roua 

de pe flori 

în pahare 

de iubire 

să ciocnim 

cupe de vers 

semn de amintire” 

(Ana) 

 

29.  „muza mea de vă inspiră 

şi expiră, are multă graţie 

luată de la voi cu ,,raţie,, 

că şi voi aveţi nevoie.. să ne ameţiţi 

când plouă, când e soare şi senin 

şi norat dar e divin 

să fim împreună-n pace, sănătate şi noroace” 

 

30.  „vişinate şi plăcinte! 

nu-i a bună! 

merem, merem înainte 

ne sărbătorim o lună...” 
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31. „De inspiră şi expiră 

Ca în respiraţie, 

Muza ta capricioasă 

E şi vie şi geloasă” 

 

32.  „nici la Pluguşor, măi frate 

n-am făcut atâta gură! 

au venit muzele toate? 

nuu..Pe Aurel ni-l fură!” 

 

33. „zeii iar i-am mâniat,  

c-am băut şi m-am ;mbătat 

nu sunt laş dar mă înclin 

aveţi pregătite paie? 

să sorbim de prin butoaie 

din nectarul cel mai dulce 

şi vă rog nu-mi piuiţi...  

să-mi cântaţi mai tărişor  

cum sta bine muzelor” 

 

34. „Nu ştiam ce se petrece 

De s-or adunat vreo zece 

Să tot curgă în pahare 

poezia nu ştiu care...” 

 

35.  „Fie Adei în pridvor 

zornăit de mărţişor 

fie lumii văl în soare 

un pridvor de marţişoare!” 

 

36.  „orele pot să petreacă 

în regionalism oleacă 

La mulţi ani tu poezie 

La mulţi ani şi să ne fie!” 

 

37.  „muzele mele absente  

pleacă-n delegaţie  

şi cu multă graţie  

mă transferă cu butoaie 

chiar la ele în odaie 

dacă stau şi mă gândesc, 

mă duc într-o prăpastie 

şi renunţ să mai gândesc 

nu mă faceţi... că roşesc” 

 

38.  „am pahare cu picior, de cristal 

gândurile-mi vin fuior 

şi de-atâta veselie 
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era să facem o ,,ghiduşie” 

 

39.  „Aprinse 

cuvintele o iau la vale 

printre clipe, 

să le opresc? 

ce rost are 

este sărbătoare, 

cu flori şi bucurie 

spunem viaţă lungă 

poeziei!” 

 

40.  „se petrece, Hadya 

câte-oleacă în bun gust 

ne ajută zodia 

poate devenim un trust!” 

 

41.  „Şi iar n-am spus, uituci, 

de rarii noştri duci 

Armeanu ca un zar 

Mai vine-n Alcazar 

de critică Dobre Ana 

ne e deschisă rana 

dar versul ne e bun 

în zborul lui Lăstun!” 

 

42.  „gata.. sunt acuma serios 

nu mă credeţi arţăgos 

nu vă luaţi dup-aparenţe 

eu sunt vesel şi sprinţar... 

până dau de un pahar..  

cu piciorul cristalin  

şi zâmbet de serafim” 

 

43.  „Am acum în faţa mea 

O mulţime de pupici 

Se grăbesc şi toţi ar vrea 

Ca să plece de aici.” 

 

Îşi dau coate şi se ceartă 

Vor să zboare către tine 

Este acum o-ntreagă ceată 

Şi nu-i mai pot reţine 

 

Le-am dat drumul, au plecat 

Chiuind de bucurie 

Se vor pune pe pupat 

Într-o mare gălăgie 
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Şi în ritm de poezie.” 

 

44.  „Hologramă cu beteală 

Hologramă din cerneală 

La plăcinte înainte 

La razboi înapoi... 

Chiar că-i mare tărăboi!” 

 

45.  „în sfârşit ai apărut, 

m-ai salvat şi-acuma poţi,  

să mă bagi adânc în apă,  

că-s scafandru priceput,  

şi mă fac... cam nevăzut” 

 

46.  MIRELEI ORBAN 

”De m-ai aşteptat pe mine 

Îţi spun după lungu-mi drum 

Sunt speranţa care vine 

Renăscută dintr-un scrum 

 

De m-ai aşteptat pe mine 

Iată, am sosit să-ţi spun 

Sunt credinţa zilei pline 

de dorinţa să rămân 

 

De m-ai aştepta pe mine 

Iată, am sosit să-ţi spun 

Sunt iubirea serilor senine 

Plutind pe aripi de lăstun 

 

De m-ai aşteptat pe mine 

Iată, am venit să-ţi spun 

Sunt aroa serilor divine 

Pe-a ta frunte să o pun” 

 

47.  „Aurel stai nu pleca! 

om intra cu toţi la apă 

poemele ne-or fermeca 

ele nu mint şi nu ne sapă!” 

 

48.  „eu zic că 

dacă tot e zi de poezie 

să ne-adunăm cu mare şi cu mic 

s-o punem iute de-o "orgie" 

şi-n versuri să ne mai iubim un pic 

un pic mai mult dacă se poate 

să ţină balul o zi şi o noapte 

să curgă versu-n râu de poezie 
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iar voi ca nişte muze "deochiate" 

să-mi scrieţi rime-albe...mie” 

(George G.) 

 

49.  „George, eşti pretenţios 

Versul alb, maliţios, 

Mi-e străin, dar dacă vrei 

Să jucăm un brâu, în trei, 

Ca-n Banat, cum e jucat, 

E nevoie de-un bărbat 

Şi de două cucuiete 

De neveste, nu de fete!” 

 

 

50.  „D-le Voicu, fetele noastre-s poezie 

şi nu-s lipsite de speranţă! 

vă vor răspunde sută-n mie 

cu vers şi cu prestanţă!” 

 

51.  „e ziua poeziei 

şi noi ştim 

că poezia 

are o zi anume 

în care avem dreptul 

să mai şi iubim 

atuncea când iubirii 

nu avem ce-i spune, 

veniţi cu toţii 

să închinăm 

un pahar de rime 

şi de versuri 

să bem până la fund 

paharul ce îl avem 

apoi să circulăm 

pe două sensuri, 

astăzi avem dreptul 

chiar să ne îmbătăm, 

şi o facem fără 

ca să cerem voie 

căci lumea asta 

în care stăm 

nu-i lume de nebuni 

e lumea lui Al Poe.” 

 

 

52.  „De ştiam că-i sărbătoare 

N-aş mai fi umblat hai-hui 

Să mă rumenesc la soare 
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Prin pădurea bradului. 

Aş fi stat cu voi pe-aici 

Să-mpărţim pe îndelete 

Prăjituri şi vorbe dulci 

Dragii mei băieţi şi fete 

Ştiu că-i seara-ntârziată 

Când mă hotărâi să scriu 

Mă gândeam că o fac lată 

Să iertaţi de-i prea târziu!” 

(Floryana) 

 

53.  „Flory, zâmbet clar de lună 

nicidecum nu-i prea târziu 

doar prefă--te-n zâna bună 

şi adu`-hic...scz. sticla de rachiu” 

 

54.  „Flory, dacă ai sosit 

zi-i lui George bun venit 

că e tare supărat 

şi-a luat versul şi-a plecat!” 

 

55.  „dragă, dragă Stejărel 

abia l-am liniştit pe Aurel 

el tot ne invită-n butoi 

tu...vrei să ne-mbătăm şi noi? 

să cânte dară poezia! 

îi şade bine azi solia!” 

 

56.  „eşti rezistent, nu glumă, Stejărel... 

eu o s-adorm curând în avatar 

dar tu, continuă cu zel 

du-ţi numele ca măndrul tău stejar!” 

 

57.  „juca-vom şi-n trei şi-n cinci 

hora fie cât mai mare 

nu-i bai, talpa la opinci 

se arată a fi tare 

nu ca tocul de pantof 

rupt doar de o învârtită 

ca să te alegi cu-n of 

şi cu glezna clar...sclântită” 

(George G.) 

 

58.  „George, eu dansez pe tocuri 

fie hora cât de mare, 

nu mi-e frică de "scrânteală" 

nici nu apelez la "ofuri" 

dar să fie melodia 
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doar de muzică uşoară.” 

 

59.  „draga Ada 

ne îmbătăm 

dar, cu versuri 

şi cu rime 

şi vom sta 

cu capu-n ciorne 

pân' dimineaţa, 

pe bune 

şi vom scrie 

de putem 

un vers 

sau poate două 

şi când soarele răsare 

noi ne îmbătăm 

cu rouă” 

 

60.  „Renaşti cu primăvara 

un flutur colorat 

Pe degete îţi 

răsar luceferi 

sărută-mă 

pe- un zâmbet, 

răspunsul la chemare.” 

 

61.  „o rochie de iarbă 

simbol de poezie, 

să-mi cumperi 

mai în grabă 

Mă strâng 

cristale de iubire. 

Am o veste a vă da 

Supărare şi suspin 

Pe săraca Delia 

De nu pot să îmi revin... 

De ceva zile pesemne 

Şi-or mai fi de-acu-nainte 

Modemu-i face probleme 

Pe net nu poate să intre. 

Vă iubeşte ca pe fraţi 

Vă doreşte numai bine 

Vă roagă să n-o uitaţi 

Cum m-a rugat şi pe mine...” 

 

62.  „pe Delia cine s-o uite 

eu nu pot nici dacă-aş vrea 

o păstrez mereu în minte 
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ah...mă-nţeapă inima ...” 

 

63.  „Numai Delia ţi-e dragă? 

Las că ştiu eu că iubeşti, 

Toate fetele de treabă 

Nu numai din Bucureşti.” 

 

64.  „GEORGEEEEEEE 

NU MĂ-NTREBA 

nu mă-ntreba de ce iubesc, 

nu mă-ntreba de ce greşesc, 

tu ştii ce simt acum 

şi ce aş vrea să spun. 

nu mă-ntreba de ce zâmbesc, 

nu mă-ntreba de ce vorbesc, 

dă-mi aripi ca să zbor 

şi-am să revin, 

când mi-este dor. 

nu mă-ntreba de gesturi şi cuvinte, 

nu mă-ntreba de ce nu sunt cuminte, 

aşa sunt eu zglobie şi nebună 

şi plâng adeseori, 

sub clar de lună. 

nu mă-ntreba de ce revin, 

nu mă-ntreba de ce suspin, 

nu ştiu nici eu 

de-aceea, 

mi-este greu. 

nu mă-ntreba când plec şi vin, 

nu mă-ntreba de dor şi chin, 

mă sfâşii uneori 

şi plâng, 

până în zori. 

nu mă-ntreba ce sunt în viaţa ta, 

nu mă-ntreba ce gânduri aş avea, 

sunt floarea ta din glastră, 

ce trist acum, 

priveşte pe fereastră. 

nu mă-ntreaba de roua ce cade din petale 

nu mă-ntreba pe mine de lacrimile tale 

tu plangi acum cu mine 

dă-mi apă şi 

iertare.” 

(Marilena) 

 

65.  „Marileno, lasă plânsul 

azi e bucurie mare 

hai să îţi arăt apusul 
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şi răsăritul de soare” 

 

66.  „dacă a venit şi Iuliana 

totul e în regulă. 

cu lumina luăm seama 

fără punct şi virgulă!” 

 

67.  „Stejarul este falnic 

şi dăinuie în timp 

puţini stejari 

sunt plini de putregai 

ei sunt puternici 

în orice anotimp 

şi nu bătuţi de vânt 

precum un scai, 

dar lasă somnul deoparte 

nu poţi dormi 

când toată lumea-i trează 

tu stai şi primeneşte 

a poeziei rază” 

 

68.  „Stejărel 

nu dorm de fel 

câd aici pe tastatură 

dau din deget şi din gură 

mă prefac frunză-n stejar 

poeziei m-aduc dar!” 

 

69.  „văd că v-a cam luat somnul 

nu ştiu ce s-a întâmplat 

poate o să de-e domnul 

ziua asta şi altădat'” 

 

70.  „nu cunosc stejarul bine 

dar îmi place că-i pe val 

eu sunt ulm parcă din fire 

în zodiacul vegetal” 

 

71.  „de eşti ulm 

la....vegetale 

şi cunoşti 

zodiacul bine 

stejarul îţi scoate-n cale 

toate gândurile divine” 

 

72.  „dar m-ai pus pe gânduri dragă 

la stejar eu mă opresc 

nu să-l jumulesc de frunze 
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ci puţin să m-odihnesc.” 

 

73.  „voi copii cu mic cu mare 

să instaurăm de-acum 

zi de zi o sărbătoare 

să iasă din taste fum” 

 

74.  „doar din taste fum să iasă? 

dar din creier ce o fi ? 

cad silabele pe masă 

şi-n ecran...par poezii.” 

 

75. „să ştii tu că ai dreptate 

sărbătoare zilnică să fie 

să-nălţăm din fum de taste 

vers înalt...de poezie” 

 

„aţi scris cât pentru o carte 

carte de o zi 

adunaţi, nu daţi de-o parte 

de folos ne-a fi!” 

(Ana) 

 

77.  „fiecare cât a scris 

să pună şi pe hârtie 

ca altfel totu-i un vis 

chiar şi astă poezie, 

văd că Ada a adormit 

Marilena tace mâlc 

iaraşi George a fugit 

să mai caute un vers cu tâlc.” 

 

78.  „atunci când faci odihna 

să mai scrii şi câte-un vers 

ca altfel stând degeaba 

şi gândurile ţi s-au şters.” 

 

79.  „Geo, tu vorbeşti cât zece 

sau băuşi apă de dude? 

te-mbătaşi cu apă rece? 

numai gura ta se-aude!” 

 

80.  „v-am pupat de noapte bună 

ne jucăm şi altă dat' 

s-aveţi bună săptămâna 

şi spor la vers înnodat.” 

 

81.  „a venit şi Floryana 
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eu credeam că-a adormit 

însă de bag bine seama 

ea de George a fugit” 

 

82.  „Tălpile sufletului meu au pipăit primăvara pe drumuri.  

Eu am venit. El a rămas spânzurat într-un copac însetat de prima floare... 

N-a aflat că-i sărbătoare fără hârtie cu poezie explozivă, iubitoare de-ntâmplare. 

Oricum, am venit în timpul 3,  

când se pare că poţi spune ce vrei,  

nimeni nu te bagă-n seamă, dar fiecare ,  

crede că-i cel mai mare vorbitor sub soare, 

...sau poate sub lună?!” 

 

 „am fost dus să "mânc" o rimă 

iacătă că m-am întors 

Mari` pleacă la odihnă 

şi mă lasă-ntors pe dos” 

(George G.) 

 

84.  „Flory zâmbet cald de soare 

nu e breee, cu supărare 

şi de-oi fi, să-mi tăia-ţi nasul 

însă, tot îmi cântă glasul” 

 

85.  „mă găseşti de dimineaţă 

cu ocheţii-n monitor, 

dau din zâmbete dulceaţă 

la băieţii din "vizor".” 

 

86.  „nu-i nimic, veniăa Gabi 

poate te întoarce pe faţă 

că şi ea firar a năibii 

te va coase tot cu aţă” 

 

87.  „haideţi breee puţin curaj 

prindeţi roşu în obraj 

viaţă-n glas, putere-n voce 

sau luaţi-vă portavoce” 

 

88.  „Aveam prea multă iarnă-n vine, 

zăpezile au nins în sus 

troine-n cer 

troiene-n mine 

şi...nu ştiam unde s-au dus 

am alergat 

să le prind urma 

să le fixez în cer cu aţa 

să răcorească-n nopţi toride 
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stejari...cu : bună dimineaţa!” 

 

89.  „să mă coasă în fir roşu 

petic pe suflet albastru 

până o cânta cocoşu` 

dorul de găini, măiastru” 

 

90.  „dar şi dorul e sihastru 

când Gabi se răcoreşte 

sub petic de cer albastru 

poţi să dormi şi iepureşte” 

 

91.  „de poveste o să fim 

în anale se va scrie 

cum în rime împărţim 

draga noastră poezie 

am lăsat pentru o zi 

versul alb visând livezi 

şi-apoi fie ce o fi 

năuci mâine ne-om trezi” 

 

92.  „de dormit n-aş prea dormi 

dar atâta m-aş culca 

că am nişte insomnii 

de nu mă pot explica” 

 

93.  „din nouci iar în năuci 

poate ne-om culca spre seară 

mâncând cozonac cu nuci 

şi bând o apă chioară”  

 

94.  „fetele s-au ascuns bine 

unde oare or fi plecat 

dar le aflu eu şi mâine 

să le iau la... întrebat” 

 

95.  „de la muza ţi se trage 

George, şi eu o acuz 

ba mă cheamă apoi fuge 

mâine-mi caut muz...” 

 

96.  „tu rămâi cu întrebatul 

de le iei la întrebat 

eu mă aleg cu sărutatul 

şi eu am de câştigat” 

 

97.  „doar cu un muz nu ai ce face 

ia doi sau poate trei 
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şi să vezi atunci măi frate 

cum din muza ies scântei” 

 

98.  „să cerem o derogare 

de la şefa cea mai mare 

Ada, zâna noastră bună 

să ţinem o săptămână 

sărbătoarea asta dragă 

altfel nu mai e de şagă...” 

 

99.  „ce scântei, flăcări să iasă 

că aşa-i când te joci cu focul 

ori te-njură ghinionul 

ori te bate-n sorţi norocul” 

 

100.  „gata, plec la culcare 

că şi mâine e o zi 

şi cât e ziua de mare 

putem scrie poezii” 

 

101.  „abia ce mă încălzii 

cu lichior şi poezii 

într-o zi aşa de mare 

mă trimiteţi la culcare?” 

 

102.  „eu spun, NU! 

sus şi tare!” 

 

103.  „noapte bună Stejărel 

somn uşor vise plăcute 

zise-n şoaptă stânjenel 

trecând şi el, pe mute” 

 

104.  „ce culcare soro dragă 

chiar eşti pusă văd pe şagă 

o să stăm a povesti 

până când te-oi plictisi” 

 

105.  „Gaby, dacă-mi dai o stea 

eu îţi dau luna pe ea 

şi promit în gura mare 

am să-ţi dau şi o ţigare” 

 

106.  „doar noi doi am mai rămas 

pentru-a ta statornicie 

îţi voi da un mare AS 

şi-ţi compun o poezie.” 
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107.  „vise blânde, somn uşor 

NOAPTE BUNĂ TUTUROR!” 

 

108.  ” floryano, ce băuşi 

lichior de poezie 

şi acum ai chef fetiţo 

să stai noaptea de veghie” 

 

 „vezi că nici eu n-am plecat 

chiar de îmi doream culcare 

împarţi AS-ul imediat 

şi în plus îmi dai şi o floare” 

(Floryana) 

 

110.  „pleci şi tu, şi tu mă laşi 

ce să fac cu nişte aşi 

cu tine mă încântam 

şi nocturna ţi-o cântam 

noapte bună deci 

dacă spui acum că pleci” 

 

111.  „aşa ceva nu se face 

pe floarea n-o dau şi pace 

am s-o ţes în piept pe iie 

să mi-o port o veşnicie”  

 

 „ce petrecere cuminte... 

Poezia s-ar jena 

fiindcă nici Cenușăreasa 

l-așa oră nu pleca! 

încă nu-i nici miezul nopţii 

şi mă dau de ceasul morţii 

să-mi provoc colegii-n vers 

dar ei nu au nici-un stres” 

(Luminţa) 

 

 „dacă vreți, vă sting ...lumina 

să vă-mpiedicați în rime... 

recunosc: a mea e vina 

și n-o-mpart, copii, cu nime! 

vrui petrecere - năvală 

voi ați dat peste cuvinte 

gestul nu prea mi-i de fală 

deci mă fac...fată cuminte!” 

(Luminiţa) 

 

114.  „deci, plecatua-ţi cu toţii 

ce să mă mai fac cu voi 
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acuma n-au somn nici hoţii 

dar nişte poeţi de soi” 

 

 „Stejărel şi stînjenel 

nici un stres nu-mi provocară 

de aceea poezia 

nu prea vrea să dea pe-afară! 

(Luminiţa) 

 

116.  „şi tu pleci 

de ce nu stai 

chiar te-a prins 

pe tine somnul 

du-te. nu ii nici un bai 

da înainte-ţi 

ia canonul” 

 

117.  „Dragii mei poeţi-ostaşi 

Astăzi, vă declar fruntaşi 

Aţi păzit cu străşnicie 

Graniţele-poeziei!” 

 

118.  „Şi cu drag vă-mbrăţişez 

La noapte-o să vă visez!” 

 

119.  „când spusei: mă fac cuminte 

nimeni nu mă contrazise, 

din petrecerea mea, iată 

au rămas - cum altfel?!- vise...” 

 

120.  „Lu, ea poartă toată vina 

vrea să stingă şi lumina 

să ne lumineze ea 

cu sclipiri în ochii de stea” 

 

121.  „Totul trece ca un fum 

iar perdeaua nu se trage 

învelite în zăpadă 

trec părerile de-acum” 

 

 „eu de vină, eu divină 

(să priceapă și Moldova!)... 

nici un hero...(heroină???) 

ne-nțeleasă-mi fuse slova! 

hei!!!! petrecere, tovarăși! 

căutați în dex cuvîntu' 

că altfel o comit iarăși 

pe...Pandora, că Pămîntul...” 
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(Luminiţa) 

 

123.  „uite Vali a venit 

noapte bună să ne spună 

visul ea ne-a poleit 

luminos din clar de lună” 

 

124.  „nu te face prea cuminte 

Luminiţa neichi dragă 

mai bine oi trage-n grabă 

un fum negru de pe stradă” 

 

125.  „s-ar putea scrie o carte 

cu catrenele de aici 

şi pe George îl punem frate 

să pună în rime licurici” 

 

126.  „ca la noapte să se vadă 

tot ce-om scrie noi pe aici 

şi-atunci toţi o să-nţeleagă 

că în vers nu suntem mici” 

 

127.  „eu am spus că eşti de vină 

poate după un păhărel 

mai greşesc şi spun divină 

ce să-i faci sunt mahmurel” 

 

128.  "Lu şi Vali, dragele mele, 

Haide să dansăm pe stele 

Joc de iele 

Ne va fi bine acuma 

George sus va ţine luna 

(Mi-a promis cu vreo două pagini în urmă!) 

Pân' la ziuă să ne-ajungă 

Când purtate de cuvânt 

Vom ajunge pe pământ 

Sau pe un ram de rachit 

Numai bun pentru dormit 

În cuibar de poezie 

Să tot fie...”  

 

 „ei, așa mai merge, dragă! 

rîndurile se-nmulțesc... 

ostășește vrea să tragă 

Vali tot pe dreapta...cresc 

(doar numeric) și bărbații, 

că în ochii noștri...nu! 

pentru voi n-ar dansa, frate, 
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dar vă pupă totuși...Lu!” 

(Luminiţa) 

 

130.  „uraaaa...iar majoritare 

fetele, cu Gabi-n frunte, 

toată tagma masculină 

uite-acuș or s-o înfrunte!” 

 

131.  „mici sau mari ce mai "conteste" 

toţi o apă şi-un pământ 

a fi om e omeneşte 

a nu fi... păcat că sunt” 

 

132.  „sunt divină, mie-mi place 

şi-alta muma nu mai face 

eu nu beau cu păhărelu 

ar fi culmea ca în cramă 

să aducem trei papuci” 

 

 „apă și pămînt, cerbere 

oi fi tu! eu îs lumină! 

dă și tu acum o bere 

să mă vezi...și mai divină!” 

(Luminiţa) 

 

134.  „2-2 bree ce tot spui 

nu mai bate nuca-n cui 

că un stejărel şi-un brad 

ţine fetelor de cald” 

 

135.  „Gabi, hai, nu-i cu bănat 

postul noi nu l-am gătat 

cum o să dansăm pe stele? 

vai de păcatele mele!”  

 

 „Aurel, bați apropouri 

că sîntem rezid stelar! 

las că vezi tu mîine stele 

măsluite la cîntar!” 

(Luminiţa) 

 

137.  „na că-acum e 3-2 

stejărele vai de noi 

dar nu-i bai ne-om descurca 

şi fetele-om încurca” 

 

 „știu c-o vrei pe Angelina... 

te gîndești și la halat!!! 
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dar să te dai drept Brad...lumina 

nu înghite-așa păcat!” 

(Luminiţa) 

 

139.  „Luminiţa ameninţătoare 

strigă toată-n gura mare 

că lucrează ea cântarul 

uită-ţi ce face stelarul !” 

 

140.  „poate că e 4-2 

şi-atunci chiar e vai de voi 

nu ştiu cum vă descurcaţi 

când de fete nu mai daţi” 

 

 „n-aveți șanse...în cuvinte 

nu ne-oți încurca nicicînd! 

Vali - asă în plăcinte, 

eu asă din cînd în...gînd!:” 

(Luminiţa) 

 

142.  „Mi se pare 

că a venit vremea 

să adun de prin răvăşite 

sertare interioare 

golite pahare 

să aşez teancuri 

paginile cu poezie 

şi să vă invit, ca odinioară: 

-Dacă v-a plăcut bairamul, 

să poftiţi şi mâine seară!” 

 

143.  „care voi, spus bine, noi 

ăştia plini de nevoi 

cu noi fac fetele scor 

şi ne bat mult prea uşor” 

 

144.  „stejărel are dreptate 

într-o lume infernală 

cum am vrut egalitate 

femeia e...mai egală!” 

 

145.  „Mai fârtati, care mai staţi 

la culcare eu mă duc 

vom rămâne cu toţi fraţi 

ne-om întâlni la un suc!” 

 

146.  „iar tu, băietan de Buftea, 

nu te-atinge de stelar 
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c-are colț de stea...amarnic 

ți l-o-nfige-n rimă...clar?!” 

 

147.  „ce dreptate soro dragă 

a zis şi el aşa, în şagă 

mai glumim mai povestim 

într-un zâmbet adormim” 

 

148.  „Vali, staaaaaai! două minute 

și se face mîine, iată! 

Poezia ne suportă... 

la anul s-o facem ...lată!” 

 

149.  „stelaru-i după stejar 

dar ce pune în cântar 

două rime fără grad 

eu sunt stejar, nu sunt brad 

şi am esenţa tare 

şi grade în adunare” 

 

150.  „Vali, dacă nu dansezi 

Atunci în fum de tămâie 

Îţi voi spune-o poezie 

Despre flori ce-or înflori 

Spre duminici de Florii...” 

 

151.  „Azi eu îţi dau dezlegare: 

Pentru vers e sărbătoare!” 

 

152.  „nu o-ntoarce, George dragă 

nici o glumă nu e glumă! 

iar de adormit...brașoave! 

tu???? care nu dormi de-o lună?!” 

 

153.  „Nu mai stau măi, Luminiţa 

mâine încep grădiniţa 

vrei ca să mă bată mama 

că nu mai are gaz lampa?” 

 

154.  „beau sucul dacă-l dai tu 

dacă nu mă jur că nu 

în schimb dau eu o cafea 

nici mai bună nici mai rea” 

 

155.  „așa stejărel, fii tare! 

că mîine, la adunare 

cînd o să ne strige Ada 

precis o să vii cu...lada! 
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(de bere, se-nțelege)” 

 

156.  „egală e puţin spus 

femeia e mult mai sus 

chiar că nu vreau să-i dau nas 

dar e ca paharul ras 

dacă-l mişti puţin se varsă 

şi îţi lasă gura arsă” 

 

157.  „eu la bere nu mă dau 

că berea nu ştiu să o beau 

mai bine cu un vin mai dulce 

te-oi lua cu mine şi m-oi duce” 

 

158.  „de aceea e mai sus 

că e ceva mai egală 

niciodată nu-i de-ajuns 

de-ai pune-o pe orice scală” 

 

159.  „eu de-aicea nu...plecăm 

că-n oglindă uite-s, două, 

și-ntre două, nu te plouă.... 

(am sărit cumva un vers?...hîc!)” 

 

160.  „Gaby, merci pentru dezlegare 

dar e târziu şi nu am răbdare 

s-o lăsăm după -N'VIERE 

când o fi lapte şi miere!:)” 

 

160.  „Gaby, merci pentru dezlegare 

dar e târziu şi nu am răbdare 

s-o lăsăm după -N'VIERE 

când o fi lapte şi miere!:)” 

 

 „chiar pe scala de la radio 

dacă vrei poţi să o pui 

va cânta ca o soprană 

şi atunci, ce-o să mai spui?” 

(George) 

 

 ”Scala din Milano, George, 

nu ajunge pentr-o fată! 

de aceea tu ai grijă 

ia-ți o bodyguard îndată! 

(Luminiţa) 

 

163.  „n-au ăia cămăşi forţoase 

pentru atâţia "emineşti" 
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au asistente frumoase 

le priveşti şi-nebuneşti” 

 

164.  „oameni buni, deja e mâine 

ziua poeziei fuse 

cea mai superminunată! 

fuse fuse...și se duse!” 

 

165.  „ochii voştrii-s luminaţi,  

de o tainică văpaie,  

şi acuma-s aplecaţi,  

chiar la George în copaie 

Vali.. nu mai sta pe vise,  

ştii acum cum vine treaba,  

eu mi-aş consulta planeta,  

şi-aş pleca cu tanti Veta” 

 

166.  „Bine, fetelor, bem bere,  

ziua după Înviere,  

aduc şi-ouă colorate ,  

să facem cetate  

din coji mici,  

pentru furnici. 

Iar dacă va fi să plouă... 

vom încape şi noi : două, 

trei căte vrei! 

Unde-s trei puterea creşte, 

ca-n poveste!” 

 

 „când va vedea mâine Ada 

ce poeți are - de soi! 

o s-o cam gătăm cu șaga 

și-n atelier cu noi!” 

(Luminiţa) 

 

168.  „n-am să spun ci am s-ascult 

ca un peşte-n apă mâlc 

cum îmi cântă-n difuzor 

cântec albastru de dor” 

 

169.  „Fraţilor văd că n-aveţi somn 

Va las doar cu Luminiţa 

Lu, poate te-o fura vreun domn 

S-om juca azi periniţa!” 

 

170.  „Ada doar ne-a întărtat 

şi a fugit la culcare 

şi eu am să plec prin sat 
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să îi iau la LU o floare 

şi-am să i-o dau dimineaţă 

după perdeaua de ceaţă” 

 

 „cu Ofelia-nflorită 

sigur e matriarhat! 

Aurel, las-o pe Veta 

și hai iute la (-n)cîntat!” 

(Luminiţa) 

 

172.  „a apărut şi-Ofelia,  

chiar la mine-n grădiniţă,  

cu-un coş de nuieluţe,  

să ne dea vreo 3 fundiţe” 

 

 „uite-un gentleman cu-o floare, 

Vali, mă cadorisiși! 

difuzorul urlă tare, 

băieții n-au fost omiși... 

eu renunț...tîrzie-i ora, 

s-a gătat și perinița... 

mare îți e, Doamne, flora... 

iar vă pupă Luminița...!” 

(Luminiţa) 

 

175.  „doamnă scumpă şi distinsă 

dar din dar spune o vorbă 

inima mi-e-n piept atinsă 

de aşa dar ce-şi cere slovă” 

 

176.  „mă înclin cu preţuire 

suflet cald şi generos 

gestu-n sine e iubire 

una a omului frumos” 

 

177.  „poate-o fur pe Luminiţa 

şi-am s-o duc la Deva 

şi ve-ţi juca periniţa 

ptr. adam şi ptr. Eva” 

 

 „o, se lasă cu tandrețuri, 

trandafiri, răpiri, sclipici... 

ce-au pățit Doamne băieții?! 

bag seamă...iar vor pupici!” 

(Luminiţa) 

 

179.  „Pentru voi, copii cuminţi,  

să aveţi o noapte bună  
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şi în zori sclipiri de soare,  

poezii în buzunare,  

stele în atelier  

şi în blogul cel poznaş: As!” 

 

 „steaua-n colț își cîntă oda, 

eu în șapte despic firu... 

mi s-a ars în piept dioda... 

dar...important e trandafiru'!” 

(Luminiţa) 

 

181.  „gata şi eu am plecat 

că deja m-a luat somnul 

că şi timpu-i măsurat 

atât cât l-a lăsat domnul 

Noapte Bună, eu vă las 

şi mă culc cu perna-n nas” 

 

 „Gabi, zâna mea cea bună, 

să mă salvezi apăruși! 

ai dreptate...asta sîntem: 

nu copii, ci...bebeluși!” 

(Luminiţa) 

 

183.  „și eu plec...rămînă-n noapte, 

numai Cerberul, stingher, 

să citească tot ce poate, 

ca Luceafărul în cer!” 

 

184.  „Lumi, cu suzeta ta stelară 

Sorbi din ceruri poezie 

Cine oare să nu ştie?!” 

 

185.  „Vali v-a invitat la PERINIŢĂ 

Eu vă invit la o sârbă ... 

Asta ştiu şi asta fac 

un joc vi-l ofer cu drag!” 

 

186.  „bebeluşi neînţărcaţi 

toată ziua gângurind 

şi sugaci neînfricaţi 

vinul bun din sâni golind „ 

 

187.  „deci te-ai dat cu trandafirul 

nu ştiu ce mai pot să cred 

chiar de vrei să despici firul 

altă....diodă, nu-ţi prevăd” 
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 „eu v-am spus doar noapte bună, 

v-am pupat de zece ori, 

ce-aveți măi copii cu mine?! 

nu vreau suzete, nici flori!” 

(Luminiţa) 

 

189. „nu ştiu ce au alţii cu tine 

dar eu ţi-am pus gând rău 

acum când e miezul nopţii” 

 

190.  „ora unu a venit 

s-a dus lumea la culcare 

nu ştiu cu ce am greşit 

de-am rămas singur sub....lună. 

NOAPTE BUNĂ, NOAPTE BUNĂ” 

 

191.  „ai plecat la culcare 

însă totuşi te-ai întors 

cu "Bună dimineaţa" în spinare 

şi cu somnbul în ochi tors” 

 

192.  „bună soare dimineaţa! 

asta zic şi eu viaţă! 

văd aici un nou record! 

toţi într-un acelaşi cord 

poezie în acord!” 

 

193.  „bună dimineaţa Sori, 

vă întreceţi în scrisori, 

eu acum în dimineaţă 

am 110 mesaje-n faţă, 

beau cafeau şi citesc 

pe toţi cu drag vă iubesc.” 

 

 „'neaţa bună, Mari, Ada, 

am ajuns de la servici 

că unii mai şi muncesc noaptea 

nu stau şi compun poezii 

mamă, ce activitate! 

frate, câţi insomniaci! 

versurile merg pe roate 

iar noi suntem saltimbanci” 

(Mirela O.) 

 

195.  „eu vă zic: o zi frumoasă 

să intre la voi în casă!” 

 

196.  „au trecut vreo şapte ore 
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de când plecai la culcare 

văd că v-aţi cam potolit 

numai Ada a venit 

de-asta vă zic: 'neaţa bună 

pe astă glie străbună 

poate azi începem iară 

însă s-o lăsăm spre seară 

ziua mergem de muncim 

şi spre seară ne-ntâlnim 

şi putem face bairam 

că nu ne costă vreun ban” 

 

197.  „Renăscând speranţa moartă 

şi dorinţa-n seri senine 

mi-ai da aripi să pot spune 

vreau să mai existe maine” 

 

198.  „Însă de nu eşti acela 

ce mă-mbată de iubire 

eu tot îţi întind o mână 

şi mai zic doar: Carpe Diem!”  

 

199.  „Vin şi eu într-un târziu  

şi salut pe toată lumea  

şi nu în ultimul rând  

poezia şi pe cei care o scriu!  

Uneori piedicile puse de viaţă  

sunt de fapt un impuls  

de a merge înainte” 

 

200.  „Toată noaptea am jucat, 

Mi s-au rupt nojiţele, 

Am stat pân’ le-am reparat 

Şi-au venit băciţele, 

Cu caş proaspăt şi cu urdă, 

Duruie şi au şi flori, 

Dur, dur, dur, cum să fiu surdă, 

Am stat trează până-n zori !” 

 

201.  „Bună dimineaţa! 

mi-a căzut faţa, 

aţi bătut recordul 

cu calculatorul...” 

 

202.  „Miha e cu guiness bookul 

gata să ne-omologheze 

că am spamat azi-noapte blogul 

şi-am urcat pe metereze” 
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203.  „după ce o noapte-aţi stat 

dând de duşcă ţuică, vin 

voia bună-aţi terminat 

tocmai când voiam să-nchin 

ceva versuri pe trezie 

nu din aburi de alcool 

soarele pe cer se suie 

timpul nu mai e "nasol" 

treziţi-vă să-l vedeţi 

vom striga cu toţi în cor 

'neaţa bună măi băieţi! 

neaţa bună fetelor!” 

 

204.  „cine zici că doarme iară 

chiar şi george s-a trezit 

aşa că vino şi-nchină 

cu un vers de....bun venit” 

 

205.  „care vreţi care puteţi 

să strigăm cu toţi în cor 

'neaţa bună mai băieţi! 

'neaţa bună fetelor!” 

 

206.  „vă invit la o cafea 

fără ea nu văd nimic 

sunt mahmură fără ea 

credeţi-mă când vă zic...” 

 

207.  „poate e mai bun un ceai 

de fructe sau de slăbit 

cafeaua o beau în rai 

şi-acum m-apuc de iubit” 

 

208.  „e deja amiazul frate 

lumea unde a plecat 

am trecut de-nviorare 

nimeni nu s-a mai sculat, 

şi Săndel s-a deşteptat 

i-a cântat deja cocoşu 

însă George într-un târziu 

a aprins pipa lui moşu 

lângă un vin ghiurghiuliu” 

 

 „vă ajunge, dragii mei 

aţi făcut prin vers de toate 

şi cu ele şi cu ei, 

de cu zori şi hăt în noapte 
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adunaţi tot ce-aţi muncit 

şi legaţi în sfântă carte 

răsplata...veni-va-nmiit 

de la cine o împarte” 

(Ana) 

 

Vă iubesc pe toţi, vă admir şi vă preţuiesc. Vă doresc multe nopţi ca noaptea trecută! 

 

Cu prietenie, 

Ana Maria Gîbu 

Martie 2010 

               

 

 

3.  w.w.w.LIRA21                   INTERVIU- SELECŢII 

 

                  Literatura online- are sau nu perspectivă? 

 

Interviu realizat de Cenaclul Lira21, prin admin Cristina Ştefan şi Editura ARTBOOK, întrebările  sunt adresate 

de editură prin Alexandra Ştefan, master în RP şi comunicare. Acest interviu este menit introducerii unui capitol 

nou în literatura română, mai mult sau mai puţin recunoscut de teoreticienii de azi, literatura online. 

 

 

1.    Ce înseamnă pentru dumneavoastră literatura online? Cum aţi descrie în cateva cuvinte aceasta formă de 

exprimare artistică din mediul virtual? 

2.    O poziţionati diferit faţă de literatura tipărită? De ce? 

3.    Este literatura online independentă? Sau are nevoie de un suport tipărit pentru a o valoare mai mare? 

4.    Ce v-a oferit literatura online până acum? ( În sensul împlinirilor, al realizarilor şi al satisfacţiilor intelectuale) 

5.    Ce influenţă a avut Cenaclul Literar Online Lira 21 asupra eului dumneavoastra creator, asupra tehnicilor de 

creatie si a traseului literar pe care îl urmaţi?dacă sunteţi membru activ în Cenaclul literar online Lira21 

6.    Cum vedeţi literatura online în viitor? Credeţi că va suferi schimbări, caderi sau o influenţă din ce în ce mai 

mare în rândurile scriitorilor şi cititorilor?  

 

AU RĂSPUNS: 

BORIS MEHR 

ADRIAN GRAUENFELS- ISRAEL 

VIOREL GONGU 
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GEORGE GÎTLAN 

CORNEL MĂRGINEAN 

OTTILIA ARDELEANU 

CAMELIA IULIANA RADU 

ANY TUDORAN 

Scriitorii care au răspuns sunt active în reţelele literare, au volume publicate in paper, sunt promovaţi de reviste şi 

alte publicaţii on line, comentează textile colegilor de site+uri cu pertinenţă şi experienţă. Toţi cu vârsta de peste 

40 de ani. 

La întrebarea ce este literature online, Camelia Radu are o definiţie realistă cu avantaje şi dezavantaje în 

această muncă şi pasiune de a contribui literar la cultura globală: 

“Există biblioteci, articole de specialitate, evenimente literare online, cenacluri, omenirea se mişcă vertiginos. Este 

cea mai simplă modalitate de exersare a comunicării ample şi a exprimării literare. Un atelier de creaţie global, 

supra-extins. Există şi mult balast, dar motoarele de căutare te ajută în selecţie. O problemă ar fi apariţia 

dependenţei, care azi e tratată medical, pentru că te poate îndepărta de realitatea directă, de experienţa 

personală a contactului viu. Altă problemă ar fi faptul că nu sunt încă puse la punct modalităţi eficiente de 

protejare a creaţiilor personale şi te poţi trezi, aşa cum de altfel am paţit chiar eu, ca munca ta să fie însuşită de 

alţii sau preluată fără a fi precizată sursa. Creaţiile ajung folclor virtual, iar autorul - ignorat, eventual devine 

plagiatorul plagiatorului.” 

Iată şi o definiţie care ţine mai mult de comunicarea creţiei şi mai puţin de deţinerea tehnicii literare la Ottilia 

Ardeleanu 

 

“Literatura online este locul în care mă retrag atunci când vreau să iau aer. Mi se pare un spaţiu reconfortant în 

care te poţi plimba, poţi să alegi pe care alei să o apuci şi pe care bancă să zăboveşti în lumea propriilor gânduri, 

conversând ca de la suflet la suflet şi ca de la minte la minte cu cei cu care ai ceva în comun: literatura.” 

O poziţionati diferit faţă de literatura tipărită? De ce? 

La această întrebare colegii scriitori au răspuns asemănător, da, există certe diferenţe între literature online şi cea 

din librării şi biblioteci, deşi sunt site+uri de literatură cu biblioteci formate, foarte complete în căutarea literaturii 

contemporane, cu mii de scriitori arhivaţi. 

Veronica Pavel Lerner din Canada are un răspuns echilibrat la această întrebare: 

 “ E interesant de studiat reacţia cititorilor la cele două feluri de prezentare a literaturii, pe hârtie versus online. 

Fac parte dintr-un grup local de scriitori (locuiesc într-o suburbie din Toronto, Canada). În acest grup sunt scriitori 

între 16 şi 85 de ani. Bineînţeles că s-a discutat acest subiect şi s-a constatat că tineretul preferă lectura pe 

“kindle” (carte electronică), iar cei trecuţi de 50 de ani preferă volumele pe hârtie. N-aş poziţiona diferit literatura 

electronică de cealaltă. E o chestiune  de obişnuinţă. În acelaşi fel în care s-au rărit scriitorii care scriu de mână, 

tot aşa se vor înmulţi cititorii de literatură online. Accesibilitatea literaturii online e mult mai mare decât a cărţilor 

tipărite şi s-ar putea ca tocmai acest factor să compenseze lipsa de disponibilitate a cititorului, care e simultan 

atras de multe alte “oferte” electronice. ”   
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Adrian Grauenfels, surprinde statistic aceste diferenţe: 

“Ca inginer mă uit la datele statistice. Se ştie că sexul şi scandalul vând literatura mai bine decât orice. Un text 

elitist este repede abandonat. Am văzut reviste pe net, foarte bune, văzute să zicem, de circa 500 de cititori. 

Timpul mediu "acordat" este sub 2 minute per cititor. Nimic serios nu se poate citi în 2 minute. Netul rămâne ideal 

pt o informare rapidă şi socializare-surogat, pentru schimb de impresii,  fotografii şi discuţii superficiale pe chat. 

Nu cred că lectura este partea tare pe net. În schimb resursele informatice, maşinile de căutare, hărţile 

online, ştirile online, dicţionarele, informaţia medicală, vremea, cursul valutar, bursa, etc au devenit  

indispensabile şi uneori chiar SALVEAZĂ VIAŢA unora. 

Este literatura online independentă? Sau are nevoie de un suport tipărit pentru a o valoare mai mare? 

 

Toţi intervievaţii susţin că varianta literaturii online trebuie sa fie urmată, dacă este valoroasă de tipărirea creaţiilor 

pe hârtie. Altminteri nu ar avea scop şi finalitate. 

“Consider că fără un suport tipărit nu şi-ar avea rostul, nu şi-ar atinge scopul, n-ar cunoaşte desăvârşirea actului 

literar concretizat într-o carte de hârtie.- George Gîtlan. 

“Exact, literatura online trebuie să fie urmată, în partea ei valoroasă, de trecerea pe forma tipărită-Boris Mehr 

“…dacă ne-am imagina o catastrofă mondială (aşa cum se tot vehiculează prin presa inflamată de obsesia 

audienţei), în care sursele de energie să fie afectate, o carte apărută online se va pierde, ca orice informaţie 

virtuală, de altfel, pe când o carte tipărită ne va însoţi cu înţelepciunea ei şi la lumina lumânării. Ca mod de 

manifestare însă, valoarea unei idei rămâne aceeaşi atât pe hârtie, cât şi pe suport electronic. Generaţia fuzzy, 

cea cu gandire digitală, preferă cu siguranţă varianta online. ”– ” Camelia Iuliana Radu 

4.Ce v-a oferit literatura online până acum? ( În sensul împlinirilor, al realizarilor şi al satisfacţiilor intelectuale) 

Această întrebare a provocat răspunsuri sincere date fiind dezavantajele create de anonimatul celor care 

comnetează textile postate, mai mult sau mai puţin pertinent, în unele cazuri şi unele site+uri facându+se apel la 

vulgarităţi, maliţiozităţi, chiar cu scopul anulării personalităţii autorului sau pur şi simplu din amuzament răutăcios. 

“Mi-a oferit unele satisfacții, dar și mulți nervi, din cauza unor necunoscuți răuvoitori. Totuși , nu pot să 

generalizez și îmi place să particip la viața unor site-uri”.-Boris Mehr 

“Colaborez, de câteva luni, la revista “Vatra Veche” scoasă de Nicolae Băciuţ la Tg. Mureş. N-am văzut niciodată 

revista în formatul pe hârtie. Dar în cel electronic e superbă. Calitatea materialelor şi a ilustraţiilor este 

remarcabilă. Chiar mă întreb dacă forma tipărită are ilustraţiile tot colorate, ca cea electronică. “Colecţionez” cu 

plăcere revista, în varianta electronică, de ce nu? Frecventez şi siturile literare, care au avantajul comentariilor 

ad-hoc. Am învăţat multe. Satisfacţiile intelectuale vin însă numai când schimbul de idei se face între oamenii 

interesaţi în dialoga, nu numai în vânarea de complimente şi satisfacerea propriilor orgolii. Lira 21 e, din acest 

punct de vedere, un loc unde am avut –si sper că voi mai avea-  împliniri intelectuale.”   – Veronica Pavel Lerner 

“Despre literatura online, dar numai pe Lira21, pot spune că mi-a oferit posibilitatea să mă confrunt cu alte păreri 

şi m-a ajutat să corectez multe din stângăcii.”- Viorel Gongu 
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“Debutul literar într-o antologie de autori (Lira în patru puncte cardinale), prezenţa în cea de-a doua antologie a 

Lirei21 (Poetic@) urmată îndeaproape de primul meu volum de autor (Nopţi inodore) continuând cu cel de-al 

doilea volum de autor (Poeme la lumina gleznei tale), după care a urmat: (Hemoragie în vers alb), (Pome pentru 

Sara). Volume in lucru: (Viata ca o usa), (Erotica) selecţii poeme erotice”-Geo Gîtlan 

“Pofi fi poeţi răi şi certăreţi? Vă întreb. Oare ce farmec mai are poezia, în sinea ei cea mai sine, scrisă de către 

poeţi răi şi certăreţi? Virtualul nu poate rezolva această problemă, cea a omului social cu instinctele lui fireşti şi nu 

prea literare, legate precum tinichiaua de coada câinelui. 

În cei 11 ani de publicări în virtual, am încercat să nu mă amestec niciodată în ceva care nu ţine de literatură şi să 

nu alunec în ceea ce am descris mai sus.  

Da, am avut mult de câştigat şi în multe direcţii. Calea online, este o şcoală care, cu bune şi cu rele, merită 

străbătută. Am adunat aceste scrieri publicate în aceşti ani în spaţiul virtual, până acum, în două cărţi, ambele 

publicate la Cluj, la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Cartea ,,Eseuri despre înţeles,, în anul 2010 şi cartea ,, 

Originile energiei - trei întrebări despre energie,, în anul 2013..” -Cornel Mărginean 

Ce influenţă a avut Cenaclul Literar Online Lira 21 asupra eului dumneavoastra creator, asupra tehnicilor de 

creatie si a traseului literar pe care îl urmaţi?dacă sunteţi membru activ în Cenaclul literar online Lira21 

Am formulat această întrebare tocmai pentru a şti căile de a merge mai departe în această întreprindere numiotă 

lira21 şi am sperat în răspunsuri dezlegate de prietenie, de inţelesuri commune ale activităţii noastre cenacliere, 

fondată pe principiul enunţat şi de N. Manolescu. 

Scriitorii contribuie la cultura română, comunităţile literare trebuie să aibă susţinere din toate punctele de vedere.  

 

Răspunsuri: 

 

 

“Sigur că sunt membru activ, admin fondator, a fost o idee minunată, a răspuns unor cerinţe de colaborare literară 

lărgită, dar Lira21 are avantajul de a proteja creaţiile literare, iar stilul este lucrativ, axat pe munca în echipă şi mai 

puţin pe trimis bezele”.-Camelia Iuliana Radu 

“Lira21 este un fenomen literar care a reușit mai ales să stârnească entuziasmul, dorința de a scrie, de a scrie 

bine, o școală blândă de poezie, unde cu multă răbdare și timp chiar și celui mai inhibat eu liric i se acordă șansa 

unei mari deschideri, bineînțeles dacă există și o fărâmă de talent, nu întotdeauna suficient dacă nu este cultivat 

și întreținut, altfel tot suportul tehnic și timpul alocat cu generozitate este inutil”.- Any Tudoran  

 

“M-a ajutat sa-mi găsesc o identitatea literară, să-mi cizelez scriitura care înainte de Lira21 era una comună, fără 

o amprentă proprie, practic mi-a deschis o nouă perspectiva asupra ideii de poezie, precum şi oportunitatea de a 

publica paper”.- Geo Gîtlan  

“Sunt membru activ al lirei şi aceasta, Lira21, m-a ajutat prin observaţii pertinente pe care , adesea, mi le-am 

însuşit. Au fost şi puncte de vedere pe care nu le-am agreat dar nu mi-a impus nimeni un stil sau o părere”.- V 
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Gongu 

Cum vedeţi literatura online în viitor? Credeţi că va suferi schimbări, caderi sau o influenţă din ce în ce 

mai mare în rândurile scriitorilor şi cititorilor?  

 

Despre viitorul literaturii online, s-au pronosticat lucruri interesante, îndeajuns de optimiste ca perspective. 

“Regret că nu sunt mai mulți scriitori din USR, din alte asociații , prezenți  pe online, există o inerție, o temere, 

cred că pe viitor încrederea în  site-urile literare se va consolida”- Boris Mehr 

“Volumul informativ trebuie să scadă pentru simplul motiv ca timpul modern se reduce, răbdarea e redusă şi 

excitaţia mentală în căutare de noutate. Lozinca mea este: acel mesaj care nu se poate transmite în 10-20-30 de 

rânduri, să nu fie transmis de loc. Romanul fluviu va dispare. Nuvela scurtă, umorul, clipul şi textul interactiv vor 

rămâne. Arta va deveni rapidă şi mereu înlocuită de noi experimente. Şi în final: Cred că graniţa dintre scriitor-

cititor va dispare total, toţi vom deveni consumatorii şi producătorii materialului informatic. Care va apare şi 

dispare cu viteza luminii ca să facă loc următorului produs şi aşa mai departe.Cartea de tip Guttenberg va deveni 

raritate, o curiozitate de pus la muzeu”-Adrian Grauenfels 

   “ În viitor literatura online se va dezvolta în detrimentul cărţii scrise fapt ce va duce la o scădere drastică a 

cantităţii de literatură pe hârtie. Eu cred că receptarea unui text lecturat pe hârtie diferă de nivelul de percepţie în 

urma lecturii pe un monitor. aşa cum a scrie direct pe PC mi se pare neproductiv pentru că sunt expresii, idei, 

variante, pe care odată şterse de pe computer nu ţi le mai dă nimeni înapoi, pe când linia aceea trasă peste un 

text abandonat este o barieră pe care o poţi ridica oricând şi să salvezi un text sau o idee de valoare. 

            Până când sistemul de învăţământ românesc nu se va schimba, nivelul literaturii va coborî şi va încerca 

prin deviaţii, aşa cum natura încearcă prin accidente genetice, să producă noi forme de manifestare”.V. Gongu 

  “Instrumentul tehnic va fi din ce în ce mai perfecţionat, pentru că este fabricat pe banii unor firme mondiale, 

adică cel ce oferă comunicarea on-line, dar conţinutul acestei literaturi va evolua pe o cale ce nu ţine nici de on-

line şi nici de cartea tipărită. Se crede, că poate însuşi mentalităţile şi gândirea omului vor lua o turnură 

determinată de ,,fenomenul online,,. Nu ştiu. Calea dezvoltării interioare a ceva uman, cum este literatura, este pe 

bună dreptate, cea dintre minte şi inimă. Această idee este descrisă de însuşi Dalai Lama. Eu o aplic acum 

viitorului literaturii. ”- Cornel Mărginean 

 

“existenţa virtuală va fi o realitate cotidiană. Asta va schimba mult mentalităţile, stilurile, modul de relaţionare, 

exprimarea, limba. Va schimba tematica şi va restructura nevoile publicului, genurile literare vor cunoaşte o 

restructurare dramatică. Cine se va adapta, ca scriitor, va rămâne în atenţia cititorilor, cine nu, va fi nevoit să 

accepte că face parte din trecut. Din acest motiv, critica literară va fi prima care, dacă nu se va adapta viitorului, 

va muri. Bazele de date virtuale devin tot mai mari, scrisul cred că va trebui să fie acceptat ca activitate de masă, 

iar valorile acestui viitor vor avea cu totul alte dimensiuni decât cele de până azi”.- Camelia Radu 

“Va avea un impact foarte mare, aș spune un impact tsunami asupra culturii, cultura fără frontiere, cultura la 

îndemâna cititorului fără taxe și impozite, scriitorul viitorului cu siguranță nu va avea beneficii materiale din scris.”  

Any Tudoran 

Cu speranţa că acest interviu a însemnat o abordare curajoasă a literaturii online, personal am căpătat încredere 

că se poate realiza calitate literară chiar pe internet, fie din amatorism sau pasiune pornită,  fără a face bani din 

această activitate ci doar ca morală a conştiintei artistice a oamenilor talentaţi şi a celor talentaţi în a-I selecta. 
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Cristina Ştefan. August, 2013 

Prezentări de carte ale editurii ARTBOOK și  ale autorilor din Cenaclul Lira21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

 

VII. Prezentări de scriitori și cărți la editura artbook 

 

1. CORNEL ARMEANU- a fost și rămâne un poet admirat și iubit în Lira21.  

Scriam în Jurnalul de lectură: 

Am descoperit, azi,  un poet pe nume Cornel Armeanu. Întâmplător, prin intermediul poetului Costea Velea care 

îl admira cu ani în urmă. În comunism i se refuzau publicările însă nu reiese din ce-am vizionat pe diferite siteuri, 

dacă volumul ‘’Călător între două lumi’’ a mai văzut lumina tiparului până în zilele noastre. Scrie risipit pe diferite 

siteuri pe internet, o poezie în dulcele stil clasic dar cu unele abateri de la canoane, demonstrând talent ludic. 

L-am  lecturat în ritmul foşnetului toamnei prin frunze, dată fiind cursivitatea extraordinară a versului, surpriza 

unor cuvinte folosite în pură artă poetică, în forme de stil originale lui, neavând alt efect decat transcrierea plastică 

a acestuia. 

Pornind de la motto-ul volumului:” Ca să poţi curăţa trandafirii  de spini, nu uita să te speli cu iubire  pe faţă”, ştim 

că avem de-a face cu “gândire lirică’’ şi nimic nu ne mai opreşte pe această albie până la final. 

Poezia <<Otombrie>> deţine paleta coloristică integrală dar şi implicarea eu-lui liric în profunzimea tristeţii  ca 

rană deschisă. 

La sărbătoarea mierii demult n-am fost prezent, 

Veşmintele pe mine sunt roase de furtună. 

Ori frunza mi-e rănită, ori prea incandescent 

E ochiul înserării pornit să mă răpună. 

Metrica perfectă a versului înainte de a releva, atenţia cu care se respectă canoanele poeziei clasice, are un 

mesaj subliminal, avertizor filozofic, o metafizică provenită din ancenstrala liră a deşertăciunii vieţii iar poezia  

‘’Don Quijote”: 

De caleaşca de ceară nu v-atingeţi nicicum 

S-ar putea să vă crească între degete plânsul 

Cavalerul pe haină poartă-o floare de fum, 

Dar mai poartă o floare de lumină în dânsul. 

 

este exact forma iluminării pentru care poezia i-a fost refuzată de editurile cenzurate. Metafore ce uluiesc cu  

puterea  de expresie.  
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Mai departe pe aleea poetului Cornel Armeanu întâlnesc real spiritul său poetic în poezia ce dă titlul volumului 

Călător între două lumi, poezie de factură filozofic-existenţială, fiind decantat însuşi destinul poetului între două 

lumi, între două lumini, cu alegerea tăcerii ca nonvoinţă. 

Şi viaţa îşi vede de drum. Cine sunt? 

Mă trage de mână-napoi un cuvânt. 

Am vrut să vă spun... dar mai bine să tac! 

La marginea lumii statuile zac. 

Poezii dedicate lui Esenin, Bacovia, Van Gogh, Cincinat Pavelescu dovedesc problematica  poetică integrală pe 

care o susţine autorul în chip profesionist şi  liric normat.Citind am descoperit şi motivaţia acestui gest al meu 

voluntar (nu ştiam nimic de acest poet până azi) constând în descoperirea clik-ului la mine: Cornel Armeanu 

cântă ploaia Şi mai  am impulsul să strig:  -  Cântă ploaia, tovaraşi! Lasaţi-l să vă ude bine! 

Ploaia mea, de care nu m-aş mai despărţi în vers, dar mi-e teamă ca agasez cititorii, este înalţată şi de Cornel 

Armeanu la rang de muză divină: 

Nici chiar călcâiul nopţii, acum, n-ar mai putea 

Să rupă-n două spinul care mi-a sfâşiat 

Şi tălpile şi pieptul şi toată pacea mea. 

De câte ploi te caut... şi cât te-am căutat! 

Dacă nici aceste versuri nu vă vor convinge de veritabilul acestui poet, atunci e bine să apreciem ce merităm a 

avea ‘’valoare’’ în poezie. 

Dacă cineva îl poate contacta pe poetul Cornel Armeanu, cred ca e în jur de 60-63 de ani astăzi, şi cred ca e 

dintr-un judeţ din sudul ţării, rog frumos să-i transmită ca un cititor i-a scris admirativ,  fără a avea pretenţia ca  a 

scris referinţe critice, că il consideră recunoscut ca poet consacrat şi-l preţuieste. V-aş fi recunoscătoare. 

 

Cristina Ștefan, Noiembrie 2009 

  La lansarea volumului Labirintul iubirii - Cornel Armeanu 

 

Tradiţionalist în conceperea stilisticii poetice, romantic în concepţia artistică, poetul Cornel Armeanu îşi 

desfăşoară opera pe o îndelungată perioadă de timp, optzecist înveterat şi douămiizecist activ pe site-urile 

literare. 

Acum revine cu un volum incitant „Labirintul iubirii” în care temele sale predilecte integrează propriul univers liric 

distinct: mitul androginului(senzualitatea) , iubirea, arta, motivele biblice, elogiul creaţiilor preferate (Nichita 

Stănescu), dedicaţii persoanelor dragi, dau lecturii adevărate lecţii ideatice şi de virtuozitate prozodică. 

În cel mai firesc gest poetic, în anul de graţie 2011, Cornel Armeanu alege ca temă de meditaţie iubirea şi 

omagial femeii ca fiinţă iubită îşi descoperă în acest labirint sentimental propria identitate. 

Poeziile din acest volum alcătuiesc un discurs unitar, erosul desfătând inefabil sensibilitatea lectorului.  

Muzicale, ritmice, ca incantaţii în nuanţe eminesciene, poeziile iubirii pătrund în chei originale în întreaga tradiţie a 

liricii poeziei de dragoste. Femeia iubită, mireasa din Alcatraz, neliniştea întrebărilor, luna albastră, toamna 

sărutului pierdut, orhideea destinului, dorul de ploaie pe câmpul de stele, sunt armoniile care în dimensiuni 

mitologice dau labirintului poetic hotarele universului auctorial. 

„Într-un târziu,/ M-am prăbuşit cu ochiul peste tine, /Mai plin de puteri/ Şi mai încrezător în faţa Creaţiei.” 
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Pasional lamentat ca într-o tensiune spirituală demnă de efervescenţa marilor creaţii, Cornel Armeanu găseşte în 

actul său poetic însăşi neliniştea dătătoare trăirii. 

„Să mă pierd cu tot cu moarte /Până dincolo de maluri,/În neliniştile mele” 

 

Spunea E. Cioran: „Câtă vreme suferi, nu de a trăi printre oameni,ci de a fi om, cu ce drept ai face din neliniştea 

ta o culme?” Cornel Armeanu ar răspunde: 

„Cu dreptul meu de poet!” 

 

 

Cristina Ştefan 

6 ian 2011 

La despărțirea de lumea pământeană, Lira21 a plâns, Carmen Tania Grigore a strâns corespondeța postată în 

Lira21 și cuvintele poetului vor rămâne în această carte ca semn de dragoste și omagiu. 

 

„În urma mea rămâne pasul - deasupra leagănul şi vatră”- Cornel Armeanu 

 

( dialog extras din comentariile unui suflet îndrăgostit de cuvânt, veșnică amintire, Om bun!) 

  

 

Dragii mei prieteni, îmi pare rău că starea sănătăţii mele nu-mi permite să-mi fac prezenţa pe 

site zilnic, aşa cum o făceam nu multă vreme în urmă. Starea sănătăţii mele este destul de 

complicată, însă nu aş dori să dramatizez situaţia. Important este că „încă mai respir” şi mă 

rog bunului Dumnezeu să trec cu bine peste toate problemele cu care mă confrunt. Abia în 

seara asta am intrat pe site şi m-am bucurat tare mult că laboratorul de creaţie Lira 21 îşi 

continuă activitatea. De asemenea, în legătură cu modesta mea contribuţie la bunul mers al 

cenaclului, aduc pe această cale mii de mulţumiri dragei noastre Cristina Ştefan care, cu 

ochiul său critic, a reuşit să facă o selecţie emoţională din creaţia mea pentru viitoarea 

antologie Lira 2012. M-aş bucura foarte mult să ne revedem la lansarea din primăvară. Dacă 

va fi tot prin mai, sper ca până atunci să mă mai întremez cât de cât. Cele mai înalte gânduri 

tuturor şi îndemnul de a nu abandona ceea ce aţi început. Cu drag şi dor de voi, Cornel 

Armeanu 

 

* Mulţumesc, Anita. Ce m-aş face eu fără tine? M-am înhămat la o grea misiune... nu-i aşa 

de simplu să poţi pătrunde în lumea lor. Avantajul meu ar fi acela că am trăit printre ei şi îi 

simt. Iar ceea ce încerc să fac acum, este un omagiu adus (desigur, în propria-mi viziune) 

mentorului meu, marele Miron Radu Parascivescu. Mulţumesc mult pentru susţinere. Când 

cartea va fi gata, sper s-o şi public, ţi-o voi trimite prin poştă. 

* Mulţumesc, Sorin, pentru perceperea mesajului. Mulţumesc, Andrei, pentru observaţie. 

Poate că, la prima citire, unele pasaje sunt mai puţin liricizate. Sunt de acord cu tine. Dar 

când îţi propui să „povesteşti” o legendă, trebuie să ştii unde (şi cât) să apelezi la metaforă. 

În încercarea mea, am încercat să aduc elemente noi; nu doar povestea Andromedei, ci 
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toată istoria perseidelor, începând cu Zeus. Din punctul meu de vedere, nu mulţi cunosc 

legenda iar „re-povestirea” acesteia sub o nouă formă, într-o nouă interpretare, ar fi un prilej 

de cunoaştere pentru cititorul de poezie. Poate că unii dintre noi cunosc povestea, într'un 

număr relativ limitat, mă refer la lumea academică sau la cei ce-au studiat mitologia. Eu m-

am adresat cititorului de poezie, în general, nu doar celor avizaţi. Prin aceasta, sper că am 

dat un răspuns justificativ atât lui Stela cât şi Cristinei. Cu dragoste, Cornel 

* excelent poem... dar nu-mi place, nu-mi place deloc cuvântul narcisist... parcă m-ar viza şi 

pe mine... şi d'asta nu-mi place. cred că s-ar putea găsi un cuvânt mai robust 

* nu le şterge, Cristina... e amuzant! deşi, sincer să fiu, îmi displac astfel de contre. nu cred 

că ar trebui să ne dăm „şmecheraşi”... e ţara plină de ei... dar noi suntem creatori şi truditori 

cu cuvântul hai să fim noi şi să nu ne mai înţepăm, nu asta e menirea noastră 

* nu lua în seamă ce-am zis... mă refeream doar la „arhitectura” textului poate că nu m-am 

exprimat eu bine... n-ar fi vorba de ceva forţat, ci de contextul în care ai plasat versul şi eu 

scriu din pilde când inima îmi cere, şi sunt şi curios ce-mi vor mai prezice cuvintele ne-spuse 

nu mai am nimic de „cârcotit”, vorba lui George mergem mai departe, aşa cum gândim, cum 

simţim... 

* în drumul spre eternitate sunt multe vămi de trecut... mă încântă coerenţa discursului 

singura observaţie ce aş avea-o, ar fi aceasta: „metafore-pilde şi cuvinte curioase” mi se 

pare un pic forţat 

* Voi începe cu Maria Lătăreţu...ar fi multe de povestit. Această mare doamnă a cântecului 

popular românesc, numită "Privighetoarea Gorjului", "Crăiasa cântecului românesc", "Regina 

cântecului românesc”, a fost nu doar o simplă interpretă de folclor autentic. Toate piesele 

sale sunt creaţii autentice, sau prelucrări trecute prin filtrul propriei simţiri. Marile personalităţi 

ale vremii, referindu-ne la muzica de gen, cum ar fi: Maria Tănase şi Ioana Radu au apelat la 

Maria Lătăreţu preluând cântecele sale. Poemul lui Andrei Majeri îl percep din această 

perspectivă. Aici aş vrea să-l contrazic pe Ionuţ Caragea: „Poezia nu este o sculptura ce 

asteapta sa fie descoperita in muntele de marmura” Spre deosebire de sculptură, care redă 

ochiului un anume contur, poezia este o perpetuuă frământare cu sine. Prezenţa Mariei 

Lătăreţu în text nu este întâmplătoare. Din punctul meu de vedere, este un poem excelent şi 

m-aş bucura să citesc şi alţi poeţi luându-şi în cârcă o astfel de responsabilitate - sinceritatea 

şi debarasarea de inhibiţii tehnice, după cum, din păcate se uzitează în ultima vreme în 

poezia românească. 

* Cristina, te fac „vinovată” de sinceritate. Motivul biblic atât de bine redat, mi-a tăiat 

răsuflarea. N-am bănuit că poţi avea atâta forţă! Sincer îţi spun, te felicit din inimă! cu drag, 

Cornel 

* cutremurătoare rugăciune! altceva nu mai am nimic de adăugat iţi mulţumesc, Jeanette 

* Te înţeleg, Any... Dulcele stil clasic nu se lasă adorat cu una cu două... Trebuie să-l cânţi 

pe alte corzi ale inimii... Sigur, încercarea ta aici, mă bucură... însă vor trebui respectate cu 

sfinţenie cele două reguli de bază: - piciorul metric - rima George are dreptate, pălmi/psalmi 

fiind un cuvânt monosibalic, în cazul de faţă nu este rimă. Nu va fi suficient să ne referim 

doar la ultimele două litere „mi”... În cazul de faţă, rima cade pe ultimele trei litere... ori, „ălmi” 

cu „almi” nu e rimă De asemenea, granit nu rimează cu argint. Fiind vorba de două cuvinte 

bisilabice gra-nit/ar-gint, „nit” nu rimează cu „gint” Rima trece/rece... şi eu sunt de părere că 

este cam uzată. Cam atât, deocamdată 

* Viorel, mulţumesc mult pentru aprecieri. În acest poem nu-i vorba despre anumite relaţii 

personale. În mentalul cititorului această percepere a venit de la informaţiile ce le-am dat 

despre prietenul meu, pictorul Titus Petruse. Mesajul este cu totul altul. Este o secvenţă a 

realităţilor de-atunci. Câinele este doar un simbol al suferinţei. Versul final cred că spune 
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totul: „Doar poza mea cu câinele-o mai am.” De atunci până acum, nimic nu s-a schimbat... 

De aici şi titlul poemului... Acelaşi târg de altădat' 

*remarc aceste versuri care cred că spun totul: „nu şterg cu buretele trecutul. nu consimt ideii 

de eternitate. n-am nimic de vânzare.” Îmi aminteşte de o poezie a mea din Labirintul iubirii: 

„Viaţa mea nu-i de vânzare” 

* n-am de unde să ştiu. eu m-am reîntors în ţară abia în 2007. 

* Da, Cristina, aşa este. Titus mi-a fost ca un frate. Pentru dezlegarea „misterului” iată aici 

câteva informaţii: Extras dintr-un interviu dat de regretatul poet Claudian Cosoi, în revista 

„Nord Literar” – Baia Mare, nr. 4, (35) apr. 2006 Ştefan Jurcă: Înainte de Revoluţie, în 

cotidianul local ai publicat cronici plastice, în speţă despre plasticienii tineri. Care a fost ideea 

pe care ai urmărit-o? Claudian Cosoi: Îmi pare rău că nu am scris despre Titus Petruse, dar 

o voi face după ce se va materializa un gând mai vechi, expoziţia „Daruri” alcătuită din lucrări 

ale artistului oferite prietenilor. Din păcate, toată truda vieţii sale Titus a dăruit-o prietenilor, 

sau… deseori, şi-a vândut tablourile pentru doar 200gr de untură şi-o pâine neagră. Iar când 

ne întâlneam, din bucata sa de pâine îmi dădea şi mie. A murit asasinat de Securitate. 

Următorul pe listă eram eu. Apropiaţii mei cunosc povestea. Când voi ajunge la Baia Mare, 

voi încerca să fac lumină şi să „recuperez” atât cât voi reuşi, măcar vreo câteva imagini foto 

de pe pânzele lui Titus Petruse. Poate nu greşesc a spune că a fost unul dintre cei mai buni 

buni pictori ai vremii. Renumitul Mihai Olos, la coborârea în groapa de veci a pictorului, 

asumându-şi tot riscul, a răbufnit: ruşine Securităţii pentru acest asasinat! Asta a fost. 

* da, poate de aici a venit trimiterea la mistic, de la „născătoarea Maria”. coincidenţa face că 

pe mama o cheamă Maria! cred că acum lucrurile s-au limpezit. 

*nu-i vina mea, Cristina. n-am făcut nicio trimitere la mistic. dacă aşa am simţit eu când am 

scris, ce vină pot avea? pot fi tot felul de interpretări... intre care şi perceperea ta, nu te 

contrazic. dar unde-i vina mea, dacă eu aşa am simţit ce am simţit în relaţia mea cu mama? 

mai reciteşte textul şi vei realiza că l-am scris dintr-o răsuflare. ceea ce am comentat pe 

parcurs, a fost necesar pentru a face un pic de lumină în privinţa „dorit pierdut” 

* Ceea ce-am vrut să exprim, nu este o condamnare a mamei mele, ci doar o durere ce încă 

o apasă... În 2004 mi-a cerut că o iert! Iar eu i-am zis atunci: mamă, iertarea ţi-o va da-o 

Dumnezeu. Tare s-a bucurat... Sunt situaţii şi situaţii... nu mama a fost vinovata... poate 

bunica mea (mama ei) care i-a impus să se reîntoarcă de la Liţa la Iaşi. Asta a fost. 

*Nicio clipă nu m-am gândit la divinitate, la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ştiu ce-ai vrut să 

spui, ai dreptate. Sunt propriile-mi trăiri. Mama mea, după ce m-a alăptat, m-a „părăsit” Este 

e secvenţă autobiografică, atât. Că se pot face trimiteri, asta este cu totul altceva, nu-i vina 

mea. 

*mulțumesc mult Ionut, Iuliana, Doina, Adriana, Any, Ana Maria... trecerea voastră peste 

lacrima mea mi-a adus liniștea de care am nevoie iubire... și iarăși iubire in toate.. 

*Spre bucuria mea, şi poate nu doar a mea, ar fi de menţionat convingerea sa despre poet în 

revista Convorbiri Literare. „Rodian DRĂGOI, Poeme de trecere, Editura Deliana, Bucuresti, 

2006, 100 p.”, unde spune: Cu această carte formată din Poeme de trecere, Rodian Drăgoi 

se înscrie printre poetii bine ancorati în literatura română, făcînd ca harta poeziei „sudiste” să 

aibă un contur mai precis si mai proeminent. Un tumult metaforic mai apropiat de Gheorghe 

Istrate si Ion Gheorghe decît de Zaharia Stancu sau George Alboiu îl bîntuie pe Rodian 

Drăgoi si îl determină să spună: „acum e primăvară vin mugurii pe jos/ spre stelele pe care 

le-ai iubit/ sălbatec ninge în casa în care te astept/ s-a-ntunecat si vinul strigîndu-te duios/ 

mi-e asa de frig de parcă as tot sta/ lîngă un foc, cu flăcările-n jos” (poem dedicat idolului 

său, Dimitrie Stelaru, si remarcat de poetul Cezar Ivănescu în generoasele cuvinte din 

revista „Luceafărul”, în august 1982). Un copil speriat si flămînd, Între viată si moarte si 
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Poeme de trecere ar fi planul arhitectonic pe care se bazează constructia acestei cărti, 

apărută în conditii grafice deosebite, la editura „Daliana” condusă de prietenul nostru, poetul 

George G. Daragiu, de care uneori mi se face atîta dor. Rămas un definitiv copil, Rodian 

Drăgoi simte nevoia acută de a se confesa si a dedica această carte mamei sale. Si spunem 

noi că e un dar binevenit si frumos. „Aseară umbrele copacilor/ au fugit deodată în mine// 

atunci mi-am dat seama/ că tăcerea arde copacii// cuvintele iar se topeau/ înainte de a 

ajunge la tine” (Tăcere, p. 12). Este poemul de initiere asumată de Rodian Drăgoi spre a se 

ului de o tragică revelatie: „De cînd Iisus/ a fost crucificat/ mama mea Maria/ umblă printr-o 

lacrimă/ bătută în cuie” (***, p. 68). Cerul, copacii, satul, ierburile, apele rîurilor uneori repezi, 

alteori lenese, sălbăticiunile, tăranii mereu hîtri de tip morometian, constituie universul în 

care „zideste” temeinic poezia Rodian Drăgoi. 

*Mă bucur să citesc acum această cronică semnată de Constanţa Buzea. La vremea aceea 

nu eram în ţară. Gestul tău de a-ţi publica vechile poeme, (presupunând că unele dintre ele 

poate le-aş cunoaşte...) a reparat nedreptatea ce ţi s-a făcut... şi nu doar ţie... şi eu am trecut 

prin astea... În final, poetul Rodian Drăgoi trebuia să iasă la lumină cu propria-i haină. Dacă 

ai acest volum procesat intr-un document „doc”, „txt” sau „pdf”, m-aş bucura tare mult să-l 

citesc. Cu aceeaşi simpatie, Cornel 

* Şi eu mi-am petrecut o parte din zi, printre ştevii. Nu râdeţi de mine; bătătura mea este 

singura plantaţie de ştevie din lume! Cine nu crede, să vină să vadă. Acum ştevia mea e 

bătrână şi zbârcită... da' mie îmi place şi-aşa. 

*mi-ai îndulcit seara, Cristina. dulce din dulcele tău poemul acesta... un aşa sfârşit de iulie, 

mai rar... 

* Bine. Dacă nu vrei s-o scoţi, las-o acolo. Şi nu mai mă înnebuni cu stelele... că mă îmbăt 

de cap! Doar ştii bine că steaua noastră e pusă deoparte. 

* Aurelule dragă, de ce mă faci să plâng? Ce-ţi veni s-o dai publică la „Răcnetu' Carpaţilor”? 

Dacă e-aşa de bătrână, de 5 ani, las-o acolo uitată, în sertar. Eu nu zic că nu-i frumoasă, dar 

prea vechi veşminte are pe ea. Mai ia şi tu foarfeca şi taie ce-i putred pe-acolo. Ia acul 

(pardon, pana...) şi cu răbdare, să vezi ce haină ai să-i faci. Ştiu că eşti bun croitor. Fă-mi 

plăcerea asta, te rog. Şi scoate de-acolo gogeamitea aia de cacofonie „frică când”, că o 

sufocă. Spor la treabă. Acum plec la plimbare, revin mai târziu. 

*Maricica, eu unul nu te las, nu te scutesc de scuze. Urcă în pod şi mai adu-ne ceva de-

acolo. Să nu ne spui cumva că ai pierdut cheia de la valiză... că nu te cred. Fii bună şi nu ne 

perpeli, ne-ai contaminat pe toţi. Aşteptăm să-ţi spui „spovedania” până la capăt. 

* Da, Cristina, o observaţie obiectivă. Colegii noştri lirişti ar trebui să rezoneze că Lira21 este 

cu totul altceva şi ar trebui să fie mândri că acest site este, poate, printre puţinele unde 

acentul se pune pe creativitate şi nu pentru promovarea a tot felul de textuleţe unde... cum 

am văzut pe multe ninguri, unii cititori cad în extaz şi lăcrămează de fericire că respectivul 

poet a grăit: „pentru tine îmi dau viaţa vino aproape de mine să te sărut să te îmbrăţişez, 

scumpa mea, să te strâng la pieptul meu care bate numai pentru tine şi mă face să-mi dea 

lacrimile când te văd. Cam aşa stau lucrurile pe-acolo... De-aceea zic, să fim bucuroşi că-n 

familia noastră lucrurile stau altfel. Aici, la noi, este ca într-un stup de albine şi cu asta cred 

că am spus totul. 

* Cristina, intervenţiile tale de fiecare dată surprind! Ştiu că te apleci cu răbdare pe toate 

textele lecturate dând cele mai corecte sentinţe (soluţii). Şi mai ştiu că eşti printre puţinii 

observatori care simt pulsul fiecăruia dintre noi. Da, acest poem ar fi trebuit să fie vers clasic, 

vocabularul folosit îl trădează. Că a ieşit altfel, a fost opţiunea mea. Am primit cu bucurie 

„sugestia” ta. Cât de curând voi încerca o variantă în vers clasic. Dacă voi reuşi, voi reveni 

publicându-le pe amândouă pentru evaluare. 
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* Mulțumesc, Dragoș, pentru comentariu. Floarea de foc este propria-mi frământare, lupta cu 

mine insumi. Trimiterea la Ducu Bertzi nu ma surprinde, desi nu am avut nicio clipa in fata 

modelul cantecului sau „Floare de colt”. 

* Nici eu nu ştiu ce mai vor, Any. Totul e vraişte! „de asta suntem societate de consum totu-i 

plastic ambalat” Bine zici şi nu te contrazic. Tot aşa şi cu poezia, aş zice... Poetul de azi 

(fenomenul este în derulare), se lasă uneori furat de modelele exterioare propriilor 

sentimente devenind sclavul unui alt abecedar – preluarea „en gros” din experienţa noii 

revoluţii globale a liricii mondiale . Se merge pe falsa idee că va trebui neapărat să aplicăm 

tehnica de ultimo moment a poeţilor americani şi a altor poeţi de aiurea. Puţin câte puţin ne 

îndepărtăm de propriile sentimente dând undă verde tastaturii PC-ului. Aş dori să nu fiu 

greşit înţeles în ceea vreau să spun. Ceea ce spun aici nu are nicio legătură cu Lira21. La 

modul general însă, asta este trista realitate. Poezia românească riscă să-şi piardă propria 

identitate. Românul s-a născut poet şi aşa va rămâne. Aşa ar trebui. Va trebui s-o dovedim 

prin ceea ce scriem. Avem suficiente resurse de inspiraţie şi, cu siguranţă, multe de învăţat 

de la pionerii poeziei româneşti, nu neapărat să ne aruncăm orbeşte pe alte valuri streine 

nouă. Părerea mea este că alţii vor avea de învăţat de la noi şi nu invers. Ar trebui mai multă 

aplecare peste operele clasicilor noştri, să nu-i îngropăm. Bacovia şi Blaga şi Barbu 

niciodată nu vor fi mai prejos decât noile genii planetare. Observaţiile tale sunt cât se poate 

de concludente. 

* hai să mai şi zâmbim că e duminică seara! ionuţ are o nelămurire, carmen nu şi nu..., 

cornel vine cu sorcova vesela, carmen refuză orice negociere... vine cristina cu aspiratorul şi 

face curat în toate lucrurile... si după atâtea războiaie, câştigător în toate astea a ieşit 

Carmen! ufff...viaţă grea mai au şi liriştii ăştia pe vreme de caniculă, printre care şi păcătosul 

de mine! 

*iti multumesc, Ionut, pentru argumentele aduse. le cunosteam dinainte. eu ma refeream la 

cu totul altceva, insa a fost o neintelegere in comunicare. in fine, sa trecem peste toate astea 

si sa continuam sa sustinem pe mai departe viata acestei familii. fii linistit ca nu port 

dusmanie nimanui si nu sunt ros de invidie cum poate ai putea crede. doresc a spune ca si 

eu, la randu-mi, i-am ajutat pe multi in slefuirea si promovarea creatiilor lor. un exemplu 

concret ar fi poetul vasile poenaru. un alt exemplu ar fi cassian maria spiridon, redactor sef al 

revistei convorbiri literare, membru in consiliul de conducere al uniunii scriitorilor, 

presedintele filialei al USR. cu multa daruire i-am cizelat zeci de poezii. si exemplele ar putea 

continua cu rodian dragoi si altii... toti acestia sunt azi membri ai USR. eu nu sunt membru si 

nu aspir la asa ceva, desi nu spun ca nu m-ar bucura. destinul meu, nu doar destinul literar 

s-a lovit de multe lucruri mai placut placute. asadar, te-as ruga sa accepti ideea ca-ti sunt 

prieten si nu adversar. ca or mai fi si diferente de opinii, asta e cu totul altceva. sa ai un 

weekend linistit, cornel armeanu 

* Mulţumesc pentru înţelegere. Nu am absolut nimic de împărţit cu Ionuţ. Dimpotrivă, îl 

apreciez şi îi recunosc strădania de a ne da sfaturi dintre cele mai avizate, cum puţini o pot 

face în această familie. Eu însumi am primit şi acceptat cu bucurie unele dintre sfaturile sale. 

În cazul de faţă, am încercat să lămurim doar anumite diferende de opinii. Nimic altceva. 

Este drept că, uneori, orgoliile îi macină pe mulţi dintre creatori. Se ştie. Credibil sau nu, 

vreau să spun că nu am devenit sclavul unor astfel de stări. Rămân ceea ce sunt... aşa cum 

voi toţi cei de-aici m-aţi cunoscut. Acum mă retrag şi să fie pace şi iubire pe Lira. Este tot ce-

mi doresc. 

* Cristina, mă bucur că ai pus punctul pe „i”. Nu am absolut nimic de împărţit cu Ionuţ 

Caragea. Dimpotrivă, am accentuat în câteva comentarii ale mele aportul său în acest 

cenaclu. Adevărul este că de când se află printre noi, ne-a dat multe sfaturi folositoare. Mulţi 
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dintre noi au apreciat bunele sale servicii. Avem nevoie de astfel de oameni printre noi. 

Intervenţiile sale pe textele unora dintre noi au fost bine primite. Iar cei avizaţi au înţeles că 

se află în faţa unui profesionist în materie de critică literară şi majoritatea au încercat să-i 

urmeze sfatul. Însă, nu acelaşi lucru se întâmplă când cineva, fie el chiar cun condei 

începător, îi propune ceva, o schimbare acolo, pe undeva... la lucrările sale. Ionuţ nu 

accepta acest lucru! Da, am înţeles că poezia în discuţie a fost editată în volum. Îmi spui că 

Luminiţa Zaharia poate nu ar accepta vreo schimbare la o poezie deja publicată într-o carte. 

La fel, tu. Sunt mulţi autori (sperând că tu cunoşti lucrul acesta) care, într-o ediţie revizuită a 

unei cărţi a lor, fie ea de poezie sau proză, sau altceva, au intervenit pe text. Eu însumi, în 

momentul de faţă fac o revizuire la primul meu volum „Călător între două lumini”. De ce?! În 

primul rând, pentru că doresc să-mi transpun poeziile după noua gramatică. În afară de asta, 

aş dori să readuc la viaţă ce mi s-a tăiat la cenzură. Nimeni nu mă poate acuza. Inclusiv la 

ultima carte „Labirintul iubirii”, după editare am constatat şi aici unele carenţe ce le voi 

remedia cu timpul, ori prin publicarea unei noi ediţii, ori prin publicarea acestora în unele 

gazete literare. Ce e greşit în asta? Începutul nu porneşte de la mine. Oricând există loc 

pentru mai bine. Ar fi greşit să cred că o poezie deja editată nu ar mai putea suporta vreo 

modificare. Revenind la Ionuţ, dacă vei reciti comentariul meu de la subsol, vei observa că 

am fost primul care am salutat loialitatea sa pentru versul clasic. Printre altele însă, am avut 

şi eu o sugestie gîndind că poate ar fi mai bine ca „argintată” să fie altfel percepută. A fost o 

opinie de bun simţ, fără niciun fel de provocare. Dar Ionuţ Caragea se pare că nu ţine cont 

de opiniile noastre, când e vorba de creaţiile sale! Un lucru oarecum ciudat ar fi acela că 

solicită stergerea unor comentarii postate şi chiar a unor texte ale sale. Suntem Cenaclu, 

Cristina! Ar trebui să fie un pic mai cooperativ nu doar cu creaţiile noastre, cât şi cu propriile 

sale creaţii. Asta am vrut să spun. Dacă am greşit cu ceva, îmi cer iertare. Cu toată 

dragostea, acelaşi Cornel Armeanu 

* În ceea ce mă priveşte, mi s-au făcut multe sugestii, propuneri în ultimii trei ani de când m-

am înrolat în armata liriştilor. Le-am primit cu bucurie şi înţelegere şi de fiecare dată am 

răspuns: „dacă voi socoti că va fi cazul, am s-o fac.” Şi nu de puţine ori s-a întâmplat ca 

opiniile lor să-mi fi fost benefice. Iată de ce, Ionuţ, socot că între noi cei de-aici ar trebui să 

existe o mai mare coeziune de idei. Cu buna credinţă că ai înţeles mesaju meu, eu zic să 

mergem mai departe şi să ne acceptăm reciproc. Nimeni dintre noi nu este deţinătorul 

absolut al perfecţiunii... pentru că aşa ceva nu există decât în doctrina divină. Să punem 

capăt războaielor ascunse şi să mergem mai departe. Eu sunt ceva mai rustic şi zic: „Ce am 

în guşă... şi-n căpuşă!” Cu respect şi sinceră prietenie Cornel Armeanu 

* Poemul acesta îmi aminteşte de un mare poet - Dimitrie Stelaru. Ca şi la el, frământările 

tale au prins contur reuşind să reconstituie din cioburile stelelor un univers, un univers al tău 

spre care ne îndemni să-l explorăm. Fie-ţi steaua călăuzită de lumina iubirii! 

*Andrei, poemul tău mi-aminteşte de o zi minunată când marele actor Dionisie Vitcu recita 

magistral unui grup de prieteni o poezie, în stilul său inimitabil. Sunt convins că şi astăzi ar 

face-o cu aceeaşi forţă, recitând din lirica ta. Aşa cum observa şi Teo, ne-am obişnuit deja 

să ne aduci de fiecare dată câte o surpriză ca asta. Iar acum, vorba ta... Bravo, Andrei! 

* Aurel, m-ai făcut să râd. Ori e bună, ori nu-i bună? Zara, e clar că nu-i bună... poate ai'laltă! 

Acum, să vorbim serios, nu public pe Lira21 pentru apaluze şi stele. Socot că oricând e loc 

pentru mai bine. Iar unele opinii sau sugestii mi-au fost de un real folos. 

* Nici nu ştiu unde s-ar putea încadra această scriere... la satiră, humor, pamflet, sau poate 

la reportaj liric? Cert este că e un tablou cât se poate de exact despre tot ce ne-nconjoară şi 

ne urmăreşte aici, în ţara noastră. Mulţumesc, Val, pentru patriotismul ce ni l-ai demonstrat 

până acum. Cum mai e vremea la Hamilton? De mi-ajută Dumnezeu, s-ar putea prin 
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septembrie să „aterizez” la Mississagua, să mă-ntâlnesc cu mătuşa mea Elena (sora mamei 

mele) şi cu verişoara mea Oana. 

*Mulţumesc, Dragoş. Mambrii mai vechi ai Lirei21 au citit şi alte cânticele de-ale mele. 

Trimiterea ce-o faci la Miron Radu Paraschivescu nu este întâmplătoare. Chiar asta îşi 

propune cartea la care lucrez... un omagiu adus marelui MRP, cel care în anul 1965, mi-a 

publicat un grupaj de poezii în revista Ramuri. 

*Dragă Cristina, soră bună întru cuvânt, versurile tale m-au răscolit! Dar cum de-ai intuit atât 

de bine trecerea mea prin tot şi prin toate?! Cu dragoste, primeşte sincerele mele 

îmbrăţişări.  

* de multă vreme nu mai ştiu nimic de Gelu... aşa de dor îmi e de versul său! aş încerca să-l 

conving să se reîntoarcă printre noi. Pe fostul Tărâm al poeziei era activ şi schimbam 

reciproc la privat interesante mesaje. m-ai făcut curios... dă-mi un link să văd şi eu ce anume 

mi-a dedicat! iartă-mă, m-am luat cu vorba... îţi mulţumesc pentru trecere. 

* dragul meu George, am încercat să identific repetiţiile la care, presupun, te-ai referit: şi mă 

întreb şi mă tot minunez am încercat s-o descopăr am încercat să o simt să o pipăi să o 

extrag între viaţă şi moarte dăinuie lupta de mii de ani dăinuie da domnilor... lupta războiul cu 

mine cu tine cu natura nu mai am răbdare numai am timp nu sunt repetiţii... sunt stări fără de 

care poemul ar arăta ca un copil invalid căruia i s-a luat de la gură sursa de viaţă. am înţeles 

că la tine a devenit o obsesie modul acesta de a limita imaginea la cât mai puţine detalii de 

fond... nu am pretenţia să afirm că textul de faţă n-ar mai putea suferi unele modificări, însă 

aici nu-i vorba de niciun fel de repetiţie, parol! să fii iubit! cu drag, al tău dintotdeauna, cornel 

*Radu, hai să facem un pic de lumină... tu spui: „Nu vreau sa am un stil in care oamenii sunt 

constransi sa inteleaga fix ce am dorit eu sa scriu.” cum adică?! nu înţeleg... n-am auzit până 

acum ca un autor să nu-şi dorească să aibă propriul său stil „inconfundabil” ne argumentezi 

că, motivul pentru care nu-ţi doreşti un stil propriu ar fi acela, că: „oamenii sunt constransi” 

ceva nu este-n regulă... Nichita are un stil inconfundabil, Blaga la fel, Cărtărescu aşişderea... 

înseamnă că noi, cititorii, vom fi constrânşi să înţelegem fix ce-a vrut să spună autorul? din 

textul de faţă reiese că ai ceva de spus, eşti chiar inventiv, însă asta nu e de-ajuns. trebuie 

să-ţi alegi un stil, să realizezi o fluiditate a mesajului. ori, lucrul acesta nu prea se vede. 

aparent, e frumos, însă nu suficient să putem spune: iată, un poem excelent! dacă tu nu-ţi 

porţi de grijă, cine s-o facă? poemul de faţă s-ar vrea a fi tabloul unei procesiuni de-

nmormântare, culminând cu stropirea vinului pe trup. dar pentru asta, trebuie să fii extrem de 

atent cum foloseşti cuvântul. atât, deocamdată... 

*Any, de unde le tot scoţi? ai tu cumva o baghetă magică de unde scoţi astfel de minunăţii? 

dă-mi şi mie un peticuţ din pălăria ta, poate-mi iese şi mie ceva de sub peniţă! felicitări! 

*bine, Ştefan, fie cum zici. n-am încercat să-ţi impun ceva cu forţa, a fost doar o părere 

personală. întorcându-mă la divinităţi, sigur că n-ar fi nicio nenorocire dacă le-am scrie 

numele cu litere cursive... însă, când este vorba de numele Dumnezeu, ar fi o impietate din 

partea noastră să-l aşezăm pe lista muritorilor de rând. Numele Dumnezeu este „singura 

excepţie” ce ar trebui respectată şi considerată ca atare. dar, dacă aceasta este decizia ce ai 

luat-o şi crezi c-aşa e bine să-l aşezi pe Dumnezeu la categoria „substantivelor neutre”, îmi 

retrag argumentele ce ţi le-am prezentat şi... dacă te-am supărat cu ceva, iartă-mă. cu 

sinceră prietenie, cornel armeanu 

*citindu-ţi răspunsul dat colegului George Gîtlan, mă surprinde modul dumitale de gândire! „d 

de la dumnezeu cu minuscula :D este o alegere personala, as putea spune ca tine si de 

estetica poeziei de fata.” justificarea ta... „este o alegere personala, as putea spune ca tine si 

de estetica poeziei de fata” nu are motivaţie susţinută. hai să nu dăm noi peste cap tiparele 

lumii, nu avem dreptul. să presupun că eşti cunoscător şi vorbitor de limbă engleză. numele 
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lui Dumnezeu în engleză este God. arată-mi un text, măcar un text unde acest nume să fie 

scris „god”! sau, arată-mi un text unde numele Alah să fie scris „alah”. estetica de care 

vorbeşti, când poezia se vrea a fi scrisă în vers alb eliminînd punctuaţia, nu afectează cu 

nimic imaginea respectivei creaţii lirice. aş dori să nu fiu înţeles greşit, nu este o provocare, 

un reproş... fiecare face cum vrea... însă va trebui să respectăm şi anumite legi ce datează 

de mii de ani. 

* în linii mari, cunoşteam regulamentul. acum se aduc unele îmbunătăţiri. ceva firesc. având 

în vedere interesul tot mai sporit al creatorilor pentru îmbunătîţirea propriilor creaţii (dacă va 

fi cazul), va trebui să ştie fiecare că sunt anumite criterii ce se impun. noul regulament va fi 

ghidul evoluţiei noastre. internetul ne oferă azi şansa de a ne manifesta liber, fără 

constrângeri, desigur, în limitele bunei cuviinţe, ceea ce-avem de spus - creaţie sau 

comentariu. faptul că lira21 este un site „închis” este un lucru bun. avem nevoie de linişte. 

această şcoală de poezie fondată de admirabila noastră prietenă Ada Chifor, deja a stârnit 

interesul multor scriitori de elită. prima antologie a antologiei „Lira în cele patru puncte 

cardinale” a declanşat un interes aparte în lumea literară. sigur că se vor fi întrebat 

„profesioniştii”: oare, Şcoala de poezie Mihai Eminescu (frecventată cândva şi de Nicolae 

Labiş)a renăscut, să fie chiar adevărat că încă sunt speranţe întru vindecarea liricii noastre? 

răspunsul eate: da. prin glasul Lirei 21. al doilea volum al antologiei - poetic@ abia a apărut. 

cât de curând vor veni şi reacţiile profesioniştilor. mare parte dintre membrii acestui cenaclu 

vor fi, cu siguranţă, nume de referinţă în lirica noastră. mult succes, dragi colegi! să fim uniţi 

şi să luptăm cu toate unelte de care dispunem pentru victoria cuvântului, întru binele poeziei 

romîneşti. 

*eheee... Andrei, povestioara ta mi-a amintit de-o întâmplare hazlie. cu foarte mulţi ani în 

urmă, să tot fie vreo 45 de ani de-atunci, eram împreună cu prietenul meu Viorel Beldiman şi 

ne-am confruntat puţin chiar sub teiul lui Eminescu. el era prozator, eu... ceea ce sunt... şi, 

fără niciun fel de milă m-a acuzat că sunt prea romantic! am răbdat eu cât am răbdat, după 

care l-am ameninţat că, dacă mai atentează la muza mea, îl bat. după ce ne-am duelat preţ 

de cîteva minute, am mers la terasa de vis a vis să răcorim spiritele. frumos poemul, nu am 

nimic de-adăugat 

* Ada, să ne anunţi şi pe noi când vor apare poeziile lui Andrei în revista Plumb. După atâta 

trudă, o parte dintre noi trebuie să fie promovaţi în revistele literare. Eu urmăresc revista, de 

câteva luni bune, de când sunt „abonat” online şi-o primesc prin email în format pdf. mă 

bucur că Andrei a acceptat generoasa ta propunere. totodată, îţi mulţumesc pentru sprijnul 

ce-l acorzi fiecărui membru în parte, indiferent de experienţa de creţie a acestuia. personal, 

eu însumi am avut multe de învaţat atât de la tine cât şi de la mai tinerii mei colegi. lira21, de 

la o zi la alta, prinde tot mai mult contur şi se poate spune că este cu adevărat o adevărată 

şcoală de poezie. 

* Veronica, mi-ai făcut o mare surpriză! În Mississauga locuieşte verişoara mea Oana 

Dirdara. Pe soţul său îl cheamă Nicu. Au trei copii, doi băieţi şi-o fată. Locuiesc, după cum 

am realizat, pe strada principală... ceva cu K... Nu ştiu ce biserică frecventezi tu... Timp de o 

lună cât am stat la ei, am mers in fiecare miercuri si duminică la biserica Sf Apostol Andrei. 

Tot preotul Gheorge Ţiu mai păstoreşte acolo? E un preot de excepţie, dar şi aspru. Înainte 

de a primi sfânta împărtăşanie, a trebuit să mă spovedesc. Iar eu cum stiam că am multe 

păcate pe suflet, pe care i le-am spus, m-a pedepsit şi m-a chemat de trei ori la el să mă mi 

le mai cureţe şi de fiecare dată îmi dădea cu crucea în cap!  

* Am trăit şi eu pe propria-mi piele ciudăţeniile climei canadiene, în 2002, la Mississauga (un 

orăşel de lângă Hamilton în perioada august-septembrie când, termometrul nu arăta mai 

mult de 31-32 grade celsius dar aveam senzaţia că ar fi peste 40 grade! Excelentă descrie a 
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climatului canadian.  

* mulţumesc, Ada. cuvintele tale mă copleşesc. mă bucur să fac parte din această minunată 

familie numită Lira21. nu doar că mă simt bine aici, ci faptul că am (şi voi mai avea) multe 

lucruri bune de învăţat de la prietenii mei. dacă vrei să mă confesez public, nu de puţine ori 

am primit o mână de mare ajutor din partea lor. un număr însemnat din poeziile prezente în 

Labirintul iubirii, în premieră le-am publicat aici şi am primit cu înţelegere sfaturile colegilor. 

n-am ezitat să fac modificări, dacă am socotit că observaţiile lor vor fi benefice poeziei. după 

cum bine ştii, am mai multe proiecte în lucru... în primul rând „Cântecul adâncului”, 

„Cânticele” (dedicate memoriei mentorului meu Miron Radu Paraschivescu) iar acum un 

volum cu poezii în vers liber, din care va face parte şi textul de faţă. mai am eu şi alte 

frământări sub teasc... un roman western (poate primul de acest gen scris de un autor 

român), şi în fază de prospect „Iluzii pierdute” (de ieri şi de azi) - ce-ar vrea să însemne un 

fel de memorii... 

*mulţumesc mult, Ada, pentru sfat. este adevărat că nu-i deloc uşor să lucrezi la versuri de-o 

asemenea lungime! dar n-am încotro... este o carte dinainte programată, concepută pe 

anumite criterii şi nu mă pot abate de la regula ce mi-am impus-o. printr-o inspiraţie de 

moment, am modificat vers 3 str. 2 şi am ajuns la concluzia că aşa ar fi trebuit să fie! în 

legătură cu primul vers din strofa 4 rămâne să mai mă gândesc. probabil voi schimba „ecoul” 

cu altceva, şi poate voi revizui tot versul. printre proiectele ce le am, următoarea apariţie 

editorială ar urma să fi „cântecul adâncului”. cartea va fi rezultatul unui acrostih greu de 

sesizat deocamdată. dacă va apare, la finalul cărţii va fi publicat acrostihul! 

*da,aşa este, „contimporanii” de-atunci erau oarecum diferiţi. aşa cum percepeam eu 

lucrurile în vremea aceea, se ducea o luptă aprigă între clasicişti şi modernişti. trecuse 

vremea lui mihai codreanu... ion barbu devenise obiect de studiu... şi toate astea, până s-a 

produs marea „explozie” - nichita stănescu. schimbarea sa aproape bruscă de la dulcele stil 

clasic la un nou alfabet liric a surprins întreaga poezie. ce am învăţat de la nichita, a fost 

îngemănarea dintre cuvânt şi necuvânt. în cântecul adâncului încerc să recuperez pe fond 

clasic necuvintele din cuvânt. 

*George, tocmai pe când mă gândeam să mă reîntorc la ploaia ta, să mai adaug vreo câteva 

vorbe, am avut surpriza să constat că Ada ţi-a arătat biciul magic! Asta nu-i nimic, dragule... 

eu am păţit şi mai rău acum vreo 40 de ani, pe vremea când mergeam la cenaclul Junimea 

din Iaşi. Acolo putea intra oricine, însă puţini rămâneau. Unul dintre cei mai buni prieteni de-

ai mei, Mihai Ursachi, la una dintre şedinţe pur şi simplu „m-a desfiinţat”! N-am predat armele 

şi am cerut să fiu reprogramat. Cei prezenţi au fost de acord. Două săptămâni mai tîrziu, 

acelaşi Mihai Ursachi m-a declarat... „genial”! Ei, chiar aşa?. mi-am zis. I-am tras o-njurătură 

în gând şi ne-am făcut reciproc cu ochiul. 

*văd că iar eşti pus pe şotii... nimic rău în asta. n-aş zice că n-ai avea dreptate în privinţa 

cuvântului „facere”. da, aşa este, acesta fiind factorul existenţial şi dacă l-am socoti stricto-

senso. în poezie însă, poetul are la îndemână să folosească toate instrumentele şi facilităţile 

de care dispune... metafore, hiperbole, alegorii... etc. nu eşti de-acord că dacă aş fi zis 

facere ar fi avut mai puţină consistenţă limitând acest proces la o simplă încercare de a face 

ceva: o casă, un vapor, o faptă, un gest...? în contextul de faţă, faceri ar putea să însemne 

ceva mai mult... o perpetuare a vieţii. Iar acum, vorba ardeleanului, văd că de data asta e 

mare „bai” cu „am”! da, este adevărat: l-am folosit de 9 (nouă) ori. eu nu zic căi bine sau rău. 

aşa mi-au picat bobii... dar dacă vom trage cu ochiul la marii maeştri ai liricii noastre, nu sunt 

nici primul nici ultimul care cade într-un astfel de păcat. mi-ar fi greu să accept ideea că un 

cuvânt odată scris nu mai este voie să-l repeţi... poezia nu-i rebus unde sunt nişte reguli 

stricte. poezia e ca un vulcan în deslănţuire... Nu te teme, George, de cuvinte! Frământă-le, 



 153 

întoarce-le pe toate feţele, dă frâu liber gândului s-alerge nestingherit pe ogorul proaspăt 

afânat. Nimeni nu te va opri să aşezi acelaşi cuvânt, ori de cîte ori va fi nevoie, dacă lucrul 

acesta se cere. Lira21, după o oarecare experienţă, nu mai este doar un simplu cenaclu, a 

devenit deja o mişcare literară, ceea ce este de notat. Există însă un pericol previzibil... sub 

motivaţia lansării unui nou curent în lirica românească, constat că se trasează anumite 

jaloane ce ar putea pune în dificultate o mare parte dintre creatori, limitândule aria de 

desfăşurare. rostul nostru este să cooperăm, să ne „şlefuim” producţiile. iar cel mai important 

lucru va fi să reuşim fiecare dintre noi să ne aflăm propriul drum. Exemplu: dacă-l citesc pe 

George Gîtlan, să nu-l confund cu Adrian Majeri sau cu Sorin Micuţiu... dacă-l citesc pe 

Armeanu, să nu-l confund cu Mihaela Aionesei sau cu Nicolae Nicoară-Horia. Interesul 

fiecăruia dintre noi este să-şi afle propriul „eu”. încearcă să urmeziîndemnul meu, renunţă la 

„obsesia” repetiţiilor şi vei avea mult mai mult de câştigat. Sacul ţi-e plin doldora cu poezie... 

extrage de-acolo ce socoţi că ne-ar fi de folos. vei fi fericit, garantez. mă bucur pentru grija 

ce-o porţi actului de creaţie. cu dragoste, Cornel 

*Horia dragă, îţi înţeleg neliniştea... De data asta însă, dă-mi voie să nu fiu de acord cu tine. 

Între noi doi, prin asociere, sunt multe şi nedefinite asemănări şi asta mă bucură. Facem 

parte din vechea gardă fidelă stilului clasic şi lucrul acesta ar trebuie să ne aline. Nu ştiu 

dacă mi-ai citit în ultima vreme umilele mele încercări în vers liber. Nu am făcut-o şi n-o fac 

la comanda cuiva, scriu poezii în vers alb de când mă ştiu pe lume, de când am comis prima 

poezie la vârsta de 11 ani. Referitor la poemul de faţă, s-ar putea ca George să aibă 

dreptate... însă nu am nimic împotriva variantei tale, dacă am face trimitere la crezul biblic. 

Dar dacă aş privi din alt unghi,opinia mea, poezia nu poate suporta niciun fel de adjectiv 

adverbial (poezia adevărată!) Poezia ori este, ori nu este! Punct. În ceea ce priveşte scrierea 

cuvântului poezia cu majuscule, nu ştiu ce fel de câştig ar aduce textului. Mi se pare forţat. 

Acum, hai sa judecăm drept şi să vedem cum ar apare cuvântul acesta în două transcrieri 

diferite... „POEZIA adevărată este” „Poezia adevărată este” Oare, cum crezi că ar fi mai 

corect? - POEZIA sau Poezia! 

*Mulţumesc, Cristina, pentru dragostea ce ne-o porţi. S-a putut dovedi încă o dată că iubirea 

este un labirint în care odată intrat nu vei mai avea nicio ieşire. Acesta a fost visul ce ni l-am 

dorit deopotrivă şi s-a 'mpinit atât de frumos! Regret că n-am putut să particip şi la cel de-al 

doilea act de la Villacrosse. Poate cu proxima ocazie. Adresez pe acesată cale simpatia mea 

tuturor, iubiţilor mei prieteni. Gesturile lor de iubire m-au cucerit. 

*Cezar, scuză-mă, n-am înţeles absolut nimic. Dincolo de multele erori gramaticale, ceea ce 

mi se pare de neacceptat pentru un condeier, fie el chiar la început de drum, mi se pare 

ciudată îndrăzneala de-a încerca să-l pastişăm pe Eminescu. Incandescenţa versului 

eminescian nu poate fi atinsă de nici o altă pană. Punct. Ţi-am citit cîteva creaţii în vers liber. 

Acolo se poate întrezări un oarecare efort de comunicare lirică. Te sfătuiesc respectuos, 

citeşte-l pe Eminescu, dar nu te atinge de aura sa, ar fi o „blasfemie” de neiertat. (la modul 

metaforic vorbind) Îmi vin acum în minte cuvintele lui Tudor Arghezi: Eminescu nu poate fi 

tradus nici măcar în limba română, cu atît mai greu într-o altă limbă. Da, s-au făcut traduceri 

în toate limbile pământului, însă acei tălmaci au trudit enorm să pătrundă cât de cât universul 

luceafărului nostru. Trebuie să fim extrem de atenţi cum ne comportăm cu înaintaşii noştri. 

Cu toată stima şi cu speranţa de a ne aduce ceva nou în lirica noastră de azi. Cornel 

Armeanu 

* Dacă în privinţa rimelor, durea nu „rimează” cu călca... (de-acord cu tine) „călca” este o 

rimă aşa zis imperfectă folosită de mulţi poeţi ai stilului clasic, condiţia fiind aceea ca la 

ultima silabă acentul să cadă pe aceeaşi literă, în cazul de faţă vocala „a”. Nu sunt în criză 

de rime. Mă folosesc de astfel de rime doar atunci când e cazul, dacă textul îmi cere acest 
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lucru. Curiozitatea m-a îndemnat să intru pentru câteva clipe în lumea celor doi corifei ai 

limbii române: Mihai Eminescu şi Nichita Stănescu MIHAI EMINESCU 1. Te duci, ş-am 

înţeles prea bine Să nu mă ţin de pasul tău, Pierdută vecinic pentru mine, Mireasa sufletului 

meu! (Mihai Eminescu - Atât de fragedă...) Estetic vorbind, „tău” nu rimează cu ”meu”. Şi 

totuşi rimează prin ultimul accent, în cazul de faţă vocala „u”. 2. De-un semn în treacăt de la 

ea El sufletul ţi-l leagă, Încât să n-o mai poţi uita Viaţa ta întreagă. (Mihai Eminescu - Ce e 

amorul?) Aici poate ar fi cel mai concludent exemplu sonor, dacă ar fi să facem trimitere la 

observaţia ta referitoare la durea/călca Eminescu a ales „ea” cu „uita” Dacă la mine este 

„ca”, aici întâlnim „ta”. Eşti împăcat, dragul meu? NICHITA 3. Iar când o fi uitat să mor la 

cârciuma din mahala sorbită-n calea pumnilor posircă acră viu să stea. (Nichita Stănescu - 

Balada motanului) Cuvântul mahala are trei silabe: ma - ha - la stea are una singură Ca şi-n 

exemplul de mai sus, rima cade pe ultimul accent, adică pe vocala „a”. Reîntorcându-mă la 

poezia mea, nu înţeleg de ce s-ar mai cerea să lucrez la suspinul/sânul! Nu există o regulă 

standard ca rima să sune obligatoriu „inul” cu „inul” ea poate arăta şi astfel: a - nul e - nul i - 

nul o - nul u - nul Ultima silabă, în cazul poeziei mele este „nul” Nu văd ce e neclar în treaba 

asta! N-am intenţionat să te necăjesc, ci doar să-ţi risipesc unele îndoieli. Că eşti un fel de 

„Toma necredinciosul” cu toţii ştim asta şi provocările tale ne încântă. Uneori, ai dreptate, 

recunosc... alteori, tragi cu tăvălugul înainte să ari ogorul. cu drag, cornel 

* Mulţumesc Liviu, mulţumesc George. Volumul meu de debut, „Călător între două lumini”, a 

avut o apariţie mult aşteptata de cititorii mei şi mai puţin dorită de sistem. Am purtat o luptă 

acerbă cu cei ce diriguiau pârghiile cenzurii.În final, chiar am fost fericit că unele dintre 

poemele mele au apărut aşa cum le-am conceput. Dar bucuria nu a durat prea mult, cartea 

fiind retrasă de pe piaţă, la scurt timp după apariţie, urmată de agresarea mea fizică şi apoi 

decizia de a părăsi ţara. Ceea ce cititorii nu cunosc, mai puţin unii admiratori ai mei din Baia 

Mare care cunoşteau conţinutul cărţii, aşa cum fusese conceput, a fost eliminarea din 

manuscrisul propus a mai multor poezii, peste 20. Anul acesta, de va fi sănătate, intenţionez 

să scot ediţia a II-a revizuită şi adăugită, în care voi include toate textele respinse. 

* Luminiţa, m-ai făcut să zâmbesc în miez de noapte. Eu, profesor?! Doamne fereşte! Ştii tu 

cine-a fost cel mai mare dascăl de română din ţara asta? Profesorul emerit Florian Creţeanu, 

poet - coautor alături de acad. Alexandru Graur al manualului de Limba şi literatura română 

pentru liceu. Cum aş fi putut să mă aşez eu, umilul de mine, pe scaunul mentorului meu? De 

la el am deprins acest dulce blestem, în anii de liceu. La orele sale, chiuleam pe rupte... că 

mă trimitea forţat la şedinţele cenaclului „Nicolae Labiş”, la Bucureşti. Pe deasupra, îmi mai 

da şi bani de drum şi de ţigări! Ehe, heee... ce vremuri! Cornel 

*Întrucât numele „Liţa” mi-a sărit în ochi, am fost mai mult decât curios să aflu câte ceva 

despre poeta Ioana Stuparu. Am înţeles că s-a născut la Mârşani, jud. Dolj. Şi am mai 

înţeles că suntem cam din acelaşi „leat”. Cine sunteţi dumneavoastră, Ioana Stuparu, de-aţi 

reuşit să-mi „furaţi” atât de duios amintirile copilăriei, să le scăldaţi în Sâiul meu? Simt o 

dulce nelinişte în tot ce sunt, dar sunt mâhnit că nu pot dezlega încă enigma! Cum aţi ajuns 

de la Mârşani la Liţa? În Sâiul la Liţa vorbiţi, da, vorbiţi cu propriile-mi cuvinte, de parcă aţi fi 

vecina mea de peste gard. Oricum, sunt total încântat să lecturez o astfel de închinare adusă 

satului meu Liţa. Vă mulţumesc, doamna Stuparu. Şi nu în ultimul rând, şi distinsei Cezarina 

Adamescu pentru acest frumos dar liric. Cornel Armeanu Până aici totul e-n regulă. 

* Costea, eu voi veni, dar nu singur. Voi trage dupa mine şi Labirintul iubirii. La timpul potrivit, 

contactează-l pe Augustin Cozmuţa de la Graiul Maramureşului, pe Vali şi pe Ghiţă şi arnjaţi-

mi o vitrină la librărie, să facem o lansare de pomină garnisită cu slană, ceapă şi pălincă! Cât 

priveşte seara de poezie, o văd jos, la groapă, in incinta Casei de cultură. Theodor Ardelean 

se va bucura, să audă de-o aşa minune, după atâţia ani de când am dispărut fără urmă! În 
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rest, ce să mai zic... mai scoate-ne de-acolo din tristeţea ta câteva zâmbete! Cornel 

* Luminiţa, deocamdată nu ştiu exact ce se va petrece după ce voi primi coletele. Probabil, 

voi face imediat o lansare de suflet aici, la Liţa. Însă, mă gândesc să fac o lansare şi la Turnu 

Măgurele, poate la Casa de Cultură, poate la Colegiul Naţional Unirea.... Mă poţi ajuta tu cu 

ceva în această privinţă? Eu, efectiv, am pierdut de mai bine 30 de ani orice legătură cu 

condeiele de-aici. Şi nici despre bunul meu prieten Vasile Delceanu nu mai ştiu nimic! Dă 

buzna în biroul primarului Mohanu şi dă-i ordin să tipărească pentru fiecare stâlp câte un afiş 

şi să angajeze vreo câteva caravane cu megafoane anunţând marele eveniment, aşa cum a 

făcut şi domnia sa înainte de a-l vota. Şi mai spune-i să-mi acorde şi mie „titlul” de Cetăţean 

de onoare al municipiului Turnu Măgurele şi Cheia Oraşului Turris, ca să fiu sigur că voi 

putea deschide toate uşile şi porţile de care voi avea nevoie! Cu dragoste, Cornel 

* Floryana, aşa este cum zici. Numai că... titlul ce mi l-ai sugerat este un pic „jurnalistic”. Te-

am înţeles exact ce-ai vrut să-mi spui, însă titlul unei cărţi trebuie să reflecte esenţa. Ceea ce 

simte cititorul când o citeşte, asta e cu totul altceva. Cartea la care lucrez se vrea a fi un 

omagiu adus mentorului meu Miron Radu Paraschivescu, cel care acum vreo 45 de ani în 

urmă mi-a deschis poarta intrării în lumea mirifică a poeziei făcându-mi o prezentare 

neaşteptată în revista Ramuri. Dacă MRP a rămas etern în sufletele noastre prin minunatele 

sale „Cântece ţigăneşti”, eu n-aş putea intitula modesta mea cărţulie altfel, decât foarte 

simplu: - „Cânticele” Sper că ai înţeles cam cum stau lucrurile. Cu dragoste, Cornel 

* Ada, citind vestea am avut sentimentul că mă aflam acolo. Deseori, stăteam pe o bancă de 

lângă gard până dincolo de amurg şi nu mai conteneam privind casa maestrului. Doamne, 

câtă poezie pulsa în jurul meu! Prezenţa ta acum, acolo, la Casa cu Absidă, mă înviorează. 

Mă bucur că ai fost mesagerul cenaclului Lira21, poate prima mişcare literară de anvergură 

din ţară despre care, cu siguranţă, se va vorbi peste ani. Cornel 

* Domnule Radu, cu scuzele de rigoare, mă vă obligat să intervin din nou asupra condiţiei 

scriitorului. Se pare că dumneata eşti de neclintit având numai păreri superlative despre 

ceea ce creaţi. Însă nu doar ăsta ar fi necazul, dumneata îl ataci sentenţios pe Nichita 

Stănescu, ceea ce este un lucru extrem de grav. (Am recitit de la Nichita Stanescu(Un inger 

cu o carte in mana), iar scaparile sunt multiple, dar se trece cu vederea "repetitivele" , in fond 

autorul a scris-o asa cum a simtit, iar textul se bucura inca de mediatizare in revistele de 

cultura...) (iar scaparile sunt multiple, dar se trece cu vederea "repetitivele"...) Ce doreşti să 

insinuezi prin asta? Că, dacă lui Nichita Stănescu i s-a trecut cu vederea acele... repetitive... 

fiind surprins că l său se bucură de mediatizare în revistele de cultură, iar excelentele 

dumitale „repetitive” nu sunt acceptate? Spre luare la cunoştinţă, dacă această informaţie nu 

v-a parvenit, aş dori să vă informez că „amatoraşul” Nichita Stănescu a fost nominalizat cu 

ani în urmă pentru Premiul Nobel pentru Literatură. Ca să vezi şi dumneata de câtă 

incompetenţă şi lipsă de cultură au dat dovadă exegetii operei sale, români şi străini. Vă rog 

frumos, domnule, nu vă mai atingeţi pe viitor de Nichita, a doua icoană a poeziei noastre 

româneşti, după Eminescu. (Cei din jur au zis ca e tristetea intruchipata a sufletului in fata 

judecatii, o poezie fenomenala , insa greu de asimilat in perceptia cititorului .( v-am redat 

parerea cititorilor din jurul meu care dorm noaptea cu cate o carte sub perna ) Cum adică, 

„fenomenală”, dacă nu poate fi percepută de cei ce au citit-o? Cine sunt aceştia? Noi, cei de-

aici? Scriitorii? (...de mine grandomania pe care o afiseaza azi romanul...) FELICITĂRI, 

domnule Radu, n-am ştiut până la dumneta că noi, românii, suntem un popor de 

grandomani! Aaaa... dar constat că nu doar Mozart şi Nichita au sccăpări, ci şi Blaga!!! Esti 

fenomenal, domnule. Cornel Armeanu 

*Calde mulţumiri Mirela, Nicoleta, Maria(na) şi... în mod special ţie, Ada, pentru 

„descoperirea” altor trei piese folk compuse pe marginea poeziilor mele. Exceptând „Ploaie 
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fără nume”, care respectă întocmai textul apărut în prima mea carte „Călător între două 

lumini”, celelalte trei au fost un pic „prelucrate” de cântăreţ, dar cu un rafinat gust. Notă: 

piesa Acrostih de toamnă este o compilaţie din două poezii ale mele - Clepsidra şi 

Octombrie. I love you all! Cornel Armeanu Link-ul de mai jos ne va duce la cele patrru piese 

incluse pe albumul TON DE IUBIRE al cântăreţului Toni Ursachi. 

http://www.youtube.com/watch?v=bf0BA5KdCQA 

http://www.youtube.com/watch?v=EV6nL_tF2uU 

http://www.youtube.com/watch?v=FMvSdsxXUXQ 

http://www.youtube.com/watch?v=xPNlJ-0cEeI 

* Muzica şi Poezia sunt cele două surori gemene ale Artei. Când spui muzica, simţi poezia 

ce îţi învăluie fiinţa. Când spui poezie, sunetul muzicii îţi pătrunde în trup ca o vindecare. 

*Ada, sunt doar un biet scrib ce-aseaza pe hartie ce mi-au vazut ochii si ce am auzit. 

Limbajul folosit in acest canticel nu face parte din stilul meu de viata. Niciodata nu am folosit 

astfel de expresii in relatiile mele cu oamenii. Find insa vorba de o carte tematica, trebuie sa 

folosim intreaga partitura, altfel s-ar pierde acel parfum... Lumea tiganilor, uneori gresit 

inteleasa de unii, are si partile ei frumumoase. M-ai facut sa rad, cand mi-ai zis ca... asa 

intampin eu retrocedarea de „tigan”? Pai, da' cum altfel? Treaba asta cu „retrocedarea”, ei ar 

fi trebuit s-o faca, nu s-o propuna nu stiu care parlamentar. Cand ii aud pe astia tineri de azi 

cat de „purii” se dau zicandu-si rromi, imi vine sa-i iau la bataie. Eu ii cunosc indeaproape pe 

tigani. Prima gazda ce am avut-o pe vremea cand eram elev de liceu, am locuit un an la o 

familie de tigani. O vreme, cand am lucrat in Harghita, am avut la un moment dat o echipa de 

tigani in subordine. Pe cand eram la Slobozia, de asemenea eram „sef” peste tigani. Eu ii 

pontam la lucru. La Baia Mare, cand ieseam la sfarsit de saptamana la o terasa sa beau o 

bere, aproape ca ma striveau tiganii. Toti se adunau in jurul meu sa le recit poezii. Cam asta 

e treaba cu tiganii, „mancat-ti-as”! Cornel 

*Spre deosebire de alte producţii de până acum, poezia de faţă are câteva părţi notabile. 

Însă, simplitatea textului care, din câte am înţeles, îţi e atât de dragă, nu poate salva 

întrutotul şi valoarea unei poezii. Fără a fi înţeles greşit, am constatat de mai multe ori că 

atunci când unii dintre colegii de aici îţi propune anumite soluţii, nu prea eşti dispus să le dai 

mai multă atenţie, încercând să ne argumentezi că, de fapt, doar dumneata ai dreptate. 

Dragul meu, crede-mă te rog, ar trebui să înţelegi că oamenii aceştia ştiu ce zic. De 

exemplu, poezia de faţă n-aş putea spune că nu mi-a plăcut. Aş putea să-ţi ofer, fără 

reţinere, chiar 3 stele. Însă nu aceste stele îi vor ridica valoarea. Trebuie să conştientizezi că 

pretenţiile sunt mult mai mari. A scrie o mare poezie folosind cele mai simple expresii, este 

foarte de greu. Referindu-mă şi la alte producţii poetice postate, ţin să te pun în temă că 

poezia nu se adresează doar unei anumite categorii de cititori. Unii preferă versuri, ca şi 

poezia de faţă, însă alţii sunt interesaţi de un Lucian Blaga, George Bacovia, Ion Barbu, 

Nichita Stănescu... etc. Felul dumitale de a percepe valorea unui text liric, cam cum consideri 

că ar trebui să arate, e un pic greşit. Voi reproduce un scurt fragment din chiar gândurile ce-ţi 

aparţin: Dintr-un numar de peste 150 de poezii, am postat aici aceasta poezie care se 

caracterizeaza prin tinuta clasica atat prin constructia poeziei pe schema fixa, cat si printr-un 

limbaj adecvat, incat sa curga lin si melodios fiecare vers, astfel sa port pe cel ce va citi intr-o 

lume de vis cu izvoare de argint. Nu ştiu dacă este necesar ce gîndeşte autorul despre 

propriile sale creaţii. Vestea bună ar fi aceea că dumneata chiar ai talent. Uneori, unele 

imagini chiar surprind. Dar asta nu-i de-ajuns. Am constatat că ai o oarecare tendinţă de a 

screie texte de lung metraj. Nu zic că-i rău, însă trebuie să fii foarte atent cum conduci ideea 

de la A la Z, altfel textul devine prea stufos şi obositor. Ar fi multe de spus. Te rog 

prieteneşte, tinere coleg, încearcă să fii ceva mai vigilent cu munca dumitale. despre această 
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poezie ne dai de ştire că... (citez) Poezia a fost placuta de mai multi iubitori ai genului. Ţi nu 

este pentru prima dată când ne transmiţi astfel de convingeri personale. Într-una dintre 

opiniile anterioare ne-ai informat că un anume cititor sub 25 de ani te-a felicitat. Nu cred că 

menirea acestui cenaclu este de a lua în calcul problemele intime din bucătăria autorului. 

Încă odată ţin să afirm, că ai suficiente resurse să performezi o poezie pe măsura 

aşteptărilor. Dar pentru asta, trebuie multă multă. Eu nu ştiu căte manuscrise ai aruncat la 

gunoi până acum. În ceea ce mă priveşte, în cei 52 de ani de când scriu, cred că am aruncat 

la coş vreo doi saci şi niciodată nu am plâns după nopţile pierdute. Sper că dumneata vei 

nota sfaturile mele şi vei încerca să mai faci un pas în mirifica lume a poesiei. Cu sinceritate, 

Cornel Armeanu 

* Ana Maria, dar de ce temi să îi numeşti ţigani şi îi numeşti rromi? Sigur, nu e vina ta, nu-i 

un reproş. Nu-i niciun fel de discriminare de rasă. Iar ei ştiu destul de bine care le sunt 

rădăcinile. Noua denumire „rrom” e un moft modern, de la 1990 încoace. Ei vor rămâne ceea 

ce sunt. Şi încă o dată afirm... a-i spune cuiva: ce mai faci, ţigane, nu-i o discriminare. Hai 

să-ţi dau câteva exemple: marele violonist Ion Voicu era ţigan. Actualmente, fiul său, Mădălin 

Voicu nu-şi dezice descendenţa şi este chiar furios pe papiţoii ăştia de azi ce-i distrug 

identitatea. Marele muzician de jazz, Jonny Răducanu întrebat fiind dacă e rrom, a avut un 

exces de furie şi a spus. cum aş putea fi rrom, dacă eu sunt de când mă ştiu pe lume, ţigan? 

Rică Răducanu, celebrul portar al naţionalei de fotbal a României de prin anii '70 este 

mândru când i se spune... ţigane! Celebrul naist Damian Drăghici, care a uimit lumea cu 

naiul său, este dezamăgit că etnia sa a devenit confuză. Ada ţi-ar putea povesti mai multe pe 

tema asta. Sper că m-ai înţeles ce-am vrut să zic. Cornel Armeanu 

* Ana Maria, scrierea e scriere... Nu m-am implicat niciodată în comunitatea acestei etnii, 

doar i-am privit şi studiat de pe „tuşă”. Dar eu am o altă percepţie faţă de ei şi nu-i pun 

neapărat la zidul infamiei, aşa cum se încearcă azi, pe oate canalele. Pe undeva, ar fi şi o 

explicţie. Hai să-ţi zic o poveste... Pe când eram şcolar la liceu, ca să nu mai bat cu pasul 

7km până la şcoală, tata s-a gândit să-mi caute o gazdă. Şi unde crezi că mi-a aflat? La o 

familie de ţigani costorari. Am locuit la ei un an. Cât de bine m-am simţit, n-am timp să-ţi 

povestesc. Doamne, piranda aia când se-aşeza la lucru să găteasacă de-ale gurii, se spăla 

de şapte ori pe mâini şi tare mă miram! Ca să nu mai spun cît de respectuoşi şi supuşi erau 

cu mine. De fiecare dată, când vroiau să vorbească cu mine, îmi băteau la uşă şi mi se 

adresau: domnucule, îţi lipseşte matale ceva? Spune-mi ce ai nevoie, că îţi aduce tâganca, 

mânca-ţi-aş! Erau extrem de atenţi cu mine. Cum soseam de la şcoală, veneau şi-mi 

aduiceau mâncarea pe-un platou de argint. Astfel de lucruri nu se pot uita niciodată. Cum o fi 

acum, nu mai ştiu, că toată lumea a luat-o razna! Scurt timp în urmă, priveam al televizor şi 

am înţeles că ei, rromii de azi, au protestat zicând că denumirea de „ţigan” ar fi o jignire la 

adresa lor! Haida de... ce să mai povestesc... În locul lor, aş fi mândru că sunt ţigan. Ţigănia 

nu este ceea ce se percepe azi. Ei au o cultură, aş zice unică. Din mijlocul lor s-au ridicat 

mari valori spirituale. Ce vrei un exemplu mai plauyibil? - Damian Drăghici, faimosul şigan ce 

a uimit lumea la nai şi care, pentru prima data in istoria filarmonicii simfonice din New York a 

fost invitat ca solist. Apoi, coloana sonora de la unul din episoadele Piraţii din Caraibe. Şi 

Damian e mândru că e ţigan, după cum el însuşi mărturiseşte. Dar lasă, să vezi tu ce-am să 

le fac, de-mi va ajuta să public Cânticelele mele. Am să convoc toată şatra lor la Casa de 

cultură din turnu Măgurele, să le dau cîte o carte cu autograf. Iar când va fi să mă 

interpeleze vreun oacheş mai şmecheraş, am să-i zic: Ce mai faci, ţigane? Îmi place cum 

arăţi, eşti şucar! So ma cherez? Cornel 

* Ada, Da, l-am cunoscut pe maestrul Miron Radu Paraschivescu la redactia revistei Ramuri, 

în 1965, la scurt timp dupa ce îmi publicase un grupaj de versuri în gazeta si îmi facuse o 
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prezentare neasteptat de generoasa. Ceea ce-mi amintesc, este ca s-a simtit, poate, un pic 

stinger, cand m-a vazut intr-un costum de cangar si m-a intrebat: dumneata esti poet? Doar 

atat am reusit sa îngaim pe limba mea: numele meu este Cornel Armeanu. Te cred pe 

cuvânt. Astept sa-mi trimiti si alte productii poetice. Am mai vorbit, desigur, si de multe alte 

cele. Atunci am aflat ca si domnia sa este teleormanean, de la Zimnicea. Nu i-am mai trimis 

nicio poezie... mi-a fost rusine si m-am temut de faima sa. Cornel 

*. Apropo, în privinţa prenumelui meu... eşti prima persoană ce mi se adresează Corneliu. 

Pentru mine a fost o surpriză spunându-mi astfel. Într-adevăr, acesta este numele meu 

înscris oficial pe certificatul de naştere. Dar eu niciodată nu m-am semnat Corneliu. 

* Mi-ai pus o întrebare „cine e Maricica?” Maricica este Maria. Iar pentru mine numele Maria 

e un nume sfânt. Numele mamei Mântuitorului Nostru Iisus Hristos este Maria. Pe mama 

mea o cheamă Maria. Numele uneia dintre cele două fiice ale mele este Ana Maria. Iar cum 

eu îmi trag rădăcinile dintr-o femeie moldoveancă pe nume Maria, e-n legea firii să-mi fie 

familiar numele Maricica, un diminutiv specific graiului moldovenesc. Nimic altceva în plus. Îţi 

mulţumesc pentru întrebare. Cornel Armeanu 

* Dragă Ada, vreau să fim bine înţeleşi de la bun început. Ceea ce am afirmat aici despre 

tine nu sunt „laude” ci o reunoaştere a muncii tale. Atâta tot. Iar ceea ce am spus, sper să fie 

în comun acord cu toţi membrii Lirei21. Eu te înţeleg ce-ai vrut să spui, şi eu sunt la fel. Când 

cineva mi-acordă anumite superlative, parcă simt o oarecare stare de nelinişte. La urma 

urmei, trebuie să acceptăm această idee şi să primim fără reţinere ceea ce ni se cuvine. Cu 

drag, Cornel 

* Maricica, am şi eu un of cu care nu mă-mpac. Se tot vorbeşte de Republica Moldova. Mai 

marii zilei de azi chiar au uitat istoria? Este trist. Se ştie bine că această palmă de pământ se 

numeşte Basarabia şi aşa va rămâne. Este revoltător că politicienii decid soarta noastră! Cu 

modestele mele resurse istorice, dar cu convingere în ceea ce simt, am scris o poezie cu 

mulţi ani în urmă, poezie ce aş dori să o reproduci şi să o faci cunoscută semenilor tăi de 

peste Prut. Poezia mea nu a fost pe pacul comuniştilor, şi poate nu va fi nici pe placul celor 

de-acum, atât din România, cât şi de la voi. 

Basarabia  

Peste drum de casa mea e-o casă, /Să ajung la ea mi-s paşii grei. /Trece un pârâu ce nu mă 

lasă /Să dau mâna azi cu fraţii mei. /Mama este tare-ndurerată/ Şi-i bolnavă de atâta fum, 

/De când mâna-aceea blestemată /I-a mutat cu-o casă peste drum. /Fraţii mei se-nchină şi 

se roagă /Să-i aduc acasă înapoi. /Viaţa mea şi viaţa lor întreagă /Are-aceleaşi rădăcini în 

noi. /Mama noastră-i tare-ndurerată /Că îi ştie între reci pereţi./ De ce, Doamne, este 

blestemată /Să îndure-atâtea nedreptăţi? /A uitat de mult ca să mai plângă /Şi-ar întineri de i-

ar vedea /După-atâta agonie lungă, /Să se-ntoarcă iar în poala sa. /Cornel Armeanu  

Aşa cum Eminescu n-a avut odihnă, nici eu nu pot să am. Şi, asemenea mie, toţi românii, 

atâţia cât mai sunt. Păcat că tu, sora mea de sânge, trăieşti incă sub ameninţarea marelui 

urs de la răsărit. Mă rog să mai îmi dea Dumnezeu zile să vă văd acasă, pe „vatra casei”. 

Cornel Armeanu 

* Dragă Ada, Ştiu, a selecta bobul de neghină nu e o muncă tocmai uşoară. Sigur, asta este 

o zicală veche, din bătrâni. În cazul de faţă însă, este vorba de cu totul altceva. Tu ai decis 

să selectezi un număr de poezii din creaţia mea şi mi-ai cerut acordul. Ţi l-am dat 

necondiţionat şi ţi-am dat dezlegare să alegi „bob cu bob” tot ceea ce vei considera a fi demn 

de reţinut, nu doar pentru simplul cititor de rând, ci şi pentru exegetul care nu iartă niciun 

rabat la valoare. Poeziile ce le-ai dorit a fi prezente în viitoarea antologie a Lirei21, cele 

propuse aici, mă reprezintă întrutotul şi sunt bucuros că ai reuşit să pătrunzi în cele mai 

sensibile unghere ale liricii mele. Sunt poezii mai vechi şi mai noi, ceea ce e ceva firesc în 
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viaţa creativă a unui autor de-a lungul anilor. A fost o selecţie, cum numai un ochi critic 

responsabil ar fi putut s-o facă. Toată recunoştinţa şi admiraţia mea, Ada. Nu în ultimul rând, 

aş dori pe această cale să mulţumesc din suflet tuturor colegelor mele pentru nobilul gest de 

a mă accepta şi a mă aşeza în preferinţele domniilor sale. Eu, în ultima vreme, am avut şi 

încă am ceva probleme cu sănătatea. Momente nu tocmai plăcute. Sper să trec cu bine 

peste toate acestea. Aveţi încredere în Cornel Armeanu. El va fi alături de voi în primăvara 

lui 2011! Doamne ajută! Vă iubesc deopotrivă, al dumneavoastră cu dragoste, Cornel 

Armeanu 

* Dragă Nicoleta, toată admiraţia mea de a-ţi fi aplecat privirea pe versurile unui poet 

aproape „anonim” în viaţa literară oficială. Nu am cerut milă cuiva şi n-am s-o fac. Răsplata 

va veni din partea celor ce mă citesc şi mă simt. Cornel Armeanu 

* Am verificat şi eu linkul. Într'adevăr, se deschide Diligenta. Dar nu asta e „surpriza” pe care 

mulţi dintre colegii noştri vor s-o afle. Pentru a veni în ajutorul celor „curioşi”, am adăugt pe 

toate paginile gazetei două banere în partea de-a sus. Lira21 - Supliment literar iar în cel de-

al doilea promovarea Lirei21, în perspectiva de a câştiga noi membri. Dacă tot mai întrebat 

de probleme, problema (care din acest mment a fost rezolvată)a fost aceea că după adresa 

Diligenţei ai omis să adaugi subdomeniul Lira21. Adică vreau să spun că adresa ar fi trebuit 

să arate astfel: http://diligenta.com/lira21 

Ca să nu se mai producă vreo eroare, o poţi lăsa aşa. Colegii noştri când vor deschide 

Diligenţa, cu siguranţă vor apăsa pe Lira21 - supliment literar. Cu dragoste, Cornel 

*Dragele şi distinsele mele doamne şi domnişoare poetese, Am citit cu plăcere părerile ce le-

aţi exprimat pe marginea poeziilor mele şi vă mulţumesc din suflet pentru sincerele şi caldele 

cuvinte ce mi le-aţi adresat rămându-vă dator cu noi producţii lirice. Referitor la întrebarea ce 

mi-a adresat-o Cristina, răspunsul meu este afirmativ: ai tot acordul meu de a-mi prezenta 

poeziile oriunde doreşti şi cui doreşti. Se înţelege, de bună seamă, că aş fi direct interesat să 

aflu ce spun şi alte personalităţi scriitoriceşti care au auzit mai puţin de numele meu, sau 

deloc. Ciclul Cântecul adâncului l-am conceput în urmă cu 23 de ani, pe când mă aflam în 

Austria în aşteptarea vizei americane. Este o „frească lirică” ce se va finaliza prin crearea a 

44 de poeme. Ciclul este încă în lucru. Până la Lira21, exceptând două poeme apărute în 

săptămânalul Săptămâna müncheneză, în 1988, nu a mai apărut nimic în vreo altă 

publicaţie. Cu preţuire şi respect, al dumneavoastră, Cornel Armeanu 

*Ada,dacă aş fi ştiut că s-ar putea crea unele probleme, atât din punct de vedere conceptual 

cât şi tehnic, nu aş fi postat atât de multe texte o dată. Am făcut-o, nu pentru a-mi face 

popularitate (sper că vor fi de acord şi cei ce m-au cunoscut),ci din cu totul alte raţiuni. 

Starea sănătăţii mele este sub semnul întrebării şi s-ar putea întâmpla să nu mai am timp să 

restitui, pe această cale, ceea ce ar dori de la mine. Repet, nu am făcut-o intenţionat. Sper 

să fiţi cu toţii de acord că nu alerg după publicitate. Cu multă dragoste faţă de toţi cei ce m-

au cunoscut, Cornel Armeanu 

  

Postat de:carmenis | Categoria: Biblioteca La data: 2013-02-14 20:32:35 | Numar de 

comentarii: 22 | Citit de: 125 ori (in ultimele 7 zile) 

 

 

 

http://www.lira21.ro/biblioteca/1.html
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2. ELISABETA IOSIF 

Prezenţă remarcabilă în toate Antologiile noastre, mentor şi promotor al Cenaclului Lira21, blând selector poeziei 

şi autorilor noştri, adesea promovaţi în revista Cetatea lui Bucur, pe care o conduce, Elisabeta Iosif are 

apreciabile scrieri în versuri, în proză, eseistică, jurnalism. 

Azi, când scriitorii fac orice să iasă din anonimat prin scrieri epatante, uneori folosind vulgarul, limbajul licenţios, 

amestecând stiluri şi limbi, inovând limba română până la denaturare, scrierea Elisabetei Iosif este o oază de 

literatură curată, cu mesaj moralizator, cu o simbolistică folosită în respectul trecutului cultural, astfel că multe din 

creaţiile sale ar putea fi folosite şi în scop didactic. Elisabeta Iosif, un profesor al scrierii în limba română, ne 

onorează cu susţinerea necondiţionată a scrierilor noastre. Îi datorăm recunoştinţă! 

„ 

- Eşti meşter la vorbe…Se pare, că ne asemănăm, într-un fel. Tu pluteşti, în loc să mergi, cuprinzând cu un 

cântec universul, ca o sirenă, din dorinţa de a vedea lumea…De a ne lumina dimineţile…Mărturisesc, dragă 

Apollo, mi-ai luminat ziua cu povestea ta plină de umor… 

- Eu ademenesc totul, dumneavoastră faceţi ca acest „Tot” să fie real. Istorisirea mea e de-o clipă. Apare alta, în 

fiecare zi. 

- Dar fiecare are un dram de zâmbet. 

- La mine, să nu uităm, totul pare o iluzie. Dar trebuie să recunoaşteţi, că fără efortul meu „artistic ” sau acela de a 

aduce lumină, desculţ sau nu, Planeta s-ar opri din rotaţia ei…  

Şi Apollo, cu surâsul său ironic şi efemer, dându-se peste cap, precum un claun, dispăru. Lăsă în urma sa o 

dimineaţă luminoasă neuitând, totuşi, să se joace ameninţător cu câţiva nori, amintind părelnic o zi fantastică dar 

plină de iluzii. “(Desculţ prin curcubeu) 

Locul naşterii – Bucureşti  

Studii - Facultatea de Limbă şi Literatură Română (specializare-ziaristică) 

Prozator, eseist, ziarist, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi al Uniunii Internaţionale a 

Ziariştilor, preşedinte al Filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor Români.  

Membru în organizaţii profesionale, diplome şi medalii profesionale: Membru al Uniunii Naţionale a Creatorilor de 

Emisiuni Radiofonice - UNCER - din 1990; 

Câteva preocupări culturale: 

- Redactor şef – Revistă de literatură, artă, carte „Cetatea lui Bucur” online ( din martie, 2008 ) 

- Director - fondator, redactor şef, Revista „Cetatea lui Bucur” „ în format tipărit – din ianuarie, 2011 

- Preşedinte - fondator, LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI, Filiala BUCUREŞTI, din noiembrie 2007  

- preşedinte- fondator, Revista şi Cenaclul „Cetatea lui Bucur” ( din martie, 2008 până în prezent) 

 

https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.931150726924692/931150500258048/?type=1
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https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.931150726924692/931150510258047/?type=1
https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.931150726924692/931150476924717/?type=1
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3. ANA TUDORAN 

 

 

                                                       Prefaţă 

                             Ana Tudoran  -autor activ din Cenaclul Lira21 

 

 

 

Ana Tudoran, colega noastră în Cenaclul literar Lira21. 

 Nici  acum nu-i  cunosc date biografice menite să deschidă această încercare modestă de a o prezenta cititorilor.  

Însă îi cunosc o schimbare de biografie, în anii 2010- 2011 a devenit poetă. Nu s-a întâmplat miraculos, munca şi 

ambiţia au ajutat-o să scrie din ce în ce mai  expresiv, găsind un stil personal de a poetiza. 

Mi-amintesc începutul în Lira21. Modest, posta texte fără să ţină seama de gramatică ori redactare şi recitind 

acum, observ ca am fost chiar neiertătoare uneori. Poate un alt autor ar fi cedat, s-ar fi simţit ofensat şi ar fi 

părăsit cenaclul. Cu Ana nu s-a întâmplat aşa.  

Am traversat împreună o perioadă de căutări, textele fluctuau de la sentimentalisme la atitudini sociale, dar încă 

nu convingeau, se resimţea o anume inhibare auctorială, o anume studiere şi teamă de creaţie, ca şi cum,  ea 

însăşi nu era convinsă ca are ceva de spus  în exprimare literară.  Între timp a citit mai toţi autorii din cenaclu, a 

comentat, a propus , a aprobat sau a dezaprobat, prin asta aflându-şi propria înrămare lirică. E important să ştii în 

care stil de exprimare te regăseşti. Poate sfatul meu întru eliberarea liricului inhibat, acela de a scrie simplu, aşa 

cum ai exprima sentimentele tale direct, vine de la Jean Cocteau: 

“Ce este stilul? Pentru mulţi oameni, un mod complicat de a spune lucruri foarte simple. După noi: un mod foarte 

simplu de a spune lucruri complicate.” 
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Aşa decurse lucrurile, într-o bună zi Ana a scris o poezie surprinzătoare pentru toţi colegii. Exploziv. Imprevizibil 

chiar. Nu i s-a ascuns admiraţia pentru reuşită. 

Şi din acel moment încurajările noastre, ale colegilor, n-au contenit. 

Astăzi Ana Tudoran are un debut publicistic la activ,  bine cotat de recenzorii cărţii cenaclului, Poetic@- ArtBook, 

2011, şi scrie şi activează susţinut în Lira21. 

Câteva repere stilistice, dar fără a exagera exemplificarea, atât cât să deschidem apetitul pentru lecturare, iar 

Anei, dorinţa de perfecţionare stilistică.- o poezie de nerv, stări surprinse şi definite ludic, ironic: 

“construiesc un alt scenariu 

voi începe prin a-mi turna o cafea  

scârţâind muchia cercului fin  

de porţelan  

cu degetul  

ştiu că te enervează” – poezia “iritări de weekend” 

sau în autoadresare:  

“deşteptule  

fii şi tu mai inventiv  

cum să mă descurc cu un cerebel  

care dă chiks  

de câte ori liniile tramvaiului  

deraiază-n absurd” – “poezia doi lobi şi un negociator” 

- o poezie satiră la creativitate şi creaţie: 

“texte modern-monotone 

se sinucid de stâlpul propriului 'ism  

picioarele blege atârnă  

bălăngănind în ultima suflare  

deprimante versuri se preling  

din saliva limbii atârnate”  - poezia “terapii complementare” 

“pe bordura unui poem  

răzui o salată de cuvinte  

cu tăişul gândului  

purtat de vânt  

un tsunami interior  

zguduie  

ţărmul dimineţii” –poezia “stare” 

-  poezia pamflet existenţial: 

“marchează trecerea anilor  

cu linii paralele  

formând şine de tren 



 164 

curbe abrupte sau drepte  

la capătul lor  

chipurile există  

un loc cu verdeață 

 

acum am făcut doar un popas  

să mă acomodez cu țărâna”- poezia “acomodarea” 

- poezia socio epigramistică în accente satirizante caustice:  

Flerul, inteligenţa, sunt la ele acasa în acest gen de texte ale Anei. 

“au recreat grădinile suspendate  

zidind  

din capete de șoim  

trepte  

spre împărăţia cerească  

 

rezervată  

în paranoia demenţială  

doar pentru aleşi de soi”  

Poezia “grădile suspendate ale babilonului contemporan” 

Nu- mi propun să dau verdicte ci doar să afirm că se poate scrie bine, că se poate perfecţiona şi mai ales că 

putem căpăta cultură literară şi exerciţiu  într-un cenaclu. Discuţiile la text ajută în a te vedea  corect, în arta 

scrierii, după cum actualmente,  des se întâmplă oglinzi deformate ale autorilor. 

Câţiva pretinşi scriitori au intrat în Lira convinşi de infailibilul literaturii create de ei şi au plecat din orgoliu rănit dar 

cei mai mulţi au rămas, buna evaluare a colegilor le-a fost imbold creativ. 

Ana a reuşit!  Versul ei este novator, modern, tonic şi isteţ. 

Iată ultima idee liricizată, chiar azi postată în Lira21, despre o întâmplare care poatea părea banală, dar pentru 

Ana importantă 

epilog la Poezia “dincolo un alt cer şi o altă lume”. 

 

”amintirile prinse-n piuneze stau înșirate 

pe un perete al inimii  

ordonate ca într-un calendar cu nume datini şi sfinţi  

unde din când în când mai aprind o lumânare  

pentru ziua morţilor sau ziua mea nu mai contează  

oricum e o lume pe care o port în mine”  

La acest text, colega noastră Jeanette Carp a comentat obiectiv, punctual, încadrarea pârând a fi a întregului liric 

al Anei Tudoran: 
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“Pai zi aşa, Doamna Scorpion, de-aia-mi place atâta cum scrii!  Pe toate pui reflectorul ( nu lumânarea ); toate - 

natură, om, unealtă, casă, fenomen meteo, stare de spirit - toate se cam sperie, dar reflectorul tău nu face rău, 

face numai lumină.” 

 

Şi aş adăuga…o lumină vindecătoare emfazei, automulţumirii, demagogiei şi atâtor alte tare ale confraţilor noştri. 

Este o lumină curată. 

Câţiva paşi până la realizarea unui volum de calitate, Ana! Vers înalt!  

Azi, aceste considerente şi-au găsit răspunsul în primul volum de poezia al Anei Tudoran, sub titlul, Ne-am iubit 

monumental, editura ArtBook, 2012, şi în opinia mea versurile selectate vorbesc de la sine despre cum şi-a făcut 

loc poezia Anei Tudoran pe făgaşul exprimării lirice de calitate. O felicit din toata inima şi aştept reacţiile lectorilor 

cu acelaşi entuziasm încurajator si admirativ! Drum luminos în poezie, Ana!  

 

Cristina Ştefan 

4. SORIN MICUȚIU 

 

 

  

  

  

  

 

SORIN MICUŢIU - PREFAŢĂ la Volumul „40”   

 Visul continuă...   

 Sorin Micuţiu recidivează poetic! Cu visul său. Dacă în anul 2012 a debutat liric în „Vindecat de nevisare”, un 

apreciat grupaj poetic editat laArtbook, după o selecţie din Cenaclul Lira21, iată, acum, tipăreşte la aceeaşi 

editură, un volum aniversar, sub laconicul, dar plin de semnificaţii, titlu,” 40”. Simbolistica numărului 40 este 

legată de aniversarea vârstei mature, de prag.   
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Lumea poetică din care scrie Sorin Micuţiu este ideală, este delimitată net de dezvrăjirea realităţii contemporane, 

o lume a credinţei şi a iubirii de părinţi, păstrată cu sfinţenie şi dedicată poeziei însăşi.   

  

”în sitele timpului   

rămân anii îmbătați   

în culori de amurg”   

(40)   

 Poezia mistică, poezia de iubire de părinţi, poezia visului, sunt specii care după 1989 au avut impact la publicul 

cititor, cel online cu precădere. Orizontul de aşteptare al lectorilor a devenit deschis şi avid acestor genuri, date 

fiind cenzurările comuniste dar, din păcate, critica literară nu a încurajat aceste creaţii, fiind considerate vetuste, 

ele netrecând de zidul postmodernismului- rege din anii ‘80. Aşadar, puţini poeţi contemporani, chiar dintre cei 

practicanţi online, au marşat pe simplitatea genului oniric, revelatoriu, preferându-se alegorismul, epicizarea, 

metapoeticul, onirismul ludic suprarealist. Sorin Micuţiu scrie din lumea sa imaginară dar necreată artificial, 

intubată, ci din sinele său curat, cel neexpus realităţii, cel neatins de mediul crizat şi denaturat, sinele său purificat 

prin poezie.   

“joc origami cu visele   

în anticamera inimii   

îngădui iubirii să cadă pe gânduri   

pe şevaletul de șoapte”   

(Totul pare efemer)   

 O definiţie a onirismului spune:   

“Ţinta imaginarului oniric – mărturisită, deci conştientă şi, ca atare, „construită”   

– este de a vieţui interior într-o altă realitate, paralelă, edificată în ansamblu ca „lume”,   

funcţionînd într-un cronotop nenormat firesc,”   

(Mircea Braga /INSURGENŢA ONIRICĂ – ÎNTRE POEZIE ŞI CONTEXT)   

dar nu aş putea să-l înrămez pe Sorin Micuţiu în acest gen de imaginar, pentru că poezia sa nu este construită 

nici ca refugiu, nici ca sălaş de unde poate releva poetic, poezia sa este visul trăit ca ideal de bineţe şi 

frumuseţe.   

”gândurile mele peste un petec de hârtie   



 167 

se despletesc în cuvinte   

ca umbrele înghesuite   

pe chipuri brodate   

de timp”   

(În dimineața eshatonului)   

 Mama pierdută revine în cântecul lui Amfion pentru ca zidurile crescute să apere în permanenţă visul său de 

frumos. Sorin Micuţiu, un Amfion în reverie, la al cărui cântec zidurile despărţitoare de realitate cresc singure, fiind 

înseşi hotare poetice lumii visătoare.   

Visul ca ziduri de apărare. Visul ca dragoste. Visul ca blândeţea mamei şi puterea tatălui. Visul-ancora simţirii 

divine.   

O realitate ideală, de vis:   

“îmi asum dreptul/ să mă doară/ fiecare amintire/fără tine” (Mărturisire)   

“camera mamei -pe marginea patului/e doar catrinţa /zori în cimitir/ mărţişorul strâns în pumn/ pe crucea mamei/ 

în codul genetic/ îmi temperez firea/ prea visătoare uneori/ ochii și buzele/sunt ale mamei/ nu mă îndoiesc nicio 

clipă”   

(Meditaţie în semnul crucii)   

 “șoaptele mamei/ citind din Psaltire/ mă mustră/ sunt visul împlinit/ într-o legănare/ târzie (Arhivar de vise)   

  

“Înfăşurat în giulgiul visării”, poetul arhivează vise, reflexia semnifică imaculat şi cuminte, realitatea sa poetică 

venind şi din meditaţii mistice. De fapt, emoţia limbajului său liric este în codul creştin asumat, identificându-se cu 

el.   

"mi-e dor   

de o fluturare de aripă   

aprind jarul   

în lutul hămesit   

amirosind a fum   

ard încet   
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umbrele”   

(În golul brațelor e forma Ta)   

Din mistica experimentată, Sorin Micuţiu alege interiorul curat şi frumos, alege să-l reverbereze precum mitul elin 

al lui Amfion:   

“Amfion cântând, zidurile cetăţii cresc, cărămizile aşternându-se singure.”   

Întocmai Sorin Micuţiu în poezie. Întocmai.   

 Cristina Ştefan, nov, 2014   

 

5. SEBASTIAN ȘUFARIU 
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6. IOAN BERGHIAN 

 

 

 

  

  

  

  

 

IOAN BERGHIAN- DEBUT LIRIC DECIS   

prefaţă la volumul “ Mireasmă de verbină”, Editura ArtBook, 2014.   

  

Nu există o vârstă a poeziei, nu există un timp al poeziei şi nu există nici măcar o înfăptuire a poeziei. Lirismul 

este dincolo de legile fizicii şi matematicii, dincolo de biologie şi anatomie, dincolo de teoriile şi curentele literare, 

dincolo de norme, dincolo de prelucrări şi tehnici impuse, dar mai ales, dincolo de sistemul recunoaşterii lui. 

Citesc un poet şi mi se face stomacul ghem, sau lăcrimez, sau devin stare gazoasă de emoţie, ăsta e singurul 

criteriu prin care am promovat poeţii Cenaclului Lira21, pentru că nu mă recunosc poet ci doar un cititor cu 

sensibil simţ liric. Exact aşa procedez şi acum făcându-l cunoscut pe poetul român, stabilit în Ragusa, Italia, de 

câţiva ani, Ioan Berghian, poet pe care îl citesc admirativ de vreo 10 ani şi care, iată, debutează cu un volum de 

poezie aşteptat: “ Mireasmă de verbină”, Editura ArtBook, 2014.   

Citesc această carte cu poezii postate pe internet de ani şi ani de zile ca pe un întreg alcătuit necesar întru 

vedere panoramică, de profunzime, întru descoperirea esenţelor lirismului poetului, un lirism cu parfum boem, de 

demult, dar punctat determinant, barbilian, ţinând seama că formaţia profesională a poetului este de matematician 

(Universitatea Timişoara), lucrând mulţi ani ca analist programator în informatică, o meserie care poate influenţa 

modul de gândire, făcându-l exact, schematizat, cu nevoie de soluţii şi ipoteze demonstrate matematic. Această 

decurgere rotunjită corect a raţionamentelor enunţate poetic, face poezia domnului Berghian, clară, curat gândită, 

omogenă prin alianţa de gândire pragmatică cu intelectualismul liricizat sensibil.   

Temă favorită poetului, iubirea, vine între eros şi thanatos şi devine absolutul existenţei, nimic relativ, nimic 

întâmplător în această simbioză vitală a omului cu iubirea. Într-un decor care aduce neîncredere în viitor, 

sentimentul înstrăinării de prezent induce apusul vieţii, sumbru, ca soluţie de resuscitare a frumosului trăit, între 

scepticism şi asumarea lui ca prezent, iar realismul acestui prezent este motivaţie trăirii viitoare. Sigur pe 

sentimentele sale, în iubire faţă de fiinţa dragă şi înstrăinare faţă de realitatea înconjurătoare, poetul îşi cerne şi 

discerne perspectiva emoţională fără candoare, fără naivităţi inutile, constatator. Deşi versurile sale sunt 
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profunde, analitice, grave pe alocuri, în tonalităţi sobre, versuri cu rime complicate şi răsturnări semantice, citesc 

uşor, pentru că nu întâlnesc nimic ţinând de manierism sau formulare simplă ori calofilă şi constat că iubirea 

viersuită nu poate fi numai un şir interminabil de exclamaţii alintătoare şi rime mângâietoare ci poate fi adâncime 

poetică între orizonturi stilistice originale. Mă gândesc că poezia de iubire a domnului Berghian are ceva 

sculptural, creează imagini din dalta pusă la muncă pe piatra cunoaşterii şi explicării între cauză şi efect a iubirii, 

lămurind piatra sensului să ia forma dorită, ondularea ideii cu formă de trup a gândirii iubirii. Aşa cum spunea 

Brâncuşi:   

“Iubirea cheamă iubire. Nu este atât de important ca să fii iubit, cât să iubeşti tu cu toată puterea şi cu toata fiinţa.” 

  

Spune poetul, aşadar, îndemnându-şi iubita la meditaţie în ton liric învăluitor, cald, simplu, dar tocmai prin aceste 

caracteristici, emoţionant.   

“nu închide pleoapele   

s-ar putea să atingi   

mai mult decât vor   

ochii tăi   

să cuprindă”   

Absenţă   

Adresivitatea este intimă într-un dialog cu persoana iubită, un dialog care ţine oniric o stare de continuă dragoste, 

depărtarea fiind chiar motivaţia acestei apropieri între fiinţele care se iubesc. Ajung la mitul androginului lui Platon 

din Banchetul, preluat de mulţi scriitori (găsit în mitologiile arhaice dar şi în literatura română modernă, Adam şi 

Eva de Liviu Rebreanu, Mefistofel si Androginul de Mircea Eliade:   

„Acele făpturi omeneşti din vremurile acelea era un bărbat-femeie, numit androgin, iar alcătuirea lui, ca şi numele, 

ţinea şi de bărbat şi de femeie”. Androginii aveau patru mîini şi patru picioare, şi un singur cap cu două feţe, 

formînd un tot întreg. De atunci oamenii îşi caută perechea „trupul dintru început al omului fiind despicat în două 

părţi, fiecare jumătate a început să tînjească după cealaltă”. Aristofan, personaj din Banchetul, susţine că „fiecare 

ne căutăm mereu jumătatea, ca să ne întregim”,   

„dîndu-ne marea nădejde că el ne va reaşeza în vechea noastră stare şi, vindecîndu-ne rănile, ne va dărui 

fericirea deplină”.   

În poezia domnului Berghian această căutare a jumătăţii sufleteşti depăşeşte neliniştea, nesiguranţa, acestă 

căutare se desfăşoară doar ideatic, întregul având ambele feţe ale androginului, iubirea e un unic şi sintetic 

format şi numai reflexivitatea şi simbolistica gesturilor, definitorii ei, este preocupare poetică.   

Dincolo de timp, versul poetului nu găseşte doar o corespondenţă în metafora stării sau o imagine plastică (zborul 

lăstunilor de exemplu) pentru expresivitate dar versul se construieşte în idee, compune itinerarii ale ideii, într-o 

metamorfoză psihică ajutătoare prin sensibilitatea rostirii:   
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“Şi-ntotdeauna e prea târziu,   

Când deschizi ochii.   

Fără prezent,   

Atât de aproape,   

De faţa nevăzută a lunii,   

- Mai ţii minte?   

Cum speriaţi,   

Învăţau să zboare   

Lăstunii?”   

Fără prezent   

Dialogul cu iubirea este dialogul cu ideea de iubire iar confesiunea devine concreteţe, detaliu de aplicare în 

echilibristica şi compensarea eventualelor sinusoide contemplative.   

“tu îţi doreşti   

balade   

pentru eternitate   

şi dimineţi interzise   

există doar păsări   

cu nume de piatră   

ocazional   

orizontale arcade.”   

Aplecare   

Iar mitul androginului reîntregit duce finalizarea iubirii ca apropiere ideatică, eternizată, absolutizată, singurătatea, 

absenţa fiinţei iubite fiind doar o îndurerare pasageră, pentru că....   

“E bine, spui, că mă iubeşti la fel.   

Deschide larg fereastra, să mă doară   
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Îmbrăţişarea ta, cum face el   

Şi-am să te cred, la fel, ca-ntâia oară.”   

April   

Sentimentul singurătăţii, a îndepărtării de persoana iubită nu devine extremist, nu devine deprimant, nu există în 

vers vreun orgoliu al izolării, dimpotrivă, poetul converteşte imaginaţia senzorial, o transformă în stop cadru al 

gândului exprimat.   

“voi opri anotimpurile   

şi voi turti polii   

până vei rămâne grea   

de sufletul meu   

rod va lega   

zăpada-n magnolii   

aproape   

într-o cosmică vară   

nimeni nu te va avea   

mai mult decât mine   

tainică   

dulce povară.”   

Aproape   

Şi pentru că ipostazele singurătăţii poetului într-o ţară străină aduc variante inventive, schimbări de tonalitate, 

diversitate lirică, uneori ludică, alteori filozofală, voi cita un şir de poezii tematice cu un corolar din Gogol: “Patria 

sufletului este iubirea.”   

“ce bine că minţi   

măcar ne iubim în virtutea tăcerii   

precum sfintele moaşte   

pre sfinţi   
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niciun gol adevăr   

nu doarme   

ca noi   

jucători   

la facerea lumii”   

Regula jocului   

“Ci doar descheie-ţi geana   

Şi pleoapele, să curg   

În lava răscolitului tartar.   

Privirea să-ţi cuprind, ca valul,   

Îmbrăţişând adâncul   

Lunaticului far.”   

Când tu priveşti   

“N-am să uit cum, prin gemene glastre,   

Lunecau neştiute de noi,   

Flori de vis. Erau mâinile noastre.   

Ţineam cerul cu umerii goi.   

Ce bizară poveste   

Lasă-mă să te-nfăşor,   

Ca-ntr-o mantie,   

În sufletul meu.   

Ciută bolnavă de lună,   

Sub stelele mele rămâi.”   

De lună   
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“Umbrele ni se topeau în amurg.   

Târziu,   

Germinând pe creste,   

Supusă tu aplecai luna,   

Eu dam razele la o parte.   

Gestul era al meu,   

Păgân şi mereu   

Dintotdeauna.”   

Clipa aceasta   

Spuneam cândva că poezia este filozofie, metafora este o “artă a răsucirii” (Platon afirma asta despre arta 

gândirii) şi ce altceva poate fi fiinţa poeziei dinspre şi înspre simţirea realităţii? Iar autenticitatea acestei 

contemplări ţine de monocordul poetului. Poeţii sunt filozofi prin gândire şi artişti prin conştiinţă.   

Drumul domnului Berghian spre poezie vine din cunoaşterea filozofiei existenţialiste şi adaptarea ei la propriul 

destin prin a face coerente reperele folosite poetic. Spaţiul şi timpul se disipeză rămânând importantă trecerea în 

neant, cu bagajul ei de sentimente.   

Mama, reperul primordial, se situează mai presus de prezent, mai presus de cotidianul trăit, între sacru şi profan, 

poetul alege simbolic egida maternă ca trăire autentică de iubire. De altfel acest volum de poezie, primul editat de 

domnul Ioan Berghian este dedicat mamei şi nepotului, Mihăiţă, pe care poetul îl numeşte, „sufletul său.”   

“Când râzi, tu plângi şi-ascunzi a ta privire,   

În suflet, când ne strângi la piept, duioasă.   

Şi te prefaci că-i nouă, haina-ţi roasă.   

Ţeşi timpul peste noi, cu-a ta menire.”   

A ei chemare   

“semăn tot mai mult   

cu mine însumi   

simt   

cum se deschid   
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palmele mamei   

scutură ţărână”   

De sine   

“Un dor pribeag, un dor de mamă,   

e-n taina nopţii vis, când plâng   

la sfânta în cernită ramă,   

la sfânta mea din templul stâng.”   

Dor pribeag   

Meditaţia în diferitele ipostaze ale singurătăţii aduce versului tonalităţi diferite, variante de ritm şi intensitate, dar 

păstrarea memoriei afective se face mereu calm, într-o gravitate asumată, prin himeră şi mister ca termeni ai 

ecuaţiei vieţii.   

Existenţialismul domnului Berghian ţine de resemnare, scepticismul său ţine de neantizare şi din acest punct de 

vedere îmi aminteşte de Sartre (L’Être et le Neant).   

Adâncul “din care ni se pare” este pentru poet sursa existenţei şi la fel ca Sartre consideră că numai în faţa 

neantului omul devine posibilitate, omul se poate defini cu spaima neînţelegerii propriei fiinţe, cu ciudăţenia pieirii 

lui în timpul devenit raclă, şi nu chivot, subliniind astfel ideea că omul dispune de el însuşi limitat, libertatea lui se 

opreşte la poarta neantului.   

"E spaimă, totuşi, gândul când nu poţi să-nţelegi,   

surâs viclean, trădarea, încondeiată-n faclă.   

Pe-altarul veşnic, crudă, pieirea n-are legi.   

Trişând falange, timpul nu e chivot. E raclă.   

Ciudat rămâne, numai, un gol de ochi fecund,   

lentilă de-ntuneric. Sub cranii de-ntrebare,   

groteşti cenuşi maligne, fractalii, se ascund,   

enclave în adâncul din care ni se pare."   

Aş merge mai departe spunând că neantul şi neantizarea noastră se extinde şi asupra actului artistic în sine al 

domnului Berghian, scrisul său este ofranda acestei înţelegeri exact cum spunea poetul Dan Laurenţiu:   

“Neantul nu e pagina goală! Neantul este sub pagină! Cine se ocupă cu arta se ocupă cu neantul(…)”Eternu-ntors 
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pe dos” al poetului I Berghian rămâne o sintagmă remarcabilă în sensul enunţat.   

“În mii şi mii de lanţuri zace-o haină.   

Lacerte, legilor cărând prinos,   

Depun în ouă, nepătrunsă taină   

Şi-adulmecă eternu-ntors pe dos.”   

A fi   

“Ascult zăpezile-n tăceri cum cresc.   

În templul cu vitralii de cuvinte   

O Danaidă-şi toarnă-n cofe sfinte   

Lăuntrul serii, simplu şi firesc.   

Monedă calpă, clipa ne înşală.   

În ochiul ei, nicicând, să nu priveşti.   

Tu desenezi iluzii din poveşti   

Pe-o umbră albă, parcă din greşeală.”   

Ascult zăpezile   

Iată o poezie deplină ca reflexie a ideii de timp neantizat, în care evoluţia însăşi nu putea fi alta, omul nealegând 

el să existe, aşa cum susţinea şi Sartre în idea că omul este pus în posesia omului şi are în răspundere proprie 

existenţa sa. Omul nu este decât om înţeles şi de acord cu sine, faţă în faţă cu neantul atotcuprinzător. Este o 

poezie de esenţă a gândirii atee, omul este ceea ce se face el însuşi, cu menţiunea specifică liricii poetului prin 

care o singură soluţie umană are perspectiva decisă, moartea.   

"Dacă omul ar fi pasăre,   

Dacă pasărea ar fi pom,   

Dacă pomul ar fi apă,   

Dacă apa ar fi soare,   

Cine ar mai fi pasăre?   

Cine ar mai fi pom?   
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Cine ar mai fi apă?   

Cine mai moare?"   

Cine?   

Limitarea impusă genetic face ca statutul minimal al omului, deşi nerecunoscut, deşi nădăjduit un finit temporar, 

să ducă la înţelegerea verbului „a fi”, segmentată.   

“în absenţa finitului   

tăiem sensurile din verbul a fi   

într-un segment de cuvânt”   

Fără sens   

Periplul ar putea continua cu fiecare poezie în parte pentru că în fiecare poezie, deşi atât de diferită ca abordare 

lirică, există un fir continuu care leagă sentimentele exprimate de gândirea deloc simplistă, abordare care face din 

lirismul domnului Berghian un mixaj fericit poeticii dar şi speculaţiilor filozofice. Limitarea vieţii, asumarea morţii, 

pactul cu destinul, chiar şi trecerea filozofiei prin aceste mărginiri de sens, ivesc, iată, retorici aforistice, splendide 

prin profunzimea conceptului transfigurat artistic.   

"trei puncte trei puncte trei puncte   

fleacuri   

prind curaj   

pentru viaţă   

nicio filozofie   

fără margini   

îţi zic   

nu-i adâncă"   

Fleacuri   

Am ales ca încheiere o poezie elegiacă, poate că intuiesc în ea mesajul întregului volum, o ars poetica explicând 

metaforic însuşi imboldul scrierii acestui volum de versuri eclatante, ca pe o nevoie de a lumina prezentul, ca pe o 

alegere personală de a păstra idei, trăiri, sentimente, din lunga perioadă de război cu viaţa.   

“Este beznă pe câmp şi mi-e noapte în tot.   
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Vezi? Statistică-i moartea-n tranşee.   

Tu mă ştii. Sunt soldat. Am să-ţi scriu, dacă pot,   

Preţ de-o stea, cea dintâi epopee.”   

Preţ de-o stea   

  

“Mireasma de verbină” este un volum de acumulare poetică, poate chiar epopeea unei gândiri, un volum de debut 

în sensul tipăririi doar, pentru că poetul Ioan Berghian scrie de mult timp, este cunoscut în mediile literare on line, 

apreciat, recunoscut ca valoare lirică prezentă şi activă.   

  

Cristina Ştefan, mai 2014   

 

7. ANA MARIA GÎBU 

 

Poeta de 17 ani este admin activ în Cenaclul Lira21 de pe când avea 11 anişori, o liceană, azi implicată în viaţa 

culturală dorohoiană. Scrie poezie, proză, eseistică, articole jurnalistice, teatru, abordând genurile literare diferite 

cu un talent mirabil. Spun mirabil pentru că ne uimeşte maturitatea gândirii ei dar şi expresia deja formată a 

stilului. Ana are o metaforă decisă a versului, cu o metafizică a sentimentelor discernute îndelung, i-am spus de 

multe ori precocitate, deloc hazardat, pentru că scrisul ei a declanşat simpatia şi altor editori şi grupări literare, 

publicându-i volume de versuri şi proză. Multipremiată la concursurile de literatură naţionale şi şcolare, Ana a 

crescut odată cu versul ei, ea şi scrisul ei fiind azi un cuplu reuşit, încurajat, recunoscut, de perspectivă. Ana este 

o adolescentă la care visează orice părinte, talentată şi conştientă de talentul ei pentru care munceşte lăudabil. 

Drum luminos, Ana, îţi mulţumim! 

"mi-e frică de mine însămi 

când creierul este sanatoriu cu porțile deschise 

în care intră și ies criminali de vise 

îmi mutilează pereții cu plastilină și acuarele 

se bat cu mâncare la 2 fără 10 

adormind prin lanuri de urzici 

le dau petreceri în cantină 

pun muzică și filme 

(nebunii mă venerează pentru asta) 

valsează cu polonice 

rup scaunele de pereți 

deseori simt așchiile  

explodându-mi în nervi" 

(un du-te vino) 
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Cărţi publicate: 

1. Grădina mea, volum de debut, editura Lumen Iaşi 

2. Cafea cu zâmbet de rebelă, editura Antim Ivireanu, Tărgovişte şi Destine, Montreal 

3. Regala, editura Destine, Montreala (volum cu doi autori) 

4. Umeri de flori, editura Artbook, Bacău 

5. Blestemaţii, roman, editura editghraft, Buzău 

6. Dintr-un vis în altul, proză scurtă,editura Armonii culturale, Adjud 

7. Nu mai este un joc, editura Armonii culturale, Adjud 

Foto, Ana în 2010 la Bacău 

 

 

 

 

 

ANA MARIA GÎBU- SAU COPILUL POET AL LIRE21 

 

 

 

https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.921554691217629/921554617884303/?type=1
http://confluente.ro/cristina_stefan_1428560747.html
http://confluente.ro/cristina_stefan_1428560747.html
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Trei cărţi prezentate în ordine cronologică- autor Ana Maria Gîbu   

 Ana Maria Gîbu şi poezia la 14 ani   

  

Ana Maria Gîbu- copila Cenaclului online Lira21, la 14 ani ai săi, este deja admin şi poet în comunitatea noastră 

literară care a susţinut-o, îndrumat-o, încurajat-o şi publicat-o cu seriozitate şi încredere în talentul ei incontestabil 

manifestat în scris. Nu sunt cuvinte mari, pe-acest copil l-am numit „copil indigo”, nu stă locului o clipă, e un 

spiriduş de fată, se implică în multe domenii artistice, pictează, dansează, cântă, şi toate cu recunoaşteri în premii 

multe şi primite pe merit. Despre scrisul ei, ştiu că scrie precoce, de pe la 7 ani şi acum se află la al doilea volum 

single, editat în Canada la Editura Destine, sub titlul Poeme fără chitară şi mâna ocrotitoare a poetului George 

Filip.   

 Ana Maria scrie poezia anilor ei, o poezie de impresie, de stare şi emoţie care de multe ori îi depăşeşte, spre 

uimirea colegilor de cenaclu, expresivitatea firească vârstei. Versul Anei Maria, citit în întregul acestui volum, 

creionează clar lumea fetiţei, plină de întrebări, de avânturi, dar şi de schimbarea deloc uşoară prin care copilăria 

îşi închide porţile şi începe adolescenţa cu neliniştile şi zbaterile specifice.   

 “învaţă-mă/ zborul/fără prăbuşiri/(dorinţă) spune precaut Ana Maria şi motivează:   

 “cresc între margini de cer/ uitată sub o frunză/ jucându-mă /cu zorii şi amurgul   

 (autobiografică).   

 Tonalitatea are forţă, este energică şi optimismul, avântul, localizează un câmp semantic bine ales. Întâlnim des 

zborul, cerul, stelele, verbele de voinţa şi opţiune:   

 “Vreau să râd,   

chiar dacă nu pot,   

la glumele stelelor...”   
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Vreau... (Vreau)   

 “căţărată pe umeri   

din piatră şi ani   

trezesc semnele   

de punctuaţie ale nopţii” (Vreau să ajung)   

 Ana Maria îşi introspectează starea, o detaliază apelând adesea la lirismul subiectiv, majoritatea poeziilor fiind 

transmise direct dinspre eul liric, la persoana I, mărturisiri curate, inocente, dar cu atat mai sugestive poetic. 

Metafora ei este una revelatorie dar nu-i lipseşte nici cea plasticizantă.   

 “Din colţul/ neatins de frică/ simt trăirea zilei/ şi... tresar!/ Îmi amintesc/ sunetul’...(sunetul) sau “din agenda de 

bord/ repetă/ partitura compusă/   

de fluturii lunii /în gama orbului/ pe pagini de florar/ dansează   

(Agendă copilului pentru nu ştiu cât timp)   

Uneori ne convinge de adevărata putere de a trăi, deseori ne e lecţie de viaţă, de neîngenunchiere în faţa 

eşecului, de neabatere a drumului în faţa obstacolelor destinului, Ana este tonică şi deţine un reţetar misterios în 

îmboldirea lectorului spre zâmbet şi siguranţă. Ana deţine secretul rezistenţei la imundul lumii, nu o afectează 

decât în constatare, altminteri termenul cu minus al ecuaţiei existenţiale este ignorat.   

 “Am puterea   

să dau timpul   

înapoi,   

să muşc din mărul   

copilăriei,   

sau să iau săbii   

de lumină   

din soarele blând   

cum era odată.” (Am puterea)   

 La întrebările arhetipale îşi răspunde din propriul instinct sentimental dar şi artistic, pe care l-aş încadra deja 

lucid, delicat, atingând inefabilul dar în acelaşi timp selectând simboluri tari, de netăgăduit, determinante.   
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”şi dacă   

ai fir pentru toate piedicile   

torţă pentru toate drumurile   

pahar pentru toate fluviile   

ai iubire   

aştept să mă conving!” (Interviu – ce este iubirea?)   

 “verdele   

de sub talpa pietrei   

îl înfig   

în inima mea   

a lui   

a ta   

şi alerg   

pe drum de vise   

aruncând cu bucăţi de rai” (Bucăţi de rai)   

 Ana Maria este încă un copil, la trecerea pragului în adolescenţă, îşi descoperă fascinată dorinţa de joc şi joacă 

şi atunci devine năstruşnică, surprinde cu un ludic sprinţar, devine amuzantă. Mi-a mărturisit că îi place acest stil, 

a scris şi câteva proze scurte reuşite în gen şi eu cred că are reale valenţe în imagistică.   

 “alerg prin trestii-chestii   

în mână cu harta   

S.U.A.   

(Scărilor Urcate Alaltăieri)   

am sărit din avion cu paraşuta   

plecată în Rusia   
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ceasul ei sună tot timpul   

ocupat”   

(La 13 ierni)   

 “din Empire State Building răsar   

liane şi lilieci-maimuţe   

cred că au uitat   

evoluţia în trecut”   

(Jurasic Park)   

 Am lăsat spre final o constatare făcută de mulţi lirişti ai cenaclului. Ana Maria nu are doar un simţ poetic sau 

artistic aparte, ea posedă nativ o anume înţelepciune şi dacă e real că spiritele au altă vârstă decat omul în care 

locuiesc, atunci Ana o demonstrază cu brio.   

Nu o dată la textele postate colegii au exclamat, “- cum? de unde până unde un copil de 12-13 ani( aşa scria şi pe 

atunci), poate gândi profund, poate formula metafizic problematici existenţiale dificile?”   

M-am intrebat şi eu acest lucru mai ales azi, când maturii contemporani se dedau la versuri facile, fără substanţă, 

fără mesaj. Ana discerne dar e deja capabilă să şi formuleze reflexiv, să cugete spontan în preocuparea ei de a 

cunoaşte, de a înţelege, de a şti. Personal am strâns câteva exemple de astfel de versuri surprinzătoare vârstei ei 

dar clar modele de compozit cerebral.   

 Înţelepciunile Anei   

 “omul cârtiţă   

pluteşte prin oceane   

spionând   

lumina peştilor   

coralii ucişi de aer   

statuile   

cu delfini alăptând   

apa şterge machiajul   

om lepădat de cer” (Omul Cârtiţă)   
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“stau pe un trandafir   

negru   

toate cad sălbatic   

pe fruntea timpului   

adormi   

la marginea destinului” (Te-ai dezasamblat)   

 “ascult voci oarbe   

care urlă   

contractul lor   

cu viaţa mea   

este pe sfârşite   

cu roata întoarsă   

semnez   

eu-păpuşarul   

voi-marionetele” (Roata se întoarce)   

  

“vindec rana ţărmului   

cuprins de seară   

în lacrima arsă   

de pe obrazul timpului   

răstorn clepsidra   

în spaţiul unui gând” (Apus)   

  

“la frontiera cerului   
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Dumnezeu   

priveşte pe ecrane   

şi şopteşte...   

Eu încă vă iubesc” (Spectacol neregizat)   

 Acest nou volum de poezie e treaptă în definirea unui efort literar şi a unei pasiuni de scriere artistică la un copil 

talentat din România. Noi, prietenii ei întru literatură, cenaclul unde şi-a făcut ucenicia, îi dorim vers înalt şi 

bucuria acestui făcut! Nu îi dăm sfaturi dar îi urăm să continue şi pentru că noi notăm cu stele creaţiile reuşite, îi 

dorim să primească aprecieri vizibile, ca lumini de destin literar.   

 Cristina Ştefan- iul, 2011   

 Ana Maria Gîbu- Când poezia aleargă   

 În anul 2009, când a debutat în prima antologie a Cenaclului Lira21, avea 12 ani şi spuneam despre acest copil 

indigo, pe numele său, Ana Maria Gîbu:   

„...un talent artistic debordant, a început cu vers clasic, plin de savoarea inocenţei, când omagial, când descriptiv 

şi tinde spre exprimare succintă, ideatică, într-o gândire filozofică precoce şi profundă...”   

 Azi, după trei ani, Ana Maria se află la a treia treaptă a carierei sale literare, un volum de poezie atent selectat, 

dar are deja şi un trecut de scriitor serios, ambiţios, activ şi sever cu el însuşi. Afirmaţia mea este confirmată de 

zeci de premii la concursuri obţinute de la foruri şi instituţii de prestigiu, de publicări numeroase, de recenzii şi 

note critice favorabile, dar şi de faptul că în cenaclul nostru on-line are un cuvânt autoritar despre scrierile 

colegilor săi.   

Al treilea volum de poezie, acum sub tipar, cu titlul Umeri de flori, editura ArtBook, 2012, întregeşte imaginea de 

autor Anei Maria cu sensibilitatea specifică vârstei adolescenţei, acum, un prag psiho comportamental depăşit, 

când marile întrebări îşi găsesc răspunsuri, înţelegere, căi de urmat. Şi Ana Maria îşi întrece tumultul creativ prin 

scris, îşi exprimă ardoarea anilor prin poezie şi îşi află contingenţa fiinţei comunicând liric, frumuseţea, puterea 

fervoarea eului său.   
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Poeziile din acest nou volum, cu tematici proprii vârstei autoarei şi-au menţinut genul liric iniţial dar exprimările au 

devenit subtile, lucrate cu scopul obţinerii de efecte şi mesaje lirice clar sugerate.   

Atentă cu schimbările emoţionale prin care trece, îşi devine propriul mentor, propriul îndrumător spiritual şi ceea 

ce o caracterizează în această etapă este candoarea şi bucuria vieţii la început de drum.   

 „- dispari, păpuşă de ceară   

- dispari   

într-o zi sau o noapte   

te voi topi în altă metaforă”   

 O temă predilectă este iubirea pentru mamă iar versurile dedicate sunt direct transmise, ludic, sprinţar, ceea ce 

este o caracteristică dintre cele mai plăcute la versul Anei, niciodată nu plictiseşte, surprinde şi înviorează lectorul 

chiar şi atunci când exprimă amărăciunile ei înţelese.   

 (mamă, pot să mă întorc acasă)   

"lumea   

devenită o jucărie stricată   

zboară într-un cerc limitat"   

(nu mă tem de vise)   

  

“cutiile mamei colorate   

au artificii şi baloane   

din ale vecinilor ies   

globuri din lut   

suflate pe tevi cu rădăcini”   

 Poezia de stare, de fapt, ubicuă la toate temele abordate, diversifică metafora în acelaşi ton ludic, iar aici Ana 

Maria foloseşte un arsenal de cuvinte inventive, aproape de estetica argheziană.   

(dialogul cu Luna a fost un succes)   
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"urme   

din pământul treaz   

scrijelesc uşa timpului   

(arunc nebunii pe tabla de șah)   

în timp ce scutur   

nisip din plete   

scorpionii mângâie   

degetele   

agitând cozile ferfeniță   

(când zăpada adoarme)   

împrejurul îmi stoarce puterea   

îmi fură amintirile   

mușcă din noroaie"   

 Jurnalul adolescentin pe care îl lecturăm în acest volum ar fi după propria-i apreciere:   

 “file din jurnal   

cu miros de cappuccino   

îmi amintesc de ziua   

când am scris”   

 Trăirile ei sunt încă naive dar cuceritoare prin sensibilitatea redării lor indiferent de fapticul transmis, pentru că 

visul, fabulosul, uneori chiar elementele cinematografice sf sunt mereu captivante, sunt uimitoate unui cititor 

matur şi ar spune precum Barbu:   

 “Că sufletu-i fântână-n piept/Şi roata albă mi-e stăpână/Ce zace-n sufletul fântână/La soare, roata se măreşte.”   

 Tematici la zi, văzute cu ochii limpezi, cuminţi, de parcă tot imundul lumii cedează la frumuseţea gândirii şi a 

simţirii. Versurile Anei Maria, au puterea de a purifica.   

(etnobotanicele anulate fără ordonanţă de guvern)   
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“serile de vară se evaporă   

din mlaştini albastre   

steaua polară mă plimbă   

în carul mare înfăşată   

cu ferigi”   

 Ludicul fantasmagoric îşi găseşte, la mica noastră poetă, expresii imprevizibile şi nu o dată am comparat 

preocupările poetice şi artistice ale Anei Maria şi studiul ei, cu personajul celebru Maitrey, feminină şi inocentă, 

educată şi trăind într-o lume aparte, misterioasă, creată de ea însăşi:   

 (mă ascund în tăcerea ochilor)   

“de când mi-am dat seama   

că mi-ai prescris   

veri consecutive   

pe cruce ai scris   

n.1511   

râzi că am sute de ani   

 “hei, puştoaico, mai stai mult pe-aici?”   

a vorbit timpul!”   

(liberă circulație)   

  

„prinsă în filmul tău de aventuri   

anaconda mi se înfășoară în plete   

obligându-mă să spun   

ce nu știu”   

(ultimele ştiri)   
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“am găsit luna   

 pe autostrada Dorohoi- Roman   

 stătea întinsă pe banda de refugiu   

 cornul drept sângera”   

 Pentru final, îndemnul propriu, de trecere liberă la viaţă dar şi de aflarea locului poeziei, dătător de vitalitate, este 

cel mai revelator exemplu despre Ana Maria, despre scrisul ei aflat în zbor deschis.   

 “poţi striga   

poţi arunca cu pietre   

iau cerul sub braţ   

şi întrec vântul”   

 Cristina Ştefan, 10 nov 2012   

  

Ana Maria Gîbu / secretul zborului   

 Poeta de 17 ani este admin activ în Cenaclul Lira21 de pe când avea 11 anişori, o liceană, azi implicată în viaţa 

culturală dorohoiană. Scrie poezie, proză, eseistică, articole jurnalistice, teatru, abordând genurile literare diferite 

cu un talent mirabil. Spun mirabil pentru că ne uimeşte maturitatea gândirii ei dar şi expresia deja formată a 

stilului. Ana are o metaforă decisă a versului, cu o metafizică a sentimentelor discernute îndelung, i-am spus de 

multe ori precocitate, deloc hazardat, pentru că scrisul ei a declanşat simpatia şi altor editori şi grupări literare, 

publicându-i volume de versuri şi proză. Multipremiată la concursurile de literatură naţionale şi şcolare, Ana a 

crescut odată cu versul ei, ea şi scrisul ei fiind azi un cuplu reuşit, încurajat, recunoscut, de perspectivă. Ana este 

o adolescentă la care visează orice părinte, talentată şi conştientă de talentul ei pentru care munceşte lăudabil.   

 Cărţi publicate:   

 1. Grădina mea, volum de debut, editura Lumen Iaşi   

 2. Cafea cu zâmbet de rebelă, editura Antim Ivireanu, Tărgovişte şi Destine, Montreal   

 3. Regala, editura Destine, Montreala (volum cu doi autori)   

 4. Umeri de flori, editura Artbook, Bacău   

 5. Blestemaţii, roman, editura editghraft, Buzău   

 6. Dintr-un vis în altul, proză scurtă,editura Armonii culturale, Adjud   

 7. Nu mai este un joc, editura Armonii culturale, Adjud   
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„Copilul Lirei” cum i se spune Anei Maria, în lumea noastră, a poeţilor cenaclişti din Lira21, a trecut deja praguri 

importante în ale scrisului, a urcat deja trepte stilistice, şi iată, acum ne dezvăluie secretul zborului său pe culmi 

lirice. Volumul lansat cuprinde poezii postate în cenaclu, şlefuite frumos, dar ce este remarcabil la aceasta a opta 

carte a Anei Maria, stă în unitatea sa. Cred ca unui poet îi este dificilă, în alcătuirea unui volum, tocmai unitatea 

sa- poetul scrie şi creează diferit, funcţie de momentul de inspiratie, de muza spontan ivită, de idee, ori, a realiza 

din punct de vedere stilistic şi structural un volum unitar, ţine de performanţă şi rutină. Ana Maria reuşeşte acest 

deziderat şi este meritul său exclusiv.   

 Spuneam încă de când i-am citit primele versuri postate la noi, că mă surprinde maturitatea cu care îşi 

desfăşoară ideile lirice, că are o înţelepciune şi o precocitate a gândirii deosebite de vârsta sa biologică. Iată o 

idee inventiv desfăşurată cu privire la preluările educative şi spirituale, la sălaşul comun al minţii cu înaintaşii 

dascăli, în viziunea plină de candoare dar cu o soluţie mistică a continuităţii acumulărilor, exacerbată şi după 

moarte-   

 „cât de mult mi-am dorit   

să cumpăr un braţ plin   

de cărţi mistice cu tot cu spini   

să le aşez în faţa uşii crezând   

că ne vom întâlni şi după moarte” (cheia de la gât)   

 Dacă în proză, literatura adolescenţei are modele celebre în Mircea Eliade, Simone de Beauvoir, JD Salinger, 

lirica adolescenţei este mai puţin vizibilă, iar Ana Maria Gîbu o scrie cu forţa şi năstruşnicia acestei vârste 

surprinzătoare. Ludic axat pe realitatea cotidianului:   

 „aud vuietul metroului   

aduce în oraş oameni-petunie   

le simt rădăcinile   

măcinându-se   

pe ziduri şi peroane   

îndemnuri colorate   

- haideţi la spectacol   

în cinstea nedreptăţii   

seara   

clovnii devin oameni”(noaptea îţi pierde zâmbetul)   

  



 191 

Ţinând seama că adolescenţa este perioada cea mai sensibilă în formarea profesionistului de mai târziu, că avem 

de a face „ cu căutarea unei identităţi vocaţionale ce priveşte un fel de autocunoaştere şi autodescoperire de 

posibilităţi sau incapacităţi” (Ursula Şchiopu, Emil Verza- Psihologia vârstelor), Ana Maria îşi ia ca punct de reper 

cea mai frumoasă metaforă a tinereţii, zborul...Şarmul acestei metafore stă în alcătuirea ei cuminte, în tăceri şi 

nopţi de meditaţie, în existenţa ei de zi cu zi, la şcoală, cu părinţii, cu prietenii. Este un zbor cuminte, de poet!   

 „înalţ cerul   

ca pe zmeul din copilărie   

să nu-l scap   

leg sfoara de cuiul   

bătut în pragul de sus   

unde stă agăţată cheia   

scriu   

visând albastru”( palmele povestesc)   

 Zbor luminos, Ana, îţi mulţumim!   

 Cristina Ştefan  -La lansarea cărţii Secretul zborului, 14 martie 2015   

 

8. Tudor A. Ursente, Fără hashtag 

 

Prefaţă- Tudor A. Ursente, Fără hashtag 
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Cartea de versuri Fără hashtag, confesiunea tânărului Tudor A. Ursente, se înscrie în literateca de azi cu un 

mesaj contemporan denotativ prin chiar titlul volumului. O definiţie a semnului implicat, #, sună aşa: 

“Un hashtag este un cuvânt sau o frază, precedate de semnul #. Este o modalitate de a înștiința prin etichetarea 

tipului de conținut. Cuvintele care apar în mesajele de blogging și rețele de socializare precum Facebook, Twitter, 

Google+ sau Instagram pot fi etichetate prin inserarea semnului # în fața lor, fie că apar într-o propoziție sau sunt 

anexate acesteia.”  

Se deduce de aici că lipsa hashtagului eliberează interpretările lirice de formule, ca fiind adresate tabloului 

sinoptic al poiesisului autorului. 

De altfel, literatura anilor noştri se află într-o schimbare continuă de decoruri şi conţinut, stilurile vechi reluându-se 

inovator, iar stilurile noi ( mai criticate de cei cu spirit conservator) aduc pe tapet surprise peisagistice. Poezia 

anilor două mii este o coabitare de stiluri care se tolerează reciproc, se susţin reciproc, se citesc reciproc, pentru 

că, nu e aşa? poezia este în primul rand spiritul liber, nesubordonat şcolilor, teoriilor, standardadelor- stilul poetic 

este corespondenţa umană, inteligentă şi unică în expresie.  

Contrar previziunilor de moarte a poeziei, tinerii deştepţi scriu încă. Tinerii poeţi preferă stilul minimalist, cel de 

concentrare a celebralităţii şi esteticului. 

Tudor A. Ursente scrie în stilul minimalist sub auspiciile principiului lui Mies van der Rohe care a spus: "Less is 

more": “mai puţin înseamnă mai mult”, pentru a defini strategiile estetice.  

Aş numi noul procedeu de versificare un altfel de simbolism la început de veac, într-o avangardă situată pictural şi 

acustic, cuvintele devenind valori în sine, expresiile devenind informaţie. Despre minimalismul practicat şi în 

veacurile trecute, dar actualizat azi la nevoile şi gusturilor cititorilor din prezent, s-au enunţat definiţii diverse, fără 

a înrăma sau teoretiza acest stil ca tabu… Tudor A Ursente face parte din categoria poeţilor cu impact la cititorul 

grăbit şi care utilizează un ”search” pe goole, pentru o poezie care să-i placă sau să-l motiveze emoţional la a 

degusta lirismul. 

“Minimalismul literar e o replică la abundenţa elementelor stilistice ale literaturii postmoderne. Dar, cu siguranţă, e 

şi o necesitate solicitată de timpul trăit: foarte informatizat și foarte grăbit”, spune criticul Mircea V. Ciobanu în 

Minim, despre minimalism- şi cred că Tudor, un tânăr implicat şi profesional în vâltoarea şi turbulenţele 

internetiste, reuşeşte în era computerelor o poezie de întâmpinare a internauţilor.  

Este o poezie structurată muzical iar accentele, uneori, metalice fac din implicarea lirică un sens metafizic, 

aforistic: 

“Viața=arta de a tatua/ suflete,/fără ace.”  

sau 

”privim în gol/cum după gard/ toţi copiii sunt îmbrăcaţi/ în culoarea viitorului,/ 

aşteptându-ne naivi/să le pictăm prezentul.” (Culori) 

Linia continuă are o mare încărcătură reflexivă în tinereasca ei contemplare şi abordarea laconică aduce definiţii 

cu iz filozofic, tematic. Tudor preia marile teme filozofice într-un contur personal sceptic şi ca un căutător al sinelui 

printre meandrele vremii scrutează nonconformismul de atitudine în poezii cu titluri relevante: 

Exiluri de frică- Întuneric- Coşmar- Cer încărcat-Viciaţi-. 

Alteori tentativele de retragere în sine mizează pe o anume moralitate şi respect al tradiţiei ca o perspectivă 

resemnată ce înlocuieşte zbaterea deşertică a lumii, mergând împreună ca vector de adaptare socială. 

Viaţa, Poezia, Poetul, Dreptate, Nefericire, Dezordine- Povară, sunt alte poezii care propun ca soluţie lirică 

deşertăciunea, nefericirea existenţei sau finibilul asumat. 

„inerţi, tot mai des/ imitând pereţii/ lăsându-ne puşi de alţii/ zi de zi/ fără luptă/ la colţ./”(Exiluri de frică). 
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Tudor A. Ursente aduce în prim plan liric o metaforă din semantică- fără hashtag- aşadar fără includeri şi 

segmente, fără tipizări şi încrengături, fără domenii şi scheme matriceale, dar cu libertatea poeziei ca interpretare 

existenţială. 

Haştagul poate fi folosit dezvăluirii sensurilor unui singur cuvânt iar poezia îl poate divaga oricât pe scala unei 

atitudini realiste a cotidianului.  

„facem feţe-feţe/ 

pentru nişte degete ridicate/ 

mai mult din plictiseală/ 

căci nu ne află în vreun coloseu/ 

complet superfluu/ 

îmi spun/ 

#că #e #timpul #să #realizăm/ 

#cât #de #enervant #e/” 

(Hashtag) 

Tudor A Ursente este un cronicar-poet, scriind din metabolismul cuvintelor, demonstrând ambivalenţa semnului 

„hashtag” în context şi limită a expresiei literare. 

Cristina Ştefan, 8 martie 2015 

9. ADRIAN GRAUENFELS 

 

Maestrul colajelor poetice, publică frecvent pe calameo şi pe conturile facebook, dialogurile sale lirice cu poete 

prietene. În 2013 am publicat la Artbook, o carte de astfel de dialog liric, Ceai cu Adala. Este un mare merit al lui 

Adrian, deschiderea valenţelor poetice ale atâtor scriitori, prin a scrie în tandem, o stimulare creativă originală. 

După cartea noastră, mulţi scriitori, poeţi şi poete au publicat cărţi de dialog liric, bine primite la public. Este 

fondatorul şi susţinătorul Asociaţiei Scriitorilor de limbă română din Israel, este pictor avangardist, om de cultură 

implicat şi activ pe diferite planuri ale artei contemporane. Susţinerea Cenaclului nostru, cu prietenia sa, ne 

onorează. Îţi mulţumim, Adrian Grauenfels! 

"spaţii incompatibile 

câte drame se întâmplă într-un desen  

culorile se iau la bătaie  

un gard urlă la graniţa dintre culturi  

mă pândeşte uitarea, deflagrarea, interstiţiul  

în altă poveste o maică ne cheamă la rugăciune  

ne oprim, delende bellum  

pacea e palpabilă ca o pară coaptă 

au venit păsări albastre să ciugulească morţii  

râd şi mai pun puţin ocru în cuvinte  

îmi plac spaţiile opulente care se reflecta în ochii femeilor frumoase  

doar ele pricep ce se întâmplă aici." 

Este inginer, absolvent al Institutului de Construcții București 1970. Căsătorit, are 2 copii. A emigrat în Israel în 

1972. Din anul 1999 este activ ca poet, scriitor și traducător din limba ebraică. Publică articole despre artă și 

cultură la ziare israeliene de limba română. Este prezent pe net cu o bogată bibliografie. 

https://www.facebook.com/hashtag/c%C4%83?source=feed_text&story_id=937538732952558
https://www.facebook.com/hashtag/e?source=feed_text&story_id=937538732952558
https://www.facebook.com/hashtag/timpul?source=feed_text&story_id=937538732952558
https://www.facebook.com/hashtag/s%C4%83?source=feed_text&story_id=937538732952558
https://www.facebook.com/hashtag/realiz%C4%83m?source=feed_text&story_id=937538732952558
https://www.facebook.com/hashtag/c%C3%A2t?source=feed_text&story_id=937538732952558
https://www.facebook.com/hashtag/de?source=feed_text&story_id=937538732952558
https://www.facebook.com/hashtag/enervant?source=feed_text&story_id=937538732952558
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A publicat două cărți de poezie și nenumărate articole de artă și cultură. Apare în Antologia “Izvoare” cu 4 poeme. 

Apare frecvent în Revistele virtuale: Omnigraphies, Egophobia, ArtOut, Biblioteca Maia Martin, Revista Bucovina, 

Onyx. Este colaborator permanent la publicaţiile săptămânale: Revista Familiei, Maximum, Jurnalul Săptămânii. 

10.LUMINIȚA ZAHARIA 

 poeta paradoxurilor lirice, Luminiţa Zaharia! Între metaforă şi ludic, între umor sănătos şi autoironie, descoperim 

versul LU, mereu iubirea atât de necontrafăcută, atât de confortabilă şi tonică... 

LUMINIŢA ZAHARIA 

"l-am întîlnit și în marile piețe 

unde tribunii vremii își strigau inepția 

el, ca un mag demascat, îndesa 

în pumnul străveziu, chiar poezia 

după implozie, din cenușa lui 

au hrănit cîmpiile elizee 

s-au bătut în războaie-ndelungi pentru ea 

în ceruri, dumnezei și dumnezee 

a devenit noua pudră la modă 

a trezit la viață dezîndrăgostiți și roboți 

în băncile raiului au depozitat-o bezmetici 

habar n-aveți, dar v-a atins pe toți" 

(poet sub acoperire) 

Volume de versuri: Albastru, Turnu Măgurele, tip. Turnu S.A. (1991); Lecţii de melancolie, Alexandria, ed. 

Teleormanul Liber (1997); Singură prin Uchronia, Alexandria, ed. Teleormanul Liber (1999); Fulgerul loveşte o 

singură dată, Alexandria, ed. Teleormanul Liber (2003); Contraste, Bucureşti, ed. Eminescu (2005); Totul cîntă-n 

jurul meu!, Bucureşti, ed. Eminescu (2007); Are mama două fete, Bucureşti, ed. Eminescu (2008); Băiatul cu 

cărţile, Bucureşti, ed. Eminescu (2009); Tu însămi, însuți eu (coautor Cristian Țîrlea), ed. Editgraph, Buzau 

(2012); Singularia tantum, ed. Editgraph, Buzău (2013). , Transcrierea fonetică a iubirii, versuri, 2014. 

 

https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.921028634603568/921027631270335/?type=1
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https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.921028634603568/921027637937001/?type=1
https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.921028634603568/921028447936920/?type=1
https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.921028634603568/921028467936918/?type=1
https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.921028634603568/921028467936918/?type=1
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Fantezii cu Mişu- Luminiţa Zaharia 

 

Când i-am făcut Luminiţei Zaharia propunerea de a scrie proză satirică, nu mi-a trecut prin minte că voi deveni 

personaj de povestire, dar acum deţin flatarea unui loc sigur în panteonul prozei scurte, gen literar de perspectivă 

tinerească. Şi nu-i numai atât! Se adaugă participarea mea la epopeea lui Mişu, un erou din clasa Ulise, trecut şi 

prin furcile caudine ale poetei Sanda Nicucie. Mişu este o superputere de metamorfozare de la un secol la altul, 

de la o artă la alta, un factotum scriitoricesc. 

Mişu va avea cont de facebook în curând şi pagină elaborată de wiki. Cartea Fantezii cu Mişu, este deja o analiză 

ludică a acestui erou mitologic, făcută în detaliu psihologic, locativ, sentimental, relaţional, cu tot ce cere 

procedura managerierii unei personalităţi de asemenea anvergură. Eu mă opresc la punctele slabe ale lui Mişu, 

bărbatul Mişu, inspiratoarea muză a Luminiţei- punctele tari au fost deja analizate de antevorbitorii mei critici 

literari-. 

Câteva schiţe de portret: 

- pentru a-i face faţă complexităţii personalităţii energetice inepuizante a lui Mişu, naratorul este nevoit să-şi bage 

degetele în priza electrică, iar Mişu nu reacţionează întru salvare- iată egoismul acestui personaj. 

- „de la o vreme am impresia că nu prea mai guşti glumele mele”- spune povestitoarea, asta derivă dintr-o acută 

lipsă a simţului umorului- ceea ce duce la rupturi iminente în această sensibilă relaţie. 

- autoarea îi dedică versuri delicate pe mai multe pagini, ori Mişu nu reacţionează, sau, poate, adevărul îi creează 

disfuncţii sentimentale. 

„Mişu era un băiat frumuşel 

Privirea lui lasciv-misterioasă 

Avea ceva din Kafka şi Bruegel 

Hiperactiv, nu prea dădea pe-acasă.” 

Partea serioasă a acestei cărţi ţine de un aspect creativ al Luminiţei Zaharia, prin faptul deloc simplu că Mişu, 

bărbatul Mişu, este prelucrat şi lucrat ca pe propriul sistem de iubire reprezentată. Fanteziile cu Mişu sunt o astfel 

de reprezentare şi, din nou, umorul şi satira machiază o psihanaliză fină a meandrelor interpretative ale iubirii. În 

sprijinul efemer pentru afirmaţiile mele, la acest volum dedicat lui Mişu, vine însăşi „coda” acestui cântec zâmbitor 

în amarul lui paradoxal. 

„O poveste obişnuită are punct culminant, cea de faţă îl omite intenţionat.(...) Epilogul? Ca întotdeauna, va 

urma.”  

Sigur va urma, pentru că Mişu este un rol pe scena liricului Luminiţei Zaharia, mai nou, reformat, transpus epic, 

va urma pentru că, deşi invizibil, Mişu este  

activat genetic între anima şi animus, are eternitatea lui. 

Cristina Ştefan, 21 febr 2015 

 

https://www.facebook.com/140629222643517/photos/a.191744654198640.43336.140629222643517/929051713801260/?type=1
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11. EUGEN DORCESCU- 111 POEZII, Antologie de autor 

 

Ne aflăm la un nou eveniment editorial, un volumul antologic al poetului Eugen Dorcescu, 111POEZII, Ed. 

Calameo, 2013, cu versuri selectate din volume anterioare de autor Omul de cenuşă (antologie1972 – 2001), 

2002; Biblice, 2003 ; Elegii, 2003; Moartea tatălui, 2005; În Piaţa Centrală, 2007; Omul din oglindă (antologie 

2003 – 2008), 2008. 

volumul Exodul, 2001), Drumul spre Tenerife, 2009 şi Elegiile de la Bad Hofgastein, 2010, cu un motto clar 

tematicii abordată de scriitor. 

La duración de nuestra vida es de setenta aňos, 

la de los más fuertes, ochenta, pero en su mayor parte no son más que trabajos y miseria, pues pasan aprisa y 

nosotros volamos. 

(Salmo 90/89, 10) 

Durata de viata noastră de viaţă este de șaptezeci de ani, la cei mai puternici, optzeci, dar pentru cea mai mare 

parte aceştia sunt doar locul de muncă și mizerie, 

ei trec repede şi zburăm. 

(Psalmul 90/89, 10) 

Imaginaţia unui poet aduce lirismul, imaginea dată de poet vizibilizează înţelepciunea, ceea ce rezultă vedem cu 

ochii minţii sensibile şi este poezia. La poetul Eugen Dorcescu acest parcurs trasează repere în toate trei etapele 

creatoare, spiritualizând trăirile interioare până la reflectare divină. Nu este întâmplător motto-ul acestui volum- 

sinteză a operei poetice de până acum, distinsul professor, doctor în filologie, se află la vârsta biologică propice 

exprimării existenţialiste şi la apogeul creaţiei menite reflecţiilor interpretate hermeneutic 

Cele 111 poezii au ca incipit prologul unui discurs liric unitar, o confesiune despre şi cu Dumnezeu, poezii de 

esenţă a limpidităţii contemplative vieţii parcurse între capetele segmentului destinat, la final, regăsirea înţeleasă 

divin iar în parcurgerea acestui itinerar aflăm reperele sugerate determinant existenţialist. Ce este important să 

vezi, să înţelegi, să gândeşti în viaţă până ajungi să vezi, să înţelegi şi să-L gândeşti pe Dumnezeu? 

P r o l o g 

(în tăcere) 

Aseară am vorbit cu Dumnezeu. 

La fel de clar, de simplu, de senin, 
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Cum ai tăifăsui cu un vecin... 

E drept că El tăcea. Sau, mai curând, 

Iradia în fiecare gând 

(…) 

Tăcerea s-a umplut de sens şi ţel, 

Tăcerea era drumul către El. 

Aşa-I vorbeam. Spunâdu-I tot, deschis, 

Aşa-I vorbeam : Abis lângă abis. 

. 

Poetul modern al poiesisului mistic, Eugen Dorcescu, crează în literatura contemporană poate cea mai înaltă 

comprehensiune a “unui mare poet religios”, aşa cum a fost numit de Adrian Dinu Rachieru în prefaţa la volumul 

Omul de cenuşă, 2002 

şi după cum întreaga critică - atentă la valorificarea şi catalogarea valorilor autentice în literatură- îi conferă un 

prim loc meritat în ierarhia poeziei de religiozitate românească, în pofida notoriei modestii care caracterizează 

acest cerebral şi erudit scriitor. 

De aceea parcurgerea întregului volum devine o lecţie despre treptele spiritualizării în sensul cunoaşterii mistice 

şi aş îndrăzni să spun aici despre o formatare a mitului la Eugen Dorcescu: dacă în cunoaşterea mistică revelaţia 

a stat fundament – Saul pe drumul Damascului, sfinţii creştini, chiar persoanele simple prin vise- în scrierea 

domnului Dorcescu, cunoaşterea divinităţii vine din înţelegerea propriei existenţe. O existenţă umană pusă în 

balanţă cu credinţa religioasă, cu perceptele şi iniţierile ei. 

Nici nu mai ştiu : sunt chip, sunt arhetip ? 

Când trupul meu se-apleacă peste unde, 

Cel din adânc tresare şi se-ascunde — 

Şi totuşi, fără caznă, mă regăsesc oriunde. 

Căci între împrejuru-mi şi suflet nu-i nimic : 

Nu pot şi nu încerc să le despic 

Poezia lui Eugen Dorcescu nu poate fi privită de aproape, misterele se percep subtil, la orizontul intuit se 

călătoreşte printre sensuri filozofice existenţialiste de a fi real sau de a nu fi semnificativ, căci spaţiul acestei 

poezii, vertical, poate atinge prea adâncul sau preaînaltul mistic contemplativ. 

Mi se pare credibil sau nu, 

dar singura absenţă concretă a 

zilei eşti Tu. 

A zilei de azi, a zilei de 

ieri, 

a tuturor inutilelor mele 

vegheri. 

Între notele critice despre poetul Eugen Dorcescu mi-a atras atenţia scriitorul Andrés Sánchez Robayna care 

defineşte lirica domnului Dorcescu fiind europeană ca sorginte, cunoscută în Occident, subliniind modernismul ca 

gen literar de încadrare a stilisticii şi a exprimării poetului. 
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“Nu va fi inutil să se atragă atenţia asupra lui Dorcescu ca poet european, în ciuda faptului că împrejurările 

sociale şi culturale ale ţării sale, pe durata prea multor ani, l-au izolat, în mare măsură, în limitele propriei limbi, şi 

doar în vremea din urmă această operă a început a fi cunoscută în restul continentului. Fiindcă important este că 

în creaţia lui sunt puse unele din cheile cele mai adânci ale modernităţii poetice…” 

Regăsesc aceste elemente şi mijloace specifice modernismului la fiecare vers citit, atât la cele albe, cât şi la cele 

în rimă, de o prozodie fără cusur. 

Viziuni bacoviene, 

“În târgul extraplat e toamnă iar. 

Aşa cum a mai fost. Şi-o să mai fie ? 

Mucegăita ei dulcegărie” 

nostalgii, 

“Fiicele bătrânului nu 

l-au uitat, deşi, de fapt, 

nu-l mai ţin minte. 

El nu le-nvinovăţeşte, el nu 

învinovăţeşte niciodată pe 

nimeni (poate tocmai de-aceea 

nu-l mai ţin minte), 

el contemplă liniştit marele 

râu al timpului” 

familia, pierderile, amintirile 

“Tatăl 

zace de-un 

an în ţărână. 

Acesta-i adevărul 

empiric. 

Adevărul empiric, 

dar nu indubitabil.” 

sunt repere ale călătoriei sinelui care relevă în confesional destinul ca imanenţă, ochiul liric întors în afară, către 

familie, absenţe, suferinţă, locuri şi umbre reflectă, din nou, elegiac singurătatea cu Dumnezeu, conferă divinităţii 

primordialitate în întâmplările sorţii. 

Tocmai succesiunea acestor marcări dar şi trecerea în periplu de la sinteze ideatice mistice- ca în poezia  

Credinţă 

Al treilea şi ultimul nivel, 

Cel revelat, e mai presus de-aceste 

închipuiri şi-nspăimântări terestre. 

Doar duhul se încumetă spre el, 

Doar duhu-n zboru-i liber către El, 

Şoptind, ca ucenicul: Domnul este!-  

la cotidianul citadin, denaturat, imund, de la inefabilul unor tablouri mirifice la formulări frapante, fac din acest joc 

cerebral o lectură unitară, incitantă. 

Şi iată cum poetul susţine spre final exact revelaţia despre care vorbeam la începutul acestei lecturi, o revelaţie a 

înţelegerii sinelui în mâinile divine, când abia după viaţa parcursă omeneşte aflăm adevărata viaţă divină, un 

precept creştin semnificativ. 
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Final  

Aidoma cu penitentul fiu, 

Încep viaţa mea de după viaţă. 

Voi sta curând cu Domnul faţă-n faţă – 

Cum am şi stat mereu, fără să ştiu. 

Dacă după anii ‘90, Laurenţiu Ulici spunea despre Eugen Dorcescu, recenzat ca poet şaptezecist, că ar fi 

“aceeaşi idee a întoarcerii eului liric spre sine însuşi, cu descoperirea clocotului interior, iată că în anul 2013, 

încadrarea scriitorului atinge cote maxime: 

“Cu riscul repetiţiei spun că Dorcescu trebuie socotit drept unul din cei mai însemnaţi şi mai valoroşi poeţi actuali 

ai literaturii române, de fapt unul din relativ puţinii poeţi adevăraţi care funcţionează în ultimele două decenii la 

Dunăre şi Carpaţi.” -Virgil Nemoianu 

Lectura acestui nou volum, 111 POEZII, face evidenţă trecerea la etape superioare de gândire a poiesisului, 

universalizată prin sensul religios asumat. 

Cristina Ştefan, sept, 2013 

 

 

 

12. DORINA STOICA- un autor nou venit în Lira21 

Dorina Stoica, o carte de credință 

Zi de Sânziene…nimic mai potrivit decât a citi poezie religioasă și am primit îndemnul dintr-o carte numită Când 

nu Te iubeam a poetei Dorina Stoica. Fiică a Bacăului (născută în comuna Răchitoasa) scrie de câțiva ani și 

publică și în rețele pe internet, pe site-uri de specific religios creștin, versuri muzicale, inspirate din rugăciuni, 

psalmi, sau pildele Noului Testament povestite în stihuri. Cartea, la Editura PIM, în 2014, are un cuvânt înainte al 

Arhimandritului Ciprian Grădinaru, de la Catedrala Neamului și la sfârșit, note de critică literară ale Cezarinei 

Adamescu, Petruș Andrei, Cristian Livescu, Livia Ciupercă, Constantin Lupeanu, note care ne spun despre 

versurile Dorinei Stoica fiind:  

„Simple, așternute cu inocență, din pură dorință de a comunica franc, direct cu cei din jur”(C.Livescu) 

dar și că „Poeziile sunt un imn de laudă adus lui Dumnezeu prin creațiile sale,natura șioamenii, ele pot fi învățate 

și interpretate la serbările școlare și cele bisericești.” (Cezarina Adamescu) 

Tot din notele critice am aflat povestea poeziei „Îți multumesc, Doamne”, Publicată de Dorina Stoica în august 

2009, pe internet și apoi într-o carte editată în 2010, De la poezie la rugăciune, Editura Sfera. 

La 4 ani de la publicare, Editura Cristimpuri din Ploiești îi plagiază poezia atribuind-o Părintelui Arsenie Boca într-

o carte dedicată acestui Părinte celebru al neamului. Nici până azi situația penibilă nu s-a clarificat și este bine ca 

https://www.facebook.com/140629222643517/photos/a.191744654198640.43336.140629222643517/635731329799968/?type=1
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în lumea literară să se cunoască adevăratul autor al poeziei, Dorina Stoica. ( Constantin Lupeanu, specifică 

aceste date în cartea Când nu Te iubeam). 

Poezia Dorinei Stoica nu-ți dă ghes la critică literară, încadrări, definiții, trimiteri la stiluri, genuri, tehnici poetice, 

poezia Dorinei Stoica trebuie citită simplu, ca o apă proaspătă pe față și în suflet dimineața, să-ți dea binețe și 

curățire de suflet. Este ca o intrare în biserică, închinare și la lumină, ieși mai bun, mai darnic, mai omenos cu 

ceilalți. Este spiritul însuși al rugăciunii și conștientizării lui Dumnezeu. 

Spunând din versurile Dorinei Stoica: 

„cînd nu Te iubeam 

iubeam o floare 

cândva am iubit un copac 

apoi o mulțime 

de păsări 

cuibărite în sufletul meu…” 

Cristina Ștefan, în zi de Sânziene, 2015 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062468333780851&set=pcb.1062468783780806&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062468340447517&set=pcb.1062468783780806&type=1
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13. SORIN COADĂ- un prozator premiat 

 

...azi am scris despre un tânăr prozator bun, timid şi modest, cum sunt în genere "liriştii", nu are PR, nu iese în 

faţă, nu postează revistele în care apare, dar scrie captivant. menirea Lirei21, îşi face datoria iar...să fie văzut şi 

citit, SORIN COADĂ! 

SORIN COADĂ, proză 

Şarpele de aramă, Editura Ateneul scriitorilor, 2013, un roman, beneficiind de o prefaţă a lui Constantin Blănaru, 

aduce, în proza contemporană, un stil original, Sorin Coadă practicând un epic la hotarul lirismului, despre o 

realitate suspendată în absurd, complicată psihoafectiv. Naraţiunea în sine este vagă, între imagistic şi oniric, 

între inefabil şi delir, personajele sunt himerice ţinând ca atitudine doar de simbolistică, transformându-se, de fapt, 

în simboluri de iubire, de moarte, de viaţă. Locul ales, rural, plin de semnificaţii şi mituri, de superstiţii populare şi 

tradiţii, este prin el însuşi, o magie, un spaţiu al iluziilor, în care percepem doar umbre şi schiţe de personaje, 

holograme de oameni care au fost cândva modele de personaje şi întâmplări care pot deveni legende.  

Romanul lui Sorin Coadă pluteşte spre abstract, desenează psihicul personajului său principal, Druţu Alini, 

schematizat, numai din nuanţe lăuntrice, numai reflexiv, meditaţiile lui fiind, în majoritate, argumentele ratării ca 

om şi sentiment, thanatice, în ultimă speţă, tragice. Druţu Alini este în mare parte poet şi în mică parte ţăran 

crescut în atmosfera idilică şi aspră a unui sat românesc, dar gândirea sa, descătuşată pe fundalul rustic al 

structurării sale, ne aduce în prim plan un destin complicat, pe care autorul îl diseacă fragmentat, în cadre filmice, 

în secvenţe de viaţă şi de gândire. Secvenţialitatea ar fi o trăsătură tehnică a acestui roman. Detaliul, o a doua 

calitate a naraţiunii de faţă. 

Este poezie în desfăşurarea tipologiei personajului, el se completează în permanenţă cu poetica suferinţei, el este 

un perdant al sorţii, dar realizează ratarea prin propria-i versificare. Şarpele de aramă, un simbol greu al chigilor 
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mentale, al subconştientului devalorizat de un sistem bolnav( nu am realizat dacă e un sistem social sau unul 

autoimpus psihic), îi provoacă lui Druţu descrieri vaste în limbaj liric. 

Aleg un pasaj de la mijlocul romanului, gândurile lirice ale unuia din personajele romanului, în acelaşi timp, un 

pasaj explicativ mesajului transmis de roman, un mesaj de resemnare, de asumare a morţii şi nu l-aş numi nefast, 

ci i-aş spune glisare conştientă pe destin, o meditaţie la hotarul imaginarului complex. 

“Vecinul, cunoscător ca orice sătean al basmului, îi mărturisea gândurile sale privind Şarpele de Aramă. Îşi 

însuşise linia principală a poveştii şi acum, trăindu-i succesiunea nefastă a elementelor imaginate de Druţu îi 

adâncea şi mai mult misterele. Aproape nu mai făcea diferenţa între răceala imaginarului şi pulsul sălbatec al 

realităţii. 

„Îi simt parcă solzii îngheţaţi, mărturisea el. Privitul în ochii săi m-ar salva de teama căderii în ispita morţii. N-are 

nici o legătură cu faptul că soţia m-a părăsit şi nu-mi pot vedea copiii. Cred că ceva, cineva mă poate scoate din 

aromeala aceea prelungită, când cad în gol şi aud duioasa baladă a bunicii ca o chemare în vraja unei flori ce-şi 

răspândeşte polenul ucigaş. Trăiesc frânturile irealităţii, când lucrurile sunt mai simple decât ochiurile unui ciorap 

împletit. Mă aşez la o masă împărătească, unde fructele satului impun sacrificiul. Toate plăcerile frugale se pierd 

printr-o plasă rară de pescuit. Până la revenirea la realitate, visele mă umplu de o fericire copilărească. 

Colecţionez cioburi de imagini, sunete suave, arome efemere. Simt căldura trăirilor adevărate după combinaţii 

alegorizante şi după inevitabilul derdeluş al atracţiei. Irizia nu mai este fiinţa feroce şi complicată; are pieliţa 

piersicilor în obraji, mă ascultă mângâindu-mă şi îmi povesteşte deseori despre ea. Frumuseţea ei în toiul aromelii 

mele nesăţioase, acoperă neliniştea nefirescului din preajma şarpelui de aramă. Pasiunea ei este împlinită numai 

prin contemplaţie, prin jocul creării unei făpturi din carnea idealurilor, prin dansul fachiric care mi-o apropie şi o 

determină să mă învăluie cu chipul şi formele fascinante, strunjite parcă în metal. Sărutul ei mă înfioară cu gheaţa 

izvorului pur în care abia îmi înmoi buzele. 

Absenţa ei mă transformă într-o entitate a singurătăţii în Univers. Prezenţa ei îmi toarnă în tiparul carnal partea 

perfectă a personalităţii sale cu cili care depăşesc marginile cunoaşterii. Ea există numai ca oglindire 

tridimensională a narcisismului meu. Defectele mele îi imprimă virtuţi ale negaţiei, o susţin ca pilonii unui templu 

lacustru, o fac adorabilă în autoadmiraţia în care se cufundă. 

După ce tatăl tău a paralizat, oamenii te roagă să le repovesteşti anumite pasaje ale basmului său. Evită să-ţi 

reproşeze devierile de la versiunea originală rămasă neterminată. Şi eu te însoţesc, punând la dispoziţia ta 

excrescenţele mele onirice în călătoria pe un tărâm al mirificului metamorfozat, acolo unde moartea îşi dă 

întâlnire cu fertilitatea primordială, cu regenerarea ciclică şi subtilitatea sintezei purificatoare. E o adevărată religie 

în basmul tău. Îţi dă speranţe, creează subterfugiile vieţii plină de spaime şi curge ca pârâiaşele de vin pe 

gâtlejurile însetate, necesitând imensitate şi lirism cathartic.” 

Lectorul acestui roman nu regăseşte acţiune susţinută, aventură sau personaje clasice, bune sau rele, nimic dintr-

o proză tipizată, Şarpele de aramă fiind, în opinia mea, o lucrare modernă de detaliu descriptiv al unui destin 

ratat, o lucrare complexă şi captivantă, de fineţe a scriiturii. 

Nimfa pe nufăr, Editura Ateneul scriitorilor, 2015. 

La doi ani distanţă de romanul Şarpele de aramă, Sorin Coadă revine publicistic cu un nou volum, de data 

aceasta de proză scurtă, cuprinzând 19 povestiri. Ca evoluţie a stilului aş remarca o mai bună structurare a 

epicului, o cizelare a exprimării şi o limpezire a ramelor povestirilor, luate fiecare în parte. Spaţiul propus este în 

pondere acelaşi mirific rustic, personajele aceiaşi clarvăzători ţărani, talpa gândirii strămoşeşti. Sorin Coadă 

reuşeşte o transgresare a gândirii în stări uneori duse la extrem, boală, suicid, moarte, acţiunea în sine a 

povestirii fiind doar o motivaţie secundară pentru detalierea trăirii interioare a personajelor. În asta constă 

artizanatul psihologic al relatării, personajele îşi sunt propriile scanări de stare iar rezultatul se glisează pe 
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etichetare ca o plăcuţă descriptivă sub un tablou cu nume, titlu, dată şi loc al surprinderii întâmplării( peisajului). 

Nimic fulminant, doar liniştea acestui rezultat de trecere a vieţii. În Nimfa pe nufăr ( şi titlul cărţii), în ultimele 

momente de viaţă, o bătrână ţărancă gândeşte lucid privind lucrurile din jur, pachetul de lumânări, pantofii noi, 

oglinda acoperită. Aude zgomotul mutării mobilelor, înjurăturile bărbăteşti, repetiţiile bocitoarelor, dar mintea i se 

fixează pe sapa ei dragă, specială, acum agăţată într-o creangă de măr. În tinereţe îşi putea oglindi chipul în 

luciul ei şi sapa devine aici un arhetip de memorare. Trecerea în altă dimensiune se face firesc, împăcat, ca o 

eliberare de boală, de chin, de urâtul celor din jur ocupaţi cu împărţirea lucrurilor. „Ea se retrase într-o lume a 

undelor”, „dar gata de zbor, spera la înaltul libelulelor, la o decolare de pe o floare albă”, de fapt, o purificare prin 

moarte.  

Remarcabile ca scurt-metraje lăuntrice şi povestirile Tăierea, Iască şi cangrenă sau Halta părăsită, în acest al 

doilea volum, Sorin Coadă reuşind o dublă menire a naraţiunii- prin descrieri sadoveniene, de multe ori am am 

avut senzaţia că Nada Florilor e contemporană, vie- aduce stări meditative blânde, de nostalgie în trecerea vremii 

dar, în acelaşi timp, de continuare a vieţii în parametri noi, şi a doua, prin discursul interior al personajului, aduce 

detalii de existenţă care contează cu adevărat, într-un fel onorează spiritul omului simplu ca fragment de 

veşnicie.  

Argumentez cu două fragmente, insuficiente privirii de ansamblu asupra volumului dar semnificative ca stil 

auctorial lui Sorin Coadă:  

„Zăvorul porţii de fier înţepenise în rugină. Din curtea năpădită de brusturi şi cucută, rămânea doar cărarea 

bătucită o viaţă de om. Ea îi conduse paşii spre teiul înflorit dar lipsit de mireasmă. Îşi amintea doar acel sfârşit de 

an cu umbra unei morţi. Părea că trenurile nu mai opresc aici.”  

( Halta părăsită) 

„Nu mai era muzica tinereţii. Cu fruntea lipită de trunchiul găunos asculta ritmul grăbit al unei veri târzii. Era 

interpretabilă atitudinea sa pentru cei care adăpau vacile la fântâniţa cu lipitori. Se ascunse în interiorul protector 

al salciei. Îl îmbrăţişa cu blândeţe, se hrănea cu mâhnirea lui şi îi reproducea chicotelile unor copii în vârful de 

neatins.Şi-o imagina mireasă alături de altul.” (Iască şi cangrenă) 

Proza scurtă de faţă este una, în mare parte, de ficţiune în care realul tinde spre abstractizare şi semnificaţie, mai 

puţin spre acţiune şi creionare de personaje. 

Cărţile lui Sorin Coadă, ambele, relevă un tânăr autor plin de imaginaţie, ale cărui felii de viaţă relatate 

contemplativ, pun accent pe reflectarea naturii veşnice de la sat, vădind o înclinare pe mister, fabulos şi abstract. 

Povestea şarpelui de aramă şi celelalte povestiri din Nimfa pe nufăr sunt scrise într-o atmosferă epică originală, 

psihologică, consumatoare de drame sufleteşti cosmetizate poetic. Între acţiune narată şi sugestie, Sorin Coadă 

alege, rafinat, sugestia, proiect ambiţios al imaginarului, rar în literatura de azi şi prin intelectualizarea limbajului în 

redări spirituale săteşti.  

Îi urmăresc evoluţia prozatorului profesor de istorie, Sorin Coadă, prieten şi “lirist” activ în Cenaclul Lira21 de ani 

şi ani, un tânăr timid, modest dar cu valenţe scriitoriceşti semnificative. 

Cristina Ştefan, 15 iunie 2015 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1057862637574754&set=pcb.1057863004241384&type=1
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1057862707574747&set=pcb.1057863004241384&type=1
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14. MIRELA ORBAN- un debut literar aşteptat 

 

 

 

Debutul liric al Mirelei Orban în volumul de poezie "Sub arcade, secunda" la Editura ArtBook, 2011, se întâmplă la 

timp. Spun asta pentru că Mirela lucrează asiduu în Cenaclul Lira21, de trei ani, fiind admin implicat şi 

responsabil interactivităţii benefice şi inspiratoare din comunitatea noastră literară.  

Nu s-a grăbit să-şi evidenţieze creaţia până acum tocmai pentru a-şi dărui timpul necesar de aflare a expresiei 

poetice personale şi de individualizare a limbajului liric la nivelul artistic impus sieşi. Cu atât este mai admirabilă 

aceasta răbdare de poet! 

Şi iată că acum putem vorbi despre poezia Mirelei Orban în termeni analizatori despre structurări ale imaginarului 

ei poetic, despre procedee artistice şi compoziţie, despre mesaj transmis poetic. 

Acest volum de debut surprinde poeta în oglinda subtil relevată în două ipostaze introspective, existenţa ca 

relativizare şi erosul ca existenţă. Aşadar două teme deloc facile presupunând dimensiuni şi unelte de ordin 

cerebral, de putinţă a denudării fiinţei şi transpunerii ei într-o nouă inundare artistică. Mirela reuşeşte această 

întrupare într-o manifestare a cuvântului viersuit ca un veritabil metafrast de sine poetic.  

În sintagmele ei, viaţa trăită este privită printr-o prismă singulară. Viaţa se desfăşoară din centrul fiinţei, eul este 

cel care filtrează imaginile, semnificaţiile, senzaţiile, el este cel care stabilizează transmiterea, o discerne. Eul 

este determinat de conştienţa că pictura cuvintelor va surveni gândirii iar cugetarea filozofică se va întoarce în 

sine. Poezia existenţială a Mirelei are efect terapeutic. Vindecă însuşi eul liric. Ea spune: 

„Prea încap toate frământările dimprejur/ inutil vămuite de-un suflet pescar!” iar întoarcerea în trecutul purificator 

devine panaceu: 

„când orologiu-mi anunţa doisprezecimile/ m-am trezit desculţă pe prispa vechii case/ chemată prin iarba cu miros 

de busuioc”.  

Poetul îşi caută izvoarele şi unde în altă parte decât cu natura alături, în simbioza atavică dintre om şi întreaga 

fire a lucrurilor. 

 

“m-am dedublat.../cealaltă / aleargă pe câmpiile/ din ţara gândului de răsărit”, “mă joc între noapte şi zi,/ mă 
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ascund în apusuri pustii,/ mă pierd în secunde banale” 

 

Poezia existenţială a Mirelei are înţeles şi direcţie exact după principiul platonian, "scrisă în sufletul omului care 

prinde învăţătură", cel care odată ce înţelege verbele şi adjectivele vieţii îşi permite să se detaşeze de lamentări şi 

exagerări şi se poate privi ca fiinţă universală, atemporală şi fără sentiment de proprietar al spaţialităţii proxime. 

Iată detaşarea înţelepciunii: 

„chipuri anodine/ traversează grăbite/ zilele/ nici o tresărire/ desculţă prin mine” 

“pe sub arcadele secundelor / alerg / cu picioare de marionetă/  

trase de sfori nevăzute/ unde mă duceţi / le strig”. 

 

Mirela îşi dezvăluie sensurile de viaţă privind, monologând, introspectându-se atent iar redările acestea susţin 

exemplar metaforele folosite, inducerea stării fiind una din metodele ei lirice de talent. Mirela oglideşte cititorului, 

oglindindu- se deschis, fără inhibiţii, pe sine, ca pe fiinţa atavică vulnerabilă. 

“suliţele alunecă rupte/ clădite-n rugi/ înverzesc/ sub paşii neabătuti”  

“neatins/ călcâiul lui ahile/ aşteaptă alt prag/” 

 

Şi cu toate aceste variante şi opţiuni, poeta discerne fundamental: viaţa poate fi doar lumină şi ochiul privitor 

poate să o transforme în sine.  

 

“cum deschid ochii / se voalează câte-o secvenţă / în rest/ repetitive clişee / de galben şi verde” 

 

“încolăcită primejdios/ pe aura trupului /ochiul a ştiut de atunci/ lumina” 

 

 

În cea de a doua viziune lirică a Mirelei Orban, reflexia erotică, pot spune că întâlnesc o anume simplitate în 

exprimarea afectului şi o găsesc inspirată când vine vorba despre dragostea feminin transmisă. Nu mai vin 

raţionamente complicate, metafizice, nu se mai simte nevoia interioară de desluşire a sensurilor, nu mai există 

complicaţii în geometria sinelui. Aici totul devine apă pură de izvor, totul devine univers asumat şi transmis curat, 

sincer, direct:  

“mă trezesc în drum spre tine/ am nevoie de emoţia chipului tău/ aşa cum tu ai nevoie de cafea” pe când  

“sufletul soarbe/ povestea noastră,/ cupă presărată/ cu dor nerostit.” 

Oniricul are valenţe diferenţiate funcţie de o anume ordine aşezată cu blândeţe pe gând, pe reverie, iar 

sensibilitatea redării abstrage cititorul, îi oferă un loc aparte de vizualizare, îl conduce calm spre imaginea 

naturală a iubirii.  

”Îmbrăţişez/ făptura ta/ imaginară” şi “fierbinţi,/ buzele tale/culeg/ patima/ sufletului meu”. 

Nevoia de simplificare este cernută spiritual, este ecoul gândirii prin care întoarcerea la inocenţă este şi calea 

spre adevărul sentimentului, este şi treapta spirituală de atins. Mirela spune fără ambiguităţi, exclamativ, “nu 

căuta,/ nu răscoli/ răspunsuri nerostite,/ aşează tâmplă/ în poala toamnei mele,” atingerea fiind a sinelui 

însuşi”gând/ care ţâşneşte/ şi se-nfige în suflet/ mă aud/ strigându-te”. 

 

 

Poezia tânără, poezia de substanţă lăuntrică şi emoţională în acest volum de debut al Mirelei Orban, îşi aşteaptă 

cititorii, îşi aşteaptă ecourile la această faptă lirică. Eu îi susţin în continuare motivaţia de a scrie şi-i reamintesc 

propriul ei vers, imbold de drum literar: 

 

 

“fără răgaz 

timpul scripete  
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trage sforile  

care mă ţin ancorată  

 

undeva  

sunt aşteptată” 

 

Vers înalt, Mirela Orban! 

 

 

Cristina Ştefan, 

 

 

15. MELANIA ATANASIU BRICIU 

 

 

 

 

MELANIA ATANASIU BRICIU- EU SUNT SPARTACUS 

 

     Un titlu care denotă un crez masculin, ştiut fiind că eroul trac, Spartacus,  a copleşit istoria, conducând 

răscoala sclavilor din anul 73 î.e.n, cu urmări devastatoare în istoria Imperiului Roman dar şi ca muză inspiratoare 

artiştilor de două mii de ani până în prezent. Autoarea Melania Atanasiu Briciu, demonstrează forţă de caracter 

transpusă liric, forţă de care nu se teme a o afişa chiar în datele biografice, schimbările şi abordările diferite de 

destin denotând că este o luptătoare cu viaţa. 
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 “Am fost educatoare, juristă, secretar de primărie, golan incurabil în Piața Universității, mai apoi pe pământ 

maghiar: femeie de serviciu, confecţioner de coroane mortuare, sacristier într-o biserică catolică, expert în arte și 

antichități, organizator de expoziţii de sculptură. Cu un an în urmă revenisem la inițiala mea vocație, aceea de 

Mary Poppins în Berlin, unde îndrăznesc să sper c-am readus fericirea în sufletele unor copii care nu primiseră de 

la părinţi decât confort material. Acum fac "artă culinară" la Viena.” 

 

Acest volum de debut este structurat în şase subcapitole cu titluri incitante: 

 Eu sunt Spartacus 

 Obezitatea suficienţei de sine 

 Omul, sâmbure de taină 

 Patologii insuportabile 

 Peregrinaj în alb 

 Simfonia destinului 

     Cele şase grupări lirice sunt tot atâtea crâmpeie ale temperamentului auctorial, grevate pe întâmplările 

destinului autoarei, remarcabile fiind analizele de detaliu ale stărilor eliberatoare poiesisului. Melania  are un 

parcurs liturgic al vieţii ei reale, glisată aici, pe o  poezie desfăşurătoare sorţii, scrie din cascada cuvintelor sale, 

este ca un zăcământ mocnind şi eliberarea poate fi lavă, altfel, Melania uimeşte cu densitatea imaginilor 

suprapuse dar firul roşu trece vizibil în expresie, unind înţelesul cu mesajul transmis. Este acel myself wrote pe 

care îl apreciez performant la un scriitor. 

     Tema favorită a poetei pare a fi libertatea, temă de dinamism intelectual dar şi cu multe conotaţii filozofice de 

exploatat:  

“mă asfixiază sclavia propriului sânge/ sunt tracul căruia i-aţi biciuit cu pasiune/ speranţele rând pe rând/ prin 

muţenia unicei morţi în care alunec uşor/ durerea va fi ciopărţită într-o clipă” (Eu sunt Spartacus) 

      Dacă J.P. Sartre performa în paradoxul libertăţii cu definiţia:” O libertate îşi află, indiferent pe ce poziţie ne-am 

situa, singurele limite pe care le poate întâlni, în libertate.”şi cum libertatea nu se poate defini decât în sprijinul 

altor concepte, nu este o noţiune singulară,  ea presupune responsabilităţi şi liberul arbitru al omului. O astfel de 

tematică abordată liric poate aduce dublă satisfacţie cititorului, prin interpretabilitate metafizică şi prin comparaţie 

cu propria gândire iar Melania Briciu face parte  din categoria oamenilor profund gânditori ai evenimentelor trăite, 

mistuindu-le versificat. 

Un paradox al libertăţii pare a fi manifestarea lirică aici, o metafizică sceptică din care decurg explicaţii şi soluţii, 

motivaţii scenice deşi sloganul ”libertatea a murit” este singura probă la dosar. Poeta dezvoltă un rechizitoriu al 

acestei sclavii mascate de false libertăţi. Muţenia aparţine celor care conştientizează falsul cinic în care se lăfăie 

lozincile de libertate:  
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“de-atunci m-au părăsit cuvintele/ nu le-am găsit osemintele/ când sub tămâieri grele/  de întrebări  de mustrări 

/învălmășit am simțit/ libertatea a murit.” 

      Implicată în evenimentele revoluţiei decembriste, o luptătoare sub steagul ţării, cu un simţ patriotic manifest, 

transmite energia eliberării din acele momente învolburate,  antitetic, acesta fiind si mesajul întregului volum, un 

mesaj pe cât de justiţiar pe atât de liric transmis: 

„golanul din mine dârdâie în zdrențele libertății cu un rucsac de dor în spinare și prea puține merinde  pentru 

foamea de țara.“ 

      (Motto la  Obezitatea suficienţei de sine) 

        Un registru liric feminin, delicat, de o frumuseţe nostalgică regăsim în ultimele două subcapitole, Peregrinaj 

în alb şi Simfonia destinului. Titluri ca De-a baba oarba, Aghiazma din suflet, Zănatul nostru,  Colind, Măsuratul 

oilor, După ghebe, aduc versuri despre copilăria petrecută în Ardeal, cu ritualurile şi obiceiurile pământului, 

impresionante prin acurateţea redării:  

“cândva toamnele n-aveau tristeţi doar miresme de gutui prăvălite din soare/ de dovleac copt şi brânză 

frământată/ de pâine de casă aburind a cartofi şi a mâinile mamei/a untură şi ceapă roşie zdrobită în ştergar de 

cânepă” (După ghebe). Locul natal, de basm, părăsirea lui, îl transpune într-o lume mirifică, plecarea echivalând 

cu un exil iar amintirea cu un disconfort  sufletesc pentru că familia rămâne un sine qua non al vieţii. 

“balaurul tolănit pe şalele Retezatului/ i-a păstrat solzii de stâncă/cu siguranţă mai ocroteşte/ poiana cu narcise 

sălbatice/şi toate basmele perenelor copilării/ cu viteji din rărunchii pământului/ feţe de fum ochi de negru 

diamante/ plaiuri sfinţite de chiotele noastre/ copaci zâmbind neastâmpărului din noi/ precum chipuri de bunici 

îngăduitoare/ ciobani bălai cu ochi de stele/ adună flăcări din huila serii/ în mijlocul stânii pentru filonul de aur/ ce 

fierbe-n ceaunul cel veşnic/” (ultimii daci) 

       Concluziv, Eu sunt Spartacus, ne demonstrează cert că gloria, între manifest şi înfrângere, creează eroi, pe 

un parcurs spiralat, oricum în progres, eroi umbriţi de o victorie negativă a propriului eu, ceea ce duce iminent la o 

răzvrătire ivită din tăcere. Aşa se naşte poezia! 

“Dumnezeu a visat cândva un poet 

să ne bântuie insomniile 

în iernile despuierilor noastre 

adaggio se frânge pe muchii de suflet 

culorile pânzele lui așteaptă 

in anticamera suferintelor mute” 

(Eroica) 

      Eu sunt Spartacus, este, în opinia mea o carte cu strălucire îndrăzneaţă, o carte cu stil autentic şi expresie 

stilistică formată, Melania Atanasiu Briciu realizând unitar acest parcurs liric. Volumul este un lung poem al 
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meandrelor destinului revelat într-un poiesis modern, o transcedere a libertăţii creative, ca rupere a cercului inchis 

al contemplării tăcute. Cartea Melaniei are o bucurie a poeziei şi un avânt pe care  îl eliberează din sine, scriind. 

O carte cu lănci metafizice. O carte prismatică biografiei autoarei, dar nu e decât începutul! 

 

 

Cristina Ştefan, 16 martie 2015 

 

 

16. RADU LUCA DUPEŞ,  

admin devotat Lirei, vechi prieten băcăuan, un scris inteligent, ironic adeseori, rezervat în a-şi publica în volum 

single scrierile, dintr-o modestie pe care i-o apreciez mult. zgârcit în date biografice dar deloc zgârcit în aprecieri 

corecte la textele postate în cenaclu 

 

17. MARIA DOBRESCU- GÂNDURI ÎN CUŞCĂ 

Spuneam în anul 2012 şi în Jurnalul de lectură editat anul trecut, la lectura versurilor din „Mireasa de sare” a 

Mariei Dobrescu: 

“Maria Dobrescu are în vers o orizontalitate de zare aproape, de timp reversibil ca şi cum această experienţă a 

iubirii se ia mereu de la început, iniţiatic, trecutul devine prezent şi viitor iar el, subiectul, un patriarh matusalemic, 

se bucură de constanţa şi consistenţa acestui sentiment peren.” 

Iată că la al doilea volum, acum, Gânduri în cuşcă, Editura Premier, 2013, observ o dispoziţie spre confesiune 

mai amplă şi această deschidere face versul mai asumat între ramele singurătăţii şi tăcerii, reperele aceleiaşi 

iubiri. Visul de ”a fi lângă tine întotdeauna aşteptând” devine imaginea împăcării cu sine, poeta, prin exerciţii 

reflexive, găsind sau inventând, văzând sau înţelegând surse noi de imaginaţie lirică. 

“tăcerea mea este 

o bufniţă albă 

a ta 

un totem 

… 

o port în memorie” 
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Decorul închis al acestor reverii însingurate este dedicat sincroniei de a aparţine acestei iubiri fără realitatea sau 

realizarea comuniunii protagoniştilor sentimentelor. Este o alteritate virtuală pe care numai poezia o subtitreză. 

Poezia devine iubirea irealizabilă, substanţa ei, este însuşi gândul închis de realitate. 

“mi-am lepădat iubirea  

în pustiu 

acum umblu  

cerşind  

linişte 

vine o vreme când  

trebuie să ne albim 

gândurile” 

Nu putem vorbi aici de ton elegiac. Maria nu dă pronosticuri sumbre, nu plânge, nu cere soluţii divine, expresia ei 

ţine de constatare meditativă, ţine de un anume tabu responsabil de nelămurire şi teamă. De aceea poezia 

Mariei, ca tensiune eliberată liric, se receptează în cea mai înaltă formă a sa: 

poezia ca existenţă umană, sau existenţa umană ca poezie( metaforă, imaginaţie, melos, logos). Iubirea ca 

metatext al vieţii trăite, poezia ca sinoptica iubirii. 

“aproape îmi doresc să fim fluturi 

… 

tăcerea s-ar colora 

disipând teama” 

“Gânduri în cuşcă” este un "volum" de poezie la care această titulatură dă greş- este poezie pură dincolo de 

forma reală a unei cărţi, 

Admirativ, 

Cristina Ștefan, 27 februarie 2014 

 

https://www.facebook.com/140629222643517/photos/a.191744654198640.43336.140629222643517/720685311304569/?type=1
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18. IOANA CARP 

profesor de limba română, adminul nostru de departe(Olanda) dar atât de aproape Lirei21. anul trecut la editura 

ARTBook, a tipărit volumul de debut "Între genă şi har" şi ne aflăm în plină procedură de promovare. spuneam în 

prefaţa volumului despre scrisul său: 

" Metafora Ioanei Carp este una iluminată de viaţa reală, legătura interpretabilă dintre psihic şi evenimentele 

intervenite în a-l modela iar modul literar în care sunt relevate ţine de scenariu şi roluri." 

"Această construcţie, în registre diferite, are un superpersonaj cu rol de luciditate şi sinceritate, iar analizele 

confruntării cu sine determină alteritatea lirică. Este şi o anume obiectivare în scrisul Ioanei Carp, o anume 

tendinţă spre diagnostic. În urma exploziilor dramatice, proiecţiile portretistice alcătuiesc o perspectivă a re-creării 

eului după coliziunea eu-realitate. " 

autobiografic 

Jeanette Carp ( ps. Ioana B. Carp )1985 comentarii in Lira21 

"1967-1969 fericire; 

1969: pierd pe cineva foarte apropiat; 

1969-2006: o listă impresionant de mare de greşeli, unele din ele mărunte, întreruptă uneori de câte o faptă bună 

( e.g., trei naşteri de prunci sănătoşi, în 1997, 2002 şi 2004, şi treisprezece poeme semnate Ileana Jeca şi 

apărute mai întâi în revista de limbă română "Agero" din Stuttgart şi apoi în volumul antologic "Blestemul lui 

Brâncuşi", în 2004 la Suceava, la Grupul Editorial "Muşatinii" );  

februarie 2006: a început cumva munca de restaurare la fiinţa şi soarta mea ( câteva mărunte dovezi ale acestui 

început de trudă prezente în placheta "Strigătul femeii est-europene"/ "Call of an East-European Woman", 

apărută la Grupul Editorial "Muşatinii" din Suceava în august 2008 ); 

octombrie 2011: constat că "truda mea la fiinţa mea" ( cum am notat undeva ) nu se reflectă în scrierile mele; ea 

este scrierile mele" 
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19.  Prof. dr. NICOLETA MILEA, 

membru de onoare, a contribuit la activitatea cenaclului cu peste 2600 de comentarii la texte. îi multumim frumos 

cu urări de scris apreciat după cum recenziile domniei sale sunt exponate de cultură. 

,TRANDAFIRUL ALBASTRU, Editura Semne, Bucuresti, 2013 – o carte dulce-amară scrisă cu un condei muiat în 

lacrima singurătăţilor diafane. Un copleşitor murmur al tăcerii, o adâncă vibraţie a gândului mărturisindu-se 

frumos şi inspirat, sporind vraja clipei şi farmecul rostirii lirice. 

După volumele de poeme ,,Cercuri albe”, ,,Târzia din vis”, ,,Ecoul tăcerii”, cu această nouă carte –

,,TRANDAFIRUL ALBASTRU’’, Nicoleta Milea trece pragul afirmării depline, îşi conturează, decisiv, spiritul 

creator, cultivat şi sensibil, subordonat unui demers poetic de largă respiraţie. 

O carte ce nu se poate citi decât în şoaptă, la lumina vibrândă a melancoliei şi a căutării de sine.” – FLOREA 

BURTAN 

Agentia de carte/ sursa 

crez în Cenaclul literar Lira21: 

"Ai curajul 

să-mi retezi  

inima 

cu sabia 

unui singur Cuvânt?" 

 

https://www.facebook.com/140629222643517/photos/pcb.716576978382069/716575331715567/?type=1
https://www.facebook.com/pages/Cenaclul-literar-Lira21/140629222643517
https://www.facebook.com/140629222643517/photos/a.191744654198640.43336.140629222643517/716572071715893/?type=1
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20. VELEA COSTEA 

admin fondator, poetul caruia ii datoram intalnirea noastra cu poetul CORNEL ARMEANU, un prieten sincer, un 

liric desavarsit. 

"debut literar: 1976, moment poetic la radio Cluj, versuri in lectura autorului ca membru al cenaclului Ion Siugariu; 

membru al Cenaclului Scriitorilor Baia Mare;  

ultimele aparitii:  

antologie Valentina Becart 2010, 55 poeti contemporani;  

Lira in patru puncte cardinale, 2010 - selectie si concept CRISTINA STEFAN, grafica LILIANA NASTAS" 

ii doresc sa nu renunte la scris! 

 

https://www.facebook.com/140629222643517/photos/a.191744654198640.43336.140629222643517/713593315347102/?type=1
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21. Cerşetori de stele- Mihaela Aionesei 
 
 
- prefaţă la volum- 
 
 
Poate că parcursul poetic al Mihaelei Aionesei este unul dintre cele mai dragi mie, ea fiind una dintre 
prezenţele active în Cenaclul Lira21, fondator responsabil, cu un spirit poetic alert şi pertinent în 
derularea întâmplărilor literare care ne-au legat. Culegerea de debut a poeziilor care astăzi o 
reprezintă, nu a fost un lucru uşor, pentru că ea însăşi, poeta, a manifestat, încă de la primele sale 
încercări lirice, reticenţă în autoevaluare, dorinţă de a învăţa, modestie şi o mare ambiţie de a atinge 
prin forţa exprimării sale, poiesisul autentic. 
Acum îşi face un dar, venind timpul prielnic, un volum de debut sub titlul Cerşetori de stele. Şi aşa 
cum i-am fost alături de pe când o supăra o rimă nereuşită sau avea impresia că nu se poate exprima 
liric exact cum îşi doreşte, tot aşa, azi, în lumina blândă a unui decembrie 2011, îi citesc armonia 
versurilor, îi intrevăd stelele culese după un drum deloc facil pe care l-a filmat ea însăşi cu înfrigurare 
sufletească de poet. Cum vehicolul cosmic pe care îl preferă este chiar o sanie, anotimpul relevat în 
creaţia sa are ninsori de poveste iar personajele poeziei sale sunt coborâte ancestral pe pantele 
visului. Mă las în voia cuvântului, doar: “nu l-am chemat/ a venit/ l-am lăsat să-şi deşire neliniştile/ să-
şi etaleze confortabil obiceiurile/ să hohotească de râs sau plâns” pentru că de la blânda viersuire a 
Mihaelei învăţ răbdarea de a citi înţeles ca şi cum „de la paianjeni învăţ/ cum să-mi ţes/ tihna paşilor 
mărunţi”. 
 
Paşii Mihaelei au purtat-o spre esenţializări, cuvintele îi sosesc de demult, au aroma miturilor, iar 
imaginile sunt colorate limpezi, ca în tablourile lui Giotto, prin plasticitate reuşind influenţarea cititorului 
şi astfel câştigând în planul mesajului transmis. Chemarea creativă „către ochiul de lumină/ unde 
păsările desenează cercurile/ în care poţi doar visând/ să rostogoleşti cu degetul poeme” starea 
normală a arderii liricii fiind cea închisă, a vieţii interioare, ivită în afară elegiac, melancolic, în ton 
tandru: 
“tu spune-i c-am plecat/ să fac din lacrimi simfonii/ pe colţ de primăvară/ voi căuta apoi/ un pas 
singurătăţii”. şi această dedublare are subtila artă a recreării propriului eu, Mignon descoperindu-se în 
acel „face to face” introspectiv, ”deschid coperţile aceleiaşi cărţi/ filă cu filă/ desfac sufletul unui orb”, 
“şi e târziu, Mignon!/ în presimţiri de ierni/ rămâne doar urletul tăcerii/ să peticească golul dintre noi.” 
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Paleta coloristică are trimiteri nipone, nuanţele sunt tari, vii, menite ca sinestezii expediate direct, 
mimesisul fiind lipsit de orice încercare polemică sau deformare a sensului mesajistic: 
„poet prăbuşit- 
sub un ciot de trandafir 
petale roşii” 
„poetul tace- 
în laguna albastră 
pânzele albe” 
 
Suferinţa şi tăcerea, creatoare liricii din toate timpurile, au la Mihaela Aionesei armonii verbale izvorâte 
dintr-o stare configurată ermetic în ramă ancestrală, eul liric spiritualizat are o anume autoritate, o 
voce sobră care impune ascultare şi încredere. Mihaela nu foloseşte ludicul în a-şi defini imaginile şi 
obârşiile, la ea versul nu este numai plăcere audibilă ci şi judecată dreaptă, raţionament existenţial 
obiectiv. Metaforele ei frizează universalitatea în toate metamorfozele ei: 
„în pântecul ei gol 
aştept să mă nasc 
locuit de oricine” 
 
„mă înham răbdării de a fi 
peşte la valuri fără orizont” 
 
Poate cele mai calde scrieri le are Mihaela acolo unde vorbeşte despre părinţi, despre locurile 
copilăriei şi nostalgiile aducerilor aminte. Idilicul îi oferă şi imagismul metaforizat admirabil, reale 
călătorii sentimentale în trecut. 
„uneori alergam la marginea satului 
cu cârdul de copii 
prindeam curcubeul 
îl înfăşuram pe degete şi râdeam” 
 
Copilăria este locul pururi primitor, vindecător şi dătător de sens vieţii, poezia capătă accente mistice, 
un mic eden se naşte dătător de vitalitate. Aceste versuri curate de speculaţii metafizice, de orice 
element impur, de orice interpretabilitate, construiesc un locaş serafic, vindecător durerii, în elemente 
diafane ca un paradis dantesc. Nu aş renunţa la niciunul din pasajele citate întru relevanţă: 
„copilăria îşi face cuib sub coasta 
din care noaptea ies pui de pradă 
pentru fiecare dor ascuns 
sub pleoapă” 
 
„aş fi vrut 
să mă înveţi cum să ies 
fără teamă din coaja de prunc 
mamă...” 
 
„cobor în ea ca într-un templu 
în care s-au surpat toate dimineţile” 
„atât am mai rămas şi umbra încovoiată sub mănunchiul de răni. nu-i nimeni să prindă strigătul. 
ecoul ei se aude în mine. sunt fiica singură-Tati, lasă cerul mai jos şi ia-mă în braţe.” 
 
 
Metafora Mihaelei are o anume lejeritate (paradox compoziţional) în a fi formată complicat, ea nu este 
doar simplu concepută ca o comparaţie, Mihaela are un altfel de metaforă, una localizantă eului, 
modelării lui, transformării lui. Aş îndrăzni să-i numesc metafora „creativă poetului”, o dublă 
vectorialitate, cuvântul şi poetul se întrepătrund pentru reciprocă înălţare la sublim. Este aşa cum 
George Călinescu făcea comparaţia 
„Noi presupunem că Eminescu colinda pădurile şi satele. Cezar Petrescu îl pune să ofere alune 
veveriţelor şi să se întristeze de moartea unei păsări.” 
Tot aşa Mihaela ne pune gândul la treabă prin natura metaforei folosite. Are acţiune şi sculptură. Un 
alt potpuriu care nu are nevoie de chei sau decodificări ci doar de percepţia frumuseţii poiesisului: 
 
„îmbracă-mi trupul în iubire 
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îţi cer 
să nu mă ningă aşteptarea 
ca o iarnă” 
 
„uneori 
împinsă de furie 
alung amurgul 
biciuind fiori neîmblânziţi” 
 
„fulgeră timpul resturi de clipe 
dincolo de malul de suflet prăbuşit 
văd înmugurind lumina 
 
„precum cocorii 
vom înfrunta troiene 
dând sens altor anotimpuri.” 
 
„pe riduri ivite în taină 
răzbate un fir de iederă spre lună 
a mai rămas un pătrat  
să-mi numere bobii  
crescuţi de-o iarnă vitregă în orbite” 
 
Un poet şi o credinţă în cuvânt, Mihaela Aionesei şi volumul de poezie Cerşetori de stele, trebuie să 
aibă drumul deschis oricăror artişti, fără motivaţii patetice sau lacrimogene pentru că aşa după cum 
Victor Eftimiu punea în glasul lui Hefaistos răspunsul către Prometeu, noi, cerşetorii de stele am putea 
fi o altă dimensiune umană: 
„- Ei bine, bătrânul ipocrit 
pe zei şi pe zeiţe cu sila ne-a sfinţit 
smulgându-ne podoaba deosebirii noastre 
şi ne-a făcut Arhangheli ai zărilor albastre.” 
 
 
Credinţa Mihaelei în cuvântul poeziei a reuşit să-i picteze un portret al esenţelor ei feminine, crez şi 
sentimente. Metaforele sunt şi aici mai mult recepţii subiective existenţialiste decât pură stilistică:  
„acolo încolţeşte iarba pe umeri 
spinii prind rădăcini în călcâie 
şi cresc copaci pentru fiecare umbră prăbuşită” 

 
 
„la ceasul de rugă 
cei care-au fost 
şi-o icoană 
vin să ne sprijine” 
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„de-atunci în fiecare an 
cu sufletul pe buze 
primăvara şi un miel rătăcit 
la piciorul crucii aşteaptă” 
 
La final, fără pretenţia că am reuşit o exegeză la creaţia Mihaelei, mi-aş permite o constatare:  
suntem un cerc de oameni dăruiţi liricii şi între ei, Mihaela, de vreo trei ani încoace, a învăţat să fie 
poet, a muncit să fie poet, a evoluat întru a merita acest volum de debut reuşit. Aş putea să închei cu 
un citat caracteristic nouă, “liriştilor”, din poezia minulesciană: 
„De unde vin? 
Eu vin din lumea creată dincolo de zare/.../Din om în om/ Din gură-n gură/ Din lumea celor patru 
vânturi/ Şi patru puncte cardinale.” dar este mult mai adecvat cuvântul poetei aici, ca din locul 
suspendat de unde ne ivim sufletul: 
 
„la frontierele nopţii 
un cerşetor de singurătăţi  
îmi dă zăpezile deoparte 
mirările ard 
dimineaţa 
mi-e primăvară până la umeri” 
 
 
Cristina Ştefan, decembrie 2011 

22.  TEODOR DUME - 

nu trebuie sa spun mai mult decat propria-i biografie din Lira21 si, fireste, sa ii multumesc si sa-i spun sincer cata 

pretuire merita. 

Fondator Cenaclul Ecoul Oradea, la 22 decembrie 1977 

- Preşedintele Cenaclului Ecoul Tinereţii Oradea 

- Director gen. Ansamblul artistic Ecoul Tinereţii Oradea 

- Metodist principal la Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea, 

- director Clubul Tineretului, pasaj Vulturul Negru Oradea 

- Director club ÎNFRÂŢIREA Oradea 

- Director Casa de cultură STICLA Pădurea Neagră 

- Director sc.club teo dume.srl 

- Membru fondator (alături de Stelian Vasilescu, şi alţii) al revistei de cultură Ţara Crişurilor Oradea, Ediţia 1990 

- Gazda primelor 5 numere ale revistei Ţara Crişurilor, în calitate de director la Clubul "Înfrăţirea" Oradea, 

asigurându-i primul sediu provizoriu 

- Primul autograf oferit de Stelian Vasilescu, în calitatea sa de Redactor şef, pe primul număr, scos de sub tipar, 

al revistei Ţara Crişurilor Oradea 

- Fondator şi redactor şef Ziarul Ecoul Oradea, 1990 

* Corespondent şi colaborator permanent la ziarele şi revistele;Crişana, Familia, Munca, Unu, Viaţa Militară, 

Ramuri, Apărarea Patriei, Şoimii Carpaţilor, Bihorul, Filobiblon, Aripi Siderale, Ţara Visurilor Noastre, Ţara 

Crişurilor, Algoritm Literar, Îndrumătorul Cultural - Artistic, Suplimentul Literar, etc... 

* Referinţe critice; dr. Gheorghe Grigurcu (a şi prefaţat două volume: Adevărul din cuvinte, 1985 şi Strigăt din 

copilărie,1994),Stelian Vasilescu, Alexandru Andriţoiu, Al. Silaghi, Florin Mugur, Adrian Păunescu, Teodor Lup, 

Marin Chelu, Viorel Horj, Crăciun Parasca, Constantin Serac, Gheorghe Vidican, Ioan Ţepelea, Mircea Vac, 

Teodor Crişan, Florin Torjoc, Florian Lazăr, Florica Albu-Berinde, Cornel Buciuman, Al. Cistelecan, Virgil 

Podoabă, Anastasie Ţârulescu, şi mulţi alţii... 

* Volume publicate; 

- Adevărul din cuvinte 1985, (prefaţă de dr.Gheorghe Grigurcu) 
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- Strigăt din copilărie 1994, (prefaţă de dr.Gheorghe Grigurcu) 

- Coloane (debut colectiv) 

- Tratamente pentru inimă, 2011 (antologie: Liviu Ioan Mureşan, Teodor Dume, Ottilia Ardeleanu, Alexandru 

Gheţie, Vali Slavu, Ioan Barb) 

- Confluenţe lirice, 2012 (ANTOLOGIE) 

- Lira 21. a treia carte. antologie 2012, selecţia Cristina Ştefan 

* Volume în pregătire, 

- moartea, un fluture alb 

- Sensuri 

- Hrană pentru suflet 

- Tăcerea din pântec 

- Fluture gând 

- Uneori viaţa 

* Articole şi reportaje, peste 4ooo, publicate în presa vremii 

- Redactor (de la fondare , mai 2010)la revista ALGORITM LITERAR (apare la Hunedoara) 

* peste 50 de premii literare 

* Prezent pe siteurile de literatură: 

- poezie.ro 

- roliteratura.ro (editor- secţiunea poezie, editor - secţiunea personale) 

- scriu.info 

- reţeaua literară 

- lira 21 (membru de onoare) 

- membru în Consiliul Onorific Internaţional Reţeaua Literară 

- membru de onoare Revista Confluenţe lirice 

- administrator principal Revista Confluenţe lirice 

- editor atelier litera cleopatra casagândului 

* MARELE PREMIU la concursul *POEZIE ŞI SUFLET*, noiembrie 2010, cu poezia VOI PLECA LA TATA 

* lucrări traduse în italiană, franceză, engleză. 

adresă mail teodordume@gmail.com 

adresă blog www.teodordume.blogspot.com 

stimă şi multă consideraţie pentru fiecare cititor 

teodor dume 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.teodordume.blogspot.com%2F&h=-AQFmniTHAQEK6B82Gh1bviX6OCmWbMUaXA84RVHp7-Qv_g&enc=AZPzqXLCKuRDKDyB3MG2eqEWvaG_KlocVu4i17NV3P2ruaJHhgpu3D5nAdyCoSU2MgslYxU72MDMx-8eMjmNlvYcyJm-TWNujlgkhOW-g8WZ1htE_SIPpiahseN45nq05LxoVv2SoAhrMesOiiYELk6Z5-f69OktZJi4nhKLU4yNTieaMrXz0vXyyI3dpF_yZbHDIe9xD1U9QLKi04c8vL40&s=1
https://www.facebook.com/140629222643517/photos/a.191744654198640.43336.140629222643517/710467608993006/?type=1
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Partea superioară a machetei 

 

23. Tudor Călin Zarojanu- Zburătăcind prin presă   

  

O fi un defect de cititor să citesc mai întâi opera şi apoi să văd prefeţele, posfeţele, ce spun unii şi alţii, critici, 

recenzori, despre operă. Încăpăţinare de opinie personală, neinfluenţată de nume mari, cu păreri. Aşa şi la 

romanul luiTudor Călin Zarojanu, Mass Media Insider, Polirom, 2012.   

Cunoscând omul şi promotorul de literatură, prin fastul prilej de la lansarea Antologiei Lirei 21 de anul acesta, 

cunoscându-i stilul direct, plin de vervă şi umor, am fost tare curioasă să-i cunosc şi scrisul literar, mi-era o 

promisiune de savoare. Şi a fost! Am găsit cartea pe site-ul „Printre cărţi” cu pagină pe facebook şi l-am citit într-o 

noapte.   

Pe tot parcursul lecturii am avut convingerea că citesc un jurnal al unui ziarist încercat de toate provocările presei 

româneşti de după ’89, un scris cu umorul rapace, care te mânâncă de viu, optimist, avântat, întâmplări mai mult 

sau mai puţin cronologice, cu sute de personaje, unele notorii, din ziaristică sau televiziune. Schimbarea numelor 

sau titulaturii firmelor, organizaţiilor, revistelor, televiziunilor, le-am detectat ca pe o provocare de a le reconstitui 

pe cele reale, după istorii şi amintiri, o provocare stilistică a a cestui diaristic fulminant.   

Eu nici nu am luat în serios numele naratorului Ştefan Barack, un tiz al preşedintelui american şi pe tot parcursul 

lecturii l-am citit ca numindu-se Tudor Călin Zarojanu.   

13 capitole, 13 filmuleţe de viaţă de ziarist, scriitor, om de televiziune.   
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Cartea trebuie citită şi dincolo de întâmplările carieristice povestite, dincolo de personajele politice celebre 

încadrate la ”sunt şi ei oameni”, dincolo de furtuni relaţionale şi rezistenţă ca sistem şi structură psiho- educativă, 

pentru că în vâltoarea evenimentelor de ţară, istorie de acum, presa, de fapt, o anume parte a presei a trecut prin 

schimbări radicale ale profesiei şi mentalităţii. Titlurile şi subtitlurile acestei cărţi pot face o schemă a reperelor 

unei lumi intrate în cavalcada democraţiei şi puţini jurnalişti români au făcut-o cu demnocraţie.   

Câteva titluri: Pe teren, Very important persons, Agenţia, Colegii mei academicieni, Declaraţie de avere.   

Jurnalul, eu l-am citit ca fiind un jurnal şi parte din noua „literatură de frontieră” a unei promoţii nouăzeciste, în 

specificul gazetăriei văzută din casa ei personală care nu a mai fost Casa Scânteii.   

Povestea duce 18 ani de fervoare ziaristică în România, în Bucureşti, în mijlocul evenimentelor politice pe care le 

ştim cu toţii, văzute la faţa locului şi scrise cu fierbere intelectuală şi umor.   

Binevenită o astfel de relatare, mai ales că punctează dificultăţile prin care trece un jurnalist în obţinerea unui 

interviu, a unui fotoreportaj de calitate sau imagini şi fapte incitante. Tudor Călin Zarojanu are o memorie de 

computer, neuitând pe niciunul din aceşti colaboratori, îi descrie cu prietenie, cu detalii. Lumea presei este una de 

bătălie în câmp deschis, de concurenţă acerbă, de schimbare continuă, o lume feroce, ori Tudor Călin 

Zarojanuexpune şi memorează cu precădere entuziasmul şi tăria de caracter necesare şi imprimabile pe axele 

acestei aventuri profesionale.   

Tudor Călin Zarojanu este un cavaler al presei noastre, o rara avis zburând pe deasupra mărunţişurilor, culiselor, 

intereselor, afacerilor făcute cu şi din presă (le voalează).   

Tudor Călin Zarojanu face şi azi presă, televiziune şi literatură de dragul artelor şi nu din interese patrimonial 

financiare, le face profesionist, le face cu dragoste de oameni şi de cultură autentică.   

  

La final am citit ”cuvânt înainte” al autorului şi nota criticului Alex Ştefănescu şi am aflat că citisem „un roman”. 

Dacă e roman sau jurnal, sau dacă romanul a asimilat acest jurnal în ramele sale literare, este cu mai puţin 

important, eu rămân cu o lectură a inteligenţei şi cu un model de scriitor, Tudor Călin Zarojanu.   
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Cristina Ştefan   

8 mai 2015   

  

24. ANA URMA / ISADORABLE 

ANA URMA - ISADORABLE sau dansul cuvintelor  

Poetă  cu un nume predestinat lirismului, Ana Urma s-a decis să  debuteze în volum de 
versuri, după  ani în care a publicat în antologiile Cenaclului Lira21 dar şi după  o 
activitate laureată  cu premii ca haijin recunoscut cu talent şi publicat în câteva antologii 
ale genului oriental.  
ISADORABLE vine după  o selecţ ie a poeziilor scrise de-a lungul colaboră rii noastre 
frumoase în Lira21, după  mai multe etape ale zborului creativ al Anei, una din aceste 
etape de început fiind poezia în stil clasic; un autor îşi caută  în timp modul de exprimare 
optim iar când îl descoperă  cascada în care ard cuvintele devine de neoprit. Ana Urma a 
aflat această  bucurie a propriei forţ e de exprimare, poezia sa având eleganţ ă  şi 
rafinament artistic. Rememorez momentul special al ultimei noastre lansă ri de carte de la 
Bucureşti (aprilie 2015) în care omul de televiziune, scriitor şi jurnalist, Tudor Că lin 
Zarojanu a recitat poezia Isadorable cu un patos greu de egalat:  
„I-sa-do-ra dansând un poem trupu-i cald şerpuia pe sub tâmple veninul şi fumul samovare fierbând in 
the mind poeţ i filfizoni şi bancheri se-aprindeau candelabre subit înfloreau tamarinii în adâncul 
fă pturii doar zbuciumul domn supus evadă rii jumă tate în paşi fantomatici jumă tate-n culise cerea 
tumultos izbă vire prin dans...”  
Este poezia care dă  şi titlul diafan al volumului şi vine să  înră meze fin şi delicat 
poemele Anei, în lumina lor blândă , ANA URMA  
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cartea fiind, în fapt, un album al cuvântului scris. Spun album şi motivată  de grafica de 
excepţ ie realizată  de un copil talentat, de doar 14 ani, Ana Nicole Popa care pictează  
liric iar lucră rile sale sunt compatibile cu poetica Anei într-un mod minunat.  
Legă tura Anei cu cuvântul este una tainică , transpusă  în imagini lă untrice, o relaţ ie a 
sublimă rii, a admiraţ iei reciproce, a unui dans poematic greu de pă truns cu mintea dar 
uşor de urmă rit cu inima deschisă  frumuseţ ii sufleteşti. Există  o simbioză  între poet şi 
cuvânt ori resimţ irea acestei convieţ uiri, dă  poeziei un suflu viu şi l-aş asemă na 
expresio-nismului blagian prin spiritualizarea imaginii, prin revelaţ ia lirismului şi 
vizionarism:  
CUVÂNTUL pentru Ana Urma este intensitatea tră irii, este factorul transcendent în 
universul sensibilită ţ ii sale.  
„peste tot sunt cuvinte undeva un poet respiră  prin ele” “fac jocul invers le adun ca pentru un dex ating 
florile uitate pe banchetă  reţ in trei cuvinte mă  gândesc la mama şi umplu spaţ iile cu încă  trei”  
O altă  metaforă  esenţ ială  a Anei este LUMINA, consi-derând-o un spaţ iu activ, 
creator şi nu un simplu loc al contemplă rii, lumina organizează  universul exterior dar 
creează  şi universul lă untric al poeziei, lumina este esenţ a tuturor lucrurilor şi motorul 
desă vârşirii artei umane.  
„din aceleaşi lumini cuvintele arse înfloresc şi umbresc laolaltă  ideea între două  tă ceri duhul lor 
întrupând Isadorable  
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atât de fragil poezia!”  
„duci rezerve de fum tremurând cum lumini anime agă ţ ate de pleoape” „şi că lcam în picioare firul 
razei plă pând Pâlpâiau lumână rile viu înţ elesul luminii”  
PLOAIA, APA, FLUTURII, COPACII devin elemente vitale unei anume fluidită ţ i 
cuvântate armonic, muzical, există  o eufonie a mişcă rii, proprie Anei Urma care vizuali-
zează  natura ca drum spre spiritualizare, spre înă lţ are a sim-ţ urilor la rang de 
divinitate, la iluminare:  
„prin cuvintele lor prin cuvintele mele tră ieşte copacul amestec de gheaţ ă  şi foc ca-ntr-un vis nevă zute 
lumini pregă tesc în duminici liturghiile şi sfielnice rugi le întorc iară şi lumii”  
“Aşa m-am împrietenit cu apele copacii înă lţ imile mă  ştiu de la ultimul zbor înfă şat în silfide m-am 
trezit drept pe muntele Java”  
Bine temperată , stilistica acestor poeme decurge lin, niciun şoc imaginativ nu o va 
tulbura, nicio culoare ţ ipă toare, nici un gest violent nu o vor poticni din decurge-rea sa 
plină  de claritate şi frumuseţ e. Ana Urma are un cult al poeziei ca artă !  
„seara respiră m împreună  pentru mine ţ ii cerul potriveşti stelele la încheieturi şi inima ca acum 
vindecaţ i în tă ceri suntem dar tot nu scriu” ANA URMA  
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„coboară  și urcă  printre cutele ierbii frumuseţ ea dansând în spirale de apă  e şarpele verde cu trupul 
de fum cingă toarea ţ inutului viu şi notele ploii compun passacaglii”  
Toate poeziile din Isadorable sunt şlefuiri ale pasiunii cuvântului, unul al cumpă tă rii 
înţ elepte, contemplative acestui dans cuprinză tor dintre cuvintele vieţ ii, ca o voinţ ă  
de asimilare şi cuprindere a universului întreg, dezlegându-i taina, misterul, mesajul.  
ISADORABLE este poezie în sensul pur al acestui cuvânt.  

Cristina Ştefan, 24 nov. 2015 
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25. ADRIANA BUTOI/ PRESCURTAREA LITEREI MARI 

 
 

 

 

 

  Adriana Butoi- Prescurtarea literei mari 

- prefață-  

 

De profesie filolog, Adriana Butoi debutează în volum de versuri după ani și ani de activitate 

administrativă în Lira21. Discretă și modestă dar cu un temperament justițiar poate întreținut 

de profesoratul practicat cu sârguință, Adriana scrie versuri, în genere, de confesiune, de stare 

și sub aerul mărturisirii găsim freamătul căutării echilibrului prin delicatețe lirică. Postat 

secvențial în timp, între azi și ieri sau viitor, un ego, transformat parcă în secundul observator 

sinelui, analizează suișurile și coborâșurile unui vector de citire a lumii intr-un mod abstract.  

 

“inventez alternative pentru azi pentru mâine 

sau un imposibil cândva 

 

și încă aud în mine povești nespuse” 

(mă desparte de mâine doar un gând) 
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Pe o axă temporală poetică, dacă stau pe verticală repere psihice generale iar pe orizontală 

vise, linia frîntă care le unește ar crea o evoluție retrogradă ar reprezenta un pesimism de 

evoluție a sentimentelor în jos, și numai o sclipire de luciditate le-ar trasa exemplar. Este 

caracteristica stilisticii deosebite a Adrianei, părelnicul lucid pe tărâmul lirismului.  

 

“e o alegere absolut retorică 

drumul spre mâine evoluează agresiv 

între rațiune și dezechilibru 

 

la final magia face simplă figurație” 

lumea se schimbă de azi 

 

 

“azi 

mai devreme ca niciodată 

am aliniat toate visele cu noi 

așa 

într-o înțelegere tacită cu timpul” 

(Și mai departe…) 

 

Prescurtarea literei mari, un titlu care face dubla referire, una la continut, poeziile accesând 

stilul minimalist și creionând esențe, concluzii, idei importante ale vorbirii lirice. Despre 

minimalismul încurajat in Lira21 am mai vorbit referitor și la alți autori liriști, considerându-l 

ca o replică actuală la postmodernism, cu impact la cititorul contemporan. A doua referire a 

titlului este chiar o esență ideatică a transpunerii lirice din gândirea Adrianei, aceea prin care 

tot ce e important existențial se poate simplifica, tot ce se scrie și se trăiește cu literă mare, și 

aici includem și iubirea, se poate prescurta întru trăire intensă, întru înțelegere deplină: 

 

“nu fac rezervări nejustificate 

nici nu insist asupra lucrurilor simple 

pledez pentru valori reprezentative 

anotimpuri albe 

cifre exacte” 

(Nu ai văzut clar înainte) 

 

Prezentul azi este un incipit continuu, versurile sunt anunțate  zilnic, confesiunea este cumva  

diristică…iată câteva titluri: 

Azi e ziua cu dor /Azi nu e joi…/aseară a fost liniște/dimineața începe la ora nouă/ 

aceeași poveste...și noi doi/ compromisul a venit peste mine ca un bumerang/ 

Recapitulări rigide/ imagini de orgoliu urban/ vreau să încep azi drumul spre niciunde 

Registrul sentimental erotic în care gândurile capătă structură de adâncime lirică, se reiterează 

de la o poezie la alta, reflexivitatea fiindu-i o trambulină de salt în rostire. Adriana nu este, 

însă, imprevizibilă ci concluzivă.  

“de câte ori intru în universul acela 

în care ai apărut de ceva vreme 

mă amuză epicul imperfect” 

(nu am crezut că mă poţi inspira) 

 

Confesiunile lirice ale autoarei o situează pe plan liric într-o poetică suplă în care celestul 

visului se împacă generos cu labirintul lăuntric al sinelui și luciditatea de care vorbeam aduce 



 230 

soluții potrivite eului liric. Sunt revelații, în fapt, căutate tocmai pentru o ordonare a reflecției. 

Poezia Adrianei este această nevoie de clarificare,  de dezambiguizare cu mijloacele proprii 

ale ambiguizării. În susținere, se cuvine să citez două poeme frumoase, în care metafora își 

calculează înălțimea visului pentru a reuși definiția exactă a stării și o transmite în câteva 

expresii tușante: 

“îmi vindec nopţile 

de parfumuri amestecate 

visul îl tot împart la doi 

zdrenţuit 

ca un cerşetor tipic 

timpul siluieşte singurătatea 

lacrimi tresar din zăpada 

prea albastră de dor” 

(Comedie absurdă) 

 

“rup detalii din marginea cerului 

redecorez fiecare bătaie de inimă 

îmi spun că singurătatea 

poate muri în sălbăticie 

 

de fapt cuvintele mele 

sunt transplantul dorului frânt” 

(nu pot să alerg pe o stradă oarecare) 

Nevoia de încadrare minimalistă a contemplației poate duce cu gândul la înțelepciunea 

niponă, rece, detașată dar stilistica folosită,  limbajul  structurat pe metaforă (un mixaj specific 

autoarei) fac din poezia Adrianei o orgă de cuvinte dând înțeles aforistic fie ca observare, fie 

ca sentiment decelat. 

 Dintre metaforele combinate aforistic am selectat: 

“aseară 

a venit timpul 

dinafara mea” 

  

 

“scriu  

anonim 

lumina 

s-o trec  

peste tine” 

“luna  

ninsă gri 

împiedicată-n gânduri 

 

 

scutură  

soarele 

de zgomot” 

“nu miroase a tămâie sângele de cerb 

parc-a stat eternitatea-n loc 

pendulă obosită 

de prea nimic” 
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O altă metodă stilistică a Adrianei este negația, ca argument alternativ și nu ca refuz, ca 

dezbatere de motivații psiho-posibile soluțiilor și nu ca închidere sau opacitate, negația 

Adrianei este predicativă și nu subiectivă, lucrează. 

“nu-mi place lumea paralelă/ cu anotimpul meu preferat”, “nu mă obișnuisem cu nonsensul 

căutam doar o regulă simplă de supraviețuire”, “e posibil să nu finalizez toate aceste 

demersuri/ nu las liniştea să mă amăgească/ e prea devreme”. 

În cartea Adrianei Butoi, ori de câte ori recitesc o poezie, găsesc noi interpretări și definiri, 

este inepuizabilă în a direcționa cititorul, în a-i da de gândit, este o lirică de context și 

abreviere a gândirii sub aura unui estetism actual. De aceea, această carte este încă o lumină 

în lirica prezentului. 

 

Cristina Ștefan, nov, 2015 

 

 

 

 

 

 

VIII. STUDII DE CAZ 

1.ANA MARIA GÎBU 

Protest 

 

desenez în ploi de stele căzătoare 

sunetul primei brume fără ţară 

culeg vise printre frunzele toamnei 

călărind somoni în limpezimea cerului 

vorbesc cu bufniţele de argint 

despre oraşul refăcut al Atlantidei 

beau apa focului din munţii norilor 

 

nimănui nu-i pasă 

 

Protest - variantă în lucru 

 

nu staţi  

în regate fără ferestre 

privind tablouri dezacordate 

îndreptaţi-vă  

în toate părţile deodată  

căutaţi-mă acolo unde  

desenez în ploi de stele căzătoare 
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sunetul primei brume fără ţară 

culeg vise printre frunzele toamnei 

călărind somoni în limpezimea cerului 

vorbesc cu bufniţele de argint 

despre oraşul reclădit al Atlantidei 

beau apa focului din munţii norilor 

 

nu vă pasă! 

 

  

Postat de:Gîbu Ana Maria | Categoria: Biblioteca La data: 2010-08-10 12:57:52 | Numar de 

comentarii: 30 | Citit de:54 ori (in ultimele 7 zile) 

Am obiectat: 

- un protest trebuie sa contina un mesaj, un sine exclamativ, o negare...ceva pentru care te adresezi direct. la tine 

e o constatare...:) 

Sorin Micuțiu:  

uite ca si Cristina gandeste ca mine, unde-i protestul? numai daca modifici si spui: Protestez/deseneând în ploi de 

stele căzătoare/ 

sunetul primei brume fără ţară/ 

culegând vise printre frunzele toamnei/ 

călărind somoni în limpezimea cerului/ 

vorbeind cu bufniţele de argint/ 

despre oraşul refăcut al Atlantidei/ 

sorbind apa focului din munţii norilor//nimănui nu-i pasă 

după modificările acceptate de Ana maria Găbu, forma finalăa poeziei a primit aprecieri pozitive 

Ioana Carp: 

-Frumos protestul in aceasta forma finala, frumos si sonor argintul din metafore... inteligent si matur gasita 

imaginea regatelor fara ferestre, ca metafora a cautarilor si framantarilor noastre egoiste in dauna adevaratei 

deschideri si comunicari! Felicitari, Ana! 

 

 Prima poezie a Anei Maria Gîbu in Lira21: 

vise 

 

adun vise  

în nopţile  

îmbrăţişate 

cu priviri de stele  

http://www.lira21.ro/biblioteca/1.html
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sub oiştea carului mic 

le mângâi neliniştea 

când pleacă 

să se logodească 

pe alt cer 

dincolo de calea lactee 

cos speranţa 

la tivul deznădejdii 

şi croiesc aripi  

pentru vulturi 

 

mă trezesc 

urmăresc zborul 

  

Postat de:Gîbu Ana Maria | Categoria: Biblioteca La data: 2010-07-07 17:33:42 | Numar de 

comentarii: 22 | Citit de:56 ori (in ultimele 7 zile) 

 

George Tei: 

-Poezia este buna, felicitari! Dar asa o vad scrisa... 

 

VISE 

 

adun vise in noptile imbratisate 

cu priviri de stele sub 

oistea carului mic 

 

le mangai linistea cand 

pleaca sa se logodeasca 

 

pe alt cer 

dincolo de calea lactee cos 

speranta 

la tivul deznadejdiei 

si croiesc aripi 

pentru vulturi 

trezindu-ma, 

urmaresc zborul 

 Autoarea a preferat forma dată de ea însăși acestor versuri și o structurare personală. 

Ultima poezie postată de Ana Maria Gîbu, primind aprecieri și laude pentru siguranța versului și frumusețea 

exprimării: 

de te-ai rătăcit în "oare" 

deschide uşa din stânga 

http://www.lira21.ro/biblioteca/1.html
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vei găsi dragoste 

linişte 

iertare 

şi vise clădite împreună 

s-ar putea să nu le recunoşti 

eşti în plin cod roşu de ceaţă 

 

aşteaptă până se schimbă vremea în mintea ta 

ieşi şi strigă 

strigă şi caută 

 

nu seara 

când rătăceşti prin zgomote 

infiate de ceva timp 

strigă şi caută noaptea 

când visele mă acoperă 

cu aripi de lumină 

 

nu adormi 

nu mă trezi 

nu pleca 

stai până în zori 

să-mi spui că mă recunoşti 

dacă nu... 

mai deschide o dată uşa din stânga 

 

sunt acasă 

doar azi 

  

Postat de:Gîbu Ana Maria | Categoria: Biblioteca La data: 2015-01-08 17:38:17 | Numar de 

comentarii: 9 | Citit de: 55ori (in ultimele 7 zile) 

Luminița Zaharia:usa din stinga are uneori zavoare grele... 

codul rosu de ceata...e la ordinea zilei... 

oamenii acasa in ei - atit de rar... 

visele....visele? 

 

minunata poezie... 

Cristina Ștefan: 

autozavorari, atat de necesare uneori...mi-a placut determinarea, te regasesc puternica! 

2. Prima poezie a Anei Tudoran în Lira21 

 

http://www.lira21.ro/biblioteca/1.html
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Gramul de suflet 

 

pe taraba iubirii 

  

cerşeşte mieroasă  

gramul de suflet  

prins în mrejele iubirii  

îl evaluează  

bucată de carne  

pe taraba iubirii  

adulmecând senzuală  

ca o căţea  

mușcă flămândă 

din sufletul imaculat  

destoinica vânătoare 

fericirea zdrobeşte  

mânjind-o  

cu gânduri murdare  

cheltuie gramul iubirii  

degustă false senzaţii  

aşează-n panoplia 

vanităţii alt trofeu  

 

diabolic mintea-i 

jubilează protuberand 

antenele iscoadei 

ironic surâde 

unei altei idei.. 

 

Postat de:any tudoran | Categoria: Poezie La data: 2010-07-31 18:16:17 | Numar de comentarii: 7 | Citit de: 51 ori 

(in ultimele 7 zile) 

O poezie care nu a intrat la Biblioteca Lirei 21 

Am obiectat 

e un poem cel putin interesant, Any..ce nu-mi place e titlul...nu putem maneliza iubirea...sau azi nimic nu-i 

imposibil? 

Floriana Turculeanu 

o poezie de stare, in stilul care deja te-a consacrat! 

doar sa elimini aici cacofonia, sa nu intre in biblio asa 

http://www.lira21.ro/poezie/1.html


 236 

 

"muş(ca cu) poftă flămândă" 

 

 O Poezie premiată a Anei Tudoran 

sedimente 

 

concurs locul II . Locul I  votat de membrii Lira. 

  

sedimente 

 

am invitat singurătatea firesc  

pe cel mai confortabil fotoliu  

s-a aşezat cu zâmbetul molipsitor  

la o cafea ascultând  

stropii de vară curgând inodor  

peste colţul de timp ruginit  

îngropat în nisip  

 

fuma detaşată  

azi nu voia cuvinte mari  

rumegase sobrietatea îndeajuns  

cât să-i ajungă pentru un secol  

trecuse prin toate emoţiile  

ca un ceasornic nemţesc  

a învăţat în fine  

că simpla ei prezenţa este un dar  

obişnuieşte să spună deseori  

eu nu mă plictisesc niciodată cu mine  

 

gândul a ramas ancorat la umbra unei stânci  

far luminând naufragiul din noi 

  

Postat de:any tudoran | Categoria: Biblioteca La data: 2011-08-17 17:13:04 | Numar de 

comentarii: 34 | Citit de: 227ori (in ultimele 7 zile) 

Poezia a primit 50 de stele colegii notând maxim aceste versuri. 

 

Any, nu sunt eu mare „ghicitor” in stele, stiu doar atat ca de la bun inceput ca la poeziile propuse la Concurs privirea mi s-

a oprit pe „sedimente”. 

de unde sa fi stiut eu cine a scris poema cu pricina! 

am dat cu banul si s-a adeverit. 

http://www.lira21.ro/biblioteca/1.html
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dupa toate astea, ce-as mai putea sa spun? 

sa fii fericita!  

esti pe drumul tau. 

felicitari! 

Cornel ARMEANU  

Membru de onoare 

 

Any,  

chiar "naufragiu" fiind singuratatea (se) sedimenteaza... o anume solida "infigere" in existenta asa ca sa fie 

indispensabila...chiar daca simt tonul amar al intelegeri 9sau acceptarii). 

 

Poezie solida, reala! 

 

regards, 

Tea 

Maria Cecilia Nicu  

Admin 
 

poezia castigatoare la Lira! si locul 2 la juriu! 

 

4 sedimente 102.10 9 7 6,5 10 7,5 6 7,1 7.0 8 10 7 7 10 16 că simpla ei prezenţa –penalizare(VT) 

 

ce pot sa mai spun la aceasta...unanimitate?  

 

ca este un text integral reusit, ca mesajul a fost clar si poetic transmis, ca stilistica este una prezenta si vie, toate vorbele 

ar fi de prisos. eu zic doar ca te sarbatorim cum se cuvine si iti multumim pentru tot ce reprezinti pentru Lira! UN 

CASTIGATOR IN PARIUL CU POEZIA!  

 

sa ne traiesti! 

Cristina Ştefan 

Fondator site Lira21 

 

 

Ada,mereu reusesti sa ma emotionezi, iti multumesc din suflet! Cu toata bucuria mea de a fi reusit asa cum spui, pariul 

cu poezia, desi am tendinta de a minimaliza ''sucesul personal'' recunosc ca nu este un drum usor, sa citesti tone de 

poezie, sa nu te lasi influientata de stil, si sa iti gasesti propria exprimare, 

sa faci slalom printre clisee incercand sa le eviti, asta am incercat din rasputeri, daca am reusit,acest succes nu pot 

decat sa-l dedic Lirei, 

ai fost un mentor de inalta clasa pentru mine, si am fost foarte receptiva la toate sugestiile primite, ne-ai impartasit din 

secretele poezie neconditionat, nu multi fac asta, si aici consta secretul reusitei cenaclului Lira, Lira daruieste 

neconditionat pe altarul poeziei, tot ce are mai bun, si nu spun cuvinte mari,  

Lira stie sa laude,sa mangaie, sa certe, sarbatoreste, rade, plange, ironizeaza la sange, ustura, doare, are simtul 

umorului, Lira este vie!  

http://www.lira21.ro/user/97.html
http://www.lira21.ro/user/336.html
http://www.lira21.ro/user/21.html
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Stie sa se lipeasca de sufletul celui care recunoaste onestitatea si bucuria impartasirii frumosului, greu te poti rupe de 

Lira, pentru ca iti gadila sufletul si te  

stimuleaza,asa cum multi au recunoscut ca Lira inspira, si toate astea pentru ca exista un liant sufletesc indestructibil, 

chiar daca uneori ne mai si ''ciondanim'' Lira duce inevitabil la succes, si va avea recunoasterea ei binemeritata, va 

deveni istorie candva, eu sper cat mai tarziu..sa ramenem vesnic tineri in poezie..va multumesc pentru tot dragi Liristi!  

 

 

any tudoran  

Admin 

 

3. Adminul George Gîtlan a postat în cenaclu peste 400 de texte și nu aș putea spune după cei 6 ani de 

colaborare că și-a schimbat stilul inițial, practic=nd un vers satiric, ironic,  uneori pamfletic dar mizând pe mesajul 

laconic și cu greitate. Cumva anectodic acest stil dar  nu a renunțat la lirism, demonstrînd că umorul poate decela 

sentimente profunde. Prima poezie postată în Lira 21 cu titlul „ionatano”: 

 

 

ionatano 

 

te-ai strecurat printre coastele mele subțiri  

Îți place să fii strânsă între două bătăi de inimă  

pusă la colț de ochi și admirată din toate unghiurile  

posibile și imposibile  

cu toate formele tale dezvelite rotund de privirea mea  

tresari și tremuri în tine (cum spui tu) "epileptic”  

ochii mei mușcă pe rând molfăind între pleoape  

pulpă sută la sută carnea ta coaptă și habar nu ai că eu  

sunt viermele care roade în tine miezul  

până la sâmbure...  

  

Postat de:George Gîtlan | Categoria: Biblioteca La data: 2011-11-28 16:12:24 | Numar de 

comentarii: 24 | Citit de:144 ori (in ultimele 7 zile) 

La distanță de 6 ani, George Gîtlan scrie o artă poetică, în exprimare laconică și undă umoristică, temele sale 

favorite în care simte în largul său fiind iubirea și poezia 

 

l’art poétique 

 

http://www.lira21.ro/user/62.html
http://www.lira21.ro/biblioteca/1.html
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(o sfârâială) 

  

poezie este atunci când 

se îndură poetul de cuvinte 

când se împuținează lui 

și se înmulțește lor 

poezie fiind!... 

  

Postat de:George Gîtlan | Categoria: Poezie La data: 2015-08-11 18:00:26 | Numar de 

comentarii: 1 | Citit de: 11 ori (in ultimele 7 zile) 

 

4. VIOREL GONGU,  a însemnat o colaborare furtunoasă la început, poetul practicând genul clasic în poezie, 

scriind cu rimă și fiind decis în comentarii referitor la prozodie, ritm, cezură,  cu ceilalți colegi. A publicat cîteva 

volume,lansările lor având loc odată cu antologiile Lirei21, la București. Are peste 200 de texte postate și 

apreciate și mii de comentarii. Prima poezie postată în Lira 21, nu a primit aprecierile colegilor, poate datorită 

titlului un pic confuz… 

 

Qi/chi 

 

venin şi miere 

  

Un ultim chi ce moare în hotărâri de boltă 

Ce ar mai sta o clipă dar timpul nu îl lasă, 

Te cheamă ca o boare în volta ce revoltă 

Un ultim zbor de graur oprit nedrept în plasă. 

 

Cu amânări de trunchi fugind din rădăcină 

Aştepţi ca o vestală în calea unei lăncii, 

În piept pocnesc seminţe în teaca de sulfină 

Şi te îndoi cu teamă în pletele de sălcii. 

 

Sunt plăsmuiri de noapte în tremurări de buze 

Sunt şoapte îngropate în irizări sub dune 

Lucesc muchii de spade în fum de archebuze 

Te-ai risipit şi nimeni nu poate să te-adune. 

 

Sub pleoape desenate, în ochi zideşti la vise, 

Jertfeşti în cald omagiu virginitatea nudă, 

În împletiri de sălcii destinele proscrise 

Le pui pe buza-n tremur cu aşteptarea crudă. 

 

http://www.lira21.ro/poezie/1.html
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Din pleoapele de vultur otrava sorbi cu teamă, 

În ochii de prigorii pui mierea cu speranţă, 

Un ultim chi te cheamă şi viaţa-ţi laşi pe lamă 

Răscumpărând din viaţă o ultimă creanţă. 

 Viorel Gongu a postat peste 50 de episoade din notele sale de călătorie în China și în ultima perioadă 

cochetează cu sonetele. O poezie apreciată în Lira21 care a dat și titlul unui volum de poezie este Noaptea 

lutierilor.  

noaptea lutierilor  

Doar când Dumnezeirea se prefiră 

Pe după luna ruptă-n jumătate 

Şi îngeri albi, prin ger, îngână-n liră 

Chemarea nopţii unice, din toate 

 

Cărările pierdute-n frunza arsă 

Se re-ntrupează, tandru, Guarneri, 

Cu ochii aţintiţi spre valea toarsă 

Spre care urcă-n grupuri, lutierii. 

 

Împărtăşiţi, lăuţi, fără lăute, 

Purtând la cingătoare doar o bardă 

Ei urcă-n valea care, pe tăcute, 

Le face-n piepturi inima să ardă. 

 

Fluturi de lemn îşi caută perechea 

Cu treceri ca în joc, din coajă-n coajă, 

Când lutierii-şi mângâie urechea 

Pândind secunda ruperii din vrajă. 

 

Sub ochiul luminând pe jumătate, 

În paltinul bărbos, o fluturare 

Ajunge la ureche, pe-nfundate 

Când mâna, barda ia din cingătoare. 

 

Se-opreşte jocul magic dintre fluturi 

Captivi rămân în cercuri neatinse 

Noaptea înşiră ceţurile-n ciucuri 

Când lutieri bătrâni, cu gene ninse 

 

Se-apleacă în genunchi şi se închină 

La trunchiul doborât, ce se-nfioară 

Şi Dumnezeu le iart-această vină 

Că-n lume se va naşte o vioară. 
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5. Un alt autor nou venit în Lira21 în anul 2015, ATENA IVANOVICI.  Am prezentat acest autor atât în Lira21 căt 

și în Cenaclul Octavian Voicu al USR Bacău: 

 

vă prezint o nouă colegă de cenaclu 

  

 

 

ATENA IVANOVICI- POEZII 

 

 

 

A. E. Baconsky, în anul 1963, spunea în „Colocviu despre poezie”: 

„De mii de ani circulă în versuri cuvinte ca mare, pasăre, fluviu, iuire, timp, noapte, vis, 

zăpadă, fără ca faptul să aibă vreo repercusiune asupra posibilităţii de a le întrebuinţa în 

continuare.  

Ceea ce creează este asociaţia, împerecherea cu vintelor, care tinde să se constitue în 

clişee verbale, demonetizate prin exces şi lipsite treptat de orice valoare expresivă.”  

Au trecut 50 de ani de atunci şi explozia poetică din ultima vreme a transformat acest 

neajuns al creaţiei lirice, l-a inovat, uneori l-a reinventat în stiluri noi, în experimente, în 

valorificări şi expresii neaşteptate sau, dimpotrivă, aşteptate şi apreciate de publicul cititor. 

Mizăm pe noutate în lirică! Mizăm pe acurateţea creativă şi nu pe plagiat, nu pe imitaţie, nu 

pe clişeizare. Aceste repere fac din Cenaclul Lira21, unul de succes, de bune rezultate ale 

lucrului deschis. Încurajăm scrisul original, stilul personal, autenticitatea.  

Recent a intrat în Lira21, o tânără care rezonează cu modul nostru de lucru, are deja un 

volum personal cu un titlu care aduce la zi poezia, „Să fie azi”. Care sunt procedeele prin 

care tânăra Atena Ivanovici( un nume muzical, predispus parcă muzelor şi artei) reuşeşte să 

facă din cuvinte sentimente fosforescente?  

Atena scrie o poezie sentimentală, sinceră, fără preţiozităţi inutile, fără răsuciri complicate în 

metaforă, o poezie feminină, delicată, uneori aproape de vorbirea colocvială intimistă, 

abordând marile teme ale existenţei cotidiene, iubirii, timpului, naturii.  

Sunt câteva axări în cadrane mai generale stilistic pe care le-am desluşit, deşi plaja 

generatoare liricii Atenei este întinsă atât ca vocabular cât si ca imaginaţie. 

În ludic, fie erotic, fie adolescentin idilic, sunt metafore sensibile, secţionarea 

exemplificatoare a poeziilor poate pierde din farmecul copilăresc ale unor versuri, dar la 

finalul acestor poezii, scrise în versuri albe sprinţare, cu umor, cu tandreţe, aflăm un mesaj 

care unora le-ar părea vetust în anii noştri, însă el se află în sentimente profunde, ale unui 

spirit observând estetica vieţii simple şi numind-o la fel de simplu şi candid. Este o poezie a 

admiraţiei în sensul candorii, o inocenţă versus aceste vremuri şi sisteme inumane şi 

corupte, o poezie a copilăriei de păstrat în spirit. 
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Tu, cel care eşti 

 

Ai un fel al tău de a-mi pronunța numele 

De parcă vocalele ar îmbrățișa 

Pe rând toate consoanele 

Iubindu-se pentru totdeauna, 

 

 

Încă o viaţă  

 

M-am rotit de trei ori în jurul meu 

Şi am devenit om 

Cine ar fi crezut că poate fi 

Atât de simplu... 

Doar trei rotiri şi gata 

Prima avea şi un nume 

Copilărie 

Un crâng de meri 

 

Prea multă fericire 

 

Ce ţi-e şi cu fericirea asta 

Te apucă exact atunci când 

Afară e un frig de crapă pietrele 

Şi nu te mai lasă 

Până nu se nasc altele 

Din cenuşa oaselor tale. 

 

Tot fără soare 

 

Cred că soarele e supărat 

Nu i-a mai spus demult 

Nimeni 

Ra. 

Nu şi-a mai făcut nimeni 
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Tatuaje rotunde 

La modă sunt codurile de bare 

Only god can judge me 

E preferatul. 

 

 

Nu există poet băcăuan pe care meditativele bacoviene să nu-l fi atins măcar în câteva 

versuri, umbra lui Gelu fiind omniprezentă în oraşul nostru, de la Parcul Trandafirilor, la 

casele vechi din partea oraşului rămasă neschimbată de acum 60 de ani, iar Atena dă frâu 

liber sintagmelor ploii, într-un tandem cu acea specifică puritate poetică a lui Bacovia, ploaia 

devenind un duh primenitor poeziei sale. 

 

Pactul cu ploaia se semnează în cer 

 

Mi-am vândut sufletul ploii 

Iar ploaia era plină de Dumnezeu. 

 

 

Într-o dimineaţă de duminică  

 

Dimineaţa de duminică e specială 

Se merge la slujbă 

Afară plouă 

Îngerii se primenesc 

Afară plouă 

Cărţile stau la răsfoit 

Afară plouă 

Cuvintele îşi dau importanţă 

Afară plouă 

 

 

Zile 

 

Unele zile au culoarea întrebărilor 

Mi se aştern pe faţă 

Ca razele lunii verzi 

Născând răspunsuri reci de toamnă 

 

 

Încă o specializare, dacă o pot numi aşa, a liricii de faţă constă în muzicalitate, Atena 

Ivanovici scriind catrene, folosind rimele simple ale frumoaselor cântece folk, de departe 

versurile sale fiind potrivite punerii pe note muzicale ca mici demonstraţii de bun simţ auditiv. 

Se relevă, din nou, că fonemele şi morfemele limbii române predispun la ritmicitate şi cântec, 

o trăsătură a poeziei româneşti din vremuri străvechi, din care, iată, nici tinerii noştri poeţi nu 

se dezmint. 

 

 

Prea mult alb 
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E alb cum n-a mai fost vreodată 

E alb şi aerul tăcut 

Cad albe gânduri fără pată 

Ca-n ziua-n care m-am născut. 

 

E alb şi cerul şi pământul 

E alb ca-n visul de a fi 

Alb îţi e Doamne azi veşmântul 

Tăcerile ţi le-aş jertfi. 

 

Într-o noapte 

 

Într-o noapte ca aceasta 

Dintr-o altă iarnă nouă 

M-ai împodobit cu stele 

Sub o lacrimă sau două. 

 

 

Flautul fermecat 

 

Nu-i iarnă să mă-nveţe să ning fără culoare 

Nici stea să-mi umple noaptea cu fragede sclipiri 

E însă timp cât lumea să creştem vii sub soare 

E însă timp cât viaţa să înviem iubiri. 

 

 

Atena Ivanovici scrie o poezie luminoasă, a admiraţiei, o poezie care merge la iniţieri 

meditative în sensul uman şi purificator sufletesc, o poezie care îşi respectă primordialitatea 

lirică, aceea de a încânta şi înfrumuseţa starea cititorului. Sper că acest debut liric să fie 

primul pas într-o poetică a frumuseţii umane şi îi doresc noi scrieri inspirate. 

 

 

Cristina Ştefan, 2 mai 2015 

  

Postat de:Cristina Ştefan | Categoria: Biblioteca La data: 2015-05-03 15:50:59 | Numar de 

comentarii: 8 | Citit de: 46ori (in ultimele 7 zile) 

 

6. MARIA GRĂDINARU,  a avut o evoluțíe excepíonala atât ca poet și ca admin activ în cenaclu. Prima sa poezie 

postată  

ruga întâi 

 

*** 

http://www.lira21.ro/biblioteca/1.html
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îndreaptă-mi Doamne  

zborul spre albastru  

și iartă-mi plânsul greu  

ca piatra de mormânt  

mai seamănă-mi în suflet  

sclipirea unui astru 

și fă-mă Doamne astăzi  

aripă de cuvânt 

Postat de:Maria Gradinaru | Categoria: Atelier La data: 2013-02-07 19:58:17 | Numar de comentarii: 11 | Citit 

de: 138ori (in ultimele 7 zile) 

A acumulat comentariile colegilor, fără însă a trece la Bibliotecă, fără notare. 

În timp versul său a căpătat rafinament, Maria a tipătiy deja un volum de debut foarte reușit,lansarea acestuia 

fiind un eveniment remarcabil și pentru mine,ca susținător al talentului său descătușat: 

 

MARIA GRĂDINARU- lansare de carte, debut.  Visul crisalidei 

Iaşi, Librăria Cărtureşti, 27 iunie 2014 

Un elegant debut în poezie,  o carte îngrijită cu emoţia autorului, Maria Grădinaru şi rafinamentul editorului 

Brânduşa Tamaş de la Editura Ars Longa, Iaşi. Volumul din Colecţia Arcadia beneficiază de prefaţa criticului 

http://www.lira21.ro/atelier/1.html
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literar Ioan Holban şi de o grafică lirică delicată a lui Bogdan Onicianu. Pe coperta IV, Ştefan Oprea declară: „ A 

fost de ajuns să citesc dactilograma poeziilor ei ca să îmi dau seama cu cine am de a face- cu o poetă adică, la 

care gândul grav se însoţeşte cu sentimentul delicat, cu sensibilitatea...” 

  Un debut în poezie devine privilegiat, nouă, susţinătorilor săi, pentru că răsare o stea în galaxia codurilor 

poetice, îl observăm, îl analizăm, îi facem câteva recenzii şi orbita noii stele va depinde, după acest prag, de 

întreg angrenajul la care s-a ataşat, dar şi de motoarele personale. Când citesc un volum de debut, în contextul 

cenaclier al cunoaşterii poeziilor din faza lor embrionară, din crisalida lor, ca să revin la tematica din Visul 

crisalidei, intru în micul univers al cărţii-eveniment prin starea de deja consimţire la acest univers: o carte de 

versuri care produce acel miracol al poiesisului retrăit de cititor. 

 

  Maria îşi dăruieşte „Licenţa de zbor” cum o numeşte Ioan Holban în prefaţă şi trece astfel pragul devenirii 

poetice. Ea şi-a pregătit atent zborul cuvântului şi iluminarea sensurilor:  

„crisalida visează 

întâiul zbor 

în lumea cuvântului”. 

Meditaţia caracterizează lirismul versurilor, întrebările şi neliniştile venind să ţeasă o atmosferă 

de lucru în alcătuirea lui, creaţie strunită analitic, observare şi autocontrol permanent al acestei meşteşugite ţeseri 

cuvântate: 

„dacă m-aş aşterne de-a valma pe hârtie/aşa cum se îngrămădeşte în irişi lumina/”  

Iubirea de poezie, momentul descoperirii acestui dor, devin începutul de cuvânt ca simbol al concepţiei poeziei, 

devin metafizica autoarei în acest parcurs înaripat poetic: 

 

„nicicând 

nu ţi-am simţit lipsa mai tare ca acum 

... 

oare cum o fi să fii 

cer şi lume-ntr-o fereastră”  

(poeziei) 

urmând conchiderea filozofică asumată: 

„cuvântul  

trasează drum 
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spre lumină” 

Citesc nichitian volumul de debut al Mariei Grădinaru, iubirea şi poezia ca ardere şi învăţare, realitatea sa cernută 

prin spiritualitatea  duală de  om şi poet folosind simbolistica mirării, zborului şi luminii: 

„încă mai speri 

să-mi iau licenţa de zbor 

poate unica mea şansă  

să pot prinde 

între aripi 

un răsărit” 

(unui zmeu) 

Închei cu mesajul lui Nichita Stănescu pentru zbor asumat de cuvânt: 

„Bat din aripi şi dorm- 

aici,  

înlăuntrul desăvârşit, 

care începe cu sine 

şi se sfârşeşte cu sine, 

nevestit de nicio aură, 

neurmat de nicio coadă 

de cometă.” 

Visul crisalidei  Mariei  Grădinaru s-a înfăptuit într-o carte cu zboruri asigurate de talent.  Zbor înalt, Maria! 

Cristina Ştefan 

Iaşi, 27 iunie 2014 

Lucrul cu poeți, colaborarea cu ei, relaționarea cu ei, trebuie să fie discretă,lirică, îndelung răbdătoare, pentru că 

fiecare poet, fiecare scriitor e o artă complicată în sine. Cei care sunt admini, și în Lira21 sunt cam 50 de admini, 

comentează textele colegilor de cenaclu, când și cum au timp, și deși la început au fost discuții și încercări de 

stabilire a unui cuantum de comentarii, acum, după 6 ani, lucrurule vin de la sine, comentează fiecare cînd are 

chef, ce-i place, singura regulă este sinceritatea în a exprima o opinie, fără malițiozitate sau sarcasm. Unul din 

adminii discreți, un poet fin, care și-a luat libertatea de a exprima păreri la poezie este Timan Cuviari, un poet 

despre care nu știm decât ceea ce singur dezvăluie: 
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7. TIMAN CUVIARI, administrator Lira21 

“născut iarna 

Locuiesc un turn pierdut în umbra spicului de grâu 

când vara îşi mână hergheliile-n câmpie. 

Traiesc adesea în ţara numită Poezie.” 

O poezie care a întrunit oficiile pentru a fi la biblioteca Lirei21: 

ecce homo 

nu ştiu cine a ucis îngerul iernii 

mireasma teiului peste locurile 

cunoscute de noi 

trupul tânăr al oraşului 

pictat pe geamuri cu iarbă 

pomii aplecaţi sub poveri colorate  

chemând păsări în lumină 

 

dogmatic 

legănând trezirea 

freamătă timpul 

într-o nouă biografie 

rescrie moartea 

prin înviere 

 

stăpân peste muzica sferelor 

ecce homo 

 

 

 

Miscarea in cerc a naturii ne incluce, imi place aici 

 

pomii sub povara culorii 

cheamă păsările 

 

nu stiu cine-i(din primul vers)stăpân peste timp 

 

asa înţeleg  

 

iată-mă-s 

 

din final 

 

un poem adânc ca şi gândul din care a izvorât 

Ana Urma   

http://www.lira21.ro/user/70.html
http://www.lira21.ro/user/70.html
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Fondator admin 

 

În loc de final 

 

Lira21 s-a dovedit un fenomen literar îndelungat, în care literatura online este respectată, în care poeții amatori 

sau profesioniști găsesc păreri sincere de lectură, în care ne-am format un stil original, ne-am criticat prietenește, 

am evoluat și am tipărit cărți. Selectivitatea a funcționat în termeni blânzi dar deloc ludici, poeții Lirei21 sunt azi 

recunoscuți în literatura română, în plus se bucură de o anume autoritate, în alte comunități literare. Sfatul meu, 

de la bun început a fost pentru o participare activă la cenaclurile literare din localitățile de domiciliu, la activitățile 

culturale de acasă, la evenimente și concursuri literare.După 7 ani de muncă( este o muncă titanică să lecturezi 

zeci de mii de texte, să gândești prin ochii și mintea altui poet în mii de texte, ne declarăm mulțumiți de ceea ce 

reprezentăm în literatura română, un site serios, cu poeți de onoare și bine cotați de critica literară.  

 

Această publicație, Cartea Lirei21, 2009-2015, nu are un final… 

 

Odată cu urările de Crăciun 2015, aduc mulțumiri celor care timp de 7 ani nu au renunțat să 

creadă în proiectul Lira21 și l-au înfăptuit. Datorăm talentului fiecăruia succesele noastre, 

cărțile noastre, evenimentele la care am strâns flori și prietenie, laude și critici. A fost greu! 

În timp, poeții s-au cernut, unii au devenit mari scriitori premiați,cei mai mulți au aderat la 

diferite asociații, uniuni, și-au făcut propriile site-uri, dar cel mai important este că și-au 

realizat propriile volume, scrise atent, bine, de calitate. Unii au părăsit Lira21 nervoși( nu au 

găsit aici un wall de like-uri), alții au scris urât despre Lira21, despre mine, dar important este 

rezultatul. Și rezultatul acestor 7 ani de muncă în “școala noastră blândă de poezie”, cum a 

numit-o poetul Adrian Suciu, a fost notat în constelații de stele. Selecția acestei cărți nu 

reprezintă decât 1% din întreaga noastră activitate, am selectat doar momentele cele mai 

importante fără a avea pretenția că am punctat esențe sau că nu am uitat pe cineva. Eu nu 

părăsesc Lira21, nu pentru că aș considera-o a mea ci pentru că au venit foarte mulți membri 

noi, care vor și ei să învețe a se regăsi în poezie, să capete propriul stil de scris, autentic. Cei 

noi nu se regăsesc în această carte, este o carte, da, de 7 ani cu Lira21, dar vom 

continua…datorăm mulțumiri membrilor noștri de onoare, partenerilor și editurilor care ne-au 

publicat constant, celorlalte cenacluri din țară, în care membrii Lira21 participă, revistelor, 

ziarelor, televiziunilor care ne-au fost alături în acești ani! Proiectul Lira 21 continuă! La 

mulți ani! 

 

Cristina Ștefan 
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