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,,Prin dragoste şi credinţă, poţi realiza multe lucruri”. 
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DISTINSUL MEU CITITOR, 
 

Când vei răsfoi paginile acestui volum, vei păşi  în 
sufletul şi viaţa mea. Sigur nu vei găsi totul despre mine, nu 
pentru faptul că nu am dorit să vă dau totul, ci pentru că nu 
am reuşit să scriu totul aşa cum aş fi vrut. Prin asta 
înţelegându-se că nu mi-am găsit cele mai potrivite cuvinte, 
prin care să redau simţirile mele sufleteşti. Am scris doar ce 
am văzut, şi nu vreau să scriu ficţiuni. 

Încă nu am ajuns la finalul sacului, pot să fiu mulţumit 
cât de cât. 

 Mihai LEONTE nu este un scriitor, el este acel om care 
dealungul vieţii a trăit intens, uneori la cote maxime. Poate 
nu mi-am îndeplinit toate visurile mele. Important pentru 
mine a fost să învăţ o meserie, şi daca această meserie a fost 
cea de miner, nu am regretat că am învăţat-o şi am practicat-
o. Am trecut prin treptele meseriei, de la ucenic la maistru 
principal minier.  

Am început să scriu din anii şcolii profesionale, şi 
poate cu mult înainte, dar cel care mi-a arătat tainele 
scrisului a fost profesorul Pavel RANGA, responsabilul 
Cenaclului literar Pavel DAN din Turda. Mi-am adunat 
scrierile dispersate pe multe caiete şi foi volante, numai când 
am ajuns la Moldova Nouă. Cu toate că am scris la diverse 
reviste şi ziare, însă când mi se citea biografia şi meseria, mi 
se dădeau răspunsuri evazive. În anii de după revoluţie, l-
am cunoscut pe ziaristul Constantin ŢIGĂNELE, care 
citindu-mi scrierile, m-a convins că merită să fie făcute 
cunoscute. Pot spune că al doilea om care m-a scos din 
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umbră a fost Marian COCEAN, patronul unei tipografii 
pentru imprimate, care fără să-mi solicite vreun ban, mi-a 
tipărit prima plachetă de poezii; ALB-NEGRU, în anul 1999. 

Motto-ul meu este; 
,,Voi fi fericit când cineva îmi va recita doar un singur 

vers''.  
Poezia fiind o infinitate de ipoteze, axiomele sunt 

interzise! 
Sunt fericit totuşi că poezii de ale mele sunt citate de 

persoane diverse, pe care le iau drept un motto personal. 
Acest lucru este mult mai valoros decât orice alt premiu. 
 
 

AMINTIRI DESPRE MINE… 
( Autobiografie ) 

 
Mă numesc LEONTE MIHAI, născut la data de 19 

ianuarie 1941, în comuna Buneşti, judeţul Suceava, din 
părinţii Vasile şi Elena-Jăniţa LEONTE, născută 
CONDURACHE. 

Primele 4 clase elementare le-am urmat în satul natal, 
clasele 5 şi 6 în centrul de comună BUNEŞTI, iar clasa a 7-a 
am absolvit-o la cursurile fără frecvenţă în 1961 la Zlatna. 

 Între 1957 şi 1961 am urmat cursurile Şcolii 
Profesionale de Mineri Zlatna, regiunea HUNEDOARA. 

De la 1 iulie 1961 până la 18 august 1962 am lucrat ca 
muncitor miner la I.M.Ghe. Doja ZLATNA. Din noiembrie 
1962 am lucrat ca miner la E.M. BAIA de ARIEŞ, regiunea 
CLUJ. În perioada 1963-1966 am urmat cursurile Liceului 
Seral Baia de Arieş, însă semestrul II al clasei a X-a l-am 
absolvit la Liceul Seral Valea Călugărească. Liceul l-am 
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absolvit cu diploma de bacalaureat în 1972 la Liceul Real 
Moldova Nouă, secţia Serală. 

Din noiembrie 1966 am lucrat la I.M. Moldova Nouă ca 
miner până în 15 septembrie 1968 când am fost selecţionat 
pentru şcoala de maiştri pe care am urmat-o şi am absolvit-o 
în iunie 1969. 

De la 1 iulie 1969 am lucrat ca maistru miner subteran 
până la 1 septembrie 1980 când am fost promovat maistru 
principal minier subteran. Toată această perioadă, până la 1 
mai 1990 când m-am pensionat, am lucrat numai în cadrul 
Întreprinderii Miniere Moldova Nouă. 

În anul 1967 m-am căsătorit cu Ana Martinovici cu 
care avem doi copii: 

Leonte Marius Dan născut la 2 aprilie 1968, mecanic 
miner subteran până în 2006, actualmente lucreză în alt 
domeniu, căsătorit, şi are un copil Ovidiu, născut în 1991. 

Leonte Amelia Elena născută la 11 mai 1969, căsătorită, 
actualmente cetăţean al S.U.A., şi lucrează la Spitalul 
Municipal HARTFORD din Connecticut, fiind absolventă a 
unei facultăţi de management. 

Pe tot parcursul activităţii din producţie am fost 
colaborator al Sindicatului Miner, fiind organizator de grupă 
permanent, şi sporadic în conducerea superioară. Am făcut 
parte în permanenţă din conducerea Casei deAjutor 
Reciproc din întreprindere, fiind o perioadă şi 
vicepreşedinte. 

În permanenţă, am continuat unele activităţi 
extraprofesionale ca: 1963-1965 am frecventat Cenaclul 
Literar „PAVEL DAN” Turda, unde am debutat cu poezia 
„Artist în minerit” în ziarul „Turda Nouă”. 

Din 1976 am devenit membru al Asociaţiei Filateliştilor 
din România, Cercul filatelic ,,Danubius” Moldova Nouă, 
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unde am avut diverse funcţii de conducere, fiind evidenţiat 
cu Diploma cu rangul; Medalie de Argint de către asociaţie. 

În perioada 1978-1982 am jucat şah prin corespondenţă 
la diverse turnee interne printre care şi Cupa României. 

După ieşirea la pensie în 1990, considerând că e 
necesar ca bătrânii să-şi poată apăra drepturile, am iniţiat 
înfiinţarea Asociaţiei Pensionarilor „Clisura Dunării” şi apoi 
la fondarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Moldova Nouă. Ambele organizaţii au fuzionat în ianuarie 
1993 având o conducere unică, al cărei preşedinte am fost 
ales iniţial, şi reales până în prezent. 

   În 1994 cu ambele organizaţii am aderat la Uniunea 
Generală a Pensionarilor din România, fiind ales în Consiliul 
Naţional în 1994 şi reales în 1998. 

La alegerile locale din 1992, am fost ales consilier 
independent al oraşului Moldova Nouă, şi apoi consilier 
judeţean independent pentru judeţul Caraş-Severin. 
Actualmente nu fac parte din nici un partid politic. Sunt 
membru al Alianţei pentru Pace din România filiala Caraş-
Severin. Colaborator al Asociaţiei Pro-Democraţia Club 
Reşiţa. Mai sunt membru al Asociaţiei Amatorilor de Ştiinţă 
şi Cultură Bucureşti, unde este preşedinte profesorul 
Claudiu VODĂ, cunoscut autor de lucrări ştiinţifice pentru 
tineret. 

Ca hobby, am fost şi sunt fotograf amator, iniţiind şi 
organizând din 1998 la Moldova Nouă Expoziţia Fotografică 
„Bătrânii noştri” care are loc în fiecare an la 1 octombrie cu 
prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. 

Am reuşit să-mi tipăresc creaţiile începând cu anul 
1999 astfel; 

•  1999 - a apărut placheta ,,Alb negru’’ (volum de 
poezii)  
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•  2000 - a apărut placheta ,,Nostalgii’’ (volum de 
poezii)  

•  2001 - a apărut placheta ,,Valenţe medii’’ (volum de 
poezii)  

•  2001 - a apărut placheta ,,Reverii adverse’’ (volum 
de poezii)  

•  2002 - a apărut volumul ,,Meditaţii admise’’  
•  2004 - a apărut volumul ,,Apogeul metaforic’’  
•  2006 - a apărut volumul ,,Agate magice’’ 
•  2006 – a iniţiat apariţia volumului antologic al 

poeţilor de pe NET; Spiralele vieţii 
•  2007 – a iniţiat apariţia volumului antologic al 

poeţilor de pe NET; Drumurile vieţii 
 -  2008 – selecţionat în volumul antologic; Freamăt de 

dor la Editura 3D. 
 -  2008 iniţiază apariţia volumului antologic al poeţilor 

de pe NET; Mirajele vieţii, care va apare la Suceava. 
  Începând cu anul 1999 participă la toate ediţiile 

Zilelor Culturii la Moldova Nouă, prezentându-şi volumele 
tipărite publicului larg, dar şi invitaţilor acestor manifestări 
anuale. 

  În 08 august 2002, Consiliul Local al comunei Buneşti, 
judeţul Suceava mi-a acordat titlul de „Cetăţean de onoare” 
al acestei comune. 

În februarie 2002 am fost invitat de către regretatul 
poet Ion CHICHERE, la Cenaclul Semenicul din Reşiţa, 
unde am susţinut o seară de poezie împreună cu membrii 
acestui cenaclu. 

Am avut diverse colaborări, începând din 1994, la 
ziarul „TIMPUL” din Reşiţa, în apărarea intereselor şi 
drepturilor pensionarilor, ca şi a tuturor persoanelor 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

10 

defavorizate. De asemenea colaborez şi la postul de radio 
Timişoara, cu realizatorii emisiunii „Vârsta a Treia”.  

Am colaborat şi la ziarul „POŞTAŞUL” cât şi la alte 
publicaţii. 

  Întrând în rândul NET-iştilor, activitatea mea a fost 
mult uşurată prin răspândirea cu repeziciune a scrierilor 
personale, dar şi încurajarea celorlalţi autori tineri, şi mai 
puţin tineri, căutând să le promovez creaţiile pe diverse site-
uri, dar şi prin volumele antologice menţionate. 
 
 

Genealogia lui Mihai LEONTE, completări la biografie 
 

Sunt născut în zodia Capricornului, iar după zodiacul 
chinezesc sub semnul Dragonului de Metal. Aceste semne 
zodiacale mi-au purtat  noroc până în prezent, şi se pare că 
m-au plasat pe o linie a vieţii destul de favorabilă. Provin 
dintr-o familie de ţărani autentici din acel sat Petia, prin care 
trece un pârâu liniştit denumit simplu: Ciofu. 

Bunicii mei dinspre tată se numeau Domnica şi 
Gheorghe LEONTE. Nu deţin alte date despre dumnealor. 
Tatăl meu Vasile LEONTE născut la 3 februarie 1917 şi 
decedat la 29 aprilie 1987, mai avea încă 6 fraţi. După datele 
care le deţin ei erau; Ana, Elena, Paraschiva, Dumitru, Ioan 
şi Mariţa. 

Ana a fost căsătorită cu Gavril IACOB, de profesie 
mecanic la o moară din Fălticeni. 

Elena, căsătorită în satul Hârtop cu Neculai Vasilache. 
Satul Hârtop este vecin cu satul nostru Petia. Tot la Hârtop 
s-a căsătorit şi mătuşa Mariţa, sora cea mai mică a tatei, 
căsătorită cu Ilie MITREA. Paraschiva, adică mătuşa Chiţa, 
cum i se zicea, a fost căsătorită cu Moş Neculai TĂNASĂ, un 
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gospodar deosebit, cu multe hectare de pământ şi multe oi. 
Tata lui moş Neculai, era moş Lixandru unul dintre cei mai 
vestiţi ciobani ai locului. Fratele tatei Dumitru a murit cam 
timpuriu, şi nu prea am amintiri despre dumnealui. Cel mai 
apropiat mie, a fost unchiul meu Ioan LEONTE, născut la 21 
septembrie 1923 şi decedat la 26 mai 1991, căruia toţi îi 
spuneau Nicuţă, fiind cel mai mic dintre băieţi. Moş Nicuţă 
a făcut armata la jandarmi, şi apoi a lucrat în miliţie până 
prin 1953, de unde a fost trimis la munca de jos, la Fabrica 
de sticlă Turda. Pot spune fără să greşesc ca era cel mai şcolit 
dintre toţi ai familie LEONTE. Dumnealui mi-a insuflat în 
pemanenţă dorinţa de  a şti cât mai mult. Revenind la tatăl 
meu ştiu că era un om simplu, adică avea 7 clase făcute în 
perioada interbelică, dar ştia să scrie la maşina de scris, şi 
datorită acestui fapt a îndeplinit foarte mulţi ani funcţia de 
contabil(socotitor) la C.A.P.-ul din comuna noastră Buneşti. 

Bunicii dinspre mamă ştiu doar că se numeau Ioana şi 
Gavril CONDURACHE. Pe bunica Ioana am prins-o în viaţă 
cât de cât, dar n-am apucat să mă bucur prea mult de 
dragostea ei pe care o simţeam la acea vârstă atât de fragedă 
pentru mine. Simţeam ceva atât de plin când mă aflam lângă 
acea fiinţă încât mi-a dat putere mult mai târziu. Despre 
mama mea Jăniţa-Elena CONDURACHE, născută la 7 
august 1919 şi decedata la 23 mai 1943 nu prea am ce spune, 
fiindcă nici nu ştiu prea multe despre dumneaei. Mama a 
mai avut încă 5 fraţi. Maria născută în anul 1911 şi decedată 
la 23 martie 1946, căsătorită în satul Rădăşeni cu Toader 
SANDU, cu care a avut 3 copii; Constantin născut la 21 mai 
1926 şi decedat la 9 octombrie 1951, Ana născută la 5 
ianuarie 1928, căsătorită cu Toader TUDOSE, nu a avut 
copii. Elena, născută la 28 septembrie 1929, căsătorită cu 
Constantin ANDRIEŞ cu care a avut 4 copii; Mariana, Ionel, 
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Viorica şi Adrian. Elena ANDRIEŞ fiind cunoscută ca poeta 
de la Rădăşeni. 

Ioan CONDURACHE fratele mai mare al mamei a fost 
căsătorit de 2 ori, având din prima căsătorie un fiu; 
Gheorghe CONDURACHE. Mătuşa Nastasia, născută la 18 
martie 1914, şi decedată în 3 martie 1992, sora mamei a fost 
căsătorită în satul Unceşti cu Toader DEDIU, care a murit pe 
front în al doilea război mondial, cu care a avut 4 copii; 
Eleonora, născută la 1 decembrie 1935 şi decedată la 7 
august 2001. Nicolai DEDIU, născut la 23 noiembrie 1937 şi 
decedat la 1 ianuarie 2004. Vasile DEDIU, decedat, despre 
care nu deţin mai multe date. Maria DEDIU, născută la 11 
septembrie 1943. Mătuşa Zamfira, sora mamei a murit de 
tânără. Moş Ştefan CONDURACHE, născut la 5 septembrie 
1921 decedat la 23 septembrie 1992, a fost căsătorit cu Mariţa 
BUCĂTARU, cu care a avut 3 copii; Felicia, născută la 23 
septembrie 1948 decedată cam pe la 10 ani. Miluţă, născut la 
20 octombrie 1951 şi Dănuţ, născut la 1 noiembrie 1958, 
căsătorit cu Viorica PĂIUŞ, născută la 1 martie 1961, având 
la rândul său 3 copii; Gavril, Anca Mihaela si Ştefan. 

Pentru conformitate semnez cu numele întreg; 
LEONTE Mihai, născut la 19 ianuarie 1941, în satul Petia, 
comuna Buneşti, judeţul Suceava, ţara România. 
 
 

ÎMI REPROŞEZ MIE!!! 
 

Sunt mândru că am izbutit să trec prin viaţă într-un 
mod cât se putut cu demnitate. Este adevărat că în cultura 
mea sunt destule carenţe. Dar mă întreb, şi întreb câţi sunt 
acei care stăpânesc o cantitate suficientă de cultură? M-am 
străduit să merg înainte, prin toate câte au fost. Bune şi rele, 
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greutăţi sau bucurii. Poate nu am făcut suficient. Aici 
intervine o latură ceva mai dificilă de analizat. Întrebaţi-i pe 
cei care au avut totul şi n-au realizat nimic. Dacă toţi ar fi 
încercat să facă ceva util, azi omenirea ar fi mult mai 
departe. Sunt destul de mulţi care aşteaptă să li se dea totul, 
dar nu dau societăţii nimic în schimb. Am avut şi voi avea 
respect pentru cei care şi-au înfruntat destinul mergând 
înainte prin cele mai mari şi multe greutăţi. Acei care au 
crescut sumedenie de copii. Acei care se încăpăţânează să 
trăiască în cele mai izolate locuri, în sate uitate de lume, 
crescând vite şi alte animale. Adunând iarba fir cu fir pentru 
asigurarea hranei pentru aceste animale pe timpul iernii. 
Acei oameni care au rămas în satele lor acolo unde nu 
ajunsese agricultura aşa zisă socialistă. Sper că în mare parte 
mi-am făcut datoria faţă de semenii mei şi faţă de societate. 
Că nu am făcut mult mai mult, mă consider vinovat pentru 
că nu am avut destulă înţelepciune pentru a face mai mult. 
Nu aş fi eu primul dezamăgit şi nici ultimul. Ilustrul savant 
şi creator Leonardo da Vinci(1452 - 1519) spunea că este 
nemulţumit de tot ce a făcut, căci considera că nu a făcut 
suficient. Câţi oameni ca Leonardo da Vinci, recunosc faptul 
că au realizat prea puţin pentru umanitate? 
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Ciclul de poezii 
Mirajele albastre 
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         AŞTEPT  
 
Aştept să vină zorile,  
Să văd cerul limpede senin,  
Să-ţi ofer toate florile,  
Să ştim mereu că ne iubim.  
 
Mă voi pierde în amurg,  
Să revăd cerul înstelat,  
Să aud buciumul prelung,  
Să stau cu tine îmbrăţişat. 
 
Te înconjur toata în privire,  
Îţi trimit gânduri curate,  
Îţi dăruiesc a mea iubire,  
Dar tu eşti aşa departe! 
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 CE  FACI, DESTINULE?  
 
Ce faci, Destinule, cu mine?  
De ce mă trimiţi la Stele?  
Sunt Muritor, nu se cuvine,  
Să mă ridic atât de sus, la ele!  
 
Am visat să am o Stea,  
Dar nu pot să o ajung!  
Ea se strecoară prin perdea,  
Ale ei raze mă străpung.  
 
Am fost mereu un visător,  
Şi un romantic Incurabil,  
Prin Universul veşnic, Trecător,  
Nu pot să fiu Inconfundabil.  
 
Steaua va rămâne sus, în zare,  
Eu voi fi aicea pe Pământ,  
Lumina va veni din depărtare,  
Iar eu? Doar IMNE am să-i cânt! 
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   SIMT IUBIREA TA  
 
Simt iubirea ta pătrunsă,  
In orice privesc, şi e bogată,  
Mi-o dezvălui neascunsă,  
Dăruindu-mi te toată.  
 
Aş vrea să mă întruchipez,  
Să fiu spiritul din frunză,  
Iar atunci când mă visezi,  
Să te simt în inimă ascunsă.  
 
Te infiltrezi încă din amurg,  
În tainiţele inimii rebele,  
Ce toată fiinţa o parcurg,  
Precum cometele prin stele. 
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   UN ALT UNIVERS  
 
Un Univers venit la tine,  
Pe care poate l-ai visat,  
Să-ţi aducă clipele sublime,  
De vreo Ursită destinat.  
 
Gândurile nu se îneacă în mare,  
Nu le poţi pune gratii şi zăbrele,  
Ele călătoresc în visare,  
Prin Univers, printre stele.  
 
Nu alimenta zilnic tristeţea,  
Caută bucuria ce izbucneşte,  
Readu-ţi din nou tinereţea,  
Viaţa e frumoasă, IUBEŞTE! 
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         CARE VÂNT?  
 
Care vânt a declanşat furtună?  
Scoţându-te din dulcea visare?  
Fiind cu tristeţea împreună,  
Iar acum nu mai ai stare?  
 
Ce fel de Soare te-a dezgheţat?  
Aducându-ţi în suflet licăriri?  
Şi care Stea te-a încântat,  
Aducându-ţi în ochi sclipiri?  
 
Lasă-ţi inima liberă să viseze,  
Să plece pe culmi de necuprins,  
Sufletul să se elibereze,  
Spre culmile acelea din vis. 
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     BIDIVIUL TIMP...  
 
Încalec pe bidiviul timp,  
Căci el sigur merge înainte,  
Nu-mi cere nimic în schimb,  
Nici măcar să fiu cuminte.  
 
L-am potcovit pe bidiviu,  
Cu mult frumoase amintiri,  
Pe care le păstrez, le ştiu,  
Ale vechilor şi noilor iubiri.  
 
Cu bidiviul am trecut furtuni,  
Şi totuşi am mers mai departe,  
Toate mi s-au părut minuni,  
Înscrise în a vieţii carte. 
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  NĂVODUL TIMPULUI...  
 
Rupeţi a timpului năvod,  
Plecaţi pe al vieţii drum,  
Uitaţi de gropi şi glod,  
Terminaţi ce aţi început acum.  
 
Gustaţi încet din fructul iubirii,  
Nu vă grăbiţi! Încet îl savuraţi,  
Nu risipiţi esenţa fericirii,  
De care sunteţi încărcaţi.  
 
Iubirea şi viaţa, o luptă nebună,  
Din care vrem să ne înfruptăm,  
Toate în suflet se adună,  
Pentru vecie le păstrăm. 
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           SFIDARE !  
 
Sfidând arcul peste timp,  
Ignorând marea distanţă,  
Îmi iau gândul şi mă plimb,  
Lângă tine în vacanţă.  
 
Sar peste lanţul de munţi,  
Cu gândul să ajung la tine,  
Liniştită şi tăcută mă asculţi,  
Trăind clipele sublime.  
 
Aş vrea să fiu acea iubire,  
Din care noi ne-am zămislit,  
Să încrustăm marea fericire,  
Pe care iată ne-a unit. 
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           LĂSAŢI...  
 
Lăsaţi albinele să zboare,  
Nu le îngrădiţi mişcarea,  
Vor căuta suprema floare,  
Pe câmpii, cât cuprinde zarea.  
 
Nu închideţi cercul iubirii,  
Lăsaţi gândul în mişcare,  
Căci în calea fericirii,  
Nimic nu o să-l doboare.  
 
Nu luaţi copiilor jucăria,  
Nu puneţi sufletului cătuşe,  
Lăsaţi-l să poarte nostalgia,  
Acelor gânduri jucăuşe. 
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      TABLOU INERT !  
 
Mi-aş dori să fiu tablou inert,  
Pe un perete în camera ta,  
Când nu eşti să te aştept,  
Iar când vii, să te pot vedea.  
 
Când dormi, săruturi să-ţi răpesc,  
Să nu afle nimeni că te-am sărutat,  
Să rămână o taină, că te iubesc,  
Cum nu te-a iubit un alt bărbat.  
 
Da, vreau să-ţi fiu eu Zburătorul,  
Să-ţi pătrund în inimă discret,  
Căci nu se ştie dacă viitorul,  
Ne va oferi ceva concret. 
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         TU EŞTI DIVINĂ !  
 
Pentru mine eşti cea mai frumoasă,  
Tu m-ai adus pe pajiştea iubirii,  
Trimiţându-mi raza luminoasă,  
Din mirificul tărâm al fericirii.  
 
Tot ce e frumos la tine se adună,  
Să îmi aduci al iubirii parfum,  
Tu scoţi aur din raze de lună,  
Să fie inimile noastre împreună.  
 
Peste buzele tale calde,  
Se abate o tainică lumină,  
Adusă din soare, si stelele toate,  
Eu te ADOR, cum eşti; DIVINĂ. 
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        AŞ ALERGA...  
 
Cum aş alerga cu tine,  
Pe câmpii cu Sânziene?  
Cum m-aş tăvăli cu tine,  
Prin moldavele troiene?  
 
Cum ar fi să te sărut,  
Peste fragile din buze?  
Cum ar fi să împrumut,  
Zâmbete de mult apuse?  
 
Tot întreb; şi ce? şi cum?  
Dar răspunsuri nu găsesc,  
Îţi trimit doar gândul bun,  
Şi un sincer; te iubesc. 
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LA IZVORUL DORULUI  
 
Aleargă gândurile în zbor,  
Adună-le tu cântăreţ din liră,  
Trimite-le departe la izvor,  
Unde iubirea se resfiră.  
 
O fugă nebună se încinge,  
Cuprinsă-mi  e fiinţa de dor,  
Nici o apa nu-l poate stinge,  
Şi nici să-l oprească din zbor.  
 
Simt furtuna. Iubirea-i departe,  
Zgomot de ape, linişte în cer,  
Vino lângă mine aproape,  
Căci ştii bine; Te prefer.  
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   CLIPE FRUMOASE  
 
Îngerii împrăştie petale,  
Se scaldă în privirea ta,  
Adunând iubirile totale,  
În toată fiinţa mea.  
 
Pe sânii tăi, doi albi crini,  
Îmi odihnesc pudic privirea,  
Mângâindu-mă, tu îmi alini,  
Orice necaz. Eşti fericirea.  
 
Palmele tale, aripi de înger,  
Le simt ca adierea de mătase,  
Din realitate urc spre cer,  
Să nu pierd clipele frumoase. 
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                   VINO!  
 
Vino să te plimb prin viile în muguri,  
Să-ţi alung din suflet tristeţea,  
Să culegem a iubirii struguri,  
Să reînviem în inimi tinereţea.  
 
Să-ţi aduc lumina în privire,  
Amândoi prin vise să întinerim,  
Să ai în suflet doar fericire,  
O singură fiinţă să devenim.  
 
Să plecăm acolo unde arde,  
Sărutul florilor din luna Mai,  
Sub al iubirilor stindarde,  
Să-ţi spun; Nu pleca, mai stai! 
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ALERG PE PAJIŞTEA ALBASTRĂ  
  
Am căutat pe cer o stea,  
Aruncându-i nocturne priviri,  
Ca drept răspuns îmi trimitea,  
Luminoase, blândele-i sclipiri.  
 
Voiam să plutesc pe Cerul Senin,  
Vâslind cu gândul printre raze,  
Zburam cu pieptul de iubire plin,  
Căutând-mi astrale ipostaze.  
 
Oricât am încercat să merg,  
Pe imensa Pajişte Albastră,  
Înaintez încet, nu mai alerg,  
Visând la iubirea noastră. 
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SIMFONIA PLOPULUI ALB  
 
Somnul se scutură în noapte,  
Ca frunzele plopului alb,  
Cu simfonii din eter luate,  
Aduse de vânt, aşa de legănat.  
 
Mă uit peste dealuri, prin vii,  
Ruginite de soare-n amurg,  
La acel tablou pictat, îl ştii?  
Din care culorile simple curg. 
 
Simt şi eu adierea de o clipă,  
Tu ai venit să mă mângâi,  
De sărutări faci risipă,  
Ca la întâlnirea dintâi. 
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             PRIMESC  
 
Primesc iubirea ta curată,  
Ca pe un har Divin,  
Cum cerul senin arată,  
Dragoste pentru albul crin.  
 
Tu mă îndemni să descifrez,  
Enigmele încă nedezlegate,  
În tinereţe să mă înrolez,  
Prin noi iubiri neegalate.  
 
Încerci să mă înveţi din nou.  
Că visul nu e îngropat,  
Ci el revine, nou ecou,  
Pe care tu l-ai activat.  
 
Îmi spui că zilele sunt vulturi,  
Zburând pe Pajiştea Albastră,  
Prin faţă mereu îmi fluturi,  
Poezii cu iubirea noastră. 
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   ÎNTOARCE-TE !  
 
Întoarce-te în timp, copilă,  
Alergând prin verzile câmpii,  
Regăseşte-te fertilă,  
Reclădeşte-te din temelii.  
 
Primeşte lumina de la Soare,  
Izvorâre a Cerului Senin,  
Pe care o primeşte fiecare,  
Mulţumindu-ne deplin.  
 
Gândul tău fie imaculat,  
Petale de la Crinul Alb,  
Să iubeşti tot mai curat,  
Alunecând pe al vieţii fald.  
 
Nu-ţi lăsa inima să sângereze,  
În tristeţe să se scufunde,  
Sufletul mereu să viseze,  
Plutind pe ale vieţii unde. 
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           CHEMARE  
 
Dragostea ta mă cheamă,  
Simfonia iubirii să-mi cânte,  
Totul spre visare mă îndeamnă,  
Bucuria inima să-mi inunde.  
 
Privesc Steaua din capul zării,  
În fiecare seară, zi de zi,  
Îmi baţi la uşa întrebării,  
Dorul de tine a-mi potoli.  
 
Astfel troiene de gânduri,  
Pe tine iubito te îmbracă,  
Am făcut-o în diverse rânduri.  
Sufletul în iubire se încarcă. 
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          REVIN !  
 
Nedescifratele spirale,  
Renasc din torţe împletite,  
Venind din vremi atemporale,  
Spre zile actuale, însorite.  
 
Ascult acele cântece în zori,  
Care îmi legănau copilăria,  
Triluri de privighetori,  
Şi mă cuprinde nostalgia.  
 
Îmi plimb picioarele prin rouă,  
Prin miriştea de rădăcini,  
Aducându-mi o mireasmă nouă,  
Izvorâtă din florile de crini.  
 
Revin la cântecele din noapte,  
Cântate de tinerii flăcăi,  
Ca alinătoare şoapte,  
Venite din ale satului văi. 
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  NU ÎNTÂMPLĂTOR! 
 
Sigur nu e întâmplător,  
Divinul mi te-a scos în cale,  
Să-mi sfâşii sufletul de dor,  
Să fi fost o întâmplare?  
 
Recitesc scrisoarea olografă,  
Aduc din trecut secvenţe,  
Să prind timpul în agrafă,  
Pe unde cu diverse frecvenţe.  
 
Pe atunci nu aveam un dor,  
Tu l-ai strecurat în scrisoare,  
Caut răspunsul din zbor,  
Să fi fost o întâmplare? 
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     CE POATE FI?  
 
Ce poate fi o scrisoare?  
Poate fi mult, poate fi puţin,  
Ea poate fi doar o boare,  
Venită din Cerul Senin.  
 
Atunci când este rostuită,  
Prin cuvinte meşteşugite,  
Îşi atinge ţinta dorită,  
Către ţeluri bine definite.  
 
Ca un şarpe prin ierburi,  
Se lasă cuvântul strecurat,  
Abătând inima de la treburi,  
Lasă sufletul încătuşat. 
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            SĂ TE CULEG...  
 
Vreau să te culeg ca pe o floare,  
Din câmpul vast al omenirii,  
Blândă, frumoasă, mirositoare,  
Amândoi pe tărâmul fericirii.  
 
Să adaug seva sângelui meu,  
Visele spre cerul senin să zboare,  
Puternice, înălţătoare mereu,  
Însoţite de eternul soare.  
 
Să-mi fii lângă mine verde liană,  
De mine să nu te rupi nicicând.  
Să-mi umpli de iubire, inima goală,  
Aici în viaţă, până dincolo de mormânt. 
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  UN ULTIM BOLERO!  
  
Un ultim bolero dansat,  
Un ultim imn neînchinat,  
Când începuse muzica în sală,  
Era o linişte aproape abisală.  
 
Dar pe măsura ce dansau perechi,  
Revedeam privelişti vechi,  
Tu revedeai pajiştea albastră,  
În splendoare, nesfârşită, vastă.  
 
Fiindcă nu avem încotro!  
Vom asculta un ultim bolero.  
 
Când priveai la pajiştea albastră,  
Mă oglindeam în ochii tăi,  
Pluteam în fericirea noastră,  
Mă îmbrăţişa-i cu inocenţă,  
Sau poate cu indiferenţă?  
 
Căutam visuri în stele  
Prin necuprinsul Univers,  
Aleargă gândurile rebele,  
Pentru a le strânge într-un vers. 
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   ESTUL CARDINAL...  
 
Bate Crivăţul, şi iar tresar,  
Ard noi sentimente îngheţate,  
Aduse din Estul Cardinal,  
Oare de ce visez la toate?  
 
E adevărat că vin sclipiri,  
Aducând cu ele magia luminii,  
Oare sunt osândit la noapte,  
Să nu văd cerul senin şi crinii?  
 
Visele născute în plină vară,  
Nu vreau să moară în neant,  
Îmi vreau în suflet primăvară,  
Venită de la cerul înstelat. 
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  TĂCUTĂ ICOANĂ...  
 
Din buzele tale, trandafir,  
Să-ţi răpesc roşul aprins,  
Spre bucuria albului crin,  
Alimentându-i dorul nestins.  
 
Vreau să simt aceeaşi înfiorare,  
Precum te uiţi la un tablou,  
Care emană nuanţe de culoare,  
Răsfrânte de a luminii ecou.  
 
Te port în suflet tăcută icoană,  
Să reînvii nostalgii în amurg,  
Să păstrăm veşnic a iubirii taină,  
Să înceteze lacrimi ce curg.  
 
Inima mea să o simt neobosită,  
În mişcare, ca argintul viu,  
De iubire plină, puternic palpită,  
Izvorând din ceea ce-ţi scriu. 
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   FĂRÂME DE IUBIRE  
 
Ţi-am oferit fărâme de iubire,  
Care să-ţi lumineze dimineaţa,  
Să revii mereu spre fericire,  
Înseninându-ţi cu soare viaţa.  
 
Am vrut să creez noi curcubee,  
Să preiau culori mai inocente,  
Să te proslăvesc pe tine femeie,  
Prin cuvintele decente.  
 
Tu vei rămâne tot frumoasă,  
Te vreau în tărâmul nemuririi,  
Vei rămâne a inimii aleasă,  
Să bem din potirul fericirii. 
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    SUFLET VRĂJIT...  
 
Îmi dai prilejul să te cânt,  
La fiecare nouă întâlnire,  
Ştii că nu voi putea să plâng,  
Poate doar de fericire.  
 
Îmi pui în inimă jăratic,  
Să-mi ardă dorul mai intens,  
Şi cu un aer primăvăratic,  
Totul mi se face vers.  
 
Mi-ai adus cerul albastru  
Alungând negrii nori,  
Mi-ai pus în faţă un pilastru,  
Să mă sprijin uneori.  
 
Drumul meu va fi vrăjit,  
De trecerea prin Calea Lactee,  
Sufletul îmi e cucerit,  
De tine frumoasă femeie. 
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  MĂCINAT DE DORURI...  
 
Mă macină doruri nebune,  
Le păstrez în ascunzişuri,  
Să nu le ştie întreaga lume,  
Numai tainice frunzişuri.  
 
Strivite de pietre în maluri,  
Sunt gânduri plecate departe,  
Risipind lumină în valuri,  
Pe aceste versuri necoapte.  
 
Te-am căutat prin diverse cotloane,  
Prin timp, real şi infinit,  
Să-mi potolesc a iubirii foame,  
Sunt fericit că te-am găsit. 
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  CE PUI ÎN CUVINTE?  
 
Oare ce pui în cuvinte?  
Se pare că multă lumină,  
Adunată din lucrurile sfinte,  
De aceea eşti sublimă.  
 
Ochii mai mari se deschid,  
Când ajung peste chipul tău,  
Nu vreau nicicum să te divid,  
Crăiasă a sufletului meu.  
 
Iubirea nu vreau să risipesc,  
Căci tu o meriţi deplin,  
Vreau să ştii că te iubesc,  
Sub cerul limpede, senin. 
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   CU SUFLETUL ÎN FOC!  
 
Sufletul îmi este mereu în foc,  
Ce mistuitor îmi curge în vene,  
Nu vreau ca visuri să îngrop,  
În străfunduri de avene.  
 
Oare cine mi-ar interzice,  
Ca iubirea să încolţească?  
Timpule să-mi fii complice,  
Lasă-mi inima să iubească.  
 
Nu mai scriu lungi poeme,  
Să cred că am obosit?  
Reuşesc doar simple catrene,  
Totuşi mă simt mulţumit!  
 
Îmi păstrez optimismul intact,  
Cu care am trecut prin viaţă,  
Cu Soarele am un contract,  
Să mă alinte în orice dimineaţă. 
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   ABSORB MIRESME...  
 
Unde să caut primăvara?  
În mugurii tineri? În buzele tale?  
În amurgul ce se se arată seara,  
În florile ce se aştern în cale?  
 
Absorb mireasma lor cu nesaţ,  
În peisajul Terrei etern,  
Mergând cu tine braţ la braţ,  
Privindu-mă atât de matern.  
 
Contopit în al privirilor potop,  
Mă simt atât de fericit,  
Căci iată al vieţii scop,  
Cu tine mi s-a împlinit. 
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     A MAI PLECAT 
 
A mai plecat o vară plictisită, 
Plină de ploi şi inundaţii, 
Lăsând o ţară pustiită, 
Cum nu au mai văzut Carpaţii. 
 
A rămas grădina pustiită, 
Plină de frunze la...pământ, 
A mai plecat o vară pustiită, 
Şi multe lucruri nu mai sunt! 

 
 
 
 
 
 

DIAMANTELE DIN STELE..  
 
Ş lefuiesc diamantele din stele,  
T ăind faţetele cât mai lucioase,  
E şti superbă cu şuviţele rebele,  
F ericit că-mi oferi clipe frumoase,  
A tunci când te văd cu mărgele,  
N estemate, din pietre preţioase. 
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  BALSAMUL IUBIRII  
 
Prin aerul nopţii rătăcesc,  
Călătorind cu privirea prin astre,  
La tine mereu mă gândesc,  
Acolo unde sunt inimile noastre.  
 
Trimite-mi prin stele balsam,  
Iubire unduind prin ierburi,  
Visez lângă mine să te am,  
Să uit de lume, şi de treburi.  
 
Vino la mine, plutind prin văzduh,  
Prefă-te în alinarea de zefir,  
Adu-mi al dragostei duh,  
Prin culori roşii de trandafir. 
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   SIMFONIA IUBIRII 
 
Îmi cântă stele la fereastră, 
De cu seară până-n zori, 
Venite din Pajiştea Albastră, 
Să-mi aducă de la tine flori. 
 
Visurile ca flori se deschid, 
Alimentând a iubirii izvoare, 
Vreau în braţe să te prind, 
Pe tine frumoasă floare. 
 
Revino în fiecare noapte, 
De acolo, de departe dintre stele, 
Dezvăluie-mi secretul prin şoapte, 
Cântă-mi simfonia iubirii noastre. 
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     DE DRAGUL...  
 
De dragul ochilor tăi,  
Îmi deschid inima de argint,  
Liberă să alerge peste văi,  
Cât mai aproape să te simt.  
 
Uitarea mi-o doresc absentă,  
Te vreau pe tine cer senin,  
Să explodeze iubirea latentă,  
Întruchipată în albul crin.  
 
Iubirea veşnic să renască,  
Răzbată, şi fie victorioasă,  
Vrem visul să se împlinească,  
Inundând dragostea frumoasă.  
 
Vrem amândoi să nu vină zorile,  
Noaptea să troneze îndelung,  
Să nu se ofilească florile,  
Drumul iubirii să-l pătrund. 
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   CÂND URSITOARELE! 
 
Cum oare de m-am îndrăgostit, 
În tine sufletul pereche am găsit? 
 
Razele noastre în eter s-au întâlnit, 
S-au văzut, plăcut şi s-au unit. 
 
Aşa cum stelele pe cer se unesc, 
Desigur şi ele se iubesc? 
 
Tu vrei să mă săruţi mereu, 
Aceeaşi dorinţă o am şi eu. 
 
Rămâne ca visul să se împlinească, 
Când Ursitoarele au să hotărască. 
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        CLIPE SUBLIME  
 
Recită-mi mereu acelaşi poem,  
Care l-ai scris pentru mine,  
Având acelaşi veşnic refren,  
Tu mi-ai oferit; CLIPE SUBLIME!  
 
Cântă-mi mereu aceeaşi baladă,  
Compusă, special pentru tine,  
Pe troscotul din vasta ogradă,  
Când mi-ai oferit; CLIPE SUBLIME!  
 
Povesteşte-mi vechi istorii,  
Cu feţi frumoşi, cu albe zâne,  
Chiar de ne cuprind iar zorii,  
Tu îmi oferi; CLIPE SUBLIME. 
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  NU SUNTEM SINGURI.  
 
Tu eşti cu mine. Eşti Zenitul!  
Nu vei fi singură niciodată,  
Vom atinge amândoi Infinitul,  
Mergând împreună; deodată!  
 
Voinţa noastră nu se va frânge,  
Calea nu o vrem întunecată,  
Fii veselă, şi nu mai plânge,  
Îşi vreau faţa luminată.  
 
Noi doi, nu suntem în singurătate,  
Uniţi suntem de acelaşi destin,  
Vrem să atingem cotele înalte,  
Călăuziţi de Creatorul Divin. 
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   ÎN JOCUL DE STELE!  
 
Ne prindem în jocul de stele,  
Ne vadă Universul frumuseţea,  
Sub cerul care nu are perdele,  
Să ne revedem tinereţea.  
 
Totul să fie luminos ca în amiezi,  
Încântaţi ne dăruim fericirii,  
Cu mine împreuna să dansezi,  
Pe vastul parchet al Nemuririi.  
 
Noi ştim că inima e revoltată,  
Şi sufletul intens în căutări,  
Ne vrem viaţa luminată,  
Cu împliniri, dar şi visări. 
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VIAŢA CA O COMOARĂ.  
 
Păşim spre viaţă inocenţi,  
Nopţile ne devin zile,  
Suntem oriunde frecvenţi,  
Ca spartani în Termopile.  
 
Suntem în ardere ca focuri,  
Transformându-ne în jerbe,  
Iar în ale vieţii jocuri,  
Ne facem zilele superbe.  
 
Începem prin a fi doar muguri,  
Care renasc în primăvară,  
Anii ni-i transformăm în ruguri,  
Viaţa o considerăm comoară. 
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VICTORIE A VIEŢII NEBUNĂ!  
 
Îmi duc zilnic veşnica trudă,  
De sfârşit nu sunt înfricoşat,  
Nu îmi consider soarta crudă,  
De viaţă nu m-am săturat.  
 
Continuu fierb în mine preferinţe,  
Ard mereu ca o nestinsă torţă,  
Nu-mi înfrâng anumite dorinţe,  
Şi urc spre apogeu în forţă.  
 
Îmi pregătesc conştient plecarea,  
Căci ştiu, voi deveni furtună,  
Sfârşitul nu va fi jubilarea,  
Ci victoria vieţii nebună. 
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        ÎMI DORESC... 
 
Îmi doresc nespus de mult, 
Să nu-ţi fie inima atât de tristă, 
Iar glasul tău să ţi-l ascult, 
Într-o alură foarte optimistă. 
 
Ochii să-ţi fie mereu însoriţi, 
Ca zâmbetele de fecioare, 
Obrajii mereu rumeniţi, 
Ca bujorii în splendoare. 
 
Să mă priveşti foarte deschisă, 
Ca florile, albinele din zbor, 
Să-ţi văd fericirea prinsă, 
Şi pieptul tresăltând de dor. 
 
Să plutim pe ale cerului cărări, 
Stele să ne cânte elegii, 
Să facem lungi plimbări, 
Prin volumele de poezii. 
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      MĂ ÎNTREBAŢI?  
 
Mă întrebaţi când sunt născut?  
Vreţi să ştiţi ce vârstă am?  
Sunt născut în secolul trecut,  
Nu mai ştiu în care an!  
 
Am intrat în vâltoarea lumii,  
Cu scâncete de băiat,  
Eram în mijlocul furtunii,  
Acesta era drumul destinat.  
 
Da, timpul era foarte brutal,  
Răpindu-mi ochii mamei dragi,  
Ce au plecat în adâncul abisal,  
Destinul nu poţi să-l prefaci. 
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     REÎNTOARCERE 
 
Braţele tale, talazuri marine, 
M-au cuprins atâtea decenii, 
Din dimineţi cu soare senine, 
Până la ale apusului vecernii. 
 
Amândoi am împărţit norocul, 
Împreună am trăit şi bucuria, 
Aşteptăm pereche sorocul, 
Să întâmpinăm veşnicia. 
 
Am gustat din parfumul iubirii, 
Mergând cu stelele călăuzitoare, 
Am băut din cupa fericirii, 
Dată de ascunse Ursitoare. 
 
Ne-am unit în acea primăvară, 
Reflecţie a timpului etern, 
Ne reîntoarcem pentru a câta oară, 
Retrăind a tinereţii refren. 
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                CULEG 
 
Culeg din floarea de cireşi, 
Şi al înfloriţilor caişi, 
Dorul ce în suflet îl apeşi, 
Ca albul inocenţilor narcişi. 
 
Se plimbă dorul printre crengi, 
Căutând mirosul florilor de dor, 
Şi eu, şi tu cauţi să dezlegi, 
Enigmaticul iubirii fior. 
 
Am gândul mereu la tine, 
Cu inocenţă de copil, 
Nu ştiu cât te gândeşti la mine, 
Sau îţi e gândul volatil? 
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DORUL, VIS COLORAT!  
 
Dorul, acest vis colorat,  
Se plimbă liber pa Pământ,  
Nimeni nu l-a descifrat,  
Dar veşnic am să-l cânt.  
 
Spune-mi cine nu are dor, 
Atâta timp cât este viu? 
Din trecut spre viitor,  
Din prezent, spre mai târziu.  
 
Dorul e întruchipat,  
În tot ce ne înconjoară,  
În suflet întortocheat,  
Ne face viaţa primăvară.  
 
Nu-ţi ascunde dorul niciodată,  
Redă-l prin simpla poezie,  
Să ştie, să afle lumea toată,  
Că pluteşti în reverie. 
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    STRĂDUINŢĂ!  
 
Mă străduiesc din hieroglife,  
Să te descifrez precum Champollion,  
Prin aceste scrieri apocrife,  
Să redevin pe drumul vieţii om. 
 
Îmi ung angrenaje ruginite,  
Cu acele cuvinte de iubire,  
Pe care le aranjez, revizuite,  
Într-un scrin, pentru nemurire.  
 
Nu mai sunt acel tânăr izvor,  
Am devenit un râu de ani,  
Cuprins de viaţă şi de dor,  
Dorinţă comună, de profani. 
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     TRECUTE ARHIVE  
 
Părul de culoarea crinului alb,  
În suflet ca muguri, viguros,  
Dorinţe în inimă încă îţi ard,  
Iar mersul îl vrei impetuos.  
 
Din ale timpului trecute arhive,  
Aduni rătăcită vreo scrisoare,  
Amintirile renasc, desigur tardive,  
Constituind ale vieţii sfinte altare.  
 
Nu am folosit ca armă cuvântul,  
Doar ca prieten m-a însoţit,  
Căci mi L-a dăruit Prea Sfântul,  
Să-l transform în Infinit. 
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 PRIN CODRII SECULARI 
 
Mă pierd prin codrii seculari, 
Ca gândurile să le împânzesc, 
Mă alătur altor solitari, 
Cum aş putea să mă opresc? 
 
Cu toate că merg înspre tăcere, 
Aş vrea să întrevăd infinitul, 
Am o deosebită plăcere, 
Să îndepărtez sfârşitul. 
 
Îmi înfăşor un brâu de stele, 
Preluate din Pajiştea Albastră, 
Te numeri şi tu printre ele, 
Frumoasă muşcată în fereastră. 
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TE AM AŞTEPTAT SĂ VII...  
 
Te-am aşteptat să vii  
În lumea-mi inocentă,  
Ştiam că n-ai să întârzii,  
Ştiindu-te corectă,  
Iar tu ai fost prezentă.  
 
Sincer, am avut emoţii clare,  
Îmi pierdusem şirul de cuvinte,  
Tu ai apărut din depărtare,  
Magie simplă, în vara fierbinte.  
 
Nu te-ai oprit, precum lăstunii,  
Ai plecat iarăşi la cuibul tău,  
La casa cu cerdac şi cu petunii,  
Lăsând în urmă păreri de rău.  
 
Din visuri magice ne-am împletit,  
Ca îndrăgostiţii frumoasele iluzii,  
În clipa când ne-am despărţit,  
Ne-am încurcat printre concluzii. 
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 DOR NEPOTOLIT  
 
Cum eram de însetat,  
Rătăceam să caut un izvor,  
Iată astăzi am aflat,  
Că mi s-a împlinit un dor.  
 
Sete de iubire mi-a rămas,  
Potolită doar din priviri,  
Strălucirea unui ceas,  
Care va naşte amintiri.  
 
Ai plecat, aşa în grabă,  
Nu te puteam reţine, bine ştii,  
Sufletele încă se întreabă,  
De ce-s iubirile târzii?  
 
Poate, în timpul trecător,  
Numărăm clipele pierdute,  
Nu poate fi întâmplător,  
Aceleaşi zile sunt trecute. 
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   TE-AM CĂUTAT...  
 
Te-am căutat peste tot,  
Prin visuri, prin stele,  
Am obosit. Nu mai pot,  
Stăpâni gânduri rebele.  
 
Chiar aşa, fiind departe,  
Te cuprind doar din priviri,  
Ascult acele astrale şoapte,  
Ce renasc doar amintiri.  
 
De câte ori te voi chema,  
Gândul să îmi luminezi,  
Vei rămâne în inima mea,  
Steaua la care visez. 
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    SIMPLITATE  
 
Pe faţa ta e cerul senin,  
Părul tău e plin de stele,  
Tu ai zâmbetul sublim,  
Mâini simple, fără inele.  
 
Tu nu ai avut mărgele albe,  
În urechi nu ai avut cercei,  
Gâtul îţi e frumos fără podoabe,  
Ai fost şi eşti frumoasa, fără ei.  
 
O brăţară de argint,  
Cu dragoste îţi strânge mâna,  
Eşti divină pe acest pământ,  
Ochi-ţi oglindesc lumina. 
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MANE, TEKEL, FARES!  
 
Toamna se apropia,  
Ploaia inunda,  
Trupul biciuia,  
Sufletul îmi fumega,  
Doar ea dăinuia,  
Şi nu şovăia,  
EA, IUBIREA TA.  
  
Eu nu cântăream,  
Nici nu număram,  
Nici nu împărţeam,  
Să primesc întreagă,  
A iubirii fragă,  
Cu miros de crin,  
Sub cerul senin.  
 
Voi fi contrazis,  
Că este un vis,  
Mergem mai departe,  
În realitate. 
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 VISURI VIITOARE!  
 
Cerul Senin surâzător,  
Împarte peste tot lumină,  
Spre ţeluri încrezător,  
De iubirea ta divină.  
 
Încerc să trec peste pârleaz,  
În al grădinii tale parfum,  
Întrezăresc să fiu treaz,  
Nu visător cum sunt acum.  
 
Sclipirile din noapte, relative,  
Mi le doresc conturate mai viu,  
Visurile nu le vreau tardive,  
Chiar dacă se nasc mai târziu.  
 
În noapte mai bântuie vise,  
Nu înseamnă că sunt visător,  
Îmi vreau gândurile concise,  
Ca ele să meargă spre viitor. 
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   NU SUNT BANI!  
 
extrase din cotidian!  
 
Vezi un bloc, cu cinci nivele,  
(Stă aşa de zeci de ani)  
Fără cărămizi în ele,  
Nimeni nu-l va termina,  
Zice-se că; NU SUNT BANI!  
  
Iese multă lume-n stradă,  
Tare-s mulţi, îs fără număr,  
Oameni mici, şi oameni mari,  
Vor de muncă, vor salarii,  
Guvernanţii? NU AU BANI!  
 
Este linişte în clasă,  
Tac în frig micii şcolari,  
N-au nici cărţi şi nici caiete,  
Căci părinţii: NU AU BANI!  
 
Primăria este plină,  
Mulţi bătrâni pensionari,  
Ei vor banii pe caldură,  
Dar Primarul? N-ARE BANI!  
  
Trenul se opreşte brusc,  
În câmpia nesfârşită,  
Iar în jur numai jandarmi,  
Călătorii n-au bilete,  
Şi se scuză că: N-AU BANI!  
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Birturi multe, cafe-baruri,  
Goale chiar la zile mari,  
Nu-s clienţi ca altădată,  
Nu mai beau, că; NU AU BANI!  
  
În uşă la magazine,  
Cerşetori mai mici, mai mari,  
Stau cu mâinile întinse,  
Să adune ceva bani!  
 
Iată! Parlamentul Mare!  
Vin aleşii noştri dragi,  
În luxoase limuzine,  
Au cojoace îmblănite,  
Şi căciuli din astrahani,  
Cu mâinile în buzunare,  
Ei n-au grija! EI AU BANI!  
 
Adunate de Zake din Gura Târgului  
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    VEŞNIC VISĂTOR 
 
Iată-mă, în curgerea de timp, 
Merg încet, nu mă grăbesc, 
Printre stele chiar mă plimb, 
Viaţa cu iubire-mi împletesc. 
 
Mă lupt şi azi pentru idealuri, 
Voi rămâne veşnic visător, 
Trec prin ale vieţii valuri, 
Să fiu mereu învingător. 
 
Nu am motive ca să plâng, 
De la viaţă totul am luat, 
În continuare zile strâng, 
Să clădesc din ele un palat. 
 
Când va veni Ziua Plecării, 
Acolo, undeva în Infinit, 
Mă voi supune Închinării, 
Ca fiind Ultimul Venit. 
 
Iată-mă, iubiţi amici, 
Vin acuma, din departe, 
Ca să fiu cu voi aici, 
Pe treapta şaizecişişapte! 
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 VIAŢĂ SCULPTATĂ ÎN CUVINTE! 
 
În cuvinte îmi sculptez viaţa, 
Va dăinui mai mult ca-n piatră, 
Renasc din cenuşă dimineaţa, 
Cu inima tânără ca şi altădată. 
 
Roţile îmi scârţâie pe osii vechi, 
Cu nimic nu le mai pot unge, 
La faruri mi-am pus perechi, 
Lumina să-mi poată ajunge. 
 
Capul pe umeri, un simplu bostan, 
Norocul lui că mai gândeşte, 
Că va mai trece încă un an, 
Şi zidul nu se prăbuşeşte. 
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   MAI MULTE VIEŢI! 
 
Aş fi vrut mai multe vieţi, 
Dar cum am primit doar una, 
Sunt aşa cum mă vedeţi, 
Am învins mereu furtuna. 
 
Am cules cu  pasiune, 
Fragilii stropi de fericire, 
Am pregătit incursiune, 
Prin câmpiile iubirii. 
 
Am sădit frumoae flori, 
Ce mereu m-au însoţit, 
Încântat de a lor culori, 
Mă simt tot mai fericit. 
 
După anii care-i port, 
Nu mă sperie nimic, 
Toate relele suport, 
De când eram mai mic. 
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     COPILĂRIE 
 
Mi-am trăit copilăria,  
Umblând prin câmp deschis,  
Atunci credeam că veşnicia,  
E a mea, că aşa mi-e scris!  
 
Îmi spălam picioarele desculţe,  
Prin roua ierbilor nevinovate,  
Prindeam şi greieri în mânuţe,  
S-ascult cântecele fermecate!  
 
Mă culcam obosit pe spate,  
Să călătoresc în rând cu norii,  
Şi plecam cu ei departe,  
Însoţindu-mă în zbor cocorii! 
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       CUGETĂRI 
 
Un filosof spunea cândva,  
Că viaţa e o piramidă,  
Dacă ar trăi l-aş întreba;  
Din ce fel de cărămidă?  
 
Un învăţat a spus demult,  
Că viaţa este o luptă,  
Să te prinzi tu în tumult,  
Cu energie cât de multă!  
 
Timpul, prieten şi duşman,  
De ce vrei să-l neglijezi?  
La trecerea de peste an,  
Te-ndeamnă să meditezi!  
 
Omul e un lucru sfânt  
Zicem noi, pe acest pământ!  
Omul este ca o floare,  
Firavă şi trecătoare! 
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         ALB 
 
Presăraţi alb mult, 
Preluat din prezent 
Amintiri din trecut. 
- 
Culegeţi alb imaculat 
Trimiteţi albul curat 
Priviţi alb neîncetat. 
- 
Puneţi alb 
În tot ce aveţi, 
Albul e fericire 
Albul e nemurire. 
- 
Albul din flori, 
Albul din ninsori, 
Albul din nuferi 
Să nu te superi 
- 
Plecăm în alb înalt 
Pe tărâmul celalalt. 
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TRECUTUL CA...PREZENT!  
 
Când călătoreşti prin gânduri,  
Te întorci la început,  
Amintiri aşterni în rânduri,  
Să nu uiţi ce ai făcut.  
 
Azi când încă eşti în viaţă,  
Ar vrea unii ca să mori,  
Tu le mai arunci în faţă,  
Cu buchetele de flori.  
 
Pe mulţi nu îi bagi în seamă,  
Pe acei ce îţi vor rău,  
Nu le dai apă la moară,  
Şi îţi vezi de drumul tău. 
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MERGEM ÎN...VACANŢĂ!  
 
dedicată iubitorilor de versuri albe  
 
Iubito, ia-ţi catrafusele,  
Plecăm în vacanţa mare.  
Nu ne mai întoarcem,  
Rămânem acolo, departe,  
În Grădinile Edenului.  
 
Casa? Casa rămâne  
Pe mâini bune.  
Avem Băiatul,  
Avem Nora,  
Avem Nepotul.  
Au ei grijă,  
De Lumină şi Apă.  
 
Fata e departe.  
Va avea grijă de noi,  
Să ne telefoneze,  
Să ne trimită emailuri,  
Căci vom avea cu noi,  
Laptopul sufletului.  
 
15 august 2006 Moldova Nouă 
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                   STEAG PE CATARGUL VIEŢII 
 
                   Îmi trimiţi lumina izbânditoare, 
                   Ţinându-mă lângă tine captiv, 
                   Arătându-mi drumul sub soare, 
                    Atât de simplu, cât mai sugestiv. 
 
                    Am dat lumii tinere ramuri, 
                    Aprinzând alte vieţi, noi torţe, 
                    Mergând sub ale iubirii flamuri, 
                    Emanând alte puternice forţe. 
 
                   Moartea nu-mi sălăşluieşte în piept. 
                   Tot ce împiedică viaţa, eu sparg, 
                   Îmi fulgeră furtuni permanent, 
                   Port doar steagul vieţii pe catarg. 

 
 
                               COPACII NUDURI 
 
                            Copacii au rămas doar nuduri, 
                            Aninaţi de cer pe şevalet, 
                            Frunzele, rochiţe în culori, 
                            Furate de la ofilite flori, 
                            Au plecat să se îmbăieze, 
                            Printre noi bronzaţii nori. 
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PLÂNGI PĂMÂNTULE! 
 
Plângi Pământule şi rabdă, 
Nimeni nu te mai ascultă, 
În picioare toţi te calcă, 
Suporţi o suferinţă mută. 
 
Îţi mai ieşi din balamale, 
Te zbaţi şi te răzvrăteşti, 
Strigându-ţi durerile tale, 
Să schimbi ceva nu reuşeşti 

 
 
                                    1 MAI 
 
                          Azi e ziua de Armindeni,  
                          Veniţi toţi de pretutindeni,  
                          Să bem în pace cafeluţa,  
                          Îndulcită prin cuvinte,  
                          Spuse cald, cu multă minte,  
                          Fiindca azi e Ziua Muncii,  
                          Să trăiţi şi voi, şi pruncii,  
                          Că e zi de primăvară,  
                          Peste tot la noi în ţară. 
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         CE AI FĂCUT? 
 
Ce ai făcut tu pentru lume, 
Adunătorule de bani? 
Eu am strâns numai cuvinte, 
Date lumii peste ani. 
 
Nu sunt înţeleptul lumii 
Dar încerc să fiu mai bun 
Nu e chiar cum spun unii 
Că poetul e nebun! 
 
Stă soarele în expectativă 
N-ar vrea să plece de la noi 
Singura lui perspectivă 
E să lase blânde ploi. 
 
Luceferii sunt blânzi 
Că-s toţi departe 
Ochii ne rămân flămânzi 
De iubirile deşarte. 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

86 

    NOUA CENZURĂ! 
 
În umbra pereţilor de unde, 
Al unui P.C. destul de inocent, 
Un tăietor de scrisuri se ascunde, 
Adminul puternic, rezistent. 
 
El taie totul, nu-i convine, 
Că cineva a scris mai dur, 
Nu ştie nimic de tine, 
Din om curat, devii impur. 
 
Şi uite aşa pe internet, 
Există iarăşi o cenzură, 
Dacă nu taci devii suspect, 
Te trezeşti cu pumnul în gură! 
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AI TRECUTUL...COMUNIST!  
 
dedicată unor politici discriminatorii 
  
Tu va trebui să taci, 
Te ameninţ, şi insist,  
Orişice vei vrea să faci,  
Ai trecutul comunist! 
 
Nu ai voie să lucrezi, 
 Poţi să crezi că nu exişti,  
Ce vrei să ne demonstrezi?  
Ai muncit la comunişti!  
 
Tu n-ai voie nici să scrii,  
Ţi-o spun drastic şi persist,  
Nici proză, sau poezii,  
Ai trecutul comunist!  
 
Spune la ai tăi părinţi.  
Să te nască încă odată,  
Într-o familie de prinţi,  
Cu emblema nepătată! 
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     AM ADUNAT 
 
Am adunat doruri nebune, 
Culese din încrâncenări, 
Călăuzindu-mă prin lume, 
Din experienţe şi încercări. 
 
Nu m-am plâns de a mea soartă, 
Care încerca să mă înfrângă, 
Am căutat a vieţii poartă, 
Nu mi-am lăsat inima să plângă. 
 
 
 
 
    ÎŢI FAC SALBĂ 
 
Îţi fac salbă doar ţie, 
Din frunze multicolore, 
De toamnă! 
 
Căci tu mi-ai fost mie, 
În multe şi grele ore, 
Soţie şi Doamnă! 
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  FRUNZĂ CĂZUTĂ 
 
Ce te faci frunză căzută 
Rătăcită pe cărare? 
De acum vei fi strivită, 
Şi călcată în picioare! 
 
Asta-i viaţa e normal, 
Am trăit o vară-n pom 
În curând, peste un an 
Am să mă trezesc din somn. 
 
 
 
   VINE PRIMĂVARA 
 
Totul e un giulgiu alb de flori, 
În modul cel mai cert vine primăvara, 
Au rămas în urma ale iernii vâltori, 
De acum maitârziu vine şi seara. 
 
Renaşte viaţa pe largi câmpii, 
Îmi spun simplu, că va fi frumos, 
Verde peste tot va fi ca la Florii, 
Aducându-ne Învierea lui Cristos. 
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CATRENE DESPRE IARNĂ...  
 
*  
Gerul bijutier neîntrecut,  
A pus pe geamuri noi vitralii,  
Mai mult în glumă a început,  
Să creeze flori cu mici detalii.  
*  
Nişte pictori fără treabă,  
Au pus albul în zăpadă,  
Aruncându-l pe câmpie,  
Pentru a iernii bucurie!  
*  
Se aşterne albul necuprins,  
Din ceruri curg alte zăpezi,  
Cu fulgi albi ca părul nins,  
Vino la fereastră să îi vezi! 
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   MĂRŢIŞOARE! 
 
Mărţişoare, mărţişoare,  
Pentru lumea de sub soare,  
Pentru mame-ncântătoare,  
Pentru fete zâmbitoare!  
 
Toată piaţa este plină,  
De prea multe vânzătoare,  
Care-n pieptu-ţi îţi anină,  
Inocente mărţişoare!  
 
Vino iarăşi mărţişor,  
Şi inundă-ne cu muguri,  
Umple sufletul de dor,  
Celor care mai sunt singuri!  
 
Mărţişorul ca obiect,  
E ceva de pus în piept,  
Mărţişorul ca simbol,  
E ceva...fermecător! 
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  ZILE DE PRIMĂVARĂ 
 
Voi semăna peste tine natură, 
Mantii noi, pline de muguri, 
Va dispărea culoarea sură, 
În pomi vor reînvia florile ruguri. 
 
Pe vârful timpului nou, care vine, 
Se va repeta Facerea Lumii, 
Verdele va cuceri zările senine, 
Să-ţi dărui diademe de petunii. 
 
Din pământul tânăr vor renaşte, 
Ale primăverilor parfumuri, 
Vom aştepta zilelele de Paşte, 
Va fi iarăşi cânt pe drumuri. 
 
Acum va fi primăvară în toate, 
Înspre vară plecăm visători, 
Cu gândul undeva departe, 
Alergăm spre ale timpului vâltori. 
 
1 martie 2008 
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   FEMEIA, ETERNA STEA! 
 
dedicaţie tuturor femeilor, la 
8 Martie Ziua Internaţională a Femeii 
 
Pe firmamentul lumii eşti o stea, 
Ai aprins flacăra vieţii pe Pământ, 
Poeţii nu vor înceta a te cânta, 
Emani prin tine tot ce este Sfânt. 
 
Vei arde în timp flacără vie, 
Purtând cu tine a vieţii scânteie, 
Plină de graţii, spre veşnicie, 
Te vom cânta eternă FEMEIE. 
 
În timp, nu îţi vei schimba destinul, 
Vei rămâne a vieţii Regină, 
Vei gestiona în continuare preaplinul, 
Regăsindu-te de apururi Divină. 
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LUNA, DOICA POEŢILOR! 
 
Luna împărţită-n sferturi, 
Ca o pâine ardeleană, 
Îi duc pe poeţi la certuri, 
Definind-o ca sprânceană! 
 
Îi zic seceră sau scoică, 
Trezind în ei numai furtuni, 
Ea fiind totuşi o doică, 
Alăptând frumoşi nebuni. 
 
Pentru mine, tu eşti Luna, 
Luminând nopţile calde, 
Tu ai fost dintotdeauna, 
Cea care creezi smaralde. 
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       FUGE TIMPUL 
 
Timpul fuge după mine, 
Alerg încet să nu mă prindă, 
Consum secunde, consum zile, 
Ani trecuţi să reaprindă. 
 
Au trecut multe decenii, 
Din clipa venirii pe Pământ, 
Am trecut prin două milenii, 
Viaţă mereu am să te cânt. 
 
Drumul nu mi-a fost cu flori, 
Presărat cu spini şi bolovani, 
Mi-a fost greu de multe ori, 
Călătorind prin mulţii ani. 
 
Îmi permit azi să vă salut, 
Dorindu-vă din suflet numai bine, 
Nu cred că mi-aş dori mai mult, 
Să fiu cu voi mai multe zile. 
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      DE UNDE? 
 
Unde pui atâta soare? 
De unde ai luat culoarea? 
Cu nuanţă de bujor, 
Zâmbetul deschis ca floarea. 
 
De unde le ai tu oare? 
De la zei din alte ere, 
Sau din plaiuri pământene, 
Cu Ilene Cosânzene. 
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       EL ESTE 
 
EL este Marele Învăţător, 
Care ne-a adus Lumină, 
Din trecut spre viitor, 
În vremile ce au să vină. 
 
E Fiul Divinului Creator, 
Care peste moarte a călcat, 
În lume un spirit înălţător, 
Odată cu; Hristos a Înviat! 
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REGELE LUPILOR, DECEBAL.  
 
Din veacuri vine spre noi.  
Regelele Lupilor Decebal,  
Întrupare a marilor eroi,  
Înaintează pe măreţul său cal.  
 
Însoţit de o aureolă solară,  
Impunător cu braţul deschis,  
Se ridică cu piciorul în scară,  
Protejat de însuşi Zamolxis.  
 
Urmat de puternica-i armată,  
Pe care a condus-o ani şi ani,  
De munţi şi codri încadrată,  
Înfruntându-i pe romani. 
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  UNDE EŞTI BUCURIE? 
 
Bucurie unde te-ai plimbat? 
Te-am căutat  să te iau în braţe, 
Dar tu mereu m-ai uitat, 
Ai lăsat ca alţii să te înhaţe! 
 
Eu voiam să fii cu mine, 
Şi mereu să mă însoţeşti, 
Să am zile mai senine, 
De ce mereu mă ocoleşti? 
 
Sora-ţi vitregă, tristeţea, 
Mă-ncerca de multe ori, 
Veneai tu cu blândeţea, 
Gingaşelor, tăcute flori. 
 
Te vreau să-mi fii aproape, 
Şi să nu mă mai părăseşti, 
Să-mi râzi ca soarele în ape, 
Să te iubesc, să mă iubeşti. 
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       NU PLÂNGE! 
 
Vreau să te păzesc de tot ce e rău, 
Îţi ofer cerul senin, fără nori, 
Sunt lângă tine, la braţul tău, 
Nu plânge, ia buchetul cu flori. 
 
Spune-mi simplu pe nume, 
Să-ţi fiu tot timpul călăuză, 
Mergând amândoi prin lume, 
Să-ţi fiu sprijin, tu mie Muză. 
 
Nu mai caut suprema fericire, 
Numai lângă tine o găsesc, 
Mergem pereche spre nemurire, 
Repetându-ţi mereu; TE IUBESC. 
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   NOPŢI PIERDUTE? 
 
Nu caut nopţile pierdute, 
În negură demult uitate, 
Spuneam vrute şi nevrute, 
În liniştea pajiştii înstelate. 
 
O lună plină, tavă de aur, 
Ne însoţea în visurile noastre, 
Căutând pe cer zodia Taur, 
În stele sclipirile albastre. 
 
Ne tăvăleam în otava cosită, 
Cu parfumuri greu de găsit, 
Nu mă durea buza strivită, 
De sărutul tău nesfârşit. 
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        FRUCT OPRIT? 
 
Povestea biblicã demult ne spune, 
Cã exista un oarecare fruct oprit, 
Spune-mi cine pe aceasta lume, 
Nu s-a lãsat de el ademenit? 
 
A exista cândva o Eva, 
Cu urmaşe pe acest Pãmânt, 
Care ne împart iubirii seva, 
Credeţi-mã pe cuvânt! 
 
Am gustat din acel fructul oprit. 
Cãci care fruct nu este comestibil? 
Ori de câte ori prilejul s-a ivit, 
Mi-am zis; sunt compatibil! 
 
Dar a venit o zi în care, 
Fructul simplu, l-am mâncat, 
Un Fruct ales, nu oarecare, 
Cãci îmi fusese destinat. 
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CĂLĂTORIA PRINTRE STELE  
 
Mă las cucerit de cerul senin,  
Îmbălsămat în ploi de stele,  
Cu pieptul de iubire plin,  
Liber să mă pierd prin ele.  
 
Baldachinul nupţial e printre nori,  
Fericirea e acolo cuibărită,  
Apari şi tu, cu zâmbetul în zori,  
De iubirea-ţi împlinită.  
 
Ochii tăi de cicoare,  
Se reîntorc dintre stele,  
Aducând lumini în izvoare,  
Fericire inimii noastre.  
 
Mă primeşti în al iubirii cort,  
Te mângâi pe faţa-ţi catifelată,  
Simt cum în suflet îţi port,  
Dragostea ta imaculată.  
 
Ne rugăm de îngeri inocenţi,  
Să ne primească iubirea târzie,  
Suntem fericiţi, în lume absenţi,  
Lăsăm inima să ne fie zurlie. 
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  ÎN LINIŞTEA NOPŢII...  
  
În liniştea nopţii subtile,  
Mă cuprinde dorul cerului senin,  
Semănând gânduri juvenile,  
De pe un tărâm atunci virgin.  
 
Îmi scot inima în palmă,  
Să-i simt plăcutele zvâcniri,  
Are o bătaie foarte calmă,  
Aruncă lumină şi sclipiri.  
 
La pleoape vine al somnului fald,  
Prezentându-te pe tine pură,  
Cu zâmbet liniştit şi cald,  
Aducându-mi în suflet căldură.  
 
Mai arunc peste poza ta o privire,  
Chipul tău mă impresionează,  
Cu zâmbetul o fină licărire,  
Eu te visez cu mintea trează. 
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       SĂ-ŢI RĂPESC...  
 
Din buzele tale, trandafir,  
Să-ţi răpesc roşul aprins,  
Spre bucuria albului crin,  
Alimentându-i dorul nestins.  
 
Vreau să simt aceeaşi înfiorare,  
Precum te uiţi la un tablou,  
Care emană nuanţe de culoare,  
Răsfrânte de a luminii ecou.  
 
Te port în suflet tăcută icoană,  
Să reînvii nostalgii în amurg,  
Să păstrăm veşnic a iubirii taină,  
Să înceteze lacrimi ce curg.  
 
Inima mea să o simt neobosită,  
În mişcare, ca argintul viu,  
De iubire plină, puternic palpită,  
Izvorând din ceea ce-ţi scriu. 
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    MUZA MEA!  
 
Mă uit la tine muză adormită,  
Şi te privesc cu încântare,  
Zâmbeşti cu faţa liniştită,  
Iar eu îţi fur o sărutare.  
 
Pe gâtul tău fără mărgele,  
Îmi las sărutul meu decent,  
Ochii tăi ca două stele,  
Îi privesc tot mai frecvent. 
 
 
 
   FRUNZE RUGINITE 
 
Se strâng frunze-n şezătoare, 
În curtea bătrânulului copac, 
Se aşează foarte ascultătoare, 
Nu ma vorbesc, acuma tac. 
 
Mai cântă greierii prin frunze, 
Nu mai vezi vreo rândunică, 
Crengile sunt mai confuze, 
Se dezbracă de tunică. 
 
Tot mai pustiu e câmpul, 
Luându-i plapuma recoltei, 
Pe aici stăpân e vântul, 
Dezlănţuind inima revoltei. 
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 DEALUI LUI VODĂ 
 
Pe dealul lui Vodă! 
Mărşăluiau răzeşii lui Ştefan, 
Înarmaţi cu furci şi priboaie, 
Din lemnul de carpen,  
Cu intarsuri de scoarţă. 
 
Pe Dealul lui Vodă! 
Răzeşii desculţ mângâiau, 
Iarba porcului cu picioare desculţe, 
Aşteptându-şi duşmanul. 
 
Pe dealui lui Vodă! 
Din spatele zidului de pământ. 
Îşi ridicau cuşmele la comandă, 
Atfel ca duşmanul, 
Să-şi arunce săgeţile. 
 
Pe Dealul lui Vodă! 
Cine avea cuşma găurită, 
Era un ostaş mort. 
Dar ei nu voiau sa moară, 
Îşi păstrau cuşmele negăurite! 
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     CUPRINDE-MĂ...  
 
Cuprinde-mă tu Cer Senin,  
Stăpânitor a pajiştii de stele,  
Pe mine trecătorul, albul crin,  
Un simplu călător prin ele.  
 
Nu-mi lăsa niciun răgaz,  
Răpeşte-mi gândul inocent,  
Şi mă trimite în extaz,  
Departe, în orice continent.  
 
Cer albastru, cer senin, 
În faţa ta am să mă-nchin. 
Căci ăsta e al meu destin, 
De Creatorul cel Divin. 
 
Oare cum te pot cânta, 
Să se audă şi în viitor? 
Voi putea uita privirea ta? 
Cu ochi blând şi iubitor. 
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    STUDIU INDIVIDUAL 
 
 Vreau să ştiu totul despre mine,  
Îmi doresc informaţii concrete,  
Caut prin arhive să compar destine,  
Ce fel de calităţi am, sau defecte! 
 
Să mă cunosc încerc mereu,  
De parcă n-aş şti cine sunt,  
Să mă definesc îmi este greu,  
Oricât aş încerca de mult! 
 
Mă îngrop adeseori în nostalgii,  
Mă reîntorc în anii tinereţii,  
Cînd nu aveam griji, eram copii,  
Nu gândeam la clipa bătrâneţii! 
 
Renasc din propria-mi cenuşă, 
Considerând că mai pot să joc, 
Nu vreau să fiu trimis pe tuşă, 
Să ies din mistuitorul vieţii foc! 
 
    8 noiembrie 2007 
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   CÂT DE MULT? 
 
Cât de mult mă caut? 
Oare tu ştii? 
Oare eu ştiu? 
Mă caut în mine, 
Mă caut în lume, 
Vreau să-mi ştiu existenţa. 
Vreau să-mi simţi prezenţa, 
Oare greşesc? 
Fiindcă IUBESC? 
Chiar de am răspuns, 
Îl mai ţin ascuns, 
Căci ştiu că e bine, 
Să-l ţin pentru mine. 
Voi fi fericit, 
Cât sunt pe PĂMÂNT! 
Chiar de mă condamni, 
Nimic n-o să sfarmi. 
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UN FEL DE EPITAF!  
 
Noi suntem,  
ca fulgii de zăpadă,  
Viaţa asta trecătoare,  
este ca zborul fulgilor.  
Te-ai născut,  
Creşti zburând,  
de sus în jos,  
pâna la mormânt,  
care este în pământ. 
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Ciclul 
Distihurile lui Bujor 
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   Cine munceşte! 
 
Cine munceşte zi de zi, 
Desigur nu va obosi! 
 
Cine munceşte zi şi noapte, 
Se strecoară printre arte. 
 
Unii scriu şi poezii, 
In orele nopţii târzii. 
 
23 septembrie 2006 
 
* 
Stau la bârfă-n discoteka 
 
stau la bârfă-n discotekă 
trag cu ochiul la pestelkă. 
 
mai comand un cogniac 
ca sunt beat eu mă prefac. 
 
vine o fetiţa nud 
şi îmi spune s-o ascult. 
 
grea e viaţa în nocturnă 
eu figură taciturnă. 
 
* 
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          Serenadă 
 
am să-ţi cânt o serenadă, 
cu chitara jos în stradă. 
 
iubito de la balcon, 
să fluturi un fanion. 
 
culoare a' la Rapid, 
fiindcă eu sunt cam timid. 
 
eu îţi voi cânta Zaraza,  
tu să nu arunci cu vaza. 
 
totul se va încheia,  
cand va veni poliţia. 
 
chiar de mă vor amenda, 
e un dar de ziua ta. 
 
* 
Europa mea, europa noastră 
 
din Atlantic la Ural,  
eu am fost european.  
 
de la Pol în Mediterana,  
Europa mi-a fost MAMA  
 
de am fost slugă sau stăpân,  
EU EUROPEAN RĂMÂN  
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umblă unii cu înscrisuri,  
ca să facem compromisuri  
 
să le spunem noi concret,  
merităm numai RESPECT. 
 
* 
       Somn uşor 
 
tainele nopţii se scurg 
când te apropii de amurg 
 
se alintă-n prispa serii 
doar copilele tăcerii 
 
ce pătrund adânc în noapte 
cu mici steluţe luminate 
 
încântat că sunt bujor 
vă spun simplu; somn uşor. 
 
* 
    Rugă- minte-mă! 
 
eu mă rog la Tine Doamne 
poate îmi trece de foame. 
 
trimite-mi un coltuc de pâine 
ca să mă mai rog si mâine. 
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nu pot să mai stau flămând 
da-mi Doamne si un mormânt. 
 
poate aşa voi fi sătul 
c-am răbdat aici destul. 
 
* 
  cât costă un ou? 
 
oare cât costă un ou  
dacă-l iei cu leul nou?  
 
este fără importanţă  
nu are vreo relevanţă.  
 
când n-ai leul în pungă  
oul cum să îţi ajungă. 
 
* 
      Eu cred! 
 
zicea odată cineva  
crede şi nu cerceta.  
 
însa eu nu mai aştept  
vă spun sincer; cred.  
 
fiindcă ştiu ca la ignat  
orice porc va fi tăiat! 
 
* 
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     Toamnă 
 
nişte frunze zdrenţuite 
nu se lasă doborâte. 
 
se bronzează încă-n soare 
şi nu vor ca să coboare. 
 
supăraţi doi guguştiuci 
ce-şi aveau cuibul în nuci 
 
caută un nou lăcaş 
pentru iarnă un sălaş. 
* 
  Trăiesc, iubesc! 
 
atâta timp cât mai sunt viu 
nu simt în inimă pustiu. 
 
atâta timp cât sunt în viaţă 
nu-mi simt inima de ghiaţă. 
 
mă mişc şi lupt ca să trăiesc 
mai am şi timp să te iubesc 
 
.*  
 Viaţa ca o...poezie! 
 
voi ce scrieţi poezie  
cuprinşi de melancolie,  
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vedeţi că încă se poate  
trăi şi în realitate.  
 
viaţa e aşa cum este,  
nu e filă de poveste  
 
însă voi doriţi să fie  
totul ca o...poezie! 
 
* 
     Nu mai crede! 
 
nu mai crede tot ce vezi  
spune-mi despre caii verzi.  
 
nu-mi lăsa nici o speranţă  
taiemi-o de la distanţă.  
 
lumea creadă ce o vrea  
rămân la părerea mea. 
* 
          Nu vrei? 
 
nu vrei dragă să te schimbi?  
să nu mai arunci cu ghimpi?  
 
caută mai multe ţepe,  
şi aruncă în otrepe.  
 
acele îţi sunt cam slabe,  
pentru blăni şi pentru labe.  
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bine ar fi să fii cuminte,  
cum erai mai înainte.  
 
nu da-n urşii inocenţi,  
care vezi, sunt înţelepţi!  
 
care nu ridică laba,  
munca ta este degeaba! 
 
* 
Nu-s vânzătorul de iluzii! 
 
nu-s vânzătorul de iluzii 
nu vreau să creez confuzii. 
 
mă lupt să fiu un om normal 
dacă se poate chiar ideal. 
 
dar cum viaţa nu ne iartă 
împărtăşim a lumii soartă. 
 
mă nasc, trăiesc şi mor 
ca şi orice bujor.  
 
* 
     Nu înţelegi? 
 
nebunule nu înţelegi?  
că dragostea nu are legi.  
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dacă vrei să-ţi fie bine,  
cândva, va veni la tine .  
 
nu fugi dupa iubire,  
că e doar o nălucire.  
 
nu mai spune că iubeşti,  
să nu te îmbolnăveşti.  
 
* 
       Sertare! 
 
îmi bagi mâna prin sertare 
fără nici o ezitare. 
 
îmi răsfiri cu mâna părul, 
căutându-mi adevărul. 
 
cauţi gâtul cu mărgele 
oare ce vrei de la ele? 
 
îmi vezi sânii dezinvolţi, 
şi cu ei frumos te porţi. 
 
lung te uiţi şi la rochiţă, 
cauţi a lumii portiţă. 
 
stai ,,frumos'', şi fii cuminte, 
lasă-mă fără...cuvinte!.  
 
*  
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     Semănând iubirea... 
 
Nu vreau iubirea mea să fie,  
O simplă trecătoare vijelie.  
 
Buzele numele să ţi-l rostească,  
Iar sufletul să te primească.  
 
Săruturile tale să fie ploi de stele,  
Ocrotiţi să fim de toate cele rele.  
 
Să intrăm în a iubirii horă,  
Timpul condensat în oră.  
 
Să ardem în cratere de foc,  
În al iubirii veşnic joc,  
 
Să alergi prin pajiştea albastră,  
Semănând iubirea noastră. 
 
* 
       Iată vine... 
 
 Iată vine şi Bujorul, 
Să vă spună Pluguşorul! 
 
Însă toată lumea ştie, 
Că ar vrea doar bucurie! 
 
Eu aştept să fie bine, 
Şi în anul care vine. 
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* 
      Un cuvânt; DOR! 
 
 Nu pot traduce un cuvânt, 
Pentru inimi foarte sfânt. 
 
Îi voi spune simplu;DOR, 
Este un cuvânt nemuritor. 
 
Când dorul te cuprinde, 
Şi în inima se aprinde. 
 
Devine foarte arzător 
De inimi cuceritor. 
 
Iar eu ca simplu muritor, 
Am suferit, nevindecat de dor. 
 
Dorule, oricât vei fi de greu, 
Să mă însoţeşti mereu. 
 
Atât vreme cât trăiesc, 
Mai am timp să şi iubesc! 
 
* 
    Vară, de ce ai plecat? 
 
 chiar mi-e ciudă c-ai plecat  
fără să mă fi anunţat.  
 
vine toamna peste noi  
cu nori negri si cu ploi.  
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apare într-un halat  
de un alb imaculat.  
 
iarna cu geruri cumplite  
şi drumuri înzăpezite. 
 
* 
              Oare? 
 
 oare anii mei sunt munţi, 
care mă privesc tăcuţi? 
 
oare zilele-s incerte, 
când încearcă să mă certe? 
 
mersul greu e oare drept, 
spre ce ţel eu mă îndrept? 
 
Întrebări destule, multe, 
Cine stă să le asculte? 
 
Răspunsuri nu le găseşti, 
Cât pe lume mai trăieşti. 
 
Dar tot cauţi în neştire, 
Să ajungi la nemurire. 
 
* 
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          Răspuns! 
 
vă mulţumesc pentru flori, 
care au multe culori. 
 
însa eu ca un bujor, 
sincer, roşul îl ador. 
 
cum se ştie orice floare, 
este foarte trecătoare. 
 
însa când va fi să mor, 
vreau să mor ca un; BUJOR! 
 
* 
              Nu fugi! 
 
nu fugi din faţa vieţii  
nu te lăsa pradă tristeţii.  
 
orice greutăţi te-ncearcă  
lupta e mai buna parcă.  
 
luptă să ieşi învingător  
din toate triumfător.  
 
iată! asta este viaţa  
tonicul de dimineaţa. 
* 
Crudul adevăr! 
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eu vă spun cu mult respect, 
prefer totul ce-i concret. 
 
chiar de adevăru-i crud, 
îl prefer să fie... NUD! 
 
* 
            Şi ce dacă! 
 
 pot scrie versuri desuete,  
pe mesele din bufete.  
 
sau pe mesele din baruri,  
unde vin marile staruri.  
 
însă scriu doar distihuri,  
necuprinse-n catastifuri.  
 
şi ce dacă nu vă plac?  
conştiinţa mi-o descarc! 
 
* 
Patul lui Procust! 
 
 se spune, că unul Procust,  
avea un pat, poate îngust?  
 
nici prea lung, şi nici prea lat,  
dar oricum mistificat!  
 
nu l-am văzut cum arată,  
nici nu mi-aş dori vreodată!  
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de aia nu vreau să gust,  
plăceri în patul lui Procust! 
 
* 
     Admonestare! 
 
 fetelor primiţi bujori,  
din aceia roşiori.  
 
văd că m-aţi admonestat,  
de parcă n-aş fi bărbat?  
 
vreţi să-mi pun şi ochelari,  
din acei negri, solari?  
 
sau vreţi poate să fiu orb,  
şi din ochi să nu vă sorb?  
 
chiar de toate-s adunate,  
eu vă spun că; nu se poate! 
 
* 
           Nou tablou! 
 
 fiindcă-i noapte şi târziu, 
m-am gândit să nu mai scriu! 
 
dar intrat în anul nou, 
îmi doresc un  alt ,,tablou'' 
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cu insule din vechiul sud, 
şi cu fete numai NUD! 
 
*  
         Cine zice? 
 
cine zice că bujorul  
este încă floare rară? 
 
să îl ia cu binişorul, 
că este născut la ţară! 
 
este un băiat tăcut, 
la dragoste priceput! 
 
toate florile îl plac, 
e frumos! eu ce să-i fac? 
 
voi în pace să-l lăsaţi, 
la mulţi ani să îi uraţi! 
 
mai multe nici nu vă zic, 
îl divulg: e un...PITIC! 
 
* 
      Noul An 2008 
 
Anul Nou începe mâine, 
Sperăm să ne aducă bine. 
 
Anul care a trecut, 
Mâine nu va fi demult, 
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Între a anilor distanţă, 
Îmbrăcăm nouă speranţă. 
 
Prieteni să ne înveselim, 
Atât timp cât mai trăim. 
 
Fiindcă nu se ştie frate, 
Ce va fi pe mai departe? 
 
Anul vechi se schimbă, 
Visurile noi se plimbă, 
 
Căutăm pe noi cărări,  
Să uităm de supărări. 
 
Acum vă urez şi spun, 
Să vă fie anul bun. 
                 * 

                              A mai trecut un an ! 
 
Chiar nu mi se pare mult,  
Din al vieţii larg tumult. 
 
Ai mai pus o cărămidă, 
La a vieţii piramidă. 
 
Aşa trece trenul vieţii, 
Ne ajung anii bătrâneţii. 
 
Dar voi fi băiat cuminte, 
Merg cu viaţa înainte! 
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*  
   Nu ştiu? 
 
Nu ştiu cu cine, 
Te confunzi? 
 
Nu ştiu de ce, 
Nu îmi răspunzi? 
 
Eu ştiu doar, 
Că împreună, 
 
Ne facem viaţa, 
Mai bună. 
 
              * 
 
  Dragobete! 
 
azi e zi de Dragobete, 
băieţi umblă după fete. 
 
însă fetele frumoase, 
acum sunt pretenţioase. 
 
vor băieţi cu bani în cont, 
cel puţin maşină Ford. 
 
vor să aibă şi o vilă, 
iar soacra puţin...senilă! 
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băieţii caută fotomodel, 
cu trupşor tras prin inel. 
 
toţi umblă după ceva, 
Dragobete, este  ziua ta.  
 
                   * 
1 Aprilie, ziua păcălelilor! 
 
astăzi am să fiu gentil, 
fiindcă e întâi April! 
 
cum rezist la tăvăleală, 
trageţi-mi o păcăleală! 
 
dacă nu mă păcăleşti, 
ai motiv să te căieşti! 
 
alţii de te-au păcălit, 
sigur vei fi fericit! 
 
   Avem summit! 
 
mă simt mult mai fericit, 
că avem şi noi summit! 
 
ce-o mai fi şi asta oare? 
iată marea întrebare? 
 
participăm la serbare, 
chiar cu sărăcia mare! 
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avem bani ori nu avem, 
şampanie o să bem! 
 
            * 
    Speranţa  
 
speranţa ne este vis,  
ce nu poate fi descris.  
 
speranţa e barca de salvare,  
e veşnică, niciodată nu moare!  
 
avem în noi numai speranţă,  
fenomen fără vacanţă.  
 
nu-ţi pierde nicicând speranţa  
îţi vei face frumoasă viaţa. 
 
* 
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Ciclul 
AGATE MAGICE 
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Editorul Rodica Elena LUPU despre Mihai LEONTE 

 Viaţa sa, viaţa lui Mihai LEONTE, trecând prin copilăria 
plină de necazuri, plină de lovituri nemeritate, dar ,,la umbra” 
binefăcătoare a unei mame extraordinare, a bunicii şi a unor 
prieteni de calitate, constituie bilanţul firesc al unui băiat pe care 
experienţa l-a înarmat cu mult bun simţ, cu un mod de a vedea 
lucrurile foarte onest şi cu măsură exactă în evaluarea oamenilor 
şi evenimentelor din jur. ,,Programul” său de viaţă prezentat cu 
luciditate şi francheţe în versurile pe care le scrie, reprezintă 
expresia acestei experienţe şi a educaţiei primite, reprezintă prin 
urmare ,,arta de a trăi” a unui bărbat în multe privinţe: miner 
foarte bun şi cinstit, soţ corect, părinte iubitor, bun coleg. 

                           RIDICAREA IN GRAD  

  ,,Agate magice” e, într-un anume sens, cartea unei formaţii 
spirituale. Evocându-şi copilăria şi adolescenţa, Mihai 
LEONTE pune în versurile sale rolul moderator al mamei, 
imaginile rechemate din trecut se grupează în firul 
personalităţii exemplare a acestei femei, care exercită, 
mereu, asupră-i o putere călăuzitoare. Poetul reface cu acest 
prilej, un întreg sistem etic, de factură ţărănească, în care 
ethosul autohton, cu adânci rădăcini în istorie, îşi spune, 
apăsat, cuvântul. Intervine aici de asemenea recompunerea 
minuţioasă de situaţii şi caractere, aparţinând unor vremi 
mai îndepărtate sau apropiate. Dispoziţia subiectivă a 
autorului nu-l împiedică să-şi îndrepte, cu un interes egal, 
atenţia spre lumea dinafară, pe care o evocă în realitatea ei 
vie, concretă. Sunt de reţinut în acest sens poeziile dedicate 
minei unde lucrează până îndeplineşte condiţiile. Contactul 
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cu poetul Mihai LEONTE, si ale sale ,,Agate magice” este 
binevenit, noi, cititorii, câştigând prin aceasta, nu numai o mare 
bogăţie de informaţii, de momente de meditaţie şi spirit. Dar, ceea 
ce este mai preţios, pătrundem, astfel, în acel sanctuar intim al 
gândurilor proprii unui om cum este Mihai LEONTE, care prin 
exemplul personal de competenţă, cultură, de integritate morală, 
şi-a adus contribuţia la sporirea tezaurului făurit de omenire în 
poezie, şi care va fi ,,recompensat” de noi, cititorii printr-o nouă, 
autentică şi sperăm viitoare inspiraţie. Bucuroasă că am putut 
împărtăşi din înţelepciunea adevărurilor versurilor sale, din 
experienţa binecuvântărilor vieţii, care-i aduc pace, bucurie şi 
dragoste în toate clipele, apreciez melodicitatea şi calitatea poetică 
a textului. Exprimarea este minunată, uşor de citit, versurile curg 
simplu, simetric, logic şi constant, fiind accesibile tuturor. 
Cuvintele rostite sunt simboluri de bucurie, adevăr şi dragoste, 
evocă sensibilitate şi bunăvoinţă, un caracter vesel şi optimist,şsi 
un farmec aparte de o minunată simplitate. Pe lângă sentimente şi 
gânduri foloseşte ca un important mijloc de comunicare 
experienţa, individualitatea proprie făcând un nou efort de creaţie 
benefică purtând în sufletul lui anumite doruri,  răbdări şi temeri, 
pe care poetul nu caută să le alunge prin uitare.  

Agatele magice sunt un fel de ierarhizare militară. Poetul 
Mihai LEONTE a fost ridicat în grad, şi înălţat la un anumit rang 
superior. Din acest moment, acestuia i se va decerna un anumit 
obraz, un anumit chip, o anumită valoare superioară, din care nu 
are voie sa iasă. 

Îi doresc grade cât mai înalte de acum încolo, în ierarhia 
poeziei. Acest volum va aduce o şi mai mare satisfacţie 
prietenilor, şi o plăcută surprindere  celor care nu l-au  cunoscut 
până în prezent.  
                       Colonel.(r.) Conferentiar Universitar Doctor  
                                            Doina BUMBUŢ  
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     DIN AL VIEŢII 

 
                       Cu toată dragostea soţiei mele ANA 

 
Din al vieţii larg pridvor, 
Te uiţi la diverse suveniri, 
Închise cu lacăte fragile de dor, 
Bătrâneţe scrin cu amintiri. 
 
Alergând prin Univers, 
Am cules stea după stea, 
Astfel m-am oprit din mers, 
Mi-am găsit perechea mea. 
 
Ai observat că eu trăiesc,  
Mereu cu zâmbetul pe buze, 
Îţi spun sincer te iubesc, 
Fiind tu singură-ntre muze. 
 
Când iubeşti e lumea plină,  
De trandafiri şi multe flori, 
Orice zi e mai senină, 
Chiar cu cerul plin de nori. 
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PENSIONAR MINER… 
 
Reumatisme, 
Unul peste altul, 
Care fac psihoze, 
Adunate în picioare 
Nelipsitele artroze. 
Obrajii reci, 
Lipsiţi de roze, 
Copastii strâmbe, 
Dezgolite, 
Plămânii plini  
De silicoze. 
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SIMFONIA CIOFULUI… 
 
Nu vreau cedrii din Liban, 
Nici să mă scald în Nil, 
Vreau răchiţi în satul meu natal, 
Să mă simt din nou copil. 
 
Am ascultat la Ciofu simfonia, 
Din ape limpezi curgătoare, 
Cântând prin unde veşnicia, 
Trimisă prin susur de izvoare. 
 
Oare de ce de multe ori, 
Mă cuprinde dor de casă, 
De fânaţele cu flori, 
Şi grădini cu iarba grasă? 
 
Drumule să mă asculţi,  
Revin în satul meu natal 
Încălţat, şi nu desculţ, 
Cu două cârje de metal. 
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BLOCURI 
 
Piramidele pătrate, 
Cu ochi sparţi, 
Pietre măcinate, 
Foste munţi înalţi. 
Varul cu semne  
 
Vechi, soroc, 
Dragul meu, 
Eşti la bloc.        
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      DE CE SĂ MORI? 
         

                      mamei mele  decedată în 23 mai 1943 
 
Mama mea nu te-am uitat, 
Îţi păstrez poza ta veche 
Într-un tablou la cap de pat, 
Ca icoană în perete. 
 
Mama mea frumoasă zână, 
A plecat în zi de primăvară, 
Plângea ţinându-mă de mână, 
În suflet cu durere amară. 
 
Când pleci în luna Mai de acasă, 
Cu alai de plânsete şi flori, 
O întrebare simplă nu te lasă, 
De ce să mori? De ce să mori? 
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GÂNDURI… 
 
Gânduri volatile, 
Care merg departe, 
Gânduri comprimate, 
În viaţă şi moarte. 
Gândul efemer, 
Neelucidat, 
Devenind concis, 
Pe tine, 
Te-a chemat.
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  VEŞNICUL RESPECT 
 
Le păstrez veşnic respect, 
Celor ce mi-au dat povaţă, 
Nu mai am nici un regret, 
Am trecut timid prin viaţă. 
 
Aşternute-s peste noi, 
Amintirile păstrate, 
Anii tineri, anii noi, 
Au plecat departe. 
 
Anii cei trăiţi din plin, 
Transformaţi în amintiri, 
Descătuşatele trăiri. 
 
Din toţi anii tinereţii, 
Cu trăiri acuma arse, 
Am trecut în cartea vieţii, 
Numai clipele frumoase.  
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PLEC ÎN TIMP… 
 
Plec în timp, 
Într-un adânc de timp, 
Care a fost cândva, 
Când mama mă legăna. 
Mi-a rămas doar unda, 
Trimisă şăgalnic, 
De ochii ei vioi, 
Deveniţi trişti 
Mai apoi, 
Înainte de a pleca. 
Dormi liniştită mamă, 
Te păstrez curată, 
Neîntinată icoană. 
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    SPRE APOGEU… 
 
 
Nu-ţi lăsa în suflet mucegai, 
Nici păianjeni de tot felul, 
Valorifică tot ce ai, 
Atingându-ţi astfel ţelul. 
 
    Stăruitor continuă în luptă, 
    Obstacolele să le ignori, 
    Orice greutăţi tu le înfruntă, 
    Cu cer senin fără de nori. 
 
N-am vrut să stau mai liniştit, 
În râul vieţii eu m-am avântat, 
Orice obstacol am întâlnit, 
L-am trecut, în urmă l-am lăsat. 
 
    Privesc senin în amintire, 
    Fără să-mi reproşez ceva, 
    Mă cuprinde sfânta liniştire, 
    Care este viaţa mea. 
 
Am învins tot ce a fost greu, 
Cu popasuri foarte scurte, 
Mergând încet spre apogeu, 
Am urcat pe trepte rupte. 
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SENECTUTE                                                                        
 
Bătrâne păstrează 
În suflet, 
Amintiri albe, 
Ca părul tău. 
Albul te va face 
Mai puternic, 
Pentru a continua 
Paşii în timp. 
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ORICÂTE CUIE !! 
 
 

  Oricâte cuie mi-aţi bătut, 
  Încercând să fiu distrus, 
  Eu am luptat şi am tăcut, 
  Pentru a ajunge sus. 
 
   Nu mai încercaţi zadarnic, 
   Să demolaţi ce am construit, 
   Voi merge înainte falnic, 
   Cu paşi mărunţi spre infinit. 
 
   Mă criticaţi că nu-s modest, 
   Eu vă arăt doar cine sânt, 
   Cum am trecut al vieţii test, 
   N-am fost o umbră pe pământ. 
 
    Am să trec şi eu în nefiinţă, 
    Fiind un simplu muritor, 
    Am avut o singură dorinţă, 
     Să fac ceva folositor.  
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TĂCEREA… 
 
 
Tăcerea nu e 
De aur  
Plăcută nu e, 
Căci nimeni 
Nu spune, 
Ce frumos, 
 A tăcut. 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

148 

BĂTRÂNI... 
 
Am rămas doar, 
Două străchini de lut, 
Ciobite de vreme, 
Muşcate de timp, 
Una arsă şi neagră, 
Din transilvanul Corund, 
Cealaltă albă, 
Cumpărată demult. 
Avem feţe brăzdate, 
De plugul anilor mulţi, 
Smochine uscate, 
Ochii martori tăcuţi. 
Vocile ne sunt, 
Sugrumate, 
De amintirea, 
Anilor trecuţi.  
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  Lui Nicolae LABIŞ 
 
     in memoriam 
 
Unde eşti băiete drag? 
Să-ţi revezi copilăria, 
Codrii cei înalţi de brad, 
Să te cuprindă nostalgia. 
 
Tu ai plecat de mult în vreme, 
Puţini îşi mai aduc aminte, 
Încercând să te recheme, 
Prin nescrisele cuvinte. 
 
Pasărea cu clonţ de fier, 
Lupul rău care a muşcat, 
Din pământ, dar şi din cer, 
Te-au distrus şi ai plecat. 
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NAVIGÂND PE MĂRI... 
 
Gânduri navigând pe mări, 
Înfruntând aprige furtuni, 
Iluzorii ţărmuri peste zări, 
Zburând neîncetat peste genuni. 
 
Ele pleacă din inima în clocot, 
Care se zbuciumă în a vieţii luptă, 
Bătăile ei fac mai puţin zgomot, 
Atunci când amintirile-şi ascultă. 
 
Bătrână trecută prin mulţi ani, 
Rezistă prin magice forţe îndrăzneţe, 
Uită de greutăţi şi de duşmani, 
Se bucură de bătrâneţe. 
 
Astfel de gânduri aleargă în hoarde, 
Vizitând prieteni, neamuri, copii, 
Încă mai rezistă uzatele-i coarde, 
Păstrând frumuseţe şi bucurii. 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

151 

ZÂMBEŞTE… 
 
Zâmbeşte  
Şi vei fi fericit. 
Zâmbind vei face 
Şi pe alţii fericiţi. 
Nu te costă nimic, 
Dacă vei zâmbi. 
Zâmbind, 
Vei avea în suflet, 
Soare şi lumină, 
Pentru a dărui 
Şi celor din jur, 
Făcându-i fericiţi. 
Cât de frumos, 
Este când zâmbeşti. 
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CAUT… 
 
Caut cuvântul 
Armă şi cruce, 
Ce face răni 
În suflet, 
Dar şi alinări  
Aduce. 
 
Caut iarba,  
Simbol de viaţă. 
Iarba verde, 
Necosită, 
Care murind 
Se face fân, 
Iar fânul 
Se face viaţă. 
 
Caut colbul. 
Nu cel de aur!!! 
Colbul, colb, 
Din care am venit 
Şi în care  
Mă voi întoarce. 
 
Ciclul e PERPETUU… 
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CASA BUNICILOR 
 
 
De ce-mi stăruie în minte,  
Vechiul bucium de la stână, 
Prins de cureaua cu albe ţinte, 
Lângă uşa scârţâind, bătrână? 
 
De ce mi se pare frumoasă, 
Acea construcţie simplă de lemn, 
A bunicilor veche casă? 
Cred că e al amintirilor semn. 
 
Odăile cu duşumele de pământ, 
Ferestre mici, tăiate de vergele, 
Pentru mine este locul sfânt, 
Al copilăriei mele. 
 
Nu pot să alung din amintiri, 
Să pun în locul lor palate, 
Să înlocuiesc vechile trăiri, 
Vă spun! Asta nu se poate! 
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SIMBOLIC… 
 
Simbolic eu, 
Efemer fulg de nea, 
Cristalizată într-un, 
Microorganism, 
Instabil. 
Gândire zburdalnică, 
În nesfârşitul Univers, 
Figură şăgalnică, 
Plină de interes.   



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

155 

MINERUL 
 
Minerul e singur. 
În frontul rece, 
Pereţii umezi, 
Zgomot plin, 
De perforator  
Războinic. 
 
Minerul e singur. 
Statuia lui, 
Tronează sus 
Pe un piedestal 
De beton alb. 
 
Minerul e singur. 
Bătrân şi bolnav, 
Cu suflul greu, 
Din plămânii 
Cimentaţi cu 
Silicii în ace. 
 
Minerul e singur, 
În scânduri albe. 
Sicriul e greu, 
Din bradul verde. 
Cei care-l duc, 
Înjură în gând. 
Comentează; 
Va singur 
Şi în mormânt. 
    N-a avut soţie, 
    N-a avut copii.  
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SUNT DE VINĂ? 
 
 
Sunt de vină oare, 
Că am venit pe lume, 
În viaţa asta trecătoare, 
Spune ursitoare, spune? 
 
Când am venit se ştie, 
Am plâns neştiutor, 
Nu ştiam că viaţa o să fie,  
Un cântec tulburător. 
 
Copil fiind m-am bucurat 
De tot ce era frumos, 
Acum poate am uitat, 
De acel băiat timid, sfios. 
 
Am crescut. Plecat în lume, 
Să înfrunt urcuşul vieţii 
Bucuros nici nu pot spune, 
Acum la vârsta bătrâneţii. 
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SEMEŢIE 
 
Tinere fără teamă, 
Priveşte înainte, 
Sfidează timpul. 
Tu nu ai trecut, 
Doar viitor. 
Fii optimist. 
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NU MĂ VREAU… 
 
 
Nu mă vreau închis în cochilia 
Acelui melc în casa-i singulară, 
Eu vreau viaţa, veselia, 
Izbucnind ca frunza-n primăvară. 
 
Nu-mi vreau cuvintele închise, 
În sipete de bronz şi încuiate, 
Visez poieni cu albele narcise 
Şi gânduri libere, descătuşate. 
 
Eu mă supun doar vieţii agitate, 
Prefer aglomerările urbane, 
Cuvinte spuse cu sinceritate, 
Adresate fiinţelor umane. 
 
Nu mă-nchid în nici o carapace, 
Libere sunt gândurile să alerge, 
Pe la prieteni încolo şi încoace, 
Lăsându-le să vină şi să plece. 
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ALEARGĂ… 
 
Aleargă 
Şi vei prinde, 
Din urmă, 
Visul dintâi, 
Al copilului, 
Inocent. 
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AM LUAT… 
 
 
Am luat din munţii României, 
Rezistenţa rocii dure, 
Cântând Oda Bucuriei, 
Am găsit esenţa vieţii pure. 
 
Mi-am încărcat sufletul cu flori, 
Care au cea mai aleasă gingăşie, 
Acumulând înaltele-i splendori 
Ce emană în juru-mi bucurie. 
 
Ce ştii de cântecul de ape? 
De simfonia linului izvor, 
Pe care o asculţi când eşti aproape, 
Aducându-ţi linişte în grai odihnitor. 
 
Acesta e cerul fără nori, 
Albastru ca marea liniştită, 
Acesta e câmpul plin de flori, 
Ca rochia ta fiinţă iubită. 
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CUM E IUBIREA? 
 
Iubirea cântec infinit,  
Ştiut de cei ce au iubit. 
Iubirea e întregul Univers, 
Ce niciodată nu e şters. 
Iubirea e Melancolie, 
Cuprinsă şi în Poezie. 
Cu iubirea mergi departe, 
Chiar în stele îndepărtate. 
Iubirea e spaţiul necuprins, 
Un Apogeu ce poate fi atins. 
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PALETĂ DE CULORI 
 
Oare ce culoare  
Ţi se potriveşte? 
Eşti un albastru 
Ca cerul nesfârşit? 
Eşti verde precum 
Câmpul în primăvară? 
Eşti roşie ca merele 
În toamnă? 
Doar părul  
E înzăpezit. 
Culori diverse, 
Interpătrunse, 
Amestecate palete, 
Ca evenimente, 
Devenite amintiri. 
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DE CE ??? 
 
De ce ai plecat Ioane, 
În lumea de neant? 
Unde nu e nici azi, 
Nici mâine, 
Tărâmul celălalt. 
ERONAT!!! 
N-am murit. 
De ce să mor? 
Eu încă visez, 
La stele, 
La flori, 
La iubire… 
 
La dispariţia prematură a poetului 
Ion CHICHERE. Septembrie-2004 
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PRIVESC… 
 
Privesc spre cer neîncetat, 
Cu mâinile pe al meu piept, 
Vreau să am sufletul curat, 
În orice judecată să fiu drept. 
 
Doamne dă să fie bine 
La toţi din lumea asta, 
Să aibă zile senine, 
Ocolească-ne năpastă. 
 
De ce să condamn tinereţea, 
Cea care m-a purtat cu elan, 
Astfel am atins bătrâneţea, 
Mergând înainte, an după an. 
 
Nu! N-am să plâng vreodată, 
Voi zâmbi chiar când e greu, 
Urcând treaptă cu treaptă, 
Până ajung la apogeu. 
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SIMPLĂ URARE 
 
În plină primăvară a vieţii 
În plină înflorire tinerească 
Înfocată vâltoare a tinereţii 
Îţi voi cânta „Mulţi ani trăiască” 
 
Urări simple îţi voi spune 
Buchete de flori înmiresmate 
Te rog la urmă a-mi permite 
Să-ţi dăruiesc gânduri curate. 
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SPUNE…. 
 
Spune negrule pământ, 
Îmi vei da grâul curat, 
Aşa cum l-am semănat? 
Da, credinciosule ţăran 
Vei primi grâu pentru pâine, 
Şi pentru recolta de mâine. 
 
Spune piatră sfărâmată, 
Cât aur o să-mi dai? 
Simt în vârful de lopată 
Că lumină vrei să ai. 
Da minerule ce ai trudit, 
Vreau să rămân tot rege, 
Că-s metal mereu râvnit, 
Pe care lumea îl alege. 
 
Spune tu bătrâne lut,  
Dacă-ţi este ţie drag, 
Să fii frământat, bătut, 
În ulcele transformat? 
Da, îmi face chiar plăcere 
Să simt căldura mâinii, 
Ca o caldă adiere, 
Vreau să fiu o oală, 
În locul ţărânii. 
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DACĂ AM IUBIT? 
 
Dacă am iubit vreodată? 
Te rog întreabă inima 
Dacă a întâlnit vreo fată 
Ce nu o poate uita. 
 
Pe ale inimii file, 
Pe ale vieţii mele caiet 
Pe cine am iubit? Pe cine? 
Hai, spune, nu fi discret! 
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PUIEŢI  DE  TIMP… 
 
Am plantat, 
Puieţi de timp, 
Din care 
Răsărit-au ani. 
Au fost şi sunt, 
Nu pot să-i schimb, 
Nici în aur, 
Nici în bani. 
Zdrobesc timpul, 
Secundă de secundă, 
Împing viaţa, 
Înainte 
Pentru a fi  
Cât mai fecundă. 
Zdrobesc timpul, 
În morile de zile, 
Plămădind viaţa, 
Cu evenimentele, 
Mobile. 
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TRĂIM... 
 
Trăim cu amintiri de neuitat, 
Ce rămân în suflet încrustate, 
În somnul nostru zbuciumat, 
Cu vise care mor în noapte. 
 
Mi-a murit orice visare, 
Nu mai beau nici vinul dulce, 
Nici pelin cu gust amar, 
Las gândurile să se culce. 
 
Inima în lungul ei tic-tac, 
În zile înnorate sau nopţi târzii, 
Nimic să pare nu-i pe plac, 
Dar toate astea, nu le ştii. 
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AM PARCURS... 
 
Am parcurs drumul în viaţă, 
A fost greu, dar nu m-am plâns, 
Am avut o tentă îndrăzneaţă, 
La necazuri, am şi râs. 
Nu încerca să treci prin lume, 
Astfel ca nimeni să te vadă, 
Să nu laşi nici un fel de urme, 
Sau fără să faci vreo treabă. 
Obrazul ţi-e brăzdat, 
De urma anilor trecuţi, 
Ce fără teamă au săpat, 
Să rămână semne, 
Să nu uiţi. 
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ZÂMBETUL… 
 
Zâmbetul e adiere, 
Primită din Paradis, 
Alinare, mângâiere, 
Ce îţi face viaţa vis. 
Zâmbetul întinereşte, 
Speranţă nouă aducând, 
Prietenii ţi-i înnoieşte, 
Sufletul întinerind. 
Zâmbind înfruntă viaţa, 
Fă-i bucuriei loc, 
Zi, bună dimineaţa, 
Şi zâmbiţi vă rog. 
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NOI DESCOPERIRI... 
 
Dacă erai un continent, 
Te ştiam, desigur pe de rost, 
Dar iată fac un nou conspect, 
Pe tărâmuri unde am mai fost. 
 
Caut să fac noi descoperiri, 
Pentru a le trece în Guiness Book, 
Mă îneci tăcută în priviri, 
Mă pierd în căutare, ca James Cook. 
 
Doamne, cât eşti de necuprinsă, 
În lumea ta de gânduri, 
Eşti vastă cu lumina stinsă, 
Te citesc doar printre rânduri. 
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UNDE EŞTI? 
 
Unde eşti adolescenţă, 
Plină de atâtea vise? 
Unde eşti tu tinereţe, 
De gânduri necuprinse? 
Suntem aici stăpâne, 
La sânul tău, 
Întruchipate  
În bătrâneţea, 
Plină de amintiri. 
 
Inima în sunete prelungi, 
Îşi duce tic-tac- ul ei exact, 
Ridicând spre apogeu,  
Viaţa necurmată, 
Fără popasuri leneşe, 
Cu timp treptat, 
Trecut, prezent şi viitor. 
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CERŞETOR 
 
Mă uit la tine, 
Lung şi şters, 
Tu ştii ce e cu mine, 
După nesigurul  
Meu mers, 
Cerşesc în stradă, 
Că n-am casă 
Cu ogradă, 
Nici nu-mi pasă. 
Am costumul 
De nuntaş,  
A unui domn 
De la oraş. 
Altceva? 
Nu am nimic, 
Nici nu dreg, 
Dar nici nu stric.  
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CÂTE DRAME? 
 
Câte Drame sunt pe lume, 
Cu nume şi fără nume. 
L-ai iubit şi te-a lăsat, 
Fără să ştii când a plecat. 
 
Tu plângi după El, 
Şi în suflet te frămânţi, 
El cu alta la Hotel, 
Tu rugându-te la Sfinţi. 
 
Lasă-l dragă-n pacea lui, 
Inima fă ţi-o de piatră, 
Nu eşti chiar a nimănui, 
Mai fii tare încă odată. 
 
          1964 
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ORAŞ MINIER 
 
De fiecare dată când trec, 
Pe aleile de piatră seacă, 
Privirea mereu mi-o aplec, 
Spre firul minuscul de iarbă. 
 
Blocuri simetrice în rând, 
Privesc prin alternante ferestre, 
Care în fond n-au nici un gând, 
Despre toate privirile inceste. 
 
Oraşul pare destul de bizar, 
Mişcarea din el e monotonă, 
Paşii anemici pe trotuar, 
Sunt o muzică destul de afonă. 
 
Porţi tăcute, altfel nesăţioase, 
Înghit mereu fiinţe umane, 
Aceste cuburi numite case, 
Ce stau gata să sfarme.  
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IUBITA MEA, IUBITA 
 
Adieri de vânt, uşoare 
Sunt mângâierile ce le primesc, 
Inima nu mă mai doare 
Când la tine mă gândesc. 
 
Iubita mea, atât de bună 
Cu părul auriu, neondulat 
Împletit din raze de lună 
Observ că încă nu m-ai uitat. 
 
             1964 
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N-AŞ PUTEA RĂSPUNDE ! 
 
Dacă cineva, ar încerca să mă întrebe, 
Pe unde-mi umblă gândurile mele 
Ar trebui să tac precum se vede 
Şi să privesc îngândurat la stele. 
 
Să mă opresc la steaua care 
Desigur o priveşti şi tu la fel, 
Îngândurată, muncită de o întrebare 
Născută dintr-un gând rebel.  
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CRUCIADA ZĂPEZII... 
 
Vin din cerul zâmbitor, 
Armatele cuceritoare, 
De fulgi albi şi inocenţi, 
Minisculele planoare. 
 
Fără zgomot şi tam-tam, 
Vin şi cuceresc Pământul, 
Au un singur vechi duşman, 
Şi acesta este Vântul! 
 
Da, sunt Fulgii de Zăpadă, 
Asteptaţi cu nerăbdare, 
Pentru a Iernii Cruciadă, 
Sub a Albului splendoare. 
 
Moldova Veche  19 decembrie 2005 
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CÂNTEC POPULAR! 
 
Cântă cucul sus pe coastă, 
Unde e Dragostea noastră. 
Cântă cucul jos în Vale, 
Dragă nu-mi mai ieşi în cale? 
 
Cu toate că m-ai lăsat, 
Eu încă nu te-am uitat! 
Să mai ştii dragă, mai ştii, 
Noi ne-am iubit de copii. 
 
Nu-i nimic Timpul se schimbă, 
Şi Dragostea se mai plimbă! 
Cauta-ţi tu drumul tău, 
Că nici eu nu mor Flăcău. 
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TIMPUL ETERN... 
 
dedicată zilei de 1-Octombrie 
Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 
 
 
Bătrâne caută în tine, 
Puterea tinereţii tale, 
Ai alături fiinţele divine, 
Anii nu-ţi vor sta în cale. 
            
Treci peste al anilor pârleaz, 
Gândeşte-te că eşti copil, 
De tinereţe fii mai treaz, 
Iar gândul îţi va fi fertil. 
            
Alungă cu grijă în spate norii, 
Adu-ţi în suflet doar lumina, 
În răboaje pline de istorii, 
Bucurii să te reţină.             
 
Înaintează-ncet, nu-ţi fie greu, 
Fiecare zi să-ţi fie nou refren, 
Întăritor al sufletului tău, 
În curgerea timpului etern. 
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ASEMĂNARE 
 
Nu risipesc din sufletu-mi melancolia 
S-ar putea ca niciodată să nu dispară 
Mereu în amintirea mea copilăria 
Va fi o senină zi de primăvară. 
 
Şi nu voi şterge niciodată 
Din amintire clipe dragi 
Copilăria nu va fi uitată 
Ca şi ochii celor dragi. 
 
            1964 
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REVERIE II 
 
Visez cu ochii mari, deschişi 
Visuri doar ideale 
Ochii ce mi-s dragi îs prinşi 
Steluţe pe bolţi siderale. 
 
Dar stelele lumină rece 
Iar ochii tăi emană-n spaţii 
O căldură care trece, 
Ca furtuni prin constelaţii. 
 
Răpeşti din inimă ce-ai cucerit, 
Iubirea, liniştea şi fericirea 
Şi-n ochii ce odată i-ai privit. 
Se poate naşte nemurirea. 
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TOTUL 
 
Tot ce am avut înalt 
Ţie eu ţi-am dăruit 
Nimic nu-mi fuse calculat 
  Fiindcă te-am iubit. 
 
Tot ce-am avut mai rău 
Într-o parte am azvârlit, 
Nu mai sunt acelaşi eu, 
  Fiindcă te-am iubit. 
 
Prin faţa mea de trec zâmbind, 
Muze, fetişcane de liceu 
Nu mai sunt acelaşi eu, 
  Fiindcă te-am iubit. 
 
         Decembrie 1965 
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DAŢI-MI FLORI... 
 
Daţi-mi flori cât sunt în viaţă, 
Să le simt a lor miros, 
Rupte din grădină, luate de la piaţă, 
Primite ca un cadou frumos. 
 
Pe mormânt când veţi aduce, 
Multe sau puţine flori, 
Ele vor putrezi sub cruce, 
Nu-mi vor provoca fiori. 
 
Nu le voi simţi mirosul, 
Nu le voi vedea culoarea, 
Care mi-ar mai fi folosul, 
Să sacrificaţi voi floarea? 
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VISARE . . .  
 
Nălucă sau chip ireal 
Ce noaptea în vis îmi apare, 
Tu, singurul meu ideal 
Rămâi mereu zâmbitoare. 
 
De trec prin necazuri şi griji 
La tine mereu îmi stă gândul 
Şi umerii mei solizi 
Fără tine-i bate vântul. 
 
De am bucurii, fericire 
Şi traiul îmi este uşor 
E pentru tine iubire 
Din inimă un colţişor. 
 
  Baia de Arieş  1963 
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TOATE DORURILE. . .  
 
De câte ori revii în amintire 
Imaginea unei fantome 
Emani în suflet fericire 
Şi-n inimă iluzii uniforme. 
 
Pierdute sunt acele clipe 
Mai pot să sper eu în ceva? 
Iar dragostea ce-avea să se înfiripe 
Vreodată va reînvia? 
 
Nu cred. Căci totul a trecut 
E mult de atunci, nici nu mai ştiu 
Ce-aş putea în ochi să-ţi citesc 
Dispreţul, ura? Iubirea e târziu 
Să-ncerc s-o reînnoiesc. 
 
Toate dorurile stinse 
Care-au fost doar nişte vise 
Le revăd din nou aprinse, 
Înflorind în voi narcise. 
 
           1964 
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CĂLĂTORIE 
 
Vreau să mă destind vioi, 
Încercuirea oarbă nu mă lasă 
Aleargă dorul către casă 
Mi-apare o imagine frumoasă 
Dar multe triste mai apoi. 
 
Sunt triste oare într-adevăr ? 
Nu pot să le evoc precis 
În sufletul meu plin de vise 
Cu gândul la poiana cu narcise 
Sau poate la albul nufăr. 
 
          05 februarie 1965     
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DESIGUR… 
 
Desigur, am să mor odată 
Într-un anotimp, poate la toamnă, 
Însă voi fi cu inima împăcată 
Că am iubit cândva o Doamnă. 
 
După un timp, mulţi vor uita de mine 
Nici tu pe lume nu vei mai fi 
Dar viaţa n-o să se termine 
Alţii vor veni din urmă pentru a trăi. 
 
Nu plângeţi, căci nu e momentul, 
Avem un trecut, plecăm în viitor 
Dar nu uitaţi, acum este prezentul 
Deci nu mai plângeţi, eu tot mor. 
 
Şi ce dacă am să mor 
La vremea sorocită? 
Poate voi fi nemuritor 
În gândul tău, iubită? 
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VESTE 
 
Bucurii nemărginite tu mi-ai vestit 
În suflet mi le-am strâns pe toate 
Şi nu mă-ntreb deloc de poate 
De astăzi sunt sau nu sunt fericit? 
 
E ca şi cum clinchete de clopoţei 
Sau arcuirea corzii de vioară 
Ori adierea vântului de primăvară 
Fac să-mi zâmbească ochii mei. 
 
            05 februarie 1965 
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TIMPUL… 
 
Timpul merge înainte, 
Niciodată înapoi, 
Ce ţi-e scris ţie în frunte, 
Tot vei suferi apoi. 
 
Nu-ncerca să schimbi ursita, 
Pentru vremea ce s-a dus, 
Cum te-ar îndemna ispita, 
Să urmeze un alt curs. 
 
Mergi cu timpul înainte, 
Spune tot ce ai de spus, 
Prin fapte şi prin cuvinte, 
Chiar de vremea ţi-a apus. 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

192 

ASELENIZARE 
 
Freamăt mare, 
 Lume multă, 
Peste tot, 
 Grupuri ascultă. 
 
Noutate, sentimente 
A plecat, un Om 
 În Lună. 
Toată lumea-i 
 Bucuroasă 
Şi plină de voie bună. 
 
A câta încercare reuşită? 
N-a reţinut arbitrul 
 Soare 
Dar Luna a rămas  
 Vrăjită 
Cu faţa întrebătoare. 
    
             1963  
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DISPARIŢIE 
 
Unde sunt cuvintele frumoase? 
Dar unde eşti să ţi le ofer? 
Relaţiile noastre foarte serioase 
Uneori mă lasă mai stingher. 
 
Am să ţes în jurul tău regrete 
Le voi împleti cu salbe de dureri, 
De buzele tale îmi e atât de sete 
Dar unde eşti să mi le oferi? 
 
Visătoare clipe în tăcere trec, 
Timpul tot mai monoton se scurge 
Doar în natură pot să-mi reculeg 
Liniştea ce printre ierburi fuge. 
 
Lăsaţi-mă în plină singurătate 
Trist nu voi fi, doar gânditor 
Voi fi mai mult în libertate, 
Mă voi lăsa să fiu cuprins uşor. 
 
  Valea Călugărească  16 martie 1966 
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RĂMÂN CONSTANT 
 
Acum ce să mai caut în visare? 
De ce să mai alerg după stele? 
Când Universul ca tine nu-i mai mare, 
Vreau să am gânduri tot rebele. 
 
Dar mi-aş pierde romantismul pur 
Aş deveni un egoist, s-o crezi, 
Desigur sufletul mi-ar fi mai dur 
Nu m-ar încânta fiorul ochilor verzi. 
                                        
       04 februarie 1965 
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ACESTA E POETUL  
  
 
Acesta e poetul ce-l vedeţi 
Mâna lui scrie cu condeiul şi cu sapa, 
Nu are plete lungi şi nici pomeţi 
Dar ştie cei lopata, dar şi mapa. 
 
Am o inimă în piept 
Ca orice muritor de rând, 
Sfârşitul vieţii mi-l aştept 
Care sigur va veni curând. 
 
Cum te neglijăm, Mărite Timp 
Care curgi în voie printre noi, 
Tu vii departe, din Olimp 
Odată cu al anilor şuvoi. 
 
Senine ceruri, nesfârşite 
Prin care priveai în timp. 
Evitând multiplele ispite 
Altceva cerem în schimb. 
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REVELION 2006 
 
 
Scoateţi pahare de cristal, 
Turnaţi vin, să fie pline, 
Să intrăm în Noul An, 
Cu priviri cât mai senine. 
 
Să fie spumă în pocale, 
De Şampanie Regină, 
Este simpla mea urare, 
Pentru anii ce au sa vină. 
 
Azi prieteni şi colegi, 
Să fiţi cu toţii împreună, 
Să arătăm lumii intregi 
Ne dorim o viaţa bună. 
 
Creatorul Cel Divin, 
Apere-ne de duşmani, 
S-avem viitorul plin, 
LA ANUL ... 
ŞI LA MULŢI ANI... 
 
 31 DECEMBRIE 2005 
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DUPĂ GERUL BOBOTEZII… 
 
După gerul sec al Bobotezii, 
Am venit intrus pe lume, 
Din albul feeric al zăpezii, 
Mi-au ales angelic nume. 
 
A venit aniversarea, 
Banalului eveniment, 
Oare câţi mai are zarea, 
Din acelaşi contingent? 
 
Bătrânul spărgător de stânci, 
Care a umblat din mină-n mină, 
Ajuns la bătrâneţi adânci, 
Un an în cui îşi mai anină. 
 
Dintre lucruri sunt de toate, 
Nu prea este sănătate, 
Dar voi trece orice greu, 
Cu voia lui Dumnezeu. 
 
      19 ianuarie 2006 
      Moldova Veche 
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CU SMERENIE 
 
Doamne, nu pot să te mint,  
Tu ştii bine cine sunt.  
 
TU cu Înaltat-ţi bunătate,  
Pe Pământ mi-ai dat de toate. 
 
Tot ce-mi dai consider SFÂNT, 
Şi din suflet eu TE CÂNT. 
 
De TINE, sufletul mi-e plin, 
Cu smerenie mă-nchin, 
 
Cu puterea ta Divină, 
Poartă-mă doar în Lumină. 
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Ciclul 
Scrieri inocente 
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MAMA 
 
Amintirile sunt acele clipe ce rămân neşterse în 

memoria cuiva, care au impresionat spiritul unui om. 
Păstrăm în amintire chipul omului drag. Pentru unii acest 
chip este al mamei care s-a aplecat spre fiinţa ta din prima 
clipă a vieţii şi până ai plecat departe în lume. Păstrez în 
suflet chipul mamei văzut într-o fotografie, mult mai târziu , 
când eram destul  de mare pentru a putea citi. Toţi cei care 
îmi vorbeau despre  mama mea spuneau că era o femeie 
frumoasă, dar care s-a stins foarte repede răpusă de o boală 
pentru care încă nu se descoperise medicamentul, 
tuberculoza. Eu nu i-am păstrat chipul real în memorie, dar 
în sufletul meu este mai frumoasă decât în fotografie.  Am 
păstrat-o în suflet oriunde şi oricând, păstrându-i o amintire 
greu de descris în cuvinte.  

Dorinţa mamei a fost să ajung profesor, dar viaţa nu 
m-a dus pe acel drum, însă am ajuns maistru, profesând 
această meserie 21 ani, acesta ar fi echivalentul unui 
profesor, căci şi maistrul este un fel de pedagog, dar cu alte 
mijloace. Am fost întotdeauna aproape de oameni, 
respectându-i, aşa cum mi-am respectat şi colegii de muncă, 
nu am făcut nici un fel de diferenţieri între muncitor şi 
maistru. Astfel am considerat că visul mamei a fost 
îndeplinit, făcând din meseria mea una didactică, aşa cum 
şi-ar fi dorit mama. Numai cei care n-au avut în viaţa lor o 
mamă lângă ei, pot spune ce mult înseamnă mama şi cât de 
mult le-a lipsit în decursul vieţii. Cei care mai aveţi mame 
respectaţi-le. Veţi dovedi prin asta înaltul simţ al umanităţii. 
Mai multe nu vă pot spune. 
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PSALMUL CREDINŢEI MELE. 
 
Doamne când voi ajunge în faţa TA, eu fiul TĂU 

Mihai să mă judeci, să nu mă întrebi dacă am crezut în 
TINE? TU ştii prea bine că am crezut în puterea  TA, căci mi-
ai fost întotdeauna pavăză şi sfătuitor, altfel n-aş fi putut 
ajunge să merg până aici. 

Când eram singur, foarte singur, doar Tu mi-ai fost 
alături întărindu-mi credinţa. Ştiu că sufletul curat al mamei, 
TE-A rugat să nu mă laşi în braţele deznădejdii. M-ai pus la 
încercări pentru a vedea cât sunt de slab, dar nu m-ai lăsat să 
cad. 

Mi-ai dăruit putere şi mi-ai luminat calea,  arătându-
mi drumul pe care să merg. Întotdeauna TE-AM ascultat cu 
o evlavie ascunsă, fără să mă arăt semenilor. Atunci când am 
putut ŢI- am ridicat rugi şi TE- am slăvit. Am greşit, dar TU 
ca un TATĂ iubitor m-ai iertat, şi iarăşi m-ai îndrumat spre 
lucrurile bune. Pentru asta sunt foarte fericit. 

ÎŢI MULŢUMESC DOAMNE CĂ M-AI ÎNŢELES. EU 
AM CREZUT ÎN TINE. CEI CARE CRED ÎN TINE VOR 
AVEA PAZA TA. APĂRĂ-MĂ DOAMNE PÂNĂ LA 
CAPĂT, PE MINE ŞI PE URMAŞII URMAŞILOR MEI. 
AMIN. 
 
 

NECESITATEA BIBLIEI… 
 
Mărturisesc sunt un credincios moderat, ortodox prin 

naştere şi nu renunţ la această religie. Nu am făcut 
compromisuri nici altădată şi nu am motive să fac nici acum. 
Totuşi cine n-a citit încă biblia îl sfătuiesc să înceapă citirea 
acestei cărţi, biblia fiind cea mai citită dintre toate cărţile 
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scrise până în prezent. Biblia trebuie să fie o carte deschisă în 
orice casă, această carte deosebită nu trebuie citită doar de 
teologi. Umblând prin ţara noastră, prin minunaţii Munţi 
Apuseni, am văzut că în fiecare casă, în camera bună exista 
pe masă la loc de cinste o biblie masivă, cu un scris destul de 
mare pentru a putea fi citită şi de bătrânii care nu prea aveau 
ochelari. În biblie sunt destule învăţături ce ar trebui urmate 
de toţi muritorii. Nu trebuie să luăm aspectele dogmatice, 
acestea rămânând în seama teologilor. Biblia trebuie să fie o 
carte deschisă, unde fiecare cititor îşi poate găsi un anume 
fel de alinare, căutând acolo unde sufletul are nevoie de 
linişte şi pace. 

S-au făcut multe referiri chiar la valoarea poetică a 
unor capitole din biblie, acei care studiind-o în profunzime 
au decis că ilustrul împărat Solomon, înţelept al împăraţilor 
şi împărat al înţelepţilor, prin Cântarea Cântărilor a ridicat 
poezia la apogeul absolut. 

Cântarea Cântărilor capodoperă a poeziei universale 
aduce un elogiu neegalat iubirii pure, iubirii curate plină de 
semnificaţii, ce astăzi ni se par banale şi desuete, dându-le o 
interpretare minoră. Fără a concluziona, ori de câte ori aveţi 
ceva ce vă frământă nu ezitaţi, luaţi şi citiţi în biblie, veţi 
vedea că imediat ceva se va schimba în gândurile 
dumneavoastră. Dacă nu aveţi încă această carte, faceţi rost 
de una şi vă asigur că nu veţi regreta. Prin anii 1960 această 
carte era pusă sub mare stricteţe, un OM deosebit adept al 
unui cult, văzându-mă căutând această carte mi-a făcut 
cadou una pe care o păstrez, ţinând-o la loc de cinste în casa 
mea. Niciodată nu am îngrădit pe nimeni să-şi manifeste 
credinţa, cu toate că prin poziţia mea eram obligat de 
împrejurări să mă port destul de închis, dar n-am făcut acest 
lucru. Întotdeauna am lăsat oamenilor libertatea de a crede 
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în ceea ce ei consideră că este calea cea mai bună. Prin acest 
articol nu vreau să fac nici un fel de apologie, doresc doar ca 
fiecare dintre noi să fie lăsat liber să-şi aleagă credinţa ce o 
va urma. 

Mihai LEONTE 
 

 
 

 PICHETUL DE GRĂNICERI…. 
 
- La ieşirea din Coronini spre sud-est, pe drumul ce 

merge spre Orşova, a fost cândva pichetul de grăniceri. 
Paznic de nădejde a graniţei cu vecinii noştri sârbi, ochi 
magic al statului nostru în zona de sud vest. Aici erau 
cartiruiţi grănicerii care vegheau ca nimeni să nu privească 
cel puţin spre malul fost iugoslav, unde foarte mulţi români 
îşi căutau fericirea spre occidentul care azi ne refuză. 
Dunărea a fost cel mai fidel grănicer de a lungul istoriei de 
veacuri a spaţiului carpatic, ducându-şi apele mai 
întotdeauna învolburate în aval, acolo unde le aşteptau 
vechile cleanţuri ascunse în adâncuri.  Acum nu mai există 
pericolul stâncilor deoarece fie au fost distruse, fie au fost 
acoperite de apele lacului de acumulare ale actualului baraj 
de la hidrocentrala electrică de la Porţile de Fier, dată în 
folosinţă în 1972. 

- Acum din vechiul pichet a mai rămas doar o clădire 
cu ziduri coşcovite şi părăsite, cu ochii ferestrelor goliţi de 
banalele geamuri, privind spre drumul pustiu acum. 
Restructurarea sistemului de apărare a graniţelor României, 
a făcut ca aici să nu mai existe nimeni pentru a păzi măcar 
patrimoniul destul de consistent cândva. Totul e pustiu. 
Peste puţin timp această clădire va dispare, cum au dispărut 
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şi altele, cărămidă cu cărămidă. Cu puţină voinţă din partea 
unor autorităţi aici se putea face în locul ruinelor, un mini 
hotel pentru toţi pescarii amatori ce vin din Timişoara, 
Reşiţa sau alte localităţi, care dorm prin autoturismele 
personale sau prin corturi improvizate, putând să fie cazaţi 
decent în condiţii mult mai umane. 

- Întrebarea ar fi, dacă se vrea distrugerea acelui 
bastion al pazei din vremuri de acum apuse, care a făcut 
destul de multe victime din rândul celor ce voiau libertatea 
cu orice preţ? Pe aici când treceai, nu puteai să întorci 
privirea spre malul celălalt căci erai catalogat drept 
,,trădător’’ şi puteai să fii cazat aici fără voie, şi mai presus 
de atât să ieşi bine tăbăcit de către soldaţii în termen, care 
voiau o permisie sau o avansare la ,,excepţional’’. 

Pe marginea acestui subiect ar fi multe de spus. Mă 
rezum doar la acest inocent articol. 
 
 

E FOARTE GREU SĂ FII PARLAMENTAR 
 
În politică a fi în opoziţie este ca şi cum ai fi într-un 

concediu de patru ani. Ai devenit parlamentar ai asigurat un 
salariu foarte consistent, autoturism la scară, plătit de stat 
(statul fiind noi cetaţenii contribuabili). Locuinţa la un hotel 
de multe stele. Hrană la bufetul subvenţionat al 
parlamentului, şi uite aşa dacă ai chef te duci la parlament, 
dacă nu dai telefon unui coleg să voteze în locul tău. Nu te 
poate trage nimeni la răspundere, te-a ridicat partidul. 

Dacă vii în teritoriu, săptămânal se zice, treci în goana 
jeepului tău, din când în când la vreo primărie, unde eşti 
primit cu pâine şi sare, o răchie, o fripturică ( de vânat 
bineînţeles). Şoferul îi şopteşte secretarului de la primărie să 
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dea un telefon la ziare, să se ştie că domnul parlamentar se 
află în teritoriu. Dacă cineva critică aleşii neamului, atunci se 
organizează urgent o conferinţă de presă şi se aduc în prim 
plan realizări şi succese ale partidului, fie din secolul trecut, 
fie din istoria îndepărtată. Şi uite aşa trec cei patru ani, fără 
să ştii. 

Nu e usor să fii parlamentar în România de azi. Dacă 
eşti la putere e cu totul altceva, nimeni nu te atinge cu nici 
un cuvânt. 
 
 

NECUNOSCUTA... 
 

Mă aflam de câteva zile în acest oraş. Dimineaţa 
birturile acestea de cartier nu sunt aglomerate. De obicei vin 
obişnuiţii, care îşi beau aici cafelele sau cinzeaca de rachiu 
sau rom. Cafengiii obişnuiesc să-şi descânte cafeaua 
aburindă şi apoi să plece. 

De câteva zile veneam aici dimineţa să-mi iau micul 
dejun şi apoi să plec la treburile pentru care venisem în oraş. 
În fiecare dimineaţă am observat că la câteva mese în faţa 
mea stătea o persoană feminină, îmbrăcată oarecum ciudat, 
ieşită din comun chiar. Bluza ei avea o mânecă colorată într-
un roşu-vişiniu, iar cealaltă mânecă era de un violet 
nedefinit. Fusta foarte largă era construită parcă din cercuri 
concentrice de culori diferite. Părea a fi clovnul unui circ, 
venit să-şi bea cafeaua de dimineaţă. Şi totuşi nu era un 
clovn, fiindcă în oraş nu era nici un circ şi în plus nici nu 
văzusesm vreun afiş să fie vreunul în turneu. Şi chiar ar fi 
fost interesant, un clovn femeie. În a patra  zi de când am 
observat fenomenul, femeia clovn fiind prezentă nu am 
rezistat curiozităţii şi am întrebat-o pe fata care ne servea 
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micul dejun, dacă ştie ceva despre persoana în cauză. Cu 
amabilitate mi-a spus că poate să-mi facă cunostinţă cu ea. 
Nu ştiam ce să fac? Să accept sau nu? Totuşi fiind liber de 
orice obligaţii, mi-am zis că voi accepta. I-am dat ospătarei 
un bileţel în care am scris; azi, aici, ora 18. Atât şi nimic mai 
mult şi am plecat cu problemele mele. 

Surpriza mea avea să fie totală.  La  ora  18  fix  m-am 
prezentat să-mi iau masa de seară. Locul îmi era rezervat şi 
nu mică mi-a fost surprinderea când am văzut că cineva mă 
aştepta! Părea o tipă necunoscută privită din spate. Am dat 
să mă aşez la masă şi atunci am văzut că în faţa mea se afla 
,,femeia clovn''. Îmbrăcată simplu şi decent. O bluză uni de 
culoare stânjeniu(violet) şi o fustă de un albastru bleumarin 
mai mult spre azuriu, cumva nuanţate. 

În faţa ei se afla o ceaşcă de cafea şi biletul meu, lăsat 
dimineaţa. Cu oarecare reţinere s-a ridicat şi a dat mâna cu 
mine, fără să spună vreun nume. Eu totuşi m-am 
recomandat şi ne-am aşezat la masă. Am întrebat-o dacă 
doreste să servească cina împreună cu mine, însă m-a 
refuzat mai mult decât categoric. Mă simţeam destul de 
stânjenit. Întrebările mele curgeau fără să aflu vreun 
răspuns, axându-se despre îmbrăcămintea ei ciudată şi ce o 
făcea să vină în acel loc în fiecare dimineaţă? Nu a putut sau 
nu avrut să-mi răspundă la nici o întrebare de a mea. Într-un 
târziu parcă venită din altă lume mi-a spus doar atât;- Îţi 
mulţumesc pentru invitaţie şi pentru că nimeni nu a mai 
întrebat-o până la mine ce face pe acolo, a acceptat invitaţia 
mea, ca un gest de recunoştinţă. S-a ridicat de la masă, mi-a 
întins mâna, am vrut să o sărut, dar şi-a retras-o cu o graţie 
uşoară, adresându-mi câteva cuvinte pe care nu le-am 
înţeles şi a plecat. Am rămas pur şi simplu uluit. Nu ştiam ce 
să fac şi ce să răspund? De ce am invitat-o? De ce a venit? 
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Astfel am rămas cu o mie şi una de întrebări, la care nu le-
am găsit răspunsul nici azi. În zilele cât am mai stat în acel 
oraş nu am mai văzut-o. Nu ştiu nici azi cine a fost? De unde 
venea? Şi de ce a acceptat invitaţia mea, refuzându-mi orice 
altă ofertă? 

                                                        Mihai LEONTE 
 
 

OMULE! 
 

Te crezi singur pe pământul ăsta? Crezi că numai tu 
ai gânduri şi probleme?  

Nu domnule! Daca tu ai o tolbă de gânduri alţii au 
mai multe. Tu ai o casă? Da.  

Atunci ai o grijă mai puţin şi acest gând nu te mai 
frământă. Alţii n-au casa lor şi din acest motiv sunt puşi pe 
gânduri. Ai un venit din care să-ţi duci existenţa, mai bună 
sau mai rea? Ai! Atunci nu-ţi rămâne decât sa-ţi împarţi 
acest venit cât mai judicios.  

Alţii n-au niciun venit, dar au încă o tolbă de gânduri! 
De unde să facă rost de bani să trăiască de azi pe mâine. 
Având o casa, ai şi un pat. Alţii nu-l au nici pe acesta. 

 E iarnă ai caldură in sobă? Ai, fiindca ţi-ai asigurat 
lemnele din vară. Alţii n-au fiindcă nu şi-au asigurat 
lemnele, fie n-au vrut, fie n-au putut. Ai copii? Ai. Sunt 
aranjaţi? Au un loc de muncă? Au. Şi totuşi toată ziua te 
gândeşti la ei. Aşa este când eşti părinte. Şi alţii au copii, dar 
n-au unde să lucreze chiar dacă ar vrea. Şi alţii au copii, au 
unde să lucreze, dar nu vor! Aşa că nu te mai plânge că tu ai 
probleme. Lasă-i pe alţii să se plângă, căci şi aşa nu-i ascultă 
nimeni. 
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CIRIPITORUL 

 
 - Venise la noi ca nou angajat. Un băiat isteţ şi 

frumuşel. Din fişa de instructaj, datele erau seci; nume şi 
pronume; Cristian TELL, calificare, necalificat. Purtând 
numele colonelului de la 1848, prieten al lui Nicolae 
Bălcescu, am început să vorbim despre istorie şi literatură. 
Pentru cele 7clase scrise în fişa de instrucataj, ştia mult mai 
mult. Totuşi mi-am zis; ,,Băiat deştept cu 7 clase''. 
Întrebându-l (cum ne instruise psihologul întreprinderii) 
cam cât va sta la noi, a început să-mi îndruge planuri de 
viitor, şi că va ieşi la pensie de aici. Ceva m-a făcut să nu 
prea cred ce spunea, căci mâinile lui arătau ca ale unui 
pianist, cu degete lungi şi fine, cu ceva semne de om care 
scrisese mult, şi nu ale unui muncitor care voia să spună că 
muncise pe şantier. Funcţia mă obliga să-l ascult cu atenţie. 

 - L-am repartizat în echipa care deservea locul unde 
se manevrau vagonetele pline de minereu pentru descărcare. 
Aici era o echipa de 6 oameni, noul venit era cumva în plus, 
dar şeful îl repartizase aici, şi trebuia să respect ordinul. 
Încet-încet omul nostru Tell, era tot mai iubit de cei din 
echipă, fiindcă era ascultător şi bun executant. Cum oamenii 
vechi erau şi ei trecuţi prin multe, unul îmi spune într-o zi; 
Meştere Telu (fiindcă aşa îi spuneau toţi) scrie ceva într-un 
carnet când noi nu-l vedem. Nu se poate, îi zic eu celui care-
mi spusese. Dar am rămas cu o îndoiala în suflet. Am pus pe 
altcineva să-l întrebe unde stă şi ce face în timpul liber. 
Personal discutam mai rar cu Telu, şi încercam să-l ignor. 
Am început să arunc nişte poante false, cum şi cu cine am 
fost la băut, pentru a vedea unde se vor duce informaţiile 
mele. Acţiunea a dat roade. Într-o dimineaţă dupa ce 
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oamenii intrasera în mină, sunt chemat la biroul şefului de 
mină. Aici nu era şeful minei, ci secretarul de partid pe 
mină, maistru şi el, şi cu care fusesem colegi la şcoala de 
maiştri. Acesta începe să mă întrebe ce am făcut în zilele 
anterioare şi unde fusesem? Am indrugat nişte răspunsuri 
reale în fond, şi intenţionat ocoleam altceva. Tipul a început 
să-mi reproşeze că ar trebui să fiu mai atent, şi să nu mai 
umblu prin birturi. Nu am zis nimic, şi mi-am însuşit critica. 
Dar ajuns la locul de muncă, cum am avut ceva timp liber 
încep să le povestesc celor din echipa cum fusesem în seara 
precedentă la restaurant, fără să dau nume. Unul care mă 
ştia cine sunt mă întărâta să le spun ce şi cum băusem, dar 
eu ocoleam răspunsuri concrete. Cateva zile am difuzat 
astfel de ştiri false. Sistemul a funcţionat, şi după vreo câteva 
zile politrucul mă cheamă din nou. Începe cu sfaturi 
prieteneşti şi colegiale, şi mă avertizeză că nu fac bine ce fac. 
Totuăi în final mă întreabă de ce mă port aşa? Pentru că mă 
cunoştea, şi o cunoştea pe soţia mea, l-am rugat să o sune la 
telefon pe soţia mea când ajunge acasă şi să întrebe ce am 
făcut eu în ultimele zile. 

Asta fiind într-o sâmbătă la schimbul 1 , luni seara la 
schimbul 3 Telu nostru nu a mai apărut la lucru. Cineva a 
venit şi ne-a spus simplu că se lichidează, şi nu l-am mai 
văzut. După ceva timp m-am dus la cadre să întreb de soarta 
lui. Am rămas stupefiat când mi s-a spus că nu aveau nici un 
angajat cu numele şi marca pe care o căutam eu. Am luat 
fişa de instructaj şi am distrus-o. Dacă ştiam că va veni într-o 
zi revoluţia, aş fi păstrat acea fişă. Acesta a fost unul dintre 
asa zişii,,ciripitori'', dar câţi nu vor mai fi fost pâna la el, şi 
după el? 
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RĂZEŞUL PANTELIMON 
 

În anul 1959 se făceau pregătiri intense în toată 
România pentru sărbătorirea Centenarului  Unirii 
Principatelor Româneşti. În cadrul Şcolii Profesionale de 
Ucenici Zlatna unde eram elev în anul 2, aproape toţi elevii 
erau implicaţi în pregătirea acestui eveniment. Unii învăţau 
poezii, alţii erau cuprinşi în coruri şi învăţau piese corale. 
Cineva din cadrele didactice se ocupa de trupa de teatru. Cu 
totul întâmplător am primit şi eu un rol în sceneta; Moş Ion 
ROATĂ şi Unirea, a prea cunoscutului povestitor Ion 
CREANGĂ. Era un rol secundar, al unui ţăran Pantelimon. 
Avea ceva de spus, nu prea mult, dar nici prea important. 
Fiind moldovean de origine(judeţul Suceava) am căutat să 
vorbesc aşa cum vorbeau ţăranii în satul meu Petia.  

În 24 ianuarie 1959, ziua centenarului, spectacolul 
avea loc în sala Casei de Cultură din Zlatna. Sala era 
arhiplină, căci pe scenă se perindau elevii  de liceu şi ai şcolii 
profesionale. Nimeni nu putea lipsi, aşa că aglomeraţia era 
maximă, căci numai ucenicii eram peste 400 la număr. 

Când a început sceneta noastră, în sală nu prea era 
linişte. Toţi eram îmbrăcaţi în costume specifice ţărăneşti; 
cioreci, laibăre şi cojoace, şi domnii din piesă în costume 
domneşti. La intrarea în scenă a lui Pantelimon, după 
primele cuvinte rostite în dulcele grai moldovenesc,  

s-a făcut linişte în sală, toţi au început să asculte 
replicile răzeşului Pantelimon cu mare atenţie, şi liniştea a 
ţinut chiar puţin după terminarea scenetei, când sala a 
răbufnit în aplauze, iar voci din sală strigau; Bravo moş 
Pantelimon.  
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A fost o experienţă frumoasă, care nu s-a mai repetat 
alatădată. A devenit doar AMINTIRE. 
 
 
 

SUSPECŢII.... 
 

Locuiesc în Clisura Dunării din 1966, când am venit 
să lucrez la mina din Moldova Nouă. Nu am avut niciodată 
intenţia să trec ,,dincolo'' din motive diverse. M-am căsătorit 
în Coronini, fost Pescari şi am avut ocazia să văd multe 
aspecte ale trecerilor peste Dunăre. Faptul cel mai înjositor 
era că fiind localnic erai supus unei permanente încercuiri 
morale şi tracasat de grăniceri. Nu se intra în zonă decât cu 
buletinul în mână, dacă vreun grănicer, indiferent de grad 
vedea ceva deosebit la tine erai luat la pichet şi interogat fără 
să fi făcut nimic. Puteai sta acolo mult şi bine dacă nu venea 
cineva să te scoată. Dacă făceai puţin pe ,,nebunul'' aveai 
fericita ocazie să încasezi destule lovituri încât să stai prin 
spitale mult şi bine. Asta fără să treci graniţa. Soldaţii în 
termen erau instruiţi să bată fără milă şi li se promiteau 
favoruri. Am avut ocazia să văd destule cazuri de exces de 
zel, fiind implicat în câteva dintre ele. Una chiar m-a făcut să 
râd!! Mergeam în staţiune la Călimăneşti, şi normal că m-am 
îmbrăcat mai curăţel, plecând din portul Moldova Veche cu 
racheta, acea navă de pasageri ce făcea legatura cu Orşova. 
La urcare în Moldova Veche un ofiţer destul de tânăr m-a 
oprit şi nu m-a lăsat să trec până nu s-a îmbarcat ultimul 
pasager. Întrebându-l pe ofiţer de ce m-a oprit, acesta mi-a 
răspuns foarte senin că par ,,suspect. Acest fapt se întâmpla 
în 1980, i-am spus atunci respectivului că eu eram mai 
grănicer decât el deoarece sunt de 15 ani aici. Au mai fost şi 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

212 

alte întâmplări cu mult mai hilare sau în multe cazuri mult 
mai dramatice. Se pot povesti multe, pentru a avea ce scrie 
ziariştii dumneavoastră multă vreme.De ce nu faceţi şi 
vreun film? Cu sincera mea preţuire,  

Mihai LEONTE -pensionar 65 ani- Moldova Veche  
 
opinie din Jurnalul national 

 
 
 

ŞATRA DIN VALEA CIOFULUI 
 

Satul Petia este aşezat pe mai multe dealuri având 
însă centrul pe Dealul Ciofului. 

Pe acest deal se află biserica satului cu Hramul 
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. 

La poalele dealului Ciofu sunt două izvoare puternice 
care formează pârâul Ciofului. 

Între cele două izvoare, şi înconjurul lor există un 
teren viran cu o suprafaţă de de circa un hectar, poate mai 
mult ! 

În anii când eram copil, cam de două ori pe an, aici se 
aşezau şatrele de căldărari. Nimeni nu ştia când soseau, şi 
nici când îşi instalau corturile confecşionate din pânze 
colorate diferit. 

Cum terenul cu pricina era în spatele grădinii şi casei 
noastre, dimineaţa ne tezeam cu corturile gata instalate, şi o 
hărmălaie de glasuri de copii, cât şi acele zgomote specifice 
tinichigeriilor. 

Era mai mult decât un fel de iarmaroc în toată puterea 
cuvântului, cum văzusem pe la Fălticeni. 
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Meseriaşii corturilor îşi vedeau de treburile lor, 
continuându-şi concertul tablelor galvanizate şi mai rar din 
aramă. Atfel toată Valea Ciofului era cuprinsă de un concert 
inedit. 

În şatră nimeni nu stătea degeaba, totul se mişca,. 
Ţigăncile şatrei formau echipe de câte 3-4 persoane şi 
începeau să umble pe la porţile gospodăriilor din sat. 
Ofereau spre vânzare aşa zisele tingiri şi cazane din tablă, 
făraşe, ţesale şi fele de fel de obiecte din tablă. Eu şi alţi copii 
din sat aveam datoria să ne păştem cârlanii pe acest 
teritoriu, acum ocupat vremelnic de şătrari., căci aşa le 
spunea lumea din sat. 

Într-o zi tata mă cheamă şi îmi spune că vom merge la 
şatră. Eu eram în vacanţa de vară, şi terminasem de curând 
clasa a treia. Desigur că fiind copii de multe ori ne jucam cu 
copiii şatrei. 

După ce am trecut puntea peste pârâul Ciofului, tata 
s-a îndreptat spre cel mai înalt cort şi mai arătos. Era cortul 
bulibaşei Stănescu, care avea un băiat cam de aceeaşi vârstă 
cu mine. Pe acesta bulibaşa voia să-l învăţ eu carte, adică să 
scrie şi să citească. De citit totuşi reuşea să cunoască câteva 
litere, dar nu reuşea să lege şi cuvintele. Astfel mi-am 
început munca de ,,învăţător” a lui Mihai Stănescu, fiindcă 
printr-o coincidenţă şi pe fiul bulibaşei îl chema tot Mihai, 
căci se născuse cică pe vreo moşie a regelui Mihai. Nu ştiu ce 
a vorbit tata cu bulibaşa, însă tata mi-a spus ce aveam de 
făcut. Bulibaşa a scos dintr-un coş de nuiele un abecedar 
destul de zdrenţuit şi slinos, câteva caiete curate, însă cu fel 
şi fel de însemnări diverse pe ele cu semne numai de cel care 
le scrisese ştiute, poate un fel de răboj. Astfel am început să 
învăţ carte pe fiul bulibaşei Stănescu. Munca mi-a fost 
cumva uşurată şi de faptul că ucenicul meu avea şi o tablă 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

214 

de ardezie de pe care puteam şterge în voie greşelile. 
Şătrarul Mihăiţă mai avusese şi alţi învăţători până la mine, 
căci ştia multe lucruri, unele chiar bine. Tata mi-a atras 
atenţia să nu pierdem vremea jucându-ne şi în plus eu 
trebuia să am grijă de cârlani. Iar când băiatul nu avea chef 
să înveţe eu să vin acasă căci aveam şi alte treburi de făcut. 
Adevărul că fiul bulibaşei era foarte conştiincios şi interesat 
să înveţe, având si bunăvoinţă dar şi ambiţie să ştie carte. 
Înaintam zi de zi cu scrierea, dar şi cu citirea. Ajunsesem 
cam pe la jumătatea abecedarului, când într-o dimineaţă, 
după ce m-am trezit, în jurul casei era o linişte totală, 
auzindu-se numai graurii şi vrăbiile de prin răchiţi, iar când 
m-am uitat înspre şatra din spatele casei am văzut locul gol, 
iar corturile dispăruseră ca prin farmec, iar izvoarele 
Ciofului îşi continuau simfonia veşnică. Lumea vorbea că 
noaptea veniseră mulţi miliţieni care în cea mai mare linişte 
evacuaseră şatra din sat. 

De atunci pe valea Ciofului nu s-a mai instalat altă 
şatră cât am mai stat eu prin sat. Despre bulibaşa Stănescu 
am mai auzit doar întâmplător, însă nu i-am mai văzut 
niciodată. 

Am scris această schiţă auzind la buletinele de ştiri ca 
a murit un rege sau bulibaşă Stanescu. 
 
 
 

BĂDIA HUŢĂ 
 

Bădia Huţă nu era un om oarecare, era mâna de 
nădejde a lui domn Agape. Şi domn Agape era directorul 
Scolii noastre din sat. Dacă din întâmplare greşeai ceva, nu 
de domn director Agape ne era frică, ci mai mult de bădia 
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Huţă. Bădia Huţă era omul şcolii. El ne făcea focul în sobele 
din clase iarna, el ne supraveghea in recreaţiile din curtea 
şcoliii, dar când domnu Agape avea alte treburi, bădia Huţă 
venea în clasă şi ne supraveghea să nu facem năzdrăvănii. 
Bădia Huţă ştia tot felul de poveşti, mai ales din război, 
unde fusese ordonanţa domnului Agape, pe care îl servise 
de la gradul de sublocotenent până la cel de căpitan. 
Poveştile bădiei Huţă ne făceau să uitam că suntem în clasă, 
la şcoală, şi tremuram cu el prin tranşee, în gerurile de la 
Cotul Donului, răbdam de foame prin stepele de pe malurile 
Volgăi. Bădia Huţă l-a urmat pe domnu Agape până în 
zăpezile din Munţii Tatrei, de unde s-a intors pe jos în sat. 
Căci atunci când s-a terminat războiul, în primăvara anului 
1945, soldaţii n-au mai ascultat de nicio comandă, şi fiecare 
şi a căutat un drum cât mai scurt către ţară, şi casă. - În zilele 
de iarnă bădia Huţă venea la domnu Agape să ceară câţiva 
băieţi pentru tăiatul lemnelor în magazia şcolii. Erau 
preferaţi băieţii mai bine legaţi la trup. Cu toate că voiam să 
merg şi eu, pentru a asculta alte poveşti ale lui bădia Huţă, 
acesta nu mă alegea niciodată, fiindcă eram un prizărit de 
copil. Domnu Agape însa nu dădea decât băieţii care mai 
ştiau ceva carte, şi aici mă avea şi pe mine în vizor. 
Dumnealui ne combina astfel încât să-l împace şi pe bădia 
Huţă, care trebuia să asigure lemnele, dar nici să-i lipsească 
de învăţătură pe copiii care mai trebuiau să şi înveţe.. 
Adevărul era că tăiatul lemnelor cu nişte joagăre ruginite şi 
vechi nu era un lucru prea uşor pentru nişte băieţi de 10-12 
ani. Pentru a tăia un lemn îţi trebuia şi timp, dar şi forţă. 
Domnu Agape ţinea foarte mult la bădia Huţă, căci spuneau 
alţii, acesta îi salvase viaţa de mai multe ori de a lungul 
timpului. Domnu Agape nu era din satul nostru, ci dintr-un 
sat învecinat, dar fusese numit direcorul şcolii din satul 
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nostru. Imediat după venirea în satul nostru, a întrebat de 
bădia Huţă şi a trimis după el. S-au închis într-o sală de 
clasă, şi au stat de vorbă câteva ore bune, numai ei doi. Ce 
şi-au povestit, nimeni nu a aflat vreodată. Destul că a doua 
zi bădiţa Huţă a devenit sprijinul permanent a domnului 
Agape, până au ieşit amândoi la pensie. 

 
 
 

SPIRITUL COPILĂRIEI 
 

Oricât vom încerca să spunem că numai suntem copii, 
nu vom putea să ne despărţim de ceea ce am trăit în 
copilărie. Foarte mulţi psihologi au constatat în studiile lor 
că perioada copilăriei ne rămâne încrustată în sufletul şi 
inima noastră pentru totdeauna. Nu aş putea să spun astăzi 
că am avut o copilărie frumoasă sau fericită. În adâncul 
inimii mele totul a fost foarte frumos. 

Chiar daca azi văd lucrurile cu totul altfel, aş putea 
spune că a fost greu, că am fost frustrat de anumite lucruri, 
totuşi am rămas în suflet cu imaginile cele mai frumoase ale 
timpului de atunci. Nu am avut mamă de la o vârstă 
imemorială, dar asta nu m-a împiedicat să fiu copil. Mediul 
în care am crescut nu mi-a lăast timpul necesar pentru a 
crede că nu sunt fericit cu ce am, sau că alţii au mai mult ca 
mine. M-am mulţumit cu puţin, ca şi alţii cu mult. Pentru 
acest motiv totul pentru mine avea o frumuseţe deosebita. 
Mergând cu vitele la păşune îmi găseam satisfacţii în a privi 
câmpul ca pe un univers infinit, în care descopeream că totul 
este plin de viaţă. Iarba şi florile, aveau pentru mine un 
impact deosebit, ţinându-mi tovărăşie ca şi o haină ce este 
mereu cu tine. Miile de gângănii ce formau o altă lume plină 
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de mister, mă făceau să văd în mişcările lor permanente că 
ele au un rol deosebit în spaţiul înconjurator. 

Mă fascinau muşuroaiele cu furnici în continuă 
mişcare, ce nu îşi întrerupeau munca niciodată. Albinele şi 
bondarii, ce zburau prin florile câmpului, într-un permanent 
du-te vino, formau nişte escadrile permanente de avioane 
imaginare, care se luptau pentru aerodromurile lor de flori, 
dirijate de turnuri de control fără dispeceri autorizaţi. Însoţit 
îndeaproape de veşnic flămânzii mei boi, care oricât mâncau 
ziua, seara ajungeu acasă tot flămânzi, iar tatăl meu mă 
punea să le mai dau ceva lucernă amestecată cu paie de 
mâncare şi pentru noaptea. În câmpul deschis aveam 
libertatea să gândesc ce vreau. Călătoream cu norii 
împreună spre acele mirifice meleaguri ale poveştilor cu 
zâne frumoase, cu împăraţi drepţi şi buni, cu acei viteji ce nu 
puteau fi bătuţi în luptă nici de cei mai fioroşi zmei. Soarele 
era şi el un un prieten bun ce mă însoţea, fiindu-mi aliat dar 
şi duşman. Când se ascundea în nori îmi părea rău, iar când 
strălucea arzător mă ascundea de razele lui lui sub diferite 
tufe de fel de fel de copăcei, sau chiar prin lanul de păpuşoi, 
devenit în plinul verii, o adevărată pădure misterioasă. 

Nimic nu avea vreo importanţă deosebită. Totul 
decurgea normal din punctul de vedere al copilului ce 
aştepta să vină seara, să ajunga acasă, să mănânce şi să se 
culce legănat de vise, în care săreai din somn, căci îţi lua 
jitarul vitele, pentru că intraseră în cine ştie ce lanuri străine 
de ale tale. Viaţa îşi ducea cursul ei normal. Necazurile de 
azi erau bucuriile de mâine, astfel că niciodată nu aveai timp 
să te cuprindă plictiseala sau alte griji. Grijile le aveau 
părinţii, căci pe ei îi auzeam că au anumite lucruri de făcut 
mâine, şi nu altădată. 
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JUCĂRIILE STRICATE... 
 

Cine n-a văzut un copil care jucându-se îşi face din 
zdrenţe o păpuşă, sau un tren din bucăţi de lemn,  vine 
cineva, un om în toată firea şi dă cu piciorul acestor 
nevinovate jucării. Copilul îşi ridica privirea şi se uită cu 
mirare la intrusul care ii stricase jucăriile. Dar cel mare şi 
tare, nu realizează distrugerea universului creeat de micuţ, 
şi îşi continuă maiestuos drumul considerând că a făcut o 
mare bravură. Învinsele jucării şi constructorul lor ad-hoc au 
rămas nemişcate într-o intrebare nevinovată; ce o fi avut 
omul ăsta cu noi? 

De multe ori în viaţă se întâmplă ca unii dintre noi să 
le stricăm jucăriile altora, şi apoi să privim cu nepăsare la 
distrugerea pricinuită. Unii cred că numai ei ştiu, numai ei 
cunosc, şi au autoritatea morală de a distruge totul în faţa 
lor, fără reticenţe, fără menajamente, fără regrete. Aceştia 
sunt cinicii şi sadicii fără de sentimente, fără o credinţă în 
vreun lucru cât de cât sfânt. Nu poţi să-i cunoşti, fiindcă au 
faţa umană, dar sufletul lor e negru, precum cărbunele de 
Anina, unde şi-au dat viaţa oameni pentru ca noi să avem 
lumină şi căldură. Atunci când cu gânduri ascunse vrei să 
câştigi ceva mai mult pierzi. Nu strica jucăriile altora. Nu 
promite şi apoi nu mai da. Nu da niciodată şi apoi cere 
înapoi. Prin aceste gesturi şi purtări, nu faci altceva decât să-
ţi încalci principii care de fapt nu le-ai avut. Să devii dintr-
odată din binefăcător un om de nimic, un adevărat 
distrugător de suflete. Este cel mai trist lucru din lume, să 
oferi un cadou şi apoi să-l iei înapoi cu forţa sau prin alte 
mijloace dure. 

Totuşi se întâmplă şi aşa ceva în viaţă. 
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INDIENII MEI ! 
 

Într-o perioadă când munca ne era controlată încă de 
cum ieşeai din apartament, şi până te întorceai din nou acasă 
nu puteai decât să vorbeşti în vreun fel codificat.  

La locul de muncă atunci cand începeam apelul 
muncitorilor, ca maistru aveam de fiecare dată un asistent, 
din partea partidului unic (pcr), vreun miliţian, sau cine ştie 
cui ii venea în minte să asiste. Nu pun la socoteală şefii 
direcţi care oricum erau unii mai oameni decât ceilalţi. Era 
un fel de birocraţie peste birocraţie. Încă de la începutul 
activităţii mele ca maistru învăţasem că trebuie să ai oamenii 
de partea ta. Şi astfel în orice relaţii foloseam foarte mult 
poreclele lor. Astfel îi feream de anumite riscuri de a fi 
sancţionaţi de cei care nu îi cunoşteau. La echipa de 
transport aveam marea majoritate nişte tipi mai bruneţi, ceea 
ce m-a făcut să-i botez ,,indieni’’. Şi cum indienii au doua 
nume aceştia au devenit; Aripă Neagră, Marele Tuciuriu, 
Tăciunele Alb, astfel încât la rândul lor mă porecliseră pe 
mine; Vulturul Pleşuv, fiindca aveam un început de chelie. 

Unii aveau porecle din localităţile de unde veneau 
sau chiar de prin alte locuri de muncă. Dintre aceştia se 
remarca moş Koşava, un bătrânel simpatic şi mucalit în 
acelaşi timp. De glumele lui nu scăpa niciun şef, indiferent 
de rangul său. Odată fiind anunţată vizita directorului 
general, moş Koşava s-a gândit că nu i-ar strica şi acestuia o 
păcăleală de la un muncitor necalificat. A venit ziua 
respectivă şi echipa care îl însoţea pe director se deplasa pe o 
galerie nu prea luminata si cu multe armături rupte. Moş 
Koşava vorbise cu mai mulţi mineri care lucrau acolo să le 
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distragă atenţia la şefi în aşa fel încât directorul să mearga 
singur înainte. Trucul a prins, iar Koşava stătea sprijinit de 
un stâp, şi când directorul s-a apropiat de el, dupa ce l-a 
salutat cu un ; noroc bun, l-a rugat să sprijine puţin stâlpul, 
să poată aduce un lemn să-l proptească. Astfel că moş 
Koşava a dispărut în întunericul minei lăsându-l pe director 
să păzească şi să sprijine stâlpul. Între timp apar şi cei din 
stafful directorului, găsindu-l pe acesta ţinând stâlpul cu 
umărul. Văzând pe director sprijinit de stâlp l-au întrebat ce 
face acolo. Auzind despre ce este vorba şi-au dat imediat 
seama despre farsa pusă la cale de moşul cel glumeţ. 
Directorul a râs de gluma respectivă, dar împotriva 
glumeţului nu s-au luat măsuri de pedepsire. 

 
 
 
                        ARMĂSARUL CEZAR 
 
 La Valea Călugărească am ajuns din întamplare. 

Împlinesm 16 ani şi umblam să caut de lucru prin Ploieştii 
anului 1957 umblând de ici colo. Aud cum nişte băieţi care 
căutau de lucru la Forţele de Muncă. Aceştia voiau să 
meargă la Gostat în Valea Călugărească. Am intrat în vorbă 
cu ei şi m-am alăturat grupului format, plecând împreună la 
gara Ploieşti-Sud. Am nimerit o cursa muncitorească şi în 
scurt timp am ajuns în gara Valea Călugărească, dar asta se 
întâmpla că era tocmai seara. Unde sa mergem? Simplu 
dormim in gară. Aici nu eram singuri, veneau şi plecau fel şi 
fel de oameni. Dimineaţa am plecat în sat şi am întrebat 
unde e gostatul? Cineva ne-a indrumat; mergeţi la Bârcă. Nu 
ştiam cine e Bârcă şi ce hram poartă. Din grupul format la 
Ploieşti mai eram patru băieţi cam de aceeaşi vârstă. La 
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Bârcă era o brigada a gostatului unde se cultiva şi întreţinea 
via. De fapt era brigadă centrală din gostat. Lângă noi era 
poşta, primăria, miliţia aşa că eram destul de avantajaţi. 
Intram noi pe ici pe colo şi întrebam de Bârcă. Odată apare 
în faţa noastră un bătrenel cu o figură de şmecher. Cu o 
pălărie de vânător cu pană şi ne întreabă ce vrem? Unul 
dintre noi îi spune că vrem să lucrăm la gostat. Atât i-a 
trebuit moşului, şi a început să ne spună ca noi nu suntem 
buni de muncă ci doar dacă vrem să păzim gâştele. Nu ştiam 
că Bârcă ăsta era un glumeţ. Noi încercam să-i explicăm de 
ce suntem noi în stare, dar omul parcă era pus pe şotii, 
încercând să minimalizeze forţele noastre fizice. Spre 
norocul nostru apare un bărbat tânăr şi înalt pus la patru 
ace, destul de elegant, şi îl întreabă pe Bârcă al nostru ce 
vrem, dar îl ia mai deoparte. Discută ce discută amândoi, şi 
se întorc la noi şi ne întreabă dacă avem acte. Dintre toţi eu 
eram cel mai ,,dotat'', aveam buletin. Ceilalţi o scăldau că au, 
că n-au. Tipul elegant îmi ia buletinul şi mă întreaba dacă 
am mai lucrat undeva. I-am răspuns că am lucrat la 
Rafinăria Vega in Ploieşti. Acesta s-a uitat într-un fel anume 
la mine, de parcă atunci căzusem din cer, şi uşurel m-a luat 
de guler şi m-a chemat la el într-un birou al brigăzii.  

Aici a început cu mine un adevărat interogatoriu 
despre ce lucrasem la Vega şi unde? I-am explicat unde 
lucrasem şi de ce am plecat. Mi-a luat buletinul şi m-a 
întrebat dacă sunt utemist. Când a aflat că sunt şi utemist m-
a dat pe mâna unui şef de echipă şi i-a spus acestuia să-mi 
dea de lucru. Între timp a venit şi Bârcă, adica şeful acele 
brigăzi a gostatului. Pe tipul elegant am aflat că îl cheamă 
IONESCU Ştefan, şi este secretarul UTM-ului. Am intrat la 
cantină unde am mâncat alături de alţi câteva zeci de 
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muncitori. După masă şeful de echipă m-a luat şi m-a dus la 
grajdul din curtea brigăzii spunându-mi că aici voi lucra.  

 Aici la grajd am fost dat pe mâna grăjdarului şef nea 
Nicolae, care locuia chiar în curte. Grajdul brigăzii găzduia 
20 cai dintre care din prima privire l-am remarcat pe 
armasarul Cezar. Era un armăsar înalt, de o culoare maronie 
înspre un roşu vişiniu. Nu ştiam ce voi păţi cu el in viitor, şi 
cât de folos îmi va fi. Nea Nicolae m-a luat frumos de după 
cap, şi a început să-mi spuna ce aveam de lucru, cu blândeţe 
şi un fel de protecţie părintească. Ziua nu prea era mare 
lucru de făcut, căci caii plecau la lucru. Cezar nu mergea la 
lucru fiind calul de şaretă cu care mergeau şefii în deplasări, 
dar era şi cal de călărie, însă nu prea se întrecea nimeni să-l 
încalece fără şa. Astfel am început munca la grajdul brigăzii. 
Mă ocupam de Cezar zi de zi, ţesălându-l şi îngrijindu-l cu 
mare grijă fiindcă oricine venea întreba de Cezar. Dar 
întămplările cu Cezar nu au întârziat să apară.  

  Era duminică şi toţi caii erau în grajd fiind o zi 
ploioasă. În jurul orei zece apare la brigadă un tip, şi vine la 
nea Nicolae cu un bilet că trebuie să meargă la o altă brigadă 
aproape de Urlaţi, adică vreo 10-12 km. Nea Nicolae ştiind 
regulile îl inhamă pe Cezar la şareta şi îmi încredinţează mie 
hăţurile. Şeful cu care mergeam îl încredinţează pe grăjdar 
că mă va ajuta în misiunea mea. Trebuia să mergem pe 
drumul naţional dinspre Ploieşti spre Mizil. La ieşirea din 
Valea Călugărească au început să treacă pe lângă noi o 
coloană de autocamioane sovietice, care mergeau cu viteză 
destul de mare. După ce ne-a depăşit un autocamion tip 
Molotov de 1,5 tone care avea şi peridoc, Cezar s-a oprit 
brusc, zgâlţâindu-ne puţin, însă aveam să asistăm la ceva 
incredibil, peridocul molotovului se desprinsese la câţiva 
metri în faţa noastra. Daca noi ne-am fi continuat mersul, 
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peridocul ne-ar fi lovit şi cine ştie ce aveam să păţim. Iată că 
acest animal inteligent a evitat un accident, apărându-se pe 
el, dar în acelaşi timp şi pe noi. Şi asta a fost doar prima 
întâmplare.  

 
 
 
 
                       ÎNCERCĂRI  
 
    În momentul când începi să scrii desigur că încerci 

să-ţi deschizi acea parte a sufletului încă nevăzută de cei 
care te înconjoară, şi cu atât mai mult de alţii mult mai 
îndepărtaşi. Nu neapărat cei care scriu vor deveni celebri, 
dar încercările lor sunt exerciţii de curaj pe care foarte mulţi 
nu le au. Fiecare scriitor sau poet îşi va expune în creaţia sa 
în primul rând sentimentele şi gândurile personale. Nu văd 
nimic rău în asta, ci tocmai că aceste scrieri în foarte multe 
cazuri pot fi benefice, atunci când ele redau experienţe de 
viaţă prin care autorul a trecut sau alţii le au avut şi au fost 
descrise. Experienţa de viaţă, gradul de cultură, talentul şi 
nu în ultimul rând, geniul creatorului se oglindesc în tot ce 
scrie cu cea mai mare acurateţe. Nu aş vrea să dau exemple 
şi totuşi nu pot să trec, fără să remarc scrierile americanilor 
Mark Twain şi Jack London, a ruşilor Tolstoi şi Dostoievski 
în proză. Cât de reale sunt descrierile trăite de compatriotul 
nostru Panait Istrati, Zaharia Stancu, şi Marin Preda. 

   Venind la simplitate ne vom reaminti de acele 
,,Amintiri din copilărie’’ a neîntrecutului povestitor Ion 
Creangă, ce trebuie recitite cel puţin odată pe an, pentru 
deschiderea şi destinderea sufletului. În poezie trebuie 
exemplificat marele Mihai Eminescu în primul rând. De ce? 
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Fiindcă marele poet şi-a  deschis sufletul pentru noi cititorii. 
Numai că el a făcut-o într-un mod simplu, cu motivaţii 
foarte deschise, dar cu semnificaţii mult mai largi. Aici se 
remarcă geniul său de necontestat. Încercând să descifrăm şi 
alţi poeţi români, trebuie să remarcaţi acei poeţi mai puţin 
cunoscuţi, cum sunt Panait Cerna sau Ion Păun-Pincio. 
Chiar dacă uităm că avem şi alţi poeţi mult mai populari 
cum este cazul lui George Coşbuc, vom vedea la acest poet 
că în fiecare poezie sau chiar în fiecare strofă stau ascunse 
trăirile poetului răzbătute până la noi, şi atât de citite şi 
cântate de cele mai diverse categorii de persoane. 

 
 
                        AMINTIRILE MELE 
 
                    Amintiri, amintiri... 
                          
     - Din anii când terminasem profesionala  îmi 

amintesc cu plăcere scrierile din presa vremii, când citeam 
cu admiraţie poeziile debutantului pe atunci Adrian 
Păunescu şi tabletele de scriitor ale matusalemului poeziei 
româneşti Tudor Arghezi. Astăzi când aud de Sânziana Pop, 
directorul unei reviste tot atât de curajoase ca şi articolele 
scrise despre minerii din Leşul Ursului, îmi retrăiesc 
tinereţea acelor momente care mi-au rămas neşterse în 
memorie după aproape cinci decenii. 

    Îmi amintesc cu tristeţe, când copil fiind, prin clasa 
a treia, am găsit aruncate într-o grădină mai multe cărţi, 
printre care ,,Cimiliturile românilor’’ de Artur Gorovei. 
Bucuros am început să le citesc cu glas tare. Mama vitregă 
m-a auzit şi când a văzut cartea mi-a luat-o din mână şi când 
a văzut cine este autorul a aruncat-o direct în focul din sobă, 
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şi mi-a înterzis să mai spun cuiva despre carte. Era timpul 
când se preamărea sovietismul şi stalinismul, pentru acele 
vremuri singura cultură admisă era cea sovietică.  

   Păstrez în sufletul meu chipul unui om deosebit, 
care a fost dirigintele clasei noastre de mineri timp de patru 
ani, până la absolvirea şcolii profesionale de ucenici Zlatna. 
Acest personaj a fost profesorul Nicolae Florea, care ne 
preda desenul tehnic. Acest pedagog vorbea cu toţi elevii ca 
un adevărat părinte. Pentru dumnealui toţi eram egali. 
Nimeni nu era mai prejos sau mai presus de cât colegul său. 
Notele dumnealui le dădea numai după ce ne spunea ce am 
greşit. Întotdeauna ne scotea în evidenţă calităţile şi nu 
defectele. Toţi eram buni, frumoşi, cuminţi. După câte 
vedeam noi părea mai intransigent cu proprii lui copii. 

    Amintiri frumoase păstrez şi despre alte cadre 
didactice din acei ani de profesională, căci toţi, elevi, 
profesori, ingineri, maiştri, pedagogi formam o familie cu 
aproape 500 membri. Vorbind despre pedagogi nu vreau să 
trec peste timpul petrecut în practică la mina Izvorul 
Ampoiului. După orele de practică eram cazaţi la un frumos 
castel proprietate a familiei Albini(astăzi ajuns în paragină), 
proprietari de mine din Munţii Apuseni. Castelul avea multe 
camere cu pereţii în ,,calcio vecchio’’ vopsiţi în alb, ca şi uşile 
şi ferestrele. Zona unde era amplasat castelul era extrem 
frumoasă şi liniştită, căci Ampoiul care curgea la câteva sute 
de metri mai jos îşi trimitea şuşotitul în permanenţă până la 
noi. Aici am avut parte de o supraveghere din partea unui 
personal deosebit în persoana inginerului miner Hossu şi a 
soţiei sale, care era pedagoga noastră. Această familie nu 
avea copii şi ne înconjura pe noi elevii ucenici cu foarte 
multă dragoste, îndemnându-ne să citim, să cântăm, 
lăsându-ne o aparentă libertate binefăcătoare pentru noi şi 
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niciodată nu am avut incidente sau probleme deosebite de 
disciplină. Aceşti oameni au fost minunaţi şi noi îi respectam 
iubindu-i aşa cum înţelegeam noi atunci. 

    Pentru mulţi din cei care vor citi aceste rânduri se 
vor întreba ce înseamnă o şcoală profesională? Ei bine, din 
acest gen de şcoală au ieşit mulţi meseriaşi care mai târziu 
au schimbat faţa României de după cel al doilea război 
mondial. La şcoala din Zlatna învăţau peste 400 elevi 
ucenici, primind aici mâncare şi haine pentru a învăţa o 
meserie, începând cu minerii, meseria de bază, dulgheri, 
zidari, mecanici, electricieni, toate având legătură cu 
mineritul. La Zlatna s-a creat un fel de obicei prin care 
ucenicii puteau urma şi cursurile liceului, ceea ce a făcut ca 
mulţi să aibă o rampă de lansare mult mai uşoară de a 
ajunge la o facultate mai repede. Alţii au ajuns  în domeniul 
lor buni meseriaşi, devenind apoi maiştri, cazul meu. Mă 
număram printre cei care nu aveam 7 clase, am fost ajutat să 
termin ultima clasă elementară pentru a putea urma liceul 
mai târziu, ceea ce s-a şi întâmplat în anii următori. Şcoala 
avea o bibliotecă destul de consistentă, dar vecini cu şcoala 
era şi biblioteca oraşului. Timp de citit aveam suficient, îţi 
trebuia doar dorinţa de a citi pentru a descoperi lumea 
literelor scrise. Aici mi-am desăvârşit cunoaşterea marilor 
scriitori români, şi universali. În şcoala elementară din 
Buneştii natali citisem pe Creangă, Sadoveanu, sau alţi 
scriitori acceptaţi la acea vreme. Cum lucrasem şi în Ploieşti 
frecventasem şi biblioteca rafinăriei unde lucram, dar şi 
biblioteca centrală din acest mare oraş, astfel că începusem 
să aleg lecturile pentru a-mi întregi cultura. Nu pot spune că 
nu solicitam şi sprijin de la profesori sau chiar de la 
bibliotecari. Fiind avid de a citi cât mai mult, uneori nu 
găseam cartea cea mai bună sau trebuia din motive politice 
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să-ţi însuşeşti literatura sovietică. Până pe la începutul anilor 
’60, când a început o oarecare deschidere spre alte scrieri 
mult mai puţin îndoctrinate. 

 
 
              MINERII, SAU ,,FEŢELE NEGRE''    
 
În cele ce urmează voi încerca să redau câte ceva din 

viaţa minerilor surprinsă de scriitori de a lungul vremurilor. 
Mineritul îşi are începuturile din vremuri foarte îndepărtate, 
dar foarte puţini scriitori şi-au asumat răspunderea de a 
scrie despre această categorie socială. Mă voi referi la 
aspecte găsite la îndemână. Va fi doar o trecere în revistă a 
unor scrieri despre mineri şi minerit. 

Prima carte care m-a impresionat având în conţinutul 
ei o descriere a mediului minier, a fost romanul scriitorului 
francez Emile ZOLA ( 1840-1902 ),,Germinal’’ , în conţinutul 
cărţii e o descriere destul de amplă despre viaţa amară a 
minerilor. 

În fapt opera lui Zola fiind în majoritate o epopee 
sociologică bazată pe o documentare ştiinţifică şi 
obiectivitate. 

Un alt roman în care se vorbeşte despre minerit este 
cel a scriitorului Irwing STONE ,,Bucuria vieţii’’ despre viaţa 
marelui pictor olandez Vincent van GOGH, în care minerii 
sunt numiţi feţe negre (gueules noires). Aceste feţe negre, 
trăiau în colibe mizere într-o mizerie uşor de înţeles chiar 
dacă vom face o translaţie de un secol şi vom reveni în 
România antebelică şi chiar postbelică, în centrele minere şi 
mai ales în Valea Jiului. 

Am şi azi în memorie un reportaj a ziaristei Sânziana 
POP, scris prin 1964 în revista ,,Luceafărul’’, realizat la 
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minele de la Leşul Ursului unde tocmai eram detaşat şi 
lucram acolo în zilele reportajului. Azi când mi-aduc aminte 
mă întreb de unde a avut curajul acea tânără atunci să scrie 
realitatea aşa cum era, despre condiţiile destul de grele din 
acele mine, dar şi din exteriorul lor. 

Motto ,,Muşcând din borcanele de muştar, golite de 
monopol’’.  

Ce se poate înţelege din acest moto? Prea multe nu 
pentru un cititor ne avizat, dar pentru cei care au trăit în 
centrele miniere din România secolului XX îşi vor da seama 
că aceasta era o tristă realitate. În oraşele miniere, 
întotdeauna izolate de restul civilizaţiei, locul de întâlnire 
după ieşirea din subteran era birtul. Acest cuvânt birt era 
folosit de toată lumea ca fiind un fel de restaurant, un bufet 
cu mese scâlciate, scaune şchioape, obosite de prea multă 
folosinţă, cu multă mizerie. La aceste localuri, dacă le putem 
spune aşa, paharele erau întotdeauna din plastic fiindcă 
rezistau multelor trântituri sau dintr-o sticlă groasă care 
proveneau de obicei din borcane de muştar sau dintr-o sticlă 
groasă care se ciobeau mai greu şi mai rar erau din sticlă 
subţire. Aici la ieşirea din şut, minerii se opreau pentru trage 
duşca de rachiu alb sau alte băuturi spirtoase neapărat tari şi 
mai rar bere, căci aceasta nu se găsea decât la zile mari. 
Consumatorii fiind deopotrivă mineri, vagonetari, maiştri 
sau chiar ingineri. Printre aceştia îşi desfăşurau activitatea şi 
diverşi informatori. Turnător ai miliţiei sau chiar ai şefilor 
ierarhici, care astfel aveau informaţiile necesare pentru a 
putea să-şi strunească şi stăpânească supuşii. 

Personal am ajuns printre mineri din întâmplare. Era 
prin ianuarie 1958 şi fusesem prin Ploieşti, Turda, prin 
Hunedoara, Simeria să-mi caut de lucru dar nici nu prea 
ştiam ce caut şi nici nimeni nu-mi dădea ceva concret de 
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făcut, aşa că mă aflam de câteva ore bune în gara Vinţul de 
Jos şi nu-mi găseam o direcţie de mers. Elevii se întorceau 
din vacanţa de iarnă şi umpleau sălile de aşteptare pentru a 
se urca într-un anumit tren spre o anumită direcţie. Astfel că 
am intrat în discuţie cu nişte astfel de elevi de la o 
profesională din Zlatna neştiind că peste câteva zeci de ore 
îmi vor deveni colegi de şcoală. M-au întrebat ce fac pe acolo 
şi fiindcă răspunsurile mele erau pentru ei destul de corecte 
şi concrete mi-au propus să merg cu ei la şcoala la care 
învăţau pentru a mă înscrie la clasa de mineri a şcolii 
profesionale din Zlatna. Ideea mi-a surâs şi pentru că nu 
aveam ceva mai bun de făcut, m-am urcat cu ei în trenul care 
mergea spre Alba Iulia şi de acolo în celebra ,,mocăniţă’’ care 
avea să mă ducă spre Zlatna o localitate cu istorie în minerit, 
cum aveam să aflu mai târziu şi unde aveam să rămân câţiva 
ani buni, pentru a deveni ceea ce am rămas pentru tot restul 
vieţii, miner şi mai apoi maistru miner, devenind pensionar 
din această meserie. Astfel am început o nouă viaţă de elev, 
căci am fost primit cu bine la această şcoală profesională de 
ucenici de unde am început încet dar sigur să urc treptele 
vieţii.  

Complicat sau nu, atunci nu am dat prea mare 
importanţă schimbării mele, devenind un elev conştiincios şi 
silitor, în contradicţie cu alţii. În fond această profesională 
cum era denumită de către toată lumea, era un fel de şcoală 
a copiilor săraci, care îşi doreau cu ardoare o meserie. Eu am 
fost înscris la o clasă de mineri, căci nu aveam pe atunci 
decât 6 clase, fiind supus unor examene de diferenţă pentru 
a recupera materia predată în primul trimestru pe care le-am 
trecut destul de bine în aşa fel, că la sfârşitul anului am luat 
premiul întâi la clasa mea, ceea ce a făcut pe mulţi să creadă 
că sunt un oarecare fenomen. 
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În tomna anului 1958 la venirea din vacanţă prima zi 
de şcoală a coincis cu prima zi de practică. Atunci am văzut 
prima dată o mină pe viu în viaţa mea, aceasta fiind mina de 
mercur de la Valea Dosului, Izvorul Ampoiului de astăzi. O 
localitate situată la circa 7 kilometri de Zlatna pe drumul ce 
duce spre Abrud. Contactul cu mina şi mineritul nu mi s-a 
părut o surpriză pentru mine deoarece eu lucrasem înainte 
într-o rafinărie şi eram obişnuit cu anumite procese 
tehnologice şi mai complicate. Fusesem pe nişte şantiere de 
construcţii din Ploieşti, acolo unde mai târziu avea să fie 
construită prima fabrică de detergenţi din România, 
respectiv fabrica ,,DERO’’ sau  pe şantierul poştei mari din 
Ploieşti. În plus mai lucrasem şi la gostatul din Valea 
Călugărească ca zilier şi eram obişnuit cu fel de fel de munci 
foarte diversificate.  

Primul contact cu mina era apelul, aici trebuia să te 
prezinţi într-o stare bună, adică sătul şi cu lampa de carbid 
plină. Fiind anul 2 de studiu puteam să intrăm în mină, aşa 
se face că maistrul Joiţa un om foarte de treabă s-a uitat la 
noi şi ne-a măsurat pe fiecare cu privirea evaluându-ne  
puterea fizică în primul rând şi după aceea urmând să vadă 
cam ce ştim şi din teorie. Chiar din prima zi am fost selectat 
să intru în mină care nu era departe de sala de apel. De fapt 
la diferite nivele erau săpate în coasta dealului mici guri de 
mină, denumite galerii, armate cu lemn sub formă 
hexagonală. Distanţa de la gura minei până la fronturile de 
lucru nu depăşea câteva zeci de metri , rareori ajungând la 
suta de metri. 

La această mină se exploata minereu de mercur, acel 
cinabru roşu, un fel de rocă nu prea dură şi foarte 
sfărâmicioasă, care supusă încălzirii elibera mercurul sub 
formă de vapori care se condensau şi se transformau în 
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mercurul lichid pe care îl cunoaştem din banalul 
termometru. 

Primul miner cu care am luat contact direct a fost un 
tip foarte deschis care ne-a luat drept copiii lui şi se numea 
Mertan, însă toţi îi ziceau ,,Mârtan’’. Ajunşi la frontul de 
lucru, după ce am mers prin galeria întunecoasă luminaşi 
fiind doar de lampa cu carbid, am urcat câteva scări de lemn 
până în abataj de unde trebuia să extragem minereul. Echipa 
era formată de obicei din trei persoane, un miner care era 
şeful de echipă, un ajutor miner şi un vagonetar adică un 
muncitor necalificat. Noi ucenicii am fost trimişi să 
completăm această formaţie pentru a se scoate ceva minereu 
în plus. Echipamentul nostru de protecţie consta într-o cască 
de protecţie din ceva asemănător textolitului, salopete şi 
bocanci obişnuiţi. Bine înţeles fiecare om avea o lampă 
individuală cu carbid care ne lumina tot timpul cu o flacără 
care nu lumina întotdeauna constant. 

- Totul depindea de experienţa şi cunoştinţele celui 
care o stăpânea. De fapt ce însemna această lampă? Era un 
mic butoiaş închis ermetic umplut cu carbid peste care 
picura printr-un orificiu interior apă, carbidul în contact cu 
apa elibera acetilena care aprinzându-se dădea lumina 
necesară. Minele de mercur, şi în general minele de minereu 
erau iluminate cu astfel de lămpi. Frontul de lucru era un 
perete în faţă care trebuia dislocat cu ciocanul de abataj 
pneumatic unde roca permitea acest lucru sau se perforau 
găuri ce trebuiau să fie apoi distruse cu explozivi pentru a 
disloca roca ce trebuia scoasă la suprafaţă ca fiind minereul 
util. După împuşcarea frontului se elibera o cantitate de 
minereu ce se evacua prin cele mai rudimentare mijloace 
adică cu lopata sau cu trocul de tablă şi cu sapa. Acest 
material rezultat se arunca într-un rostogol de unde se 
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încărca în vagonete de lemn la acea mină şi se scotea la 
suprafaţă, mergând la cuptoarele de mercur. 

Pentru protecţia noastră a muncitorilor frontul de 
lucru era armat cu lemn de brad sub formă trapezoidală care 
permitea ca dealul să nu rupă lemnul şi să se surpe peste 
oameni. 

De fapt erai ca într-o cameră de unde începeai să scoţi 
piatră pur şi simplu. După primul contact cu baci Mertan, 
acesta s-a purtat cu noi foarte normal şi amical în acelaşi 
timp, arătându-ne ce trebuia să facem, apoi a început să 
disloce cu pikhamerul roca cântând în gura mare de parcă 
era pe vârful dealului, şi nu într-un abataj la nu  

ştiu câţi metri sub pământ. 
 
 
             DESPRE MINERI ŞI MINERIT… 
 
    Am muncit peste 30 ani în minerit şi pot spune că 

despre această meserie ştiu destule, dar nu totul. Am citit 
într-o carte, cum un scriitor se plângea de greutatea muncii 
în minele din bazinul minier Baia Mare, asta petrecându-se 
prin anii ’60. Deoarece în anul 1963 deţinuţii au fost scoşi din 
toate minele din România. În perioada 1958-1961 eram elev 
ucenic al şcolii profesionale de mineri din Zlatna şi făceam 
practica la mina Haneş din bazinul minier al Zlatnei. De bine 
de rău noi ucenicii aveam asigurată o alimentaţie destul de 
consistentă faţă de alte categorii, pentru acea vreme. De 
muncit munceam cu toţii în aceleaşi condiţii, ucenici, civili şi 
deţinuţi. Căci aveam colegi de muncă cu care lucram cot la 
cot,  deţinuţi şi civili. Să nu se creadă cumva că aceşti 
deţinuţi erau nişte îngeraşi, ci aveau de executat foarte mulţi 
ani de închisoare. Niciunul mai puţin de zece ani. Ce hrană 
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primeau aceşti deţinuţi când porneau spre punctele de 
lucru? Poate nu veţi crede dar aceşti deţinuţi ,,muncitori’’ 
primeau o alimentaţie foarte consistentă. Fiecare avea un 
săculeţ pentru merinde ce îl primea când pleca din colonie şi 
se urca în camionul care îi duceau la mină. În acest săculeţ se 
găseau alimente suficiente pentru un muncitor din subteran, 
adică 500grame pâine, slănină, salam brânză din fiecare câte 
100 grame, ceapă şi usturoi şi uneori şi ceva desert. Pentru 
acea vreme şi acele locuri mulţi civili nu aveau în traista de 
lucru atâta alimentaţie.  

    După absolvirea şcolii profesionale am fost 
repartizat la minele de aur din Almaşul Mare, (fostele mine 
Albini), unde am avut colegi de muncă deţinuţi. Minele 
unde lucrau deţinuţi erau păzite de militari destul de 
înarmaţi, închise cu grilaje duble, şi fiecare civil avea o 
legitimaţie specială de acces şi nu aveam voie să introducem 
în mină cărţi, reviste sau ziare. Mina Almaşul Mare era 
departe de Zlatna, la marginea localităţii cu acelaşi nume. 
Aici exista un punct alimentar unde pâinea se aducea de trei 
ori pe săptămână, şi dacă nu reuşeai să-ţi cumperi respectiva 
pâine, răbdai de foame, cum se exprimau foarte plastic 
colegii noştri de muncă localnici. Tot aici la gura minei 
funcţiona şi o cantină ce asigura masa caldă pentru cei care 
voiau să fie abonaţi la o astfel de masă. Munca în abataje sau 
alte fronturi din subteran era destul de grea, datorită 
faptului că perforatul găurilor de mină se făcea pe uscat, căci 
apa care exista era o apă acidă ce ardea hainele unde le 
atingeau. Această apă avea o denumire clasică în zona 
Apusenilor, aşa zisa ,,galiţă’’, care distrugea şinele de cale 
ferată din galeriile minei. Aici am văzut cum erau organizaţi 
deţinuţii pe locuri de muncă. Cei care optau să lucreze în 
subteran erau lăsaţi să lucreze unde vor ei. Organizarea se 
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făcea în colonie. Aici existau diverşi capi de grup, ce 
coordonau şi solicitau locul de muncă cel mai potrivit cu 
meseria şi priceperea lor. Condamnaţii cu ani mulţi ani de 
închisoare lucrau în brigăzi unde se muncea ,,la sânge’’. 
Înaintări grele şi rapide, suitori de mare risc, unde civilii nici 
nu încercau în acea vreme. Deţinuţii ştiau că trebuie să 
înainteze, pentru a primi condiţionalul maxim, adică 3 zile la 
zi. Dar printre deţinuţi erau şi aşa zisele ,,gulere albe’’ care 
evitau locurile de muncă grele. Aceştia erau cei care aveau 
studii superioare fiind jurişti, ingineri, ofiţeri care lucrau fie 
în administraţie, fie la transport sau alte locuri de muncă 
mai uşoare dar mai prost retribuite. Echipele astfel 
constituite nu stăteau de vorbă cu civilii, iar dacă te apropiai 
de grupul lor, toţi tăceau la comandă. Discutau cu noi numai 
strictul necesar desfăşurării activităţii. 

 Civilii cu deţinuţii erau într-o strânsă relaţie de 
colaborare. Deţinuţii confecţionau diverse obiecte care le 
dădeau civililor pentru ţigări în mod special. Şi aici deţinuţii 
aveau hrană îndestulătoare. Am avut ocazia să lucrez cu un 
deţinut în timpul detenţiei.  

   După ce şi-a terminat pedeapsa devenind civil, a 
revenit la mină şi s-a angajat. Nu s-a dezminţit. Deoarece 
aveam nevoie de bani, atât eu cât şi el, ne-am asociat pentru 
a săpa un suitor de vreo 30 metri înălţime. Şeful minei a fost 
de acord să încheiem un contract de acord global, prin care 
noi ne angajam să terminăm lucrarea în termen de trei luni. 
Brigada noastră trebuia să fie formată din nouă oameni, însă 
noi eram doar patru. Cum lucram? Ne-am organizat în două 
schimburi şi astfel reuşeam să nu pierdem atacurile din 
fiecare schimb, aşa cum făceau deţinuţii. Lucram în 
schimburi prelungite pentru a ne încadra într-om anumită 
cadenţă de realizare a obiectivului nostru. Am reuşit să 
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terminăm lucrarea cu 20 zile înainte de termen şi astfel să 
încasăm o sumă destul de importantă pentru acele timpuri. 
Totuşi am ieşit destul de şifonaţi, mai bine spus foarte 
obosiţi, dar satisfăcuţi pentru realizarea câştigului în primul 
rând. Toţi acei care n-au văzut vreodată o mină, nu ştiu ce 
înseamnă să respiri cel puţin opt ore un aer foarte viciat, plin 
de praf şi gaze diverse, din cele mai toxice şi în plus să 
primeşti în plămâni particulele de siliciu foarte prezente în 
minele din Munţii Apuseni. 
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Ciclul 
ORAŞE VIZITATE 
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Prin oraşele României 
extrase din questbook-uri 

 
ALBA IULIA 

 
Sunt fericit că am posibilitatea de a mă reîntâlni cu 

Alba Iulia, oraş de care mă leagă frumoase amintiri. Am 
umblat prin subteranele cetăţii, m- am plimbat pe dealurile 
cu vii, am fost la slujbe ale Învierii la Marea Catedrală a 
Reîntregirii Neamului, am bătut străzile din Lumea Nouă, 
pline de praf pe atunci prin anii 1958 - 1961. E mult de 
atunci, dar parcă şi astăzi am proaspăt în memorie totul. 
Chiar dacă sunt departe de acest simbol al poporului român, 
de fiecare dată când aud Alba Iulia, inima îmi tresare şi îmi 
bate mai puternic. Pentru mine Alba Iulia este unul din cele 
mai frumoase oraşe ale României pe care l-am cunoscut 
destul de bine, căci am învăţat la Şcoala Profesională din 
Zlatna, şi am avut multi colegi din zonă. Acest municipiu 
este plin de istorie ce trebuie păstrat şi pentru generaţiile 
viitoare. Pentru locuitorii oraşului ALBA IULIA şi judetului 
ALBA, am cele mai curate şi sincere gânduri, dorindu-le 
sănătate şi împliniri. 

 
                               
                               CARANSEBEŞ 
 
Chiar dacă sunt din judeţul Caraş Severin am fost de 

puţine ori în Caransebeş. Oraşul m-a impresionat prin 
clădirile sale istorice. Am urmărit şi urmăresc viaţa din acest 
municipiu, în special viaţa culturală. Rădăcinile culturii sunt 
destul de bine implantate. Din creaţia proprie am donat 
Bibliotecii Muncipale. 
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,,Mihail HALICI, volumul ,,APOGEUL METAFORIC'' 
autor Mihai LEONTE. Un fost miner ce a debutat încă din 
1963, dar a reuşit să-şi publice scrierile de abia acum după 
1989. Caransebeşul este un focar al culturii bănăţene, de 
unde s-a răsfrânt atât în cultura română, dar şi în cultura 
universală. Ca un bănăţean adoptat, respect ţinuturile 
acestea minunate, pline de istorie, cu frumuseţi de-a dreptul 
impresionante, care te fac permanent doritor de a le mai 
revedea. Veniţi în Caransebeş de luaţi lumina culturii, şi veţi 
binecuvânta clipa. Dragi caransebeşeni de oriunde sunteţi, 
fiţi mândri de oraşul vostru. Cu cele mai sincere şi bune 
gânduri, Mihai LEONTE pensionar 65 ani. 

 
 
                              FĂLTICENI  
 
Pentru mine niciodată nu a fost oraş mai frumos în 

România, ca FĂLTICENI-ul (actualul municipiu). Am iubit, 
şi iubesc pe cei care s-au născut, trăit şi s-au ridicat din acest 
minunat ţinut al Moldovei lui Ştefan cel Mare şi  Sfânt. 

Nostalgia locurilor natale este foarte puternică în 
sufletul meu. Plecat de pe acele locuri de peste 50 ani, am 
rămas legat sufleteşte de Fălticenii, cei cu Broscăria, cu 
biserica Sfântul Ilie, cu Strada Mare, cu Şomuzul Mare fără 
digul actual şi cu multe altele. Aş fi vrut să-mi fac studiile la 
liceul din Fălticeni dar atunci demult, nu s-a putut.  Cei care 
văd astăzi oraşul consideră că aşa a fost dintotdeauna. Acest 
municipiu a avut edili dintre cei mai potriviţi, care au ţinut 
la imaginea oraşului, la faima lui, luptând să se dezvolte 
continuu. Despre oamenii născuti pe acele meleaguri ce să 
mai vorbim? Mulţi, foarte mulţi au dus faima locurilor şi nu 
şi-au uitat concetăţenii niciodată. 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

240 

N-am spus despre acest minunat oraş-municipiu 
decât câteva cuvinte, din milioanele de milioane ce ar trebui 
spuse. Tuturor, multă sănătate şi împliniri. 

 
 

MOLDOVA NOUĂ, ORAŞUL CARE M-A ADOPTAT 
 
Mulţi poate nu aţi auzit de acest oraş din sud-vestul 

României.  
Desigur că poate nu aveaţi de unde cunoaşte. Acest 

oraş este izolat de restul României, situat la circa 60 km. de 
Oraviţa, şi la 110 km de Orşova, dar cu acces la cel mai 
cunoscut drum european ; Dunărea. 

Am auzit de Moldova Nouă încă din anii când eram 
la Şcoala Profesională de Ucenici Zlatna din Munţii Apuseni, 
prin anii 1958-1959. Aveam să ajung în Moldova Nouă în 
octombrie 1966, când ziarele din România erau pline cu 
anunţuri care căutau muncitori pentru Întreprinderea 
Minieră ce îşi inaugurase existenţa la 1 iulie 1965. Am sosit 
la Moldova Nouă la sfârşitul lunii octombrie într-o zi 
însorită, dar fiind întâmpinat de celebrul vânt care suflă în 
sudul Banatului, cunoscut sub numele de Koşava, care prin 
intensitatea şi perioadele lungi de activitate, îi sperie până şi 
pe localnici. 

La vremea respectivă Moldova Nouă, vechiul oraş era 
într-o fierbere deosebită. Zilnic se angajau noi şi noi 
muncitori, în plus veneau şi mulţi detaşaţi de la alte 
intreprinderi miniere din ţară. Astfel am făcut cunoştinţă cu 
celebrele barăci de carton în care am locuit în iarna 1966-
1967, în camere cu peste 24 paturi prin care vântul sălbatic 
circula în bună voie. Aici erau cazaţi noii veniţi.  Cei cu 
familii îşi căutau gazde particulare prin oraş sau dacă aveau 
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noroc primeau  apartamente în blocurile care se construiau 
în cartierul Oraşul Nou. Atunci in 1966 erau construite doar 
12 blocuri cu circa 700 de apartamente, dar se construia 
continuu. Pentru mulţi Moldova Nouă este un centru 
minier. Am spus este pentru că, de la Sasca Montană la 
Gârnic există un zăcământ imens de minereuri cuprifere, cu 
un conţinut bogat în cupru, dar şi alte metale. Că astăzi la 
Sucursala minieră ,,MOLDOMIN’’S.A. mai lucrează mai 
puţin de 1500 persoane din cei peste 10.000 existenţi la 01 
ianuarie 1990, nu înseamnă că mineritul va dispare. În 
subsolul Munţilor Locvei minereul aşteaptă oameni cu bani 
pentru a investi, şi pentru a scoate la suprafaţă bogăţia 
inestimabilă din adâncuri. 

Dar chiar dacă ,,inima oraşului’’ înainte de Revoluţie 
era mina, mai funcţionau în oraş două importante şantiere 
de construcţii miniere şi unul de construcţii de locuinţe care 
azi nu mai funcţionează.  Cooperaţia meşteşugărească avea 
câteva sute de meseriaşi cu un patrimoniu foarte important, 
azi această cooperaţie mai are doar câteva zeci de salariaţi, 
iar spaţiile proprietatea cooperaţiei sunt închiriate altor 
societăţi comerciale.  Înainte de 1989 cartierul Oraşul Nou cu 
cele peste 3.000 apartamente, avea apă caldă şi căldură, 
desigur cu unele probleme, dar avea. Apa caldă şi căldura 
au dispărut în iarna 1992-1993, iar azi oamenii se descurcă 
cum pot şi cu căldura, şi cu apa caldă. Sunt bătrâni în oraş 
care intră în apartamente doar noaptea, în restul zilei umblă 
pe la prieteni şi cunoştinţe pentru a nu îngheţa de frig în 
acele ,,igluri’’ moderne din beton. Dar mai sunt şi bătrâni 
bolnavi care nu pot să se deplaseze, şi tremură de frig, căci 
lemne nu au, iar curentul electric este foarte scump pentru 
buzunarul locuitorilor care au venituri extrem de mici, 
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primind doar ajutorul social, şi pensionari în marea lor 
majoritate cu pensii sub 150(circa 60$) lei pe luna. 

Totuşi oraşul nu moare. Mişcarea e continuă în cele 
câteva zeci de birturi, magazine alimentare sau cu aparatură 
aproape de ultimă generaţie. 

Cel care scrie aceste rânduri este cetăţean al acestui 
oraş din 1966, şi a văzut acest oraş născându-se, şi nu crede 
că va muri în curând cum poate mulţi ar dori. 

 
 
                               SUCEAVA 
 
Încep acest mesaj cu emoţiile reîntâlnirii cu locurile 

natale. Plecat de copil prin ţară, stabilit în Banat, am astăzi 
fericita ocazie să mă adresez compatrioţilor din judeţul 
Suceava. Foarte frumos să-ţi reîntâlneşti copilăria, trăită cu 
50 ani în urmă când în luna noiembrie, prin zăpadă tăiam 
varză la ferma din Itcani. O mai ştie cineva? Dormeam în 
niste barăci spre Mitocul Dragomirnei, cu tractoriştii de pe 
celebrele pe atunci KD-uri. De atunci am mai fost în mai 
multe ocazii prin Suceava, vizitând cetatea mănăstire 
ZAMCA, Cetatea de Scaun, o parte din biserici, dus de 
,,mână'' de fratele meu ce locuieşte în Suceava. 

Oraşul Suceava e plin de istorie, e plin de frumuseţi, 
poate din acest motiv cei plecaţi prin lumea largă, solicită ca 
pe site-ul oraşului Suceava să se pună mai multe fotografii. 
Scriind aceste rânduri am început să mă translatez în oraşul 
plin de tineri universitari, plin de batrânii gârboviţi de ani, 
dar plini de amintiri, plin de copiii zgomotoşi ieşind pe 
porţile şcolilor, privind cu încredere spre un viitor uneori 
incert. Totuşi, trebuie să fim OPTIMIŞTI ... Viitorul poate 
deveni frumos, depinde cum ni-l facem. Luptaţi tineri şi 
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mergeţi înainte, nu vă lăsaţi învinşi de greutăti.TOATĂ 
VIAŢA NOASTRĂ ESTE O LUPTĂ CONTINUĂ. Au spus-o 
şi alţii înaintea mea. Eu doar susţin această IDEE. Cu cea mai 
înaltă şi sinceră preţuire pentru toţi locuitorii plaiurilor 
milenarei BUCOVINE. 

 
 
                             TIMIŞOARA 
 
În momentul când spui Timişoara te duce gândul la 

revoluţia din 1989, dar Timişoara înseamnă mult mai multă 
istorie. Un oraş unde oamenii sunt mai europeni decât mulţi 
altii, fiindcă aici trăiesc de sute de ani toate naţiile Europei şi 
n-a fost niciodată război. E un spirit care trebuie să îl ia 
exemplu si alţii. Chiar dacă am fost rar în Timişoara am 
rămas cu cele mai frumoase impresii, care le-am transmis şi 
altora. Chiar dacă nu împărtăşesc opiniile politice ale unor 
partide pot spune despre actualul primar al municipiului 
Timişoara domnul Gheorghe CIUHANDU, că este un om 
deosebit şi fiindcă azi e ziua Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe îi doresc MULTĂ SĂNĂTATE ŞI LA MULŢI ANI. 

 
 
                                TURDA 
 
Plimbându-mă pe site-ul acestui municipiu din 

centrul Ardealului mă simt copleşit de amintiri. În perioada 
anilor 1962-1966 am petrecut în Turda cei mai frumoşi ani. 
Pot spune că de multe ori m-am contopit cu viaţa acestui 
oras. Aici mi-am făcut debutul literar la cenaclu literar 
,,PAVEL DAN” sub îndrumarea distinsului profesor de 
limba română Pavel RANGA. Prima poezie publicată în 
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ziarul Turda Nouă de atunci, 4   iunie 1963. Pentru mine, 
Turda e o imensă carte de amintiri. 

               Mihai LEONTE  26 Mai 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

245 

Ciclul despre 
Mihai LEONTE 
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UN OM, UN ROMAN, UN MINER, UN TALENT...  
 
Într-adevar, maxima latină ,, MENS SANA IN 

CORPORE SANO”, aparţinând lui Decimus Junius Juvenalis 
din scrierile intitulate SATIRAE, subliniază faptul că anticii 
gândeau idealul perfecţiunii umane ca echilibru armonios 
între facultăţile intelectuale şi cele ale corpului. Nu este însa 
cazul să considerăm practicarea sportului ca pe o condiţie - 
sine qua non -, care ar conduce neapărat la dezvoltarea 
intelectului, deoarece multe minţi luminate au avut o 
sănătate şubredă, şi destui sportivi faimoşi au un Q.I. mai 
redus.  

Acest scurt preambul mă duce cu gândul la OMUL 
,,cunoscut" virtual, datorită unor corespondenţe reciproce ca 
urmare ale articolelor subsemnatei publicate de RLIV, 
schimburi de mesaje care datorită conţinutului respectuos, 
sincer şi nu în cele din urmă pline de talent, m-au 
determinat să dau curs comunicării, şi în cele din urma 
solicitându-i lui Mihai LEONTE, pentru că despre el este 
vorba, să-mi transmită câte ceva din viata şi preocupările 
sale, acest personaj ,,necunoscut" fizic, dar suficient ca să 
continuăm relaţiile virtuale.  

Acest român ,,necunoscut" pâna acum câteva 
săptămâni, mi-a devenit foarte familiar, şi este vorba de 
Mihai LEONTE din România, pe care voi încerca să-l prezint 
prin optica mea, considerând că merită, şi poate constitui un 
exemplu pentru mulţi români şi nu numai, un exemplu 
demn de urmat. Adaug faptul că nu m-am înşelat niciodata - 
pozitiv sau negativ - de felul în care o persoană, cunoscută 
fizic sau nu, mi s-a adresat într-o scrisoare sau un scurt 
mesaj pe internet, şi afirm cu sinceritate, că din zecile de 
mesaje pe care le-am primit în cei 4 ani de când sunt 
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posesoarea acestei ,,maşini infernale", mesajele parvenindu-
mi din toate colţurile lumii, de la Nord la Sud, şi de la Est la 
Vest, numai 2% pot spune că m-au decepţionat şi am 
întrerupt comunicarea. Personal, întotdeauna am clasificat 
oamenii după felul cum se exprimă, cum motivează o idee în 
cazul că sunt PRO sau CONTRA celor abordate de mine, 
acceptând şi supunându-mă criticii, dar numai celei 
constructive, şi logic demonstrate. Vreau să mai menţionez 
că fiecare individ este dotat cu părţi pozitive şi negative, si a 
ca; ,,error humanum est”, dar ca înainte de a judeca şi critica, 
trebuie să fim rezonabili, şi nu în cele din urmă OBIECTIVI.  

În cele ce urmează, după scurta prezentare a felului 
cum eu clasific oamenii, îi apreciez sau îi depreciez, mă 
opresc la Mihai LEONTE. Cine este acest OM, MINER, 
TALENTATUL şi deosebitul SOŢ ŞI TATĂ? Este cel care a 
văzut lumina zilei în 19 Ianuarie 1941, deci în plin război 
mondial, în satul Petia, comuna Buneşti, judeţul Suceava, 
din părinţii Elena, născuta CONDURACHE, şi tatăl Vasile 
LEONTE. Mihai a rămas orfan de mamă la vârsta de 2 ani, 
deci amintirile lui despre cea care i-a dat viaţă sunt aproape 
inexistente... Tatăl s-a recăsătorit, iar copilăria nu i-a fost 
prea uşoară...lipsa mamei biologice se făcuse simţită... 
Primele 4 clase elementare le-a urmat în satul natal, apoi 
clasa 7-a absolvită la cursurile fără frecvenţă în 1961. Între 
1957-1961 a urmat cursurile Şcolii Profesionale de Mineri din 
Zlatna, după absolvire lucrând pâna în 1962 ca miner la 
minele de aur din Haneş, Almaşul Mare, Stănija şi Izvorul 
Ampoiului (fost Valea Dosului), mină de mercur. Dupa 1962 
până în 1966 continuă lucrul la minele de aur şi plumb din 
Baia de Arieş, continuând în paralel studiile liceale clasele 
8,9,10, clasa 10-a absolvind-o la seral în Valea Calugarească, 
iar în 1972 absolvă Liceul din Moldova Noua (sectia reală) 
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cursurile serale, obţinând Diploma de Bacalaureat.  
 

Dar, Mihai LEONTE un talent înnascut, un 
autodidact, un om dornic de a-şi îmbogăţi cunoştinţele 
culturale, nu s-a oprit aici şi între 1963-1965 frecventează 
Cenaclul Literar Pavel Dan din Turda, unde a debutat cu 
scrieri în ziua de 4 Iunie 1963 în ziarul local TURDA NOUA, 
cu poezia intitulată ,,Artist în minerit*, cuprinsă în volumul 
de scrieri intitulat ALB SI NEGRU ce i-a apărut mai târziu. 
Talentul poetic nu l-au împiedicat să se ocupe în paralel de 
filatelie, numismatică, şah prin corespondenţă la mai multe 
turnee interne, devenind membru al Asociatiei Amatorilor 
de Ştiinţă şi Cultură din Bucureşti.  

S-a preocupat mult şi a scris despre această meserie 
grea ,,mineritul” cu mare risc de îmbolnăviri pulmonare 
(silicoza) de care nu a fost scutit, dar cu încredere în sine şi 
convins că VIAŢA MERGE ÎNAINTE şi că trebuie luptat 
împotriva vicisitudinilor vieţii, viata însăşi fiind o luptă 
continuă, Mihai Leonte susţinut moral de dragostea soţiei, a 
fiicei, a familiei, şi nu în cele din urmă a celor care-i 
apreciază nenumăratele publicaţii în volume, sau diverse 
gazete virtuale, sau tipărituri din România, printre altele 
AGERO din Stuttgart (Germania), România, libera în viitor 
(RLIV) Statele Unite ş.a., dă o LECŢIE pentru cei care după 
vârsta pensionarii se autoconsideră, sau sunt consideraţi de 
societate, că sunt inutili, incapabili de a se reintegra şi 
continua a fi activi, indiferent de domeniu, dat fiind că 
OMUL DEŢINE ÎN SUBCONŞTIENTUL LUI, RESURSE 
NEBĂNUITE, CARE TREBUIESC ÎNSĂ SCOASE LA 
IVEALA ăI APRECIATE DE CEI DIN JUR.  

Mihai Leonte într-una din corespondenţele primite, 
îmi scria următoarele:,,În cele ce urmează, voi încerca să 
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redau câte ceva din viaţa minerilor surprinsă de scriitori de-
a lungul vremurilor. Mineritul îsi are începuturile din 
vremuri foarte îndepărtate, dar foarte puţini scriitori şi-au 
asumat răspunderea de a scrie despre această categorie 
socială. Mă voi referi la aspecte găsite la îndemâna, şi anume 
la prima carte care m-a impresionat având în conţinut o 
descriere a mediului miner, autorul romanului fiind 
scriitorul francez Emile ZOLA (1840-1902) intitulată 
GERMINAL, conţinutul cărtii fiind o descriere amplă despre 
viaţa amară a minerilor. Alt roman referitor tot la minerit, 
este cel al scriitorului Irwing STONE ; BUCURIA VIEŢII , 
fiind vorba despre viaţa marelui pictor olandez Vincent van 
GOGH, în care minerii erau numiti ,,feţe negre" (gueles 
noires) (...) Am şi azi în memorie un reportaj al ziaristei 
Sânziana POP, scris în revista LUCEAFĂRUL din anul 1964, 
realizat la minele de la Leşul Ursului, unde tocmai eram 
detaşat si lucram în zilele reportajului. Azi când mi-aduc 
aminte, mă întreb de unde a avut curajul acea tânără în acea 
epocă... să scrie realitatea faptelor, despre condiţiile grele de 
muncă din acele mine, dar şi din exteriorul lor..."  

Ar fi foarte multe de scris despre Mihai LEONTE, dar 
închei aici, şi nu în cele din urma redând câteva rânduri 
invocând portretul unei MAME... cea pe care el nu a avut 
fericirea să o cunoască:  

,,Mama... amintirile sunt acele clipe ce rămân neşterse 
în memoria cuiva, care au impresionat spiritul unui om. 
Păstram în amintire chipul omului drag. Pentru unii acest 
chip este al mamei care s-a aplecat spre fiinţa ta din prima 
clipă a vieţii şi până ai plecat departe în lume. Păstrez în 
suflet chipul mamei văzut într-o fotografie, mult mai târziu, 
când eram destul de mare pentru a putea citi. Toti cei care 
îmi vorbeau despre mama mea spuneau că era o femeie 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

250 

frumoasă, dar care s-a stins foarte repede răpusa de o boală 
pentru care încă nu se descoperise medicamentul - 
tuberculoza. Eu nu i-am păstrat chipul real în memorie, dar 
în sufletul meu este mai frumoasa decât în fotografie. Am 
păstrat-o în suflet oriunde şi oricând, păstrându-i o amintire 
greu de descris în cuvinte. Dorinţa mamei a fost să ajung 
profesor, dar viaţa nu m-a dus pe acel drum, însă am ajuns 
maistru, profesând această meserie 21 de ani, acesta ar fi 
echivalentul unui profesor, căci şi maistrul este un fel de 
pedagog, dar cu alte mijloace. Am fost întotdeauna aproape 
de oameni, respectându-i, aşa cum mi-am respectat şi colegii 
de muncă, nu am făcut nici un fel de diferenţieri între 
muncitor şi maistru. Astfel am considerat că visul mamei a 
fost îndeplinit, făcând din meseria mea una didactică, aşa 
cum şi-ar fi dorit mama mea. Numai cei care n-au avut în 
viaţa lor o mamă lânga ei, pot spune ce mult înseamnă 
MAMA, şi cât de mult le-a lipsit în decursul vieţii. Cei care 
mai aveţi mame, respectaţi-le. Veţi dovedi prin aceasta 
înaltul simţ al UMANITĂŢII".  

Cred că nu mai am nimic de adăugat, decât să urez 
lui Mihai LEONTE, viaţă lungă, la fel de bogată în idei pe 
care să le transmită celor care au nevoie de BOGAŢIA 
SUFLETEASCĂ.  

 
Venera E.DUMITRESCU-STAIA - Montreal CANADA 
articol publicat in revista AGERO din STUTTGART 
 redactor sef Lucian HETCO 

 
* 
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Ecou la articolul: M A M A...autor Mihai LEONTE 
 
Ce poate fi mai duios, mai impresionant şi demn de 

admiraţie, decât să fi dotat cu acest talent înnăscut al 
scrisului, capabil să aşterni pe hârtie dragostea şi elogiile 
cuvenite MAMEI, cea care ne-a adus pe lume! Ceea ce mă 
impresionează ţi admir la Mihai LEONTE, noul colaborator 
al RLIV, care merita toata atenţia; cu toate că a rămas orfan 
de mamă la vârsta fragedă de 2 anişori, respectiv în anul 
1943, vârsta când un copil are mai mult nevoie de dragostea 
şi îndrumarea MAMEI, el, OMUL, muncitorul în mină, 
autodidactul cultivat, şi nu în cele din urmă scriitorul 
talentat, este capabil să aducă ELOGII celei pe care de fapt 
nu a cunoscut-o, dar a intuit-o, dorit-o şi plâns... 

Felicit pe Mihai LEONTE pentru scrierile lui 
publicate, unele tipărite, altele apărute virtual, exclusiv în 
RLIV precum si în revista românesca AGERO din Stuttgart. 

Vă felicit Domnule Leonte, vă admir şi continuaţi 
neîncetat a ne  

transmite gândurile şi lupta Dvs.cu viaţa, care nu v-a 
fost uşoară. 

 
autor Venera DUMITRESCU-STAIA 

 
UN COLEG, UN OM CE DOAR PARE SIMPLU, 

UN OM DEOSEBIT... 
 
- Cu admiraţie colegului Mihai LEONTE, pentru 

prezenţa sa exemplară către sufletele oamenilor în literatura 
şi în viaţă prin creaţia literară şi prin faptele sale. Atmosfera 
atât de comfortabilă creată de această persoană mă 
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îndeamnă, mai bine spus îmi dă permisiunea de a deveni 
atât de degajată şi dezinhibată să scriu următoarele rânduri.  

- Mihai LEONTE, coleg de breaslă poetică, m-a 
impresionat de la bun început cu atitudinea lui prietenească 
şi grijulie asupra tuturor semenilor lui ce a fost observată 
din tot ce a scris în cărţile lui de poezii, articole, scrisori 
adresate ziarelor, revistelor si comentariile lăsate pe diferite 
"website"-uri persoanelor ce au avut oportunitatea de a 
beneficia de respectul, admiraţia şi compasiunea lui. Cu un 
stil optimist, şi o forţă puternică de a îndrepta oamenii spre 
o cale sănătoasă şi umanitariană, Domnul Leonte, devine 
respectat şi îndrăgit de multă lume. El se transformă cu zel şi 
bunăvoinţă în fratele, tatăl, bunicul, prietenul, dascălul, 
confidentul, ce mulţi ar dori să găsească în lumea aceasta 
unde rar mai sunt persoane cu căldură şi intenţii bune 
pentru toţi. Stilul politicos, umanitar şi plin de afecţiune 
sinceră, spiritualitate şi romanticele înfloritoare cuvinte ce îl 
caracterizează pe acest artist ( fotograf si poet ) ne aduce 
aminte de o lume în pericol. Sensibilitate, pasiune, 
romantism, iubire de viaţă şi oameni sunt unele din 
elementele distincte ce sunt presărate cu generozitate în 
poeziile lui.  

- De mult intenţionam să las câteva cuvinte despre şi 
la adresa acestui om deosebit însă tot ce scrisesem până 
acum nu mi se păruse potrivit. De fiecare dată când reciteam 
paragraful meu scris despre el mi se părea prea sărac în 
cuvinte şi stil artistic şi nedemn de a fi asociat cu această 
persoană care merita mai mult. Ca o consecinţă nedorită am 
pierdut diferite notiţe scrise la diferite momente şi până la 
urma ele se află pe undeva şi acum printre cărti, reviste şi 
munţi de hârtii cu poezii şi articole nebătute încă la maşină. 
Timpul trece mult prea repede şi nu ştiu când voi ajunge la 
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resursele dorite de mine. Deci deşi considerând ca a mele 
cuvinte sunt încă prea modeste îmi iau din nou curajul, ca 
deseori, în a scrie ceva în seara asta deşi încă nu mi-am 
îmbunătăţit vocabularul şi modul de exprimare în limba 
română cum aş fi dorit până acum. La urma urmelor poate 
ce este mult mai important este să ne acceptam aşa cum 
suntem şi să nu permitem ca afinitatea spre prefecţiune să 
nu devină bariera între sentimente minunate şi faptele ce pot 
face o diferenţa în viaţa oamenilor.  

- DRAG SI MULT RESPECTAT COLEG, MIHAI 
LEONTE, iţi mulţumesc din tot sufletul meu pentru 
contribuţia ta în literatura română şi în viaţa mea, vieţile 
noastre, cu prietenia ta adorabilă. Fie ca Universul să te 
binecuvânteze cu tot ce e mai sublim. Cu afecţiune 
prietenească şi gratitudine eternă,  

 
Adela-Adriana Moscu, 14 Ianuarie 2006, New York 

City-USA  
 
* 
 
                     Draga domnule Leonte, 
 
Zilele nu iartă şi trec târându-ne între o amânare şi 

alta. Între o dorinţă muribundă şi o alta neconturată. Nu îmi 
doresc să fiu excesiv de patetic, nici măcar un martor al 
,,pohtelor tristeţii’’. Această scrisoare a fost îndelung 
promisă si amânată, probabil că şi mult prea mult aşteptată. 
Pentru aşteptările oricărui om faţă de datoriile mele am 
învăţat să îmi cer scuze fireşti şi o fac şi acum fără a mai 
căuta alte zadarnice explicaţii. Aşadar, cu maximă sinceritate 
(chiar dacă ştiu că sinceritatea nu-mi aduce totdeauna 
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beneficii continuă să mă caracterizeze) despre Apogeul 
metaforic. 

Îmi place şi nu-mi place, ca orice e viu (este aşadar) 
pe lumea asta. Vă felicit pentru frumuseţea sensibilă a 
anumitor poeme, dar nu şi  pentru ideea cărţii ,,aprozar’’(în 
care se găsesc de-a valma poeme, discursuri, dovezi de 
corespondenţă, dovezi jurnalistice).  

Nu spun că nu e utilă ,,forma’’ pentru contextul în 
care aţi editat cartea (o panoramare a vieţii unu om 
insuficient (re) cunoscut!), spun doar că îmi lipseşte organul 
receptării entuziaste a unei asemenea forme. În rest totul 
trădează sensibilitate şi asta e important pentru un poet.  Să 
simtă ceea ce scrie dar şi să-si poată stăpâni simţirile acolo 
unde ,,ceea ce e prea mult strică’’, inundă nostalgic. Regret 
că atunci când am fi putut să o facem, întâmplător sau la o 
bere proletară, adică să discutăm despre poezie, ne-am 
cunoscut ,,altfel’’. Mai bine spus, nu ne-am ştiut! Nu vă 
doresc decât să vă bucuraţi de ceea ce aţi realizat indiferent 
de ceea ce spunem noi, ceilalţi. Viaţa dumneavoastră nu a 
trăit-o altcineva. E normal ca şi expresiile lirice să fie din 
această perspectivă personale. Dar, cine nu-şi uită şi nu se 
ruşinează a-şi aminti de zonele negre ale vieţii sale (mină, 
trădări în iubire, plecarea copiilor etc). merită toată 
aprecierea noastră. O fac şi eu acum şi spun; Fiţi împăcat, v-
aţi salvat de rugina grea a uitării. Restul contează prea puţin.  

Poate va îngădui Bunul Dumnezeu o zi din 
toamnă…iarnă…primăvară…vara viitoare când revenit 
acasă să-mi îmbrăţişez mama şi amintirile, voi avea bucuria 
să vă văd. Iertare şi îngăduinţă pentru gândurile pe care 
poate le-aţi aşteptat şi nu au venit, dar şi pentru cele care au 
venit şi nu le-aţi aşteptat.  
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Multă sănătate şi doar bine vă doreşte 
Dumneavoastră şi celor dragi de acasă.  

 
Sorin GÂRJAN, scriitor şi publicist 
Beclean pe Someş  august 2005 
 
 

,,ÎN LUPTA CU VIAŢA ÎNVING CEI PUTERNICI'' 
 
 - Pe 19 ianuarie unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi 

din Banat, Mihai LEONTE, a împlinit 65 ani. 
Născut în anul 1941, în satul Petia, comuna Buneşti, la 

câţiva kilometri de Fălticeni. Mihai LEONTE a absolvit 
primele patru clase în satul natal, clasele a V-a şi aVI-a la 
şcoala din centrul comunei Buneşti, iar clasa a VII-a, la 
cursuri fără frecvenţă, la Zlatna,  în anul 1961. Perioada 
copilăriei este ăi cea în care a muncit prin fermele de stat din 
Fălticeni, dar şi pe la diversi particulari. 

 - Între anii1957 şi 1962, urmează cursurile Şcolii 
profesionale de mineri Zlatna, iar după absolvire, lucrează 
ca miner la minele de aur Haneş, Almaşul Mare, Stănija şi 
mina de mercur Izvorul Ampoiului. Din 1962 până în 1966 
lucrează la minele de aur şi plumb din Baia de Arieş. Aici îşi 
începe studiile liceale, dar clasa a X-a o termină la seral, la 
liceul din Valea Calugarească. 

 - Înclinaţia spre literatură şi în special spre poezie îl 
determina pe Mihai LEONTE să frecventeze, între anii 1963 
şi 1965, Cenaclul literar ,,Pavel Dan” din Turda, unde 
debutează în  ziarul local ,,Turda nouă'' în 4 iunie 1963 cu 
poezia ,,Artist în minerit'' cuprinsă în volumul ,,Alb-Negru''-
1999. 
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 - Legătura cu locurile natale a fost păstrată şi evocată 
de Mihai LEONTE în volumele de poezii apărute în ultimii 
ani, unde ne întâlnim cu anii copilăriei şi cu rememorarea 
celei care i-a dat viaţă şi de care s-a despărţit la vârsta de 2 
ani, când mama i-a murit şi a rămas orfan în plin război. 
Nevoia de a se întoarce în satul Petia a fost demonstrată de 
Cetăţeanul de Onoare al comunei Buneşti în anul 2004, când 
volumul ,,Apogeul metaforic'' a ajuns ţi la Primăria comunei 
Buneşti, iar o parte din cărţile din biblioteca personală au 
devenit premii pentru cei mai merituoşi elevi ai şcolii din 
satul natal. 

 - ,,Alb-Negru'', ,,Nostalgii'', ,,Reverii adverse'', 
,,Valenţe medii'', ,,Amurgul moderat'', ,,Meditatii admise si ,, 
Apogeul metaforic'', nu sunt numai titluri de cărti al căror 
autor este Mihai LEONTE; sunt volume între coperţile 
cărora este viaţa unui om , din anii copilăriei până la 65 ani, 
este viaţa din adâncurile minelor prin care a lucrat, până la 
înălţimea munţilor din zona Banatului, este sentimentul 
iubirii, este sentimentul tragicului şi al greutăţilor din viaţa 
noastră, este respectul faţă de credinţa în Dumnezeu. 

- Dupa ieşirea la pensie, în anul 1990, a înfiinţat 
Asociaţia Pensionarilor ,, Clisura Dunării'' şi Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Moldova Nouă, iniţiind diverse 
activităţi pentru pensionari(şezători literare, simpozioane), 
organizând, în anul 1998, prima Expoziţie Fotografică ,, 
Bătrânii noştri'' la Moldova Nouă cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. Atunci când mi-a 
oferit primul volum de versuri, Mihai LEONTE îmi spunea: 
,,Sper că veţi găsi destule elemente interesante''.  În cele 
cateva luni de corespondenţă cu Mihai LEONTE am avut 
ocazia să citesc poeziile pe care le a publicat şi am întâlnit un 
om modest, capabil să învingă toate greutăţile vieţii sprijinit 
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de prieteni şi de familie, adunând amintiri pe care le 
deapană în versuri. 

- Întrebat despre proiecte de viitor, Mihai 
LEONTE ne-a spus: ,, Întrebaţi de proiecte pe un bătrân de 
65 ani? Da, acest bătrân mai are încă proiecte de viitor. 
Surprinzător sau nu, sper să mai realizez înca un volum de 
poezii şi articole apărute prin ziare, cum veţi remarca dacă 
veţi cauta pe google la mihai leonte. Îmi pare tare rău că nu 
pot să redau aşa cum ar trebui anumite aspecte din ce am 
trăit la viaţa mea. Undeva cred că veţi găsi ce am scris: nu 
vreau să mă plâng de ceea ce a fost, ar fi împotriva firii mele. 
Am avut mamă vitregă de la vârsta de 6 ani. Mama mea a 
murit cand eu aveam 2 ani, adica in 1943. Am crescut copilul 
nimănui, dar asta nu mai are nicio importanţă acum. Eu sunt 
suferind şi merg în două bastoane, dar nu mă plâng. Frumos 
ar fi ca lumea să ştie că; În lupta cu viaţa înving doar cei 
puternici. Asta trebuie transmis tinerilor de astăzi, care în 
foarte multe din cazuri, o duc mult mai bine decât noi în acei 
ani destul de grei''. 

-  
    Articol publicat în ziarul ,,Crai nou''  Suceava,  
din 27 ianuarie 2006  semnat: Mihaela BUCULEI 
 
 

     Constantin GRUESCU despre poetul Mihai LEONTE… 
             
  - Despre prietenul meu Mihai LEONTE din Moldova 

Nouă, care a cântat în versuri măiestre viaţa grea a minerilor 
din Muntele de Aramă de la Moldova Nouă, acum la 
apariţia volumului retrospectiv ,,Apogeul metaforic’’ - o 
antologie minunată a unui om care în timpul său liber şi-a 
îndreptat gândul spre momentele cruciale din viaţa 
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minerilor, ortacii săi de muncă, momente care le-a descris, 
împletite cu propriile sale trăiri, pe care în filele cărţilor sale 
– scrise cu suflet şi pasiune – le-a lăsat posterităţii cu sinceră 
dăruire, nu am decât cuvinte de laudă ţi multă dragoste 
frăţească. 

 - Pe parcursul unei vieţi matusalemice pe care mi-a 
dat-o Forţa Binelui, care m-a protejat, am întâlnit prea puţini 
oameni care să-şi aplece gândirea cu dragoste asupra 
problemelor sociale legate de cea mai oropsită categorie de 
existenţă – mineritul. 

   - În literatura bănăţeană putem număra pe degetele 
unei singure mâini lucrările literare lăsate nouă drept 
moştenire spirituală având ca temă mineritul. Mihai 
LEONTE se numără printre aceşti epigoni ai genului care, 
alături de Sim Sam Moldovan de la Ciclova şi Virgil Birou 
de la Ticvaniul Mare, au adus pe altarul nemuririi durerile şi 
bucuriile minerilor din Moldova Nouă, Anina şi Oraviţa. 
Forţa Binelui a repartizat câte un om la timpul potrivit spre a 
lăsa istoriei literare momente de aducere aminte, care, dacă 
este perseverent, se străduieşte să pună stavilă clipei, să 
oprească în loc mersul vremii şi amprenta trecerii sale pe un 
anumit areal, să lase posterităţii exemple de caractere, 
gingăşie, umanitate, formând împreună esenţa gândirii 
morale de vieţuire luminoasă chiar în clipe de grea cumpănă 
pentru existenţă. 

-   Viaţa de miner în subteran? Cine va mai căuta să 
analizeze în viitor desfăşurarea clipelor începând cu apelul 
de intrare în mină, parcursul kilometrilor de galerii până la 
frontul de lucru, copturitul frontului, evacuarea, poate 
întâlnirea cu un cristal, pe care minerul îl strânge cu 
dragoste în căuşul palmei spre a-l dărui alesei sale; apoi 
glumele pe acelaşi traseu spre ieşire cu poantele, poreclele 
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ocazionale sau căutarea de a se despovăra de greutăţile 
cotidiene prin a face haz de necaz. 

   -  Cât de bine este acolo în mijlocul evenimentelor! 
Se găseşte şi cineva ca Mihai LEONTE care să imortalizeze 
momentul într-o metaforă poetică, într-o pagină beletristică, 
în versuri construite din ritmuri simetrice, curate, limpezi ca 
transparenţa şi perfecţiunea cristalelor. Da, aşa sunt paginile 
lui Mihai LEONTE, asemănătoare cristalelor zămislite în 
adâncuri cândva din frământări tectonice şi lăsate, de multe 
milioane de ani, să crească, să se înfrăţească cu alte 
frumuseţi ale elementelor minerale şi să aştepte până vine 
un muritor efemer, care într-o clipită de timp să-I întrerupă 
nemurirea spre a-l scoate la lumină. 

   -Asemenea întrebări mi le-am pus ori de câte ori am 
admirat mineralele minunate ale Mamei noastre TERRA, 
expuse în marile muzee ale Europei: cine a fost fericitul care         
le-a desprins din culcuşul lor multimilenar şi cum au ajuns 
aici unde adună de la soare lumină şi energii necunoscute şi 
la dăruiesc cu generozitate celor care le admiră acolo unde 
sunt, aşteptând să vină alţi şi alţi prieteni ai frumuseţii 
naturii minerale, alţi visători poeţi care să le cânte în 
versurile lor alese, alţi scriitori şi ziarişti care să le observe 
farmecul static într-o lume care de fapt este o înstrăinare de 
obârşie. Despre acei oameni care au muncit tăind stânca cu 
dalta şi piconul, apoi cu praful de puşcă şi mai târziu cu 
dinamita, nu o să mai vorbească nimeni dacă nu se va găsi 
un scormonitor ca Mihai LEONTE de la Moldova Nouă. 

   -  Viaţa îşi urmează cursul de multe ori normal, fără 
suişuri şi coborâşuri prăpăstioase, uneori furtunoasă, lăsând 
urma adânci de lipsuri şi durere în societate. Culturile 
succesive ale omenirii au trecut prin valuri de nenumărate 
ori. Acum când avem la dispoziţie cele mai sofisticate de 
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informare nu am ajuns să putem înţelege tehnica de 
dislocare din stâncile de granit a blocurilor de zeci şi sute de 
tone, cioplite şi transportate din cariere până la locurile 
destinate construcţiilor ciclopice de la Baalbek, dăltuirea 
Sfinxului, a marilor piramide din Egiptul antic sau a 
piramidelor din Anzii americani a căror constructori de 
acum câteva milenii nu cunoşteau uneltele de fier cu care 
mai putem concepe că ar fi avut vreo şansă spre a putea crea 
aceste minuni, care nu ar putea fi realizate în zilele noastre 
cu tehnica megalitică de care dispunem azi. Cum au lucrat 
acei oameni care ne uimesc prin creaţiile lor de acum atâtea 
mii de ani înaintea erei noastre. Şi cât de bine era dacă un 
observator ingenios ca prietenul meu Mihai LEONTE, în 
versuri sprinţare ca susurul izvoarelor din munţi sau ca 
naraţiunea întâmplărilor trăite în adâncul minelor unde a 
lucrat, ne-ar fi lăsat spre a înţelege şi noi, după mii de ani, 
procesul lor tehnologic care l-a lăsat perplex pe însuşi 
Napoleon BONAPARTE când a văzut piramidele şi a pus la 
grea încercare întreaga echipă de învăţaţii francezi când li s-
a cerut să aducă măcar un obelisc pe care să-l implanteze în 
mijlocul Parisului unde de fapt de fapt am avut şi eu ocazia 
să-l văd spre a mă mira de nimicnicia mea faţă de acest 
gigant care a rămas aici spre a ne dovedi că suntem atât de 
neînsemnaţi şi mici… 

   -  Felicitându-l pe prietenul meu pentru tenacitatea 
cu care se încăpăţânează să fie în continuare povestitorul 
frumuseţilor trăite şi încă întâlnite din viaţa şi preocupările 
minerilor de la Moldova Nouă. Îl rog pe Tatăl Creator să-l 
ajute să poată scrie cât mai mult şi frumos despre această 
îndeletnicire pe cale de dispariţie, care este mineritul. 

   -  Am aflat că şi la Moldova Nouă va fi întreruptă 
activitatea minieră. Oameni care urmărind scopuri pe care 
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greu le înţelegem închid minele de aur, de fier, de aramă de 
care industria metalurgică mondială încă mai are nevoie. Eu 
încă mai sper că marile cariere de suprafaţă Suvarov şi 
Florimunda vor mai supravieţui, dar care va finalul 
mineritului de la Moldova Nouă, ceea ce a scris Mihai 
LEONTE despre locuri, oameni, gânduri de mineri redate 
posterităţii cu multă dragoste şi fidelitate vor rămâne 
nemuritoare în istoria mineritului bănăţean nu prin fapte 
neapărat eroice, ci prin gingăşia redării în mod liric a vieţii 
cotidiene a minerilor bănăţeni. 

Dragă Mihai, Forţa Binelui să te ajute să scrii în 
continuare tot la fel de metaforic, cinstit şi cristalin ca şi până 
acum mulţi ani cu fericire şi sănătate! 

 
  Constantin GRUESCU - Ocna de Fier.  
                                                     
  articol publicat în; ,,BOCŞA CULTURALĂ'' nr.1/2005 

 
 
                       OMUL, Mihai LEONTE 

  Prima dată am luat legătura cu domnul Mihai 
LEONTE prin intermediul scrisorilor. Apoi ne-am adaptat 
vremurilor moderne şi am început să corespondăm pe 
INTERNET. Din păcate nu am reuşit să-l cunosc personal, 
dar sper că, în acest an, voi avea această onoare atunci când 
domnia sa va veni la Suceava pentru a lansa un nou volum 
de poezii. Din corespondenţa cu dumnealui mi-am dat 
seama că este un om deosebit, care, deşi este pensionar, 
munceşte foarte mult, scriind poezii, proză, articole 
publicistice, devenind mentorul unor oameni, care fără el nu 
şi-ar fi văzut visele devenind realitate (cum e cazul doamnei 
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Felicia Lămaşanu care şi-a dorit foarte mult să-şi vadă 
poeziile publicate şi a reuşit datorită dumnealui), profitând 
de noua tehnologie (internetul) pentru a-şi face cunoscută 
activitatea, încurajând tinerii să citească (a trimis cărţi, ca 
premii, elevilor de la şcoala din Petia, satul său natal) şi lista 
ar putea continua. Deşi uneori corpul nu-l mai ascultă, 
spiritul lui de luptător îl ajută să meargă mai departe, să 
scrie, să publice, să ajute, să corespondeze, să fie alături de 
oameni. Mulţi tineri din ziua de azi ar trebui să-l privească 
ca pe un exemplu. Să nu renunţe la cel mai mic obstacol, să-i 
respecte pe cei în vârstă, să reuşească prin forţe proprii şi 
mai ales să muncească pentru a reuşi să-şi îndeplinească 
propriile vise.Dar să revenim la omul Mihai LEONTE. Fost 
miner, el şi-a depăşit condiţia socială şi prejudecăţile arătând 
lumii întregi că şi un muncitor poate scrie poezii deosebite. 
Acestea ies în evidenţă mai ales prin imagini simple, 
emoţionante. Emoţiile devin un izvor de imagini poetice, 
lumea înconjurătoare devenind sursă de inspiraţie. În poezia 
sa se regăseşte foarte des imaginea satului natal. Omul, 
poetul, fostul miner nu şi-a uitat rădăcinile şi poartă în 
sufletul său dorul satului în care s-a născut, imaginea mamei 
sale, a oamenilor locului. N-a mai fost de mult pe meleaguri 
sucevene, intervenind diferite probleme, dar acest lucru se 
va remedia prin venirea dumnealui la lansarea unui nou 
volum de poezii, în iunie, la Suceava. Astfel mulţi din 
prietenii domnului Mihai LEONTE de pe aceste meleaguri, 
vor avea cinstea să-l cunoască personal pentru ca imaginea 
spirituală ce s-a format în mintea fiecăruia dintre noi să se 
suprapună cu cea materială. 

Profesor Mihaela MURARIU Colegiul Agricol 
Fălticeni 
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                     UIMITORUL, Mihai LEONTE 
 
Un om aproape uimitor, care s-a dezvoltat activ fiind 

plecat de acasă de la 13 ani. Interesant este că încă de atunci, 
copil serios şi harnic, a învăţat, a muncit din greu, pe 
şantiere, în gostaturi, în mine, dar s-a străduit să-şi 
însuşească elemente din vasta cultură naţională şi 
universală. Avea nevoie de toate acestea, aproape fără să 
ştie, fiindcă în sine creştea, se dezvolta armonic, un creator: 
,,Chiar dacă munca nu este uşoară,/ mulţumirea ţi-e 
deplină”,...,,şi orice piatră mi se pare giuvaier, / căci simt 
adânc în piepul meu, / pulsând o inimă adevărată de 
miner”. 

Poetul şi publicistul miner Mihai LEONTE,  are de- a 
lungul unora dintre versurile sale revelaţia că trăieşte aici, 
pe pământul unei ţări în care oamenii adevăraţi muncesc, 
dar au şi timpul, sentimentul şi imboldul necesar de a se 
bucura, de a se exprima, de aşeza pe hârtie sentimente, idei, 
emoţii, într-un adevărat conglomerat liric propriu, în acel 
numitor comun care este, în fond, viaţa noastră. 

,, Zburaţi cocori sub cerul nesfârşit”,...ne îndeamnă 
poetul. Şi bine face! 

Fericiţi cei care-l vor înţelege, şi vor zbura împreună 
cu el. 

                      Profesor Claudiu VODĂ 
                          Preşedintele A.S.R 
 
           Deosebitã preţuire,  lui Mihai LEONTE 
                         Dragul  meu Mihai ! 
 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

264 

Cu forţa telurică a unei energii supreme, care nu îl 
sperie, dar o impune evident cu dragoste necondiţionată şi 
respectul de sine în versurile sale, Mihai LEONTE, 
îmbălsămează cuvintele cu har şi patimă, poartă cu nobleţe, 
crucea amintirilor ! Spiritul sufletului său duce povara vieţii, 
lăsînd în urma sa cuvintele care sunt sau nu, vinovate prin 
simplul fapt că există, o mică urmă a ceea ce pe el îl 
întregeşte ! Un aliat împotriva suferinţei, adevărat balsam 
pentru suflet, o comoară de frumuseţe şi înţelepciune, 
poezia lui Mihai LEONTE respiră fior de măgăritare, 
imagini ce capătă indentitate ! 

  - Cu credinţã în Dumnezeu, cu respectul de sine şi 
respectând oamenii din jurul lui, poetul MIHAI LEONTE, 
trimite mesajul înţelepciunii şi înţelegerii sufletului deschis, 
tuturor cititorilor!  

Prin cuvinte înţelepte, unite cu mãiestrie în versuri, 
poezia evocã caracterul unui OM deosebit, care transpune 
cu sensibilitate, iubire, luminã şi pasiune, dorul de fiinţa 
dragã ,,MAMA'', care a pãstrat-o în suflet, şi care de sus din 
ceruri i-a vegheat paşii în viaţã.  

Personalitatea moralã, fidelitatea şi dragostea 
nemãsuratã se recunosc în poeziile dedicate soţiei, copiilor, 
care de-a lungul timpului i-au fost alãturi şi l-au susţinut.  

Munca în minerit l-a cãlit, devenid un luptãtor, 
sãpând în mãruntaiele pãmântului a descoperit darul mãreţ, 
exprimat prin versuri dedicate acestei meserii de aur 
...mineritul.  

Cu înţelepciune a creat o comuniune de stãri 
sufleteşti, trãiri, vise, speranţe şi totodatã împliniri prin 
editarea volumului de poezii AGATE MAGICE.  

Cu deosebita prietenie si consideratie am atasat 
simplele mele impresii ! 
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Nu pot sa-mi exprim in cuvinte respectul si sincera 
pretuire pe care ti-o port ! 

 
               Cu preţuire şi recunoştinţã !  
           Poeta Amelia Magori Constanţa 

 
 
        Stimate Domnule, Mihai LEONTE,  
 
Versurile Dv.sunt pline de sensibilitate, şi denotă că sunt 
scrise de un om pe măsură... V-am apreciat întotdeauna 
talentul, şi v-am citit cu mare plăcere poeziile... Mi-am dorit 
foarte mult să am o carte cu versuri scrise de Dv...şi...visul 
mi s-a împlinit...  
Nu ştiu cum să vă mulţumesc (deşi cam târziu) pentru 
volumul de poezii,,Agate magice", pe care mi l-aţi trimis ca 
semn al preţuirii. 
Deşi a avut o copilărie tristă, poezia sa este străbătută de 
amintirea dureroasă a mamei, pe care a pierdut-o de 
timpuriu şi de aducerile aminte ale acelor ani: 
 
,,Odăile cu duşumele de pământ, 
Ferestrele mici, tăiate de vergele, 
Pentru mine este locul sfânt  
Al copilăriei mele.” (,,Casa bunicilor”) 
 
sau de nostalgia locurilor natale: 
,,Ascult acele cântece în zori 
Care îmi legănau copilăria, 
Triluri de privighetori 
Şi mă cuprinde nostalgia.”(,,Revin”) 
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     După ce am pomenit despre evocarea copilăriei şi a 
nostalgiei după locurile natale, nu pot să nu amintesc şi 
tema dragostei prezentă în mare parte din opera sa. 
Idei năvalnice ca râurile de munte, izbucnind ca vulcanii la 
prima erupţie, sau susurând domol ca unduirea pârâului 
Ciofu din satul natal. Astfel se văd versurile simple ale 
poetului Mihai LEONTE, dezarmante prin lipsa unei 
filosofii ascunse. Pentru un om care n-a avut un birou din 
spatele căruia să-şi dirijeze scrisul, Mihai LEONTE devine 
un caz literar, fără a putea fi comparat cu alţi creatori mai 
celebri sau mai puţin celebri. 
La fel ca orice poet, Mihai LEONTE este un visător, 
imaginându-şi cele mai frumoase vise pe ,,întinsa pajişte 
albastră”, aşa cum mărturiseşte chiar el în ,,Clipe frumoase”: 
,,Din realitate urc spre cer 
Să nu pierd clipele frumoase” 
 
 Poezia sa, în care iubirea este raportată la nemărginirea 
cosmosului, ne aduce în imagine bucuria clipei, dar şi o 
mare profunzime a sentimentelor, o nemărginită dăruire de 
sine… 
  Dacă la unii poeţi iubirea poate dura o viaţă, în opera lui 
Mihai LEONTE  iubirea, plină de enigmă, va rezista şi 
dincolo de timp. 
  Ca şi în poezia eminesciană, natura se află în consonanţă cu 
sentimentul erotic, uneori este fericirea speranţei, alteori este 
fericirea împlinirii: 
,,Simt iubirea ta pătrunsă 
În orice privesc şi e bogată, 
Mi-o dezvălui neascunsă 
Dăruindu-mi-te toată”(,,Simt iubirea ta”) 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

267 

Iubirea este sentimentul care merită să-i închinăm cele mai 
frumoase gânduri 
  Scrierile sale este sunt complexe, străbătute de optimism şi 
de sfaturi: 
,,Alungă cu grijă în spate norii, 
Adu-ţi în suflet doar lumină, 
În răboaje pline de istorii 
Bucurii să te reţină”(,,Mersul timpului”) 
sau: 
,,Lăsaţi albinele să zboare, 
Nu le îngrădiţi mişcarea 
Vor căuta suprema floare 
Pe câmpii cât cuprinde zarea” 
  
   Scrierile create de un suflet moldovean, care a trăit în 
mijlocul bănăţenilor, de un scriitor cu o bogată cultură, sunt 
presărate uneori chiar şi de nuanţe satirice. 
  Deşi am spus puţine lucruri despre scrieri, aş vrea să 
amintesc şi de generozitatea ce-l caracterizează şi care îl 
înnobilează . 
Egoismul nu face parte din fiinţa lui! Dovadă este şi faptul 
că pe cei care i-a descoperit i-a şi ajutat să se afirme, şi nu 
numai asta!  
Sensibilitatea sufletului Dv.o regăsim de fiecare dată , în 
poeziile pline de romantism...  
Toate poeziile Dv. exprimă sentimente profunde , redate cu 
atâta delicateţe... Ce poate fi mai plăcut decât să citesti 
versuri care îţi pătrund în suflet , reamintindu-ne trăiri ce nu 
vor fi uitate...   
Vă felicit pentru poeziile pline de gingăşie care le-aţi dedicat 
iubirii ! Ca de fiecare dată, cuvinte alese cu măiestrie, aşa 
cum doar un mânuitor al condeiului ca Dv. o poate face . 
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Vă urez mult succes, şi de ce nu...şi inspiraţie în continuare ! 
 
,,Şi viaţa de acum vă fie, 
Doar lauri plini de poezie, 
De cer senin, sclipiri de stele , 
De visuri pline de mistere...! 
 
Cu deosebită stima şi respect,  
Aneta GEORGESCU poetă, Lunca Banului – Vaslui 
 
 
                   FARMECUL UNEI SERI 
 
  Am petrecut o după amiază deosebit de plăcuta alături de 
,,Apogeul metaforic", şi numai un suflet şi un om de mult 
bun simţ, poate scrie cu atâta duioşie şi sensibilitate în 
versuri, despre viaţa şi activitatea sa! Vă admir şi 
frumusetea remarcabilă a poeziilor ce-mi aduce aminte de 
tatăl meu miner şi el de copil, şi de copilăria mea la 
Hunedoara. Îmi amintesc de iubirile trecute şi prezente, de 
viaţa mea în care mama, fratele, soţul , copiii şi de curând 
nepoţelul sunt cele mai de preţ daruri de la Dumnezeu!  
Cu deosebită consideraţie, şi succes şi pe viitor! 
 
Colonel (r) Doina BUMBUŢ – doctor în psihologie 
 
                MULŢUMESC DIN SUFLET 
 
,,Domnul Mihai Leonte, a reuşit să transforme visele în 
realităţi de suflet, a cunoscut adâncurile vieţii şi a picurat în 
fiecare vers cu întelepciune, lumină, dragoste şi întelegere . 
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Susţinător al tinerelor talente, cu grijă părintească m-a 
îndrumat, încurajându-mă, devenind astfel mentorul meu 
spiritual ! Recunoştinţa mea nu se poate exprima în cuvinte!  
Vă mulţumesc din suflet!" 
 
Nynna VIZIREANU, graficiană  Constanţa 
 
 
     BA UITE, CĂ M-ABAT! 
 
Ba uite că m-abat să scriu puţin, 
că ţi-am citit pe slove frământarea 
şi chiar dacă mă rogi să nu mai vin, 
eu tot mă-ncumet să-ţi ghicesc cântarea. 
 
E-atât de tainic gândul ce-l rosteşti, 
împurpurat ca firea de fecioară; 
stingher şi simplu-n şoapte omeneşti - 
tu-l spui doar ţie însuţi... într-o doară. 
 
M-am strecurat - un nepoftit pe prag, 
dar rău nu-mi pare de-ndrăzneala crasă, 
că uite, savurez cu-atâta drag  
cărbunele sorit la tine-n casă. 
 
Şi chiar de-ai să mă rogi să nu mai vin, 
eu tot voi încerca să-ţi vreau cântarea 
sorbind încet - puţin câte puţin - 
luminile ce scurmă întrebarea. 
 
cu drag, Dudi TĂIMĂNESCU- BĂLĂIŢĂ 
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Deşi uneori stângaci, versul tău mi-a inspirat o puritate 
aparte tocmai prin simplitatea lui, prin plinul de firesc cu 
care ştii să-ţi etalezi sensibilitatea, sentimentele.  
Primeşte dedicaţia mea alături de o sinceră urare de bine şi 
sănătate! La multi ani! 
 
 ACROSTIH 
 
Mihai Leonte azi 
Îţi doresc ca 
Harul să se pogoare 
Acolo unde ai nevoie, 
In fiece zi cu nor, cu soare ! 
 
Lumina să umple a ta casă, 
Ea nelăsând întunericul să se 
Odihnească alături  
Numai LUMINA cu 
Tine să stea, 
EA SFÂNTA LUMINĂ. 
 
Mariana VASS  din Sânicolaul Mare 
 
 
LEGEA LUI OHM  
 
poetului Mihai Leonte  
 
Cândva, Georg Simon Ohm  
plăsmuia carate pentru Om:  
Considera, că bunăoară, fericirea  
e liniară cu bunătatea  
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şi invers întoarsă cu laşitatea.  
 
Şi de-atunci, mereu, omenirea  
respectă legea şi iubirea ?! 
 
George PENA profesor  Drăgăneşti Vlaşca 
 
         
      DEDICAŢIE 
 
domnului Mihai LEONTE 
 
S-au dus anii, aţi plecat 
Din satul unde m-am născut şi eu, 
Dar aţi rămas cu gândul apropiat 
La Ciofu, celebrul  pârău. 
 
Să ştiţi că toate au rămas 
Aşa cum le-aţi lăsat 
Atunci când copil fiind, 
Din sat aţi plecat. 
 
Vă aşteaptă să reveniţi 
Şi dealul, şi câmpia, 
Să beţi apa din izvor 
La Ciofu, în Petia. 
 
Felicia Niculina LĂMĂŞANU 
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Valeria TAMAŞ poetă dinTimişoara 
 
La mulţi ani , fericire, sănătate şi multă iubire!  
 
Mirajul vieţii strâns-ai în cuvânt, 
Iubirea tu o cânţi cu măiestrie 
Har ai primit să-l ai în poezie  
Aduni mărgăritarele în gând 
Iar strânse-n vers le-mparţi cu dărnicie. 
 
Lumini aprinzi în suflete-ntristate 
Elogii tu aduci femeii adorate 
O viaţă ai trăit ca om cu minte 
Ne-ai alintat cu caldele-ţi cuvinte 
Tot ce-ti dorim la ceas de-aniversare 
E multă fericire şi forţă creatoare. 
 
Data 19 Ianuarie 2008 - 22:13 Comentariu 
 
Mi-ai dat Doamne puterea să-ngân 
Inimii cântecul , prin viaţă curgând 
Har Tu mi-ai dat, să trec doar visând. 
Adunând cu migala florile gândului  
Iată, însir pe foi, frumuseţea pământului. 
 
Luceafăr şi stele, lună şi sori 
E totul Doamne cum ai lăsat, 
Oameni mai buni sau căzând în păcat, 
Nuntire de gânduri , fericire , suspin 
Toate le-adun frumuseţe, dulceaţă, venin, 
E darul meu pentru cei care vin. 
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La mulţi ani sănătoşi, fericiţi şi cu poftă de scris. 
 Valeria TAMAŞ   Timişoara 
 
 
CÂND SCRIU ÎNŢELEPŢII  
 
autor  Silvia ŞCLADAN  inginer Suceava 
 
MOTTO:  
Ascultă înţeleptul din tine!  
Cine n-are bătrîni …să-i cumpere! 
 
Bătranu-nţelept se gândeşte,  
La viaţa ce-n urma aşteaptă,  
Se uită pe geam şi priveşte,  
La viaţa ce pare nedreaptă.  
 
Bătrâne ia tocul şi scrie,  
Transmite încet calde gânduri,  
Şi lasă copilul să-nveţe,  
Gându-nţelept printre rânduri.  
 
Şi nu te opri iar din gănduri,  
Când viaţa îşi cântă arcuşul,  
Adună smaralde în rânduri  
Şi lasă omenirii prinosul.  
 
Doar tu ştii a lumii durere,  
Şi ştii leacul sfânt căutat,  
Ia tocul şi scrie-n tăcere,  
Al clipei ascuns leac uitat .  
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PS: dedicaţie pentru domnul Mihai LEONTE...un mare 
înţelept... 
care mă inspiră şi-mi dă încrederea în viaţă. 
 
 
PRIETEN CU SUFLET DE AUR  
 
Prieten cu suflet de aur,  
Trăieşti cu blazonul de faur  
Dai lumii ce veşnic rămâne,  
Al literei sens să îndrume.  
 
Pecetea ţi-e cinstea, decenţa,  
Modest ştii să-nvingi printre jaruri  
Mă înveţi să-mi imprim doar blândeţea,  
Căci viaţa-i miracol, nu zaruri  
 
Emani iar nobleţe de-agate,  
De sfaturi ce-mi sunt semnătură  
Eşti darul senin şi un frate,  
Ridici din genunchi o faptură.  
 
Sunt puţine cuvinte ce spun,  
Nu-s de-ajuns cu stiloul s-adun  
E în van să-mpletesc în cuvinte  
Ce un suflet de fiică azi simte.  
 
Poezie dedicată lui Mihai LEONTE  
 
Cu aceeaşi preţuire - Luminiţa CIURARU  
 asistentă medicală Roman 
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20 decembrie 2004 
                  Dragul şi stimatul meu Mihăiţă LEONTE, 
Nu ştiu cum să încep scrisoarea mea după primirea plicului de la 
tine care m-a dat gata văzând ce conţine. Încep cu cuvântul că ai 
un suflet blând şi mare, şi repet şi eu din cuvintele dedicate de 
atâţia oameni de ştiinţă, cu pregătire superioară care te 
apreciază, spunând că mă bucur de munca ta, de creaţia ta, ea 
este un lucru excepţional. Nu cred că cineva te poate opri în a 
crea, a scrie poezia frumos îmbrăcată cu dragoste. 
Am citit şi răscitit scrisorile de la tine şi m-au impresionat plăcut. 
Eu ca un sincer prieten al tău spun, aşa cum am mai spus, că în 
tine există un rezervor de creaţii, de idei extraordinare şi ele 
trebuie aşezate pe hârtie, scrise pentru cei care vor să le citească. 
Nu mai am ce să zic, sunt uluit de ce am văzut în cele trimise de 
tine care mi-au adus numai bucurie. 
   Dragul meu Mihăiţă, îţi răspund cu mult drag la dedicaţiile 
tale pentru mine de pe scrisori şi îţi mulţumesc până la lacrimi şi 
de câte ori îţi scriu te văd în faţă şi parcă vorbesc cu tine. Nu mai 
ştiu cum să-ţi mulţumesc pentru atenţia ta şi pentru prietenia 
care s-a legat între noi. De aici de pe valea Bistrei din micul 
orăşel de munte, Oţelu Roşu îţi transmit ţie şi întregii tale familii, 
Sărbători Fericite, Crăciunul cu Naşterea lui Hristos să vă 
găsească fericiţi cu sănătate şi bucurii, împlinirea tuturor 
dorinţelor. 
Din sufletul meu pleacă spre tine, dragă Mihăiţă cele mai bune 
gânduri şi odată cu ele stima şi preţuirea, prietenia care nu va 
dispare niciodată. Îmi place să spun toate acestea pentru un om 
ca tine. Îţi promit că unde mă voi duce în excursii la Sfintele 
Mănăstiri, în pomenirea mea scrisă un loc îl are numele tău cu 
rugăciunea către bunul Dumnezeu să te ajute pe tine şi familia 
ta şi să vă ferească de rău. 
                          Închei şi îţi doresc numai bine. 
                    Ionel CÂNDREŞ  pensionar Oţelu Roşu 
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Mihai LEONTE despre… 
colegii condeieri 
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Poezia dansului, dansul poeziei... 
 
Nu ştiu câtă poezie aţi citit? Nici eu nu am citit prea 

multă. Căci este foarte greu să spui că tu ai citit totul, de la  
Cântarea Cântărilor a Împăratului SOLOMON şi până la 
ultimul dintre clasici. 

Descoperind o poetă necunoscută pentru mine şi 
desigur pentru mulţi alţi cititori, am constatat că poeyia are 
încă faţete necunoscute.Citind poeziile Adelei Adriana 
MOSCU am început să am viziunea unei alte lumi. Lumea 
dansului transpusa în poezie. O lume mirifică ce dăinuie de 
milenii, dar netradusă şi în poezii. Plimbările frecvente prin 
valsuri şi tangouri, sambe sau rock-and-roll-uri, îţi devine 
dintr-odată în faţă, ca într-un film plin de fapte ce parcă tu 
însuţi le-ai trăit.Poetele femei au fost puţine până în secolul 
XX, când emanciparea femeii a devenit mai reală. În 
mileniul al treilea se pare că femeile vor domina poezia, şi 
aceste creaturi ale divinităţii vor putea în sfârşit să spună 
deschis tot ce au de spus. 

Cazul Adelei Adrianei MOSCU nu este singular dar 
iese în prim-plan prin noi interpretări ale gândirii poetice 
exprimate prin dans, iar dansul devine poezie. Parcurgând 
doar o mică parte a creaţiei distinsei artiste am rămas 
impresionat de viziuni şi metafore parcă inexistente până la 
scrisul Adelei. Citind veţi descoperi în şoc de lămuriri, 
adevărate labirinturi prin care veţi umbla căutând iubire. 
Veţi descoperi cuvinte banale care devin epitete şi vă veţi 
delecta savurând banalităţi devenite în timp astre la care nu 
veţi ajunge. Cititorule avid de senzaţii ne mai întâlnite caută 
poezia Adelei Adrianei MOSCU şi nu va regreta. 
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Sunt surprins plăcut să citesc un altfel de poezie, o 
poezie ce aduce în faţa cititorului valenţe incredibile, ce par 
venite direct din Paradis. Asocierile atât de măiestrit 
interpuse în versuri, încântă printr-o neinventata rimă ce te 
face să-ţi creezi fără să vrei un nou Univers. Universul acesta 
este poezia foarte interesantă şi atractivă a poetei Adela 
Adriana MOSCU. Pentru a înţelege versurile distinsei poete, 
este absolut necesar să fi trăit anumite stări, iar dacă nu le-ai 
trăit încă, le vei găsi în versurile acestei mari artiste. Dacă 
aveţi argumente contraziceţi-mă.  

Mihai LEONTE 
 
 
Scrisoare către Adela-Adriana MOSCU ...  
 
Am stat mult să mă gandesc dacă să-ţi scriu sau nu? 

M-am hotărât să-ţi scriu. Ştiu că aştepti o scrisoare. Cine să-ţi 
scrie? Iată eu, pe care mă consideri prieten. Îţi voi scrie ca şi 
cum aş scrie fiicei mele. Ţie, care eşti ca un avion supersonic 
ce a zburat deasupra mapamondului, cucerind în totalitate, 
ceea ce era de cucerit, prin dans şi prin cuvinte.Ţi-ai asumat 
asemenea bijutierului, răspunderea de transformare a 
diamantului simplu şi neatrăgător, prin măiestrie, într-un 
briliant de mare valoare, ce va rămâne pentru nemurire. Da, 
eşti un adevărat orfevru , ce reuşeşti să filigranezi totul prin 
cuvintele tale.  

Poezia ta e plină de cascade, de înălţimi şi abisuri. 
Numai cine citeşte cu mare atenţie, ce ai scris tu ADELA , 
poate să înţeleagă totul , sau nimic. Versurile tale sunt pline 
de viaţă, de mişcare continuă, strecurând în suflet nostalgii, 
dar şi avânturi patriotice, mesaje către suflete, mesaje către 
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credinţă, odihnitoare şi latente precum vulcanii adormiţi, 
izbucnind apoi parcă fără de veste.  

Nu asculta cuvintele negre ale unora care încearcă să 
te oprească din drumul tău impetuos. Du-te fără nici o 
teamă. Priveşte înainte. Trebuie să fii fericită, aşa cum tu 
încerci să-i faci pe alţii fericiţi , prin arta dansului, prin arta 
scrisului. Eşti bună prin arta ta, de ce ar trebui să plângi? De 
ce să ai îndoieli? Trebuie să fii puternică şi să înfrunţi viaţa 
aşa cum ai făcut-o şi până acum. Ţelul tău să-ţi fie acel 
apogeu , spre care tindem toţi, bătrâneţea , de care nu 
trebuie să ne fie frică, căci aşa cum spunea ilustrul filosof 
francez VOLTAIRE; ,,Bătrâneţea este un far la care ajung 
doar cei puternici'', iar ilustrul nostru compatriot filosoful 
Emil CIORAN spunea că; ,,Rolul nostru este de a întoarce 
viaţa pe toate părţile, inspirand o ispită veşnica de a exista''.  

Aşa cum ai luptat până acum , luptă în continuare, 
căci lupta cu viaţa trebuie dusă până la epuizarea totală, 
pentru a demonstra lumii că ai fost o fiinţă puternică. 
Motivul luptei tale sunt cele doua mlădiţe, ce trebuie să se 
înalţe cât mai sus, spre piramida vieţii. Ai simţit cât e de 
greu fără acel sprijin al părinţilor. Merită să lupţi pentru aţi 
vedea rodul dragostei tale înflorind alte flori, pentru viaţă, 
pentru veşnicia vieţii pe planeta noastră, supranumită  
TERRA.  

Vorbind despre poezie urmează constatarea poetului 
francez Baudelaire care a spus; ,,Omul poate trăi fără pâine, 
dar nici o zi fără poezie''. Tu eşti artista care ,,mananca 
poezie pe pâine ''. 

 De ce să arunci bunătăţile creaţiilor tale? Fă tot ce e 
posibil şi luptă pentru ca noi să ajungem la gândurile tale, 
deschizându-ţi sufletul prin poezie. Generaţiile care vin, vor 
afla astfel că a existat o doamnă a poeziei , numită simplu 
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Adela-Adriana MOSCU, care atunci când va fi în eternitate, 
ne va trimite bezele, pentru ca sufletul ei nobil să danseze 
printre cei rămaşi să continue lupta vieţii nemuritoare.  

CURAJ, FIICĂ A ROMÂNIEI ETERNE, MERGI 
INAINTE,  

TOT MAI DEPARTE …SPRE INFINIT…  
 
Mihai LEONTE – Moldova Veche  ROMÂNIA. 
 
 
Despre romanul CALENDARUL UNUI CERŞETOR,  
     al scriitoarei reşiţene Camelia TAMAŞ 
 
 - Printre scriitorii reşiţeni cunoscuţi personal se 

numără şi Camelia TAMAŞ. Fiind de aceeaşi vârstă cu fiica 
mea Amelia, relaţia noastra de prietenie este aceea ca dintre 
părinte şi fiică. 

Camelia TAMAŞ m-a impresionat prin acea voinţă 
tenace de a învinge într-o, luptă acerbă cu viaţa, suferind de 
o boală incurabilă, Camelia nu s-a lăsat învinsă, ci a 
continuat să lupte demonstrand că dorinţa de viaţă este mai 
puternică decât orice. 

După incercari poetice diverse, totuşi prima mare 
realizare a Cameliei TAMAŞ este volumul de povestiri; 
CASTELANA -1998, urmat de romanul; UN FAR LA 
MARGINEA GÂNDULUI - 2005. La întâlnirea personală cu 
Camelia şi în corespondenţa purtată îmi spunea despre 
proiectul unui roman despre cerşetori, care se materializează 
după o muncă de câţiva ani în anul de graţie 2006. Romanul  
se numeşte; CALENDARUL UNUI CERŞETOR -2006, 
apărut la editura TIM din Reşiţa sub îngrijirea reputatului 
critic Gheorghe JURMA, directorul acestei edituri, dar si cu 
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sprijinul domnului doctor inginer Sorin FRUNZAVERDE, 
binecunoscutul om politic reşiţean. 

Camelia mi-a trimis acest roman în ajunul marii 
sărbători a Crăciunului, voindu-se, şi chiar fiind un dar 
nepreţuit de Crăciun. Primindu-l  nu am rezistat tentaţiei şi 
nu am făcut nici o pauză în citirea romanului, până nu am 
ajuns la ultimul cuvânt tipărit din volum. Din chiar primele 
fraze citite am fost captivat într-o lectura continua 
descoperind o mulţime de trăiri, evenimente care mă 
captivau cu fiecare pagină citită. Am asociat acest roman cu 
scrierile romancierului Petru DUMITRIU cuprinse în acea 
memorabilă; CRONICĂ DE FAMILIE, apărută în România 
din 1959, şi pe care am avut ocazia să o citesc până a nu fi 
retrasă în anul 1960. 

CALENDARUL UNUI CERŞETOR, a cărui acţiune 
este concentrat în 8(opt) zile, adică începe într-o joi şi se 
termină tot joi. Cele opt  zile, sunt opt capitole în care sunt 
incluse trăirile unui OM, personajul principal, nedefinit ca 
nume până la final, dar care trece printr-o experienţă de 
viaţă specifică spaţiului post-decembrist din România. 

Într-o etapă scurtă cu acumulări condensate de 
evenimente aduse din timpuri memorate din viaţa unui om, 
dar şi din viaţa cotidiană a unui oraş. Oamenii sunt descrişi 
aşa cum sunt cu defecte şi calităţi, cu bucurii şi necazuri, cu 
împliniri şi eşecuri. Natura este surprinsă cu meticulozitate 
scoţându-se în evidenţă peisaje diverse, iar vremea prin care 
se scurg evenimentele este descrisa cu exactitatea 
meteorologului. 

Aceasta frumoasă realizare a scriitoarei reşiţene 
Camelia TAMAŞ, are atracţie la cititor, însă ediţia scurtă nu 
va ajunge la prea mulţi cititori, ceea ce îi va priva pe mulţi 
de plăcerea savurării unei lecturi deosebite. 
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prezentare realizată de poetul Mihai LEONTE,  
din Moldova Nouă. 
 
 
     Despre poeta vasluiană Luminiţa SCOTNOTIS 
 
Despre poezie s-a scris mult încercându-se a fi 

definită cât mai concret. Despre poezia feminină chiar nu 
pot preciza cât şi ce s-a scris. Internetul a deschis o 
multitudine de drumuri pentru afirmarea poeţilor de toate 
vârstele, de la tineri la bătrâni.  
Pe Luminiţa SCOTNOTIS am cunoscut-o pe NET, şi m-a 
cucerit prin acea poezie simplă ruptă din realitate, redând 
tablouri inedite. Poate nu voi reuşi să realizez un portret 
complet al tinerei poete. Luminiţa se autodefineşte ca o 
,,simplă adiere’’, are dorinţa sinceră de a fi pură şi inocentă, 
printr-un singur titlu; ,,Aş vrea să fiu un înger”. 

Luminiţa SCONOTIS nu este numai poeta 
internetului, de unde a fost selectată să-şi publice creaţiile în 
volumele; Spiralele vieţii – 2006 şi; Drumurile vieţii – 2007, 
tipărite la Editura ANAMAROL Bucureşti, sub îndrumarea 
doamnei Rodica Elena LUPU, directorul editurii. 

Inocenţa scrierilor Luminiţei SCOTNOTIS, este 
remarcată de acea declaraţie dezarmantă; ,,Ochii mei nu ştiu 
să mintă’’, din care izbucnesc; ,,Muguri de speranţă’’, cu 
,,Nectarul tinereţii’’, pentru aşi construi un ,,regat”. 

Poezia acestei tinere creatoare de frumos este o 
adevărată enciclopedie a vieţii care o înconjoară, şi care o 
trăim zilnic. Creaţii precum; ,,Crescut în parcul de copii’’, 
sau; ,,Vai, sărmanul bătrânel!’’, aduc in faţa cititorului 
aspecte ale vieţii cotidiene văzute prin ochiul sensibil al 
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sufletului de poet, care nu trece nepăsător prin viaţă, ci caută 
sa contureze aspectele inedite de foarte multe ori 
neobservate.  

Faptul că o persoană destul de tânără, scrie cu 
pasiune despre tinereţe, viaţă şi mediul care o înconjoară, 
este cum nu se poate mai frumos pentru orice fiinţă umană. 

Dorinţa de a ne transpune pe hârtie scrierile noastre 
este binevenită şi pentru Luminiţa SCOTNOTIS, fiindcă 
numai aşa se va apropia şi mai mult de cititor. 

A debutat în volumul antologic Spiralele vieţii 2006 
Bătrânul tău coleg şi prieten Mihai LEONTE îţi 

urează; 
 MULT SUCCES. 
 
 
      GRĂDINARUL ,,FLORILOR DE MINĂ'' 
     
      Un colecţionar,este un om care se luptă să adune 

fel şi fel obiecte sau alte lucruri interesante pentru el 
personal, dar şi pentru semenii săi.  

   Cazul colecţionarului Constantin GRUESCU din 
Ocna de Fier, o mică localitate minieră din România este 
totuşi unul de excepţie. Asta,pentru că acest om, ajuns acum 
la 84 ani (născut la 12 aprilie 1924), nu este unul obişnuit. 
Domnul Costică GRUESCU, a adunat de peste 50 ani ,,flori 
de mină''. Florile de mină sunt creaţii ale naturii care se 
găsesc în subteranul minelor, ca rezultat a unor procese 
necunoscute omului, prin care mineralele cristalizează, 
formând adevărate opere ce încântă şi desfată privirea. Dar 
nu pot sa merg prea departe cu descrierile, fiindcă vreau să 
vorbesc despre cel ce a îndraznit să adune aceste ,,minuni'' 
nebănuite. 
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    Nea Costică a fost mulţi ani tehnician miner, şi 
datorită meseriei sale a fost în contact permanent cu 
adâncurile necunoscute de restul lumii. Fiind fascinat de 
primele cristale ce i-au căzut în mână, a început să adune 
bucată cu bucată, diversele minerale, şi astfel a pus bazele 
unui început de muzeu mineralogic propriu. 

  Zona Banatului Montan este patria minelor diverse; 
fier, cupru, plumb, cărbune. Deci tema deschisă putea fi 
mereu îmbogăţită, astfel că temerarul colecţionar şi-a 
continuat cu asiduitate completarea colecţiei sale. În scurt 
timp casa a început să devină neîncăpatoare, iar colecţia 
devenea tot mai cunoscută. Astfel că pasiunea de colecţionar 
a devenit pasiunea de cercetaş al mineralelor, şi a pus bazele 
Muzeului de Mineralogie Estetică a Fierului din Ocna de 
Fier, judeţul Caraş-Severin, România. 

   Acum în anul 2008 la acest muzeu sunt peste 2000 
exponate reprezentând întreaga arie de răspândire din 
Romania, dar şi alte minerale din diverse tări ale lumii, cu 
care colecţionarul Gruescu a făcut diverse schimburi. 

Muzeul amenajat în casa proprie, este vizitat de foarte 
multă lume, diversă ca preocupări şi profesii. Bineînteles ca 
cei mai interesaţi sunt specialiştii în domeniul geologic şi 
mineralogic, care găsesc aici piesele pe viu, fără prea multe 
eforturi. După cum se ştie ex-preşedintele României domnul 
Emil CONSTANTINESCU este de profesie geolog, şi a 
,,îndrăznit'' în timpul mandatului său să viziteze muzeul. 
Nu, să nu credeţi ca a pus să se facă un muzeu adevărat,  a 
trecut,  şi muzeul  a rămas în aceeaşi căsuţa veche de zeci de 
ani. 

  Dar domnul Costică GRUESCU nu este un egoist, şi 
a donat şi altor muzee din ţară, din preţioasele sale 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

286 

exponate. Astfel că există săli Gruescu la Timişoara, 
Caransebeş, Iaşi , Bucureşti. 

Piesele ,,grele'' ale muzeului sunt în mod 
special;,,macla japoneză a cuarţului'' îngemănare a doua 
cristale japonez si brazilian, sub forma de cruce. Despre 
minunile de la Ocna de Fier se poate vorbi mult, şi cel care 
ajunge în izolata localitate bănăţeană, are fericita ocazie să 
vadă cele mai incitante exponate aduse la suprafaţă de 
scotocitorul adâncurilor în cei peste 84 ani de viaţă, 
colecţionarul Costică GRUESCU, actualmente pensionar. 
Domnul GRUESCU este şi un poet, şi scriitor pentru sufletul 
său şi al semenilor. 

 
      Articol scris de;  Mihai LEONTE  - Banat - 

ROMANIA. 
 
  - articol apărut în; Observatorul -Toronto Canada şi 

AGERO -Stuttgart -Germania 
 
 
 
NESTEMATE ALE BANATULUI MONTAN... 
 
                        Dragul meu cititor,  
Nu ştiu dacă am să-ţi pot transmite emoţia pe care o 

am citind această carte, a distinsului nea Costică GRUESCU, 
omul ce şi-a dedicat viaţa colecţionării şi studiului 
mineralelor, aşa zisele ,,flori de mină''. 

Pe lângă alte scrieri ca; volumul de poezii 
,,SÂNZIENE'', romanul despre viaţa pictorului şi 
sculptorului Tiberiu BOTLIK, acel baron adevărat ajuns în 
România comunistă, şi care pentru a exista, scria lozinci. Iată 
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că prietenii îl ajută pe nea Costică să scoată un volum plin de 
povestiri, despre aceste minunate ,,flori de mină'' pe care le 
iubeşte, precum a iubit şi pe tanti Maria, soţia ce l-a urmat 
cu credinţă peste 50 ani de căsnicie. Din colecţia de la Ocna 
de Fier, fiecare floare de mină îşi are povestea ei. Dar într-o 
carte câte povesti pot intra? Totuşi cineva din Banat a decis 
tipărirea unei cărţi de 244 pagini, cu puţin peste 50 povestiri. 
Acesta fiind directorul Studioului Regional Radio Reşiţa, 
domnul Doru Dinu GLĂVAN, care pe lângă faptul ca i-a 
înlesnit transmiterea povestirilor lui nea Costica în eter, s-a 
gândit că acestea nu trebuie pierdute, şi a decis tipărirea lor. 

   Iată ce spune domnul D.D.GLĂVAN; ,,Unele 
bogăţii ale subsolului au trecut pragul materiei neînsufleţite 
şi au intrat în zona esteticului. Trebuia să se iveasca cineva 
să le descopere şi să le consacre valoarea. Acest OM s-a gasit 
aici în inima Banatului, este contemporanul nostru, dând din 
preaplinul sufletului său viaţă unor pietre pe lângă care noi 
trecem nepăsători. Acesta este domnul Constantin 
GRUESCU, cel care a scos la lumină aceste ,,nestemate ale 
pământului''. Dar ce aflăm din poveştile lui nea Costică? 

   În decembrie1988 un secretar p.c.r. a solicitat  să i se 
trimită familiei Ceauşescu două flori de mină, un ametist 
pentru ,,tovarăşul'' şi un cuart roz pentru ,,tovarăşa'', pe care 
însa aceasta l-a refuzat făcând chiar o criză de isterie, 
datorită structurii negative a maleficei persoane, dupa 
remarca lui Ion ŢUGUI şi Dan SERACU. Ametistul dăruit 
lui Ceauşescu s-a pierdut undeva la o cabană de vânătoare 
din Călimaneşti. Aflăm că şi marele poet german, Johann 
Wolfgang GOETHE a fost un mare colecţionar mineralogy, 
şi a spus despre minerale că sunt ,,lumina, culoare şi vis''. O 
definiţie ce nu mai poate fi contrazisă. În micuţa carte se 
regăsesc o mulţime de personaje, începând cu diverşi 
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mineri, şi terminând cu înalte personalităţi precum; regina 
Beatrice a Olandei, căreia în anul 2001 i-a fost oferit un 
eşantion de cuarţ galben spre violet rozaliu. Un alt personaj 
celebru este şi renumitul om de ştiinţă italian Francesco 
GRISELINI, cel care a informat Curtea Imperiă de la Viena, 
că minele din Banat sunt o adevărată bogţăie pentru 
imperiul habsburgic. Mai aflăm că în anul 1971, 
Universitatea din Timişoara a editat primul album de 
mineralogie din România, datorat academician profesor dr. 
Ion CUREA originar din Caraş-Severin. 

Cartea domnului Constantin GRUESCU este o lecţie 
de omenie şi generozitate, spune domnul Stefan NACIU în 
postfaţa volumului, şi lanseaza un adevărat apel pentru 
construirea unui adevărat Muzeu de mineralogie estetica, la 
Ocna de Fier, pentru a se salva ,,comoara'' lui nea Costică 
GRUESCU, dar şi pentru fericirea României, care este cu 
adevărat ,,Grădina Maicii Domnului'' cum a definit-o Papa 
Ioan Paul a II lea. Acesta este nea Costica GRUESCU, aceasta 
este o parte din ROMÂNIA.  

     Mihai LEONTE  Moldova Nouă - Banat - Romania. 
 
 
 
            Elena ANDRIEŞ – poeta de la Rădăşeni 
 
S-a vorbit într-o perioadă de timp foarte mult despre 

poeţii ţărani. Sintagma în sine conţine destul adevăr, căci 
poetul ţăran nu are întotdeauna la dispoziţie acele mijloace 
ale scrierii; condeiul şi hârtia. Cu toate acestea ţăranul a 
reuşit să-şi spună tot ce avea în sufletul său cu acurateţe şi 
sinceritate, dăruind lumii părţi din inima sa, redând trăirile 
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satului său, în care a inclus peisajul înconjurător; câmpul şi 
livezile, casa şi grădina. 

Unii au reuşit să fie cunoscuţi, având timpul necesar 
de a scrie la ziare şi reviste, alţii nu au reuşit datorită 
timpului fizic mereu plin de activitaţile gospodareşti 
specifice satului.  

Au reuşit să-şi adune doar în nişte caiete însemnările 
fugare, tip jurnal, gândurile transpuse în poezii simple. 

Este şi cazul Elenei ANDRIEŞ, născută într-unul 
dintre cele mai frumoase sate ale Sucevei, satul Rădăşeni, 
devenit celebru şi prin scrierile marilor povestitori; Ion 
CREANGĂ şi Mihail SADOVEANU.  

Dragă cititorule care vei parcurge scrierile Elenei 
Andrieş, ţărancă din Rădăşenii Moldovei, te-ai  întrebat 
vreodată cum poate o femeie cu patru copii, care şi-a făcut 
zilele muncă la colectivă fostul (CAP), care iarna ţesea 
covoare şi ştergare cu modele integrate, să mai aibă timp şi 
pentru a scrie versuri? Desigur că poate vi se pare ceva 
deosebit! Da, e un lucru deosebit, căci Elena Andrieş avea in 
buzunarul pestelcii un capăt de creion chimic cu care scria 
pe palmă când ii venea câte un vers in minte. Apoi la odihna 
de amiază trecea într-un caiet ce scria pe palmă să nu se 
spele, prin curgerea şiroaielor de sudoare la prăsitul  
păpuşoiului de pe tarlalale C.A.P.-ului. 

  Elena ANDRIEŞ, numită poeta de la Rădăşeni, sau 
pur şi simplu; Bunicuţa de către poeţii de pe Internet, care 
au cunoscut-o personal sau virtual. Elena ANDRIEŞ este 
femeia tipică de la sat. A dat viaţă la 4 (patru) copii, pe care 
i-a ridicat până şi-au creat propriile familii, au terminat 
studii universitare, şi i-au bucurat inima până acum la cei 79 
ani. 
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Elena ANDRIEŞ este precursoarea altor poete din 
zona Sucevei precum; Eugenia Aglaia IACOB, născută în 23 
iunie 1900 în satul Roşcani, comuna Liteni, judeţul Suceava 
şi Varvara MUNTEAN, născută în 1905 în Bilca Sucevei, care 
au reuşit să  fie cunoscute cu mult înainte. 

Viaţa Elenei ANDRIEŞ nu a fost deloc simplă, ea 
prăşit şi secerat pe ogoarele proprii până la colectivizare, dar 
şi în tarlalele colectivizate. Prin poezie a încercat să-şi adune 
gânduri personale care o frământau în permanenţă, şi care 
trebuiau să rămână consemnate pentru ca vremurile să nu le 
şteargă. La o întâlnire cu Elena ANDRIEŞ din anul 1979 mi-a 
recitat din poeziile sale, dar şi din mulţi poeţi clasici. Drept 
dovada a memoriei deosebite, după ani, în cadrul lansării 
volumului; Spiralele vieţii, din 11 august 2006 de la 
Timişoara, şi-a recitat liber creaţiile incluse în volum, la 
venerabilă vârstă de 77 ani. 

Despre Elena ANDRIEŞ ar trebui să se scrie un 
adevărat roman în mai multe volume. Personal am reuşit să-
i adun parte din poeziile sale într-o plachetă xeroxată, 
numită simplu; DECLARAŢII.  

În anul 2006 a fost inclusă în volumul antologic; 
Spiralele vieţii, iar în 2007 în volumul; Drumurile vieţii, 
devenind astfel colegă cu alţi creatori de poezie din ţară dar 
şi din alte ţări. Prin eforturi personale şi ale familiei sper să 
reuşească tipărirea unui volum care să-i poarte semnatura; 
Elena ANDRIEŞ – poeta de la Rădăşeni, cunoscuta drept; 
Bunicuţa. 

A debutat în volumul antologic Spiralele vieţii 2006 
Îi doresc nespus de mult să-şi vadă visul împlinit.  
La mulţi ani distinsă Elena ANDRIEŞ. 
Consemnare de Mihai LEONTE 
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      IMPRESII INOCENTE DESPRE POEZIILE  
                  AMELIEI MAGORI.  
 
Am citit de foarte multe ori poeziile Ameliei 

MAGORI, aşa cum am citit de foarte multe ori în Biblie. De 
fiecare dat am descoperit altceva. Citind astfel de poezii, te 
afli într-o continuă călătorie, vizionând alte şi alte peisaje. 
Participant la volumul antologic Spiralele vieţii 2006 cu cele 
33 poezii incluse în acest volum, Amelia MAGORI a adus o 
notă inedită de spontaneitate, dar şi o sinceritate dezarmantă 
.  

Pentru mulţi pare o banalitate să citească poezie 
feminină. Foarte ERONAT.  A citi poezie e ca şi cum 
vizionezi un film bun, sau priveşti un tablou celebru.  Citesc 
poeziile Ameliei cu acea plăcere pe care o savurezi când ai în 
faţă ta un pocal cu vin bun. Îi studiezi culoarea, te uiţi cu 
ochii încântaţi la mărgeluţele de oxigen ce se agaţă de sticla 
aburită, şi cu gura însetată sorbi încet, încet lichidul bahic.  
Aceasta îmi este sincera mea senzaţie când citesc poeziile 
acestei distinse colege care este Amelia MAGORI. Citiţi şi vă 
veţi convinge. Rămân cu primele IMPRESII, când inocent ţi-
am citit primele tale creaţii, şi am rămas atât de UIMIT, de 
frumuseţea versurilor tale Amelia! Realizări poetice, care 
fără doar şi poate, vor rămâne şi pentru posteritate.  Nu pot 
să te definesc decât ca pe o mare creatoare de frumos... 
Poeziile, au încorporate în ele o mare parte din 
FEMINITATEA LUMII. Citesc poezie! Nu pot comenta 
poezie, fiindcă nu sunt în măsură, DAR?   

Când citesc poeziiile Ameliei, mă aplec, şi 
îngenunchez, deoarece nu am alte explicaţii; E PREA 
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FRUMOS CUM SCRIE ACEASTA POETĂ.  Nu vreau să te 
elogiez, dar mi-a plăcut cum scrii din totdeauna, ASTA E!  

A debutat în volumul antologic Spiralele vieţii 2006 
Îţi voi preţui creaţiile tale poetice şi te voi recomanda 

cu sinceritate să te citească cât mai mulţi iubitori de frumos.  
Cu sincere gânduri bune,  
 
Mihai LEONTE, Moldova Nouă Banat România  
 
articol inclus în volumul; BUCĂŢI DIN INIMA MEA,  
al poetei constănţene  Amelia MAGORI 
 
 
Sorin GÂRJAN, miniportret. 
realizat de Mihai LEONTE 
 
Provenind din mediul minier, îl consider pe poetul 

Sorin GÂRJAN ca fiind unul de al nostru, al minerilor. 
Poezia lui Sorin GÂRJAN, este o enciclopedie de imagini cu 
largi viziuni, uneori chiar magice. Versurile au acele cristale 
ce înţeapă realitatea, traducând-o în cercuri concentrice, care 
formează gânduri şi vise interdependente unele faţă de 
altele. 

Observaţii rafinate, de  fineţe, create de un orfevru ce 
ştie să taie în diamantul brut, din prima privire, detalii ca în 
pictura impresionistă. Fin observator al vieţii decente şi 
indecente, surprinde poetic aspecte din viaţa adevărată. 
Izvoare de tragism ale unor realităţi trăite, marcate fiind de 
evenimente simple, cu rezonanţe uneori de un lirism ascuns, 
dar aduse la un rang superior privirilor umane. Acest 
portret miniatural despe poetul Sorin GÂRJAN sper să se 
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amplifice în sufletele cititorilor, şi să fie căutat în viitor de 
către cititorii de poezie. 

 
 
Mihai LEONTE despre desenele Nynnei VIZIREANU 
 
Se spune că o fotografie face mai mult decât o mie de 

cuvinte.  Privind la desenele distinsei  Nynna VIZIREANU, 
voi spune că ele spun mai mult decât un roman. Adevărul 
este că orice creaţie artistică poate fi interpretată de cel care 
se bucură de ea. Privitorul, cititorul, ascultătorul...etc. In 
cazul desenului şi a picturii, privitorul poate vedea mult mai 
mult decât chiar însuşi artistul executant. Nynna are un simţ 
artistic destul de ascuţit, şi desenele ei demonstrează acest 
lucru.   

Sunt sigur că într-un viitor nu prea îndepărtat, va 
avea un cuvânt important în lumea desenului şi graficii. Cât 
de frumoasă este asocierea între poezie şi desen? Ce nu se 
poate spune prin cuvinte, desenul o spune prin linii simple. 
Continua să desenezi aşa cum ştii tu, iar noi privitorii vom 
admira creaţiile tale. Atelierul de la malul mării să lucreze 
intens. Este o mare plăcere să treci cu privirea peste desenele 
acestei creatoare deosebite, care este Nynna VIZIREANU, 
care aduce noi desene pline de înţelesuri şi semnificaţii.  

Mesajele transmise prin aceste desene sunt adevărate 
eseuri poetice care încântă ochiul,  

dar si sufletul. Este o mare bucurie, şi în acelaşi timp 
o mare plăcere, să cunoşti o asemenea artistă . Sper sincer, ca 
vei reuşi să mergi mult mai departe, şi să devii o celebritate. 

A debutat în volumul antologic Spiralele vieţii 2006 
Draga Nynna din partea mea ai tot respectul şi 

recunoştinţa care o merită o artistă deosebită. 
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Lirismul feminin în poeziile doamnei Aneta 

GEORGESCU 
 
Lirismul feminin a fost întotdeauna mult mai frenetic, 

din acest motiv creaţiile sunt mult mai delicate,  având 
implicaţii precise, referitoare la dragoste, şi imediat o 
izvorâre de maternitate. 

Citind poeziile distinsei Aneta GEORGESCU poţi 
constata o permanentă luptă interioara care emană mereu 
întrebări, la care răspunsul nu vine, neexistând o finalitate a 
iubirii. Versurile scrise au în ele multe complicaţii, depăşind 
prin asta toate epopeele de dragoste ale lumii luate la un loc. 
Scrise cu mult suflet şi inocenţă, devin superbe. Sunt poeme 
dedicate iubirii, care dacă zeii le-ar citi, desigur s-ar 
îndrăgosti de poezia acestei doamne. Totuşi noi pământenii 
care le citim, avem motive să apreciem motivaţiile, şi să 
credem că viitorul îi va surâde precum cerul senin. 
Romantismul scrierilor sale este permanent, chiar dacă nu 
respectă şablonul clasic uneori, au o anumită muzicalitate 
ascunsă parcă, după perdele invizibile de gânduri inocente. 
În unele cazuri poate fi asociată cu Veronica MICLE, ca 
romantică, având multe elemente de sensibilitate comune. 
Scena pe care evoluează poeziile sale au decoruri naturale şi 
mai puţin inventate. Mediul natural se interferează 
pragmatic în creaţii, devenind benefic printre noile tendinţe 
poluante în ceea ce priveşte limbajul sofistificat. Acea 
simplitate binefăcătoare curge prin duetul om-izvor, flori-
suflet. Îngemănarea pajiştii albastre cu fiinţa umană este o 
asociere inevitabilă. Viitorul acestei cât se poate de 
magnifică poetă, îl văd sub un cer mereu senin şi înstelat. 
Desigur că noi nu putem fi nemuritori, însă creaţiile acestei 
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poete deosebite, pot rămâne nemuritoare. Calităţile sale 
poetice o vor duce în veşnica amintire a cititorilor de poezie.  

A debutat în volumul antologic Drumurile vieţii 2007. 
 
comentariu al poetului Mihai LEONTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

296 



Mihai Leonte                                                         MIRAJELE ALBASTRE 

297 

Ciclul 
RECENZII 
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CLISURA DUNĂRII – file din istoria ocrotirii sănătăţii. 
 
autor medic primar ftiziolog Ioan NISTORAN 
 
   Atunci când ajungi undeva, la o vârsta inaintată, 

începi să-ţi pui tot felul de întrebări. Oare ce am făcut eu în 
viaţa asta? 

Aşa a gândit şi medicul primar ftiziolog Ioan 
NISTORAN. Domnia-sa a muncit peste 50 ani în slujba 
sănătăţii dintr-o zonă nu prea primitoare, şi totuşi a rămas 
aici unde s-a născut la 12 aprilie 1932, în Moldova Nouă, 
oraşul fără prea multe perspective, când a terminat 
Facultatea de Medicină Generală în anul 1957.A hotărât să 
rămână aici în Clisura Dunării. Şi-a dorit să spună lumii ce a 
văzut şi ce a făcut timp de aproape 50 ani aici în Alaska 
României. 

A reuşit cu fonduri proprii să-si adune amintiri şi 
documente, pe care le-a tipărit într-o carte destul de 
cuprinzătoare, dar nu suficientă pentru a cuprinde 
multiplele aspecte trăite alături de multitudinea de colegi pe 
care i-a convins să rămână aici unde nimeni nu avea să mai 
audă de ei. Aşa a convins-o şi pe soţia sa Lia NISTORAN, şi 
dumneaei medic pediatru, să vină din Arad aici pe malul 
Dunării. 

     Cartea domnului dr.Ioan NISTORAN este o mică 
enciclopedie a Clisurii Dunării, căci are şi multe date istorice 
şi geografice despre această zonă. Pentru a înţelege mai bine 
ce înseamnă această zonă trebuie spus că ea cuprinde 
loclităţile riverane Dunării de la Baziaş şi până la Berzasca, 
după unii sau până la Orşova după alţii. Lucrarea vorbeşte 
despre medici şi cadrele medicaledin localităţile; Zlatiţa,   
Socol,Câmpia,Divici,Şuşca,Pojejena,Radimna,Măceşti, 
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Moldova Veche,  Moldova Nouă,  Moldoviţa, Cărbunari, 
Gârnic, Sfânta Elena, Coronini(fost Pescari), Sicheviţa, 
Gornea, Liubcova, Berzasca, Cozla şi Bigăr. 

Acest areal destul de întins pentru vremuri când cele 
mai moderne mijloace de transport erau caii şi căruţele, să ai 
grijă de circa 30.000 suflete nu era tocmai uşor. Voi încerca în 
câteva episoade să aduc în faţa cititorului şi biografii ale 
celor ce merită să fie cunoscuţi de cât mai multa lume, 
medicii şi cadrele medicale din această zonă. 

 
                      INCURSIUNE ÎN ISTORIE 
 
  Oraşul Moldova Noua a devenit din anii 1960 un 

centru minier al cuprului ceea ce a făcut ca dezvoltarea 
zonei să ia amploare până în anii 1990 când producţia de 
cupru a început să scadă vertiginos.  

Autorul lucrării mai sus menţionate arată că în anul 
1927 se construieşte primul spital, strict necesar pentru 
această parte de ţară foarte izolată. Dar acesta nu va mai face 
faţă cerinţelor din anii amintiţi (1960-1975) avându-se în 
vedere dezvoltarea vertiginoasă a întreprinderii miniere, cât 
şi ale şantierelor din oraş, ajungându-se în perioadele de 
vârf la circa 15.000 salariaţi. 

În anul 1969 începe construcţia unui spital orăşenesc 
cu o capacitate de 200-300 paturi, ce va fi dat în folosinţă la 9 
iulie 1976, primul director fiind numit însuşi autorul acestei 
cărţi, dr.Ioan NISTORAN, funcţie ce a deţinut-o peste 25 ani. 

La Spitalul din Moldova Nouă au funcţionat de a 
lungul anilor mulţi medici care nu erau din Clisura Dunării. 
În 1939 venea aici medicul chirurg militar Pius BRÂNZEU 
cunoscut şi ca un reputat şahist. Lista medicilor veniţi în 
zonă este destul de consistentă voi enumera câţiva; dr. 
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Martin SLOVENSKI şi dr.Veronica POPOV internişti. 
Dr.Gheorghe GAMBER, dr.Mircea BUTNARU, dr.Emil 
CABA, dr.Iosif SZUCSIK şi dr. Romeo DUMITRESCU 
medici chirurgi. Dr.Nicolae CRIŞAN psihiatru, dr. 
Constantin PĂTRUCĂ ginecolog, dr.Eugen POŞIAR 
nutriţionist.  

Aceşti medici indiferent de specialitatea avută şi-au 
adus contruibuţia la menţinerea stării de sănătate a 
populaţiei din zonă urcând pe treptele ierarhice ale 
specialităţilor respective. 

De remarcat rămânerea în Moldova Nouă prin 
adopţie a medicilor: dr. Victor MIHALCA specialitatea 
chirurgie împreună cu soţia sa farmacista Eugenia 
MIHALCA. Dr.Erich GION radiolog cu soţia sa Graţiana 
GION, farmacistă, veniţi din judeţul Timiş. Dr. Elisabeta 
MOZA născută Moţiu, dr.Maria CÂMPIAN născută 
Puşcaşiu şi dr.Lia Mariana NISTORAN, medici pediatri. 
Dr.Ioan GUGA ginecolog şi dr.Ioan LOOR internist, veniţi 
din Oraviţa; Dr. Octavian CENDA medicina muncii venit 
din Bucureşti. Dr.Maria NISTORAN născută Alexandriuc, 
medicină generală venită din judeţul Suceava.  

Astfel într-o zonă izolată, la 100 km. De Orşova şi 110 
km. de Reşiţa reşedinţa judeţului Caraş-Severin aceşti 
medici şi-au sacrificat multe vise, şi au rămas pentru ca 
sănătatea din Clisura Dunării să aibă standarde mai ridicate. 

 
         MEDICII DIN CLISURA DUNĂRII 
 
    Din Clisura Dunării s-au ridicat peste 30 cadre 

medicale medici pentru diferite domenii. Dintre aceştia 
jumătate au rămas, jumătate au plecat. Nu trebuie să credem 
că numai cei buni au plecat. Spitalul din Moldova Nouă a 
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beneficiat de serviciul unor medici de elită un lung şir de 
ani. Specialişti ce ulterior au urcat pe trepte mai înalte în 
ierarhia medicală. Prima categorie va fi cei născuţi în zonă şi 
rămaşi aici. Începem cu însuşi autorul acestei lucrări 
binevenite, cel puţin pentru lămurirea a câtorva aspecte. 

   Dintre cei născuţi în Moldova Nouă şi rămaşi în 
zonă, au fost nominalizaţi în lucrare următorii; dr.Ioan 
NISTORAN, medic primar pneumoftiziologie; dr.Ion 
MUTAŞCU medic stomatolog; dr.Maria GEORGEVICI 
medicină internă; dr.Viorel VIZITIU medicină generală şi 
dr.Sorina NEŞCOVICI medicină generală. 

    Dr.Nica STANCOVICI -internist (n.1950-d.2000) şi 
dr.Slăgean Apostolovici medic stomatolog, născuţi în 
Moldova Veche. Dr.Ion DUMITRU şi Emilia MAGERIU 
internişti, născuţi în Liubcova. Dr. Ioan POPA internist 
(n.1928-d.2002) născut în satul Gornea. În comuna Pojejena 
s-au născut; dr.Slaviţa RADOSAVLEVICI, dr.Cătuţa şi 
Mărioara VERDEŢ, medici medicină generală. 

Cea  mai mare parte din medicii născuţi în Clisura 
Dunării s-au stabilit în Timişoara capitala Banatului istoric. 
Aceştia fiind; dr.Nicolae DRĂGHICI,dr.Ilie ARCAN, 
dr.Viorel RANGA, dr.Radu GOLUMBA, dr.Nicolae 
URSUŢA, dr.Afrodita BENDARIU şi Veriţa NICOLICI- 
PETEANU. 

     În reşedinţa judeţului Caras Severin,Reşiţa s-au 
stabilit medicii;dr.Gheorghe MUNTEANU şi Ana 
COSTESCU, iar în alte oraşe au plecat; dr.Gheorghe 
BUGARIU în municipiul Lugoj, iar dr.Nicolae ILICI în 
municipiul Braşov. Medicul chirurg dr.Mihai TISMĂNARU 
s-a stabilit în Germania. Altfel se poate spune că cei plecaţi 
din Clisura Dunării au împânzit ţara şi Europa.  
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    Aprecierile autorului acestei lucrări, dr.Ioan 
NISTORAN, despre toţi colegii şi colaboratorii săi sunt 
edificatoare, are cuvinte dintre cele mai elogioase şi pline de 
omenie. Datorită acestei caracteristici umane a fost iubit şi 
apreciat, toţi cei care l-au cunoscut şi care mai lucrează cu 
dumnealui, purtându-i un bine meritat respect. Activitatea 
medicală şi cea pusă în slujba comunităţii, nu sunt scoase în 
evidenţă suficient datorită modestiei autorului.Dacă 
altcineva ar fi scris această carte despre medicul primar 
pneumoftiziolog  dr.Ioan NISTORAN ar fi trebuit să scrie 
foarte multe pagini. Poate cineva în viitor o va face? 

 
               CADRELE MEDICALE MEDII 
 
Un aşezământ sanitar nu poate funcţiona fără cadrele 

sanitare medii;oficianţi sanitari pentru sate, surori şi 
asistente medicale pentru spitale. Desigur că sănătatea din 
Clisura Dunării a fost asigurată în primul rând cu personal 
autohton. Aceşti oameni din satele izolate ale Clisurii, prin 
priceperea lor proprie, dar şi printr-o pregătire de 
specialitate, au făcut ca starea de sănătate din aceasta zonă 
izolată să fie la un standard mulţumitor. 

De remarcat prestaţia unor agenţi sanitari din satele 
Clisurii; Ilie BOBOIESCU - pentru comuna Coronini( fostă 
Pescarii); Ion CRAIOVAN, Ion IZVĂNAR şi Maria TURCIN 
din Moldova Nouă. Deasemeni din Moldova Noua s-a 
ridicat şi Ana MĂRAN fostă asistentă medicală şefă la secţia 
interne a spitalului, actualmente pensionară. Tot pensionară 
este şi fosta soră medicală Misirca SORESCU, născuta în 
comuna Sicheviţa 

Autorul volumului ,,CLISURA DUNĂRII - file din 
istoria ocrotirii sănătăţii'' distinsul pensionar dr.Ioan 
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NISTORAN, a apelat pentru definitivarea acestei lucrări şi la 
surse cuprinzând autori dintre cei mai diverşi precum; 
V.L.BLAGA; G. BRĂTESCU, V. HENDERSON, C. 
MAXIMILIAN, Ştefan  MILCU, R. OZUN, E. POENARU, 
GH. SCRIPCARU,T.CIORNEA, M. VOICULESCU pentru 
partea medicală. 

Mircea ELIADE, Nicolae IORGA, Timotei JURJICĂ, 
I.LOTREANU, V. TREBICI, I. MEAŞNICOV, HRISTACHE, 
Alexandru MOISI, cât şi foarte multe documente de arhivă 
pentru partea istorică. 

Această scurtă prezentare a mai sus amintitei lucrări 
îşi doreşte să aducă în faţa cititorilor o zonă de care nu s-a 
prea auzit în trecut, dar va trebui să se audă cel puţin în 
viitor. 

Volumul a fost tipărit le editura Promarketing Reşiţa 
 
recenzie realizată de poetul Mihai LEONTE 
 
 

REPERE ISTORICE DACO-ROMANE ÎN CLISURA 
DUNĂRII 

 
Clisura Dunării un teritoriu plin de famec natural dar 

şi de istorie se întinde oficial de la intrarea Dunării pe 
teritoriul României la Baziaş până la Gura Văii după unii 
sau până la ieşirea Dunării din aşa-zisele Cazane. Însuşi 
marele istoric grec Herodot descrie că aici trăiau albocensii 
una din cele 15 seminţii ale dacilor. 

Acesta ar defileul Dunării, cunoscut în scrierile 
geografice ca un complex de bazinete şi alte defilee în 
sectorul transversal al văii Dunării. Clisura devenită 
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toponim, se subînţelege Valea Dunării începând de la 
vărsarea râului Nera în Dunăre până la Orşova. 

Având caractere geografice distincte în defileul 
Dunării dar şi o importanţă strategică deosebită, oamenii de 
ştiinţă au fost atraşi în mod insistent şi variat în cercetarea 
acestei zone. Întâmplător sau nu, zona a fost denumită 
,,mina de aur'' a arheologiei. 

Descoperirile arheologice de statuete antropomorfe în 
localitatea Liubcova cu înălţimi de 4cm. la 8cm. sau alte 
statuete stilizate. Vase cu picioare zoomorfe, diverse capace 
stilizate cu diverse incizii curbilinii sau în mănunchi. 

Toate aceste descoperiri arată că în zonă au locuit din 
cele mai vechi timpuri oameni şi se poate demonstra cu 
certitudine că aceştia au fost strămoşii noştri geto-dacii. 

Comunităţile geto-dacice s-au stabilit aici datorită 
bogăţiilor din zonă, dar şi însemnătăţii strategice. În 
localităţile riverane începând cu Baziaşul, Divici, Pojejena, 
Coronini, Gornea şi Liubcova au fost găsite urmele unor 
aşezări dacice. 

Dovada cea mai certă sunt aşezarea dacică de la 
Berzasca şi o aşezare dacică întărită la Coronini, pe 
fundamentul căreia ulterior s-au clădit altă cetate medievală. 

Într-o lucrare de prezentare a Dunării se spune lângă 
localitatea Dubova unde există peştera Veterani, aceasta are 
o importanţă religioasă pentru dacii liberi, deoarece a ajuns 
până la noi legenda şi o tradiţie precum că aici ar fi fost 
sanctuarul lui Zamolxis, zeul naţional al dacilor (Gino Lupi) 
. 

Cercetări despre Clisura Dunării s-au făcut din cele 
mai vechi timpuri. Însuşi marele istoric grec Herodot descrie 
că aici trăiau albocensii una din cele 15 seminţii ale dacilor. 
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Unul din cei mai apropiaţi cercetători ai Clisurii 
trebuie amintit învăţătorul Alexandru MOISI, care în 
,,Monografia ţinutului Clisura" tipărită la Oraviţa în 1934 
aduce unele argumente prin care menţionează continuitatea 
dacilor în acest spaţiu dunărean. Domnia sa arată că în 
Clisură au rămas urmele multor cetăţi dacice, dar 
numeroasele cuceriri ce au survenit de a lungul timpului, au 
făcut ca istoria adevărată să fie deturnată în favoarea noilor 
cuceritori. Exemplifică vechea cetate dacică de la Coronini, 
un punct strategic foarte important pentru daci cât şi pentru 
viitorii cuceritori romani, dar şi alte cetăţi din zonă, cărora li 
s-au atribuit numele unor sfinţi inexistenţi la acea vreme. 
Descoperirile arheologice arată că au fost găsite armamente, 
obiecte casnice, monede care atestă că aceste locuri au fost 
locuite cu peste 700 ani î.d.Cr. şi chiar mai mult. Aceste 
monede fiind emise pe timpul lui Filip şi Alexandru cel 
Mare. Distinsul nostru înaintaş arată că piesele ce atestă 
istoria noastră, se regăsesc în muzee din Europa şi nu în cele 
româneşti unde ar trebui să le fie locul. 

Precizările istorice despre romani arată că aceştia au 
cucerit unele zone temporar, dar la primele contacte cu 
băştinaşii au avut surpriza să constate că se înţelegeau ca şi 
cum ar fi vorbit aceeaşi limbă. Încet şi ordonat romanii au 
început să construiască pe malul stâng al Dunării drumul 
încă de pe vremea împăratului Tiberius anul 33 d.Cr. 
terminat de Traian în anii 101-103. Se poate constata că la 
terminarea drumului romanii nu deţineau controlul asupra 
malului stâng al Dunării şi din acest motiv nu s-a putut 
monta acea faimoasă TABULA TRAIANA pe malul stâng, 
pentru a consemna evenimentul, destul de important pentru 
pretenţiile împăratului Traian. După cucerirea Daciei s-au 
mai construit şi numeroasele cetăţi la; Şviniţa, Liubcova, 
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Drencova, Coronini şi Baziaş, cetăţi ce au fost dărâmate 
după cucerirea zonei de către turci. 

Dunărea era legată cu interiorul ţării prin alte 
drumuri secundare construite în timpul domniei lui 
Septimiu Severus 193-211. 

Construcţiile din epoca romană sunt evidenţiate şi 
prin impunătorul castru roman de la Pojejena (Sitarniţa), 
villa rustica de la Gornea (Căuniţa de sus). 

Despre istoria zonei voi continua şi cu alte articole, 
prezentând alţi cercetători şi invit pe alţii mai avizaţi să vină 
cu noi precizări, descoperiri şi documente necesare multor 
lămuriri privind istoria vechii Dacii. 

Zona Clisurii Dunării a fost cercetată în timp de mai 
mulţi istorici, mai mari sau mai mici. Voi aminti pe istoricul 
veneţian Francesco GRISELINI(1717-1783) care a făcut între 
anii 1774-1777 o călătorie în Banatul Montan, descriind 
amănunţit foarte multe aspecte istorice ignorate până atunci, 
fiind primul se pare, ce a atras atenţia asupra plecării 
vestigiilor descoperite în zonă, către alte muzee ale Europei. 

Profesorul de istorie Voin STANCOVICI, din 
Pojejena, pasionat cercetător a istoriei locale, a publicat o 
mică Hartă arheologică a Clisurii Dunării în anul 1999. 
Anterior acestei publicări domnia-sa având contribuţii în 
conservarea unor vestigii descoperite pe plan local în 
localitatea Pojejena, cum ar fi un relief în marmură a 
CAVALERULUI TRAC, emblemă istorică a acestor locuri, 
dar şi predarea către Muzeul Banatului Montan din Reşiţa a 
multor cărămizi purtând inscripţia legiunilor romane: a-I-a-
MINERVA; a-IV-a-FLAVIA FELIX; a-VII-a-CLAUDIA PIA 
FIDELIS, cât şi monede diverse descoperite în zonă. De prin 
anii 1985 cercetările din Clisura Dunării s-au sistat din 
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motive lesne de înţeles, lipsa fondurilor alocate cercetărilor 
istorice oficiale. 

Un mare istoric şi arheolog recunoscut a fost şi va 
rămâne distinsul profesor Vasile BORONEANŢ (n.28-
decembrie 1930), a avut mari contribuţii la cercetările 
efectuate în Clisura Dunării în perioada anilor 1970 şi chiar 
mai târziu, făcând diverse comunicări despre această zonă. 
Voi încerca în continuare să prezint mai multe date despre 
acest ierarh al arheologiei româneşti, pe care am avut 
onoarea să-l cunosc personal în anii când, cu bastonul în 
mână, cerceta peşterile din zona Coronini. 

 
Recenzie realizată de Mihai LEONTE 
 
* 
 
ZIUA DUNĂRII… LA MOLDOVA NOUĂ. 
 

Dunărea fluviul care ne-a însoţit de a lungul istoriei 
apărându-ne de furia multor duşmani este omagiat de către 
cei ce trăiesc pe malurile sale. La Moldova Nouă membrii 
cercului de arheologie şi istorie clasele V-VIII au iniţiat mai 
multe manifestări dedicate Zilei Dunării. Astfel în luna mai 
au participat la o excursie pe traseul Moldova Nouă – 
Drobeta Turnu Severin. La clubul elevilor va avea loc în 22 
iunie 2005 un simpozion cu tema ,,Vechimea aşezărilor din 
Clisura Dunării’’. 
 Manifestări dedicate acestei simbolice zile au avut loc şi la 
sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Moldova 
Nouă, unde membrii acestei organizaţii şi invitaţii acestora 
au putut discuta despre; ,,Repere istorice daco-romane în 
Clisura Dunării’’ prezentate de domnul Mihai LEONTE, 
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preşedintele acestei organizaţii. Articolul mai sus menţionat 
este prezentat în revista virtuala ,,ZAMOLXIS’’ unde este 
foarte apreciat. Fiind vorba totuşi de Ziua Dunării au fost 
prezentate şi unele cărţi, ce au ca tematică bătrânul Danubiu. 
Astfel s-au prezentat lucrarea soţilor Ştefan şi Alexandrina 
NEGREA ,,Din defileul Dunării în Cheile Nerei’’o lucrare de 
referinţă turistică dar şi ştiinţifică. S-a făcut referiri şi la 
,,România pitorească’’ a lui Alexandru Vlahuţă ajungându-
se şi la Jules VERNE cu al său ,,Pilot de pe Dunăre’’. 
 Din discuţiile purtate, vorbitorii au lăsat să se înţeleagă că o 
influenţă negativă, în privinţa ecologiei a avut-o barajul de 
la Porţile de Fier, prin dispariţia faunei specifice din zona 
Ostrovului de lângă Moldova Veche. Influenţă negativă, este 
şi faptul că au dispărut celebra scrumbie de Dunăre, 
afectându-se perpetuarea acestei specii. În concluzie s-a 
arătat că pentru Europa, Dunărea a reprezentat un adevărat 
miracol, iar pentru poporul român cel mai de nădejde paznic 
din Sud. Bătrânii pensionari au luat hotărârea de a căuta şi 
alte lucrări despre Dunăre, tema fiind foarte interesantă şi 
mereu de actualitate. 

 
articol de Mihai LEONTE   Moldova Veche - România 
 
 
MESAJE COLEGIALE PRIMITE DE LA NET-işti 
 
Stimate domnule Mihai,  
Mă onorează faptul că mi-aţi trimis materialele care 

vă creionează personalitatea sensibilă, dar totodată 
dinamică, cât şi firea altruistă. Eu nu mă pot lăuda cu astfel 
de performanţe... Scriu pe site doar din luna aprilie, şi nu am 
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publicat niciodată în volum. Sunt un biet dascăl , lipsit de 
posibilitatea de a-mi suporta eventualele cheltuieli necesare 
pentru editare. Mă bucură faptul că dumneavoastră aţi 
reuşit! Îmi place cum scrieţi şi deîndata ce mă voi întoarce 
din vacanţă (pentru că poimâine voi pleca din localitate), 
abia aştept să citesc integral toate materialele pe care mi le-
aţi oferit cu atâta generozitate.  

Dorina URCAN, profesoară Sibiu 
* 
Salutări calde!  
Mulţumesc de toate gândurile bune şi încurajările 

primite! Mi-a plăcut extrem de mult ,,Alb-Negru". De cele 
mai multe ori nu ne dăm seama de ceea ce avem decât dupa 
ce am pierdut.... Niciodată nu apreciem ceea ce avem în 
prezent. Întotdeauna ne gândim la ce ar putea fi mâine sau 
trăim cu nostalgia a ceea ce a fost! ,,Carpe diem, quam 
minimum credula postero!"  

Cu stimă şi respect, Andreea Zaharie! 
* 
Ingada a scris la 10 August 2005 - 16:40 Domnule 

Mihai, vă mulţumesc pentru nenumăratele bucurii pe care 
mi le-aţi oferit cu atâta generozitate: minunatele dv. poezii, 
încărcate de simţăminte curate şi versuri limpezi şi duioase, 
comentariile, care mi-au dezvăluit înţelepciunea şi simţul 
acela special, pe care îl au nimai poeţii. În general, am 
privilegiul de a citi prima creaţiile, pe care le postaţi aici, să 
mă bucur de ele. Sunteţi un poet adevărat, dar din versurile 
dv. răzbate si felul dv. de a fi: un om bun, iubitor şi iertător 
de oameni. Am pus diacritice la ultima poezie, sper să nu fi 
greşit prea mult. Dacă sunt greşeli, anunţaţi-mă, le pot 
corecta. Nu postez încă poezia, pentru că nu vreau să 
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greşesc tocmai numele mamei dv., Dumnezeu să o 
odihnească! Cred că este vorba despre... Jăniţa..., nume des 
folosit la noi, în Moldova. Aşa este? Cu bine, dragă prietene. 
Pentru prieteni şi rude sunt... Angelica. 

Elena MUNTENU (Ingada) profesor Paşcani  
 
* 
Ingada a scris la 18 Septembrie 2007 - 09:50 Domnule 

Mihai, vă împărtăşim şi dv. bucuria noastră, a mea şi a lui 
Florentin, de a o cunoaşte pe doamna Elena Andrieş, în 
locuri cu rezonanţă şi aromă de basm vechi. Sunt convinsă 
că aţi fi vrut să fiţi acolo, cu noi. Am plecat uimiţi de tainica 
şi sfioasa privire a unei femei cum rar întâlneşti. Au trecut 
zile de atunci, dar şi acum ne cântă inima şi ni se încălzesc 
vocile, când pomenim de Rădăşeni şi de cea pentru care am 
bătut cale de la Paşcani. Suntem mândri şi bucuroşi că Bunul 
ne-a ajutat să ajungem acolo. La fel de demne de iubire sunt 
Viorica, femeia cu căldură în ochi, cu o demnitate a ei şi Ella, 
fiica ei, o codană căreia îi râd ochii, nu numai chipul, lucru 
mult drag nouă. Am fost acolo. Dacă vreţi să fiţi şi dv., 
domnule Mihai, vă îndemnăm cu drag să citiţi articolul scris 
de Florentin. Multe din vorbele lui vă vor trezi, de bună 
seamă, amintiri. Cu preţuire şi prietenie, Elena (Ingada). 
http://www.poezii.biz/afiseazapoezie.php?poem=71993 

 
Elena MUNTENU profesor Paşcani  
* 
Florentin a scris la 16 Septembrie 2007 - 19:37 Mihai, 

Am fost ieri la Rădăseni, la ruda ta Elena ANDRIEŞ. Am 
aflat un om adevărat, un sat despre care ştiam doar poante 
maliţioase. Am aflat şi povestea ta. Acum îmi explic mottoul 
tău. E un crez de familie. Sunt încântat. Ai respectul meu! 
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* 
Vã mulţumesc pentru simpatia arãtatã şi pentru încurajãri, dar 

mai ales pentru poeziile si celelalte texte ale Dumneavoastrã. Sunteţi 
într-adevãr uluitor de multilateral. În mai multe poezii de-ale 
Dumneavoastrã am regãsit trãiri sau gânduri personale. Vã multumesc 
şi pentru articolul de arheologie. Pentru mine, care sunt departe de tarã, 
a fost interesant sã citesc despre istoria veche a melagurilor de-acasã. 
Multã inspiratie şi energie în tot ceea ce întreprindeţi!  

Vã doreşte Monica LASAREN -Orebro-SWEDWEN 
* 
 
                            Bine v-am gasit!  
Maestre, având în vedere că sunteţi un poet 

extraordinar de bun, sunteţi şi un un om de cuvânt, sincer şi 
adesea plin de surprize. Când aţi spus că trimiteţi cartea prin 
poştă am crezut că este o glumă, dar astăzi primind volumul 
AGATE MAGICE, m-am bucurat enorm de mult. Pentru 
acest fapt vă stimez foarte mult acum. La prima vedere 
cartea este foarte reuşită. Coperta îmi place enorm, 
lăcrămioarele sunt printre florile mele preferate. Agate 
magice... o expresie uluitoare, ce ascunde în spatele ei 
munca unui poet, talentul său, viaţa sa, o altă lumea decât 
cotidianul de astăzi. Semnul de carte este de asemenea 
special. Sincer să fiu acum, nu am mai întâlnit aşa ceva într-o 
carte de poezii. Poeziile sunt bine conturate, create cu 
dragoste şi cu respect faţă de lucrurile din jur. Acum mă 
retrag umil... şi am să vă păstrez mereu în suflet. Peste ani... 
îmi voi aduce aminte de adevăratul maestru, Mihai Leonte - 
un talent unic! Numai bine! 

 
Cu simpatie, George Chiriac -Oneşti... 
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* 
 Original Message  Friday, August 11, 2006 9:32   
  Tocmai am primit volumul AGATE MAGICE. Am 

desfăcut-o şi am privit-o pe toate părţile. Am avut aceeaşi 
senzaţie plăcută ca atunci când eram adolescentă ţi mă aflam 
în librărie cu o carte nouă în mână. E tare plăcută ochiului, 
mă simt bine când îi răsfoiesc paginile. Eu am întâlnit cărţi 
nu prea îngrijit editate, şi care mi s-au părut respingătoare. 
Contează foarte mult prima atingere a cărţii. Te cheamş sau 
te respinge? Ei bine, cartea ta m-a chemat. Nu ştiu să fac 
comentarii deştepte despre coperta sau alte de-astea. 
Bănuiesc că deja ai auzit păreri avizate. Acum primeşte şi 
vocea omului oarecare.  Mi-au plăcut răndurile de început. 
Ai fost simplu şi modest. Ai primit bine musafirul pe prima 
pagina. Comentariile celorlalţi le-am sărit pentruca nu mă 
interesează acum. Am văzut că ai reuşit să-ţi găseşti 
sponsori. Chiar mă întrebam cum te-ai descurcat cu partea 
materială. Ce să zic, decât că eşti bun şi la chestii de ,,piaţă’’.  
Aşa cum ţi-am promis cartea va sta pe noptiera mea şi nu se 
va umple de praf decât ziua , seara îl voi şterge deschizând-
o. Nu ştiu dacă voi adormi cu ea în mână , dar ştiu că nu te 
superi chiar dacă va fi aşa. Am simţit cât de fericit eşti . Ai 
realizat un lucru deosebit. Aceste momente de mulţumire 
sunt bine meritate. Îţi mulţumesc foarte mult că te-ai ţinut 
de promisiune. E singura carte de poezii pe care o am în 
casă. Îţi doresc numai bine. Mai vorbim.  

    Lucia TUDOR, alias Pantera, Montreal – Canada 
* 
Mihai, Astăzi ( 8 sept.2006)am primit cartea!!! O 

minunăţie, un adevărat balsam pentru cititor, am simţit 
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acest lucru încă din primele file, am simţit sufletul care le-a 
scris. Ţineam cartea în mână şi nu-mi venea să cred, era 
darul meu frumos, cu lacrimi în ochi am mulţumit Celui de 
Sus, ţi-am mulţumit şi ţie, poet drag. AGATE MAGICE - 
superb titlu - am început să o citesc, cu sufletul într-un 
genunchi, se simte respiraţia fiecărui vers ce curge lin ca apa 
unui râu limpede...frumos, tare frumos... Mulţumesc şi 
pentru adresa site-ului, dar oare pot îndrăzni a-mi ataşa 
acolo frânturile mele de poezii, alături de scrierile unui mare 
poet? Îmi va fi grea şi mare îndrăzneala, dar cred că paşii 
mi-i voi îndrepta spre acele pagini, voi incerca.. Mulţumesc 
încă o dată pentru marea generozitate, de fapt mulţumesc 
pentru tot! MULTĂ SĂNĂTATE ŞI SUCCES ÎN SCRIERILE 
CE VOR VENI! O adâncă reverenţă pentru TINE, 
MAESTRE!!!  

 CU SINCERITATE ŞI PREŢUIRE, LUIZA ŞTEFAN  
Mihai LEONTE participă activ pe mai multe site-uri 

pe internet ; http://memory.ablog.ro/  ; 
http://www.takeforum.com/senin/ 
http://www.poezii.biz/poezii.php?author=3888 
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S.C. BĂLEANU SERVCOM S.R.L 

                                   MOLDOVA NOUĂ 
                       Director General Eugen BĂLEANU 
 
                Strada Francesco GRISELINI, bloc 43, scara 2, ap.1, 
         cod poştal 325550, Telefon 0355081081; Fax 0355081082 
                                   UNIC DISTRIBUITOR  
             DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU  
                                               IN ZONĂ: 
                     Moldova Nouă, Sasca, Oraviţa, Comorâşte,  
                                 Doclin, Bocşa-Sate, Măureni 

                                  Societatea asigură: 
- distribuirea a 50 programe de televiziune prin reţele şi 

instalaţii performante de cablu, din care 30 programe ale 
posturilor româneşti de televiziune. 

-  servicii internet; 
- execuţia lucrărilor de construcţii reţele şi instalaţii de 

telecomnunicaţii; 
-  emisiuni de radio locale prin postul ,,STUDIO B''; 
- emisiuni de publicitate, prin postul de radio şi staţiile de 

distribuţie TV Moldova Nouă şi Oraviţa; 
-  dedicaţii muzicale; 

      Vrei să ai acces permanent la diverse surse de informare şi nu 
numai? Apelează la serviciile S. C. BĂLEANU SERVCOM S.R.L. 
MOLDOVA NOUĂ 
 
                    Apariţia acestui volum nu ar fi fost posibilă 
                                 si fără ajutorul material al 
                 S.C.  BĂLEANU S.R.L MOLDOVA NOUĂ  
                               Sincere mulţumiri. 
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CUPRINS 

 
 

INTRODUCERE 
Cuvânt înainte 
 
Ciclul MIRAJELE ALBASTRE 
 
Ciclul Distihurile lui Bujor 
 
Ciclul Agate magice 
 
Ciclul SCRIERI INOCENTE 

Mama 
Psalmul credinţei mele 
Necesitatea bibliei 
Pichetul de grăniceri 
E foarte greu să fii parlamentar 
Necunoscuta 
Omule! 
Ciripitorul 
Răzeşul Pantelimon 
Suspecţii 
Şatra din Valea Ciofului 
Bădia Huţă 
Spiritul copilăriei 
Jucăriile stricate 
Indienii mei ! 
Încercări 
Armăsarul Cezar 
Amintirile mele 
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Ciclul ORAŞE VIZITATE 
 

Alba Iulia 
Caransebeş 
Fălticeni 
Moldova Nouă 
Suceava 
Timişoara 
Turda 

 
Ciclul despre Mihai LEONTE 
 

Venera DUMITRESCU-STAIA 
Adela-Adriana MOSCU 
Sorin GÂRJAN 
Mihaela BUCULEI 
Constantin GRUESCU 
Claudiu Mircea VODĂ 
Amelia MAGORI 
Aneta GEORGESCU 
Simina Silvia ŞCLADAN 
Luminiţa CIURARU 

 
Ciclul Mihai LEONTE despre... 
 

Adela-Adriana MOSCU 
Poeta vasluiană Luminiţa SCOTNOTIS 
Constantin GRUESCU mineralog Ocna de Fier 
Elena ANDRIEŞ, poeta de la Rădăşeni 
Amelia MAGORI Constanţa 
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Sorin GÂRJAN poet Beclean 
Nynna VIZIREANU 
Aneta GEORGESCU 
 
Ciclul RECENZII 
CLISURA DUNĂRII- file din istoria ocrotirii 
sănătăţii 
REPERE ISTORICE daco-romane în Clisura 
Dunării 
ZIUA DUNĂRII articol 
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