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CALEA SPRE INTERIOR 
 
     De la începuturi, proza şi poezia japoneză au urmat drumuri apropiate 
până la contopire. Ele s-au întretăiat şi uneori au avut un cadru comun. 
Prima culegere cu texte în proză, în fapt nişte cronici, „Kojiki” (712) 
atribuite divinităţilor şi legendarilor împăraţi include de asemenea 111 
poeme. Singura parte cu valoare literară este cea care cuprinde aceste 
poeme. Şi cea de a doua culegere de cronici japoneze, „Nikonshoki”(720) 
însumează 132 de poeme, majoritatea având versuri de 5 silabe.  
     În anul 935, Ki no Tsurayuki, autorul celebrei prefeţe a antologiei de 
poezie „Kokinshu” a scris „Tosa Nikki” („Însemnări din Tosa”), una din 
primele jurnale de călătorie, asemănătoare haibunului fondat de Basho, cu 
deosebirea că Tsurayuki folosea în proza sa poeme tanka. În anul 1002 
apare „Makura no soshi” („Însemnări de căpătâi”) a doamnei Sei 
Shonagon. Lucrarea, singulară prin originalitate şi valoare artistică, 
îmbină armonios epicul cu liricul, conţinând câteva din elementele care se 
vor regăsi în haibunul de mai târziu. Marea capodoperă a literaturii 
japoneze medievale, „Genji Monogatari” (1010) este deopotrivă o culme 
a prozei epice şi o culegere de poeme, îndeosebi, tanka, risipite printre 
poemele în proză. Poemele, cele mai multe de dragoste, sunt de o 
tulburătoare frumuseţe. Dar ele pot fi înţelese în plenitudinea lor citite în 
context şi nu izolat. Cum va face Basho mai târziu,  autoarea Murasaki 
Shikibu presară proza poetică, precursoare a haibunului, cu însemnări 
despre arta caligrafiei şi poeziei. Însuşi personajul principal al acestui 
roman fluviu (peste 1200 de pagini), Genji este prezentat nu doar ca un 
veşnic îndrăgostit, ci şi ca poet dotat, ca dansator, muzician, pictor şi 
caligraf. Autoarea a creat cu mare artă atmosfera specifică haibunului şi 
haiku-ului, specii ai căror germeni înmugureau acum. Chiar dacă acţiunea 
se desfăşura în principal la curte, natura era omniprezentă, de la parfumul 
florilor la susurul izvoarelor, de la luminile strecurate printre frunzişuri, la 
portocalii încovoiaţi  sub povara zăpezii. 
     Creatorul de fapt al haibunului, ca şi al  haiku-ului, cunoscut în aceea 
perioadă sub numele de haikai, a fost Matsuo Basho(1644-1694). Multă 
lume ştie că primele haikaiuri scrise de el constituiau strofele de început 
hokku, pe care le scria în calitate de maestru la poemele în lanţ (renga) pe 
care le compunea împreună cu discipolii săi. 
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THE PATH TOWARDS THE INTERIOR 
 

     From the beginning, Japanese prose and poetry were closely related till 
the fusion. Its have intersected often and sometime its have a common 
frame. The first collection in fact some chronicles, “Kojiki” (712) 
assigned to the gods and to the legendary emperors, had include also 111 
poems. The single part with the literary value is that which include these 
poems. The second collection of Japanese chronicles, “Nikonshoki” (720) 
include also 132 poems, most of them with verse of 5 syllables.  
     In 935, Ki no Tsurayuki, the author of the famous foreword of the 
poetry anthology “Kokinshu” has written “Tosa Nikki” (“Notes from 
Tosa”) one of the first travel journal, similar to the haibun which was 
founded by Basho, but with the difference that Tsurayuki used in his 
prose tanka poems. In 1002, appear “Makura no soshi” (“The Pillow 
Book”) by Mrs. Sei Shonagon. The work is singular by originality and by 
artistic value; it combines harmoniously the epic with the lyrical, 
including some of the elements which it will be find again later in haibun. 
The great masterpiece of the medieval Japanese literature, “Genji 
Monogatari” (1010) is the same an acme of epic prose and a collection of 
poems, especially tanka, scattered among the prose poems. The poems are 
most of them love poems of an exciting beauty. But they can be 
understood in their plenitude read in the context and no isolated. Like 
Basho later, the author Murasaki Shikibu intersperse the poetic prose, 
which is a precursor of the haibun, with the notes about calligraphy and 
poetry art. The main protagonist, of this huge novel (over 1200 pages) 
Genji is not presented only like an eternal lover but also like a gifted poet, 
like a dancer, a musician, a painter and a calligrapher. The author has 
created with great skill the specific atmosphere of haibun and haiku, 
which are its just sprouting seeds. Even though the action carried on in 
principal is at the court, nature is omnipresent, from the fragrance of 
flowers, to the murmur of spring, from the lights filtering through the 
foliage till the orange tress sag under the weight of the snow.   
     In fact, the creator of the haibun and also of the haiku, known in that 
period as haikai, was Matsuo Basho (1644-1694). For many people is 
known that the first haikai written by him represented the opening stanza 
– hokku, which as a master of linked poems (renga), which he wrote 
together with his disciples.  
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Dar puţini mai ştiu astăzi că peste o treime din cele 970 de poeme păstrate 
de la Basho au ajuns până la noi graţie faptului că au făcut parte din cele 
cinci jurnale de călătorie ale sale, în fapt primele haibunuri în adevăratul 
înţeles al cuvântului. Haibunul constituie, deci, alături de poemul renga, 
unul din izvoarele esenţiale ale haiku-ului. Capodopera lui Basho, rămasă 
până azi model al genului se intitulează “Oku no Hosomiki” şi contituie 
rodul călătoriei întreprinse împreună cu prietenul şi discipolul său Sora, în 
partea cea mai de nord a insulei Honshu. Datorită ambiguităţii, trăsătură 
comună stilului din poezia haiku şi din haibun, titlul a fost tradus în mod 
diferit în engleză şi de aici preluat în alte limbi : “Drumul îngust spre 
Nordul Îndepărtat” sau “Drumul anevoios spre interior (sine însuşi)”. E 
un început şi un punct culminant, totodată în arta haibunului. 
     Dintre clasicii poeziei nipone doar Issa a dus haibunul pe înălţimi 
similare. Cele aproximativ 23 000 de haiku-uri păstrate de la el, au fost 
incluse în nouă volume monumentale de haibun, 8 apărând în cursul 
zbuciumatei sale vieţi şi unul postum. 
     După o îndelungă perioadă în care haibunul  a rămas în conul de 
umbră al literaturii de inspiraţie niponă, el renaşte miraculos, asemenea 
păsării Phoenix. Semnalul a fost dat de Societatea Americană de Haiku, 
societate care în 1973 a dat o definiţie acestui gen renăscut cu o vitalitate 
nebănuită. Revăzută trei ani mai târziu, definiţia s-a păstrat până în zilele 
noastre în următoarea formă : “Un haibun este un poem în  proză relativ 
scurt, concis, în stil haikai incluzând deopotrivă umor uşor şi multe 
elemente serioase. Haibunul se termină, de regulă cu un haiku.” Ca şi 
Basho, autorii americani de haibun nu doresc  o teoretizare excesivă a 
genului ci pledează pentru scrierea acestuia de către cei cu talent poetic 
înnăscut. 
    Treptat răspândirea haibunului în literatura de limbă engleză şi, în 
special în cea nord-americană ia amploare. În articolul  “Versiunile nord 
americane ale haibunului” publicat în 1997, în revista “Modern Haiku”,  
Bruce Ross aduce unele clarificări teoretice, susţinând că sintaxa noului 
gen literar este dominată de imagini. Alt autor american, Ken Jones 
consideră că haibunul este “proză în stilul haiku-ului”. Asta nu înseamnă 
clasicul poem în proză scris de poeţi de la simbolism încoace, ci proză 
poetică presărată cu haiku-uri. Fragmentele în proză pregătesc, 
completează sau comentează poemele. Este o modalitate pe care şi-o vor 
însuşi şi primii autori români de haibun prezenţi în antologia de faţă. 
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But few today know that over one third of Basho’s 970 poems came to us 
because they are a part of his five travel journals, which were, in fact the 
first haibun in the real meaning of the word. Apart from the renga poem 
the haibun constitutes, one of the essential springs of haiku. Basho’s 
masterpiece, entitled “Oku no Hosomichi” has remained until our day a 
model of the genre and it represents the fruit of his travel together with his 
friend and disciple Sora to the most northern part of the Honshu island. 
Because of the ambiguity, a common feature of the style of haiku poems 
and haibun, the title has been translated in a different ways in English and 
then taken over in other languages: “The narrow road to the Distant 
North” or “The hard way to inward”.  It is the beginning but also the 
culmination in the art of haibun. 
     Among the classic writers of Japanese poetry only Issa took haibun to 
the same culmination. Of with 23 000 haiku poems which were included 
in nine monumental volumes of haibun, only eight of them have appeared 
during his tumultuous life and one posthumously.          
     After a long time the haibun remains in the shadow cone of Japanesse 
literature, it revives miraculously, like Phoenix bird. The Haiku Society of 
America gives the signal, which in 1973 gives a definition of this genre 
revived with an undreamed vitality. Three years later, the definition was 
reviewed and it was kept until our days in the following form: “A haibun 
is a terse, relatively short prose poem in the haikai style, usually including 
both lightly humorous and more serious elements. A haibun usually ends 
with a haiku.” Like Basho, the American authors of haibun don’t desire 
an excessive theorization of the genre but they plead to write haibun those 
who have a native talent.  
     Step by step the diffusion of haibun in English literature and especially 
in north-American one takes amplitude. In the article “North American 
Versions of Haibun” published in 1997, in the review “Modern Haiku”, 
Bruce Ross brings some theoretic clarifications sustaining that the syntax 
of the new genre is dominated by the imagines. Ken Jones, another 
American author, considers that haibun is “prose in the style of haiku”. 
That don’t means the classic poem in prose written by poets from 
symbolism to our day but a poetic prose interspersed with haiku. The 
parts of the prose prepare, complete or comment the poems. It is a 
modality which will be assumed also the first Romanian authors of haibun 
present in this anthology. 
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În anul 1999, acelaşi Bruce Ross editează, împreună cu Jim Kacian 
antologia de haibun  “Up against the window”. Un an mai târziu, cei doi, 
cărora li se alătură Ray Rasmussen, înfiinţează prima revistă de haibun, 
“Contemporary Haibun”, ediţia on line  trimestrială, iar  ediţia tipărită cu 
periodicitate anuală. 
     La sfârşitul anului 2007 apare cea de a doua publicaţie on line dedicată 
genului, “Haibun Today”. Editorul, Jeffrey Woodward din Statele Unite 
fiind ajutat de doi corespondenţi, Lynne Rees  pentru Marea Britanie şi 
Patricia Prime pentru Australia şi Noua Zeelandă. Faptul este grăitor de la 
sine. Haibunul  a ieşit din hotarele Statelor Unite, tinzând să se extindă la 
întreg arealul de limbă engleză. 
     În România se scrie  haibun din anul 1991. Publicarea de către Florin 
Vasiliu, în revista  „Haiku” a capodoperei lui Basho, tradusă sub titlul 
“Drumul spre miazănoapte” de către Brânduşa Steiciuc a contribuit la 
informarea şi stimularea creatorilor de haiku pentru abordarea unui gen 
nou, haibunul. Ulterior, poetul Aurel Rău, în timpul când era preşedinte al 
Societăţii Române de Haiku a tradus şi publicat integral în două ediţii, 
urmate la scurt timp una după alta, jurnalele de călătorie ale lui Basho. 
Revistele româneşti de haiku – Albatros, Haiku, Orion, Orfeu şi 
Hermitage – şi-au deschis paginile primelor haibunuri scrise în limba 
română, cele mai bune dintre ele fiind selecţionate în prezenta antologie. 
Influenţaţi deopotrivă de şcoala japoneză clasică de haibun (Basho, mai 
puţin Issa),  ca şi de şcoala americană contemporană, autorii români scriu 
diversificat, merg pe urmele modelelor, dar şi experimentează, inovează. 
În privinţa conţinutului mulţi dintre autorii acestei antologii ţin seama, pe 
măsura talentului lor, de lecţia lui Basho, scriind un haibun, grav, auster, 
care se impune la cei mai dotaţi poeţi, prin simplitate şi sobrietate, dar şi 
prin adâncimea sentimentelor. De la şcoala americană de haiku, autorii 
români au luat în schimb concizia exprimării şi subiecte din domeniul 
cotidianului, inclusiv al faptului banal. Astfel, dacă un jurnal de călătorie 
al lui Basho includea de la câteva zeci de haiku-uri la câteva sute, iar un 
volum de haibunuri al lui Issa conţinea peste 1000 de haiku-uri, autorii 
români, ca şi cei americani au în haibunurile lor, în cele mai multe cazuri 
una, două sau trei haiku-uri iar textele în întregul lor conţin între o sută şi 
trei sute de cuvinte. 

 
 
 
 



 9 

 
In 1999, the same Bruce Ross edits together with Jim Kacian the 
anthology of haibun “Up against the window”. A year later, the two 
together with Ray Rasmussen, set up the first quarterly online edition 
review of haibun, “Contemporary Haibun”and the annual printed edition.  
     At the end of 2007 appears an online publication dedicated of the 
genre, “Haibun Today”. The editor, Jeffrey Woodward is from United 
States and he is aid by two correspondents, Lynne Rees for Great Britain 
and Patricia Prime for Australia and New Zeeland. This fact is eloquent 
by itself. Haibun exceeds the boundary line of the United States tending to 
extend to the whole area of English language.  
     In Romania haibun is written from 1991. Florin Vasiliu has published 
in Haiku review the Basho’s masterpiece translated by Brandusa Steiciuc 
with Roumanian title “Drumul spre miazanoapte” and this fact has its own 
contribution  to the information and stimulation of the haiku creators to 
adopt a new genre, haibun. Later the poet Aurel Rău, when he was the 
president of the Romanian Society of Haiku translated and published in 
two editions the complete travel journals of Basho. The Romanian haiku 
review – Albatros, Haiku, Orion, Orfeu and Hermitage all opened their 
pages to the first haibun written in Romanian, the best of them was 
selected in this anthology. The Roumanian authors write in various 
manners, they follow the models, but also they test, they innovate being 
influenced in the same time by the Japanese classic school of haibun 
(Basho, less than Issa) and the American contemporary school. With 
regard to the content many of the authors of this anthology take Basho’s 
lesson under consideration, in accordance with their talent, writing a 
grave, severe haibun which impose itself at the most talented poets by 
simplicity and sobriety, but also by the deep of the feelings. But from the 
American school of haiku, the Romanian authors take in exchange the 
conciseness of the formulation and quotidian subjects, including the banal 
facts. So, if Basho’s travel journal included haiku in the tens or hundreds 
and Issa’s haibun book included over one thousands of haiku, the 
Romanian authors as the Americans have in their haibun in most cases 
one, two or three haiku and the content of their text has between one 
hundred and three hundred of words.  
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     Deşi aflată încă în etapa de pionierat, de căutări, şcoala românească de 
haibun are deja o seamă de împliniri. Poeţi printre care Laura Văceanu, 
Alexandra Flora Munteanu,  Stela Moise, Valentin Nicoliţov, Ana Ruse 
au publicat sau au în curs de publicare cărţi cu secţiuni de haibun. Prima 
carte integrală de haibun “Casă de vânzare”  de Ioan Găbudean a apărut în 
anul 2003 la Editura „Ardealul” din Târgu-Mureş. Ea a fost urmată de 
volumul lui Petre Flueraşu „Cioburi în noapte”, Editura „Emma”, Orăştie 
– 2007.  În anul 2000 o carte a lui Ion Codrescu, care cuprinde şi haibun a 
fost premiată de Societatea Americană de Haiku. Graţie traducerilor din 
română în engleză, efectuate de Alexandra Flora Munteanu, haibunul scris 
de români a început să fie cunoscut şi peste hotare. De asemenea o parte 
dintre autori şi-au tradus singuri haibunurile si le-au trimis în străinătate 
pentru a fi acceptate spre publicare. Astfel,  „Mielul de Paşti” a fost 
distins cu menţiune de revista australiană „Yellow Moon” iar câteva 
dintre haibunurile antologate au fost publicate în reviste străine tipărite – 
„Modern Haiku”, „Yellow Moon” sau on line: „Contemporary Haibun”, 
„Haibun Today” şi „Wonder Waiku World” (India).   
     Alături de cei 28 de autori români - printre care Şerban Codrin, unul 
dintre cei mai valoroşi scriitori români de haiku şi Marius Chelaru, 
criticul cel mai avizat în domeniu, ne onorează cu prezenţa lor oaspeţi 
străini: Zenovy Vayman şi Bruce Ross (SUA), Angelee Deodhar şi 
Mohammed Fahkrudin (India), Quendryth Young (Australia).  Primii trei 
au vizitat România şi s-au inspirat din frumuseţile ei. Este o dovadă că 
haibunul, ca şi confratele său, poemul haiku, poate constitui punţi de 
legătură între poezia românească şi cea de pe alte meridiane. 
     Cu toate inegalităţile şi imperfecţiunile, inerente oricărei întreprinderi 
de pionierat, sunt convins că antologia de faţă, este mai mult decât o 
promisiune. Ea poate să constituie, cel puţin până la apariţia altei lucrări 
similare, un reper care poate fi urmat sau ocolit, dar nu ignorat. 
  

Vasile MOLDOVAN 
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     Although in the pioneering and searches stage, the Romanian school of 
haibun has already a number of fulfillments. The poets as Laura Vaceanu, 
Alexandra Flora Munteanu, Stela Moise, Valentin Nicolitov, 
 Ana Ruse had published or in process of publication books with haibun 
sections. The first integral book of haibun “A house for seal” by Ioan 
Gabudean was published in 2003 at the publish house “Ardealul” from 
Targu Mures. It was followed by Petre Flueraşu’s book. In 2000 Ion 
Codrescu’s book which contains also haibun was awarded by the 
American Society of Haiku. Thanks to translations from Romanian by 
Alexandra Flora Munteanu, haibun written by Romanian begin to be 
known aboard.  Some authors of haiku have translated their haibun 
themselves and they sent them aboard to be accepted for publication. So, 
“Pascal Lamb” got a distinction from the Australian review “Yellow 
Moon” and some of the haibun anthologized have been published in 
foreign magazines printed – “Modern Haiku”, “Yellow Moon” or on line: 
“Contemporary Haibun”, “Haibun Today” and “Wonder Haiku World”. 
Beside the twenty eight Romanian authors – among there are Serban 
Codrin one of the most meritorious haiku poets and Marius Chelaru, the 
most competent critic in this domain, honors us with their participation 
together with foreign guests: Zenovy Vayman and Bruce Ross from 
(SUA) Angelee Deodhar and Mohammed Frahkruddin(India) and 
Quendryth Young (Australia). Three of them have visited Romania and 
have inspired from its beauty. It is a proof the haibun like the haiku poem 
might be a connection between Romanian poetry and the one on the other 
meridians.  
     With all inequalities and imperfections which are inherently for every 
pioneer’s work, I am convinced that this anthology is more than a 
promise. It may be at last until a new similar work a reference point which 
may be followed or avoided but not ignored.  

 
Vasile MOLDOVAN 

 
English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Cornelia ATANASIU – Bucureşti - România 

 
VORBIM DESPRE UN IMPAS? 

 
     Citeam undeva că, dacă am sta tot timpul cu ochii în carte sau în 
calculator, n-am reuşi să parcurgem decât câteva procente din volumul actual 
de informaţii. Aşa stând lucrurile se pune întrebarea dacă în acel procent 
aflăm ce ne dorim sau doar ce se poate. Şi atunci să ne bucurăm când putem 
împărţi cunoştinţele şi altora. Ele nu pot fi aceleaşi (memoria colectivă) şi nici 
consecinţele lor, ca rezultat al memoriei motrice. Dacă mai adăugăm şi 
efectele memoriei afective... La români se spune ceva despre cocoşul unuia 
care cântă pe gardul altuia. La japonezi, însă, cocoşul semnifică regenerarea, 
vitalitatea. Câţiva dintre marii noştri poeţi au gândit în spirit haiku, aşa cum s-
a menţionat şi-n antologia „Caligrafiile clipei” ediţia I-a (1999) şi a II-a 
(2004). Aceştia au scris poeme fără să respecte însă numărul de silabe. 
Consultând „The World of Learning”, observăm că şi japonezii scriu poeme 
moderne. Poemul japonez este o gimnastică a minţii şi, deşi este o poezie a 
cotidianului, nu trebuie să cadă din starea superioară de poezie. Să „lucrăm” 
sugestibilitatea, ruperea de planuri, contrastele, să marcăm Kigo-ul... Prezenţa 
anotimpului în poemele de inspiraţie japoneză, mi-a amintit de doi bătrânei 
care se plimbau pe alei ţinându-se de mână. El, tăcut, se uita din când în când 
la nişte vrăbii. Ea, romantică, zâmbea tot timpul şi încerca să meargă cât mai 
în grabă. La un moment dat ea zice: „Mai ţii minte? Într-o toamnă însorită ca 
aceasta ne plimbam prin parc. Frunzele cădeau una câte una şi se aşternea un 
covor înaintea noastră. Mă prinseseşi de mijloc şi mergeam agale. Mai ţii 
minte? Atunci m-ai cerut de soţie...” După o pauză mai lungă el întrebă: 
„Şi...şi ...ne-am căsătorit?” Cred că v-aţi dat seama că pauza a fost necesară ca 
să „guste” şi el kigo-ul...Mă gândeam la această povestioară de câte ori se 
încing discuţiile la noi, când vorbitorii cred că deţin secretul. Toţi ştiu tot. 
Vecinii lor, nu. Repet: nu se pune „totul pe tavă”. Doar se sugerează. Şi noi 
românii gândim tăcerea aşa, ca Brâncuşi: 

 
Păsări către cer 

adunându-i pe ceilalţi – 
la Masa Tăcerii 

sau 
Expune Brâncuşi – 

statuile lui cântă 
cu spaţiul din jur 
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Cornelia ATANASIU – Bucharest – Romania 

 
DO WE SPEAK ABOUT A DEADLOCK? 

     I read somewhere that if we keep our eye on books or calculators we can 
succeed in registering only some of the present volume of information. In the 
case we ask a question if in this we learn what we wish or it is possible. And 
then we may be happy to impart the knowledge to the others. They can’t be 
the same (the cognitive memory) and their consequences as a result of the 
motric memory. If we add the effects of the affective memory. To the 
Romanians there is a saying in connection with someone’s cock signifies 
regeneration, vitality. Some of our great poets thought in the haiku spirit, as it 
was mentioned in the anthology: “The While Calligraphs” 1st edition (1999) 
and the II nd (2004) and they wrote poems without respecting yet the syllables 
number. Consulting the “World of Learning” we notice that some Japanese 
people write modern poems. The Japanese poem is form of mental gymnastics 
and also daily poetry; it mustn’t fall from the superior estate of poetry. Let’s 
use suggestibility, tearing of plans, contrasts, let’s mark the kigo…The 
presence of the season word in the poems of Japanese inspiration reminds me 
of the two old people who walked hand in hand in alleys. He the silent tone 
looked time to time at some sparrows. She, a romantic, smiled upright. At one 
moment she said: “Do you remember? One sunny autumn such as this one we 
walked through the park. The leaves fill one by one and a carpet appeared in 
front of us. You supported me and we walked slowly. Do you remember? You 
asked me to be your wife”. After a long break he asked: “And…and… have 
we married?” I think you realized the break was necessary for him “to taste” 
the kigo, too… I think over this story as many times the talk breaks out when 
the speakers believe they know the secret. Everybody knows everything. 
Their neighbors, not. I repeat: everything isn’t on a tray. Only it is only 
suggested. And we, Romanians consider the silence as Brancusi did: 

 
Birds towards the sky 
gathering the others 

at The Silence Table 
or 

Brancusi exhibits- 
this statues sing 

with the surrounding space 
 

English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Corneliu ATANASIU - Bucureşti – România 
 

PE ŢĂRM 
 
      Urc fără grabă faleza. O linişte blândă, răcorită uşor de briză. Iarba 
deja uscată, de un galben murdar se întoarce în culoarea pământului. 

  
   Cicoare şi maci 
în iarba prăfuită – 

faleza înaltă 
 

     I-am zărit pe acoperiş. Un număr indecis. Vreo cinci-şase. Stăteau. Ca 
şi olanele. Decoloraţi şi resemnaţi ca şi ele. Arşi de soare. Vizitaţi de 
adierea dinspre mare. Doar ea lucea în apropiere. Sfidând ariditatea. 
Priveau parcă halucinaţi de un miraj spre apă. Timpul s-a oprit. Totul era 
vechi – dintotdeauna Marele Proiectant îi aşezase unde le era locul. La fel 
de minerali ca şi olanele.  

Sus pe cornişă 
pescăruşi nemişcaţi – 
casa cu olane 

 
     Am coborât apoi şi-am mers îndelung prin apă. Cu tălpile goale prin 
valurile ce spălau plaja. Plescăind parcă deprins cu o anume voluptate 
contemplativă, cu bucuria trupului prins în reverie. 
     Plaja aglomerată – rămasă în urmă. Sunete stinse mai pluteau în derivă 
pe undele vântului. Şi valul îşi rostea fermitatea la întâlnirea mirată cu 
ţărmul.  
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Corneliu ATANASIU – Bucharest – Romania 
 

ON THE SHORE 
 
     I’m climbing up leisurely the cliff. There is a mild silence, easy cooled 
by the breeze. The yellow-dirty grass dried turns into colour of the earth.  

 
Chicory and poppies 
in the dusty grass – 

high cliff 
 

     Suddenly, I saw them on the roof. There are an uncertain number. 
Some five or six. They stand motionless. Like tiles. Discoloured and 
resigned like them. Burnt by the sun. Visited by the breeze from the sea. 
Only it shone near by. Defying aridity. They seemed attracted by a mirage 
to the water. The time stopped. All has always been old. The big Designer 
put them in their place. They were as mineral as the titles.  

 
Up on the cornice 

motionless seagulls – 
the house with titles 

 
     I came down then and went through the water for a long time. Bare-
footed through the waves that were laving the beach. Camping as 
experienced with a certain contemplative delight, with the joy of the body 
caught in reverie. 
     The crowded beach – staying behind. Extinguished sounds were 
floating in drift of wind. And the wave was uttering its firmness at the 
amazed encounter with the shore 
 

English version: Corneliu ATANASIU 
 
 
 
 
 



 16 

 
Nicolae ATANASIU – Bucureşti – România 

 
LA CONSTANŢA 

 
     Goneam cu maşina pe autostrada Soarelui pentru ca soţia să nu piardă 
prezentările de carte din cadrul “Colocviului Naţional de Haiku”, din 
această toamnă de la Constanţa. Tot drumul a plouat torenţial. La Colegiul 
Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, lucrările se desfăşurau în 
acelaşi climat cu care participanţii erau obişnuiţi: dezbateri susţinute 
despre forma, structura, mesajul micropoemelor în stil japonez. În pauză 
discutăm despre una, despre alta. Le povestesc doamnelor despre locuri şi 
obiceiuri din Japonia, aşa cum le-am perceput eu. Un poet mă întreabă ce 
mi-a plăcut mai mult la Kyoto. Ce să spun mai întâi? Reşedinţă imperială 
între secolele VIII-XIX, Kyoto este unul dintre cele mai vizitate locuri din 
Japonia. Are castele, sute de temple şi altare pe care patina timpului le-a 
transformat într-un vast şi impresionant muzeu sub cerul liber, unde nu 
ştii ce să admiri mai întâi – magnifice opere de artă religioasă şi laică sau 
ineditele rezolvări ale structurilor de rezistenţă ale construcţiilor, care 
dăinuie de sute de ani într-o zonă seismică deosebit de activă. Paza contra 
incendiilor este asigurată şi în prezent de numeroase echipe de voluntari, 
în special pe timpul nopţii.  

Spre Kiyomizu 
vântul plimbă petale – 

poarta ascunsă 
 

     Atât localnicii cât mai ales vizitatorii sunt fascinaţi de celebrele 
HANANI, care se organizează cu ocazia înfloririi cireşilor: SAKURA – 
cântec şi floare. Amintiri, de acolo. Aici poeţii continuă să-şi expună 
părerile, fac planuri pentru viitor, scriu dedicaţii. Este o atmosferă caldă în 
care te simţi imediat integrat. 

Miros de gutui – 
simpozion de haiku 

la Marea Neagră 
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Nicolae ATANASIU – Bucharest – Romania 
 

AT CONSTANTZA 
 
     I ran with my car on the Sun Avenue for my wife not to lose the book 
presentations at the “National Colloquium of Haiku” in Constantzam this 
autumn. All the way it rained. At the “Constantin Brătescu” National 
Pedagogic College the papers delivered in the same atmosphere with 
which the participants were used: debates sustained about the form, 
structure, message of the micropoems created in Japanese style. In the 
break we talked about places and customs in Japan, as I have understood 
them. One poet asks me what I enjoyed most in Kyoto. What shall I say 
first? The imperial residence between VIII-XIX centuries Kyoto is one of 
the most visited places in Japan. It has castles and hundreds of temples 
and shrines which the tine passing transformed into a vast and impressive 
museum under the open air, where you don’t know what to admire first 
magnificent and laic works or inedited solving of the resistant structures 
of the buildings which last of hundreds of years in a very active seismic 
area. The protection against the fires is ensured presently by numerous 
equips of volunteers especially, during the night time. 

 
To Kiyomizu 

the wind moves the petals – 
hidden gate 

 
     Both inhabitants and especially the visitors are fascinated by the 
famous HANANI which is organized with the blossoming of cherry – 
trees: SAKURA – song and flower, souvenirs, from there. Here the petals 
go on expressing their opinions, make plans for future, they write 
dedications. It is a warm atmosphere where you feel immediately 
integrated. 

Quince smell – 
haiku symposium 
at the Black Sea 

 
 

English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Jules Cohn BOTEA - Bucureşti – România 

 
AM FOST LA EFES 

 
     Din Kusadasi, de la marea Egee, am plecat în zori. Mergeam spre Efes, 
mitic oraş din Asia – Orientul Mijlociu. Cândva mare port, l-au îndepărtat 
de mal aluviunile. A fost ocupat de greci, de perşi, de romani, dar a 
rezistat. Mergeam în soare, pe strada principală, admirând uimiţi foste 
palate, temple, fântâni, arcade, zeci de coloane cu capiteluri ionice sau 
dorice. Oraş mort, pustiu, ce reînvie cu greu în mintea noastră.  

 
Singure făpturi 

care mai apar pe străzi, 
sunt doar turiştii 

 
     Îţi imaginezi oraşul plin de viaţă, oameni mulţime, teatru şi atleţi, 
„pâine şi circ” sau poate pumnal ...otravă... 
     Îţi imaginezi sclavii ce au ridicat temple, palate şi biciul care 
atotputernic şi dur ridica ziduri. La capăt de drum, biblioteca lui Celsus, 
impresionantă. Faţadă mare, clădire cu un etaj, arcuri şi coloane. Aici a 
trăit şi marele Heraclit, filozof antic. Ne plimbăm încet pe drumul de 
marmoră, ce ducea în port. În dreapta teatrul cu o capacitate de douăzeci 
de mii de locuri. Stai şi te gândeşti la acest imens teatru, care odată... 
Ieşim din fostul oraş, sub soarele arzător, cu un singur gând: 

 
Curge continuu 

istoria ca şi apa – 
Pietrele rămân 
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Jules Cohn BOTEA – Bucharest – Romania 
 

I WAS AT EFES 
 
     At daybreak we depart from Kusadasi to Egee Sea. We go to Efes, a 
mythical town in Asia – Middle Orient. Once it was a great seaport, now 
the alluvia take off it from the shore. It was conquer by Greeks, Persians 
and Romans, but it has resisted. We go in the sun, on the main street, 
admiring palaces, temples, fountains, archways, tens of columns with 
ionic or doric chapters. It is a dead, desolate town, which revive with 
difficulty in our mind.  

Single creatures 
that appears on the streets, 

only the tourists 
 

     You can imagine the town full of life, peoples, theatres and athletes 
“bread and circus” or maybe dagger… poison.  
     You can imagine the slaves that built temples, palaces and the 
omnipotent and pitiless scourge built walls. At the end of the road, we 
saw the impressive Celsius’s library. It has a great façade. It was a one-
storey building, archways and columns. Here has lived also the great 
Heraclit, an ancient philosopher. We walked slowly on the marble road to 
the seaport. On the right side the theatre with a capacity of 20 thousand of 
inhabitants. We thought at this huge theatre which once… 
We go out from the old town, under a burning sun, with a single thought: 

 
Flow continuously 

the history like the water – 
the stones remain 

 
 

English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Ioana BUD – Constanţa – România 
 

UN BUCHET DE LILIAC 
 
     Am vie în minte - de parcă aş privi o fotografie - ultima zi de vineri a 
lunii mai 2002, când, în ora de dirigenţie, îmi urmăream elevii care aveau 
de terminat o sarcină, în vederea achiziţionării ultimului număr al revistei 
clasei a VIII-a C (clasa mea) - "Revista Noastră". Îndată ce am intrat în 
clasă, după salutul de rigoare, copiii mi-au oferit un superb buchet de 
liliac alb : 

În fiecare an, 
răscolindu-mi amintirile, 

liliacul alb 
 

     Miroseam cu nesaţ florile liliacului, cu buzele lor întredeschise din 
muguri şi simţeam cum mă îndeamnă la contemplaţie şi la meditaţie... 
Fiindcă înmugureşte şi înfloreşte an de an, floarea nu are vârstă aşa cum 
nicio vârstă în an - pentru mine – generaţiile de elevi cărora le-am călăuzit 
paşii prin şcoală, prin viaţă... ? De unde să ştie copiii ce gândeşte 
profesorul, dirigintele de la catedră ? Realizam că este foarte aproape 
clipa în care nu vom mai fi, zilnic, împreună, la şcoală. Mă simţeam ca la 
un examen şi mă străduiam din răsputeri s-arăt că nu sunt emoţionată: 

 
Elevi, în bânci, scriind, 

pe catedră liliac – 
profa-i priveşte 

 
     Mă uit la ei, dar gându-mi le vorbeşte. Îmi pare tare rău că ne vom 
despărţi, dar – paradoxal - şi bine. Acest sfârşit este un nou început şi 
pentru voi, fiindcă veţi trece într-un ciclu şcolar superior, ceea ce mă 
bucură, dar şi pentru mine, fiindcă voi sunteţi ultima mea generaţie de 
elevi din viaţa de profesor. Ce mult v-am iubit! Chiar şi când m-aţi mai... 
supărat. Să nu uitaţi niciodată să vă bucuraţi din orice, pentru orice, să fiţi 
optimişti, ca să puteţi reuşi printre capcanele vieţii. Dragi copii, pentru 
mine sunteţi apa vie din fântâni vrăjite, de poveste; m-aţi împiedicat să-
mbătrânesc. Vă mulţumesc şi-n gând pentru liliacul alb oferit - ştiţi că-mi 
place foarte mult.  
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Ioana BUD – Constantza – Romania 

 
A BUNCH OF LILAC 

 
     I still have in mind as I would look at one photo- the last Friday of 
May 2002, when I was at the educational class I looked attentively at my 
pupils, who had to finish a task for editing the next number of the class 
review "Our Review". As I entered the classroom after the greeting the 
pupils offered me a splendid bunch of white lilac: 

 
Every year 

rummaging my memories – 
the white lilac 

 
     I smelled the lilac flowers greedily, with their lips half-opened out of 
buds and felt how they invite me to contemplation and meditation. 
Because the flower burgeons and flourishes every year, it has no age as no 
age have -for me- the pupils , generations of pupils who I guided their 
steps through school, life… 
Where could the children know what the teacher, the class master thinks 
from the teacher’s desk? I realized the moment is very close when we 
won’t be together daily, at school. I felt myself as in front of an exam and 
I endeavoured to show I am not emotioned: 

 
Pupils, in desks writing, 

on the desk lilac – 
teacher’s looking at them 

 
     I looked at them." I regret in a way our separation but paradoxally, on 
the other side, not. This end means another beginning either for you 
because you will enter another superior schooling cycle and this I enjoy 
and for me because you are my last generation as a teacher. How much 
I’ve loved you! Even when you made me angry. Don’t ever forget to 
enjoy everything, to be optimistic in order to succeed among the life traps. 
Dear pupils, for me you ate the vivid water in the magic fairy fountains; 
you impeded me to grow older. I thank you in my thought for the white 
lilac offered -you know I like it very much”.  
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Fereastra clasei se izbeşte evident de perete, din cauza furtunii iscate din 
senin, trezindu-mă din reverie. Mă ridic de la catedră ca să închid 
fereastra şi îmi atrage atenţia vegetaţia din faţa blocului de lângă şcoală. 

 
Îndrăgostită, 

viţa cucerind teiul 
creangă cu creangă 
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The classroom window struck violently on the wall because of the storm 
begun in a moment awakening me of the reverie. I get up from the 
teacher’s desk to shut it and the vegetation in front of the block by the 
school draws my attention: 

 
In love 

the vine conquering the lime-tree 
branch with branch 

 
 

English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Marius CHELARU – Iaşi - România  

 
CULOAREA TĂCERII 

 
     Coasta dealului era plină de amintiri. Unele înmugurite, de pe când 
eram copil, mă aşteptaseră ani lungi să mă întorc să le stropesc cu privirile 
mele sau să le dărui din nou răsuflarea mea. Într-un loc, pe un colţ de 
piatră, sub un copac tăiat de mult, şedea umbra acelei zile în care o 
auzeam pe mamaia strigându-mă. La câţiva paşi, era o căpriţă care nu mai 
crescuse, de când văzusem cum soarele îmbrăca în depărtare vârful 
Ceahlăului, obosit de peste zi. Am închis ochii şi acel amurg s-a ascuns 
sub genele mele. 

Din mine la cer 
lunecă tăcerea ca 
lacrimi în suflet 

 
     Acum ştiu că amintirile înseamnă şi tăcere, şi bucurie, şi călătorie. 
Altfel de călătorie, nu cu pasul, ci cu spiritul. Azi am ales tăcerea şi 
călătoria. Călătoria înapoi în sufletul meu dinainte de a fi altceva decât 
copil, printre zilele acelea în care păşeam la braţ cu întâmplările din care 
timpul nu putea să muşte, pentru că nu ştiam ce înseamnă dinţii timpului. 

 
Dinţii timpului 

încolţind în trupul meu 
muşcă tăcerea 

 
     Peste deal, departe, şatra pleacă cântând spre Zece Prăjini. Parcă-l văd 
pe Cărăbuş, căruia nevasta i-a născut în faţa casei mamaiei un prunc 
sănătos şi vioi, cum cară ceaunul acela mare, făcut cu inimă bună, pentru 
noi şi doar pentru noi. În el fierb acum toate zilele care s-au dus de atunci, 
şi aburii lor urcă în norul de lângă inima mea, acoperind o clipă chipul lui 
Moş Stan, cum îmi povestea despre prizonieratul din Siberia, despre şirul 
de oameni din neamul meu care se duseseră în ceruri în război sau la 
răscoală. 
     O altă zi de demult răsuflă adânc şi norul se risipeşte, lăsând locul unui 
stol de porumbei, cu pene din genele tatălui meu, care se aşezau pe 
acoperişul casei. 
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Marius CHELARU– Iaşi – Romania 
 

THE COLOUR OF SILENCE 
 

     The side of the hill is full of memories. Some of them in bloom, ever 
since I was a kid, they had been waiting for me to come back and to 
sprinkle them with my look or to offer them my breath. In a certain place, 
on the edge of a stone, under a tree cut a long time ago, there was lying 
the shadow of the day in which I would hear granny calling me. Within a 
few steps there was a deer that grew up no more ever since I had seen the 
sun falling down in the distance over the peak the Ceahlau Mountain, 
tired with the day’s hard work. I closed my eyes and that sunset hid under 
my eyelashes. 

from inside of me to the sky 
silence is slipping like 

tears in the soul 
 

     Now I know that memories stand for silence and joy and journey too. 
A different kind of journey, not a step by step journey, but a spiritual one. 
Today I chose the silence and the journey. The regressive journey inside 
of my soul before being nothing else but a mere child, among those days 
in which I was walking arm in arm with the happenings from which time 
couldn’t bite, as I didn’t know what the teeth of time meant. 

 
the teeth of time 

germinating in my body 
are biting silence 

 
     Beyond the hill, far away, the Gypsy camp is singing and heading for 
The Ten Poles. It seems to me that I see Cărăbuş, whose wife has borne a 
lively and healthy child in front of my granny’s house, carrying that big 
cast iron kettle, made by a kind hearted man, for us and only for us. It is 
in it that I boil all the days gone by ever since, and the steam is soaring up 
in that cloud next to my heart, covering for a while Uncle Stan’s face, 
who was telling me about his captivity in Siberia, about many of my 
relatives who had gone to heaven to war or to rebellion. 
     Another gone-by day is taking a deep breath and the cloud is vanishing 
into the air, making room for a flock of pigeons with feathers from my 
father’s eyelashes that would stop on the roof of the house. 
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Hulubul şade 

pe inima mea pruncă 
tăcere-uguind 

 
     Atunci nu ştiam ce înseamnă dinţii timpului, dar acum ştiu, şi ei mă 
dor când mă apasă pe această amintire pe care atâta vreme am lăsat-o 
acolo, la marginea tăcerii, să mă aştepte. Deschid ochii, deschid şi inima 
către azi. Şi dealul pleacă să mă aştepte acolo, la marginea tăcerii. 
Culoarea tăceri se estompează. 
     Oraşul se prăvăleşte peste mine, azi, acum, grăbit, flămând de timp şi 
de oameni. 
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      The dove is sitting 

on my baby heart 
humming silence 

 
     Then I didn’t know what the teeth of time meant, but now I do, and 
they hurt me when they press me on this memory that I left there to wait 
for me at the edge of silence for such a long time. I open my eyes, I open 
my heart too towards today. And the hill is going to wait for me there, at 
the edge of silence. The colour of silence is fading away. 
      The town is collapsing over me, today, in a hurry, hungry of time and 
people. 
 

 
English version: Marius CHELARU 
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Şerban CODRIN – Slobozia – România 
 

HAIJINUL 
 
     Taifun, ciclon, vijelie, uragan, vântul nostru cel de toate amărăciunile 
cutremură pereţii de hârtie, se năpustesc talazuri de forma sfărâmată a 
munţilor. Sub ape, vârtejuri se răsucesc asupra mâinilor mele caligrafiind 
pe fâşie îngustă câteva semne umile. 

 
 

Mare-n furtună – 
linişte-n cimitirul 

marinarilor 
 

     Nu ştiu când se limpezeşte în fereastră negrul de fum, încât eu însumi 
îmi devin străin o dată cu zorii, descoperindu-mă într-atât de singur după 
uragan, vijelie, ciclon, taifun... 
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Şerban CODRIN – Slobozia – Romania 
 

HAIJIN 
 

     Typhoon, cyclone, storm, hurricane, the wind of all our griefs shakes 
my paper walls. Billows looking like underwater mountains rush out; 
whirlpools twist over my arms, writing on a thin strip of paper a few 
humble signs. 

Sea at storm 
quiet in the sailors’ 

graveyard 
 

     I don’t know when the black smoke clears away in the window, so that 
I become a stranger to myself all at once at dawn, finding myself so 
lonely after the hurricane, storm, cyclone, typhoon…. 
 

 
English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Magdalena DALE – Bucureşti – România 
 

ORA CEAIULUI 
 
     Mă uit la licoarea caldă de culoarea chihlimbarului din ceaşcă... Are un 
gust uşor amărui.  

Chihlimbar lichid 
cu uşor gust amărui, 

samovarul plin 
 

     Îmi amintesc de ceremonia ceaiului în cadrul căreia se pune accentul 
pe arta de a lăsa să se intuiască  ceea ce nu se îndrăzneşte a se destăinui. În 
această taină veche doar personajele sunt noi. Împărţim aceeaşi ceaşcă 
fără toartă.  O ţin în căuşul palmelor şi urmele buzelor mele rămân pe 
marginea porţelanului. Nu folosesc chakin-ul pentru a le şterge. Urmăresc 
în tăcere cum buzele tale se aşează uşor pe marginea ceştii peste urmele 
mele. Închid ochii şi tac. Nu mai este nimic de spus. Au vorbit aburii 
înmiresmaţi din vechiul vas de porţelan...  

 
Doar între noi doi 
aburii înmiresmaţi, 

aceeaşi ceaşcă 
 

     La plecare, observ că în jurul nostru ceilalţi servesc ceai cu miere şi 
prăjiturele. Noi am preferat ceaiul simplu cu aromă pură şi gust uşor 
amărui. Aşa cum este viaţa uneori!     

 
Samovarul gol 
şi gustul stăruitor 

dulce amărui 
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Magdalena DALE – Bucharest – Romania 
 

A CUP OF TEA 
 

     I look at the tea cup fill with savory warm drink… It has the color of 
amber and a little bitterish taste. 

 
Liquid amber 

with gentle bitterish taste 
a full samovar 

 
     I remember the Japanese tea ceremony, when is important to intuit 
what we don’t dare to say.  In this old mystery only the personages are 
new. We share the same earless cup of tea. I hold it in the goblet of my 
palm and the marks of my lips remain on the brim of the porcelain. I don’t 
use chakin to wipe them. I follow silently how your lips settle down over 
my marks. I close my eyes and I keep silent. It is nothing to say. From the 
old porcelain, the fragrant vapors spoken instead of us….   

 
Only between us 

these fragrant vaporous, 
the same cup 

 
     At the departure I observe the others around us, they drink tea with 
honey and little cakes. We preferred the simple tea with pure fragrance 
and the taste little bitter. Such is life sometimes!  

 
an empty samovar 

the persistent sweet 
and bitterish taste 

 
 

English version: Magdalena DALE 
 
 
 
 



 32 

                      
                            Magdalena DALE – Bucureşti – România 

 
ULTIMUL ANOTIMP 

 
     M-a impresionat povestea lui...Un om ajuns la vârsta senectuţii, faţă în 
faţă cu el însuşi în deplină singurătate. Copiii s-au dus demult la casele 
lor, iar soţia a plecat de curând pe drumul fără întoarcere. Îl despart de sat 
3 km de drum pietruit. Înainte obişnuia să meargă să stea la un pahar de 
vorbă la cârciuma din sat, acum însă nu-l mai ascultă picioarele. Din 
cauza hipoacuziei este şi mai izolat. Îşi aprinde în fiecare zi pipa din jarul 
inimii lui însingurate şi se aşează pe stiva de lemne de construcţie din faţa 
casei. Speră ca în pătratul de ceas cât durează pipa lui, va trece cineva să-i 
dea bineţe. 

Aprinde pipa 
din focul inimii; 

însingurare 
 

     Aşteaptă învăluit de fum, înceţoşat de viaţă şi de vârstă. Este o 
singurătate apăsătoare, amară, deoarece nu vine numai din interior ci şi 
din afară ca să-l îngroape într-un mormânt al tăcerii. Iubesc tăcerea care 
umple de vibraţii spaţiul dintre două suflete care se ţin de mână, dar cred 
că ea devine de nesuportat într-o solitudine atât de adâncă.  

 
Stiva de lemne 

în razele soarelui; 
fumul din pipă 

 
     Aş vrea să mă pot transforma într-o pasăre care să se aşeze măcar din 
când în când pe stiva de lemne ca să-i ţină de urât...Sau măcar o rază 
blândă de soare care să-i mângâie cutele obrazului trist. Pipa este singurul 
tovarăş de viaţă care i-a rămas aproape în mod constant şi poate singura 
plăcere de care se va bucura până la sfârşit. Gândul meu către el va fi 
fluturele alb ce se va aşeza cuminte pe mâna asprită de muncă. Nu are 
cum să-l vadă, dar oare îi va simţi adierea blândă a aripilor ca să nu se mai 
simtă atât de singur? Deschid fereastra pentru a lăsa fluturele să zboare... 
                                              

    în podul palmei 
asprite de muncă... 

un fluture alb 
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Magdalena DALE – Bucharest – Romania 
 

THE LAST SEASON 
     I was moved by his story… A man who had arrived at his old age, face 
to face with him in deeply loneliness, he lives by himself. A long time ago 
the children left his home for their own home. Lately his wife departed on 
the path of no return. The cobbled road to the village has three kilometers 
long. Once he used to settle down to drink with somebody in the village 
pub, but now because of his disease he shuffles and it is difficult for him 
so that he is a more sound proofs man. Every day he lights his cigarettes 
from the embers of his lonely heart and sits on bundle of wood in front of 
his house. He hopes that he finishes smoking, somebody will come to say 
him hello. 

He lights his pipe 
from the fire of his heart; 

on one’s lonesome 
              

     He is waiting wrapped by smoke, blurring by the life and the years. It 
is an overwhelming and bitter loneliness, because it is not coming from 
him but also from the others and buries him in a tomb of silence. I like the 
silence which fills with vibrations the space between two souls which are 
close, but I thing it becomes insupportable in a deeply loneliness.  

     
Wooden bundle 

drown in the bath sun; 
smoke of the pipe 

        
     I wish I could become a bird which sometimes sits down near him on 
the bundle of wood to accompany him... Or maybe only a soft ray of sun 
which caresses the wrinkles of his sad face. The pipe is his single partner, 
which constantly remained close to him, and maybe the single pleasure 
which makes him happy in the end of his day. A white butterfly will be 
my thought to him, which will nestle in his hand made rough by hard 
work.  He can’t see it, but I wonder if he will feel its soft breeze of its 
wings and may be won’t feel so lonely. I open the window to let fly the 
white butterfly… 

A white butterfly 
in the hollow of the hand 

hardened by work 
 

English version: Magdalena DALE 
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Angelee DEODHAR – India  
 

TREZIREA 
 

     În fiecare dimineaţă la ora 4,00 mă trezesc într-o agitaţie lăuntrică şi 
începe o nouă zi. În tihna zorilor aerul este rece şi frunzele sunt 
nemişcate. Şi păsările sunt liniştite iar traficul încă nu-mi tulbură 
gândurile. După câteva momente de recunoştinţă cobor din pat, o frânare, 
o zvâcnire a durerii ascuţite mă străpunge în partea stângă şi mă încovoaie 
în pat, aşteptând să treacă. Răsuflând adânc încerc să uşurez durerea 
concentrându-mă la sunete. Păsările matinale îşi încep tentativa de a se 
chema, un cal şuieră, greierii încep deodată revărsarea cântecului apoi 
chemarea la rugă a muezinului... mă îndepărtează de durerea mea, ascult 
cucul indian. Astăzi este mai devreme decât în mod obişnuit. Păsările 
mynah, ciorile şi privighetorile sunt toate în conversaţie ca şi oraşul care 
se trezeşte. Semnalul omului cu lapte, şi zgomotul traficului se retrag 
încet. Chinuitoarea durere se atenuează ca o nălucă în corpul meu şi mă 
aventurez să-mi fac singură o cană de ceai. 
 

furtună cu grindină – 
diagnosticul doctorului 

o piatră la rinichi 
 

 
Romanian version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Angelee DEODHAR – India  
 

AWAKENING 
 

     Each morning at 4 a.m. I awaken to an internal alarm and another day 
begins. In the predawn quiet the air is cool and the leaves are still. The 
birds are quiet too and the traffic does not yet intrude into my thoughts. 
After a few moments of thankfulness as I get out of bed, a dragging, sharp 
shooting pain stabs me in the left flank and I double over on the bed, 
waiting for it to pass. Breathing deeply, I try to ease the pain by 
concentrating on the sounds. The dawn birds start tentative practice calls, 
a three wheeler whizzes by, crickets start a sudden outpouring of song and 
then the muzzein's call…once distracted from the pain in my side I listen 
for the koel. Today it is later than usual. The mynahs and crows and 
bulbuls are all in conversation as the city wakes up. The whistle of the 
milk man, traffic sounds and slowly it recedes, the excruciating pain dulls 
to a horseshoe shaped ache in my side and I venture to get up to make 
myself a cup of tea. 
  

hail storm – 
the doctor diagnosis 

a kidney stone 
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Emilia Dumitrescu – Bucureşti – România 

 
ARIPI  DE-AŞ AVEA... 

 
     În decembrie 1984 eram de gardă, în secţia de copii a Spitalului de 
Boli Infecţioase – Colentina, în prezent Institutul de Patologie Infecţioasă 
Prof. De. „Matei Balş”, din Bucureşti. Părea o gardă liniştită: dimineaţa 
internasem trei cazuri grave, de la spitale din provincie. Acum sub 
tratamente copiii erau în afara oricărui pericol. 
     În acel sfârşit de an mă gândeam cu nostalgie, că de aproape 30 de ani, 
lucrasem în această secţie – cea mai mare din  spital – cu 300 de paturi. O 
construcţie solidă cu trei nivele, care avea la parter amfiteatrul, pentru 
cursurile universitare şi raportul zilnic de gardă. Tot la parter se aflau 
farmacia, biblioteca şi serviciul de radiologie, iar la demisol, serviciul de 
internări cu intrări separate, pentru diferitele afecţiuni contagioase. 
Aceasta din urmă funcţionează şi azi.  
       În toţi aceşti ani, m-am confruntat în gărzi cu multe situaţii dificile, 
disperate, transferate de la spitale mici, insuficient înzestrate. Copiii erau 
însoţiţi de mame copleşite de oboseală şi de spaimă. Într-o noapte s-a 
internat un nou-născut, transferat de la o maternitate din Bucureşti cu 
diagnosticul: septicemie dublă cu salmonella şi colipatogen. În timp ce-l 
examinam, mama m-a întrebat cu disperare: „Doamna doctor, mai e vreo 
speranţă? Acest copil este pentru mine Iisus Christos!” „Aa, da!”. Am 
răspuns oarecum surprinsă. „Desigur se va face bine!”.  
       Observasem între timp că era nou-născut, dezvoltat normal, care, deşi 
febril, respira liniştit şi era bine colorat, iar noi aveam în secţie tot ce era 
necesar pentru asemenea cazuri. De altfel îmi dădeam seama că am avut 
mult noroc în gărzi, încât adesea a doua zi, în raport scriam în final 
„predau secţia fără nicio pierdere!”. 
       Pe la ora 2, m-a trezit din reverie o asistentă de la laboratorul de 
bacteriologie. Cu o figură plânsă şi înfricoşată, mi-a spus printre suspine, 
că Mirela, o colegă de laborator, era internată de 24 de ore, în stare foarte 
gravă, la maternitatea spitalului Cantacuzino din Bucureşti. 
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Emilia Dumitrescu – Bucharest – Romania 

 
IF ONLY I HAD WINGS 

 
     On December 30th 1984 I was at the children’s station in the Colentina 
Infectious Diseases Hospital – nowadays called the “Matei Bals”, 
Infectious Pathology Institute. It seemed to be a quiet night of duty; in the 
morning there had been hospitalized three tough cases, transferred from 
other hospitals outside Bucharest. Now that they were under treatment the 
children were out of danger and, anyway, there were also on duty a 
secondary doctor and some capable nurses. At the end of that year I was 
experiencing nostalgia at the thought that I had been working in that three 
hundred bed station, the biggest in the whole hospital, for almost thirty 
year. It was a solid building, on three levels; at the ground floor was 
located the lecture room, where took place the universitary courses and 
the daily duty reports. Also at the ground floor could be found the 
Pharmacy, the Library and the Radiology Service of the hospital. At the 
semi-basement was located the hospitalization services, with separate 
entrances for the various contagious diseases. 
       All these nights that I had been on duty I had faced many difficult, 
even desperate, situations: children transferred from small, poorly 
equipped hospitals, together with scared and tired mothers. 
       One night came in a newborn, transferred from a maternity in 
Bucharest; the diagnosis: double septicemia with salmonella and coli 
pathogen. While I was examining him, his mother asked me desperately: 
“Doctor, is there any hope left? This child is like Jesus Christ for me!” 
“Of, really?”, I asked, rather surprised. “Of course he’ll be alright!” 
Meanwhile I had noticed that he was a normally developed newborn, 
feverish, but well coloured and breathing peacefully. Also, we had all the 
equipment necessary in such cases. It was quite clear that I had been very 
lucky while on duty, since the next day I was writing in the end of my 
report – now I am handing over the station without any losses. At 2 p.m. a 
nurse from the bacteriology lab interrupted my thinking. While sobbing 
she told me that a colleague from the lab, Mirela, had been hospitalized 
24 hours ago in bad condition at the Cantacuzino Maternity in Bucharest.  
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     O cunoşteam pe Mirela – o fiinţă vrednică, modestă, mereu amabilă, la 
32 de ani, avea 3 copii între 2 şi 5 ani. Diagnosticul ei era: sarcină în luna 
a treia, cu tentativă de întrerupere, stare de şoc, nu răspundea la tratament, 
deşi era conştientă. Situaţia era disperată, pentru că medicii de gardă erau 
cu mâinile legate. Nu aveau voie să intervină decât cu avizul procurorului 
delegat, care aproba actul chirurgical, numai în caz de hemoragie gravă. 
Acesta, conform decretului 770/1966, obliga femeile să nască 5 copii. În 
cursul nopţii am avut permanent legătura cu maternitatea, prin telefon şi 
prin surorile de secţie care, pe rând se duceau s-o vadă. La miezul nopţii 
era în comă. Spre ziuă încetase din viaţă. Era un caz din nenumăratele 
sacrificii umane datorate unei legi născute din ignoranţă, orgoliu şi tiranie. 
Am plecat spre casă târându-mi paşii, sub o imensă apăsare: luasem parte 
la pierderea unei fiinţe omeneşti, fusesem alături de colegii din 
maternitate şi de chinul lor, în faţa neputinţei de a-şi face datoria. 
Mergeam ca un robot prin ger, în iarna vânătă, fără zăpadă. Visam nisipul 
cald al verii, undeva la mare, în singurătate, departe de atrocităţile lumii în 
care trăiam. Atunci am gândit: 

Aripi de-aş avea 
aş pribegi în zări, 

cuib să-mi fac în pustiu 
 

     Acasă, în bucătărie, încercam să-mi adun minţile, să pun în ordine cele 
ce pregătisem pentru întâmpinarea Anului Nou. Nu a trecut mult timp şi 
pe uşa dinadins deschisă a intrat bunica Anca, o vecină care la 80 de ani 
îşi păstrase inteligenţa şi înţelepciunea. Avea un fel numai al ei, de 
blândeţe a inimii. De mulţi ani o îngrijeam, iar ea mă adoptase de la 
început, rugându-mă să-i spun „bunică”. S-a aşezat, a stat un timp în 
tăcere, apoi s-a dus în salonaş, unde adeseori stăteam la taifas. Deodată 
mă cheamă cu glas vesel: „Fata mea, fata mea! Te caută cineva la 
fereastră”. M-am întrebat cine era aşa înalt să apară la fereastra mea – la 
hoch-parter. Am făcut câţiva paşi şi am văzut „chemarea”. Prin geamuri 
se vedea o adevărată feerie: ningea cu fulgi mari jucăuşi, care zburdau în 
roiuri albe într-un vis. 

 
 
 
 
 



 39 

 
     I knew  Mirela: a capable, modest person, always kind. At 32 years she 
had three children aged between 2 and 5 years. Her diagnosis was: 3 
month pregnancy, attempt of interruption, state of shock. She was 
refusing to drink or eat; she wasn’t answering any questions, even though 
she was conscious. The situation was desperate because of delegate 
attomey – who would approve the surgical act only in case of severe 
hemorrhage. That was stated in the 770/1966 decree, that forced women 
to give birth to 5 children. I spent the night on the phone with the nurses 
in maternity. At midnight she went into a coma, and by morning she had 
passed away. This was just one of the many human sacrifices that took 
place of a law born out of ignorance, ego, and tyranny. 
     I went home a huge pressure. I had been a witness to the loss of a 
human being. I had been there with my colleagues in maternity and their 
torture for not being allowed to their job. I was walking like a warm 
summer air, in the bluish, dry winter. I was dreaming of the warm 
summer sand, somewhere at the seaside, in solitude, away from the 
atrocities of the world I was living in. I thought then: 

 
Had I wings 

I’d rove to the horizon 
to build a nest – in the desert 

 
     Now, in the kitchen, I was trying to gather my thoughts, to put in order 
what I had prepared for greeting the New Year. It didn’t take long for the 
door left unlocked on purpose to open and grandmother Anca came in – 
my good neighbour who, at the age of 8o, had preserved her intelligence 
and wisdom. She had a special tenderness of the heart. I had adopted me 
since the beginning. “Please call me grandmother”. She sat down, kept 
silent for a moment and then she went to the little hall where we used to 
sit and chat. At once she called me cheerfully: “My daughter, my 
daughter, there is someone at the window looking for you!” I wondered 
who could be so tall to show up at my window – at a level higher than the 
ground floor, I took some steps and I saw the “call”. Something magic 
was waiting for me outside. It was snowing with big, playful flakes, 
flying and spinning like a dream. 
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     Am rămas ţintuită. În fascinaţia acelei clipe am simţit cum inima mea 
s-a eliberat dintr-un cleşte dureros, privind frumuseţea şi măreţia creaţiei 
lui Dumnezeu, am ştiut că bunica este întruchiparea omeniei şi a iubirii 
între oameni. Prin ea, mi-am regăsit calea de a-mi face mai departe 
datoria celor chemaţi să ocrotească să-şi vindece semenii. M-am trezit ca 
dintr-un coşmar, spunându-mi: 

n-am ştiut, Doamne, 
ce mult o să mă doară 

durerea lumii! 
 

... Şi mi-am dat seama că omenia şi prietenia sunt un dar al Creatorului, 
pentru a îndulci viaţa pe acest pământ.  
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     I stood there without making a move and in the fascination of that 
instant I felt my heart break free from a painful claw. While admiring the 
beauty and the greatness of God’s Creation, I knew that Grandmother was 
the embodiment of humanity and love among people. It is through her that 
I found my path again – to keep doing my job, the job of all those called 
to protect and help cure their fellow creatures. It was like I had woken up 
from a nightmare and I told myself: 

 
I didn’t know Lord 

it will hurt so much – 
the world’s sadness 

 
…And I realized that being humane and being a friend are a gift from the 
Creator in order to sweeten life on earth.  

 
 

English version: Alexandra Flora Munteanu 
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Adina ENĂCHESCU – Râmnicu Vâlcea – România 
 

DE SFÂNTUL VASILE, CU BUNICII 
 

     Stau câteodată seara pe balcon şi gându-mi zboară spre anii copilăriei. 
Îmi aduc aminte că era o iarnă grea, cu zăpadă multă. Părinţii aveau treabă 
acasă şi apoi aşteptau musafiri de Sf, Vasile. Eu trebuia să mă duc cu cei 
trei fraţi ai mei mai mici la bunici, să-i dea de grindă.  
Trebuia să coborâm o coastă, fraţii mei îşi puseseră pe bocanci un fel de 
patine şi dispăruseră pe gheaţă în jos. Şi când am ajuns la bunici, pe masă 
erau aşezaţi colacii, mari, împletiţi, încrustaţi cu bani, cu bomboane şi cu 
alte surprize. Bunica i-a pus pe cap colacul fratelui meu Mircea, iar 
bunicul l-a ridicat în sus până la tavan şi i-a zis : " Tâta maare!  Să fii 
sănătos şi frumos, să ai noroc şi să ajungi om mare!"; "Sportiv!", 
completă bunica, fiindcă lui îi place să alerge. Şi l-a atins de grinda 
tavanului de trei ori, apoi l-au dat jos, l-au pupat. El s-a uitat la colac şi a 
început să-şi numere banii. Au urmat fraţii mei Săndică şi Mihai; colacii 
lor fiind prea mari şi cu multe surprize în ei, se rupseseră. Bunicul i-a 
legat cu câte o sârmă de curent electric şi apoi i-a dat şi pe ei de grindă, 
zicându-le "Tâta maare !", adică să crească mari până la tavanul casei. Eu 
eram mare, elevă la şcoală, venisem cu fraţii mei, credeam că pe mine nu 
mă vor mai da de grindă. Dar m-au ridicat şi pe mine, bunicul de o parte 
si bunica de cealaltă parte, şi m-au suit până sus, la tavan. "Tudore, dă 
repede CARTEA şi caietul că ea e elevă, ei îi place să citească şi să scrie", 
i-a zis bunica Alina, bunicului Tudor. Şi apoi când m-au coborât jos, m-
am uitat în colac, erau încrustaţi mulţi arginţi, un bănuţ mic de aur şi 
cartea" Din lumea celor care nu cuvântă", de Emil Gârleanu. Acum am 
scris haiku-ul : 

    Sân' Vasile 
    nepoţii daţi de grindă --- 

    tâta maare 
 

Şi ceea ce ne-au urat bunicii s-a cam adeverit, în parte. Probabil le 
suflaseră urările ursitoarelor noastre. Fratele cel mic, Mircea, a ajuns 
profesor de sport, Mihai maistru electrician, Săndică electrician şi eu 
scriitoare, pentru că-mi puseseră pe colac CARTEA şi caietul.  
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 Adina ENĂCHESCU – Râmnicu Vâlcea – România 
 

ON SAINT BASIL WITH GRANDPARENTS 
 
     In the evening sometimes I stay on the balcony and my thoughts fly to 
the childhood years. I remind it was a heavy winter, with much snow. The 
parents had to work a lot and then they waited for guests on St Basil. I had 
to get down on a hill and my brothers had put on the boots a kind of 
skating and disappeared down on the ice. And when I reached my 
grandparents on the table the fancy breads were set. They were big, 
knitted crusted with coins, bonbons and other surprises. Our grandma put 
on my brother Mircea`s head the fancy bread and my grandpa rose him up 
to the ceiling and told him: “Grandson, be healthy and beautiful, have 
lock and become an important man” my grandma added because he 
enjoyed running. And he touched him of the ceiling three times and then 
got him down. Then they embraced him, he looked at the fancy bread and 
began to number the money. Then my other brothers Sandica and Mihai 
were in turn. Their fancy breads being too big and with many surprises in 
them were torn and grandpa tied them with an electric wire and then he 
got them up to the ceiling, too, telling them “father son “ that’s to say to 
grow them up to the house ceiling. I was older, a school girl, I came with 
my brothers, I thought they wouldn’t get me up to the girder. But they got 
me up too, grandpa on one side and grandma on the other and they really 
got me up to the ceiling. “Tudore, for the BOOK and the notebook as she 
is a pupil, she enjoys reading and writing” grandma Alina told to Grandpa 
Tudor. And when they got me down I looked at the fancy bread many 
silver coins were in crusted and one gold coin and the book “From the 
unspeaking world” by Emil Garleanu (Romanian writer o.n). Now I wrote 
a haiku:                                                     

St. Basil 
nephews up in girder 

grand father 
                

And what grandparents wished us became true later. Probably Fatal 
Sisters told them our wishes. The younger brother, Mircea, became a 
teacher of sport, Mihai an electric technician, Sandica electric technician, 
too and I became a writer because they had put on my fancy bread the 
BOOK and notebook. 

 
English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Ion FAITER - Constanţa – România 
 

CU TRENUL SPRE CLUJ 
 

Intrăm în oraş 
Pe ghenă rozând oase 

Un dulău roşcat 
 

     La poalele dealurilor, se-ntind sate, din loc în loc, având case mici şi 
coapci înalţi, verzi, mai îngălbeniţi ori de culoarea pământului pârjolit de 
soare. 
     Maşinile trec pe şosea, în sus şi în jos, ascunse uneori de arbori de 
statură medie, străjuitori ai locurilor dăruite  cu dealuri. Apoi, dezvelesc 
iar zarea. Biserici în vale, aidoma sălciilor cioturoase, întâlnite mai  mult 
prin muntele  izbit de năpraznice furtuni sau în Deltă, se profilează pe 
coastele pământoase, adormite din cine ştie ce veac, ridicându-şi gâturile 
precum egrete  uriaşe sau berze, cu capetele lăsate  pe  spate, atunci când 
vor să clămpăne ; copii fiind, le priveam cu sfinţenie dându-le crezare 
părinţilor ce ne spuneau să rămânem smeriţi, că ele se roagă pentru ploaie. 
     Arătam preţuire şi neschimbată smerenie, după cum respectate au 
rămas pentru noi, bisericile mai mari sau mai mici. 

 
cârduri de grauri- 
către pământ viile 

scuturându-şi floarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

Ion FAITER -Constantza – Romania 
 

BY TRAIN TO CLUJ 
 

we enter the town… 
On the dustbin guarding bones 

a reddish dog 
 

     Villages lie in the lap of the hills. From place to place having small 
houses and high trees, green, more yellowish or of the ground colour hit 
by the sun. The cars pass on the road, up and down hidden sometimes by 
trees of medium height, guards of the places gifted with hills. Then the 
horizon is uncovered again. 
     Churches in the valley as the knotted willows met through the 
mountain hit by powerful storms or in the Delta the mirror on the ground 
coast asleep for many centuries, getting up their neck as enormous egrets 
or storks, with heads on the back when they went to clatter. As a child I 
watched them with holiness believing my parents who told us to remain 
humble because they pray for the rain. 
     I showed respect and unchanged devoutness, as respected remained for 
us, churches great or small: 

 
Flocks of starlings 

from the  vineyard to the ground 
shaking their flowers 
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Mohammed FAKHRUDDIN – Bangalore - India 
 

 
BUCURIA DE A TE PLIMBA 

 
     Mă bucur nespus de călătoriile lungi: autocunoaşterea se înflăcărează ; 
stelele licăresc cu bucurie. Luna mă urmează, ca un prieten credincios 
oriunde mă duc. Învaţă să fii fără grijă. Cucul gângureşte pe aproape, 
greierii cântă, broaştele orăcăie noapte; nu cunosc teama.                                     
     Briza blândă dinspre pădure, lumina lină a lunii, peisajele înceţoşate, 
mugurii de lalele înflorind. Câmpurile verzi luxuriante expun dansul 
vântului pe marginile orezăriei ; prinderea naturii în joacă.                                            

 
I-o bucurie să te plimbi, 

să priveşti, să interacţionezi cu natura; 
să nu ai nicio discuţie 

                                                                       
Să rămâi ca un ocean – 

bogat, vast, puternic şi activ ; 
provocatoare inspiraţie 

 
 

Romanian version: Vasile MOLDOVAN 
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 Mohammed FAKHRUDDIN – Bangalore - India 
 
 

 
JOY TO WALK 

 
     Long walks I enjoy: ignites self-exploration; stars twinkle with joy. 
The moon follows me, as friend wherever I go. Learn to bee carefree. 
Cuckoos coo near, crickets creek, frogs croak at night; know not what’s 
fear.  
     Soothing breeze from woods, soft moonlight, misty landscapes, 
blooming tulip buds. Lush green fields, display wind dance on tips of 
paddy; catch Nature at play. 

It’s a joy to walk, 
watch, interact with Nature; 

have no one to talk 
 

Stay like an ocean – 
rich, vast, powerful and active; 

draw inspiration. 
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Petre FLUERAŞU - Bucureşti – România 

 
PRINTRE PĂDURILE DE CIREŞ 

 
     Auzisem multe poveşti despre acest loc. Însă nimic nu se compară cu 
realitatea. Cireşii strălucesc în lumina soarelui. Aceasta parcă vrea să fie 
mai strălucitoare decât florile ce acoperă pământul ca o haină fină. Totul 
este încremenit sub cerul de un albastru perfect. Doar câteva albine 
aleargă încoace şi încolo, pentru a gusta din florile ce se deschid 
primitoare înaintea lor. 

Pe câmp linişte 
nici un petic de umbră - 

în plină vară 
 

     Pomii aproape se ating. Crengile lor se caută cu pasiunea unor tineri 
îndrăgostiţi. Mă apropii şi mângâi scoarţa îmbătrânită. Nu îi simt 
asprimea. Simt doar cum viaţa pulsează înăuntru. Viaţa aceea care se 
întrupează atât de frumos în micuţele sfere roşii ca focul ce îmi zâmbesc, 
de pe ramurile plecate... 

Cireşe roşii 
pe ramurile grele - 

odă naturii 
 

     Mă aplec şi ridic o cireaşă. Nu vreau să rup. Nu trebuie să tulbur acest 
echilibru paradisiac. Muşc cu pofta din fructul căzut. S-a rupt sub propria 
greutate, s-a jertfit pentru perfecţiune. Sucul roşu îmi atinge buzele. Este 
vâscos, ca sângele. Sângele naturii, ce păstrează încă atâta puritate...   
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Petre FLUERAŞU – Bucharest – Romania 

 
THROUGH THE WOODS OF SWEET CHERRIES 

 
     I had heard many stories about this place. But nothing can compare 
with reality. The sweet cherries glow in the sunlight. The light seems to 
want to shine more than the flowers that cover up the earth like a fine 
coat. All stays still under a perfect blue sky. Just some bees run back and 
forth tasting the flowers that open in front of them. 

 
Silence on the field 

not an ounce of shadow - 
in the middle of the summer 

 
     The trees almost touch. Their branches seek each other like young 
lovers. I come closer and comfort the old bark. I can't feel its crust. I only 
feel the life pulsating inside it. That life that embodies so nicely in the 
little fire red spheres, which smile to me from the bended branches. 

 
Red cherries 

on the heavy branches - 
an hymn to nature 

 
     I bend down to take a cherry. I don't want to tear. I don't want to 
disturb this heavenly balance. I bite with lust from the fallen fruit. It must 
of broke under it's own weight, it sacrificed itself for perfection. The red 
juice touches my lips. It's viscid, like blood. The blood of nature, which 
keeps in itself so much purity...   
                                        
 
 

                                                    English version: Petre  FLUERAŞU 
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Petre  FLUERAŞU – Bucureşti – România 

 
SPRE SOARE 

 
     E iarnă. Zăpada se aşterne, strat după strat, acoperind pământul, 
încălzind mugurii abia ieşiţi cu trupul ei rece. Căldura somnului îmbie 
fiinţele, liniştea cuprinde natura, totul este de un alb pur. Paşii mei lasă 
urme adânci, urme pe care fulgii le acoperă foarte repede. 

 
Oceanul de alb 

o mare întindere – 
adormind totul 

 
     Vârful muntelui îmi apare ciudat prin perdeaua de fulgi. Încerc să văd 
mai clar, dar este imposibil. Norii învăluie piscul. Acesta se ascunde, nu 
vrea să fie privit. Doar dacă ajungi până acolo ai dreptul să simţi, să vezi, 
să te bucuri... 

Lungul drum spre vârf 
şerpuirea de gheaţă – 

cale spre soare 
 

     Ajung cu greu în vârf. Viscolul se opreşte, iar razele de soare inundă 
atmosfera, străpungând norii grei, ce parcă vor să fugă, să se lase purtaţi 
de vânt spre alte zări. Câteva păsări aleargă pe cerul albastru, bucurându-
se de căldură şi de lumină. În faţa mea, valea se întinde albă, luminând 
pământul. Chiar dacă este atât de scurtă, clipa de lumină este ca o oază. 
Mă aşez pe zăpada albă, simţindu-i răceala. Soarele şi gheaţa se împletesc 
în fiecare clipă… 
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Petre FLUERAŞU – Bucharest – Romania 

 
TOWARDS THE SUN 

 
     It’s winter. The snow is growing, stratus after stratus, covering up the 
earth, worming the young buds just sprung with her cold body. The 
warmth of slumber tempts beings, silence surrounds nature, all is an pure 
white. My footsteps leave deep marks, marks which snow covers up 
quickly.  

The white ocean 
a very big place – 

silencing everything 
 

     The top of the mountain appears strange through the curtain of flakes. I 
try to clear my vision, but it’s impossible. The mountain hides itself; it 
doesn’t want to be seen. Only if you manage to get there have you the 
right to feel, to see, to be happy… 

 
The long road to the top 

a zigzag of ice – 
a road towards the sun 

 
     I reach the top very hard. The blizzard stops, and rays of sunshine 
flood the atmosphere, penetrating the heavy clouds, which appear to want 
to escape, fly in other horizons carried by the wind. A few birds run on the 
blue sky, enjoying the heat and the light. In front of me, the valley 
stretches itself white, glittering. Although is short, the moment of light is 
an oasis. I sit on the cold snow, filling its chills. The sun and the ice melt 
together in every moment… 

 
 

English version: Petre FLUERAŞU 
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 Ioan GĂBUDEAN – Târgu Mureş – România 
 

APROAPE SINGUR 
 
       În după-amiaza aceasta sunt singur acasă. Singur e un fel de a spune. 
Singur – singur nu eşti, nu poţi fi niciodată. Aşadar, reformulez ceea ce de 
fapt simt: nu sunt singur, în după-amiaza aceasta. Mă înconjoară atâtea 
lucruri. 
       În grădină mă uit la pietrele albe şi maronii, rotunde sau ascuţite şi le 
vorbesc. Ele nu-mi răspund, dar nu mă descurajez. Abordez o lalea 
galbenă. Tainică şi ea. Ba-mi spune secretul frumuseţii ei. Undeva, în 
fundul grădinii întreb minuscula cascadă de unde, care au forţa de a se 
hârjoni zilnic. Tăcere. 
       Doar apa limpede a gârlei oglindeşte un cer spre care trebuie să-mi 
îndrept privirile şi să-mi pun întrebări esenţiale. Iar în jur e atâta tăcere. În 
timp ce-mi strig întrebările, ca prin minune cântă o privighetoare, şi-un 
curcubeu miraculos îmi colorează retina. 

 
Curcubeul – 

ca un arc de triumf 
peste întrebările mele 

 
 
 
 
 

DIMINEŢI  CU  ROUĂ 
   
       E atât de îndrăzneaţă iarba. Şi filosofică. Stând pe mal, cu undiţa în 
mână, am aflat multe de la ea. În  liniştea desăvârşită îmi pare că o aud 
recitând dintr-un poet necunoscut. Şi roua de pe firele de iarbă pare o 
rustică şi matinală sărbătoare. În rest, e vară... 

 
Firul de iarbă- 

cel mai timid filosof 
al dimineţii 
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Ioan GĂBUDEAN – Târgu Mureş – România 

 
ALMOST ALONE 

 
     In this afternoon I am alone at home. Alone is only a way to say this. 
Alone in true meaning of the word you can’t be ever. So, I try to say again 
with other words that I feel indeed: I am not alone in this afternoon. I am 
surrounded by many things.  
     In the garden I look at the white and brown stones which are circular 
or sharp and I talk with them. They don’t answer me, but I am not 
discouraged. I approach by a yellow tulip. It is also mysterious. It doesn’t 
tell me its secret beauty. Somewhere in the back of the garden I ask the 
minuscule cascade from where has it the force to caper every day. 
Silence. Only the clear water of the brook mirror a sky towards I had to 
look and to send my questions. While I gather my questions, like in a 
miracle a nightingale sing and a miraculous rainbow colour my retina.  

 
The rainbow – 

like an arch of triumph 
over my questions 

 
English version: Magdalena DALE 

 
 

 
MORNING WITH DEW 

 
     The grass is so daring. And philosophical. Standing on border with the 
fishing rod in my hand, I understand much about it. In the perfect silence I 
seem that I hear it reciting from an unknown poet. And the dew from the 
blade seems like a rustic and morning fest. As for the rest, is summer 
time… 

A blade of grass 
the most timid philosopher  

of this morning 
 

English version: Magdalena DALE 
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Florin GRIGORIU – Lehliu Gară – România 

 
DUPĂ 40 DE ANI 

 
George Pruteanu – 

într-un veac dezmăţat,  
cinstindu-şi neamul 

 
     Alexandre Dumas şi-a revăzut personajele-n acţiune "după douăzeci de 
ani". Eu, care l-am citit pe autorul francez, mi-am revăzut prietenul după 
patruzeci de ani, dar nu-n acţiune, în grai şi mişcare de idei şi de lucrare, 
ci între coroane şi lumânări. Şi fotografii cu Nichita Stănescu, la Rotonda 
Muzeului  Literaturii Naţionale. Şi un grup de trei preoţi cântându-i 
troparul de plecare dintre cei vii. Şi lume puţină, ascultând întristată...  

 
Singur vii în lume 

singur pleci – 
în urmă faptele tale 

 
     În urmă cu 40 de ani stau de vorbă doi studenţi, în casa unuia din ei, în 
casa Aglaiei Pruteanu, bunica actriţă, societară a Teatrului Naţional. Pun 
la cale revista universităţii ieşene ALMA MATER, numărul 1. În centrul 
paginii întâi poemul TROIŢA, al musafirului. Şi George Pruteanu şi-arată 
scrinul, bogăţia de fişe, scriitori, cenaclişti, date de istorie literară. 

 
Un scrin vechi – 

în sertarul din mijloc 
pe-o fişă un nou rând 

 
     Numărul de probă al revistei a fost interzis de autoritatea atotştiutoare 
într-ale literaturii şi politicii. A apărut altfel iar poemul numit a apărut, 
sub alt titlu, altundeva, în alt timp, datorită altui scriitor cu drag de neam. 
În Luceafărul. Cu dorinţa lui Ion Gheorghe 

 
La Troiţa de demult 

pun doar o lumânare – 
pentru un prieten 
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Florin GRIGORIU – Lehliu Gară – România 

 
AFTER 40 YEARS 

 
George Pruteanu 

in a profligate century 
honouring his people. 

 
     Alexander Dumas saw his heroes in action "after twenty years". I , 
who read the French author , re-met my friend after forty years but not in 
action, in speech, in work and idea movement. But between crowns and 
candles. And photos with Nichita Stanescu at the Rotunda of the National 
Literary Museum . And a group of three priests singing him the leaving 
hymn from the vivid ones. And few people listening sadly 

            
you come alone in the world 

you leave alone – 
at your back your facts 

     
     40 years ago two students talked in the house of one of them, in Aglaie 
Pruteanu`s, grand-ma actress, a societary of the National Theatre. They 
prepare the literary review ALMA MATER of the University in Iassy, 
number 1. In the center of the first page the guest’s poem "Troita" 
("Triptich"). And George Pruteanu showed his chest of drawers, his 
richness of slips, writers, circlers, literary history data 

      
An old chest of drawers 

in the middle one 
on a slip a new line 

     
     The test number of the review was interdicted by the previous political 
authority "gifted at all”. It appeared differently. And the mentioned poem 
appeared, under another title somewhere, in another time, due to another 
author with love for his people. In Luceafarul. Ion Gheorghe`s desire.  

      
Long ago at the Triptich 

I set a candle 
for a friend 

 
English version:Alexandra Flora MUNTEANU 
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Stela MOISE – Constanţa - România 

 
BĂTRÂNUL BERGEN 

 
     Urc dâmbul de stâncă, în jos, pe fiord, ambarcaţiuni legate la mal şterg 
urme de viking: 

perechi de tineri 
înalţă vele spre larg – 

port de agrement 
cu soare, miresme şi flori 

în Ţara Zăpezilor 
 

     Platoul, sinuos cu iazuri, alei şi poteci ne îmbie în case uitate de vremi. 
Gamble Bergen există şi viaţa palpită în casele vechi. Glasuri imaginare 
de copii îmbracă încăperea pupitrelor patinate de timp din fosta şcoală. 
Ocolesc moara, trec prin faţa magazinului de coloniale, alături spitalul, 
frizeria şi bătrânul artizan.  
     La brutărie. Mirosul covrigilor calzi de odinioară mă îndeamnă să-l 
văd în aceleaşi arhaice forme şi savoarea îmi scaldă şi încântă papilele 
gustative. Case cu verande şi flori, pescăruşi, răţuşte şi gâşte pe iaz 
chioşcul din centrul parcului, copaci seculari, rododendroni, liliac şi 
salcâmi, îmbracă în linişte viaţa ce parcă pulsează perpetuu şi vin prin 
bătrânul fiord: 

 
zgomot de vâsle 

şi trupuri bronzate în vânt – 
fii de Viking 
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Stela MOISE – Constantza - Romania 
 

GAMBLE BERGEN 
  
     I climb the rocky hill, down to the fiord, crafts tied to the coast wash 
traces of Viking. 

pairs of young people 
raise cloth sail out of the sea 

amusement harbour 
sun, scents and flowers 
in the Snow Country 

 
     The sinuous, with ponds plateau, alleys and paths invite us in houses 
forgotten by time. Gamble Bergen exists and life vibrates in the old 
houses. Imaginary voices of children echo in the room of the desks 
skidded by the time in the old school. I round the mill, I pass in front of 
the colonial shop, near by the spoke man, hair dresser and the old craft 
man. 
     At the baker’s. The smell of the hot pretzels of another time invite me 
to notice them in the same archaic forms and the relish baths and enchants 
my gustatory papillas. Houses with porches and flowers, sea birds, ducks 
and geese on the pond; the kiosk in the center of the park, seculary trees, 
lilac and willow trees dress up the silence the life that seems to vibrate for 
ever and vividly through the old fiord.  

 
noise of paddles 

tanned bodies in wind 
the sons of the Viking 

 
 

English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

Vasile MOLDOVAN – Bucureşti – România 
 

MIELUL  DE  PAŞTE 
                                                                             
     În sfârşit, din nou acasă. Tata mă întâmpină la poartă. Pe buzele 
crăpate de vântul primăverii şi îngălbenite de tutun, un surâs înăbuşit în 
faşă. 
     Dintr-odată încep să cadă arar fulgi mari, aidoma unor obiele. 
Ninsoarea mieilor. Parcă înţeles cu Cerul, mărul de lângă drum îşi scutură 
alene petalele. Bătrâna gazdă şi tânărul musafir, în câteva clipe numai 
îmbracă mantii străvezii întreţesute cu fire albe: 

 
Toate lucrurile sunt albe, 

chiar şi mustaţa tatei... 
Ninsoarea mieilor 

 
     Scâncet ca de copil. Despărţiţi de oi, mieii zbiară cât îi ziua de mare. 
Zbieretele lor stridente înăbuşă sunetele molcome ale clopoţeilor. Răsună 
valea de jalea lor. 
     Întreaga familie s-a reunit să prindă mielul de jertfă - Mielul de Paşte. 
Hăituite de oameni, micile vietăţi aleargă de colo până colo, înăuntrul 
ţarcului. De la un timp nici zbiera nu mai pot ca lumea. Le-au secătuit 
glasurile. Gâturile lor par a se fi dogit. Meee...! Un sunet prelung întrerupt 
de goluri, având rezonanţe de metal spart. 
     Tata stă deoparte, cu ţigara în colţul gurii. Îi lasă pe cei mai tineri să 
alerge. Deodată un miel se împiedică. Nici măcar nu e cel mai pirpiriu. 
Poate, marcat de o sumbră presimţire e cel mai agitat… Burta i s-a lipit de 
pământ. Încearcă  să se ridice, dar nu izbuteşte decât pe jumătate. Rămâne 
pentru câteva clipe în genunchi. Parcă ar implora îndurare de la 
Dumnezeu. Dar ştie el oare de existenţa divină? Mai curând  ştie de  
oameni, care după înţelegerea lui sunt aidoma unor zei, dacă nu însuşi 
zeii. 
     Un tânăr cu cămaşa descheiată până la buric, înşfacă mielul 
îngenuncheat, de un picior. Mă apropii. Blăniţa albă a micului captiv e 
umedă. De rouă? De transpiraţie? Îi întrezaresc ochii albaştri ca floarea de 
in. Bănuiesc în ei două lacrimi incolore, inodore, ca două boabe de rouă. 
O tăcere apăsătoare în jur. Tac şi mieii neprinşi, tac şi oamenii care şi-au 
încheiat, în sfârşit, goana: 
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Vasile MOLDOVAN – Bucharest – Romania 
 

PASCHAL LAMB 
 
     Home again at last. My father is welcoming me at the yard’s gate. On 
his lips, cracked by the spring’s winds and yellowed by the tobacco, a 
faint smile.  
     Suddenly huge snowflakes begin to fall. The last snow of the ending 
winter. As if in concert with the heavens, the apple tree near the road is 
carelessly shedding its petals. The aged host and the young guest dress 
themselves, in an eye blink, with transparent cloaks embroidered with 
white threads. 

all around is white 
even the father’s moustache – 

the winter’s last snow 
 

      A child-like whimpering. Parted from the ewes, the lambs bleat all 
day long. Their baa smothers the sound of bells. Their grief resounds 
throughout the entire valley. 
       The whole family has gathered to catch the paschal lamb. The lambs 
can’t even bleat properly any more. Their voices are hoarse. And their 
throats seem drained. Baaa…! A prolonged sound, interspersed with 
moments of silence, their bleat resounds like a broken piece of metal.  
       My father stays apart, with a cigar placed in the corner of his mouth. 
He lets the younger ones run. At once, a lamb stumbles. And it isn’t the 
most feeble. Maybe due to a dark premonition, it is the most restless. Its 
belly is pressed towards the earth. It tries to rise but manages to do so 
only partially. It remains kneeling for some seconds. As if crying out for 
God’s mercy. However, does it really know about the existence of the 
Divinity? It should rather cry out for the mercy of the humans who, 
according to its understanding, are like gods, if not the gods themselves. 
A youngster, with his shirt unbuttoned to the belly-button, grabs the 
kneeling lamb by the leg. I come nearer. The white fur of the kneeling 
lamb is wet. Might it be dew? Might it be sweat? I catch a glimpse of two 
blue fax flower coloured eyes. I think that they hold two colourless and 
inodorous tears, like two dew droplets. A tormenting silence all around. 
The uncaught lambs hush up. The people who have ended their hunt are 
also quiet. 
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Ajun de Paşti- 
în preajma stânii, 
tăcerea mieilor 

 
       Într-un târziu, mama mă strigă la masă . Întreaga familie s-a reunit să 
prăznuiască Sfintele Paşti.Tata spune cu voce tare rugăciunea.Toţi ceilalţi 
îi ţinem isonul în gând. După ce  tace dânsul, clinchetul furculiţelor şi al 
cuţitelor umple încăperea. Aburii înconjoară ca nişte aureole de sfinţi 
abajururile. Mirosuri de carne de miel aburindă împletite cu aromele 
mirodeniilor. Simt că mi se pune un nod în gât. Din farfuria plină doldora 
mă fixează  două flori decolorate de in: ochii spălăciţi ai mielului. Pun 
tacâmurile deoparte. Pentru mine Paştele au şi trecut. 

 
Oameni şi miei- 

atât de aproape şi-atât de  departe, 
precum cerul de pământ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

Easter Eve – 
around the sheepfold 
the lambs’  silence 

 
     After a time, my mother calls me. The entire family is gathered for the 
Easter Eve party. My father prays out loud. All the others are praying 
quietly with him. When he finishes, no word at the table. Only the 
clicking noise of the forks and knives fills the dining room. The steam 
rises to the lampshades, looking like the aureoles of the saints. The smell 
of steaming lamb flesh mixes with the aroma of spices. There is a knot in 
my throat. From the laden plate, two faded blue flax flowers stare at me: 
the eyes of the lamb. I drop the cutlery. For me, Easter is already over.  

 
People and lambs 

so close, and so far away – 
like the Earth from the sky 

 
 

English version: Cristian Mihail MIEHS 
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Alexandra Flora MUNTEANU  - Constanţa – România 
 

IMPRESIE 
 

Nesiguranţă, 
peşte şi breloc pe mal – 

răbdare de fier 
 

       Răcoarea pustia intenţia de plimbare. Frunze galben-aurii, răsucite, 
zac prin parcul cu mulţi castani. Nici om, nici pasăre, doar peşti în lac. 
Doi tineri pe role au parcurs aleea şi s-au afundat între tufe. Totul mirosea 
a ars. Dogoarea din miezul verii istovise plantele. 

 
Un ceas de pândă 

le-a fost de-ajuns astăzi – 
lângă lac haine. 

 
 

GHICITOARE 
       

       Ştiam că undeva sus, pe un deal sărăcit de verdeaţă, îşi află casa o 
fiinţă ce iubeşte soarele şi luna, cunoaşte graiul păsărilor şi îşi orânduieşte 
ziua după mersul norilor. La ea în ogradă viţa de vie e din belşug şi-şi 
scoate apa din adâncuri de piatră, prin fântâni miraculoase. Îşi întoarce 
pletele după un ritual bine ştiut. Acolo, la ea, cine a fost şi-a aflat 
încâlcitul destin. Din vreme în vreme, la vale, se aud cuvintele unui 
cântec, orânduit din vechime: 

la ceas de noapte 
atunci socoate-ţi gândul – 

fuior de lână 
 

Şi păsările dau roată şi locul e lumit. Nici când vorba sa prea mult n-a 
zăbovit şi s-a preschimbat în faptă. 

 
iarbă de mare 

scăldată prin cochilii – 
privire în gol 
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Alexandra Flora MUNTEANU – Constantza – Romania 
 

IMPRESSION 
 

Unsureness – 
fish and trinket on the shore 

strong patience 
     The coolness wasted the walking intention. Yellow-golden leaves, 
curled lay in the park with many chest-nut-trees. No man, no bird, only 
fish in the lake. Two adolescents on rolls crossed the alley and penetrated 
among bushes, Everything smelled of burnt. The blazing heat in the 
middle of the summer put on the surrounding plants. They merely 
chattered: 

One hour on the watch for them 
was more than enough today – 

clothes by the lake 
                  

English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
 
 

A FORTUNE TELLER 
                       

     I knew that, somewhere, up, on a hill poor of vegetation, there is the 
house of a being who loves the sun and the moon, who knows of the birds 
language and organizes her day after the clouds pass. In her the yard the 
well is very rich and she gets water out of the stony depths, through 
miraculous fountains. She turns her hair after a well known ritual. There, 
at her, who was one time, knew the crossed fade. From time to time, in 
the valley, the words of a song from old times can be heard: 

           
at midnight 

then guess your thought – 
woolen tow 

                     
And the birds round and the place is populated. Her saying never waits too 
much to become fact:  

sea grass 
baths through shells – 

sight in vain 
 

English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Radu PATRICHI – Constanţa – România 
 

ÎN PLIMBARE 
 
     Amiază de toamnă târzie. Ca de obicei, bătrânul a plecat la plimbare 
mergând pe malul lacului să viziteze câinii rămaşi la marginea Satului de 
vacanţă. Bucuroşi, câinii i-au ieşit înainte iar el le-a împărţit mângâiere şi 
cuvinte prietenoase. L-au mai însoţit bucuroşi o perioadă, apoi s-au întors 
la locurile lor. Rămas singur, bătrânul s-a odihnit puţin pe trunchiul unui 
pom, culcat pe iarbă, a privit soarele coborând încet dincolo de lac, 
bucuros de liniştea care s-a aşternut, după furtuna din noapte. Odihnit, 
mulţumit, a ajuns la plajă, căci, nu putea să nu-şi facă vizita obişnuită la 
mare! Nisipul plajei, după furtună, era aproape netezit, fără prea multe 
urme, dar valurile aruncaseră pe mal alge şi scoici, care mai păstrau încă 
din apa mării... 
     Mergând încet, pe lângă mal, s-a apropiat de un grup mare de pescăruşi 
care ciuguleau din alge, împreuna cu câteva ciori. Câtă apropiere, câtă 
toleranţă...Bătrânul s-a oprit să nu le tulbure masa, căci nu avea de ce să 
se grăbească. Dar o cioară a croncănit puternic şi toţi pescăruşii s-au 
înălţat, depărtându-se. Culmea, au rămas pe nisip, privindu-l, doar cele 
trei ciori! Sărind, s-au dus doar câţiva metri mai departe. 
 
   Ciugulind alge pe plajă 
   o cioară ţipă 
   şi pescăruşii pleacă 
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                 Radu PATRICHI – Constantza – Romania 
 

WALKING 
 
       Late autumn noon. As usually the old man left walking by the lake 
shore to meet the dogs remained at the holiday village edge. Happy 
enough the dogs met him in some friendly words. They accompanied 
them happily then they turned to their place. Alone the old man had a 
short rest on the tree trunk, down on the grass, looked at the sun 
descending slowly beyond the lake, gay for the surrounding silence after 
the storm during the night. Rested, contend he reached the beach because 
he couldn’t stop visiting the sea area! The beach sand, after the storm was 
nearly smooth without too many traces but the waves had thrown alga and 
shells, the shells still keeping some sea water in them.  
     Walking slowly, by the shore, he came closer of a great group of sea 
gulls which were pecking some alga together with some crows. How 
much approaching, how much tolerance...The old man stopped not to 
disturb their lunch because he had no reason to be in a hurry. But a crow 
sounded powerfully and all the sea gulls flew up going away. But the 
three crows remained looking at him, in the sand. Jumping they went 
some meters farther. 

 
Peaking alga son the beach 

a crow cries 
and the sea gulls leave 

 
 

English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Alexandru PĂTRULESCU – Constanţa – România 
 

EMOŢIE DE ANOTIMP 
 

       De mic bunica mi-a smălţuit simţurile în toate punctele cardinale cu 
feţi-frumoşi auriţi de iubire, voinicie şi taine: “aşa să poată auzi mai bine 
sunetele cuvintelor de dor” – spunea ea… De atunci am emoţie de 
anotimp la orice încrucişare de ace de ceas şi de calendare prăfuite de 
colbul vremii şi civilizaţiilor. Acum când pe dealurile Drajnei n-au mai 
rămas decât bacoviene livezi încremenite în alb şi negru, simţim nevoia 
nestatorniciei de pasăre… 

Alb şi negru… 
Livada şi-a pieptănat 

pomii de păsări 
 

      Ne aflăm într-o povarnă adunaţi la “o ceaşcă de vorbă” o mână de 
oameni îngenunchiaţi de setea de libertate, de căsnicie şi de neveste cu 
rădăcină de nervi prinsă în plete… În adunarea noastră de băutori de 
poveşti dau iama iepele nărăvaşe ale iernii într-un galop de fantome 
lichide ce ne îndeamnă să chiuim haiduceşte… mamă-mamă! Am prins 
apoi pofta de a zgribuli printre degete şi un fluierat de caterincă născută 
din privelişti primejdioase. Aşa se îmbolnăvesc unii de zburdălnicii 
miruite cu sonori fulgi de inimă albastră şi… totuşi,  parcă aud de undeva 
mers de literă calmă… 

Ninge… Doar cerbul 
cu grei paşi prin pădure 

calm face semne 
 

       S-a destrămat, pe negândite, adunarea noastră… Vântul s-a băjenit 
undeva… Mi s-au rătăcit privirile prin crângul de la marginea livezii 
împietrit în chiciura perlată, parcă smuls din ghearele unui urs polar 
flămând de lumină… Aşteptam să văd mişcându-se cu maiestuoasă 
eleganţă în saloanele străvezii ale unui palat din poveste, o prinţesă de 
jad… “Am văzut şi eu îngeri zburdând prin zăpadă cuprinşi de nebunia 
lumii cu nesfârşit dor de primăvară, ţinând în degetul arătător câte o rază 
de soare…” – îmi spuse tovarăşul meu, nenea Gică Pâtiu, alături de care 
mergeam pe poteca spre casă… 
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Alexandru PATRULESCU– Constantza – Romania 

SEASON EMOTION 

       As I was a small boy grandma enameled the senses in all cardinal 
points with Princes Charming goldened by love, brevity and secrets: “lest 
she could hear better the longing words sounds” – she said… Since then I 
had season emotional every crossing of the clock hands and calendar 
dusted by the time and civilization dust. Now when on the Drajna hills 
didn’t remain but orchards, as in Bacovia (Romanian symbolist poet), 
stone-still in white and black, we need the bird inconstancy.  

 
White and black 

the orchard combed 
the trees of birds 

 
       We are in a distiller gathered round “a talking cup” a group of 
people knelled down by the liberty thirst, by the family life and 
wives with root of nerves pinned in locks of hair. In our assembly of 
drinkers there rushed balky mares of the winter at a gallop of liquid 
phantoms which urged us on shouting as outlaws...wow! Then we got a 
taste for playing at a barrel organ born of mysterious sights. So ones 
become sick of spurting anointed with soundly blue heart snow flakes and 
even if it seems I hear from somewhere a calm letter walking. 

 
It snows…only the stag 

with hard steps through the forest 
makes signs calmly 

 
       Out assembly was melted, unthinkable. The wind left somewhere. My 
sights were lost through the forest at the orchard edge stone still in the 
pearled white frost as if pulled out from the claws of a polar bear hungry 
of light. I waited to see moving with majestic elegance in the transparent 
salons of a palace in the story, a jade princess…”I saw myself angels 
flying  through the snow comprised by the world madness with an endless 
longing for spring, keeping in the forefinger a sun ray”. Gica Patiu, my 
fallow, told me and we together went home on the look at me attentively.  
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De câtva timp mă privea cu multă luare aminte… “E semn de schimbare 
de vreme” mai adăugă el depărtându-se de mine cu paşi cuminţiţi de ani şi 
de înţelepciune… 
       Iar a început să ningă... Deodată am simţit un savuros parfum de 
floare... 

Fulgi de zăpadă… 
Albe petale de flori 

bat în lumină 
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“It’s a sign of weather changing “he added moving away of me with steps 
sobered down by years and wit. It began again to snow. Suddenly I felt a 
savoury flower perfume… 

 
snow flakes 

white flowers petals 
move in light 

 
 

English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Dumitru RADU – Bacău – România 
 

COLBUL CĂRĂRII 
 

     Cele mai frumoase zile de vacanţă au fost acelea petrecute, nu după 
planuri minuţioase şi îndelung gândite, ci acelea în care, îngrămădind 
totul într-un rucsac decolorat de ploi şi de soare, mă lăsam în voia unei 
cărări. Şi ea nu m-a dezamăgit niciodată. 

 
Cabana-i departe – 
printre jepi şi stânci 

ispita cărării 
 

     Purtându-mi paşii pe tărâmuri când cuminţi, când ispititoare, cărarea, 
furişată discret ca un şarpe prin iarbă, cotind ispititoare după o creastă, mă 
ducea întotdeauna către un colţ de rai, la vreo mănăstire uitată de vreme 
sau pe vreun meleag de basm, nestrăbătut încă. Şi acolo, eu, cel obosit de 
micul ecran, neon şi claxoane, puteam domni un timp peste regatul crâng 
cu greieri, peste împărăţia unui luminiş de codru. 

 
Freamăt de codru – 

luminiş şi umbre 
pe muşchi şi ferigi 

 
     Şi după ce vacanţa se sfârşea, tot ea mă conducea la întoarcere, 
dispărând la fel de discret, odată cu vara, fără ca eu, ingrat, să-i mai arunc 
o privire. Doar mai târziu, în serile lungi de toamnă, îmi aminteam vag de 
ea, răsfoind nostalgic nişte poze, admirând peisajul în care se ascundea 
timidă. Sau poate, în visul unei nopţi de iarnă, invitându-mă din nou s-o 
străbat prin colbul, tăcerile şi ispitele sale. 
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Dumitru RADU – Bucharest – Romania 
 

PATH’S DUST 
 
     The most beautiful vacations were these in which the wellknit plans 
were being thwarted in flash. Those day in which I would only pack a few 
things in old knapsack, turned colourness with rain and sun give myself 
up to the path. And she has never let me down.  

 
Far way in the chalet – 

among knee pines and stones 
the path’s temptation 

 
     Leading me to straight or sinuous realms, stealthily creeping through 
the grass, temptingly meandering over the hill, she has always turned my 
steps towards heavenly places some time forgotten monastery or some 
pristine fairy tale corner. And there, it was I, the one so tired of TV sets, 
neon lamps and car horn which could rule, for a while, over the kingdom 
of a grove with sounding crickets or over the empire of a clearing filled. 

 
Forest rustling – 

lights and shadows 
in both mass and fern 

 
Then, once vacation was over, it was the same path that would take me 
back and disappear, as discreetly as the summer, where as I, in my 
ingratitude, wouldn’t either cast a last glance at her, as I was rushing to 
catch the first train. 
Only later, in the long autumn days, would I still remember her, while 
admiring her bashful hiding in the splendid landscape from the photos I 
had taken. Or, maybe, in a winter night dream, when she was sending 
another invitation to wander through its dust, silence and temptations. 
 

 
English version: Nadia MURĂRAŞU 
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Dumitru RADU – Bacău – România 

 
ESCADRILA DE FLUTURI 

 
     Cu ei, cu fluturii, am fost întotdeauna prieten. Atunci când mâna 
posesivă de copil încerca să-i prindă, zbenguindu-mă cu ei în zilele 
însorite de vacanţă şi mai târziu, privindu-i trist, dar şi admirându-le 
culoarea sub sticla rece a insectarelor. 
Fragila arhitectură avea să le-o cunosc în liceu, din paginile cunoscutei 
cărţi de zoologie a lui Sanielevici (făcută ferfeniţă de câteva generaţii de 
tocilari). Dar cât de puţin îmi dezvăluiau ele faţa Căii Lactee, de pe aripile 
cu atâtea scintilaţii. 
     Scăldaţi în toate culorile spectrului, dialogând cu florile, dansând cu 
graţie în soare, mici sau mari, albi sau cărămizii, cu ei ne vom întâlni 
mereu: în cărţile cu poveşti, în atlasele zoologice, în vitrinele muzeelor: 

 
Zi însorită - 

un fluture atinge 
o păpădie 

 
     I-am invidiat totdeauna pentru libertatea de a se mişca pe mii de 
traiectorii, eu prizonierul camerei unde-mi petrec mare parte a vieţii. 
     Într-o vară, la mănăstirea Agapia Veche, lume ireal de frumoasă, un 
grup de fluturi s-a ridicat deodată din iarbă, ca o escadrilă  liliput. 

 
Ridicată din iarbă, 
escadrila de fluturi 
se pierde în crâng 

 
     Trecu şi vara… Se făcea mai frig… Ultimii fluturi îmi lăsau în frunze 
culorile, amintire târzie de la serbările verii. 

 
Cad printre frunze 
rătăciţi printre ele 

ultimii fluturi 
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Dumitru RADU - Bacău – Romania 
 

 
SQUADRON OF BUTTERFLIES 

 
     I have always been a close friend of them, of the butterflies. At the 
time my possessing child hand was striving to catch them, when I was 
jumping in their midst during the sunny holidays of my childhood; and 
later on, when watching them closely and admiring their colours under the 
cold glass of the insectariums. 
     I became familiar with their delicate structure in high school while 
reading the well known zoology book of Sanielevici (whose leaves had 
been torn by so many generations of crammers). But it was so little that 
this could show me of the Milky Way displayed on the scintillating 
wings! Dipped in all the colours of the solar spectrum talking or gigantic, 
white or brown, in zoological atlases in museum show cases. 

 
Sunny day – 

a butterfly is touching 
a dandelion 

 
     I have always envied them for their freedom of moving on thousands 
trajectories, I the prisoner of the room in which I spend most my life.  
     One summer in the Agapia Veche monastery, a realm of an 
unparalleled beauty, a cloud of butterflies, suddenly rose from the grass 
right in front of me, like a Lilliputian squadron: 

 
Rising from the grass 

the flight of the butterflies 
gets lost in the grove 

 
     Summer would pass away… It would get colder… The last butterflies 
would let me see the colours in the leaves, a late recollection from the 
summer festival: 

First leaves flying 
lost among them 

the last butterflies 
 
 

English version: Nadia MURĂRAŞU 
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Bruce ROSS – SUA 
 

VECHI ZIDURI DE PIATRĂ 
 

     O mănăstire abandonată de multă vreme se întinde pe dealurile 
din vestul Portugaliei. Ne răsucim în drumul nostru într-un singur 
rând prin coridorul îngust şi jos intrând prin diferitele areale de 
viaţă în schimbare, cu trunchiurile aplecate.  Într-o curte ni se spune 
că unul din jurămintele călugărilor era de a nu  scrie sau  vorbi nimic în 
afară de cazul când era tot atâta frumuseţe cât şi linişte. Am zăbovit pe un 
coridor şi aproape m-am topit  în linişte. 

 
Lumini si umbre 

  pe ziduri de piatră 
  chilii de călugări 

 
 

Romanian version: Vasile MOLDOVAN 
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Bruce ROSS - SUA 
 

OLD STONE WALLS 
 
   The long-abandoned monastery lies in the hills of western Portugal. We 
wind our way single file through the narrow, low passageways, entering 
the various living areas in turn, with bowed torsos. In a courtyard we are 
told that one of the monks’ vows was not to write or speak anything 
unless it was as beautiful as silence. I linger in one corridor and almost 
melt into the stillness. 
 

Monk’s quarters 
light and shadows 
on the stone walls 
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Ana RUSE – Constanţa – România 
 

EROS LA DELFINARIU 
             
       Cu ani în urmă, la Hârşova, aflându-mă în tabăra de creaţie Caraium, 
arheologii au descoperit în necropolă printre alte obiecte o frumoasă 
fibulă de aur. Am aşteptat părerea doamnei doctor în arheologie, Zizi 
Covalcev. Cu o privire de specialist, mângâie şi cercetează statuiete, în 
acelaşi timp. Decide că este o marmură delicat şi inspirat cizelată, 
reprezentând-o pe Venus având, alături pe Eros călare pe un delfin. Deşi 
nu depăşeşte 50 de centrimetri, are toate calităţile unei statui mari. 
Urmează să fie recondiţionată şi expusă lângă celelalte statui cu ani în 
urmă, tot greceşti. 

Delfinariu – 
La prânz zbor de pescăruşi 

Oglindit în bazin 
                

Privindu-l pe micul Eros călare pe delfin, gândul îmi zboară la ziua de 31 
octombrie când am onorat invitaţia de a fi prezentă la aniversarea Zilei 
Mării Negre. Acţiunea s-a încheiat cu un spectacol la delfinariu. Din 
păcate, din cei cinci delfini care făceau deliciul spectatorilor a rămas 
numai Mark. Deşi singur, încearcă să nu-i dezamăgească pe spectatori. 

           
Iritat de ceva 

delfinul bate apa 
stropind-o în jur 

               
       Nu era chiar un spectacol obişnuit, poate o ştia şi Mark şi de aceea a 
devenit nervos, înotând nebuneşte prin bazin, bătând apa cu frumoasa-i 
coadă şi stropindu-i pe spectatorii aflaţi mai aproape de marginea 
bazinului. Dresoarea l-a domolit cu pricepere şi spectatorii au aplaudat 
îndelung numerele sale de dresaj. În final, a fost rugat să aducă nişte 
mingi din bazin. Dresoarea s-a făcut că nu ştie ce va urma. A anunţat că s-
ar auzi ceva într-o minge. A cerut o foarfecă. Între timp, o tânără se afla 
lângă dresoare să primească mingiile de la Mark. Un tânăr aduce foarfeca 
şi în minge se află un inel de logodnă. Îl scoate, se aşază în genunchi, în 
faţa tinerei şi îi cere mâna, întinzându-i inelul găsit în minge. Grupul de 
prieteni al celor doi aplaudă cu bucurie inedita cerere în căsătorie. 

           
Zbor de frunze – 

Din castan coţofana 
privind inelul 
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Ana RUSE – Constanta – Romania 
              

EROS AT DELPHINARIUM         
     Years ago, at Hârşova being on a creation trip - Carsium, the 
archeologists discovered in necropolis, among other objects a beautiful 
golden fibule. I waited for lady Dr. Zizi Covacev’s opinion. With a 
specialist sight she caresses and researches the statue. So, it is of a 
delicately and inspired by engraved marble representing Venus, having by 
one side Eros riding on a dolphin. Even it doesn’t have but 50 cm., it has 
all the qualities of a big statue. It is to be reconditioned and exhibited near 
the other statue found many years ago, of Greek origin, too. 

               
Delphinarium – 

at noon sea-gulls flight 
mirrored in the basin 

             
       Looking at the small EROS riding on a dolphin, my thought flies to 
the 31th October when I have honoured the invitation to be present at the 
Blacj Sea anniversary. The action finished with a show at delphinarium. 
Of five dolphins which produced the attraction only Mark remained. 

                          
Irritated by something 

The dolphin beats the water 
Spraying with it all around 

                    
       It was just a usual show, perhaps it knew Mary and that is why it 
came nervous swimming foolishly through the basin beating the water 
with its nice tail and spraying the spectators being nearer the edge of the 
basin. With much ability the trainer calmed it down and the spectators 
applauded a lot her numbers of training. Finally, it was asked to bring 
some balls from the basin. The trainer pretended she didn’t know what 
follows, the announced that something could be heard in a ball. She asked 
a trimmer. In the mean time one young boy brought the scissors and in the 
ball there was a wadding – ring. He got it out, he stood on knees in front 
of the young woman and he asked her to marriage handing her the ring 
found in the ball. The group friends of both of them applauded joyfully 
the original asking to marriage.     

Flight of leaves – 
From the chest-nut-tree the magpie 

Watching the ring 
 

English version: Alexandra Flora MUNTEANU 
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Cristina RUSU– Iaşi – România 
 

BLEUMARIN 
 

Valurile înspumate se izbesc de stâncile ascuţite, o dimineaţă 
senină în acest colţ sălbatic doar câţiva pescăruşi planează sublim 
deasupra spumei albe; oceanul cu toată forţa sa se întoarce din înalt, 
despicând apă şi cer în linia bleumarin a orizontului. Vuietul apei 
răstălmăceşte şoaptele de iubire dintre nori şi pământ, niciun sunet străin, 
nicio clipă de linişte, val peste val, clipă peste clipă, vânt după vânt.... 

 
val rostogolit 

peste linia zării - 
pescăruşi pe stânci 

 
Sub razele de soare, splendoarea magnifică a oceanului pulsează 

întreaga tărie răsturnând pământul. puhoaiele ameţitoare se rotesc; 
neîntreruptă creaţie, necontenită muzică, în ritmul său lăuntric apa creşte 
şi se revarsă ca un flux peste stânci. în adânc, firele de iarbă se înalţă din 
beznă, ondulându-se sub forţa curentului, mii de peşti straniu coloraţi 
înoată iute în toate direcţiile, viaţă şi putere sub grosimea de albastru. 

 
Sub vânt şi tunet 

oceanul se zguduie - 
beznă în adânc 

 
Împresurată de furia valurilor, insula pustie străluceşte în bătaia 

soarelui, câţiva arbuşti pitici radiaza în opulenţa de verde, buchete de nori 
se strâng la apus; perplexitate: nesfârşită frumuseţe, freamătul oceanului 
tulbură orice pală de vânt, ţinut virgin în acest colţ al pământului unde 
doar pescăruşii dansează graţios în aer.  

 
Vântul de apus 

despicând orizontul - 
perplexitate 
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Cristina RUSU – Iasi – Romania 
 

DARK BLEU 
 

       The foamy waves are crushing against the pointed cliffs, a peaceful 
morning in this wild corner only a few seagulls are hovering in a sublime 
way over the white foam; the mighty ocean comes back from above the 
sky, splitting water and heaven along the dark blue line of the horizon, the 
water roar misinterprets the whispers of love between the clouds and the 
earth, not a single unfamiliar sound, not a single silence moment, wave 
after wave, moment after moment, wind after wind.... 

 
Wave turned 

over the horizon line - 
seagulls on the cliffs 

 
Under the sunrays, the magnificent splendour of the ocean is throbbing 
the whole strength overturning the earth. Great torrents are spinning 
around; never ending creation, ceaseless music, in its own rhythm water 
swells up and flows over the cliffs like a tide. Deep down, the grass 
blades rise up from the darkness, waving under the force of the torrent; 
thousands of strangely coloured fish swim quickly in all the directions, 
life and power under the blue thickness. 

 
Under wind and thunder 

the ocean is shaking violently - 
darkness in the very heart of the earth 

 
Surrounded by the fury of the waves, the deserted island is shining in the 
sun, a few small trees are radiant with an opulent green, bouquets of 
clouds are gathering in the west; perplexity. Never ending beauty, the 
murmur of the ocean is disturbing any wind breath, virgin place in this 
corner of the earth where only the seagulls are dancing graciously in the 
air.  

The western wind 
splitting the horizon - 

perplexity 
 
 

English version: Cristina RUSU 
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Constantin STROE - Bucureşti – România 
 

BUNICUL 
 
     Bunicul dinspre tată era un om scump la vorbă dar vrednic în tot ce 
făcea. N-avea astâmpăr. Mereu se afla în mişcare, aidoma argintului viu. 
Seara târziu, când bunica îl dojenea „Mai culcă-te, omule, odată!”, el 
dădea acelaşi răspuns  „Oi dormi pe lumea cealaltă”. 
     Acuma doarme în pace. De câţiva ani buni nimeni şi nimic nu-i tulbură 
odihna. Îl vizitez la locul lui de veci. Mă apropii de mormântul lui să i-l 
primenesc...Mă opresc la câţiva paşi. Pe crucea înnegrită de vânturi, un 
fluture alb : 

Ziua morţilor- 
pe crucea bunicului 
doarme un fluture 

 
     După clipe lungi de aşteptare, o dâră de lumină se înalţă la cer. 
Fluturele sau sufletul bunicului ? În clipa aceea mi s-a părut că sălciile din 
cimitir fac reverenţe. Se aplecau cucernice ca într-o rugă. Mi s-a părut sau 
s-a întâmplat aievea ? 

 
Ziua Înălţării 

sălciile plângătoare 
se-nclină pioase 
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Constantin STROE – Bucharest – Romania 
 

THE GRANDPA 
 
     The grandpa on the part of my father was a silent but hardworking 
man. He was a tireless man. He found out in permanently motion like 
quick silver. Late in the night, when my grandma reproved him “come in 
bed, please” he gave her the same answer:” I will asleep enough after 
life".  
     Now he sleeps in peacefully the sleep of the just and nobody and 
nothing disturbs his rest. I went to the cemetery. I came near to his tomb 
to take care of it. I stopped at several steps from it. On the cross blacked 
by winds and rains I saw a white butterfly  

 
Peaceful slumber- 

a white butterfly sleeping 
on the grandpa's cross 

 
     After prolonged moments of wait, a trickle of light risen to sky.  Was 
it the white butterfly, or my grandpa’s soul? In that moment, my 
impression was as the weeping willows from cemetery do reverences. 
They bend piously as in a true entreaty. It was true or only it seemed me? 

 
On the Ascension Day, 
all the weeping willows 

bending piously 
 
 
                                                     English version: Vasile MOLDOVAN 
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Mircea Teculescu – Câmpina – România 
       

A CINCEA POARTA 
 

       Când şi când trec prin zona unde a fost ocna de sare de la Telega; 
aproape de locul cucerit de natură, cu apa care permite totuşi pescarilor 
veniţi când şi când, să spere. Pe lângă tăpşanul unde o placă de marmură 
aminteşte că acolo s-ar fi oprit Bălcescu, ca să vorbească localnicilor, 
moşnenilor, în preajma lui ’48. 

sălaşul sărat - 
urme acoperite 

iarna şi vara 
 

        Odata, într-un week-end liber de alte probleme, am ajuns la Slănic 
Prahova. Aici, Salina Unirea: adâncime de 210 metri, exploatare descen- 
dentă, microclimat caracterizat de aerosoli salini, concentraţie mare a 
ionilor negativi şi temperatura constantă de 12 grade Celsius. Amenajată 
interesant si inteligent, mina de sare nu te plictiseste nici o clipă. 

 
cristal reflectând 
peticite botine - 
din pereţi apă 

 
        Din colţul vegheat de încălţările ocnaşilor şi vagoneţii ruginiţi, plini 
cu scule rudimentare de săpat, ajungi repede în cavităţi-săli, unde tronea- 
ză sculpturi uriaşe cu Decebal, Traian, Eminescu. Decorul amenajat de 
prezent nu a voit sau nu a putut şterge secera şi ciocanul, rămase încrus-
tate undeva, pe bolta indepărtată a minei; a adăugat însa o cruce pe o 
colina de sare, semn luminat continuu, în noaptea veşnică din acest loc. 
Fragmentele de scări, prinse de pereţii minei şi rămase la diferite cote, 
veghează de peste tot spaţiile prin care trecem. Este aproape imposibil, 
aici, unde peste istoria a mii de anonimi se suprapune acum istoria perso-
nalităţilor, istoria de şcoală, să nu-ţi aduci aminte de Petre Tuţea şi 
volumul ivit de pe urma discuţiilor cu dânsul: “Intre Dumnezeu si neamul 
meu!”.Cu optimism, căci, după cum spunea Origen, ,,Dumnezeu ne 
iubeşte mai mult decât ne urăşte satana.’’ Undeva, nu departe, ocna de la 
Telega e amintită de gustul sărat al lacurilor, lacrimilor sale. 

muzeu întocmit 
într-o mină de sare 

fără anotimp - 
peticite botine 
urme acoperite 
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                                                   Mircea Teculescu – Câmpina – Romania 
 

THE FIFTH GATE 
       I pass from time to time by the old Telega salt mine; close by this 
corner conquered by nature, with its lake – oasis for those fishermen who 
randomly come there full of hope. Near the plain where a marble pedestal 
reminds people that Balcescu stopped there once to speak with the locals 
in ‘48.  

salty dwelling – 
covered tracks 

during winter or summer 
 

       In a carefree weekend I found myself in Slanic Prahova. There was 
Unirea Saline: 210 meters depth, born through a descendent exploration,  
microclimate characterized by salty aerosols, high concentration in 
negative ions and constant temperature of 12 degrees Celsius. Arranged in 
a smart and interesting way, the salt mine never bores you. 

                
reflecting crystal 
shredded boots – 
of watery walls 

 
       From a corner guarded by the miners’ boots and the rusted wagons, 
full of rudimentary carving tools, you quickly get to hallow rooms, where 
huge statues of Decebal, Traian, Mihai Eminescu throne solemnly. The 
setting of the present couldn’t or wouldn’t erase the sickle and the 
hammer, remained carved somewhere on the far dome; it added though a 
cross on a salty hill, which sparkles always in the never-ending night of 
this place. Fragments of stairs, attached by the walls at different altitudes, 
watch from every corner the spaces we transcend. It’s almost impossible, 
here, where the history of thousands of anonyms overlaps with the history 
of great personalities, school history, not to remember of Petre Tutea and 
the volume which emerged from the discussions we had: “Between God 
and my people!” With optimism, as Origen says, “God loves us more than 
Satan hates us. Somewhere, not far away, Telega salt mine is remembered 
in the salty taste of the lakes, its very own tears. 

museum made 
in a salt mine 

without season - 
shredded boots 
covered tracks 

English version: D. TECULESCU 
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Maria TIRENESCU – Cugir – România 

 
SFÂRŞIT DE OCTOMBRIE - FRUNZE 

 
     Azi, sunt liberă. Îmi invit nepoţelul la plimbare. Vreau să-i arăt cum 
este oraşul în acest sfârşit de octombrie. 

 
Pe-o bancă de lemn, 

adusă de vânt, 
o frunză galbenă 

 
     Nepoţelul meu, Lucian, mă întreabă din care copac a căzut frunza. Îi 
arăt teiul din apropiere. Mergem apoi să vedem şi alte frunze de tei. 
Culegem cele mai frumoase frunze, mari şi mici, simetrice sau „strâmbe”, 
cum spune Lucian.  
     În parc, printre frunzele galbene, se vede o frunză portocalie. „Bunico, 
şi aceasta e o frunză de tei?” „Nu, aceasta e o frunză de cireş.” Mergem să  
culege culegem frunze aurii, stacojii şi maro. 

 
Legănându-se 

în bătaia vântului, 
o frunză de arţar 

 
     Cel mai mult îi plac nepoţelului meu frunzele de arţar. Sunt toate 
nuanţele de la galben pal până la roşu-maro. După ce culegem destule 
frunze, mergem acasă. În faţa porţii, o frunză mare de viţă de vie. O luăm. 
Alcătuim un chip vesel pe „faţa” de viţă. Drept ochi, două castane. Drept 
nas, o frunză de cireş. Gura, trei frunze mici de păr. „Bunico, aşa-i că 
mamei o să-i placă ce am făcut?”, mă întreabă. Nu aşteptă răspunsul. 
Aleargă să-şi cheme prietenii care să-i vadă „opera”. Eu zăbovesc lângă 
poartă. Mă reţin amintirile din copilărie. Tare mult îmi mai plăcea să adun 
şi să admir frunze. Dar numai toamna. 
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Maria TIRENESCU – Cugir – Romania 

 
OCTOMBER END - LEAVES 

 
     Today I’m free. I invite my grand son for a walk. I wish take him to 
see how the town looks in this October end.  

 
On a wooden bench, 
brought by the wind, 

a yellow leaf 
 

     My grand son, Lucian, asks me from what tree did the leaf fall. I show 
him the lime-tree nearly. Afterwards we go to see other lime leaves. We 
pick up the most beautiful leaves, big and small, symmetrical or 
“crooked” as Lucian says. In the park, among yellow leaves, we can see 
an orange one. “Grandma, this is a lime leaf, too?” “No, this is a cherry 
leaf”. We go to pick up orange, scarlet and brown leaves. 

 
Swinging 

on the wind blow, 
a maple leaf 

 
     My grand son likes maple-leaves best. There are all kinds of shades 
starting from light yellow to red-brown. After we pick enough leaves, we 
go home. In front of the gate, a big vine leaf. We take it. We from a funny 
face on one side of the vine leaf. We use two chestnuts for the eyes. As 
nose – a cherry leaf. The mouth three little pear-leaves. “Grandma, my 
mother will like what we did, won’t she?” he asks me. He doesn’t wait for 
the answer. He runs to call his friends to see his work. I remain near the 
gate. My childhood remembrances retrain me. I used pick and admire 
leaves. But only autumn. 
 

 
English version: Maria TIRENESCU 
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Ana UDREA – Topoloveni – România 

 
SALCIA PLÂNGĂTOARE 

 
     Mi-au plăcut întotdeauna, încă de când am învăţat să citesc, basmele şi 
legendele. Zâne cu ochi albaştri şi pletele bălaie mi-au legănat visele 
copilăriei. Mi le închipuiam dansând la lumina lunii, şi apoi dispărând în 
zori precum o ceaţă de vară. Acele plăsmuiri minunate aveau puterea, 
doar printr-o simplă atingere de baghetă să se transforme în flori, păsări 
sau copaci pentru a se proteja astfel de priviri indiscrete. 

 
Zâne din poveşti... 
înălţându-se la cer 

cu ceaţa verii 
 

     Legenda spune că, pe vremea când minunile mai erau încă posibile, o 
frumoasă fată de pescar îşi pieptăna părul, privindu-şi chipul în apa 
limpede a unui lac. Azima apelor s-a îndrăgostit de ea, voind să o 
răpească pentru a-i deveni mireasă. Logodnicul fetei l-a înfruntat 
pierzându-şi viaţa şi dispărând în adâncuri. 
     Zile în şir, sfâşiată de durere, fata a plâns pe mal până când a simţit că 
prinde rădăcini şi corpul i se transformă, deşi nu era zână, într-o salcie 
având ramurile înclinate spre apă. De atunci în fiecare primăvară vântul 
piaptănă pletele unei fete, ascunsă sub scoarţa unei sălcii plângătoare. De 
atunci în fiecare toamnă lacrimile ei în chip de frunze, picură neîncetat pe 
luciul cenuşiu al apei.  
     Povestea ei este şi povestea mea: doar aşteptări şi speranţe. Părul ei 
lung este şi părul meu, cândva castaniu, acum aproape cărunt. Aceeaşi 
mereu şi totuşi alta, îmi încântă privirea anotimp după anotimp, 
bucurându-mă vara, întristându-mă iarna. 

 
Ninsoare în amurg – 
pe marginea lacului 

sălcii cărunte 
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Ana UDREA – Topoloveni – Romania 

 
WEEPING WILLOW 

 
     I liked always since I learned to read the fairy tales and the legends. 
Fairies with blue eyes and light long hair rocked my childhood’s dreams. I 
can imagine them dancing in the moon light and then disappearing in the 
dawn like a summer fog. Those marvelous creations had the power to 
change in flowers, birds or trees to protect themselves from indiscreet 
sights, only at a simple touch of the wand.  

 
Tale fairies… 

stretching wing to weather 
on the summer mist 

 
     The legend says the formerly when the miracles was yet possible to 
happened, a fisherman’s beauty girl combs her hair, looking at her face in 
clear water of a lake. The spirit of water falls in love with her and wanted 
to elope with her for become his bride. The girl’s fiancé faced him but he 
lost his life and he disappeared in the deep. The girl afflicted, cried day 
after day on the bank of the lake since she felt that he took root and her 
body become a weeping willow though he wasn’t a fairy. Since then in 
every autumn her tears like the leaves drop ceaselessly on the gray mirror 
of the lake.  
     Her story is also my story, only waiting and hops. Her long hair is also 
my hair, sometimes brown, now almost grey. Always the same but though 
another one delighted my sight season after season, make me happy in 
summer but make me sad in winter.  

 
Snowfall in twilight- 

grey weeping willow trees 
on the lakeside 

 
 

English version: Magdalena DALE 
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Laura VĂCEANU – Constanţa - România 

 
POROAMBELE 

 
     În septembrie, lipovencele dispăreau pe nesimţite, părăsindu-şi căsuţa 
de lut, de pe malul Siutghiolului. Se întorceau primăvara, din Delta 
Dunării, unde-şi aveau familiile. În locul grădinii de zarzavat, în care 
lucrau tinerele fete toată vara, rămâneau resturi veştede de tomate, de 
ardei sau de vinete. Dintre ele răsăreau tufe de poroambe cu spini mari şi 
fructe negre, dulci-acrişoare, acoperite cu-un strat alb ca de pudră. Câte 
zgârieturi, câte înţepături, câtă usturime, pe mâini şi pe piciare… Dar ce 
importanţă aveau toate astea?  Un adevărat martiriu, pentru câteva boabe 
de mărimea unor dropsuri. Diferenţa  dintre ele era doar gustul. 
     Sărind într-un picior, când victoria era clamată, atenţionându-i pe 
companioni, teama de şerpi de altădată,  dispărea pe loc. Doar câte un 
câine rătăcit scheuna fericit, gudurându-se pe lângă noi, nebăgat în seamă 
de nimeni. 

Bucuria spinilor – 
fără teamă de şerpi 
spre boabele negre 

 
     Satisfacţia depăşea orice limite, atunci când adunam un pumn de 
fructe, pentru că erau foarte rare pe tufele, nu mai înalte de 50 de cm. 
Mâncam până ni se sterpezeau dinţii şi ni se făcea gura pungă. Fugeam 
apoi în apropiere la cişmeaua, ce-şi ducea apa limpede, într-un murmur al 
eternităţii,  către cea dulce a lacului. 
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Laura VĂCEANU – Constantza – Romania 

 
SLOES 

 
     In September when the lipovan woman disappeared imperceptibly 
leaving the clay cottage on the shore of the Sutghiol Lake, to turn back in 
the Danube Delta where they had their families. In the place where the 
green house in the vegetable garden didn’t exist but faded remain of reeds 
of the tomatoes and peppers. Bushes maize with pickles and black fruits 
that grew among them. How many scratches and pricks on hans and 
foot!!? But was it so important? A real sacrifice for some beans of a 
bonbon shape.  
     Jumping in on leg of joy when victoria was called for group, 
attentioning the guards on the frightening of the snakes, of other times 
disappeared in a minute. A lost log accompanied the children fawning 
him. Nobody notices it. 

Joy with prickles- 
without afraid of snake 

to the black grains 
 

The happiness was great when I gather a hand full of fruits for them were 
very rare on the bush not higher of 50 cm. I eat until my teeth set on edge 
and purse up my mouth.  Then run to the water pump, a spring which runs 
its clear water towards the sweet water of the lake..  
 

 
 

English version: Alexandra Flora  MUNTEANU 
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   Zinovy VAYMAN – S.U.A 
 

HAIBUN PENTRU FUKUSHIMA 
 

     Adesea mă plimb spre Biblioteca Fikushima, de sub pod. Zona este 
bine îngrijită şi, atenţia oamenilor la detalii, mă face de-a dreptul extaziat. 
Chiar şuieratul unui tren săgeată dispărând în tunel este straniu de 
armonios:   

Dimineaţa trilurilor 
în jocul cu umbre 

vise de plecare 
 

     Pe un pilon de beton gri, o murală frumoasă cu faţete cutate şi 
caligrafie japoneză devine mai mare pe zi ce trece. Astăzi doi tipi care par 
a fi artişti privesc pictura şi o discută în timp ce zâmbesc şi se înclină. O 
maşină a poliţiei se opreşte şi doi poliţişti abordează artiştii şi simulează 
că admiră desenul. Ei se întorc spre a găsi un loc mai bun: 

 
Liliac persan 

din muguri neînfăşuraţi 
precursor al parfumului 

 
     La Bibliotecă „am citit” ziarul Sendai. Spun „citesc”, deoarece nu 
înţeleg japoneza, dar pot găsi mai degrabă haiku în limba engleză 
ascunzându-se pe pagini mari printre hiragana, katakana şi personaje 
chinezeşti. Din când în când eu înregistrez nume familiare de-ale poeţilor 
de haiku din America. Ştiu ei, oare, că această lucrare le publică opera? 
Curând îi voi întreba. Am o presimţire deşi ei nu ştiu cât de departe au 
ajuns: 

Camera puţin luminată 
două oglinzi faţă-n faţă 

mă multiplică spre nimic 
 

     La întoarcere mă uit la pod şi îngheţ. Întreaga murală este vopsită şi tot 
pilonul a devenit gri deschis. Tăcere fără sfârşit… se termina din nou în 
tăcere nesfârşită 
 

 
Romanian version: Alexandra Flora MUNTEANU  
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Zinovy VAYMAN – S.U.A. 
 

HAIBUN FOR FUKUSHIMA 
 

     I often walk to the Fikushima library under shinkansen overpass. The 
area is well cared for and the people’s attention to details makes me 
ecstatic. Even the roar of the bullet train disappearing in the tunnel is 
strangely harmonious 

Birdsongs’ morning 
in the shadow play 

dreams of departed 
 

     On a gray concrete pylon a beautiful mural with cute faces and 
calligraphic Japanese is getting larger with each passing week. Today two 
guys who look like artists are viewing the picture and discuss it while 
nodding and smiling. A police car stops and two policemen join the artists 
and seemingly love the mural too. They even walk back to get a better 
vantage point. 

Persian lilacs 
from the unfurled  buds 

precursor of scent 
 

     In the library I “read” the Sendai newspaper. I say “read” because I do 
not understand Japanese but I can find rather quickly English language 
haiku hiding on large pages among hiragana, katakana and Chinese 
characters. From time to time I notice familiar names of the American 
haiku poets. Do they know that this paper publishes their work? I will ask 
them soon. I have a hunch though they do not know how far they got. 

 
Dimly lit room 

two face-to-face mirrors 
multiply me to zilch 

 
     On my way back I glance at the overpass and freeze. All the mural is 
painted over and the whole pylon has become of light gray color. 

 
Endless silence… 
it ends yet again 

with endless silence 
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Quendryth Young – Alstonville, New South Wales, Australia 
 

DUPĂ PÂRJOL 
 

lungă noapte de veghe 
strălucirea roşului 

pe obrazul lui 
 

     Trei zile mai târziu mă plimb în valea mea. Cenuşa este caldă, o 
grămadă adâncă sub picioarele mele. Cu fiecare pas în jurul meu se ridică 
un vârtej de puf. Îl respir. Se aşează în părul meu.  
    O spoială de gri fin acoperă peisajul, transformându-l într-o singură 
culoare. Acest loc în care m-am plimbat de mii de ori este străin. Tot ce îl 
îmbrăca s-a dus. Este gol. Privesc în inima ţinutului de tufişuri – la 
structura sa scheletică – în fiinţa pământului.  
     Calc apăsat mai jos în şanţ, urmărind conturul şerpuit al albiei 
pârâului. Roci de toate mărimile îşi etalează curburile fără asperităţi, cu 
diferite contururi, splendoarea invulnerabilităţii. Ele răsar ca Phoenix din 
cenuşă, pietre funerare pentru..... 
     În timp locul şi-a revenit din nou prin forţe proprii. Dar aici şi acum 
am întrezărit adevărata lui esenţă.  

 
pârjolul – 

toate formele 
de pietre 

 
 

Romanian version: Magdalena DALE 
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Quendryth Young – Altsonville, New Wales, Australia 
 

AFTER THE BUSHFIRE 
 

night-long vigil – 
the glow of red 
on his cheeks 

 
Three days later I walk into my valley. The ash is warm, a deep pile carpet 
under my feet. It blows up around me at each step, in swirling puffs. I 
breathe it in. It settles on my hair. 
A sprinkling of fine grey covers the landscape, transforming it to 
monochrome. This bush I’ve walked a thousand times is alien. The 
eladding gone. It is naked. I look into the heart of bushland – at its skeletal 
structure – into the anima of earth. 
I tramp lower into the gully, following the twisting contours of the creek 
bed. Rocks of all sizes flaunt the smoothness of their curves, variety of 
outline, the splendour of invulnerability. The rise, like Phoenix, from the 
ashes, tombstone to a million yesterdays.  
In time my bush will dress herself again. But here and now I glimpse her 
very essence. 

 
bushfire – 

all the shapes 
of rock 
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