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Dorurile Vioricăi Stroe
Care este vârsta când simți nevoia să cochetezi
cu muza poeziei? Tinerețea învolburată – cutezanță
și iluzii. Maturitatea odihnită crește copii, se luptă
cu viața. Pensionarea mută chemări potolite,
filtrate prin sita înțelepciunii, în reflecție și
introspecție.
Viorica Stroe este, nu numai un lector avizat de
poezie (am auzit‐o recitând fără oprire), ci și o
îndrăgostită de tot ce este cântec și culoare. Și
poezia este cu siguranță cea care îmbrățișează
„parfum, culoare sunet / care se‐ngână și‐și răspund”,
după expresia lui Baudelaire.
Cărticica de față impune, printr‐un titlu simplu și
orgolios totodată „Dor și doruri”.
Primul ciclu, dominat de subtitlu ca o mărturisire
cu sufletul la gură, „România este casa mea, mama
mea, inima mea”. Trebuie să ai mult curaj ca să scrii
astăzi poezie patriotică.
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Versurile din acest ciclu sunt ușor atinse de
ecouri știute. Printre stângăcii inevitabile unor
începuturi, răsar versuri uimitor de proaspete, „în
palmele mamei se coace aroma de țară”.
E sfântă țărâna
E sfântă țărâna pe tălpile mamei,
Sudoarea din palme e sfântă şi ea
Şi mâinile ei fac cuib de iubire
Să crească sămânța în brazda cea grea.
Cresc aripi de înger să cheme‐n lumină
Mâna ce‐atinge altoiul, senină...
Miroase a smirnă, a zvon de răcoare,
A ploaie, a struguri, a soare...
A pâine cu sare, de‐ntâmpini cu drag,
Drumeț obosit ce îți calcă în prag,
A flori, a miere, a zumzet de vară...
În palmele mamei se coace aroma de țară...
„La Cozia”, nu mai apare umbra vreunui voievod
măreț, ci se deșteaptă plânsul după „veșmântul cel
6

Dor și doruri

verde al munților”. Țara este o măicuță jefuită
chemându‐și copiii risipiți în lume.
Mai dens, mai aproape de emoția lirismului ni se
pare cel de‐al doilea ciclu: „Ce mare e lumea și cerul
albastru!”. Există în versuri naivități frumoase,
trucate ce ascund profunzimi ale sufletului feminin.
Trăind misterul sfânt al maternității, numai o femeie
o poate vedea pe Fecioara naivă și gravă ca o
icoană pe sticlă:
Erai Maria...
Erai Maria
Cu zâmbetul dulce,
Ochii albaştri, senini,
Gene umbroase, păr auriu,
Fața petală de crin.
Erai Maria,
Gingaşă făptură,
O rază desprinsă din soare.
Călcai pe pământ şi pe urmele tale
Răsărea din lumină
O floare.
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Citind versurile Vioricăi Stroe, ți se face dor de
poezia senină a lui George Coșbuc, de dulcile
naivități ale Văcăreștilor, dar și de Nichita. Delicat
joc de convenții, ca în saloanele Văcăreștilor,
versurile păstrează candoarea unui pas de menuet.
Categoric, Viorica noastră are simțul titlului, le
alege pe cele fals neutre, pe ton de romanță:
„Vals în toamna vieții”, „Tablou cu cai”, „Gelos pe
soare”... Alteori, titlurile traduc o emoție reținută
cu greu, având efect de surpriză prin ineditul lor:
„Atâta Rai”, „Verde nou”.
Versurile „ocazionale” trimit simplu la oameni și
fapte: „Lumina peste Prut” (Grigore Vieru),
„Adevărul lui Goga”, „Portretul mamei”, „Balada lui
Ciprian Porumbescu”...
Versurile lor sunt cuminți, poate prea încărcate
de metafore. Singulară, mi se pare poezia
„Portretul mamei”, al cărui titlu, aparent neutru
cheamă o descriere încărcată de emoție: Chipul
mamei, / Icoană sfântă. / Glasul mamei, / Adiere
blândă. / Sufletul ei, / Izvor de iubire. / Umbletul ei, /
Uşoară plutire. / Mâinile ei, / De lucru trudite. /
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Picioarele ei, / Deloc odihnite. / Scăldate‐n țărâna /
Ce ne hrănea, / Sfântă țărână / E acuma şi ea.
Propoziții eliptice în tușe delicate pun acccentul
pe valori poetice ale unor nume predicative, dense
și simple totodată.
Ultimul vers‐concluzie proiectează chipul mamei
pe coordonatele efemerului, ale trecerii inevitabile:
„Sfântă țărână e‐acuma și ea”. De altfel, simțim
umbra sfântă a mamei în întreg volumul, uneori
tonul subiectiv se încarcă mai convingător: „Caut
oglinda din ochii mamei / În care mă vedeam
frumoasă” („Caut”).
Putem selecta din versurile acestor „ocazionale”
imagini care se rețin și împrospătează tonul ușor
convențional. Un medic aduce o aripă de înger să
mângâie neputințele, suferința, un copil născut este
„o lumină sfântă”, care îmblânzește negurile
viforlui iernatic, în balada lui Porumbescu „vede
firul ierbii cum crește”.
Mă nedumerește o constatare: Viorica versifică
prea ușor, scrie în torente de imagini, se lasă prea
des ispitită de retorism (evident modelul Adrian
Păunescu zâmbește printre rânduri). Calitate,
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defect!? Greu de spus. Pe alocuri găsește calea
salvării – imagini fericite, încărcate de o emoție
adevărată care îmblânzesc retorismul. Astfel, o
poezie cu un titlu imperativ „Lăsați copacii să
moară‐n picioare!” ne poate convinge prin versuri
că „Pădurile‐și plâng copacii‐n picioare”...
Un vers cu rimă interioară conține o exprimare
spontană, sinceră a înstrăinatului: „Fă‐mă, Doamne,
șoim să zbor deasupra durerilor!” Euforia primei
zăpezi este trăită cu uimire și încântare: „Cerul mă
ninge / Cu lacrimi de stele”.
În peisajul autumnal, Viorică trăiește „tristețea
pomilor cu brațe lungi / dezbrăcați de vântul
toamnei”.
Încântări de vacanță („Barcis”), dulcea pace
patriarhală pe pășunile de altădată („Tablou cu
cai”) cufundarea în aromele și culorile naturii („Firul
ierbii vorbește cu mine”) – și imaginile se pot
înmulți – ne îndeamnă la visare, la trăiri simple.
Propunem cititorului un popas mai atent: „Când
mă doare în suflet, / Mă doare de tine, / Mă doare
de ei, / Mă doare de mine. // Când ochii mei plâng, /
Te spală pe tine, / Îi spală pe ei, / Mă spală pe mine.
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// Când gura mea strigă, / Te cheamă pe tine, / Îi
cheamă pe ei, / Şi nimeni nu vine. // Când calc pe
pământ, / Pe umbra ta calc, / Pe umbra lor calc, / Pe
umbra din mine.” („Mă doare!”)
Citind mai atent descoperi, în această repetiție
cu meșteșug o posibilă salvare: „Să calci umbrele și
timpul, să cureți plânsul ca să ieși în lumină”.
Printre stângăciile inevitabile ale unui debut,
aceste versuri, uimitor de proaspete, promit,
printr‐o prelucrare mai atentă și chiar devin poezie
adevărată.
Toamna (vieții) îi dă autoarei un avertisment
aparent sagalnic: „Începui a scrie versuri / Timpul nu
mă mai așteaptă!”
Dorurile Vioricăi Stroe definesc astfel poezia, nu
ca o formă de rezistență eroică, nu ca evadare din
mecanica diurnului, nu ca o consolare generoasă, ci
ca o CONSOLIDARE a sufletului. Prin cântec și
culoare...
prof. Brândușa Ștefan
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De vorbă cu toamna vieții
Vara ce‐mi zburda în suflet
S‐a retras tiptil, tiptil
Şi la uşă‐mi bătu toamna,
Să o găzduiesc puțin.
Am primit‐o cu blândețe
Şi ea n‐a mai vrut să plece,
Stârnind în a mea ființă
Vise, doruri, vreme rece...
Şi îmi zise a mea stăpână
Plină de înțelepciune,
C‐o să‐mi cânte‐a ei romanță,
Haru’‐n vers de mi l‐oi pune.
Pricepând ce vrea să‐mi spună
Toamna vieții înțeleaptă,
Începui a scrie versuri,
Timpul nu mă mai aşteaptă.
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Autoarea declară că prezentul volum îi aparţine şi că nu încalcă drepturile
intelectuale ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga
răspundere, conform legislaţiei în vigoare, atât pentru forma,
cât şi pentru conţinutul volumului de faţă.
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