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Editorial 
 

Poezia în vremea Coronavirusului 

Îmi place să-mi imaginez că aceia care citesc sau scriu poezii nu 
pot să fie răi. 
Tot aşa, că poezia este antidotul pentru ură, inconştienţă, 
înşelătorie, parşivenie, ştiri false, extremism, isterie etc. 
Poezia trebuie să-şi ia în serios misiunea de a ne apropia unul de 
altul, împiedicându-ne să ne izolăm, să fim altruişti, speriaţi de 
realităţile dure ale vieţii. 
În perioada asta de carantină mă aşteptam, de altfel, să fie 
golite rafturile cu cărţi, nu cele cu mâncare, pentru că ar fi un 
moment bun să ne hrănim spiritul, să reanalizăm felul nostru 
obişnuit de a trăi de până acum. 
Oricum, este măcar un moment bun să ne gândim cât de fragilă 
este viaţa, cât de surpinzătoare poate fi clipa care urmează. 
Această revistă, poate aţi observat, este în primul rând despre 
poeţi în viaţă, pe care trebuie să-i apreciem mai ales când sunt 
vii, alături de noi, să le arătăm preţuirea noastră cât încă trăiesc, 
să se bucure că îi citim şi că le înţelegem mesajele. 
Îndemnul meu este să citiţi cât mai mult din creaţia poeţilor 
contemporani, să-i încurajaţi să scrie, să le cumpăraţi cărţile, să 
fiţi parte din lanţul comun de comunicare prin poezie. 
Părerea mea este că omul va supravieţui oricărei provocări atât 
timp cât va exista poezia, pentru că şi aceasta salvează 
omenirea. 
                                                                       

   Ionuţ Calotă, director revista Monitorul de Poezie   

                                                       



Monitorul de poezie 

 

2 | A n u l  2 ,  n u m ă r u l  1 6 ,  m a r t i e  2 0 2 0  
 

Poezie de colecţie colectivă scrisă în Cenaclul maximinist 
 

 

* 

 

Eu nu trăiesc decât în imaginaţia 

scaunului pe care nu m-am aşezat încă 

pictat de tine femeie-infinit 

mi-au crescut patru brațe încrucișate 

pe sub mantia roșie ce-și cere dreptul la transparență 

timpul curge leneș dinspre viitor înspre trecut 

port o stradă-n spate și-un albatros pe cap 

dacă aș ști cum mă cheamă  

dacă aş afla cum arată liniștea 

zilei care întârzie în plânsul scaunului 

m-aş rezema în aşteptare ca într-un jilţ 

ca un câine de aer la picioarele destinului 

cândva sub scaun şarpele cu clopoţei va incinta orhideele 

iar limba ceasurilor va creşte în parfumuri multicolore 

voi auzi trosnind câteva gânduri 

obsesiile ca pe o parte din mine bolnavă 

scaunul acesta ireal respiră porții mari de ozon 

câţiva nasturi căzuţi  

fac un puzzle din timpul șchiop 

din ei se ridică un nor de scaune 

mi-am lustruit sufletul  

până a pătruns în inima ta 
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care pictează cum trăiesc eu  

în imaginația scaunului  

neocupat. 

 

 

Poezie colectivă scrisă în Cenaclul maximinist de autorii: Sorin 

Dananae, Elena Lucia Spatariu-Tudose, Carmen-Maria Mecu, 

Gabriela Garlonta, Constantin Sârghiuţă, Nicole Sere, Matei 

Pilea, Dinică Cristian Ovidiu, Ciobanu Mihai, Gabriela Ana Balan, 

Ciobotaru Tudorel şi Ionuţ Calotă 

 

Ce înseamnă Cenaclul MAXIMINIST? 
 
-nu negăm niciun curent literar, dimpotrivă, folosim la „maxim” 
orice resursă, orice beneficiu adus, de-a lungul timpului, poeziei, 
orice inovaţie care a îmbunătăţit creaţia literară de-a lungul 
istoriei ei 
-căutăm „maximum” de efect al poeziei în „minimum” de text 
-folosim intens figurile de stil, îndeosebi metaforele, dar şi 
celelalte 
-îmbogăţim poezia cu multă imaginaţie, chiar ficţiune, aducem 
imagini cât mai proaspete, inedite, suprinzătoare 
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Poezie de colecţie 
 

 

şi totuşi sunt un AℛTIST nu un ₳N₳RHIST 

îmi pare rău să vă anunţ 
dar mă retrag 

mă retrag definitiv 
mă voi DECONECTA 

din realitate 
o să rămân doar 

pe reţelele de socializare 
realitatea prea mă copleşise 
devenisem dependent de ea 

începusem să vând troleibuze 
ajunsesem să neglijez 
grija pentru like-uri 
să vând indulgenţe 

fără co-notaţie 
să vând covizi 

covrigi 
cu câini în gaură 

 
 

Anan de Amiranda 

(din volumul de poeя∃zii,  în curs de apariţie, „Trista Ţară”) 
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Poezie de colecţie 
 

 

 [apă vie] 

 ...ceva mult mai fragil 

ispitind însăși fragilitatea hârtiei 
ceva niciodată gândit 
până la adevărata claritate 
ceva ca o bulboană a sângelui 
chiar înainte de vărsarea 
într-o altă inima 
ție 
îți aparțin toate acestea 
 
inutilele mele întoarceri  
mereu de mai departe 
blândele păsări ale 
unei lumi învechindu-se așa 
așezate de-a lungul brațelor mele 
 
am graiul umbrelor 
am calea nesigură deprinsă 
între șoaptele pierzaniei 
am buzele moarte 
am ochi care sorb făptura ta 
de apă vie. 
 

 Petru Poiană 
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Poezie de colecţie 
 

* 
  
oferta zilei de astăzi este teoria de bază a plângerii 
care stă trează, e legată de mine 
 
aş putea să-i rup o aripă, 
dar există riscul să găsesc în locul ei un măr înflorit, 
iar ochiul să cântărească amânarea încă zece secunde 
 
aş putea să trec peste o apă întinsă 
dacă nu m-aş teme că o aud strigând: ce anume te bântuie? 
flacăra, giulgiul, camera pustie, 
toate au cunoscut cel mai rău sentiment din lume 
şi pe cel mai bun... 
 
aşadar, să ne asigurăm că putem smulge din sânge 
obsesiile, 
braţele ridicate, aproape frumoase, dureros desfăcute 
 
pentru că, vezi tu, măi, omule... 
când ne duce valizele pe scurtătură, trecutul, o matrioşcă 
decolorată,  
face exerciţii de apropiere cu noi, 
iar dacă îl privim mai atent, observăm că nu are ochelari                        
de condus  
şi asta, ori e o ambuscadă, ori avem mare noroc... 
 
şi uite aşa, atârnaţi de marginea oglinzii  
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lăsăm refrenul să avanseze, 
construim tăcerea mai uşor decât un zid, 
totul e un vis de care se lipesc nopţile puţine în propria 
întrupare,  
flashurile nu sunt numai sepia, ci şi pe dinăuntru şi în adânc, 
pe unde simţi întinderea golului răsfoit, îmblânzit şi ales  
pentru a te ţine la distanţă de tăieturi 
 
cum vei recunoaşte pe cel ce blochează drumul  
dacă faţa lui incertă e lipită de spate, apune dintre draperii 
şi din primul rând?  
 
aşadar, filosofia dreptei neputinţe e atât de aproape                                  
de retragere,  
oricât te-ai agita, 21 de guri, în 21 de clipe fac în acelaşi timp 
vocalize,  
strigă din răsputeri „pardon, aici e tot frig, noaptea e singura 
stăpână,  
am uscat întunericul şi l-am măsurat pe tot într-o singură lună!” 
 
cuvintele rămân împietrite în casă, în sărbătoari  
 
doar poetul cultivă totdeauna neînfricate culorile 
 
în rest e bine, împarte egal un albastru,  
şi-a pus două pietre peste suflet, verifică preţurile 
 
 

Daniela Toma 
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Poezie de colecţie 
 

 
pe blocul de vis-à-vis 
 
e o lumină ușor portocalie cu umbre de copaci 
 
fumez în balcon 
am terminat o cană cu ness 
e încă devreme și tu dormi 
cafeaua pentru e gata 
pisicile-s sătule 
doar se-aleargă tăcute prin casă 
scriu 
ca și cînd n-aș avea nimic de făcut 
 
și n-am 
 
totul se liniștește 
geometria firavă a golurilor 
nimic nu se mișcă 
decît degetele mele pe tastatură 
 
doar mă gîndesc tandru la tine 
 
(vezi ce e tandru în dex) 

 

 

Dan Iancu 
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Poezie de colecţie 
 

 
the pets of the poets 
 
Mi-am luat şi eu 
o plantă de companie 
un ficus atent 
la tot ce-i spun 
Azi dimineaţă 
l-am plimbat 
prin garnizoana poeziei 
printre clădiri în carantină 
cu pereţi în depresie 
Mergeam pe stradă 
în rând cu norii 
mă scufundam în asfaltul încins 
până la buric 
până la gât 
mă purtam eu  
ca un ficus alungat 
lăsând semne  
pe fiecare gard 
ca un suspect  
de poemovirus 

 

 

Ionuţ Calotă 
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Poezie de colecţie 
 

 

 Sonetul III 
 
De ce să laşi iubirea să se şteargă, 
Să se dizolve în acide clipe? 
Când poţi să te întinzi, lejer, în iarbă 
Şi veşnicia-n noi să se-nfiripe. 
 
Să curgă râul, singur, mai departe, 
Iar noi, ascunşi sub sălcii zâmbitoare, 
Să ne scăldăm în viaţa fără moarte 
Şi în iubirea care-n veci nu moare! 
 
Uitând de noi, de vârste şi de lume 
Să ni se piardă urma pe pământ 
Şi mii de ani să nu se poată spune 
Unde e timpul şi cum l-am înfrânt. 
 
Lumea, de noi, de-şi va aduce-aminte, 
Să ne găsească tineri, în cuvinte! 
 
 
 

  Nicolae Silade 
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Poezie de colecţie 

 

 document 7 

  

un ochi pe față 
unu pe dos 
mă împleteau ai mei când eram mică 
și-mi strângeau părul 
strâns strâns 
ca un goblen reușit 
atârnat într-un cui 
visasem într-o seară o dacie albă 
că face accident frontal 
cu patul 
și-apoi șoferul plângea disperat  
c-un ochi pe față 
și unu pe dos 
că n-am ce căuta cu sufrageria 
la el pe capotă 
mama i-a împletit o altă dacie 
mie alte cozi 
omul a plecat 
c-un ochi pe dos 
și-altul pe față 
 

Silvia Dorobăț - Liceul de Arte „G. Georgescu”, Tulcea 
(Clasa a XI-a) 
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Poezie de colecţie 

 

  

* 

N-o să te mai văd, 

râul trebuie sorbit, 
cerul trebuie îmbrăcat, 
obrazul tău a atins copacii 
și timp de multe veacuri 
eu am să caut râsul tău 
sub obiectele vechi 
 
N-o să te mai văd, 
luna trebuie culeasă, 
vorbele amorțite 
sunt adormite-n artere, 
genunchii-ți scânteiază, 
 
N-o să te mai văd 
moartea trebuie-nșelată 
povestea noastră-i sfârtecată 
cu miile de dinți pe care mi-i dăruie  
absența.... 
 
 
 

Lucian Domşa 
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Colecţia de metafore 
 
 

Seria 13 

„Deci ,vino dar, iubito, să pângărim icoane 
Ca doi nebuni serafici să bântuim și goi 
Să ne-ngropãm născarea în propriile mame 
Să nu mai știe moartea nimica despre noi.” -  Doina Filip Pavel 
 
„Trăiam un plâns spasmotic, așa cum se adună 
înspre apusul zilei rafalele de vânt, 
murea de seară ziua, de ischemie, brumă, 
sau altă endemie a toamnei pe pământ.” - Dan Tipuriță 
 
„Ce 
Negru  
E timpul 
Rămas 
Pe cămașa 
De forță” – Viorel Crângaşu 
 
„Vom învăța 
Să ne facem  
Din prezența aproapelui 
Un lăcaș de cult” – Savu Popa 
 
„în fiecare după-amiază o pasăre trece  
și ne fotografiază” – Elena Katamira 
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Poezie de colecţie 

 

  

Afară 

  

Afară, stâlpii se succed în mers contrar, 
Au becurile sparte, rar sunt treze, 
În vârf așteaptă cuiburi vechi de berze 
La bază-adunătură, vesel furnicar. 
 
Cei ce mai sunt din trunchiuri de foioase 
Se sprijină-ntr-un cot, caustic și flecar, 
Cei din beton armat au aer statuar 
Și nu le-ajunge umezeala-n oase. 
 
Rămas-a stâlpul rezistent măreț simbol 
Al veșniciei omenești de la oraș. 
El ține toate firele întinse-n gol, 
 
Iar ele-s străbătute de zvonuri despre regi  
Și prinți ce vor condițiunea de poștaș.  
Zadarnic, nu-i mai prinzi, deși alergi. 
 
 

Traian Ştef 
(dintr-o Cunună de sonete) 
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Poezie de colecţie 

 

 Sticle cu gâturi amare plâng după pahare goale 

  

Se sinucid paharele de foame 
Că nu mai tace vinu-n ele 
E un pustiu în crâșmă 
De-auzi cum crapă scaunele goale 
Și fierb în fiere butoaiele de bere! 
 
Barmani uitați acum de toți 
Plâng triști trecutul lor bacșiș 
Și șervețelele se încrețesc 
După cuvintele pe care 
Poeții beți nu le-au mai scris. 
 
Pereții se înneacă în scurte izbucniri 
Mesele se leagănă-n tristeți 
Iar sticlele cu gâturile amare 
Se îmbată singure... 
Și plâng după paharele lor goale! 
 
 
 

Mihai Vintilă 
 

(Poezia e un omagiu adus boemei literare, după ce criza COVID -
19 a dus la închiderea tuturor restaurantelor și barurilor) 
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Poezie de colecţie 

 

 

 

Spectrofobie 

 

Într-o lume îndepărtată, 
bucuria se varsă 
ca ploaia, 
oamenii se ridică 
într-un turn babel fără infinit. 
Eu păzesc Nordul; 
aici totul este rece  
și vântul are dinți, 
marea are părul albit, 
iar brațele îi sunt încovrigate. 
Trăiesc aici,  
unde depărtarea mă asfixiază 
și teama de necunoscut 
e nepedepsită! 

 

 

Marian Vișescu  
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Poezie de colecţie 
 

 
Cadou 
 
Să vorbesc, mama nu mi-a dat să beau apă din clopot 
mi-a dăruit o cutie de creioane  
și două cărți de colorat. Am un vraf pe birou 
și o grămadă pe geam. Ies afară 
mă arunc în scrânciob, mă dau în vânt după florile de corcoduș 
alb 
cad în gol. Intru în stup 
sunt înconjurat de albinele lucrătoare 
mă hrănesc cu nectar 
îmi cresc aripi peste cele vechi și peste rudimente 
mă apropie de matcă 
încerc să mă mișc cât de cât 
reușesc să mă ating 
vreau să mă pun la curent cu ultimele noutăți 
dar 
mi-am uitat cutia de creioane înăuntru 
nu îmi rămâne de ales 
totul se risipește sub privirea mea până tace 
fâlfâie de câteva ori în razele soarelui 
se lipesc de cărți straturi straturi, revin la normal. 

 

Dan Căşuneanu 
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Resurse pentru globalizarea poeziei 

 
 
Numărul II 

 
de Trigueros Espino Samuel   (Honduras) 

 
Unu. Nuanțe de umbră în strălucirea memoriei. 
Doi. Marginile vocii tale spunând „Tu ești trecutul!” 
Trei. Frunze moarte în adâncul pieptului meu. 
Patru. Buzele tale care închid secundele. 
Cinci. Aerul care intră în camera mea şi lasă strada rece. 
Şase. Noaptea neobosită peste piei separate. 
Şapte. Mașini care rulează spre curtea cu gunoi 
Opt. Distanța devine din ce în ce mai puternică. 
Nouă. Ochii mei închiși care văd ochii tăi deschiși. 
Zece. Vocea ta trecând prin vremurile mele. 
Unsprezece. Înainte da, nu acum. 
Doisprezece. Un cântec de-al nostru într-o limbă tăcută. 
Treisprezece. Furnicile care invadează rămăşiţele mele. 
Paisprezece. Lumea mea care dispare. 
Cincisprezece. Acum crezi asta? 
Şaisprezece  Vino mai aproape. Intră în ochii mei. 
Optsprezece. Câte secole va durea această secundă? 
Nouăsprezece. Limba în interiorul gurii spunând „nimic”. 
Douăzeci. Când? 
Douăzeci și unu. Veșnicia taie îngerii în bucăți. 
Douăzeci și doi. Sunt iaduri în sufletul meu. 
Douăzeci și trei. Deja? 
Douăzeci și patru. Întoarce-te. Numește-mă din nou fără nume. 
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Douăzeci și cinci. Da, ai făcut o inimă să renască. 
Douăzeci și şase. Pune-ți mâna pe rana mea putredă. Lasă-mă să 
te ating. 
Douăzeci și șapte. Sune: fă-o! (fără să o spui). 
Douăzeci și opt. Cât de mult? Nu te mai rog, nu. 
Douăzeci și nouă... 
Absența sărutului tău. 
Închide ochii și simte cum arde încă flacăra. 
Fumul se ridică din cărbuni. 
Ce lumină aruncă sub pleoape! 
Tremur de sete și de foame. 
Acest fruct este atât de amar, dar buzele tale... 
numără încă o dată, 
contează în limba noastră de flori și stea. 
 

Traducere realizată de Daniela Toma 
 

Trigueros Espino Samuel (Honduras), născut la 7 februarie 1967 
– poet, narator, dramaturg, apărător al drepturilor omului. 
Opera sa literară a fost parţial tradusă în engleză şi a câştigat 
mai multe premii naţionale şi internaţionale, cum ar fi: Premiul 
pentru poezie, Victor Hugo, 2003, Premiul Lira de aur Olimpia 
Varela (poezie şi eseu), Premiu de naraţiune În căutarea sudului 
(2009) şi Premiul de naraţiune Apropierea de ţărmuri (2018)  
Este dedicat consultării educaționale și artistice, atelierelor de 
pictură și teatru pentru copii și tineret. A scris scenarii tehnice și 
literare pentru teatru, radio și video (documentație). A 
reprezentat Hondurasul în importante festivaluri de poezie din 
America și Caraibe. În prezent (2018-2019) menține o rubrică 
permanentă în revista de artă și cultură Lumea a Treia. 
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Poezie de colecţie 
 

 
diluție 
 
am dat cu aspiratorul 
casa s-a mai subțiat 
cu câteva straturi de amintiri 
în care îmi culcam 
aproape cuminte 
toate oasele somnului 
privesc pe geam 
transparență și grade puține 
însă 
poate știți voi de ce nu pot trece de 
mirarea uşor desuetă  
a caisului... 
 
 

 

Daniela Guzu 
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Poezie de colecţie 
 

 
 Larmă pe trupul gol 
 
lătratul la ochi 
s-ar putea numi trecerea ei cu picioarele desculțe 
pe stradă 
cu rochia în sfadă cu lumina 
și antreul privirii 
un câine gata să ardă muzica din cer 
de grijă că nu îl privește îndestul 
pe șira spinării 
dă-mi un picior să îl sărut 
spune ea propriei umbre 
dă-mi zborule aripa ta și mă îmbracă în aer 
de respirat 
zice înălțimii 
zeule împărat dă-mi rodul poveștii și al basmului 
dă-mi idila să o port sub călcâi 
inima la poalele cerceilor 
strigă ea către eden cu năduful fiarei 
mirosind a sânge 
 
 

 

George Adrian Popescu 
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Resurse pentru globalizarea poeziei 

 
 
Pajiștea din vis 

 
de Zdenka Mlinar  (Croația) 

 
Nimic mai mult, mama mea, decât aceste flori 
În fața casei noastre din ochii mei; 
E vremea unor asemenea alte lumi 
Căci din ce în ce mai greu iarba respiră. 
 
Când tăcerea moare în linişte, 
În jurul casei noastre pustiul îşi împătureşte aripile, 
Acolo e diabolicul creştet al lui Satana, 
Pentru raiduri noi el îşi întăreşte aripile sale... 
 
Dar nu vă faceți griji! În gândurile mele 
Vesele, parfumate și vii sunt culorile; 
Stau cu voi în îngustele spaţii ale paradisului nostru, 
Alung norii gri cu șiraguri de flori. 
 
În ochii noștri este un dans generos de fluturi, 
Bucuria vieții este în jurul nostru și în noi; 
Cu tine, inima mea simte muzica iubirii, 
Înflorită şi inocentă, pe pajiștea din vis - mama mea, dragostea 
mea, inima mea cântă! 
 

Traducere realizată de Ionuţ Calotă 
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Poezie de colecţie 

 

  

Nomofobie 

(Refugii de proiecții abstracte, 
prin esență,  
adăposturile primare găzduiesc noi concepte)  
 
Ogarii robotici amușină teama din cipuri  
Coridorul dintre bunckere se îngustează, particulele accelerate 
formează un tsunami de bezne, vortexul ce absoarbe teama  
 
Nimicul inundă încăperile,  
spală tigvele abandonate -random- prin clădiri părăsite. Igrasie 
2.0.  
 
Chill, nu e nimeni aici care să te cunoască  
AI FOST prizonier  
Tendința de a REDEVENI persistă  
-sindromul Stockholm al posedatului-  
 
Perfectă e numai (auto)exorcizarea cyborgului, eliminarea laturii 
umane, a cărnii  
Mașinăria conectată la circuite învie,  
sparge sicriul, lasă în Danemarca tot ce e putred  
 
Durerea dispare,  
introvertirea scade  
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Informație transferată parțial,  
amintire vagă sunt serile cu alcool, prieteni (unii imaginari)  
Nopțile în care pășeai pe vârfuri prin apartament -deși locuiai 
singur-  
Simțeai „prezența” care te-a luat în custodie  
O entitate pentru care lăsai veioza aprinsă, vegheai până 
dimineața,  
când, scăpând telefonul din mână,  
te pierdea printre degete 

 

 

 

Marcel Vişa 
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Poezie de colecţie 

 

 

 vișina putredă 

  

mă zvârcolesc în carne  
în senzații eretice 
ca prin argila galbenă  
între așchii de silex 
pereți și podele 
emană claustrofobic 
sensibilități de culpă 
în măseaua de minte 
mă spăl pe mâini  
felonie în dans 
ca o piele pierdută 
în insolvența silabelor 
 
 
 

Lungeanu Vasile 
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Poezie de colecţie 
 

 

 Cuvinte haine 
 
Pe-o plajă mai pustie, lângă dig, 
Umbla o fată goală şi fierbinte 
Ce tremurând mi se plângea „Mi-e frig” 
Şi-atunci am îmbrăcat-o în cuvinte. 
 
I-am pus pe umeri două substantive, 
Pe sâni i-am pus un adjectiv – superb, 
La mijloc pre-poziţii, mai lascive, 
Iară mai jos i-am pus... i-am pus un verb. 
 
Ea mi-a propus - copilă fără minte - 
Să procedăm la schimburi de cuvinte 
Şi aş fi acceptat, căci sunt un lord, 
 
Dar mi-a cerut aşa, fără ruşine, 
Un numeral prea mare şi… în fine… 
E clar c-a provocat un dezacord. 
 
 
 

  Norea Dan 

 (Din volumul „Facerea lumii”, Editura Anamarol, 2015) 
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Poezie de colecţie 

 

 * 

Prietenele mele sunt vesele și o duc bine, se duc la coafor,  

eu nu pot. 
Trebuie să am grijă de zidurile crescute sub unghii. 
Intru în primăvară fără tine,  
se aude cum se lovește de pereții acestei duminici 
n-am înțeles de ce ploaia bate ca o mașină de scris, despre 
durerea mea niciun cuvânt scris. 
Am găsit un loc sub pielea unui nerăbdător să mâncăm semințe 
habar nu are cum e să fii tristă, habar nu are că acea femeie 
miroase a lanțuri. 
Sângele miroase a călimară goală, nemângâierile mi se usucă                   
pe piele. 
Nu te voi mai vedea. De acum trupul meu nu ne e de folos 
Dar te rog nu muri! 
Mâine s-ar putea să am nevoie de tine, să-mi apăr mica mea 
singurătate.  
Ziua e pe sfârșite, ploaia îmi caută mâinile. 
Privirea ta a rămas lipită pe felia de pepene, 
îți pot privi șoaptele întinse pe fața de masă cea roșie.  
La lumina veiozei ți-am răsfoit tinerețea ca pe-o carte,  
mireasma și acum îmi cotrobăie sertarele. 
Te întrebi ce e dincolo de călimara aceea, sunt iluzii proaspăt 
rupte.  
Mă pregătesc de cutremur spart unul de altul. 
Pe la mine totul e bine. 

Marilena Apostu 
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Poezie de colecţie 

 

  

Pasărea, ca un ecou 

  

Orașul îmi apasă pe tâmplă 
Și inocența zilei a obosit 
Muzeul, bolnav de tăcere 
În mine, parcă, s-a cuibărit 
Păsări sfâșiate de noapte 
Îmi bat în geam vinovate 
-Lasă dracului, domnule poet 
Metaforele tale fardate 
Când pasărea zilei îți pleacă 
Iarba să-ți cânte cu glas tremurat 
Trupul tău, un viscol de fluturi 
Flamura unui catarg înnorat 
 
 
 
 

Constantin Sârghiuță 
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Poezie de colecţie 
 

 
* 
 
toată floarea gardului înfloritor 
se apleacă peste podurile de lemn 
copacii își smulg rădăcinile și se tem 
copiii îmbătrînesc într-o noapte și mor 
 
tu stai pe un prag - putregai de oase 
nu știu cum mai ești - nu-ți spun cum mai sînt 
prin ochii albaștri ai tăi văd ploaia plîngînd 
iar eu mă pierd cumplit printre ceasurile rămase 
 
 
 
 
 

Ionuț-Tiberiu  alan  
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Poezie de colecţie 

 

 

*   

  

astăzi am văzut cum pasărea 
se întorcea pe jos 
din țările calde 
am deschis grăbit telefonul 
un interviu vă rog doamnă pasăre 
un filmuleț 
la anul când probabil nu vă veți mai întoarce 
să le pot arăta copiilor 
sfârșitul 
 
 
 
 

Silviu AT Dachin 
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Poezie de colecţie 

 

 

toate poemele sunt despre tine 

 

două fotografii identice 
le suprapun 
între ele doar tu 
frântă până la ultimul sunet 
treci peste răni cu fericirea 
ascunzi un zâmbet 
pedepsit în colţul gurii 
şi câtă uitare  
ţi-e semănată în riduri 
ştii toate poemele 
sunt despre tine 
şi eu sunt 
despre tine 

  

 

Cazacu Relu 
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Poezie de colecţie 

 

* 

Mi-am petrecut ziua 
Înconjurat 
De obiectele 
Din camera mea: 
Cărțile împrăștiate peste tot, 
Ceașca de cafea goală, 
Rămasă de aseară, 
Cămășile în toate culorile, 
Laptopul, câteva sticluțe 
De parfum, 
O vedere răsuflând din alte timpuri,alte peisaje, 
Fereastra, o lentilă deschisă 
Spre miopia cerului. 
Seara 
Mi s-a întâmplat 
Să îmi privesc palmele 
Care fuseseră 
Întreaga zi, 
Atât de goale, 
Încât inima avea să se mute, 
Pe rând, în fiecare. 

 

Savu Popa 
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Poezia MAXIMINISTĂ a ediţiei 
 

* 

 
Din ochi 
Mă privește aceeași oglindă 
Pe care am uitat s-o șterg de praf 
Privirile noastre albe 
Susțin neputințele 
Rămase la loc de cinste 
În tainele apelor învolburate 
Nebăute 
Dar respirate profund 
Podul palmelor scârțâie  
A tendoane încremenite 
Înainte de a-ți atinge pielea lucioasă 
Mirosind dorința 
Pierdută odată cu trecerea 
Unei raze de lumină artificială 
Printr-un răsărit prost calculat 
În angrenajul de rutină bătrână 
Fără cuplu la inimi. 
 
Mi-a căzut o roată dințată 
Și-mi vine 
Să te mușc de ramă. 

Sorin Dananae 
(poezie votată în Cenaclul maximinist) 
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Poezia MAXIMINISTĂ a ediţiei 
 

 

Domnul Iepure II 

 
 
Măsoară inima cu rigla și mă-nvață cum să țin capul pe spate 
În întunericul dintre noi,  
Acolo unde picioarele mele nu cunosc odihnă, 
Deși iubirea e o pasăre împăiată sub care ne-am ascuns                           
de ploaie 
Și casa asta rece miroase a vin acru. 
Aceeași problemă. Nimeni nu-și mai amintește cum a ajuns aici. 
Domnul Iepure m-a cerut de nevastă și vara trecută 
În Mercedesul C. Class 220 și soarele-și bulbucase ochii. 
Iarna, oasele îngheață și tendoanele cu boturile lor umede 
pleacă-n oraș, 
Domnul Iepure a dispărut în ziua nunții. L-am găsit împăiat                        
în dormitor.  
Aceeași atitudine ingrată, atotștiutoare de parcă a înțeles totul 
dintr-o privire, 
S-a ascuns în sânul meu stâng de femeie vulnerabilă prin care au 
trecut decenii de suferință și imaturitate.  
 
Apoi am dansat pe marginea patului, 
Iar el cu botul veșnic umed mi-a descris ziua și ne-am îmbătat  
cu lumină. 
Sub podul de lemn am trăit cele mai frumoase ceasuri, 
Sub huruitul mașinilor,  
Sub sutanele preoțești ne-am spovedit de nenumărate ori, 
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Sticlei de Smirnoff  ne-am destăinuit și am făcut promisiuni, 
Domnul Iepure m-a învățat să-mi pierd urmele, 
Să-mi complic existența. 
Arborii, martorii suferinței mele, 
Cât am încercat să iubesc mustățile lungi, 
Albul imatur, veșnic murdar 
Și lăbuțele cu care îmi deschidea rochia. 
Păcat! Păcat! 
Atâtea sentimente derizorii și iată-mă ca la început, 
Amintirea unui iepure bătrân și reticent. 

 
 

Manea Ionuţ 
 

(poezie votată în Cenaclul maximinist) 
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Poeţi – In memoriam 
 

 
* 
 
Obosit numele tău se lovește de pietre. 
Cu nimeni nu seamănă, 
nu mai ȋnseamnă nimic. 
 
Alaltăieri ȋncă 
mai curgea ca o ploaie călduță de iunie. 
Astăzi nu mai ȋnseamnă nimic, 
cu nimeni nu seamănă… 
Alaltăieri era o baltă călduță 
sub copitele cailor, 
sub tălpile  
cerșetorilor tuciurii… 
Astăzi nu mai ȋnseamnă nimic, 
cu nimeni nu seamănă. 
 
Se lovește, 
se lovește de pietre numele tău… 
Nimeni nu-l vede, 
nimeni nu-l strigă… 
Drept odihnească-se, 
cum cerul ȋn inima păsării! 
Acolo e patria lui. 
 

Dan Giosu   
(n. 24 martie 1960 – d. 13 iunie 2012) 
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Interviuri cu poeţi 
 

 
Revista Monitorul de Poezie a decis să sponsorizeze o primă 
carte. Titlul cărţii este „Trista Ţară”, iar autoarea se numeşte 
Anan de Amiranda. Deşi aceasta a dorit să rămână anonimă, 
am reuşit să obţinem un scurt interviu în exclusivitate. 
 
 Anan de Amiranda, ai decis să rămâi o anonimă. De ce? 
 
În societatea actuală oricum toţi purtăm o mască, nu mai 
suntem sinceri unul cu celălalt aşa că nu fac ceva deosebit, doar 
scot la iveală evidenţa. În plus, eu cred că personalitatea 
autorului unei cărţi nu ar trebui să fie atât de importantă. Ea 
poate chiar influenţa percepţia asupra unei lucrări literare. În 
cartea aceasta am încercat să mă depersonalizez până la a-mi 
pierde chiar genul, deşi la începutul ei scriu aşa, demonstrativ: 
Da, tată, sunt poeată! Desigur, decizia mea are şi o notă de 
mister care poate da un farmec suplimentar volumului pe care îl 
pregătesc. 
 
Ce poţi să ne spui despre cartea pe care o vei lansa în curând? 
Pentru noi, cei de la revista Monitorul de Poezie, este un test, am 
decis să o publicăm pentru că ştim că cititorii aleg cărţile de 
poezie în funcţie de prietenii, uneori ca reciprocitate, sau de la 
autori foarte cunoscuţi. 
 
În ultima vreme, îmi place să fac lucruri care nu folosesc la 
nimic, de exemplu cărţi. Am început să scriu proză poetică şi  
nişte poezii atextuate şi a ieşit o carte care nu seamănă probabil 



Monitorul de poezie 

 

38 | A n u l  2 ,  n u m ă r u l  1 6 ,  m a r t i e  2 0 2 0  
 

cu niciuna scrisă până acum. Sincer, am vrut să scriu o poezie 
teatrală, să fac spectacol pe hârtie. Pe parcurs mi-am dat seama 
că poezia nu trebuie să rămână în urma tehnologiei, ea poate fi 
chiar digitală sau 3D, aşa că am multe încercări de a forţa forma 
poeziei pentru ca aceasta să iasă din pagină. Am vrut ca scrisul 
meu să fie natural, neumanizat. Am vrut să scriu poezii care nu 
pot fi recitate, de aici a pornit, de fapt, totul. În cartea asta o să 
găsiţi, de altfel, întrebări pentru toate răspunsurile pe care nu le 
aveţi încă. Recunosc că scriind această carte, am rămas şi eu 
blocată între paginile ei. 
 
Care este starea în care eşti inspirată să scrii? 
 
Eu scriu în stare de supraconştienţă! 
Cu ceva timp în urmă, pentru creaţie se căuta starea de 
subconştient, acum eu o caut pe cea de supraconştient. 
Starea de supraconştienţă e momentul de energizare a propriei 
conştiinţe, astfel încât devii creatorul unei lumi unice, noi, 
surprinzătoare. 
Starea de supraconştienţă e ca o lupă care măreşte detalii din 
lumea reală.         
Când adorm, starea de supraconştienţă creşte. 
Cine m-o fi pus să mă fac scriitoare, să nu mai pot dormi 
noaptea? 
 
Scrii ca să laşi ceva posterităţii? 
 
Nu scriu poezii pentru viitor, pentru eternitate, pentru că, 
probabil, cât de curând nu va mai avea sens ceea ce am scris. Şi 
nu caut să influenţez, ci să-mi cunosc mai bine bunul simţ. Dar, 
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dacă vrei, pe cititori îi rog să mă privească ca pe cineva care nu 
există, care a murit de mult timp. 
 
Scrii spontan poeziile sau trebuie să revii asupra lor? 
 
Lucrez mult asupra unei poezii. Nu consider niciodată o poezie 
ca fiind finalizată. Unele au zeci de variante. Uneori traduc o 
poezie din română în română, cum spunea un mare poet român, 
căutând sinonime mult mai adecvate. Deseori şi când o recit cu 
voce tare, o modific pe loc, după starea pe care o am în acel 
moment. E adevărat că se întâmplă ca o poezie să curgă de la 
sine uneori, într-o formă pentru care să nu reuşesc să mai 
găsesc modificări acceptabile. Îmi place să mă provoc, de 
exemplu, când mă gândesc să scriu cu litere mari, mă deturnez 
şi scriu cu litere mici. Oricum, sunt într-o permanentă căutare a 
poeziei perfecte şi reneg mereu tot ce am scris în urmă. 
 
Ce este poezia? 
 
Poezia este o formă de dialog cu mine însămi. Poezia e doar 
modul prin care transpunem spaţiul nostru tridimensional în 
spaţiul bidimensional al hârtiei. O poezie bună trebuie să fie în 
primul rând unică, să nu ai senzaţia că a mai fost scris ceva 
asemănător. Poezia e bună, însă, la orice, de exemplu ea poate 
ara în locul tău. :)  
 
Eşti credinciosă? Crezi că inspiraţia are o sursă divină? 
 
Eu îl văd pe Dumnezeu altfel decât scrie în cărţi. Sunt agnostică. 
Prefer să las loc adevărului să mă caute decât să mă amăgesc cu 
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poveşti. Iar cartea mea include multe momente de eretism 
asumat, de provocări şi încercări de a genera o nouă iluzie-
anarhie. Dacă moda actuală este să scrii erotic, să fii eretic a 
devenit marea provocare, curajul pe care nimeni nu îl mai are. 
 
Ce poţi totuşi să dezvălui despre tine? 
 
Am luat din prima încercare toate examenele din viaţa mea, 
chiar şi pe cel pentru permis auto. :) În fine, în fiecare zi fac 
aceleaşi lucruri, am senzaţia că îmi retrăiesc viaţa, oră de oră, 
ştiu deja tot ce mi se va întâmpla. Mă bucur când pot să evadez 
din cotidian şi să mă retrag în lumea mea fantastică. În plus, îmi 
place să respir aerul veşted din biblioteci. Şi probabil că la un 
moment dat o să devin un ascet poetic. Anan este, deocamdată, 
o Ană masculinizată, un creator care se sacrifică pe sine însuşi şi 
inclusiv numele său, pentru a desăvârşi o operă de artă. 
 
Va ieşi vreodată în public poeta cu mască? 
 
Libertatea e scrisă pe un zar. 
 
 
 

Interviu realizat de Ionuţ Calotă 
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Semnal - carte de poezie 
 

MONŞER, Editura Grinta, 2016, autor, IOANA HAITCHI 
 
lumea poetului este în întregime alcătuită din cuvinte menite să 

te apropie de esenţa ei şi să provoace efecte asupra cititorului, 

această poziţie plasându-l pe poet implicat în propria realitate pe 

care o semnalează cu elemente foarte atent alese şi bine îmbinate 

pentru a o reinventa mereu 

şi, iată modul natural prin care poezia devine vizibilă, capabilă să 

uimească, să aducă în prim-plan perspective noi de comunicare, 

spectacole de explorare a unor dimensiuni mai mult sau mai 

puţin accesibile, un mod de a simţi şi de a trăi nenumăratele 

forme ale frumuseţii 

prin urmare, devine evident că vorbesc despre poezia sensibilă şi 

elaborată a Ioanei Haitchi, poezie din volumul Monşer, „o ladă 

de zestre” în care Ioana aşază „catrinţa” şi „cămaşa ascunsă de 

potop”, „dimineţile fragede”, „curcubeiele” şi „fluierul de os” 

aşa precum omul se alege şi „seamănă după loc şi împunsătura 

timpului” 

în felul acesta „ne-am luat de mână la o plimbare/pe unde umblă 

cerurile atunci când norii/au desăgile prea pline/să ne mai 

amăgim/că se vor naşte bărbaţi care să ne sărute mâinile”, că 

doar nu degeaba aceeaşi zodie „ne ţine în braţe” pe noi şi 

„iubirile pământului” – cât de simplu e ca lumea simţurilor să-ţi 

fie suficientă şi uşor de purtat, nu-i aşa? 
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nu întâmplător un poet important se apropie, prin aprofundarea 

sensurilor, de libertatea pe care o oferă producerea propriilor 

stări de graţie, a rafinamentelor în vers 

e urmarea faptului că actul poetic e împlinit aşa cum trebuie, ba 

mai mult decât atât, şi cititorul se va reinventa folosindu-se de 

textul poetic, acesta devenind cu atât mai incitant cu cât nu oferă 

răspunsuri, ci stârneşte un şir de întrebări, motivul iată-l:             

„pe tine te-a atins Nichita cu aripa lui, norocosule/ai un talent 

preapretenţios cu toate nopţile/ce dacă la început cuvintele se 

aşază/pe un parchet lucios în faţa unei oglinzi poetice?/le iei, le 

aduni şi le roteşti vertical şi foarte concentrice/pe tine te-a atins 

Nichita,/nu te poţi vindeca de eleganţă, de nelinişte” 

cum să te vindeci când „clepsidrele, toate leneşe,/cu firul de 

nisip mai gros decât mierea,/mestecă sfătoase şi oacheşe”, când 

„ai putea găsi printre văsători/Atlantidele cocorilor” şi „poţi 

admite că norii nu mai sunt/bocitoarele buletinelor meteo”? 

 „de aceea îţi spun, un zmeu ar fi mai potrivit/să înfunde 

cârciumile cu femei frumoase pe genunchi” şi câte şi mai câte 

alte rosturi „zidesc alte Ane/când sobele mocnesc/odele milei”, 

„când prea gros e stratul de miere/şi răvăşite de arc stelele 

pier,/luminând doar speranţa din ele” 

iar dragostea, un fel de transă în care intră nu numai fiinţa, dar şi 

universul în relaţie cu aceasta, devine o componentă importantă a 

volumului, deşi tot timpul  suferă deformări, amânări, 

constrângeri – ce-ar fi, însă, dacă sentimentul nu ar fi dublat de 
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obiecţii, până la urmă transformate în mijloace de obţinere a unor 

efecte, a unor forme diferite de manifestare lirică, dar, care, la 

nivelul întregului sunt totdeauna pretenţioase, tocmai pentru că 

vor constitui premisa oricărui alt lucru 

mai mult, lumea care se naşte se identifică cu forma deschisă 

spre idealizare, ambele interferându-se într-o realitate completă, 

în stare să redea perfect emoţia, starea sau gândul 

vorbesc despre „hamacul timpului” în care ea „dormea dusă la 

pieptul lui,/inorogii sunau din cornul coapselor/prăvălind ecoul 

tolănit în linişte”, „şi nu ştiu cum suntem,/n-am apucat să-ţi 

potrivesc,/să-ţi potrivesc menuetele,/dar cu siguranţă, 

poeziile,/ale noastre poezii se iubesc”, pentru că „numai tu ai 

ştiut/că cea mai frumoasă frumuseţe/este atunci când mă 

cuprinzi/şi de pe umăr îmi începi un alt sărut”, toate acestea 

„sunt doar scadenţe pentru muritori,/ecouri înfundate în pereţii 

unor case/ce-şi obosesc purtările printre ogaşe/în scările 

urechilor” 

iată de ce „veşnicia a rămas o fată frumoasă” iar nemurirea o să 

ne găsească „într-o poziţie incomodă pe scara asta.../măcar să 

ne păstrăm echilibrul cu o îmbrăţişare,/un picior, tu, un picior, 

eu”    

iată de ce „mă bucur mai mult decât mă doare/trăiesc şi iar 

trăiesc”. 
 

Daniela Toma 
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Semnal - carte de poezie 
 

ACOLO UNDE SE SCALDĂ SPERANȚA 
Nicolae Mărunțelu, Printre stele călător,  

Editura Info Rap Art, Galați, 2012 
 

Continuându-și periplul cosmic printre aștri, autorul de 

față își structurează volumul în trei mari capitole: primul capitol, 

„Poemele iubirii”, cuprinde poezii din perioada 1982-2004; al 

doilea capitol este axat pe poezii spirituale din perioada 2005-

2007 și în cele din urmă, capitolul III, creații literare religioase 

creștine din anii 2008-2011. 

Cartea este foarte consistentă, însumând cca.700 de 

pagini, cu unele imagini color preluate din iconografie sau din 

arhiva Istoriei literaturii, portrete de autori români și alte imagini. 

Toate acestea constituie un suport vizual pentru poeziile cuprinse 

în volum. 

După un scurt cuvânt al autorului asupra ediției, urmează 

o Predoslovie către cititori, în versuri: „O carte deschisă e ca o 

ființă vie, / Este o fereastră către cer, / Un mijloc de a-l regăsi pe 

Dumnezeu, / Este o adevărată și dorită bucurie, O renaștere a 

învierii, /A iubirii și a înălțării” (Cititorilor mei dragi). 

Și cum nu se putea altfel, poetul începe cu un fel de Crez 

artistic, în poezia intitulată „Eu cred”. „De-aș putea să le sădesc 

tuturor în suflete / Bunătatea, dragostea, iubirea și răbdarea / Ar 

fi pe lume numai bunătate. / O, Doamne, tu ești pentru toți / 

Nemărginirea”.  
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În următoarea poezie: „Privirea autorului curată, / 

comoara cea mai de preț” - autorul se adresează cititorilor, cu 

mare deschidere spre dialog: „Poemele mele vă așteaptă cuminți, 

/ Strofe, izvor de armonie / O lume sfântă, nouă / Numită 

poezie!... ”  

Din acest lung poem, în afara cuvintelor frumoase către 

cititori, există și o afirmație aforistică: „Din totdeauna, 

Dumnezeu / A iubit și binecuvântat poeții...” Autorul se simte 

astfel binecuvântat și hăruit de Dumnezeu, venit în lume cu o 

menire sfântă: de a dărui bucurie și mângâiere, pentru că: „Ochii 

poetului sunt limpezi ca lumina”, și: „Poemele mele sunt o 

binecuvântare și armonie / De clipe dulci și fericire, / O 

cerească mântuire / Pe care le-a binecuvântat Dumnezeu / În 

drumul către cerul sfânt, urcând”. O astfel de conștientizare a 

misiunii sale poetice este destul de îndrăzneață.  

În unele cazuri, în continuarea sau în finalul poeziilor, 

autorul adaugă și câteva fraze prin care explică gestul său de 

dăruire către oameni, determinarea și ceea ce îl îndeamnă să-i 

ierte și să le ceară iertare, îndemnându-i la pocăință și rugându-se 

pentru ei. 

După această mărturisire, autorul își propune, ca un fel de 

program spiritual: „Voi face din mine o mare / Cu țărmuri noi de 

vis, luminate de stele. / Străjer voi pune steaua polară / Muza 

iubirii gândurilor mele. // Voi înălța un cântec fermecat / Plutind 

pe valuri de nori și de stele, / Pentru mine și vântul de-afară / 

Rătăcind amândoi de gânduri amare. ” (Voi face).  

În acest proiect generos destinat oamenilor, poetul 

visează o lume mai bună în care el să aibă un rol important, 
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putând transforma viața în una suportabilă: „ Voi face ca pâinea 

să fie mai mare / Spicul de grâu auriu să fie mai înalt, / Cu bobul 

mare pentru fiecare, / Bogăția țării să fie în hambare. // Să nu 

ducă lipsă copiii de mâncare / Voi face ca gingașa mea lună / 

Să-mi lumineze cărările înguste / Ca noi să putem să lucrăm 

împreună” (Voi face). 

Apetența poetului pentru universul ceresc este notorie. 

Aproape în fiecare poezie el visează să călătorească printre 

luceferi: „Iubirea mă poartă printre stele / Ce se rotesc ca într-

un joc de artificii / Voi pleca pe veci să fiu printre ele / O viață 

nemuritoare să am ca luceferii” (Printre stele călător). 

Multe poezii sunt adresate iubitei, cu apelativele de 

rigoare: „mireasa mea frumoasă „ mireasa mea în toate „floare-

ncântătoare„ mândro „floarea curcubeului cel sfânt„ îngerul 

meu cu aripi luminate „Ricuțo” și multe altele. 

Uneori se înfiripă între ei un dialog, plin de dragoste chiar 

dacă pe cerul iubirii apar nori. O gamă întreagă de sentimente, 

așa cum numai între îndrăgostiți poate exista. în altă poezie, 

autorul mărturisește: „Sunt un călător spre idealuri / Și merg 

grăbit cu pasul spre altar” (Sunt un călător). Pe de altă parte, 

conștient de efemeritatea vieții pământene, poetul spune: „Mă 

voi stinge, asta o știu mereu / În urma-mi va rămâne / O ploaie 

de stele pe cer / O lună mai tristă apune . / Doamne, mai lasă-mi 

un ceas de trăire / În calendarul sfânt al vieții, /în veșnicie” (O 

ploaie de stele). Această poezie este dedicată autorului însuși. Și 

tot aici, autorul spune, în sens simbolistic: „Eu sunt violetul 

curcubeului, / Care înseamnă spirit de sacrificiu, / În violetul lui 
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am steua mea norocoasă / Tăcută doamnă, moartea îmi bate la 

fereastră”. (O ploaie de stele). 

Chiar și din poemele de dragoste izvorăște ca un fluviu, 

dragostea de țară, de meleagul natal, de potecile, pădurea, livada 

de cireși și florile de trandafir. 

Iubirea ia chipurile Antigonei, Ricuței, Ilincăi, Frosinei, 

Suzanei, femei iubite și respectate de poet, care i-au lăsat în 

suflet amintiri duioase.  Ele sunt muzele care i-au inspirat versuri 

nostalgice și doruri care poartă numele lor. 

Femeia este pentru poet: „floare de colț de pe muntele 

Ceahlău” (Viața trece-n fugă); femeia e „duhul sfânt al 

frumuseții” (Primăvara); altădată spune: „Ești pentru mine a 

doua mea trăire / Ești viața, sfântă amintire” (Primăvara); „Ești 

lacrima cea sfântă și izvorul” (Singur pe lume); „frumoasa mea 

diamantină” (Te caut mereu), toate metaforele și toate epitetele 

nu sunt de ajuns ca să o cânte în vers. 

Un poem reprezentativ în acest sens este intitulat chiar 

„Antigona” - un fel de poveste în versuri a iubirii lor, cu final 

tragic, ca al eroinei lui Sofocle. 

Poetul este fascinat de cerul înstelat, de Carul Mare cu ale 

lui roți de foc, de luna plină care îi zâmbește, de stelele fermecate 

care îi dau sens vieții. Iar „soarele din pieptul meu/ mă arde 

răcoros” (O lumină plină pe cerul înstelat). 

Semnificativă pentru acest poet este predilecția pentru 

universul în care se simte în voie, hălăduind printre aștri, unde 

adeseori își întâlnește iubirea. El îi dedică lunii poeme lungi și 

romantice: „Lună plină, lună plină, curată stea, Răsări veșnic în 

același loc, Te duci pe căi de tine cunoscute. / Crăiasă zână, 



Monitorul de poezie 

 

48 | A n u l  2 ,  n u m ă r u l  1 6 ,  m a r t i e  2 0 2 0  
 

frumoasa mea, / În lungul tău drum, în liniștea nopții / Stelele 

zâmbesc și se pierd în noapte. /Mă ridic pe-o culme să văd o 

lumină și privirea-mi scapă. // Pe întinsul de stele, numărul îmi 

scapă. Tu-mi trimiți o rază, o rază a ta e sfântă, / Te ascunzi 

după un nor; / Stelele îmi cântă / Un cântec frumos, ce bine le 

șade /, Iar cântecul lor e vuiet de cascade. // Cerul dă lumină și 

scântei răsar.../ Plouă cu lumină pe case mai rar. / Una câte una 

stelele se strâng / Lângă luna blândă unde nu se frâng”. (O 

lumină plină pe cerul înstelat). 

Plecarea este un element constant în poezia acestui autor. 

Fie pe alte ținuturi, fie pe alte tărâmuri, plecarea este iminentă și 

el o așteaptă cu dor. E veșnic cu gândul la ea și doar gândul 

acesta îl ține pe loc, în mod paradoxal, dar îl și ajută să meargă 

mai departe. 

Dimensiunea spirituală este prezentă permanent și el 

recunoaște acest lucru: „Tu ești pâinea cerească și apa vie, / 

Înviorătoare și purtătoare de viață și de iubire, / Ești mântuirea 

sufletelor omenești / În veacul acesta și cel viitor „Ești cerul meu 

de stele sfânt strălucitor. / Doamne, dă-ne tuturor o viață nouă / 

Să facem numai bine pe pământ, / Mai luminați la minte // Ca 

niște stele / Din lume, Doamne să piară / Răutatea, ura și 

patimile grele. / Dă-mi așadar, bunule, harul tău, / Nu mă 

părăsi, ieși în căutarea mea, / Du-mă la oile turmei tale.../ 

Dăruiește-mi pocăință neștirbită  / Și inimă îndurerată ca să pot 

porni  / Cu tot sufletul în căutarea ta, Doamne, / Că fără tine, 

viață nu-i...” (Credință vie). 

Poemele acestea au inflexiuni psalmodice și acea esență a 

credinței izvorâtă dintr-un suflet pur. 
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Prin vers, poetul canalizează niște energii spre sufletele 

care au nevoie de ajutor și nu-L cunosc îndeajuns pe Dumnezeu. 

În ciuda faptului că iubește și este iubit, poetul se simte singur pe 

lume și nu-și găsește pacea: „Singur pe-o lume de dureri, / Sunt 

părăsit chiar și de steaua mea. / M-a tot chemat ca să rămân cu 

ea / De fiecare dată în vis se prefăcea. // Singur cu vorba ta 

caldă și bună, / De tine mă cuprinde dorul.../ Ești tot mai departe 

de iubita lună / Ești lacrima cea sfântă și izvorul” (Singur pe 

lume). 

Pe lângă așteptare și plecare, gândurile îl însoțesc 

pretutindeni pe autor: „Ce-s gândurile? Stoluri de cocori / Care 

străbat pe cer precum corăbii, / Pe care tu singur le stăpânești / 

Și care te-nsoțesc până să mori. // Gândurile? Prieteni fideli / Pe 

care îi ai o viață întreagă, / Pe care nu poți să-i înșeli / Și nu pot 

să te înșele niciodată” (Gânduri). 

Căutarea, chemarea, sunt și ele componente ale iubirii, ca 

și despărțirea și dorul și eminesciana rămânere: „Rămâi, iubito, 

în pajiștea cu flori / Să culegi buchete, gânduri. / Tu să le dai la 

cântători / Viața să-ți fie ușoară / Scăldată-n rouă ce se lasă-n 

zori. // Rămâi, iubito, în lunca înverzită, / În flori mirositoare și 

cucii care-ți cântă. / Dar văd pe chipul tău frumos / O umbră de 

tristețe, ca o aripă frântă. / O! Te gândești, iubito, la mine tot 

mereu / Că fără mine-n viață / E din ce în ce mai greu. ” 

(Rămâi, iubito...)  

Iertarea are tot atâta importanță ca și chemarea și 

despărțirea: „Iartă-mă, iubito, azi / De tot calvarul fericirii; / Am 

tot dorit să nu te văd / Mereu cu lacrimi pe obraz. // În glasul tău 

atât de cunoscut / În ochii tăi văd razele de soare... / Îmi 
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amintesc, iubito, că în tine am crezut / Că în ziua cea senină în 

mine pe loc moare”. (Iartă-mă, iubito). 

Reiterând mitul lui Manole și al Anei lui, poetul îi declară 

iubitei: „Ești izvorul meșterului Manole / Curat și luminat ca 

două stele. // Ești mănăstirea sfântă clădită de Manole / În 

veacurile toate va dăinui iubirea.../ Temelia iubirii curate...” (În 

ochii iubitei). 

Desigur, din tot acest tablou idilic al iubirii, nu putea lipsi 

visul: „Mi-ai lăsat un vis frumos și o rază de soare / Cântecul ți-

l aud mai trist și văd / Gânduri, păsări mari călătoare / Pe cerul 

primitor al întâmplării. ” (Mi-ai lăsat un vis). 

Durerea este o altă dimensiune a liricii acestui autor. Ea 

poate lua diferite forme și are nuanțe nenumărate, fie din pricina 

iubirii neîmpărtășite, fie că e neînțeles, fie că este invidiat de 

unii. În compensație, poetul este: „Cu tine în suflet Doamne!.../ 

Sunt mai bun, iertător și darnic...” (Durerea mea). 

Pierderea este la fel de dureroasă pentru poet și-i 

pricinuiește tristețe și îngândurare: „O, Doamne, iubirea-i 

risipită/Și port durerea în pieptul meu demult.../ S-a preschimbat 

iubirea pătimașă / De când te-ai dus și urma ta o simt” (Te-ai 

dus).  

În palmaresul iubirii apare și gelozia, în poezia cu acest 

titlu: „Îți văd privirea nepăsătoare, / Am strâns dureri aproape 

ca un munte, / Te urăsc pe tine și te iert de toate / Și plec să nu 

mai văd, să nu aud cuvinte; / Mă arunc în valurile înspumate, 

sfinte”. 

Și bineînțeles, după pierdere urmează singurătatea - ca 

stare existențială: „A clipit o clipă zarea / Ca un ochi sticlos de 
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zimbru. / Nu mă vrea, nu mă dorește / Și mă lasă singur, singur” 

(Singur, singur). 

Interesant de remarcat că, în pofida faptului că e părăsit, 

poetul, când se așază la masa de scris, în fața colii albe, nu se mai 

consideră singur: „M-am întors către hârtie / Albul ei frenetic 

tulbur, / Ea mă vrea, ea mă dorește. / Nu mai sunt, nu pot fi 

singur” (Singur, singur). 

Există și imagini romantice, de pastel, cu metafore 

proaspete. În poezia  „Lebăda albă”, apa e „limpede de iubire”, 

o lebădă aleargă în neștire, luna lasă pe lac umbre adânci, 

luceafărul îi vorbește, soarele, printre sălcii, aruncă raze ș.a. 

Poezia „Inimă vie” este dedicată lui Mihai Eminescu, pe 

care îl consideră fratele său: „Am inima o pajiște pictată / Cu 

trandafiri îmbobociți, frumoși. / Îți dăruiesc, o, frate Eminescu, / 

Lumină sfântă veșnică să ai / Să-ți lumineze anii întunecoși. / Tu 

ești lumină, câmp mănos, Izvorul sfânt veșnic luminos, / Ești 

sfânta masă / A sfântului altar. Ție, Eminescu, / Ți-l dăruiesc în 

dar; / Ție cel sfânt / Ție fără pereche. // Eminescu, îmi ești 

lumină / Ce luminezi pământul sfânt, / Ești inima mea vie, / 

Inimă și scut, / Leagăn de legende”. 

Ca și Eminescu, autorul de față iubește pădurea, unde se 

refugiază adeseori să-și răcorească inima: „Ești gătită-n 

primăvară, / Vântul s-a oprit afară, / Iarba a crescut pe șes / 

Oile pasc iarbă grasă, / Mândra mea-i tot mai aleasă ” (Pădure, 

dragă pădure).  

În ton elegiac este și poezia „Neliniște”: „Din amintiri 

încet se țese / Pânza timpului trecut, / Barca gândurilor mele / 

Lin mă poartă trist și mut. // Marea se frământă-n valuri / Și 
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lovește în catarg. / Gânduri triste, valuri negre, / Mă ademenesc 

spre larg. // Totul geme de furtună / Iar neliniștea cuprinde / 

Toată marea-i numai spumă, / Mă înghite, mă surprinde, / Și în 

suflet mi se-ntinde. // Scânteind ca o stea, catargul / Nopții 

cântece-i închină, / Raza soarelui din lună, / Dar neliniștea 

dispare / Marea valul și-l alină. // Amintirile răzlețe / Se 

destramă sub cuvânt / Noaptea visele strunește / Și mă poartă 

spre mormânt”. 

Firea poetului, cu toate acestea, este înclinată spre visare, 

spre imagini frumoase și vise pline de speranță: „O, Doamne, ce 

miros de cimbru / E în sfânta ta odaie! / În suflet mi-ai picurat 

iubire și lumină.../ Viața mea-i veșnică și plină / De vise sfinte 

din odaie. // Sfânta mea vară, m-ai lăsat singur în livadă.../ Îți 

trimit salutul meu de fericire, / Buchete de iubire în cascadă, / O, 

livada mea, bogată fericire...” (Vara). 

Compasiunea, spiritul de caritate reies din poezia „Copiii 

străzii”: „Am întâlnit în gara mare Copiii străzii în straie 

murdare / Flămânzi și goi, acolo între gunoaie, / Lipsiți de 

mângâierea mamei și-a ei chemare. (...) //  Voi sunteți fără de 

speranță / Și fără de iubire din partea nimănui; / Vă închin 

speranțe mari, noblețe / Pentru copiii străzii ce în grabă o trecui. 

/ Strămoșii noștri n-au văzut așa / Și nici pe străzi adormind 

copii... / Veniți acum să vedeți durerea / Unor copii cu inimi 

mari ce boala-i mistuie.”  

Nu sunt uitați nici Martirii țării, cărora autorul le dedică 

poeme. Cu tot romantismul său, poetul nu uită de jafurile care se 

comit în țară prin tăierea și vinderea pădurilor seculare, pentru 

îmbogățirea câtorva corupți: „Ascult cum cad pădurile de brad și 
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de stejar, / Pentru fiecare brad tăiat, tresar / Cu ucigătoare 

drujbe, taie pădurea, o fură / Cu întunecata-i minte, nu se 

gândesc / Că tinerețea pădurii se crește în mulți ani? / Cu 

nepăsare și mafia pădurii / Când vin cu banda, despică pădurea 

/ În urma pădurii rămân tu ani și bolovani...”(Pădurile țării 

mele). 

 

Imaginea României este personificată într-o fată 

frumoasă, pe care poetul o cere de soție: „Românie dragă, cu 

tine mă însor! / Românie dragă, fericit mă simt - / Strânge-mă de 

mână, strânge-mă la piept / Că ai brațe moi, simt că nu mai pot” 

pentru ca în final, să spună: „Dă-ne Doamne, pace pe pământul 

nostru! / Fă-ne Doamne pace pe pământ și-n cer! / Românie 

dragă, fără tine pier!” (Românie, dragă). 

 

O poezie profund patriotică este „Am încredere” - care 

cucerește prin simplitate și sinceritate: „Am încredere în bobul 

răsărit, / În rădăcinile acestui pământ, / Am încredere în 

anotimpul vieții, / În viața de apoi; să vă iubiți nepoții. // Am 

încredere în spiritul mâinilor, / Al brațelor tale de granit, / 

Încredere în sfântul pământ / Ce îl slăvim din generație în 

generație. / O, Doamne, mai vino pe pământ! / Te apărăm din 

suflet și te cânt; / Iubirea noastră-i sfântă, / Ți-o dăruiesc ție, 

patrie! / Am încredere în brațele țării, / Ale celor ce vor veni 

curând. / Demni de o patrie nouă / Să n-o lăsați nimănui, s-o 

apărați oricând. // Am încredere în patria străbună, statornică, / 

Vegheată mereu de falnicii Carpați. / Pe frumoasa și sfânta mea 
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patrie, / Demnă, eroică, liberă, cu drag s-o apărați,, / Granițele 

țării pe mâini străine / În veci să nu le lăsați”. 

În spiritul poeziei atât de cunoscute „Mai am un singur 

dor”, Nicolae Mărunțelu scrie poezia „Lăsați-mă”, aproximativ 

cu același conținut: „Lăsați-mă aici, să mor / În lunca înverzită, / 

De glasul ei mi-e tare dor, / De glasul mierlei care cântă. // 

Lăsați-mă în deal la vie / De rodul ei, mi-e tare dor, / Ce ne 

mângâie sufletul / Cu un pahar roșu, e totul. / Mi-e dor de plaiul 

românesc / De bradul verde al munților, / Ce-i veșnic viu, 

nemuritor. / Eu n-am de gând să-mbătrănesc... / Să-ți amintești 

de mine, doică, / De voi muri, să nu mă plângi, / Că nu mai pot 

să mai suport / O greutate de pe piept / Și anii grei ce vin, îi văd. 

// (...) // Lăsați-mă să cânt duios / Un cântec dulce iubitor / Ce l-

am cântat de multe ori / Iubitei mele la izvor. // Mi-e dor de 

dealuri aplecate, / De chipul dulce iubitor, / De oile ce pasc de 

zor, / Pe muntele mai primitor, / Aici eu, doică, aș vrea să mor!”  

 

În tot volumul răzbate un aer de simțire curată, autentică, 

a unui poet care nu se mistifică și consideră sinceritatea, 

principala calitate a omului. 

 

 
 

Cezarina Adamescu 
Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala  acău 
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