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Mulţumesc Primăriei oraşului 
Novaci, d-lui primar Todea Pantelimon, 
pentru sprijinul material acordat 
apariţiei acestui volum.

Aceleaşi mulţumiri din suflet 
celor care îşi vor aduce sau şi-au adus 
contribuţia la apariţia unui volum 
de poezie în vremea când “nu mai e 
Înviere“ pentru romantism.

Podeanu Lucia Silvia
ianuarie 2011 Novaci

Soţului meu, Nicu, pe care îl simt 
mereu alături…

Mulţumesc din suflet copiilor mei 
Elena şi Cezar care au făcut posibilă 
transcrierea acestor texte la calculator, 
aşa cum mulţumesc tuturor celor 
care m-au îndemnat să scriu: Valeriu, 
Ştefan, Jean–Laurenţiu şi, nu in ultimul 
rând, Margaretei şi Iuliei. Mulţumesc 
şi nepoţilor mei Antonia, Minodora şi 
Ştefan pentru că sunt alături de mine.
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Prefa\ã

La început de secol XXI, când grijile cotidiene ne copleşesc 
iar calculatorul invadează încet dar sigur vieţile oamenilor, 
deprinderea de-a citi, dar mai ales de a scrie poezie, devine o 
preocupare din ce în ce mai rară şi desigur mai hazardată.

Reflecţia eminesciană: “aducând cântări mulţimii, şi mai 
bune, şi mai rele, mă întreb cu îndoială cine caută la ele“ - devine 
din ce în ce mai actuală şi mai descurajantă.

Şi totuşi “biruit-au gândul“, pentru că, îmbărbătată de 
realizările pe plan literar ale unor confraţi întru creaţie precum 
Stanciu Dafinescu şi Constantin Dărvăreanu, profesoara Podeanu 
purcede cu hotărâre şi curaj şi “se risipeşte“ cu dărnicie în volumul 
intitulat “Anotimpurile iubirii“, mărturisind în versuri pline de 
sensibilitate că are un ideal pe care nu l-a părăsit toată viaţa.

Fără s-o spună direct, poezia Doamnei Podeanu ne conduce 
prin imagini şi mărturisiri printr-o viaţă care a început undeva, 
într-un tărâm de basm al copilăriei, s-a perindat prin labirintul 
lumii prin care autoarea a trecut, poposind foarte tânără la poalele 
unor munţi care au străjuit dintotdeauna un loc binecuvântat, cu 
cer senin şi miresme de răşină, demn să işte icoane fermecate 
pline de lumină şi culoare.

Nu ne-am propus să facem un periplu critic prin volumul 
consistent al doamnei Podeanu, ci ne vom rezuma a accentua 
unele preocupări tematice ale autoarei, desprinse din poezii 
reprezentative.

De la bun început considerăm firesc ca un profesor de 
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limba şi literatura română, care timp de mai bine de 40 de ani a 
împărtăşit elevilor frumuseţea şi inefabilul poeziei româneşti şi 
universale să fie tributarul unor nume mari ale creaţiei poetice 
precum: Eminescu, Goga, Coşbuc, Iosif, Şevcenko, Lermontov, 
Goethe, Heine.

Fără a acuza-o pe autoare de manierism sau de imitaţie, 
întrevedem ici, colo ecouri profunde de contemplaţie eminesciană, 
tonuri calculate şi pline de mister ale poeziei lui Heine, ecouri de 
răzvrătire şi resemnare ca la Esenin, sentimentul de ataşament 
faţă de ţăran al lui Şevcenko şi Goga. E firesc ca marile modele ale 
gândirii universale să creeze în mintea unui om studios “matrici 
creatoare“ care nu pot fi îndepărtate.

Nimic din ce a trăit, a studiat şi a trăit autoarea n-a fost neglijat 
în volum, iubirea, filozofia, curajul, resemnarea, dezamăgirea, 
extazul în faţa triumfului vieţii găsindu-şi locul binemeritat.

Într-o versificaţie originală care îmbină “dulcele stil clasic” 
cu versul liber poeziile doamnei Podeanu plac, încântă şi pun pe 
gânduri. O poezie - manifest, intitulată “Vine lumină“ îndeamnă la 
reflecţie:

“Câte împerecheri de cuvinte
am uitat
Câte fapte au rămas de făcut
Câte clipe nespuse am lăsat
Câte clipe frumoase am trăit
Toate pe lume îmi amintesc
Că vine lumina după apus”

În elegia : În cerc, creaţia este privită ca un joc
“Jocul, joc, începe
Când disloc o stâncă
într-o vale
Cât mai adâncă
apoi
...............................
în care şade
... plângând“

Uneori ecourile elegiace frizează resemnarea, dar o 
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resemnare plină de candoare. E vorba de zădărnicia unei vieţi 
pline de combustie interioară, pusă în slujba iluminării celor din 
jur conducând într-un final la scepticism, punându-se pentru a 
câta oară întrebarea fără răspuns

“Qui prodest“ - (Cui foloseşte)
Din mine se pierde în lume
În fiecare clipă ceva
Cu grijă adună
Mereu, cineva,
Stropii din mine căzuţi
Oare folosesc cuiva”.?

Nostalgia după lumea copilăriei, plină de poveşti, conduce 
gândurile la legendara Şeherezada şi la nesfârşita ei poezie.

“Mai marele poeţilor
A străbătut lungi drumuri
Pe uscat şi pe ape,
A-nţeles atâtea spaţii
A cunoscut atâtea naţii”
“În căutarea  ...“

Condiţia grea a ţăranului truditor, cuprins de jale şi dor 
inspiră poezii precum “Ţăran“ şi “Doină“ - amintiind ecouri din 
Goga şi Coşbuc:

Ţăran zdrobit
De-a vieţii grea povară
Ca-n vara asta-n fiecare vară
Te uiţi la cer să vezi de plouă
Şi pleci în zori
Desculţ prin rouă.
Munceşti şi azi
Ca-n alte secole uitate
Pe-acelaşi vechi pământ ... !

Poezia capătă aspectul unei ode dedicată unui personaj care 
a făcut istorie “mergând desculţ prin rouă“ o imagine plină de 
tragic realism.

Ici-colo, iubirea îşi face loc discret în multe din peisajele 
volumului dar capătă înfăţişări mature, pline de raţiune. Privită 
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retrospectiv, iubirea creează întrebări din care se desprinde 
nedumerirea, dorinţa omului luminat de a înţelege ce s-a petrecut, 
dincolo de voluptate:

“M-ai iubit într-un mod tare ciudat
Parcă eram feuda ta
Bună de semnat
Vise, idei, sentimente, tristeţi şi bucurii.
Îţi apărai dreptul, cu îndârjire
Şi nu dădeai numănui voie
Să pună cumva stăpânire
Pe vreun centimetru pătrat din suflet.”

Urmează într-o ordine absolut întâmplătoare, producţii 
precum “Autobiografie“, în care materialul poetic e decantat cu 
multă eleganţă din viaţă, comunicându-se doar chintesenţa, ca în 
poemele “haiku” în care misterul versurilor se exprimă lapidar, 
“Geneza”, “Drama câştigătorului”, “Din iubire” în care se reflectă 
tribulaţiile unui suflet care, având ceva de spus se cuvine ascultat.

O notă de optimism al senectuţii domină întregul volum şi 
îndeamnă la reflecţie. “Anotimpurile iubirii“ au început demult, 
într-un circuit perpetuu, care a încununat viaţa autoarei. Un circuit 
care nu s-a terminat.

Popescu Nicolae

Jianu Elena
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Te-am a=teptat... 

Te-am aşteptat,
cum aşteaptă copiii

 Să roşească cireşul de mai.
Te-am aşteptat,

cum aşteaptă pământu-ngheţat,
primăvara, primele ploi.

Te-am aşteptat
ca pe seninul

după lungi zile fără de soare.
Şi ai venit!

Făcând din clipa aceea, sărbătoare...
Ca un mărgăritar închis

în scoica de sidef,
Eu nu ştiam

la ce să mă aştept.
Dragostea ta năvalnică, totală,
A scos mărgăritarul la iveală.

Şi el sclipi, în dulcea ta privire,
Şi mă-nvăţă nou simţământ:

IUBIRE!
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Alter ego

Tu mă cunoşti,
 Eu  nu te ştiu.

Eşti pretutindeni
unde sunt .

Mă-ndepărtez de tine,
Dar te găsesc din nou

ascuns în sine-mi
mai adânc,

chiar mai stăpân pe mine.
Ne războim

sau mergem paralel.
Mai rar ne înţelegem

puţintel.
Aş vrea să scap 

de  neştiut,
necunoscut.
O, dar vrerea 

nu-i totuna cu puterea.
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+i =tii...

Şi ştii...
nu mai mi-e dor

de tine.
Doar albastrul

ochilor tăi
nu-l găsesc
nicăieri...

Nici surâsul
fin,

nici cuvântul
senin.
Şi ştii...

nu mai mi-e dor
de tine.

Doar mângâierea
palmei tale

pe obraz
nu mai vine.

Şi nimeni
nu mă mai strigă

pe nume.
Şi ştii...

nu mai mi-e dor
de tine.

Doar dimineaţa, la cafea,
simt

că lipseşte ceva...
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Cuvântul, iar =i iar…

Fiecare cuvânt are un teritoriu
cucerit.

Plictisindu-se de atâtea
îngrădiri,

sare pârleazul 
spre noi cuceriri.

Aşa, rând pe rând,
Cuvântul îşi ia avânt.

Ocupă noi spaţii,
Cucereşte noi generaţii,

Până când,
nemaifiind vioi,
Cineva îl aruncă

la gunoi.
Dacă are noroc 

Şi nu e incinerat,
Peste un timp,

E scos din nou la mezat.
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Frica ?

Mi-e frică de răul
în mine ascuns,

de gândul nepătruns,
de cuvinte,

de gura ce-n faţă
mă minte,

de tot ce e ură
şi rău,

de inşi care n-au 
Dumnezeu.

Mi-e frică de foc 
şi de ape.

Mi-e frică de relele
toate,

Dar nu mai mi-e frică
de moarte !
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Expozi\ia de picturã

Realitatea mea
nu-i a ta,

nici ca a nimănui.
 Realitatea

are atâta lumină,
cât să facă fericit

pe oricine.
Posomorât, griul

cuprinde nedumerirea,
simţirea moartă 

în sine.
Risipit - totul e amestecat,

estompat.
Dimpotrivă, avar,

n-ai decât o tuşă, două
de trasat, cel mult.

Şi-atunci, care-i realitatea ?
Toate acestea la un loc?

Sau o alta, care
nu se dezvăluie decât foarte rar,

unora aleşi.
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Iubirea, tot iubirea!

Într-un moment anume
dintr-un ceas
hărăzit de zei,
Vine iubirea

în toată splendoarea ei.
Dacă din întâmplare

două inimi
bat în acelaşi timp,

E lumină 
cu mult soare.

Iubirea se cuibăreşte
cântând

în inimile ce capătă
acelaşi ritm

şi sunt încununate
de acelaşi nimb.
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Mul\umesc

Mulţumesc tuturor
celor care m-au ajutat

să trec prin viaţă.
Cei răi m-au învăţat

să ocolesc urâtul
şi să sfârşesc
tot începutul.

Cei buni mi-au arătat
frumosul,

şi care mi-e în lume
rostul.

De la lumină am văzut
culoarea,

Iar de la floarea de cireş,
candoarea.

Şi multe lucruri bune
încă sunt,

Cât omul este
pe-acest pământ.
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Mãritã Iarbã!

Iartă-mă!
Că eu te smulg din lumea ta

şi, fără milă,
pun ceva pe glia ta, 

pe glia ta.
Şi creşte drept 

ce-am semănat.
Pe câmp arat şi îngrăşat.

Ce mai contează
 un oftat,

Celui ce-adânc
s-a supărat?

La margine de lan de grâu,
Pe lângă malul unui râu,
O bătrânică din alt veac

Culege ierburi pentru leac.
Mărită Iarbă,

Iartă-mă!
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Bunuri

Am câştigat
o mulţime de lucruri.

Şi cele mai multe
le-am pierdut în mituri.

Dar eu le ţin
pe toate pierdute şi câştigate.

Şi împart cui are
nevoie de ele.

Unii vor să trăiască
ce am pierdut.

Alţii vor să încerce
ce niciodată n-am avut.

Fiecăruia
ce-i este dat,

ca mai apoi să-i fie
bun câştigat.
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Tot tineri, tot buni...

Tot tineri 
ne rămân pruncii

plecaţi în pribegie.
Tot buni

ne sunt bărbaţii
pe drumul fără-ntors.

Şi tot ocrotitori
părinţii duşi

în ceaţa serilor,
În ceasuri de restrişte,

de jale şi de dor.
Şi tinereţea,

şi iubirea, 
şi tandreţea lor

ne mângâie.
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Sãrac?

Sărac de vise
şi de iubire,

nu ştia
ce-nseamnă

a trăi.
Altfel, era vesel din fire,

 Uneori părea fericit.
Într-o zi,

într-un colţ de grădină,
 o floare zări,

Fragilă, gingaşă
înmiresmată.

Floarea se lăsă
admirată.

Iar el venea
 de câte ori  timp avea

la floarea
ce gândurile îi acapara.
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Mun\ii au azi culorile mãrii

Munţii au azi
culorile mării.

Pe cer dansează
trandafirii,

scame uşoare 
de nor.

Lumină-i în zări,
şi aproape lumină.

Pomii sunt plini
de tomnatecul rod.

Trece o boare
prin  imensitatea senină,

 dor îmi aduce,
din depărtări.
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Am fost ursi\i

Tot mai puţini
în jurul mesei

suntem.
Şi tot mai mulţi 

veghează în alte zări.
Am fost ursiţi

ca zilele să ducem,
şi să purtăm

a traiului poveri.
Avem stăpâni

şi picuri de lumină,
Şi multe negre

şi urâte întâmplări.
Dar fiecare-şi scapă

sufletul de vină,
Croindu-şi drum

pe dreptele cărări.
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Trei ]ntr-unul

Materia – putere creatoare
a lucrurilor văzute,
intuite şi neştiute,

dar, mai ales,
a Gândului din noi, 

întregimea neştirbită
a minţii conştientă

şi inconştientă,
în ordinea întregului

univers.
Mişcarea conduce materia

spre ordinea
întregului conştiinţei.
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Furtuna

În întunericul nopţii 
săgeţi de lumină ţâşnesc.

Se zguduie cerul,
prăvălindu-se steiuri de nori.
Copacii-şi apleacă vârfurile,

cerând ajutor.
În înalt, zăgazuri se rup.

Miliarde de bulgări de gheaţă
năvălesc peste grădini.

Nimic nu rămâne
întreg.

Nici holde, nici case, nici pomi.
Îndură-te, Doamne, de om ! 
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Castel de piatrã

Castel de piatră
ridicat pe stânci,
Cu turnuri ‘nalte
pe râpe adânci,

Ascunzi în unghere
şoapte şi taine

Rostite de cavaleri
şi domniţe,

Pe vremea asediilor prelungite.
Ai arcuri în ziduri,

statui şi armuri
fixate  în piatra negritelor muri.

Ai curţi luminate
de raze de-argint,
Heraldice semne

săpate în zid.
Eşti timp şi putere
din veacuri trecute,
Eşti tempi passatti
în învăţături mute.
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Oameni ?

Ciudate fiinţe,
concentrări de energii 

necunoscute încă.
Idei, îndoieli, iubiri,

mult rău, 
credinţe,

Dumnezei,
gânduri şi dorinţe.

Abandonări şi cuceriri,
înfrângeri şi vise,

multe vise,
în care află ce au fost.

Dar mai ales ce nu,
sau ce vor fi.

Puterea de a pătrunde,
de a face

şi, uneori, de a şti.
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Întrebãri...

Gândeşte şi simte,
Se mişcă,  

Este în acelaşi timp,
Substanţă şi spirit,
Duh şi întrupare,

Ordine mereu creatoare.
Lumină şi umbră,

puteri nucleare
în cuanta mereu schimbătoare.

Unde e mintea
 şi unde-i puterea ?

În auriul din soare sau
în greul albastrului
din infinita mare?
Aş vrea un semn
să pot cunoaşte
cum din nimic

lumea se naşte,
moare-ntr-o clipă,

şi iar revine.
De unde-i puterea din mine?



Lucia Silvia Podeanu

27

Prins

Prins în orbita pe care-o
străbate Natura,

Omul crede
că-i buricul pământului.

Nu înţelege
decât puţin

din lumea miracolelor,
din care-i un pic

şi un tot în acelaşi timp.
Dar oare, care-i timpul
să priceapă mai mult?

Ce spaţii mai poate străbate
şi ce ochi

să mai simtă că poate?
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Cire=e de leac

Cireş din gardul de mejdină,
Grădina ta cu a lui vecină,

Ţi-e sufletul rănit
de vorbe grele

Şi fructul înnegrit
de spaime rele.

Mă  lasă, rogu-te, s-adun în coş
Averea rodului prinos.

Cu rodul tău 
să vindec amarul

sufletului meu.
Te rog frumos! 
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Noapte de istorie

Geamuri,
Ciocănit în noapte,

Rugăminţi fierbinţi:
Domnule doctor,

Mor părinţi
de copii mici şi mari!

Daţi-le o şansă
celor ce încă sunt!

Prea multă nedreptate
pe acest pământ!
Prea multe vieţi 

cosite-n Costeşti,
Iar crucile aruncate

în râpe adânci,
Să nu se mai ştie

ce a fost aici.
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Rugãminte

A plecat un gând aseară,
Tot pe jos mergând, mergând,

Şi-a ajuns de dimineaţă
Sus pe vârfuri de Parâng.

L-am rugat să mai privească
Înc-o dată spre Novaci,

Ca să ştie că aicea
Au rămas ai lui, cei dragi.

Aripi albe şi uşoare
Gândului i-au fost crescut,
Şi spre lumi nemuritoare
Într-o clipă a fost pornit.

Am rămas privind în ceruri
Zborul lung, strălucitor
Şi fiind singur în lume,
În clipită-am devenit

Flacăra de dor.
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Flori perechi

Gândit, dar nespus,
Cuvântul

se întrupă spre apus.
Avea o aură strălucitoare,

Conturul gingaş
ca o floare

ce nu creşte pe acest meleag.
O fi fost într-un timp

din alt veac.
Deodată, alături plutea

într-o lumină de aur
floarea

pereche a aceluiaşi faur.
Două inimi flori
Valsau fericite

pe ale universului mări.
Pretutindeni era o lumină intensă

aurie –albastră.
Puterea ei ajungea 

până în lumea noastră,
Şi oferea,

cui voia să primească,
Perfecţiunea cerească.
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Constatare

N-ai făcut nimic în lume,
Nici un bine n-ai adus,
Ai trecut pe lângă tine,

Cel ce ar fi fost.
Astăzi, chiar să vrei din suflet

Să trăieşti cu rost,
Viaţa nu are răbdare

Să suporte iar un prost.
Trăitori de-o clipă-n lume,

Ţineţi minte de acum,
Viaţa-i pentru lucruri bune,

Nu de azvârlit în drum.
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Picuri reci de ploi

Tu ai vrut să pleci,
Să-mi laşi toamne reci,

Spulberat de vânt
Visul este frânt.
Strecurate-n roi,

Picuri reci de ploi,
Grei ca nişte plumbi

Nu pot să-i alung.
Nici în somn adânc,
Nu pot să pătrund.

Unde ai plecat
Vis îndepărtat ?
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Toamna ... ]nceputul iubirilor...

Cu parfum de crizanteme,
Cu aiureli, scrise-n colţuri

de caiete,
Pe care le numeam “poeme”,

Cu găleţi pline
de struguri zemoşi,

Toamna avea
cele mai multe culori,

avea copiii
cei mai frumoşi,

Cerul cel mai albastru
După plânsul tuturor ploilor.

Pentru mine era
începutul

tuturor iubirilor.
Toamnă,

de ce ţi-ai pierdut
farmecul neîntrecut  

într-o toamnă ?
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Despre iubire...

Turnată în matriţa de la început,
Iubirea, cel mai sfânt din darurile firii,

A încăput la fiecare
Atât cât a putut.

 Dar fiecare a priceput iubirea
cum a vrut.

În vesel răsărit,
iubirea este început de drum.

La miezul zilei,
poate-i foc şi scrum.

Dar înserarea îţi aduce-n gând,
Iubire pentru cel din toţi,

cel mai profund.
Şi noaptea

cât de-amară şi de neagră e...
Iubirea te-nconjoară

cu căldura ei,
Şi în iubire vei trăi mereu,
Atât cât veşnicia va păstra 

eonul tău.
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Moartea pãunului

Parcă de un secol nu-i lumină
Şi oamenii strâng

în fiecare clipă înc-o vină:
Aceea de a fi şi de a gândi

şi de-a ucide gratuit,
dar, mai ales de a nu iubi.

Rănit, trupul gingaş,
de suflet este părăsit.

Şi lumea-i gri.
Octombrie din plin

dizolvă tot ce-a fost divin.
În grădini

pluteşte, încă, 
parfumul crizantemelor din străbuni.
Spintecă disperat strigătul păunului

Griul înmiresmat,
în căutarea perechii sale.

Plimbându-şi cu sfială
sutele de ochi din coadă,

se aşează binişor
în locul-n care-i este

cel mai puţin dor.
Iar capu-ncoronat se pleacă,

se închide-ncet a ochiului petală.
Revede-n suflet

marea lui iubire cenuşie,
Şi moare dup-o lună, în lacrimi,

sub cerul de leşie.
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Povarã

Niciodată cireşii
n-au purtat

o mai rece povară.
Încovoiaţi sub
griul de iarnă,
Nu îndrăznesc

să-şi mişte
prizoniera coroană.

O pasăre neagră
Soseşte pe creangă

Şi scutură
nor de zăpadă.

Mlădie zvâcneşte
crenguţa scăpată

de ninsoarea prea albă.
Îngheţat trandafirul

zâmbeşte!
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Trei cupe

Trei cupe-n fiecare dimineaţă
 te aşteaptă...

Sunt pregătite mereu, mereu,
şi încă o dată.

Şi ca pe zei, fiinţa adorată
te-mbie să bei.

Prima cupă-ţi alină dorul,
chinuitorul, dulcele dor.

A doua de putere
ţi-e izvor,

Cu inima mai bine auzi,
 legea nepătrunsului pătrunzi.
Când cupa de lumină ai băut,

Toată iubirea lumii-ai cunoscut.
Puterea vrajei

ţesută pentru tine
se rupe.

Toate drumurile îţi rămân senine.
În fiecare dimineaţă, iar şi iar,

Iubirea ta înfrânge
marea lumii de-amar.
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|i-aduci aminte de Esenin?

Nu cânt întâia oară de iubire!
Şi la scandaluri nu voi renunţa!

Dar astăzi a-ngheţat întreaga fire,
Căci răi, cu forţa, vor iubirea mea.

Ca şi corăbierii lui Ulise,
Când el se zbate strâns în funii de catarg,

Ei nu-nţeleg!
Iubirea pentru fiecare e-un dat !

De nimeni ea nu se desparte,
Ci îl urmează chiar şi-adânc

în Moarte !
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Ultima noapte de toamnã

Luceşte printre frunze, 
plină de sfială,

lumina lunii, glaciară.
Prin orice mijloace

încearcă gândul
din lăcaşul lui să nu-l dezbrace.

Iar timpul, din toamnă 
în iarnă îl schimbă.

Până dimineaţă,
 Natura toată vorbeşte

altă limbă.
Frunzele-s toate

la pământ.
Zapada străluceşte

pe Parâng.
Îngheţul strecurat 

în fir de iarbă trecătoare
Făcu-n livadă cărări lunecătoare.

Desprins din rază de stăpân,
Timpu-ntr-o noapte

A devenit bătrân.
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Poate timpul...

Ştiu o grămadă de vorbe
Care alină
durerea,

Care exprimă
iubirea,

Care arată
mânia,
alintul,

tristeţea,
tandreţea,

sau ura.
Niciuna din lume

nu mă face
pe mine

de tine să uite.
Poate Timpul, cu timpul,

să mă ajute.
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Esen\a iubirii...

Trădarea în iubire,
din iubire s-a născut.
Căci omul doar un om 

rămâne pe pământ.
Ochii-au alunecat

către-o privire ce i-a fermecat.
Rămân dureri de care

nu ne despărţim.
Închise-n noi,

sunt sfinte amintiri.
Şi câte lacrimi

mările vor strânge,
Iubirea înşelată
nu pot plânge.

Oricât de multă
iubire-a fost trădată,

ea şi-a păstrat esenţa nepătată.
Nici o minciună
n-a putut răni

Splendoarea mângâierii
dată inimii.
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Dar...

Aruncată din cer,
Lira plutea spre pământ.

Avea strânsă în ea
Cel mai sfânt simţământ.

Toţi înecaţii lumii
Ar fi vrut-o în dar,
Şi mâini flămânde

s-au înălţat în zadar.
Din adâncuri de valuri,

Zbucni privirii
Alb colţ de piatră

Şi solul magiei iubirii se lovi.
Împovărate de har,

Coardele lirei s-au rupt,
 Un fir de lumină

Din strunele  frânte,
În sufletul meu a-ncăput.

În care suflet a încăput oare,
Nimbul iubirii totale?  
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Fãrâmã ... pereche ... 

În lume, porunca e veche:
Orice fărâmă să aibă pereche!

Şi una să fie!
Şi în iubire şi în duşmănie!

Din două, şi totuşi – un singur,
Să aibă putere de mugur,

Să-nfrângă capcane,
Să aibă puteri suverane.

Mlădie să fie,
 Şi pururea vie,

În mâini cu sceptru de putere
Averile lumii să-i fie avere.

Şi-n hori dănţuind
Cu ielele toate fără veşmânt.

Adâncă-n simţire
nestinsă-n iubire,

Să aibă-n stăpânire
Un loc

în splendida nemurire!
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Dialog

-   Cireş bătrân, cu flori 
de albul cel mai pur,

Nu ţi-e ruşine 
creanga să ţi-o ridici înspre Azur?

                 -  O, trup frumos şi cu năvalnic dor,
Tu crezi că eşti pe lumea asta domnitor,

Doar pentru că la tine-n suflet bate
trufaşa tinereţe

ce nu crede încă în moarte?
-  Copile drag,

ai multe de-nvăţat în lume!
Dar ţine minte un amănunt anume:

Nu anii stăvilesc forţa iubirii,
Nici gingaşa simţire, nici adâncimea minţii.

Există-n fiecare un ciob de diamant,
Numai că în carate nu toţi suntem la fel.

Copacul bătrân
nu-i ca un copăcel.

Şi cei frumoşi cu-ale minţii încetineli,
Nu pot socoate încă

ale lumii socoteli.
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Errare...

Judecătorul lumii stă pe tron
Şi-şi cheamă rând pe rând greşiţii.
Aceştia vin mereu duium-duium,

Şi-aşteaptă în linişte taina poveţii.
Şi fiecare este atins la coarde

de-nţelepciunea marelui stăpân.
Apoi ei uită!

Se duc, şi iar culeg doar rele roade.
Rămâne roata vieţii şi 

a morţii taină.
Nu înţeleg de ce-s

îmbrăţişaţi râzând,
Când îmbrăcaţi sunt 

cu-a iubirii haină.
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Lumina

Stătea cu fruntea în nisip,
Şi-adânc simţea

Că toate ale lumii sunt nimic
Pe lângă-ntunecimea,

În care-l aruncase chinul
Dorinţei arzătoare de a-şi împlini destinul.

Copil fiind cu oile-n Tabor,
Văzuse albă pasăre în zbor,

Schimbându-i lina cale a copilăriei.
Pasărea vorbi mângâietoare, vie:

“ Copile fără de păcat,
Să te păstrezi neîntinat,

Căci eşti menit ca-n asfinţit
Să vezi lumina de-nceput!”

Toată viaţa lui urmă alcătuirea
Unui şir de fapte,

Ca să-mplinească fericirea
Datului său pe-acest pământ.

Dincolo de dune,
aproape de ocean, soarele apune.

Ca şi sufletul său 
Nisipu-i rece, trist...
Când  o lumină vine,

Învăluie ascetul ca-ntr-un vis.
Taborica Lumină

în suflet îi pătrunde.
El, fericit, păşeşte 

pe ale Vieţii şi pe ale Luminii unde.
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Rãmâne doar iubirea…

În mersul nesfârşit,
eternitatea-i clipă, doar atât.

Doar veşnică-i iubirea,
Cu-alaiul ei de dor

Şi nimeni, niciodată,
N-o poate sfărâma.

Chiar dacă-i moartă, moartă,
Învie iar şi iar,

Din amintirea sa,
Ca mitica Phoenix

din cenuşa sa.
Iar Marele Albastru
Răstoarnă peste noi

lumină de astru.
Extazul şi-amăgirea,

Înaltul şi căderea,
Minciuna şi-adevărul,

Curatul şi noroiul,
Toate sunt  înşirate,
dalbe mărgăritare.

Acuma sunt,
Şi-n clipa următoare
Sunt pierite-n zare.

Rămâne doar iubirea,
cu slava ei de foc,

Să-nfrunte nemurirea,
Să-mi dăruie noroc!
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Anotimpurile iubirii…

Cad în toamnă frunze,
Curg în toamnă ploi,

Primăvară este
În  sufletul din noi.

Vremea îşi aşterne
 Iarna ei de frig,
Sufletul rămâne

ca un tânăr aprig.
.

Sub troieni adoarme,
mugur nenăscut,

Sufletul e mugur înflorit.

Vara trece-n fugă,
Vis în paradis.

Sufletul rămâne
floare de cais.
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Gând

Fiecare are o seară
doar a lui.

Plânsul nu opreşte
valsul vântului.

Dragostea înfloreşte
în suflete hai-hui,

Deznădejdea
vine într-o clipă,

te apucă
de-o aripă.
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A devenit poet ?

Unui Om
i-a murit
un Copil.

Nu furat de Regele Ielelor,
ci de

Demonul Şoselelor.
 Omul a început

să-şi plângă încet
neputinţa
în versuri.

Pe la colţuri,
s-au auzit şoapte,
însoţite de semne

făcute discret.
A devenit poet !
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Nedreptate

Aştept să mor
în fiecare noapte.

Mă bucur de
fiecare clipă
ce o trăiesc.
Să fie oare o

simplă nedreptate
făcută mie de Tatăl Ceresc?

Sau soarta
celor care viaţa o iubesc?
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Searã de april

Poate nu ne-am iubit...
Dar seara de-april

era parfumată şi caldă.
 Ochii s-au căutat curioşi,

 mâna ta a cuprins-o
 pe-a mea deodată.

Poate nu ne-am iubit...
Fiecare avea

controversate trăiri de iubire.
Dar eram prea bătrâni

să nu credem în moarte
şi prea tineri să nu visăm

la iubiri.
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Adevãruri

De-atâta linişte,
începi să auzi,

să pricepi,
şi să vezi

lucruri pe care
până ieri

pentru tine
nu existau.

Rânduite-ntr-un raft,
prăfuite,
zăceau.

Cuprindeau adevăruri
fără veşminte,
fără podoabe,

fără apartenenţă.
Adevăruri în speţă.
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Dilemã

Bat două inimi
într-un trup

bătrân.
Una mă-ndeamnă

să plec
către pribeagul drum.

Se vaită
că nu mai poate.

Cealaltă râde
 şi pofteşte
  de toate.

    “De care s-ascult ?”
se-ntreabă
acel trup.

Se uită zâmbind
la pădurea

oglindită în ape,
Şi hotărăşte

  înţelept
   că mai poate !
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Pastel

Lumina piere
câte puţin

în fiecare oră.
Tot mai mult

gri
Şi bura bate

frunzele
uscate.

Iarba-i căzută
afund în
rădăcină,

nici un tril
nu-mi mângâie

tristeţea.
Doar vrăbii
ies zvâcnind

din murul
tot mai mult

întins,
de spaima

uliului nenvins.
Şi plouă,
şi plouă,

chiar şi ninge.
Venită-i iarna !

Şi nimic
n-o învinge!
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Poveste de iunie

În mărul de la fereastra mea
Cuib şi-a făcut

o pasăre.
Ţipă, ţopăie, ţârâie

şi ouă adună.
Pasărea cât o alună

cloceşte,
Perechea păzeşte.
Iordache, pisoiul
cu ochii de linx,

Cu gândul prelins
spre cuib,
aşteaptă:
ca timpul
să treacă.

Şi rând pe rând,
Cuibu-i golit de gândul

flămând.
Pasărea mamă,

pe-o creangă
cu părul zburlit,

tăcând,
întinde din aripi
şi se zdrobeşte

de geamul
de la fereastra mea.

Curg lacrimi
din ochii fetiţei....

Şi aşa frumos cânta !
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 Vine lumina

 
Câte împerecheri de cuvinte

am uitat,
Câte fapte au rămas

de făcut,
Câte vise nespuse

am lăsat,
 Câte clipe frumoase

am trăit,
Câte mângâieri de iubire

am simţit,
Câte vorbe cu tâlc

mi s-au spus...
Toate pe lume
îmi amintesc

că,
Vine lumina după

apus!

 



Lucia Silvia Podeanu

59

Încerc

Jocul,  joc,  începe
când disloc o stâncă

într-o vale
cât mai adâncă...

Apoi încerc
să fac un pod,

pe un arc de copac.
După ce s-a legănat

deasupra hăului
adânc,

în care şade
steiul plângând.
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Pastel

Grea de culoare,
Toamna suie desculţ

peste coroane de
stejar auriu...

Picuri de vrajă
s-aud din izvoare,
Lumina coboară

dintr-un cer arămiu,
Strugurii de porfiriu

te-mpresoară,
Linişte-n suflet
şi pace în cer.

Visele niciodată
nu pier.
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Cinism

Din mine se pierde
în lume,

În fiece clipă
ceva.

Cu grijă adună
mereu
cineva

stropii din mine căzuţi.
Şi când sunt mai mulţi

adunaţi,
într-o cupă luminată

de iubire adâncă,
izvorăsc idei.

Parcă  folosesc cuiva ?
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Uciga= fãrã voie

Durerea
ucide

o mie de visuri,
cu lacrimi

şi flori,
ermetic închise.

Durerea
ucide

culoarea din floare
şi-ntunecă ziua
şi raza de soare.
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Dragã Nichita,

Sparge toate învelişurile
în care te-au ferecat

zeii.
Păşeşte pe căi
interstelare,

apucă de baierele cerului
şi strigă

în gura mare
că pământul

e invadat
de tot ceea ce celelalte lumi

au aruncat.
Poate te va auzi

cineva,
sau se vor îngrozi răii

şi vor pleca!



Anotimpurile iubirii

64

 În cãutarea +eherezadei

Mai marele poeţilor
A străbătut lungi drumuri

pe uscat şi pe ape,
a-nţeles

atâtea spaţii,
a cunoscut atâtea naţii...

Cea mai înţeleaptă
dintre femei

a mângâiat poetul
şi a admirat

talentul
cu care fusese
hărăzit de zei.
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Primãvara

Într-o zi,
când nu eram

acasă,
A venit primăvara.
A înflorit magnolia

şi zambilele,
A trezit la viaţă toate beţele,
A înverzit toate ungherele

Şi-a împrăştiat
ouă

în toate cuibarele.
Pomilor le-a pus marame de floare,

a smălţuit cu albastru
până departe în zare.

Eu am venit acasă
şi n-am mai cunoscut locurile...

Dar m-au ameţit
parfumurile,

Şi atunci am regăsit
grădina,

casa,
leagănul

şi căsuţa piţigoilor
din nucul

născut în secolul trecut.
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Vreau sã cred

Nu vreau să cred
că suntem doar

Caragiale,
C-avem în sânge doar

cohortele barbare,
Că ştim doar

manierele de mahalale.
Vreau să cred că,

nu doar
interesul poartă fesul.
Sunt convinsă c-avem

în noi
şi o fărâmă din

Eminescu.
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|ãran

Ţăran zdrobit
de-a vieţii grea

povară,
Ca-n vara asta-n

fiecare vară,
Te uiţi la cer

să vezi de plouă,
Şi pleci în zori

desculţ prin rouă.
Munceşti şi azi,

ca-n alte secole uitate,
Pe-acelaşi vechi pământ

Dar, care are acte-n
alte state.

Ţi-au luat pământ şi casă,
Fată şi fecior de-acasă.

Te-ai rugat neauzit,
Te-ai rugat şi te-ai jelit.
În rai, însă, pentru tine,
Dumnezeu a adormit...
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Alean

Sufletul mi-e plin
de doruri moarte.

Trebuie să-l scutur
puţintel,

ca să cadă toate,
toate...

Iar dacă-ntr-un
ungher ascuns
va rămâne unul

să răsară,
Bine-ar fi să fi

murit de mult !
Chiar dacă afară-i

primăvară!
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Iubire

M-ai iubit într-un mod
tare ciudat...

Parcă eram feuda ta,
bună de semănat

vise, idei, sentimente, tristeţi,  bucurii.
Îţi apărai dreptul

cu îndârjire
şi nu dădeai
nimănui voie

să pună cumva
stăpânire

pe vreun centimetru pătrat
din suflet, din vorbă, din privire.

Era o posesivă iubire !
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N-ai timp sã vii...

Toamna e plină
de culoare...

Atâta lumină!
Ca la un semn
totul moare.
Totul e gri,
pământiu.

Zac pomii cu crengile goale
Şi-aşteaptă....

Doar tu ai plecat
într-o toamnă
fără lumină...
Eu te aştept!

Dar tu nu ai timp să vii....
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Renun\are 

Şi dacă viaţa
are o cale,

Dar ea nu seamănă
cu visele tale,

Uită de tot
ce-ai dorit
şi fii fericit

Pentru ce ai primit !
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Drum

Necuvintele curg
prin noi

în tăcere,
unse cu miere

sau
pline de fiere.

De cele mai multe ori
drumul lor către stele

doare...
Mai rar

aduc mângâiere.
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Fatã frumoasã

Are gene de mărar,
şi privire de copil

ştrengar.
Mai păstrează-n ea parfumul

Primăverii,
dar

a început să
simtă tot mai mult

gustul puterii,
Peste ceruri, peste nori

şi ape,
Săvârşind controversate

fapte.
Vară, vară calduroasă,

te rog, rămâi
fată frumoasă!
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Crizã

În relaţia mea
cu Dumnezeu,

a intervenit
o criză foarte grea...

Mi-am dat seama
că îl rog mereu

să-mi dea!
El îmi dă şi

eu doar îi mulţumesc.
Cred c-ar trebui
să fac şi eu ceva!

Ceva ce încă
nu îndrăznesc,

sau pur şi simplu
nu ştiu să gândesc.

Nu se poate s-aştepţi mereu
ca cineva să îţi tot dea!

Chiar dacă-i Dumnezeu.
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Rãtãcit gândul 

Între atâtea cuvinte,
gândul rătăci drumul....
Şi n-ajunse să culeagă

sensurile care-i erau necesare.
Uită limba în care

trebuia sa exprime,
profunzimea pe care

şi-o propusese.
Şi-şi spuse

că n-are nici o importanţă
dacă ia primul

cuvânt de la fiecare
pagină zece

a fiecărui dicţionar.
Şi aşa, în zece limbi diferite,
 a apărut ideea unei enigme.
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Toamnã bacovianã

Bacovian, ploaia
s-a înstăpânit peste grădină.

Nici alb, nici galben,
nici roşu, nici violet,

n-au lumină.
Se scurge-ncet
materia divină

şi plânge,
plânge,
plânge

pân’ la nesfârşit!
Se-aude doar

un cânt necontenit,
cântecul nesfârşit.
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Autobiografie

Viaţa m-a răsfăţat
şi m-a certat,

m-a alintat
şi m-a pedepsit.

M-a ridicat,
şi m-a coborât.

M-a onorat,
şi m-a înjosit.
M-a respectat
şi m-a bârfit.
M-a înălţat
şi m-a lovit.

M-a îndrumat
şi m-a minţit.
M-a bucurat

şi m-a-ntristat.
Mi-a dat de toate

şi
Nimic!

Dar m-a învăţat
că de trăieşti,

eşti fericit!
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Noiembrie

Târziu
noiembrie...

Vântul goneşte
norii,

Crengile plopilor
dansează înalt,
După un cânt

doar de ele auzit.
Iar la fereastra mea
înflorit, din alt timp,

un trandafir
mi-aduce aminte de

La vie en rose....



Lucia Silvia Podeanu

79

Ne]n\eles rãmâne gândul....

Neînţeles, gândul
străbate vibrantele

dantele realizate
de sinaptice reţele.

Se străduie să
găsească drumul

spre clepsidra
cuvântului

potrivit.
Prea multe
necuvinte

tentante îi sar înainte,
colorate

apetisante, dar
neinteresante.

Şi le lasă deoparte
zâmbind.

Rămâne neînţeles gând!
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Pierdere

Gândurile
se pierd în vibrări

de milionimi de
secundă.

Cea mai mare
durere a lumii
ar trebui să fie

pierderea
gândurilor bune!

N-a socotit nimeni
valoarea acestei inestimabile

comori!
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În amintirea unei fabule

Odată oglinzile arătau
valoarea adevărată a firii.

Oamenii
le-au spart,

Şi au lăsat privirii
Doar ce se vede

pe dinafară.
Cu timpul s-a

pierdut formula
oglinzilor de odinioară,

Şi oamenii se socotesc frumoşi,
Doar pentru că

îndeplinesc
proporţiile de zei arătoşi,

Stabilite de antici.
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Deschide ochii

Te-am rugat să vii...
Ai uitat...

De pleci în lume
Deschide ochii

Să vezi, s-auzi ce spune
pădurea ce-o traversezi.

Şi marea,
şi cerul, pământul,

şi râul, şi piatra.
Ascultă ce şoaptă

îngână în zori vântul.
Şi nu uita!

Te-am rugat să vii.
Şi dacă poţi,

pricepe şi focul.



Lucia Silvia Podeanu

83

Pãdurea, iarna...

Cu braţe reci de
zăpadă orbitoare,
fantome dansează.

Trec chiuind
găi flămânde,
spre pradă.
Sub gheaţă

pârâul visează
la vremuri mai calde...
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Genezã

Închis într-o piatră,
Gândul nu ştia că

poate să vadă.
Dalta lovi...

Colţuroasă se
întrezări rotunjimea.
Picura de pe frunte

Grea osteneala.
Dalta lovea...

Desprins,  şi în întuneric şi în lumină,
Gândul vedea !
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Atingere

Atins e de geniu poetul
Ce poartă al lumilor dor.
Şi vai şi-amar de estetul
Ce-nşiră la rime ce mor.

Atinsă-i de geniu iubirea,
Ce-aduce toţi îngerii-n noi
Şi vai şi amar de păgânul,
Ce uşor o azvârle-n noroi. 
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Rugã

Pleacă-ţi ochii !
Privirea-ţi mi-aruncă

porunci!
Aş vrea să-ţi răspund,

dar tu nu poţi
să duci

ispita atâtor dorinţi,
pe care aş vrea

să ţi le spun!
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Moartea trandafirului

În vânt,
un trandafir,

mort de-ngheţ,
se zbate pendulând.

Şi vântul nu-i prea tare
să-i smulgă una, una, din petale.

Şi el se stinge încet,
Un cocoloş inert.

Iar grădinarul îl aruncă-n foc,
Iar focul îl mistuie flămând,

râzând.
Şi nimeni nu l-a auzit

plângând.
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Bunica

Fătucă fiind
în Regat,

Mi-a spus bunica
poveşti şi poveşti.

Iar ochii de lacrimi
i se umpleau,

Când de iubitul Ardeal
îmi vorbea.

De râuri cu sclipiri aurii,
De ape năvalnice
înghiţind bogăţii,

De păduri fără margini
şi hăt,

De câmpii cu lanuri de grâu,
Dar, mai ales,

De neamuri din moţescul Mărgău.
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Acela=i surâs

Copil fiind,
surâdeai.

Ceilalţi, jucăuşi, râdeau.
Tânăr,

acelaşi surâs îţi lumina ochii.
Ceilalţi, nesăbuiţi, hohoteau.

Cu bunătate, bătrân acum,
acelaşi surâs învăluie lumea.

Ceilalţi, înfrânţi, plâng.
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Accident

Un om bătut de gânduri,
trece drumul.

I-atâta şovăire-n
pasul său !

Merge purtat
de viaţa dinlăuntru,

Şi nu-i atent
la veşnica mişcare.
E suficient un pas

şi... nu mai e...
Decât o ultimă suflare !
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Vor ]n\elege

De n-ar fi zăpadă
pe creste,

Am crede c-a venit
primăvara.
Dar vântul

mereu fără veste,
tot şterge

pe unde-am trecut.
Iar alţii pe-aici

de vor trece,
vor înţelege

ce mult ne-am iubit?
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Nevãzuta comoarã

Înzestrat, omul vede
floare, culoare,

mângâie mătasea
catifelei în ploaie.
Adună miresme

în zori,
din grădini

proaspăt stropite.
Gustă plăcerile
lumii strânse-n
pahar de cristal.

Dansează-ntr-o seară
blândă de primăvară,

în acorduri lungi de vioară.
Aceasta e viaţa

de-afară...
În suflet se-adună putere,

din vis,
din dor,

din mânie,
din jale,

din iubire
şi

moarte.
Puţini ştiu să strângă

această nevăzută comoară...
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Poveste

Câte taine sunt
în lume,

De ştiut nu
le-o şti nimeni.
Cât ştie omul
mai puţine,
Cu atât îi e
mai bine.

Când omul ştie
mai multe,

Nu le mai poate cuprinde.
Îşi dă seama

că ce ştie,
încape-ntr-o

pălărie !
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Ve=nicie

Fumul învăluia muntele,
ocrotindu-i veşnicia.

Pieri străpuns
de lumină.

În măreţia lui,
muntele străluci.
Seara veni fumul

efemer, îl înconjură
şi veşnicia

doini.
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În bra\ele tale

Am venit să mă plimb
în grădina

din sufletul tău...
Lângă fântâna ce murmură

cântecul greu,
era adormit Deceneu,

frumos ca toţi zeii.
Nu l-am trezit,

l-am privit.
Era atâta linişte
în braţele tale...

Şi aş fi vrut
să nu mă trezesc

din visare...
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Alt fel de plâns

Copiii plâng fără
lacrimi,

Când mama
nu vine,

Şi brusc e întuneric.
Se scurge un bob...

E plânsul
cunoaşterii.

De şi-a văzut iubitul
pe alta îmbrăţişând,

un val nebun în pieptu-i,
prin ochi amar

curgând.
E plânsul din iubire,

ce are un
dulce - alint.

Pe faţa împietrită
a unui om bătrân,
Sunt şiruri lungi

de vreme,
săpate adânc,

adânc,
Şi sufletul lui

geme.
E plânsul neputinţei.
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Culoarea fiecãrei clipe

Un pictor,
nu mai ştiu eu anume care,

picta acelaşi zid
de catedrale.

Şi-n fiecare ceas
al zilei,

avea altă culoare.
De mă gândesc mai bine,

şi fiecare clipă
are alt gând,

ce-nvăluie în mine
ninsoare de simţire.
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Diminea\ã

Din noapte,
se desprind întâi

crestele
mângâiate de raze...

Pădurea neagră
mai doarme

somnul cel dulce
al dimineţii.

Colinele toate
sunt pline de albul

zăpezii.
Din dragoste curg

lacrimi,
Şi din uitare,

Şi din argintul ninsorii
în lumina amiezii.
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Câ=tigãtorul 

Când ai ajuns
în vârf,
stelele

sunt mai aproape,
şi albastrul
mai greu.

Lângă tine sunt
mult mai puţini,

iar pentru o clipă,
crezi

că vei rămâne acolo
mereu.
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Sfat

Adună ţărână în palmă
şi-nvaţă miracolul lumii,

de a se cunoaşte
mereu şi mereu.

Mângâie scoarţa copacilor tineri,
Rămâi la umbra celor bătrâni,

Şi ţine minte !
Zilele noastre sunt date

să fim tot mai buni.
Ridică privirea la cer!

Sunt milioane de stele...
Visează !

Poate chiar tu
poţi să fii

alături de ele.
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Întrebare

Pretutindeni e la fel cerul...
Departe, inaccesibil,

indescifrabil,
doar pentru cei

ce nu-i văd
misterul,

Nu-i simt parfumul
savoarea, imensul.

Cât e de mare
secunda

din tot universul ?



Anotimpurile iubirii

102

Ini\ierea

Am început
sa te cunosc...

Ai pas uşor,
neauzit,

Şi mângâiere
de granit.

Cu palme reci
Mă strângi...

La început uşor,
Apoi mai apăsat

cu dor...
Cu glas din

ceruri coborât,
îngâni un cânt
de adormit...
Şi eu adorm,

de tot !
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Opre=te-te clipã...

În nemişcarea firii,
Dimineaţă devreme,

Lumea toată e a mea...
Nici o privire

încă nu smulge
imagini din ea.

Ceilalţi încă dorm,
şi chipul tău

e cuprins
de zâmbet în somn.

E clipa în care
 gust fericirea.
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Câte-o minune e-n fiecare zi

În fiecare zi
e o minune...

Raza de soare
ce pe fereastră pătrunde,

Norul vulcanic
ce lumina înghite,

Ploaia ce spală
cu grijă pământul,
Floarea ce-apare
pe ramul golaş,

Zâmbetul pur de copil
pe obraz,

Şi iubirea...
Sunt toate pe lume minuni

pentru mine.
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Rãmâne speran\a

Speranţa,
născută odată,
rămâne mereu,
în firul de iarbă,

în stânca din munte,
în bob de nisip,

în lacrima mării,
în suflet de om

şi suflet de stea,
în răsuflarea

adâncă
din inima mea.
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Qui proquo

Am cunoscut mulţi poeţi
din vedere,

adică le-am văzut operele,
le-am citit,

unele lucruri le-am înţeles,
unele

mi-au străpuns sufletul,
iar cele mai multe

cuvinte
şi-au păstrat

neînţelese înţelesurile.
Le-am lăsat aşa,

şi le-am acordat alte sensuri,
cu care să pătrund înţelesuri

negândite, poate, de poet.
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Acelea=i vise

Cred c-am citit
aceleaşi cărţi,

şi-acelaşi răsărit de soare
am privit.

Ne-a mângâiat aceeaşi apă
glezna la scăldat,

Şi am iubit
aceiaşi ochi de fată...

Eu am plecat,
Tu ai plecat...

Şi-n două zări din lume
ne-am uitat.

Dar dacă sufletele,
le întorci pe dos,

Găseşti aceleaşi vise spre frumos.



Anotimpurile iubirii

108

Tipar

Viaţa nu poate fi
amânată...

Trebuie trăită
când îţi este dată...
Vremea-i o noţiune

abstractă,
de om inventată.

Viaţa este pentru un şir de-ntâmplări,
programată

ca un computer...
Când programarea e terminată,

Viaţa în energie
e transformată.

Şi nu se ştie
când îi vine rândul

să fie
reprogramată.
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Vise

Pentru mine,
toate visele

pe care le-am avut
au fost frumoase.

Unele s-au împlinit,
altele, cele mai multe

inutile, pierdute,
au fost uitate,

scoase de viaţă din minte
şi  risipite în altele,

în mii de fărâme
venite de nicăieri anume,

lăsând însă un parfum
de gând tânăr
şi vechi dor.
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Parfum 

Fericirea-i făcută
din ce porţi cu tine...

Neştiut, nevăzut,
neauzit,

Dar simţind cum te inundă în sine.
Şi nimeni nu o pricepe

prea bine...
E ca un parfum de rodie

gustată întâi,
pe malul albastrului râu.
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Marea speran\ã

Ţi-ai revăzut marea
iubire...

Au renăscut vechi
vise-n privire...

Ai uitat ce-ai trăit
Cât ea a lipsit.

A fost de fapt o clipă finită.
Ce importanţă

că a durat
o viaţă?

Tânără, veşnic tânără,
iubirea e

marea speranţă...
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Dumneaei

Totdeauna e acolo...
Te-aşteaptă,

râde de tine, chiar şi plânge,
Te-aşteaptă,

te lasă să fii beat
de iubire, de putere, de rău.

Te-aşteaptă mereu...
Şi-ntr-o zi,

Când înţelepciunea pare a fi cucerită,
Te ia uşor de o aripă

la o plimbare,
printre ierburi, printre copaci,

printre stele,
pe o cale fără scăpare...
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Amintiri

Plecată pe unde,
o lebăda albă

îşi cântă sfârşitul...
Iar cântecul ei,

cu putere se înalţă
tulburând liniştea

de septembrie.
În singurătatea albă,

năvăleşte tăcerea,
şi umple de forme
ciudate - ncăperea.

Vin lângă tine
iubiri uitate,
şi prietenii,
şi tinereţea

râzând pe sub
tei argintii.

Şi-ncepi să zâmbeşti,
Şi din oglindă

doi ochi albaştrii
măsoară încăperea...

Când în lung,
Când în lat...
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Destine

Nu e dreptate
sau nedreptate...

Sunt doar destine frânte,
în lumina-n care

nu încape
zbor prea înalt

sau târâit de
şarpe...

Prea multe legi, scornite
de minţi seci,

încorsetează omul.
Şi, ca Icar apropiat

de soare,
unui biet muritor

nu-i este dat
să zboare.

Iar unde va pica,
nu-i apă lină,

nici sărată,
din toate lacrimile amestecată.

E doar o groapă,
în care mulţimea proştilor

e adunată !
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Doinã 

Apele poartă-ngânând,
sclipire de aur.

Pădurea se leagănă-n vânt,
murmurând un cânt

neîntrerupt.
Şi raza se cerne-n
culori, luminând

imensitatea mărilor
de grâu şi de apă.
E atât de frumos

acest pământ
românesc!

De ce l-aţi vândut?
De ce îl părăsesc
copii şi feciori?

Doar munţii rămân
să aştepte

întoarcerea lor...
Căci cei bătrâni,

cu ochii în lacrimi,
cu durerea în suflet,

mor.
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Pentru Mihai

Amarul greu al
celor rele,

Se duce-n locul lor
din stele.

Şi-amarul cade
negru-n el...

Lumina-n nemurirea ei
se-ntoarce iar şi iar, mereu...
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Din iubire

Din iubire pentru
ochii ei,

s-au scris poemele.
Din iubire pentru

viaţă,
s-au înălţat piramidele.

Din iubire pentru
perfecţiunea unui trandafir,

s-au sădit grădinile.
Din iubire pentru

ape,
s-au construit corăbiile.

Din iubire pentru
putere,

s-au iscat războaiele.
Câtă iubire ne trebuie oare,

să ucidem ce
am născut din iubire?
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Vindecare

Am izgonit fărâme, fărâme,
durerea.

Am aşteptat
să crească speranţa.

Nimic nu a venit...
Dar lumina de vară

E-atât de caldă,
C-a vindecat
Timpul rănit!
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Dezamãgire

Mi-ai prăjit visele
în gheaţa

din privirea ta.
Mi-am înecat

dorinţele
În seceta mângâierilor tale.

Mi-ai siluit visele
în otrava cuvintelor fatale.
Pe care sân mai dansează

străluciri de paftale?
Adună-le cu mâinile goale,

şi mângâie sânul,
ca piatra de tare.
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Noli me tangere

Pitagora n-a murit
de sabia soldatului roman...

El, soldatul,
s-a născut căpetenie
a tuturor neştiuţilor,

neinstruiţilor,
dar ucigaş iscusit.
Pitagora a rămas

în unghiul ascuţit din stea,
aşezat de Gaudi pe

catedrala sa,
în sfera lumii de la Geneva,

dar, mai ales,
în proporţiile

complementare
din inima mea şi a ta.
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Atâta luminã...

Închise în semne,
Pe portative sunt cânturi.

Le smulge arcuşul,
plimbându-se iute pe coarde,

şi pianul
mângâiat de degete fine.

Atâta lumină de unde vine?
Din energia cu care

vibrează aerul?
Din sufletul celui

ce-a înşirat semnele?
A celor ce ating coardele?

Sau a celui ce ascultă vrăjit?
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Flori de sânziene

S-au întâlnit pe malul unui râu.
Ea, tânără fecioară,

El, flăcău.
Au picurat galbene miresme

din florile de sânziene,
şi-au zâmbit,

în jur nu mai era nimic.
Doar minunea iubirii din florile verii,

strânsă-n albastrul privirii.
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Zbor

Dacă zbor,
Mă afund într-un gând.

Şi pornesc,
ca un nor călător,

pe pământ
să găsesc

fericirea plângând.
Dacă mor, toţi rămân suspinând.

Eu aştept să aud
dimineaţa râzând,

florile înflorind.
Dacă mor, dacă zbor,

văd mereu
trandafirii-nflorind.
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Blojii*

Dănţuiesc feciorii
în lumina răsăritului de vară.

Clopoţeii nojiţelor ţin ritmul de-aseară...
Starostele-i priveşte sever,
Mutu-i pândeşte-n ungher.

Şopteşte şi ţipă arcuşul,
Tăcerea din ei e deplină,

Doar vârful opincii
atinge pământul.

Învăţul continuă ritmul.
De cade vreunul,
măciuca loveşte.

Tăcerea-i deplină,
doar arcuşul vorbeşte.

Venit-au feciori
neştiind ce-i durerea.
Trecut-au trei nopţi

şi-ncă trei,
Cad râuri de apă

din ei.
Arcuşul boceşte,

doineşte, horeşte,
în ritmuri de bardă.

Copiii de-aseară,
sunt acum

voinicii cu barbă.

* obicei asemănător căluşarilor,  specific zonei Novaci
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Trãitor

Cine se naşte,
are bucuria 

de a cunoaşte,
a şti,

a auzi,
a iubi,

dar mai ales
de a muri,

de a trece dincolo de zidurile
vieţii exterioare,

de a înţelege
foile de ceapă 
existenţiale.
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Inocen\a

Iubire inocentă 
şi plăpândă,

De ce ţi-e zâmbetul atât de trist ?
Te-a speriat privirea lui

flămândă
şi sufletul pe dată

ţi-ai închis.
Iubirea nu se naşte-n

două inimi,
decât o dată

într-un milion de ani. 
De aceea-n propria iubire

noi ne zbatem,
Şi n-avem arme 

să ne-mpotrivim.
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Armindeni

În noaptea de Armindeni
S-au cununat alunii.

Din chingile de gheaţă din ceruri,
curg din nouri stropii grei,

să cureţe pământul.
Peste ogoarele de grâu,

trec turmele de oi
la împrourat.*
Şi fetele adună

smicele în mănunchiuri.
Şi atâta dor de viaţă
pe poarta primăverii

a intrat.

împrourare (reg.) = păşunarea grâului pentru a înfrăţi în noaptea de 
Armindeni



Anotimpurile iubirii

128

Cearta

Mirarea şi teama
Stăruiau pe obraz

de copil.
Ochii de un albastru rar,

căutau sprijin
în zadar.

Doar mustrarea întuneca aerul pur.
De ce cred cei maturi

că au drepturi mai mari,
Când în mintea lui,

încap lumi,
la care cei mari
nici nu au visat?
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Minune

Avem trăsături comune.
Da, fiecare e o minune irepetabilă,

ce face anume posibilă
apariţia omului unicat.

Desigur, steaua
în care a urcat iubirea
cu care a fost zămislit,

zâmbetul ce întâi
i-a fost dăruit,

şi tainele ce l-au cuprins,
cu dor nestins.
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Întrebare

Cine sunt eu ?
Un mărăcine

înfipt în degetul tău,
când încercai 

să aduni piatra,
ca să dărâmi păcatul

ce stăruia în mintea ta.
Şi mai sunt

zâmbetul stelei 
dintr-o constelaţie nedescoperită,

când o nouă iubire,
aici pe pământ, se–nfiripă.
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Cântec

Casa mea e-ntr-o grădină,
Şi-n grădină sunt mulţi pomi.

Fiecare poartă cuiburi
nestricate de vreun om.

Păsări vin
să-şi scoată puii,

apoi cântă
şi ne-ncântă.

Şi-apoi toamna fug
hai-hui,

către soare-n 
alt tărâm.
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Teama

Uneori mă amăgeşte
un cuvânt.

Alteori mă trezeşte
o pală de vânt.

Mă surprinde o clipă,
un amănunt.

Mă încântă zborul
dintr-un avânt.

Nu uit niciodată să nu-mi las
gândurile în labirint.

Dar dacă voi uita 
gândul de început,

atunci e posibil
ca totul

să fie pierdut.
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Chemare

Vino într-o zi
din vreme,

Fără vorbe şi dileme,
Să privim

încet, alene,
Negrul undelor din plete,

Neaua albă din obraz,
Şi năsucul plin de haz.

Să-nvăţăm că 
taina noastră,

Scrisă în privire-albastră,
N-o s-o desluşească-n veac,

Nici un mag! 
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Tabel cronologic

1942 – S-a născut la Focşani, judeţul Vrancea, la 
29 iunie, din părinţii Floarea Rauca şi Mărgărit 
Tudor, al cincilea copil din cei şapte ai familiei.

1949 -1960 – Cursurile gimnaziale şi liceale  - 
Liceul Alexandru Ioan Cuza din Focşani.

1960-1961 – Facultatea de Limba şi Literatura Română - Iaşi,  
Universitatea Alexandru Ioan Cuza.  

1961-1965 – Bucureşti, Facultatea de 
Limba şi Literatura Română.

Studiază cu George Călinescu, Tudor 
Vianu, Zoe Dumitrescu Buşulenga, Eugen 
Simion - profesori renumiţi.

1964 – S-a căsătorit cu doctorul Grigore 
Podeanu, cu care a fost împreună 44  ani, până în anul 2008, la 
moartea acestuia.

Din 1965 –  profesor de limba şi literatura 
română, Liceul Teoretic Novaci, judeţul 
Gorj,  activitate didactică - 35 de ani.

1981 – Profesor gradul I -  lucrarea 
“Folclorul obiceiurilor în legătură cu 
moartea, în zona Novaci”, studiu publicat 
în anul 2004, în volumul “Izvoare de 
frumuseţi – datini, obiceiuri, ritualuri”. 
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Însemnãri de cititor

… O cunosc pe Doamna Profesor Lucia Silvia  Tudor Podeanu...
Dintotdeauna!

Doi ochi albaştri şi părul lung, blond…Un zâmbet cald, 
mereu optimist…O vorbă bună şi speranţă!…Perseverenţă, 
tenacitate, puterea de a o lua de la început…Romantism, 
idealism….Fericire…

În livada cu meri a Doamnei Profesor Lucia Silvia  Tudor 
Podeanu am citit Shakespeare, pentru prima dată, în clasa 
a – VII – a…

Acolo l-am cunoscut pe Darie Novăceanu (Aurel Mituţoiu 
– ataşat cultural al României la Madrid în anii 1990, care 
a editat operele complete ale soţilor Ceauşescu în Spania, 
a tradus Gongora şi Gabriel Garcia Marquez – “Toamna 
Patriarhului”, “Un veac de singurătate”) şi pe soţia sa, Miruna 
Popescu, stând la poveşti, în jurul focului, în noapte albastră 
de vară, cu câinii de vânătoare în jurul nostru, mâncând 
mistreţ şi căprior….

În casa din Novaci am întâlnit specialişti în literatură, 
medici, ambasadori, pe malul Gilortului, la poale de Parâng, 
la păstrăv pe jar….Acolo şi-au petrecut clipe de relaxare 
ambasadorii culturali în România ai Argentinei şi Braziliei 
în anii 1970, ai Mexicului în 1982, Ministrul Sănătăţii 
în anii 1965 – 1970, scriitorul Ion Brad şi Ambasadorul 
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Greciei în România în 1974, Prof. Dr. Ţurai, Prof. Dr. Octav 
Diaconescu, Prof. Dr. Lupu – medic chirurg, Prof. Dr. Ştefan 
Ghelase din Craiova, Prof. Dr. Gheorghe Mustaţă şi echipa de 
medici chirurgi, echipa de ingineri proiectanţi  de la Porţile 
de Fier, Domnul Popescu şi echipa de specialişti din Bucureşti 
şi Craiova din cadrul M.A.N., ambasadorul României la Paris 
în perioada 1985 – 1989, Domnul Valeriu Vasile Tudor….În 
prezent vine des arbitrul Dan Alexandru Tudor, cu echipa de 
arbitrii colaboratori…

În clasa a – VIII –a am învăţat ce înseamnă o analiză 
literară, expresiile “…a pune în lumină” şi “…este o cameră 
de rezonanţă….”….şi mi-am luat zborul…spre Alba Iulia, 
Timişoara, Cluj Napoca – Concursurile Naţionale “Mihai 
Eminescu”, Olimpiadele Şcolare din clasele a - VIII – a, a – 
IX – a, a - X – a, fazele pe ţară, anii 1984, 1985, 1986, 
finalizate cu premii şi menţiuni, cu diplome cu semnăturile 
Distinsei Doamne Zoe Dumitrescu Buşulenga…

La gura sobei am deprins tehnicitatea unei analize gramaticale 
corecte şi metodologia efectuării unui comentariu literar pe 
text la prima vedere. M-a sfătuit să am răbdare, să îmi 
repet că am timp să finalizez, să fiu calmă, să-mi controlez 
emoţiile, să mă poziţionez pe unda succesului şi excelenţei, 
să fiu un performer….Evoluţia literară personală a continuat 
cu tabăra de etnografie şi folclor de la Livada – Satu Mare, 
1986 şi dorinţa de a urma Facultatea de Limbă şi Literatură 
Română – secţia Etnografie şi Folclor – Timişoara, pentru 
care am început să învăţ…Bacalaureatul din 1988, promovat 
cu media 10, a constat şi dintr-o probă orală şi una scrisă 
la Limba şi Literatura Română – “Dacia Literară. Momentul 
1948 în literatură”….

Un alt moment important în pregătirea mea literară a fost 
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reprezentat de cronicarii români. Doamna Profesor m-a 
învăţat să gândesc metodic interpretarea contextului, un 
ideal transfigurat literar şi ancorat istoric în spaţiu şi timp...
să descifrez motivaţiile profesiunilor de credinţă…Am înţeles 
că literatura orchestrează matematic.…şi că performanţa 
“umană” literară presupune o pregătire şi o gândire de tip 
“real”.

Viaţa şi-a urmat cursul….Am absolvit “Liceul Pedagogic” din 
Constanţa, am lucrat învăţătoare la Şcoala 16  - Constanţa 
2 ani, am urmat cursurile Facultăţii de Medicină Generală 
(1990 - 1996) şi de Psihologie (1999 – 2003), Masterat de 
Psihoterapii Cognitiv Comportamentale – Bucureşti ( 2003 
– 2005), Masterat de Management Sanitar (2008 – 2009), 
Rezidenţiat Medicină de Familie 1 an şi Epidemiologie (2002 
– 2006), Competenţă în Ultrasonografie Generală (2009), 
doctorand anul II (2010 – 2011)…Am lucrat 1 an la Saraiu 
– Stejaru – Dulgheru medic de familie (1997 – 1998), 4 
ani într-o policlinică privată (1998 – 2002) – serviciul de 
urgenţă, medicină generală şi medicina muncii, am predat 
la studenţii anului VI Sănătate Publică (2007), la Colegiul 
Sanitar Postliceal (Sociologie, Psihologie, Etică, Microbiologie, 
Igienă), am colaborat 3 ani la Bucureşti cu o instituţie de 
ocrotire a copilului în calitate de psiholog, am funcţionat 
aproape 1 an ca psiholog organizaţional la Curtea de Apel 
Constanţa (2007 – 2008). În prezent sunt medic specialist 
epidemiolog, medic şef S.P.C.I.N. la Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase Constanţa.

…De curând am aflat că este poetă!….

…Puţin timp în urmă a început să îmi citească poezii proprii 
la telefon!….



Lucia Silvia Podeanu

139

...Şi am descoperit o altă ... Lucia Silvia Tudor Podeanu!… 
Poeta!… Sensibilă, emotivă, charismatică, un lieder de 
opinie!…creativă, discretă, elegantă, rafinată, meticuloasă, 
obiectivă, critică, luptătoare, sinceră, directă, tristă, 
metodică, convingătoare, realistă, răbdătoare, deschisă, 
modestă, harnică, ironică, cinică, cu umor…Un stil fluent, 
coerent, flexibil, selectat, subtil, accesibil, limpede, cristalin, 
spontan, reconfortant, un moment de respiro, o construcţie 
seducătoare, de înaltă claritate, cu straturi psihanalitice 
sedimentate diverse – hazlii, dramă, dramoletă, nevroză, de 
mare expresivitate….Lectura se potriveşte oricând, se citeşte 
uşor. Personalitatea poetei transpare stenică şi tonică cu un 
grad de expertiză şi excelenţă pe un fundal dramatic, cu 
aspecte cenuşiu monotone.

Eleganţa exprimării, respectul pentru OM, integritate, 
dăruirea, experienţele vesele, triste, zguduitoare, zbuciumul 
timpului… zâmbesc din buchetul de versuri!

Influenţele folclorice regionale se fac simţite la tot pasul…
uneori rime naïve de tip popular şi filon folcloric iradiind 
candoare…conturând ideea filosofică, care este în prim plan!…
îngemănate cu cristalizările filosofice, rod al maturităţii şi 
experienţei de viaţă, pozitiv – negativ, luminos – înnegurat….” 
Am pornit de la un fapt de viaţă, exprim un sentiment şi 
un gând, un sfat!” spune Doamna Profesor. Un suflet de 
adolescentă îndrăgostită rostind cu înţelepciune gânduri de 
matur!…



Anotimpurile iubirii

140

v
Cuvântul “iubire” este cheia volumului de poezii… Mijloacele 
poetice sunt diverse:

• verbe la trecut: “…te-am aşteptat”. Poezia se aliniază cuminte 
sub semnul aşteptării – “…Eu te aştept! Dar tu nu ai timp să 
vii!…”

• verbe la prezentul continuu indicativ sugerând putere, forţă: 
“…bat, mulţumesc, ţâşnesc, zguduie, năvălesc, spintecă, 
sfărâmă, învie…” Verbele se preling, cad, curg, se scurg, în fugă, 
aprig…

• orchestraţie a adverbelor de timp, de loc, de mod…. şi 
prezenţa repetiţiilor, aliteraţiilor: “…pretutindeni, alături, 
pururea, să cadă toate toate, duium – duium, plânge – plânge 
– plânge, rând pe rând, iar şi iar, hai - hui…” direcţionând spre 
probabilitate, posibilitate – “ Poate timpul…”, “…în fiecare 
dimineaţă te aşteaptă….mereu, mereu şi încă o dată…”

• epitete, comparaţii, metafore, personificări – “Regele Ielelor, 
Demonul Şoselelor…”, hiperbole, alternanţa sugestivă a 
singularului cu pluralul…

• cuvinte cu rezonanţă pozitivă: “…seninul, extazul, adevăr, 
curatul, eternitatea veşnică iubire, astru, înaltul, slavă, foc, 
noroc, surâsul, vioi, splendoarea, soare, a sclipi, lumina, 
fericit, vesel, admirată, fragilă, gingaşă, înmiresmată, 
sărbătoare, frumosul, candoarea, mărgăritar, sidef, tandreţea, 
miracole, dragoste, dor, mângâierea, îndrăgostit, intuiţie, 
totală, năvalnică, pământul, rostul, inimi, rugăminte, suflet, 
profund…”
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• prin antiteză, cuvinte cu accente sinistre, triste, melancolice, 
ce produc disonanţe cognitive şi afective: ”….posomorât, 
ferecat, nedumerirea, risipit, amestecat, frică, ură, rău, 
minciună, estompat, închis, scoică, ascuns, adânc, jale, sărac, 
îngrădiri, gunoi, incinerat, mezat, ceaţă, oftat, supărat, 
posesiune, stăpân, ploi, poveri, rănit, amarul, vis frânt, 
moarte, cădere, noroi, deznădejde, neputinţă, cenuşă, 
amăgire, renunţare, nedreptate…eternitatea este înlocuită cu 
clipa…” Este o poezie a singurătăţii, depresiei, travaliului de 
doliu, memoriilor, amintirilor, ideilor, îndoielilor, credinţelor, 
iubirilor, gândurilor, dorinţelor, Dumnezeilor, abandonărilor, 
cuceririlor, înfrângerilor şi viselor, trădării, minciunii….

• proiecţie în natură asupra copacilor şi pomilor – “…cireşul 
de mai, mărul de la fereastră, tei argintii, aluni, cireş bătrân, 
stejar auriu, nucul născut în secolul trecut…”, florilor – “…flori 
perechi, crizanteme, floare de cais, trandafir, flori de sânziene, 
magnolie, zambilele…” – răzbate motivul căutării perechii – 
“…În lume porunca e veche: orice fărâmă să aibă pereche!…”, 
fructelor – “…struguri zemoşi, strugurii de porfiriu, cireşe 
de leac…”, cerealelor – “…grâul de iarnă…”, păsărilor – păun, 
vrăbii, pasărea albă, Phoenix, uliul neînvins, piţigoi, lebăda 
albă…, animalelor – pisoi, linx, şarpe, turme de oi, imobilismul 
pietrei – “…închis într-o piatră…stânci…castelul de piatră…”

• sugerarea senzaţiilor vizuale prin trasarea unor tuşe de 
culoare, tonuri cromatice, nuanţe, pe anumite lungimi de 
undă, corespunzând vederii diurne fotopice sau nocturne 
scotopice, într-un anumit câmp vizual – “…imagini smulse 
din privire, neaua albă din obraz, negrul undelor din plete, 
singurătatea albă, galbene miresme, albastrul privirii, aripi 
albe, tei argintii, fructul înnegrit, albastrul, culorile mării, 
negre întâmplări, stejar auriu, întunericul nopţii, griul, nimb, 
culoarea, negritele muri, raze de argint, umbră, lumină, auriul 
din soare, aură strălucitoare, lumină de aur, lumină intensă 
aurie – albastră, nor de zăpadă,  lumea-i gri, iubire cenuşie, cer 
de leşie, pasăre neagră, ninsoarea prea albă, ale universului 
mări albastre, sutele de ochi din coada păunului, se închide a 
ochiului petală, luceşte, splendoare, cupa de lumină, alb colţ 
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de piatră, albul cel mai pur, azur, albă pasăre, lumină de astru, 
dalbe mărgăritare, a smălţuit cu albastru, pădurea oglindită-n 
ape, lebăda albă, strugurii de porfiriu, cer arămiu, necuvinte 
colorate, apetisante, totul e gri, pământiu, nici alb, nici galben, 
nici roşu, nici violet, La vie en rose…culoarea fiecărei clipe, 
un pictor picta, zăpada orbitoare…gândul poate să vadă, 
surâdeai, surâs, nevăzută comoară, cristal….pădurea neagră, 
albul zăpezii, argintul ninsorii….“ Roşul produce excitare, 
aprindere, însufleţire, activism, mobilizare, agresiune, 
vivacitate asociativă, căldură, apropiere, galbenul – intimitate, 
tandreţe, satisfacţie, admiraţie, verdele – linişte, împăcare, 
relaxare plăcută, echilibru, inspiraţie, albastrul – seriozitate, 
sentimentalism, dor, nostalgie, tendinţă evocatoare, 
spaţialitate, pace, negrul sugerează reţinere, nelinişte, 
depresie, introversiune, compasiune, albul expansiune, 
suavitate, puritate, robusteţe, răceală. Legile socio – culturale 
au integrat vizual coduri estetice şi semantice în evaluarea 
culorilor şi formelor, sensibilitatea vizuală fiind premisa celor 
mai bogate şi puternice emoţii estetice şi simboluri. Flash-uri 
intermitente şi succesiuni cu frecvenţe temporare, funcţie de 
saturaţie şi luminozitate, senzaţiile propuse sunt acromatice 
– alb, negru,nuanţe de gri şi cromatice de undă lungă – roşu, 
medie – galben, verde, sau scurtă – violet, indigo.

• abordarea sensibilităţii gustative – “…ai băut cupa, gust 
fericirea, dulce, struguri zemoşi, noapte amară, dulcele dor, 
marea lumii de amar, pline de fiere, unse cu miere...amarul…” 
gustativul vectorializează în plan secund: “…dizolvă…, gustul 
puterii săvârşind controversate fapte…gustă plăcerile, dulce 
alint, ochi amar, somn dulce…” Conform modalităţii, gusturile 
propuse sunt pure – dulce, amar şi raportat la calitatea modală 
intraclasă, fără ierarhizări de intensitate de tip crescendo, 
descrescendo. Senzaţiile gustative îndeplinesc o funcţie 
de cunoaştere şi informaţie poetică aici, cu rol de reglare şi 
adaptare afectivă.

• ancorarea în auditiv – “…auzi cu inima mai bine, glas, pas 
neauzit, îngâni un cânt de adormit, portative, arcuşul, ascultă 
vrăjit, clopoţei, mutul boceşte, şopteşte, horeşte, doineşte, 
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ritmuri de bardă, ţipă, tăcerea, bat ritm, ciocănit în noapte, 
strigătul păunului, dialog, tril….s-aud din izvoare, cânt 
necontenit, cântecul nesfârşit se aude …hohoteau, neauzit, 
strigă în gura mare…te va auzi cineva… ”, instrumente – “…
pian, liră, coarde, strune, acorduri lungi de vioară, doini, 
doină, murmură cântecul greu…”, gerunzii de tipul “cântând, 
râzând, plângând… “ Efectele psihofiziologice acompaniatoare 
au consecinţe asupra dispoziţiei afective, echilibrului 
funcţional intern şi capacităţii de lucru. Sunetele sugerate au 
intensităţi, înălţimi, durate, periodicităţi sau aperiodicităţi, 
variaţii ritmice diferite, timbru sau culoare, amplitudini 
şi faze, forme diferite, vibraţii armonice sau disarmonice, 
tărie, timbru, frecvenţă, intensitate, grad de complexitate – 
simple, complexe, luminozitate, claritate diferită a sunetelor... 
Efectele pozitive potenţează şi optimizează, îmbogăţesc 
tonusul şi echilibrul psihic, relaxează şi atenuează focare 
tensionale, supărare, depresie, stimulează asocierea de idei, 
fluxul imaginativ, capacitatea generală de lucru. Ritmicitatea 
determină relaxare, euforie, accentele minore şi vocalele 
„u, ă î” induc trăiri pesimiste, influenţele majore şi vocalele 
„a, e, i” - trăiri vesele, optimiste, cuvintele funebre provoacă 
duritate, tristeţe, disperare, natura – foşnetul copacilor, 
susurul izvoarelor, ciripitul păsărilor – produce efect relaxant, 
liniştitor, predispunând la contemplare şi visare... Auzul verbal 
fonematic şi cel muzical au rol în estetizarea şi semantizarea 
poetică – schemele logico gramaticale.

• olfacţia, sensibilitatea odorizantă, mirosul este o preocupare: 
“griul înmiresmat, miresme…seară parfumată…parfum de 
crizanteme din străbuni…” – cu ancorare pe axul arborelui 
genealogic. Psihofiziologic sunt mirosuri plăcute, agreabile, 
tonifiante, semnificaţia emoţională conştientizându-se 
simultan cu tonalitatea şi modalitatea mirosului.  Mirosurile 
propuse se încadrează în clasificarea din 1924 – Henning: de 
fructe, flori, preanice – migdale, cadaverice şi torefacte – cafea 
arsă şi în clasificarea Zwaardemaker, 1914: eteric, aromatic 
– preanic, migdalate, anasonice, balsamice florale vanilice, 
moscoambroziace, haloide, torefacte – cafea arsă, caprilice, 
narcoide, cadaverice.
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• plonjare în proprioceptiv - kinestezic – verbe  poetic “grele” 
, de forţă, bruscheţe, semnificaţie, conturând Eul Fizic, pe 
dimensiunile greutate, volum, mărime, grad de tensiune, 
contracţie – “…apleacă, cade, se surpă, se pleacă capul…dalta 
lovi…se zbate strâns în funii…dezbrace…preschimbă…te 
apucă…grea osteneală pendulând…”, epitete – “…vis frânt…
vânt tare…”, comparaţii – “…grei ca plumbi…grea de culoare…”, 
“…palme reci, rugăminţi fierbinţi, gheaţă, îngheţat, cald, greul 
albastrului, încovoiată, profund…, senzaţie de plutire – “…aripi 
uşoare, pas uşor, alină, legănat, dislocat, plutea, încet, valsau, 
dizolvă, mângâiere…valsul vântului…valuri, dune…în hori 
dănţuind, …fantome dansează…sunt îmbrăţişaţi…dansează 
înalt”, vibraţii cu acţiune pe componenta echilibrului şi 
vestibulară, elemente de tipul poziţiei, relaţiei, rectiliniului, 
ortoclinostatismului, redresării – “…cutremur…vibrări de 
milionimi de secundă…”, frecvenţe, accente poetice atacând 
surprinzător proiecţiile corticale  ale inconştientul vestibular…
unde…senzaţii tactile termice abstractizate – “…picuri reci, 
braţe reci, toamne reci, căldura iubirii, rece povară, nisipu-i 
rece, lumina lunii glaciară, vremuri mai calde…foc…” Tactil 
preponderent, protopatic - difuz – vag - grosier şi epicritic – 
fin – discriminativ – înalt specializată, cu hipo şi hiperestezie 
– “mângâie mătasea catifelei… atingere… mângâiere de 
granit... mă strângi, uşor, apăsat...” Senzaţiile cutanate reflectă  
materialitatea şi substanţialitatea obiectuală externă – 
consistenţa (solid, vâscos, lichid), duritatea, substanţialitatea, 
rugozitatea (aspru, neted), greutatea, temperatura...Contururi, 
direcţii, cruci, linii directoare… Algic: “…durere, dureros… 
Ucigaşul fără voie al celor 1000 de visuri este…durerea!”  
Suferinţa fizică este de fapt o durere cronică! Sensibilitatea  
viscerală organică, interocepţia,  funcţionează pe două nivele 
– inconştient specific şi conştient nespecific.  Visceroestezia 
la atingere şi presiune, termoestezia organoceptivă, 
chemorecepţia diferenţiată, sensibilitatea organică algică şi 
infecţioasă sunt abordate fluid... fatigabilitatea este o stare de 
epuizare energetică, desemnând nevroză de suprasolicitare, 
travaliu de doliu, sindrom neurastenic, mecanisme de apărare 
– coping....Informaţia proprioceptivă, kinestezică are rol 
în schemele mentale de orientare în spaţiu şi traiectoriile 
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motorii, autoperceperea fizică, orto - stereognozie.

• senzaţia de foame - saţietate – “…flămând…”, metabolică, 
determină un apetit global, difuz, nediferenţiat şi unul 
structurat, obiectual – orientat şi în plan psihic perceperea 
golului, vidului, vagului.

• proiecţie abstractă şi indirect percepută în timp – momentele 
unei zile: “ …zori, răsărit, dimineaţă, miezul zilei, amiază, seri, 
aseară, înserarea, noapte, moment, ceas…într-un timp din alt 
veac…”, lunile unui an – “…octombrie, aprilie, moare dup-o lună, 
iunie, noiembrie, septembrie…”, succesiunea anotimpurilor 
– moartea şi iubirea valsează în vară, primăvară, iarnă, 
toamnă, - scurgerea orientată şi ireversibilă a temporalităţii 
obiective fizice şi subiective psihice depinzând de factorii 
personalităţii…proiecţie în spaţiu, perspectivă – “…lumină, 
cerul, norii, marea, văzutul, nevăzutul, ştiutul, neştiutul, înalt, 
abis, adânc, stânci…dincolo de dune…aproape de ocean…cu 
fruntea în nisip…”, istoricitate – “…alte secole uitate, acelaşi 
vechi pământ care are acte-n alte state, feudă, Regat, Ardeal, 
moţescul Mărgău ( Cluj – Huedin – Călăţele)…”, generaţii – “…
străbuni…”, naţii, realitate, mişcare, materie – “…substanţă, 
spirit, duh şi întrupare…”, conştiinţă, univers…”…puteri 
nucleare în cuanta mereu schimbătoare…univers astrologic al 
orbitelor…”, localizare geografică – “…pe vârfuri de Parâng…
Novaci…zăpada străluceşte pe Parâng….munţii au azi culorile 
mării…meleag…”, obiceiuri şi tradiţii – Blojii! – se conturează 
o hartă topografică mentală şi a orizontului spaţial, puncte 
cardinale – fixaţie şi obsesie a apusului. Pendulare între 
inconştient şi conştient! Se obţine astfel o homeostazie 
poetică!

• elemente de semiotică, semiologie, simbolistică – “…heraldice 
semne săpate în zid…”, sinestezie, sincretism, sinergie: “…
savoare, mister, magie, miresme…” Simbolistica puterii: 
“…putere de mugur, puteri suverane, sceptru de putere, 
gustul puterii săvârşind controversate fapte….” Maestră 
a liedershippingului. Potenţialitatea incumbă în mugur 
renăscut, în mugur înflorit… Simbolurile inconştientului 
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colectiv: “…mare, ocean, adânc, abis, profunzime, unde, dune, 
valuri…”, spaţiul mioritic de alternanţă vale - deal evocat de 
Lucian Blaga. Simbolul frecvent al oului Zen – “…Sparge toate 
învelişurile în care te-am ferecat…”.

• analiza titlurilor este sugestivă – “Expoziţie de pictură” 
surprinde condiţia statică de contemplare în calitate 
de spectator al vieţii, efemeritatea clipei, “trecătoare, 
lunecătoare”…

• versurile propuse sunt foarte asemănătoare cu poezia asiatică, 
esenţializată, sublimată…O poezie – o idee!

v

1. Dar vrerea nu-i totuna cu puterea!

2. Fiecare cuvânt are un teritoriu cucerit!

3. Dar nu mai mi-e frică de moarte!

4. Realitatea nu se dezvăluie decât foarte rar, unora aleşi!

5. Mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să trec prin 
viaţă!

6. Unii vor să trăiască ce am pierdut!

7. Alţii vor să încerce ce niciodată n-am avut!

8. Tot mai puţini în jurul mesei suntem şi tot mai mulţi 
veghează în alte zări!
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9. Fiecare-şi scapă sufletul de vină!

10. Îndură-te, Doamne, de OM!

11. Eşti timp şi putere din veacuri trecute!

12. Toamnă, de ce ţi-ai pierdut farmecul neîntrecut într-o 
toamnă?

13. Fiecare a priceput iubirea cum a vrut!

14. Oamenii strâng în fiecare clipă înc-o vină!

15. Oamenii? Ciudate fiinţe, concentrări de energii necunoscute 
încă!

16. Unde e mintea şi unde-i puterea?

17. De unde-i puterea din mine?

18. Prea multă nedreptate pe acest pământ!

19. Viaţa nu are răbdare să suporte iar un prost!

20. Viaţa-i pentru lucruri bune, nu de azvârlit în drum!

21. N-ai făcut nimic în lume, nici un bine n-ai adus, ai trecut pe 
lângă tine cel ce ar fi fost!

22. Unde ai plecat, vis îndepărtat, spulberat de vânt, visul este 
frânt!

23. Timpu-ntr-o noapte a devenit bătrân!

24. Poate Timpul, cu timpul, să mă ajute de tine să uit!

25. Trădarea în iubire din iubire s-a născut!

26. Rămân dureri de care nu ne despărţim!

27. Oricât de mult iubire-a fost trădată, ea şi-a păstrat esenţa 
nepătată!

28. În care suflet a încăput oare, nimbul iubirii totale?



Anotimpurile iubirii

148

29. În lume porunca e veche: orice fărâmă să aibă pereche!

30. În mâini cu sceptru de putere, averile lumii să-i fie avere!

31. Există-n fiecare un ciob de diamant, numai că în carate nu 
toţi suntem la fel!

32. Îngheţat trandafirul zâmbeşte!

33. Cu inima mai bine auzi, legea nepătrunsului pătrunzi!

34. Iubirea pentru fiecare e-un dat!

35. Timpul se preschimbă din toamnă în iarnă. Până dimineaţă 
natura toată vorbeşte altă limbă!

36. Rămâne roata vieţii şi a morţii taină!

37. Chinul dorinţei arzătoare de a-şi împlini destinul!

38. Adânc simţea că toate ale lumii sunt nimic!

39. Aştept să mor în fiecare noapte!

40. Visele niciodată nu pier!

41. Parcă folosesc cuiva ideile izvorâte din stropii din mine 
căzuţi?

42. Ucigaşul fără voie al celor o mie de visuri este…durerea!

43. În zece limbi diferite a apărut ideea unei enigme!

44. În noi însă, pentru tine, Dumnezeu a adormit!

45. Uită de tot ce-ai dorit şi fii fericit pentru ce ai primit!

46. Drumul către stele doare!

47. Nu se poate să aştepţi mereu ca cineva să îţi tot dea, chiar 
dacă-i Dumnezeu!

48. Cea mai mare durere a lumii ar trebui să fie pierderea 
gândurilor bune!
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49. Oamenii se socotesc frumoşi doar pentru că îndeplinesc 
proporţiile de zei arătoşi stabilite de antici!

50. De pleci în lume deschide ochii! Să vezi, s-auzi ce spune 
pădurea ce-o traversezi, marea, cerul, pământul, râul, 
piatra, vântul, focul! – îndemn la atenţie, conştientizare, 
“awearness”.

51. Fiecare clipă are alt gând!

52. Când ai ajuns în vârf pentru o clipă crezi că vei rămâne 
acolo mereu!

53. Zilele noastre sunt date să fim tot mai buni!

54. În mintea copilului încap lumi la care cei maturi nici nu au 
visat.

55. Cine sunt eu? Un mărăcine înfipt în degetul tău.

56. Cât e de mare secunda din tot universul ?

57. Câte-o minune e-n fiecare zi!

58. Fericirea-i făcută din ce porţi cu tine...neştiut, nevăzut, 
neauzit!

59. Prea multe legi scornite de minţi seci, încorsetează omul!

60. E atât de frumos acest pământ românesc! De ce l-aţi vândut 
? De ce îl părăsesc copii şi feciori ? Cei bătrâni, cu ochii în 
lacrimi, cu durerea în suflet, mor!

61. Câtă iubire ne trebuie oare, să ucidem ce am născut din 
iubire ?



Anotimpurile iubirii

150

v
Afectivitatea şi nuanţele contradictorii reprezintă cheia 
de boltă: “…mânie, tristeţe, alint, ură, iubire, sfială, 
tandreţe…” Emoţii  cu efect algotranchilizant – tristeţe, 
bucurii, aşteptarea, frica, sentimente – iubirea pentru om, 
simpatia adresată ţăranului român, resentimentul faţă de 
„răi”, orgoliul poetic, sentimentul naţional, “ninsoarea de 
simţire”, pasiunea pentru literatură....Există o stare de set 
poetic specific, aşteptare, expectaţie, condiţie facilitatoare cu 
caracter anticipativ...

Imaginaţia este figurată prin persistenţa viselor. Idealul – 
cerul – este departe, innaccesibil, indescifrabil, imens! 

Cognitivismul, raţionalitatea prin idei. Poeta are o memorie 
de lungă durată antrenată, calităţile atenţiei solicitate 
sunt stabilitatea, volumul, concentrarea, mobilitatea, 
distributivitatea...

Versurile dezvăluie o artă a alchimiei poetice: “…Octombrie 
din plin dizolvă tot ce-a fost Divin!…preschimbă timpul 
din toamnă în iarnă…”, a transmutării energetice: foc – 
scrum, slavă – cenuşă…speranţa norocului dizolvată în 
obsesia căderii, amăgirii… Influenţele mitologice amintesc de 
clasicismul grec – “…ca pe zei, fiinţa adorată te-mbie să bei…” 
Proiectare în mit, magia iubirii, vrajă ţesută prin amintirea 
Şeherezadei, Marelui Albastru, Taborului, corăbierilor lui 
Ulise, meşterului Icar, iniţiatului Deceneu, miticii Phoenix, 
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zeilor, nemuririi, stăpânirii, cu har, într-un univers fermecat, 
o lume a asceţilor în vis, a constelaţiilor nedescoperite şi 
căilor interstelare – “ milioane de stele…”, a ermetismului 
– “…Sparge toate învelişurile în care te-am ferecat…”, altui 
tărâm.... Neurocibernetică poetică de tipul “…dantelelor 
realizate de sinaptice reţele…”, „foilor de ceapă existenţiale”, 
vorbelor, cuvintelor, necuvintelor, constatărilor, dilemelor, 
dialogurilor, monologurilor,  proiectată configuraţional pe un 
ax nou – vechi – „...gând tânăr, vechi dor...”, peun ax tânăr 
– bătrân... – ordonată şi abcisă!....

 Evocarea unor personalităţi: Esenin, Nichita, Eminescu, 
Caragiale, Bacovia, Pitagora, Gaudi, eternului Ţăran Român 
din Universul Rural, desculţ, zdrobit, cu viaţă grea!…

Esenţializează spre o lume nudă – “ …adevăruri fără 
veşminte, fără podoabe, fără apartenenţă. Adevăruri în 
speţă!...” Credinţa în viaţa de apoi, tinereţe fără bătrâneţe şi 
viaţă fără de moarte, reîncarnare, karmă…

Elementul religios este schematizat prin “…rugă, rugăciune, 
Dumnezeu, ispită, catedrale, materie divină, catedrala lui 
Gaudi…”

Poeziile “Autobiografie” şi “Teama” prezintă destinul şi 
temerile oricăruia dintre noi.

“Dumneaei” Moartea este Eterna Doamnă, omniprezentă, 
omnipotentă, omniscientă, tronând spaţiul, timpul, 
generaţiile, universurile, limitele, abisurile, inconştientul 
colectiv….

Iulia Gabriela Şerban

Ianuarie 2011
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v

Versurile Doamnei Profesor Lucia Silvia Podeanu sunt rodul 
unei adânci meditaţii, pline de sensibilitate, de trăiri în 
frumoasa natură de la poalele Parângului.

Dimineaţa, când priveşte pe fereastră, vede Parângul, 
Păpuşa şi curtea-i cu flori multicolore, prin munca sa, care-i 
odihnesc privirea şi dau un imbold de viaţă, răsfăţând cu 
frumuseţea lor.

Ideile, când limpezi, când discrete, ne înfăţişează cu 
originalitate şi inspiraţie o fire modestă, interiorizată, 
introvertă, blândă...sau vulcanică, cu griji....

Citindu-i gândurile pline de dăruire, de bucurie, de durere, 
de melancolie, de pasiune am revăzut-o în spaţiul cu flori, cu 
pomi, toate realizate de mâna-i harnică, neobosită, albită de 
griji şi de vremuri.

A dus o viaţă cu gânduri, frământări, trăiri în mijlocul unei 
naturi dătătoare de viaţă, abandonându-se în folosul celor 
din jur...

Preocupată de munca de catedră şi în familie, s-a dăruit cu 
totul celor din preajmă: şcoală, copii şi nepoţi, bucuroasă de 
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oaspeţi, darnică şi atentă...şi aşa a trecut o jumătate de secol 
de când vieţuieşte lângă Gilort, păduri şi munţi şi oameni de 
o deosebită hărnicie şi bun simţ.  

Îi doresc multă sănătate spre a fi de folos tuturor şi aştept 
şi alte gânduri materializate în versuri, în volume de poezii 
viitoare.

Jane - Margareta Tudor

Ianuarie 2011
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