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Stand with Ukraine
Romanian: 
● Puteți susține artista ucraineană Albina Kolesnichenko 
(Альбіна Колесніченко) și voluntarii din orașul ei natal, 
Chernihiv, pe perioada războiului, făcând o donație prin 
PayPal.
●● 50% din donație va fi redirecționată către voluntarii care 
ajută oamenii din Ucraina în timpul războiului.

English:
● You can support the Ukrainian graphic illustrator Albina 
Kolesnichenko (Альбіна Колесніченко) and the volun-
teers from her hometown, Chernihiv, during the war, by do-
nating via PayPal. 
● 50% of donation will be sent to the volunteers, to help 
people of Ukraine during the war.

Puteți accesa ilustrațiile Albinei aici: / 
You can access Albina’s illustrations here:
https://readymag.com/u1510396988/AlbinaKolesnichenko/

PayPal: kolesnichenko.albina@gmail.com 
UAH: 5168 7451 0525 3329

Blogul Cărți și Praf de Stele

PARTENER:
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Marta Gavriliuc
Premiul I la Concursul „Rădăcini”, categoria text

Au Gust Fest

*
Făcuți din resturi și punți între lumi

Ne dezbrăcăm constant,
Menținând salubru spațiul cranian și cardiac,

Întruchipat, fără raționament 
Pentru dementul autodidact,

Ușurat de hazardul propriei conceperiUșurat de hazardul propriei conceperi
și înghețat de libertatea pe care o poartă. 

Făcuți din lumi și resturi de punți 
Ne conectăm constant în succesiunea de vicisitudini.

Ți-am ros lemnul de la ușă ca să te aud,
Pe a mea eu ți-am deschis-o,

Am întins-o
Drept covoDrept covor.

Eu – te văd color
Tu – cârtiță fără adaptor.

Făcuți din punți și lumi printre resturi
Ne reabilităm constant

Din coji de ceapă și cationi de fericire.
O panoplie de extazuri

Condensate în aburi de dorință.Condensate în aburi de dorință.
Rădăcina e omniprezentă,

E pură,
E sfântă.
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Marta Gavriliuc
Premiul I la Concursul „Rădăcini”, categoria text

Au Gust Fest

Ornament

E rană lungă.
Lung e drumul cel parcurs,
Bătut de tălpi însângerate

Uscate,
Brăzdate și udate

De agricultori, preoți și hiene,De agricultori, preoți și hiene,
De valuri negre și meschine,
Spumante dealuri și coline,
Acoperișuri schimbătoare
Și nisipuri arse în setea
Copiilor de mame.

Tăcere.
E moartea căprioarei,E moartea căprioarei,

Un gând pierdut și neviabil
Al Anei zidită-n fundamentul lumii

Unui copil
Pătat de soare,

Cu ochi ca două alune,
Cristalizați de sare,
Nevăzuți de nimeniNevăzuți de nimeni

Sub tundrele de gene și rușine.
 

Un foc,
O briză de cenușă,

Unsoare a nodurosului trecut,
Ce se renaște acum, plăpândă
Din blânda puerilă căprioară,Din blânda puerilă căprioară,
Phoenix cu pene de cometă

Și-o lungă cicatrice pe a sa coadă.
 

Lung e drumul, sau a fost
Înotul fără barcă prin ocean

Și tălpile calcificate în mersul fără rost
Deja sunt rădăcini – Deja sunt rădăcini – 

Ornament pe cerul de cian.



D
U
R
L
E
Ș
TT
I

*
C
H
I
Ș
II
N
Ă
U

*

REP.
M
OO
L
D
O
V
A

*

22
0
2
2

7
Revista Scriitorul

Teoctista Colța
Premiul al II-lea la Concursul „Rădăcini”, categoria text

Au Gust Fest

Omul este cel ce are rădăcini,
oferă rădăcini celor din jur și

crește rădăcinile!
      Atunci când am reușit să sparg crusta cea dură a humei, ieșind din pânte-
cele pământului pârjolit de secetă, am luat mai întâi o gură de oxigen și mi-am 
îndreptat privirea către cer, unde deja mă analiza cu o privire de foc soarele 
meu, frate.
   În jurul meu, am observat și alte surori, dar toate eram diferite. Unele deja 
erau bătrâne de li se decojea scoarța de pe trupul lemnos și elastic în spațiu, 
altele mai tinerele se întreceau într-un joc stupid, cum îi spuneau ele „Cine 
prima va prinde de mână generosul soare”, evident că nimeni nu a ajuns încă 
să-și îmbrățișeze soarele frate, dar naivitatea acestora îmi dădea un pic de 
speranță, că totuși într-o dimineață, soarele își va pleca mândria în jos și va 
coborî pe pământ, să trăim toți la un loc, toți uniți și plini de viață, deși este im-
posibil, deoarece doar de la privirea sa, în spațiu sar scântei de foc.posibil, deoarece doar de la privirea sa, în spațiu sar scântei de foc.
   Aparent eram cea mai mică din această gașcă, abia de mă țineam bine 
înfiptă cu rădăcinile în pământ, la cea mai mică boare de vânt ce adie în zilele 
toride de vară. Eram în mijlocul unei câmpii pustii doar noi și liniștea, care 
uneori îți înfigea o frică ce-ți străpunge lent, dar sigur fiecare țesut. Într-o di-
mineață am simțit că solul se deplasează într-un ritm străin, dar nimic prin ap-
ropiere. După o pauză tensionată, am depistat o creatură ciudată, de fapt 
două care aveau două membre lungi cu care reușeau să înainteze din loc, 
ceea ce mă mirase, căci noi, încătușate de pământ, nu ne putem imagina cum 
ar fi să calci și să mergi, să mergi mult până ai cădea ruptă de oboseală în mi-
jlocul unui lan. Vecina mea îmi șoptise încet, dar răspicat „Au venit oamenii.” 
Cine sunt acești oameni? Ce vor de la noi? O sumedenie de întrebări au pus 
stăpânire pe centrul informațional al creierului meu. Aceste creaturi, pardon, 
oameni, s-au apropiat de noi și cu un suflu rece ne priveau echidistant, 
spunându-și unul altuia că „Dacă nu va fi ploiță, recolta din acest an va fi com
promisă”. Ce recoltă? Of, alte o sută de întrebări în capul meu și nici un 
răspuns la ele. În scurt timp, au plecat și doar două puncte negre încă mai plu-
teau undeva în orizontul cerului albastru.
   După ce au plecat, vecina s-a înrolat să-mi spună tot ce știe despre 
aceste creaturi, adică „oameni” și după ce soarele plecase să-și îndeplineas-
că somnul de frumusețe am terminat și noi lunga convorbire, care îmi trezise 
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alte întrebări. Aflasem că acești oameni nu sunt unicele creaturi din univers, 
dar ei dețin puterea și doar datorită lor astăzi stăm și respirăm un oxigen 
comun. Ei au grijă de frumusețea noastră estetică, contribuie la dezvoltarea și 
longevitatea vieții noastre, dar în fiecare an aducem sacrificiu, o bucată din 
corpul nostru, acele pomușoare mici și dulci, care sunt pe placul tuturor. 
      „Ei bine” mi-am zis în sinea mea, fiind liniștită că încă sunt copilă și din 
trupul meu nu vor scoate nimic ce-mi aparține și mi-ar provoca durere. Dar co-
pilăria repede și-a făcut valiza și m-a părăsit. Peste câțiva ani mă pomenesc 
și eu învelită cu o scoarță de lemn în loc de obiect vestimentar și cu mărgeluțe 
verzi ca accesorii ce-mi acoperă sublim corpul istovit și uscat de cruditatea 
vântului, unde mai pui și că stau cu membrele atârnate permanent de un fir 
metalic, cum îmi spun deja fetele cu experiență, pentru a-mi păstra forma și 
dupădupă ce voi fi acoperită total cu astfel de mărgeluțe. Primul an a fost cel mai di-
ficil… Au venit oamenii și au început să ne smulgă membrele în dreapta și în 
stânga, lăsând un număr fix de 9 sau 12. Prima seară după această operație 
fără anestezie… m-am simțit zdrobită, lipsită de acel licăr ce-mi menține via-
bilitatea în fiecare zi, acum pe trup îmi curgea sângele unor răni deschise și nu 
mai credeam că o să apuc să văd începutul unei noi zile, dar minune… am 
fost trezită chiar de recile brațe ale dimineții. Mărgeluțele mele încălzite de 
sărutări de soare își schimbară culoarea și au căpătat o culoare roșie-neagră, 
care îmi aducea aminte de prima seară după ce fusesem deposedată de 
câteva membre. Să mă înțelegeți corect, nu că aș fi plângăcioasă, dar nu 
eram pregătită moral, plus că după conștientizasem că multe membre îmi fură 
puterile, astfel rămân să fiu obosită într-un mediu în care nu îmi pot permite.
   Venise și momentul sacrificiului… țin minte că era o dimineață rece, ce-mi 
scăldase tocmai mărgeluțele în picături de rouă. În zare un zgomot ciudat și 
câteva siluete negre, deja știam că vin oamenii. Au luat ce-au putut și cât a 
încăput și plecați au fost, iar seara se lăsase însoțită de gemetele surorilor 
mele, în special de gemetele mele care din nou, nu din motiv că sunt 
plângăcioasă, dar pentru că nu eram pregătită pentru un astfel de scenariu. 
Rănile mi se tămăduiseră în ritm alert și, obosită, am luat o pauză, adormisem 
șiși nu mai țin minte cum mă pomenisem cu primăvara care deja ne făcea semn 
din depărtare. 
   Următorii ani au fost mai ușori din punct de vedere moral, deoarece am 
înțeles importanța noastră în viața oamenilor și cred că legasem cu oamenii 
mei o prietenie imaginară. Anii mi-au demonstrat că de fapt, aceste creaturi, 
zei pentru mine, sunt foarte empatice și grijulii cu noi. Prima experiență cu de-
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posedarea membrelor soldată cu frisoane, pierderi de sânge, nu a fost decât 
o imaginație bogată oferită de mama natură și doar cu anii, aceste proceduri 
de prelucrare a culturilor au devenit ca niște mângâieri pe creștet. Îmi aminte-
sc și acum vara când, fiind atacată de o familie de viermi paraziți, mă stingeam 
încet, încet și suspinam pe sub mustăți, dar din paradisul cerului au coborât 
iarăși oamenii care m-au îngrijit și tratat.
   Tot ce pot oferi eu este jumătate din tot efortul depus de către oameni și 
mă simt împlinită, că ei au nevoie de mine și eu indispensabil de ei. Mă simt 
slăbită de puteri și abia mai pot vorbi. Sunt deja bătrână, dar cu toate acestea 
nu am trăit în zadar… vinul, sucurile și tot ce se poate produce din mărgeluțele 
mele ajungând să fie premiate cu medalii în competiții la nivel internațional.
   Omul este cel ce are rădăcini, oferă rădăcini celor din jur și crește rădăci-
nile!
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Mioara
   Fiecare drum e o poveste. Una sau mai multe…
   Unele îți dau aripi, altele – rădăcini.
   Când a ajuns, după 25 de ani de absență, pe același drum pe care l-a 
străbătut de mii de ori în copilăria ei, inima Mioarei a început să bată mai 
repede… 
      Prea multe erau amintirile, frumoase și dureroase în același timp. Tot ce 
o lega de acest drum era o minciună. Una care a dat naștere la toate durerile, 
îndoielile și fricile de apoi. Doar că drumul nu purta nici o vină, iar în cei 25 de 
ani el nu și-a schimbat deloc calea, doar destinațiile erau diferite…
   Azi, ajunsă-n locul la care a visat ani de zile, singura întrebare care îi răs-
colea sufletul era : «Oare totul ar fi fost diferit dacă nu ar fi plecat ?». Cu sigu-
ranță!  Drumul, totuși, era același…
   Privea peste gardul ruginit, cea mai falnică ogradă de acum ceva timp era 
plină de buruieni. Rădăcinile ei se ascundeau sub rădăcinile lor, iar acestea 
din urmă o făceau să o doară.  
   Nu mai locuia nimeni, de mult, în casa în care copilărise. Iar casa, din 
spusele vecinilor, avea alți proprietari. A lipsit prea mult, iar orice lipsă are con-
secințele ei. Era vina ei? 
   Mioara a fost adoptată când avea 2 ani. Maică-sa, o ființă total necu-
noscută, o părăsise încă de la naștere, iar la 2 ani ea avusese norocul să fie 
dorită de un cuplu de tineri înstăriți, care au rămas fermecați de ochii ei negri. 
Chiar dacă aveau deja un băiat al lor, părinții Mioarei au făcut totul pentru ca 
ea să nu ducă lipsă de dragoste și nici de orice altceva. Dar nu îi ascunseseră 
niciodată că a fost adoptată. Cu toate acestea, Mioara se simțea diferită, iar 
odată cu adolescența, rebeliunea îi umplea toată existența, a ei, dar și a în-
tregii familii. Când, după o criză de țipete, îmbrânceli și refuzul de a mai merge 
la școală, la vârsta de 16 ani, maică-sa a făcut o criză cardiacă și a fost spital-
izată, taică-său a invitat-o, cuminte, să urce în mașină și a demarat. 
   – Unde mergem? întrebase Mioara, care își dădea seama că ceea ce 
făcuse a depășit orice limite, dar a cărei furie față de acești oameni, care nici 
măcar părinți adevărați nu-i erau, dar o obligau să meargă la școală, îi găsea 
scuze pentru cele întâmplate.
   – Vrei să vezi de unde te-am luat? La orfelinat mergem.
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   Inima Mioarei se făcuse mică de tot. Dar și mai mică atunci când a văzut 
condițiile în care ar fi putut crește, dacă nu ar fi fost adoptată. Directorul școlii 
a căutat în arhivă și le-a dat numele mamei Mioarei, avea și o adresă, care se 
dovedise a fi actuală. Ar fi vrut să dea înapoi, dar tatăl ei a insistat s-o ducă la 
maică-sa. Trebuia s-o cunoască pe cea care i-a dat viață și o abandonase, în 
timp ce aceea care o crescuse și îi dăruise toată dragostea ei stătea pe un pat 
de spital din cauza Mioarei.  Au găsit-o cerșind, murdară și beată. Mioarei i se 
făcusefăcuse greață, mai ales pentru faptul că se vedea în oglindă, era copia acelei 
femei atât de străine… N-a vrut să-i vorbească, i-a fost de ajuns să o vadă. A 
plâns, mult. Și-a cerut scuze și a jurat că se cumințește. Nu voia să ajungă ca 
Aia! Maică-sa a ieșit cu bine din spital și și-au continuat, liniștiți, de viață, ceva 
timp. Apoi iar i-a venit nebunia la cap. Era în sânge, de fapt, nu în cap, acum 
o știa. A fugit de acasă cu primul întâlnit, nu avea nici 17 ani și se îndrăgostise 
la nebunie. Părinții au iertat-o și o rugau sa revină, dar ea a rupt orice legătură 
cucu ei. Cine erau ei pentru ea? Când a împlinit 18 ani, s-a măritat pe ascuns și 
au părăsit țara. Maică-sa a murit de scârbă la câteva luni după asta. Taică-său 
a mai dus-o vreo 10 ani, dar moartea subită a singurului fecior l-a durut prea 
mult, și a plecat și el la câteva luni după asta. 
   Mioara știa tot ce se întâmpla acasă, printr-o prietenă care nu întârzia să-i 
dea toate noutățile, dar era prea îngâmfată că să recunoască că a greșit, și nu 
a dat niciodată nici un semn de viață. Casa a fost vândută de către cum-
nată-sa, singura moștenitoare rămasă în viață…
   Și iat-o pe ea, acum, peste 40 de ani, întoarsă acasă, acolo unde a prins 
rădăcini timp de 15 ani, dar pe care și le-a tăiat din prostie. Această casă, care 
i-a dăruit atâta căldură, o privea tristă printre buruieni, ca pe o străină ce a de-
venit. Iar rădăcinile ei, sunt, undeva, sub rădăcinile lor, iar asta doare…  
   Dar sunt oare, cu adevărat, acestea rădăcinile ei? 
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Și ne vom pierde
   – Și ne vom pierde atunci unii pe alții. Vom căuta ca țâncii orbi pe cineva 
de care să ne apucăm, pe cineva care să aibă o mână întinsă către noi. Dege-
aba. Foarte curând îți vei da și tu seama că am rămas singuri într-un timp 
ticălos. 
   Nu-mi puteam dezlipi ochii de la el. Bătrânul acesta vorbea cu dor și 
patimă de care n-am mai văzut decât o singură dată în viața mea. Dar de ce 
l-am numit bătrân? Căci ridurile de pe frunte și firele argintii din păr nu îmbătrâ-
nesc în felul acesta o față cum o făcea privirea-i pierdută și mâhnită. Nu tre-
cuse bine nici de treizeci de ani, acea reflecție de om.
   Țârâitul greierilor îmi zgâria auzul. Frunzele foșneau neîncetat a ploaie. 
Mi-am ridicat nervos mâinile și mi-am înfipt unghiile în carnea urechilor. Dă, 
Doamne, ploaie peste pământul meu! Bătrânul începu să râdă de parcă mi-ar 
fi auzit gândul.
   – A mai plouat într-o seară la fel de tristă. Nu vrei să se mai întâmple. 
Două stele au căzut atunci. 
      – Despre ce vorbiți? E secetă! Avem nevoie de ploaie. M-aș fi ridicat și în-
tr-un dans de Paparudă acum dacă nu mă durea atât de tare capul.
   – Aici? Făcu el zâmbitor un semn cu palma. Eram la o margine de câmp, 
beznă cât cuprindeai cu ochii. Stelele scăpărau deasupra noastră până în 
zare, de unde se profila ici-colo câte un brad singuratic. Nu țineam minte cum 
ajunseserăm aici. Mă simțeam ieșit din minți, aveam halucinații. Cămașa și 
ițarii îmi erau rupți de parcă m-aș fi încăierat cu cineva, dar sânge nu era, de-
geaba mă pipăiam în căutare de răni. M-am sforțat să mă ridic în genunchi 
deasupra apei care amenința să mă înghită dacă continuam să mă uit în golul 
ei. Privirile intense ale bătrânului s-au desprins de mine și odată cu valurile, a ei. Privirile intense ale bătrânului s-au desprins de mine și odată cu valurile, a 
dispărut și el. Am inspirat adânc aerul răcoros. 
   – Am nevoie de liniște! Îmi țipa creierul. M-am rostogolit pe-o parte în 
iarba înaltă. Cerul era atât de sus. Și atât de întunecat. Palmele mele s-au 
făcut una cu văzduhul în timp ce le-am ridicat să prind bolta cerului, să nu mă 
strivească.
   …Viața m-a strâns într-un glob de amintiri, m-a întins în fâșii de drumuri 
de țară, m-a comprimat până la mărimea unui atom de fericire din care apoi 
m-a suflat ca pe-un un balon de săpun. Și inima mea s-a deformat. Ori deja 
era? Să vă spun povestea mea, de la început până la sfârșit?
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   Castitatea primei clipe de viață a unui nou-născut a fost batjocorită de 
stropi de ploaie. Dar ploaia aceea a fost trimisă să ascundă lacrimile unei 
mame siluite. Printr-un efect de fluture, un râu galben din colțul opus al lumii 
își ieșea din albii din cauza acestor câtorva picături, aducând cu sine moartea 
a zeci de țărani care și-au construit casele pe nisipul lui. Moartea a încununat 
opera de artă a vieții, umbrele necesare unui autoportret pentru a prinde 
frământarea existenței. Pe pământul patriei mele însă, în iarba arsă de acee-
așiași ploaie de toamnă, deja se descompunea craniul unui scriitor și cădea o 
stea. Scriitorul din oglinda râului. Acela care niciodată n-a mai ajuns să fie din 
cauza mea.

…

   Nenorocit, sărac, orb și gol, un om călătorea lumea până în venele ei cele 
mai adânci pentru a-și găsi vederea. Două cioburi de sticlă îi serveau drept 
ochi în ultimii optzeci de ani din viața sa. Împlinise treizeci de primăveri când 
fusese lăsat în această beznă. Maică-sa, femeie deja bătrână, uitase un foc 
aprins în casa sa și feciorul s-a avântat prea târziu să-l stingă. Ceea ce alții îl 
învățau să accepte drept soarta sa, omul acesta neglija cu orgoliu și dârzenie. 
De aceea, oricine se încumeta să-și ridice capul spre acele două globuri 
goale, se scutura înfrigurat ca de-un crivăț intrat sub piele.goale, se scutura înfrigurat ca de-un crivăț intrat sub piele.
   În ultima din călătoriile sale întâlnise oameni ciudați. Detaliile acestui 
peisaj exotic el le-a surprins cu vârful degetelor și mereu adulmecând caldul 
aer de deșert. Oamenii erau lipicioși și aveau pielea aspră, iar firicelele de 
nisip fierbinte le însângerau rănile de la picioare. Zi și noapte auzea șfichiuri 
de bici și implorări într-o limbă necunoscută. Ghicea că se construiește ceva 
imens, la felul cum se cutremura pământul sub picioare când marea aceea de 
oameni trăgea de niște funii în pantă.
      Cu mâinile tremurânde din cauza frisoanelor de malarie, pelegrinul in-
scripționa din mers niște simboluri. Crea o frescă a acestei lumi de dincolo de 
mări pentru toți curioșii de acasă cărora li se va face milă și-i vor cumpăra ciu-
dățeniile. El mergea cu mâinile întinse înainte, mișcându-și brațele spasmatic 
și atingând tot ce se întâmpla să ajungă în jurul lui: ziduri de cetate, scoarță de 
copaci, blana unui măgar, boabe de poamă stricată de sub tălpile orășenilor, 
mustățile umede de vin ale unui negustor, apoi sângele propriu ce i se prelin
gea pe tâmplă. O plăcere mizerabilă îi inunda corpul. Însemna că era, că 
respira și că trăia alături de alții.
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   Ținea minte că a ajuns aici pe o corabie naufragiată, pe râul ce se zvonea 
a fi cel mai mare din lume. Nil, localnicii îi ziceau. Dar nici pe corabie nu știa 
de ce s-a îmbarcat. Ce era acea fluturare, acea prezență aprigă care-i ur-
mărea zi și noapte gândurile? Scria tot ce afla despre lume, tot ce îl afla pe el, 
mânat de frica de a nu-i scăpa printre degete un adevăr universal, care făcea 
parte din inconștientul colectiv de mult, dar din grația cunoașterii căruia, el a 
căzut prin păcat străin. 
   Se zicea că scriitorul pelegrin era blestemat.

…

      După aproape o sută de ani de viață pe marginile drumurilor marilor 
orașe, în vizuinile câmpiilor, sub adăpostul cerului și al munților, un sihastru 
s-a reîntors pe plaiurile natale. A devenit zdrobit de simțul propriei nimicnicii. 
Durerea impregnată în ochii lui goi îi făcea să plângă de jale pe toți cei care 
timp de un secol, venind în locul părinților lor, nu și-au împietrit inima. Vagi 
reminiscențe ale fostelor bucurii și iubiri se întrezăreau în ridurile de la colțurile 
ochilor și gurii lui. Omul s-a deformat. S-a resemnat.
      Orbecăind prin neștiința sa toată viața, scriitorul, abia reîntorcându-se în 
noroiul din care a fost creat, a găsit lumina după care năzuia încă din pruncie.
Și acum, moare în câmp, sub brazi aplecați de povara cerului care a lăsat să-i 
alunece printre degete două stele. 
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Gabriela Dunas
Mențiune specială la Concursul „Rădăcini”, categoria text

Au Gust Fest



“Suflet și Origini”
 
CineCine suntem noi? Care este rolul nostru în societate? Îl îndeplinim oare? 
Pământul, neamul, muzica, tradițiile sunt rădăcinile adâncite în sufletele noas-
tre. În pozele mele am folosit ca subiect principal „mâna omului” care sim-
bolizează munca fizică a moldoveanului. Excepție face poza cu numărul 05, 
care este un autoportret prin care îmi exprim mândria de a fi cetățean al aces-
tei țări. În pozele mele curge o istorie, o istorie a omului care se trezește 
dis-de-dimineață să lucreze pământul, pentru că din asta își cumpără pâinea, 
care seara își potolește setea cu un pahar de vin făcut cu propriile mâini și 
care în pofida faptului că oboseala îl doboară, își alină sufletul cu un cântec. 
Noi suntem poporul care transformăm orice zi istovitoare într-o sărbătoare, 
pentru că asta e plăcerea și mândria moldoveanului. O să închei cu un 
răspuns la întrebările de mai sus. Suntem rodul neamului nostru și avem rolul 
de a ne mândri cu cine suntem, de unde venim și cine ne-a ajutat să ajungem 
aici. Ultima întrebare rămâne fără răspuns aici, pentru că tu, cititorule, ai ob-
ligația de a răspunde la ea singur și sincer. 
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Revista Scriitorul

Paula Stihi
Premiul I la Concursul „Rădăcini”, categoria fotografie

Au Gust Fest
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Revista Scriitorul

Trash din Kishinev
Premiul al II-lea la Concursul „Rădăcini”, categoria fotografie

Au Gust Fest

Rădăcinile nu-s mereu ca-n cartea de 
biologie
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Trash din Kishinev
Premiul al II-lea la Concursul „Rădăcini”, categoria fotografie

Au Gust Fest
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Trash din Kishinev
Premiul al II-lea la Concursul „Rădăcini”, categoria fotografie

Au Gust Fest

   Orice deținător al unor cunoștințe rudimentare din domeniul biologiei 
poate defini termenul „rădăcină” drept „organ al unei plante superioare prin 
care aceasta se fixează de sol și își absoarbe substanțele hrănitoare”. Totuși, 
ca ființe înzestrate cu luxul imaginației, putem asemui rădăcina cu o multitu-
dine de alte lucruri, ba chiar să-i atribuim noi funcții. „Rădăcină” poate fi numit 
orice mijloc generator de sursă dătătoare de identitate. Pe scurt, „rădăcină” e 
orice lucru, om, eveniment, manifestare, fenomen care ne dă senzația de 
apartenențăapartenență la o entitate mai complexă, la o forță mai măreață, la ceva ce 
putem numi memoria colectivă a neamului nostru.
   Prin pozele mele, realizate în mod spontan și neplanificat în Chișinău, 
încerc să aduc în prim-plan atât elemente din semiotica tradițională, cât și 
spectrul larg a ceea ce înseamnă rădăcini: tradiții, familie, semeni, credință, 
modestie. A nega apartenența la o identitate colectivă înseamnă tăierea 
rădăcinilor. Dac-ar fi să schițăm imaginea unui copac cu organul său ce-i 
asigură viața, am obține de fapt o oglindire autentică a părții superioare a co-
pacului și a celei ascunse în pământ. Rădăcinile cresc, ne hrănesc, se 
usucă, reînvie, ne urmăresc, ne copleșesc, ne iubesc. usucă, reînvie, ne urmăresc, ne copleșesc, ne iubesc. 
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Teoctista Colța
Premiul al III-lea la Concursul „Rădăcini”, categoria fotografie

Au Gust Fest
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Teoctista Colța
Premiul al III-lea la Concursul „Rădăcini”, categoria fotografie

Au Gust Fest
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Mai aproape de rădăcini

      Împreună ne putem mobiliza pentru a face lucruri frumoase și, cel mai im-
portant, benefice pentru comunitate. Acest lucru a fost demonstrat în toamna 
anului curent de către o echipă de voluntari din Cărpineni, care s-a mobilizat 
pentru salubrizarea unei regiuni din localitate, precum și pentru plantarea unei 
regiuni intens poluate. La activitate au fost prezenți de la mic la mare și cu cer-
titudine, a fost o implicare soldată cu succes și apreciată de către săteni, care 
acum au grijă ca acești pomi încă fragili să aducă și să îmbogățească această 
lume cu oxigen, precum și cu dorința de a rămâne aici, într-un mediu sigur, 
nepoluat. Viitorul generațiilor noastre este în mâinile noastre și trebuie să fim 
conștienți și să întreprindem acțiuni concrete! Avem prea puțin timp la dis-
poziție pentru a mai da greș! 

23
Revista Scriitorul

Teoctista Colța
Premiul al III-lea la Concursul „Rădăcini”, categoria fotografie

Au Gust Fest
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Mihaela Chitoroagă
Concursul „Rădăcini”, categoria fotografie

Au Gust Fest
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Mihaela Chitoroagă
Concursul „Rădăcini”, categoria fotografie

Au Gust Fest
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Vasilisk Donica
Poezie

curcubeu
alerg printre florile
din grădina răsăritului
un alt moise pe sinai
în căutarea adevărului
ca după niște fluturi
adunați laolaltăadunați laolaltă

multicolore și blânde vietăți
și aud mesaj de alarmă
în zborul agitat al lor
de neliniștea pașilor mei
unde-i lege în fărădelege
unde-i știință în neștiință
unde-i cultură ca inculturăunde-i cultură ca incultură
unde-i artă moartă

unde-i literatură fără literă
unde-i muzică absurdă
unde-i biserică fără iubire
unde-i pace ce nu place

și toate fără cel ce pe toate le face
ce din toate-a fost exclusce din toate-a fost exclus
va fi război pe pământ

tragedie

ce bine că a lăsat cerul
libertate curcubeului
că ilie s-a încins cu el
a tunat ploaie
și a plouat paceași a plouat pacea
pe dumnezeu
potolind întristarea
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Ana-Maria Stuparu
Poezie

Gem de mure
Te văd pe tine în stelele de azi,

O noapte fără margini, cu august în surdină.
Așa îți sunt și ochii, frânturi mici de lumină,
Așa îți este glasul ce lunecă prin brazi.

Mi-aduc aminte în slove cum înălțai duios
Un murmur de iubire, de dor și de frumos,
Cum îmi cântai doar mie timid și cam pierdutCum îmi cântai doar mie timid și cam pierdut
În visele din care tu însuți te-ai născut.

Mi te doresc grumajii, să îi atingi firav,
Mi-e dor de mâna care m-a învelit odată
Cu soarele din câmpuri, cu râuri și pădure,
Cu rândunici și fluturi, cu mure, gem de mure.
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Cătălin Simion

Toamna

Toamna s-a așternut peste noi,
Ne-a acoperit cu mantia-i ruginie,
Ne-a învăluit în veșnic mister
Și ne-a lăsat în suflet nostalgie.
 
Din meri cad frunze obosite,
E-o apatie generală,E-o apatie generală,
Și viața pare să apună,
Încet-încet, o să dispară.
 
Valuri de ceață se răsfrâng
Peste-ale noastre crezuri rătăcite,
Iar ochii sufletului nost̓
Ne varsă lacrimi asuprite.Ne varsă lacrimi asuprite.
 
Ridic timid spre cer privirea
Si văd doar nori plini de mâhnire,
Ei plâng, suspină și se-agită,
Nu mai au pic de strălucire.

Vântu-mi adie gândul, seara
Mă-mbie s-ascult foșnetul vieții,

În râu cenușa se adună
Punând capăt frumuseții.

 
Și florile își pierd coroana,
Căci totu-i efemeCăci totu-i efemer, e praf,

Nimic din ce-a fost nu mai e,
Doar nostalgia a rămas.

 
În inimă-mi crestez dorințe
Și amintiri, smintiri deșarte
Și licăriri, și multe șoapte,

Emoții seci, stropi de regrete.Emoții seci, stropi de regrete.
 

E-o toamnă tristă, arămie,
E trist că-n ochii săi mai vezi

Doar un pustiu fără de margini,
Un suflet ce nu-l luminezi.

Poezie
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Artiom Aculov

Simulacru

Ipohondrie,
Și-un dor nătâng și fantezie...
Un vis întemnițat în foi
Mucegăia o poezie.

Un înger mort, în plin avânt
S-a rupt de cer și de pământ...

Inepție,Inepție,
Și-o mare de discreție
Cât cerul palid și boltit 

Între aripi de înger viu și înflorit,
Ce sparge vântul,

De-l va propti, acoperit, 
Numai pământul și mormântul...

Indiferență,Indiferență,
Priviri muiate-n decadență,
Ce contrastând cu frenezie
Cereau înaltului eter

Un dor nătâng și-o fantezie;
Ce-a răsărit și a apus,
Acoperind un pol opus

Și-un orizont deschis doar mie...Și-un orizont deschis doar mie...

Iubire...
Tot ce a fost și ce-o să fie...
Un vis rămâne-nchis în foi,
Mucegăind o poezie.

Poezie



Artiom Aculov

Slăbiciune de toamnă

De toamnă, frunzele suspină;
Și-un tunet, cu suspin, căzu...
E-un cer de piatră și lumină – 
Parcă sunt eu, parcă ești tu...

Un vals de gânduri se termină;
Pe străzi zbor gânduri de ateu...
E-un cer de piatră și lumină – E-un cer de piatră și lumină – 
Parcă ești tu, parcă sunt eu...

*  *  *

De ceață, străzile suspină;
Și vântul, cu suspin, bătu...
În fața mea stă zeul toamnei...
Și-n mintea mea te afli tu.

*  *  **  *  *

Iubita mea, cu palme reci 
Și chip finuț ca de petală,

Să nu te duci, să nu mai pleci...
Și îmi e dor, a câta oară...

Poezie
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Radu Botiș

La simfonia nașterii prezise

La simfonia nașterii planetei
S-au hărăzit eoni fără cusur,
Luceferii și-au strălucit în jur
Privirile întru înălțarea treptei.

 
Uitat-au în tranșeele rămase
Și vulturii prin cuiburi câte un ou,Și vulturii prin cuiburi câte un ou,
Iar dinspre ceruri neștiut lasou
Se mai rotea cu marginile arse.

 
Pe fețe stranii rătăcit-au anii
Petrecerea tărâmului prin timp,
La vremea serii zei de pe Olimp

Mai pribegeau, cu rugi, făcându-și danii.Mai pribegeau, cu rugi, făcându-și danii.
.................................................
La simfonia nașterii prezise

Nici magii nu puneau zălog pe vise.

Poezie
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Vasilica Roată

viaţă şi lacrimă
nu mă tem de furtuni păgâne
care ar putea înghiţi pământul 

dar m-aş topi într-o singură lacrimă
ascunsă în taina unui ochi senin
nu ştiu să număr până la cer
prin dansul nebun al ploiiprin dansul nebun al ploii

dar ştiu să citesc bătăile inimii
care plânge într-o poveste
nu ştiu cum va fi viaţa de apoi
dar aştept încremenită în ploaie
o viaţă nouă cu  primăveri înnodate
cu o Înviere fără răstignire
şi cu  doi ochi seninişi cu  doi ochi senini

lăcrimând de bucuria îndrăgostirii 

răspuns
altar de sfinte cuvinte
să faci din palma ta
să-ţi pot încredinţa
în rugăciuni de dor
sufletu-mi de copil
alături, nici cana-ţialături, nici cana-ţi
nu mai cunoaşte
răsturnare cuminte
ci doar aşteaptă
mereu plină

să te întorci înflorit 
în fiecare primăvară

Poezie
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Vasilica Roată

Neîntrupare
S-au revărsat fluturii

a viaţă
Purtând stropi de vis

pe aripi
Şi poposesc a veste

de ploaie.de ploaie.
Noaptea se refugiază la mine

în păr
Ascunzând tot întunericul

dintre noi
Iar la tine în tâmple dezmierdări

de argint.
Mor fluturii în amurgMor fluturii în amurg

de teama
Îndrăgostirilor fără noroc

pe pământ
Iar noi ducem dorul întrupării

în neregăsire.
Trăiesc şi mor fluturi

în noiîn noi
Cu lumina zilelor primite

în dar
Spre a putea zbura mai apoi

spre veşnicie. 

Poezie
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Gabriela Rusu

daltonism
am fost culoare
pentru tine

am fost să fiu am fost să fii
și-n scrumiera cu lumină
am ars sicriu după sicriu
am colorat apusu-n ceruriam colorat apusu-n ceruri
și cerurile în safir

am fost culoare pentru tine
am fost să fii am fost să fiu
și-am dezlegat de la picioare
șireturi negre din siret

pentru ca mâine dimineață să mai fumez
un diabetun diabet

și-am colorat sărutu-n galben
și poate noaptea-n violet
doar pentru tine
floare neagră
și decolteu
de antitet

am colorat și vara-n roșuam colorat și vara-n roșu
să te iubești un pic de tic
doar ca să fii a mea iubire
doar ca să fiu și eu

un pic
am colorat apoi
în mine

tot scrumul ce a mai rămastot scrumul ce a mai rămas
ca să nu fiu fără de fire

iar tu să fii
decolorat.

Poezie



Alina Iurchin

Icoană
Pocăința

încape în sine
imensitatea absolută

cu miros de scumpe miruri
te coboară
în pustiile firiiîn pustiile firii

te dezbracă de timp
te urcă într-un stâlp

sau te zidește pe o piatră
O mie de zile și
o mie de nopți
îți sapă cu lacrima
râuri pe chipulrâuri pe chipul

ce are toate șansele
să devină icoană
Pocăința începe
cu un urlet de tăcere

ce zboară
deasupra materiei

când fruntea atinge pământulcând fruntea atinge pământul
și mintea devine fericire

iar inima – universul Cuvântului
Jertfă
Iubire
Veșnicie

Poezie



37
Revista Scriitorul

Bianca-Mihaela Boboșa

Seara, când luna îmi este veșmântul...
Seara, când luna îmi este veșmântul,
Iar singura casă îmi este pământul,
Când aerul rece îmi închide ochii,
De ceruri înalte încep să mă apropii...

Pe rând se ascund în mâinile mele
Creioane tocite, iar pulberi de steleCreioane tocite, iar pulberi de stele
Trasează ale nopții alese cuvinte,
De veacuri uitate, adânci jurăminte...

Alunec treptat pe ceața greoaie,
Cu sângele negru, curgându-mi șiroaie,
În timp ce mulțimea de fiare străine
Consumă fanatic lumina din mine...

Acum, când cerul mai pierde o stea,Acum, când cerul mai pierde o stea,
Jos se topește un alt fulg de nea;
Și tot ce rămâne pe pământ:
Cenușă împrăștiată pe cuvânt... 

Poezie
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Ana-Maria Zorilă

Alteritate
   M-am îndrăgostit de o poveste. Îndepărtată, copleșitoare și cu un gust de cio-
colată piperată, la care nu aș fi visat niciodată. Și totuși, am făcut-o… 
Basmul începe fără mine, fără să îmi dau seama că eu sunt autoarea acestuia și 
că trebuie să fiu îndeajuns de curajoasă încât să deschid caietul și să încep să-l 
scriu. Nu m-am gândit niciodată că va fi atât de dificil să te privești în oglindă. Cu 
adevărat. Apoi să începi să scrii, de parcă tu nu ai fi tu. Și te oprești. Te cutremuri. 
Plângi. Zbieri în interiorul tău. Te naști. Și te trăiești. Apoi deja ai învățat să mori… 
      Povestea e pe cale să înceapă. Reflectorul stă suspendat uimit. Becurile tân-
jeau după strălucirea stelelor și încercau să le imite. Picturile de Boticelli împrăști-
au palme de paradis pe alocuri. O bucată de scândură aștepta obosită să fie căl-
cată. Cineva stătea culcat, ca un cerșetor de lumină. Eu eram pe locul spectatoru-
lui și priveam. Nu știu ce vedeam, doar imagini transversale trecând prin sală. 
Stingerea unei țigări m-a anunțat că începe. Și am uitat. 
   Pe scenă apăruse o siluetă suplă, cu niște ochi în care se răsfrângea un bulb 
din inima universului. Era atât de frumoasă, dar ea nu știa. Ori se prefăcea că-și 
ține deoparte frumusețea, ca să n-o intimideze. Pășea sfios, de parcă era pentru 
prima dată când descoperea lumea și îi era frică să n-o deranjeze. Toți spectatorii 
erau uluiți, deși nu făcuse nimic. Îi câștigase din prima. Uitasem să spun că purta 
o rochie albastră, lungă, la care asortase o floare galbenă. 
      Vorbea. Nu știu ce spunea, dar părea atât de reală în rolul ei, încât emoțiile 
sale erau contagioase și cuvintele sfărâmau paratrăsnetele protectoare ale sacru-
lui din fiecare. Plângea fără să plângă și râdea când te așteptai mai puțin. 
Văzusem că îi atrăsese privirea o privire albastră. Toți erau curioși cine era noro-
cosul, dar nici ea nu știa. Era atât de ușor să te uiți în acea privire, încât se simțea 
ca o zgârietură dacă rămâneai prea mult timp atentă. Ea s-a tot uitat, până ce 
toată ființa i-a fost franjurată. Dar nu a băgat în seamă atunci. 
   Acum se așezase pe un scaun. În timp ce vorbea părea că se dezlipește 
ușor, dar nu era ea însăși. Ceva din interiorul ei ieșea necontrolabil… ceva ca 
niște fâlfâiri de licurici albaștri apăruse în jurul ființei sale și conturase niște aripi ce 
se întindeau până în vârful cel mai înalt al sălii. Aripile ei au acaparat întreaga 
scenă, întregul public și întregul teatru, iar toți vedeau ceea ce doar ea însăși nu 
pricepea. Că era, într-adevăr, o artistă…
      Cum putea să nu-și dea seama că locul ei era pe scenă? Cum se putea gândi 
că acea înălțare, în care spiritul său se privea de sus, la fel cum privește 
Dumnezeu pe micii muritori, nu era a sa?... Plângeam de mila ei, de teama aceea 

Proză



39
Revista Scriitorul

Ana-Maria Zorilă

sufocantă că nu putea alege. Îmi venea să merg la ea și 
să o zgudui tare, tare, s-o întreb ca scoasă din minți: „De 
ce? De ce ești atât de lașă? Pe cine vrei să nu de-
zamăgești?...” Nu voiam să-i aștept răspunsul. Mi se 
părea că sunt niște întrebări retorice. Răspunsul se afla 
în ea și era de ajuns ca ea să-și dea seama de semnifi-
cația lui. 
   Acum nu mai vorbea. Se uita străină la toți cei de 
lângă ea și aștepta timidă un răspuns din priviri. Publicul 
îi măsura toate mișcările, toate ezitările, direcția în care 
privea… Se uita din nou la acea privire albastră. Și vicev-
ersa. Nimeni nu schița niciun gest. Sufletele lor păreau 
că se recunosc pentru prima dată după atâta timp și, 
deși erau tinere, se mai văzuseră cândva, undeva… Lu-
minile dilatate se opriseră în jurul lor și doar ochii scântei-
au, sfidând iluziile publicului. El s-a ridicat și a plecat. Nu 
spera să-l mai întâlnească vreodată, deși în fiecare 
seară se gândea la el. Apoi a plecat și ea. Nu știa ce s-a 
întâmplat, dacă ea era de vină și de ce își simțea sufletul 
fremătând, lăsând-o neliniștită. Reflectoarele s-au stins 
și s-a dus în culise. Se reîntoarce pe scenă pentru întâl
nirea actorului cu publicul, nu pentru cea a personajului. 
   Deschid ochii. În gene îmi pătrunsese o lumină 
parcă îngerească. Sute de oameni mă aplaudă vijelios. Îi 
privesc uimită. Ce caut aici? Trebuia să fiu pe locul spec-
tatorului, așa mi-am propus încă de la început… Dar am 
uitat de momentul final, când nu mai pot fi spectator în 
timp ce sunt pe scenă și trebuie să mă transform în eu. 
Oamenii încă mă aplaudă. Ies și reapar de trei ori și sunt 
copleșităcopleșită de aceste mâini necunoscute în care încape 
admirația lor pentru mine. Plâng în mine și știu că nu 
merit toate acestea.  
   Nu aș vrea să se termine niciodată acest ultim final 
al pieselor, aș vrea să dureze la nesfârșit, cât încă mai 
pot simți! Cât încă mai sunt o bucată din această Artă! 
Ce durere plăcută să fii!... Ce poveste lungă până să afli 
că ești… 

Proză
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Iartă-mă
Iartă-mă că tristețea mea te doare, 
Aș vrea să o transform în bucurie,
Dar nu pot și nu mă simt în stare
Să dau contur la așa alegorie. 

Căci deshumanța îmi priește numai mie,
Sunt un cadavru umblător printre stafii,Sunt un cadavru umblător printre stafii,
Și-n lumea de paiațe mă simt vie,
Cu pielea-mi albă, cu buze stacojii.

Mai iartă-mă că-s în derivă uneori
Și mă desprind de ființa-mi muritoare;
Găsesc exil în haos și pace în terori
Și tot neantul sorb dintr-o suflare. 

Și mi-ar plăcea să șezi în Negură cu mine,Și mi-ar plăcea să șezi în Negură cu mine,
Să-i simți răceala aspră și morbidă,
Dar lumea mea nu este pentru tine:
Nu-i nimenea acasă să-ți deschidă. 

Indiferența mea, eu rogu-te, tu iartă
Și n-alunga sărutu-mi depresiv,

Tăcerea dintre noi ce vrea să ne despartă
Nu-i altceva decât laitmotiNu-i altceva decât laitmotiv. 

Poezie
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E prea cald să scriu ceva
E prea cald să scriu ceva. 
Cuvintele se descompun 

proporțional cu gradele de-afară, 
iar literele se topesc 

ca „Persistența memoriei” lui Dali. 

Sunt prea multe straturi de tuSunt prea multe straturi de tu
care mă învelesc cu nonșalanță

și mă fac să transpir
de sentimente opuse, hexagonal. 

E ireconciliabilă zăpușeala din capul meu
și e neiertătoare, ca un executor. 

Pasul mi se scufundă în asfaltul încins
dar mă face să mă simt ca un Iisus care-a umblatdar mă face să mă simt ca un Iisus care-a umblat

pe ape (-le Iadului).
N-aș îndrăzni să zăbovesc 

în acest Infern mai mult de-o clipă
în care să spulber mitul despre demonii cu chip de înger. 

Îmi ard aripile, 
Sunt un Icar cu aspirații prea încăpățânate 

și prea nemuritoare. și prea nemuritoare. 

Gândurile-mi de ceară se topesc, 
iar din ele criticii îmi dăruiesc lumânări. 
Am suflat în ele s-aprind noi idei. 

Poezie
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Toate trec
Azi îți cânți durerea, mâine fericirea
Azi moartea, mâine nemurirea
Toate trec, cu bune sau cu rele
Că-s ușoare sau că sunt mai grele

 
Fruntea-n jos nicicând nu o plecaFruntea-n jos nicicând nu o pleca

Oricât de veselă sau tristă îți va fi viața 
Să vezi mereu soarele printre nori

Și să desenezi totul în cele mai faine culori

Poezie
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Terapie prin speranță
Nu îți cunosc obiceiurile și nu voi fi prin preajmă

când vei dezvolta altele noi,
nu îți cunosc cea mai mare teamă
și nici atingerea, însă mulțumesc

pentru momentele
pe care le găsești pentru a îmi pune zâmbetul pe buzepe care le găsești pentru a îmi pune zâmbetul pe buze

și toată răbdarea în palme.
 

Atâta distanță între noi și nu avem încă bariere.

Poezie



Florentina-Denisa Călin

Întrebări & insomnii & pierderi & regăsiri –
Uneori mă simt epuizată. Și atât. Cel mai bine poți observa
în mâinile ce îmi tremură fără control și în firele albe ce par

să spună povestea unei tinere ce s-a rătăcit.
Între cine am fost și cine sunt pe cale să devin
rămân frânturile pe care le-am abandonat

pe podul de fiepe podul de fier, în acea vară, când am decis să nu mai trag după mine
conceptul meu greșit despre iubirea adevărată, muzica proastă
pe care nimeni altcineva nu o ascultă la petreceri și umorul sec. 

Contează cine crezi că ești și ce te reprezintă
într-o buclă a timpului în care

nu pare să contezi pentru cei care contează? Într-o lume
cu cai verzi pe pereți și chipuri inexpresive?
Dacă am umbla de-a lungul și latul acestei vieți,Dacă am umbla de-a lungul și latul acestei vieți,

complet dezbrăcați de temeri,
ai avea curajul să încerci să vindeci prin iubire? Nu, eu nu implor
mângâieri. Rănile mele sunt cusute cu ață albă, conturate perfect

pentru a-mi aminti cum am fost uneori epuizată, alteori dezamăgită și totuși am 
continuat.

Nemulțumirile interioare mocnesc de generații întregi.
Cât de departe crezi că poți fugi când sufletul și minteaCât de departe crezi că poți fugi când sufletul și mintea

te cheamă la luptă?
Între iubire și onoare, pe ce poziție alegi să mori?

Poezie
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Gravură
Pe inimă-ți sunt gravate săruturi,

Pe buze sunt maci, în ochi albăstrele,
În păr îți dansează palmele mele
Și-n poală îți stau lăcuste și fluturi.

Amurgul scăldat în roua fricoasă
Aleargă prin crâng, ciupindu-ți obrajii,Aleargă prin crâng, ciupindu-ți obrajii,
Răchitele parcă-și pleacă grumajii,
Pe cer chicotește luna sticloasă.

Pe sânii rozé îți stau sânziene,
În brațe îți cad și nu-mi aparțin,
Începi să îmi scoți cămașa de in
Și-mi intri cu totul în vene.

Poezie
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Aici repauză
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