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Cuvânt de întâmpinare 
 
 
„Am să scriu și eu o carte” zic unii la ceas de taină cu 

alții, care, chiar au scris cărți. Însă gândul acesta nu-i de 
ajuns dacă voința și talentul nu se însoțesc cu el pe drumul 
cât viața a străbătut. Pictoriței Cătălina Drăgulin, una 
dintre cele mai apreciate coloriste a vremurilor noastre, un 
astfel de gând nu i-a trecut niciodată prin minte, deși viața 
ei până la momentul când consemnăm cele ce urmează, mai 
mult printre scriitori și-a petrecut-o. La Cătălina cuvin-
tele s-au rotunjit în căldura și adâncul culorilor din sutele, 
chiar miile de tablouri pe care le-a dăruit și continuă să le 
dăruiască lumii cu o generozitate ieșită din comun. Cuvin-
tele alea sunt tot atâtea stări, trăiri pe cont propriu, dar mai 
cu seamă un fel de urlete mute despre ceva ce leagă 
misterios lăuntrul fiinţei noastre cu universul în eternă 
expansiune. Însă, cum știm, marii artişti au trăit dintot-
deauna periculos la răspântia dintre singurătate, deznădejde 
și amărăciune, elemente destule pentru intrarea în depre-
sie, drum aproape inevitabil uneori către sinucidere.  

Toate astea nu aveau cum s-o ocolească, fireşte, nici pe 
pictorița-coloristă Cătălina Drăgulin, care, într-un moment 
de așa mare cumpănă pentru viața ei, chiar a fost prinsă în 
cercul întunecat al haosului aproape fără ieșire, deter-
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minând-o să „asculte posturi străine” zile și nopți fără 
număr, după cum ne mărturisea ulterior, cu îndemnuri 
dintre cele mai stranii și printre care doar unul singur, un 
indemn ca o abia pâlpâindă lumină în bezna aproape 
compactă a minții în rătăcire, tot șoptea să gândească în 
rime. În „potriveli” de cuvinte, unele triste, altele vesele, 
dar și prostești credem, cum ea însăși a înțeles asta la 
ieșirea din criză. 

Între veselie și tristeţe, între real și fantastic au dat 
năvală însă amintirile unui trecut cu toată încărcătura lor 
emoțional-dureroasă, cu iubiri neîmplinite, nădejdi și pier-
deri de nemairecuperat, cum ar fi bunăoară moartea 
mamei pictoriţei, ori a nenăscuților ei copii, plecați cu toții 
prematur la cer. 

Volumul de față este cumva, antidotul ieșirii din 
depresie al pictoriței-coloriste Cătălina Drăgulin. Unul unic, 
fără pretenția de a fi urmat și de altele. Cu toate bunele ori 
mai puțin bunele lui, volumul se constituie într-un fel de 
certificat de încă în viață și trăit, al cunoscutei pictorițe. O 
datorie față de memoria unui trecut care, altfel, ar fi reușit s-o 
strivească definitiv sub povara atâtor dureroase amintiri.  

Personal, citindu-i cartea în manuscris, am văzut cum 
din haosul întunecat al „întâmplării”  se înlumină doi 
îngeri trăgând după ei un car plin cu mărăcini pe jumătate 
vii, dar printre spinii cărora strălucesc și câteva diamante 
de autentică poezie. 

Mihai Antonescu 
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Întrebare 
 
Verde foaie mărăcine,  
ceasul trece,  
ceasul vine,  
dar cu mine cum rămâne? 
 
 
 

Singurătate 
 
Seară, seară,  
vai ce seară  
e-n durerea mea  
amară! 
 
 
 

Dorință 
 
Atâta vreau:  
iubirea mamei  
înapoi. 
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De dor 
 
Dor, dor.  
În liniștea nopții  
zbor de condor. 
 
 
 

Perspectivă 
 
Din culoarea de opal, 
plânsul mării naște val. 
 
 
 

Din nimic 
 
Am să tac  
din nou chitic,  
până mă voi face mic.  
Un „nimic”  
dintr-un nimic. 
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Concluzie 
 
Internetul e o emulație  
de trăit prin delegație. 
 
 

Privire 
 
Durerea norilor,  
strajă depărtărilor. 
 
 

Ce lipsește 
 
Gaura neagră,  
mormântul stelei.  
Să-i punem o cruce! 
 
 

Noapte singură 
 
Doarme lumea,  
doarme greu.  
Gropile doar eu le știu.  
Până-n cer la Dumnezeu,  
latră câinii a pustiu. 
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Părere de rău 
 
Am ieșit rănită-n suflet  
dintr-o luptă cu destinul.  
Viața și-a lăsat amprenta,  
ura toată și veninul. 
 
 

Contemplație 
 
Fumul țigării  
călător spre geam.  
Părerile-mi sunt  
schimbătoare.  
Ce am?  
Ce nu am? 
 
 

Pastorală 
 
Liniștea coboară-n sat,  
Gândurile m-au trădat.  
Bucurie nu mai am,  
Plânge-o pasăre pe ram. 
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Întrebare 
 
Doamne, câte-am mai pierdut,  
până-n vale la Iernut.  
Bucurii, păreri de bine.  
Cine le găsește? Cine? 
 
 
 

Italia 
 
Popoare ’nalte se scufundă-ncet,  
într-un dans stelar și desuet.  
Cu bogății și cu minuni, discret,  
Un strigăt mi s-a sinucis în piept. 
 
 
 

Concluzie la final 
 
Dacă nimeni nu-mi înțelege arta,  
bucuria-mi rămâne întreagă  
câtă vreme o înțeleg eu. 
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Îngerii haosului 
 
Mă ard,  
mă pârjolesc,  
îngerii negrului cer,  
dumnezeiesc. 
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