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COPACUL CU OCHII VERZI 

Valentina TECLICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideea de a alcătui o carte aniversară pentru o 
persoană dragă, nu este nouă, însă am îmbrățişat-o cu 
entuziasm ca şi dragostea şi lumina care au fost combustibilul 
ce a menţinut prietenia dintre Vasilica Grigoraş si mine la cote 
înalte de respect reciproc şi de ajutor necondiţionat acordat 
una alteia de jumătate de secol (fără un an, dar ce contează 
un an, când timpul zboară ca un cal nărăvaş?).  

Destinele noastre s-au unit în urmă cu 49 de ani, într-o 
zi blândă de septembrie, când ne-am întâlnit prima dată şi am 
sărit amândouă în sus de bucurie, în faţa listelor afişate cu 
rezultatele celor admiși la facultatea de filosofie. Asta a fost 
una dintre similarităţi, să alegem să studiem acest subiect atât 
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de complex şi de interesant. Alte asemănări au fost: o perfectă 
comunicare, mereu pe aceeaşi lungime de undă, un similar 
simţ al umorului, munca de dascăl - o carieră scurtă pentru 
amândouă, munca de bibliotecar - o carieră mai lungă, 
dragostea pentru citit, călătorit, credinţa că familia şi prietenii 
sunt prioritatea vieţii, credința în Cel de Sus, pasiunea de a 
scrie, de a încerca diferite genuri literare.  

Vasilica Grigoraş (Ica, cum o alint eu), este pentru 
mine nu numai prietena de-o viaţă, confesorul meu, persoana 
cea mai de încredere să-i cer un sfat şi cea care-mi sare prima 
în ajutor, ea este mai presus de toate, sora spirituală pe care 
mi-a dăruit-o Dumnezeu şi a cărei dragoste genuină am simţit-
o mereu. 

De 49 de ani, poveştile vieţilor noastre sunt ca un 
covor în care iţele gândurilor, sentimentelor, proiectelor 
noastre, persoanelor importante din viaţa noastră s-au 
intercalat mereu. Unii dintre prietenii Vasilicăi au devenit 
prietenii mei, unii dintre prietenii mei au devenit şi ai ei. 

Recitind capitolele cele mai importante din viaţa 
Vasilicăi, o compar cu un copac „cu multe inele” - cum se 
autodefineşte ea în unul din poemele sale - un copac roditor, 
care indiferent de secetă, inundaţii, furtuni, uragane - inerente 
provocări în călătoria plină de esenţă a propriului destin, a avut 
tăria de a rămâne drept, de a se înalţa de la un an la altul şi de 
a rodi permanent. Roade diferite, umane, materiale, spirituale: 
minunaţii ei copii și scumpele nepoate de care s-a mândrit 
mereu, realizările profesionale care au însemnat cercetare, 
noutate şi viziune în cariera ei de bibliotecară de aproape 30 
de ani, zecile de globenuri, unele expuse în apartamentul ei ori 
în cele ale prietenilor, unele dăruite, şedinţe de masaj şi 
reflexoterapie oferite celor care au avut nevoie. Şi, nu în 
ultimul rând, rodirea şi publicarea celor 22 de cărţi de diferite 
genuri şi specii literare, adevărată hrană spirituală pentru 
familie, prieteni şi cititorii cu gusturi de lectură fine şi elevate.  

Solul din care „Copacul cu ochii verzi” şi-a alimentat 
rădăcinile este natural, original şi bogat în credinţa puternică în 
Cel de Sus, cultura generală, formaţia filosofică, dragostea 
bibliotecarului pentru slova scrisă. Solul a fost şi este 
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împrospătat mereu cu seminţele experienţelor personale 
aduse din călătoriile din ţară şi străinătate, cu vitalitatea ideilor 
generate de noile lecturi, cu recunoştinţa pentru ploile 
inspiraţiei, cu atitudinea de respect pentru cititorul care merită 
„fructe” organice, creaţii de cea mai bună calitate.   

A coordona o carte pentru prietena mea care 
împlineşte 70 de ani este un dar pe care-l merită din plin, este 
o modestă şi umilă restituire pentru toate calităţile şi faptele pe 
care le-a demonstrat constant în relaţiile de familie şi prietenie, 
pentru toate paginile în care a oferit cititorilor cultura sa, 
gândirea sa, sentimentele sale, pentru toate paginile în care a 
scris despre roadele literare ale confraţilor scriitori, pentru felul 
în care s-a dăruit celorlalţi, precum mărul încărcat cu mere 
roșii care-şi apleacă crengile grele de rod să fie accesibile 
celor care le doresc.  

Am invitat să colaboreze la acestă carte omagială 
membri ai familiei şi prieteni apropiați cu care Vasilica şi eu 
ne-am intersectat vieţii şi avem amintiri comune ori colaborări 
literare.  

Mulţumesc tuturor celor care au trimis materialele pe 
care le-am inclus în acest dar colectiv. Gândurile şi rândurile 
scrise de voi cu atâta dragoste, pozitivitate şi lumină vor 
atrage însutit dragoste, pozitivitate şi lumină din resursele 
inepuizabile ale Universului, de care veţi beneficia voi şi toţi 
cei care vor citi această carte a recunoştinţei închinate Omului 
cu „O” mare, harnicei, talentatei, generoasei Vasilica Grigoraş, 
„copacul cu ochii verzi”.    

La mulţi ani, Ica, prietena mea de-o viaţă ! Continuă să 
fii vibrantă şi armonioasă, să adaugi inele nenumărate la 
copacul vieţii tale, să rodeşti noi creaţii şi, mai ales, să te 
bucuri de cei dragi şi importanţi ţie. Doamne ajută! 
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ÎMPLINIRE ŞI PERFECŢIUNE  

Alina Lavinia GRIGORAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectând la timpurile complicate pe care le trăim de 
un an încoace din cauza pandemiei de coronavirus, mă 
gândeam că fiecare decadă are şi anii săi complecşi şi dificili, 
la fel cum fiecare generaţie are “pietrele ei de încercare”. 
Generaţia bunicilor a fost marcată de anii războiului, foametei, 
sărăciei, colectivizării şi instaurării regimului comunist (în 
România), generaţia părinţilor a trăit din plin era comunismului, 
a lipsurilor profunde, de la libertăţi până la deprivarea de 
drepturi fundamentale materiale, generaţia noastră, dincolo de 
micile–mari schimbări ale revoluţiei tehnologice şi a
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implicaţiilor economice şi sociale ce derivă din ea, trebuia să 
aibă „piatra ei de încercare” mai consistentă.  

 
Generaţia părinţilor noştri a ajuns să fie cea a bunicilor 

actuali şi gândindu-mă la cifra rotundă pe care o împlineşte 
mama anul acesta în plină pandemie, când opinia publică o 
limitează statistic destul de cinic, la „grupa de risc”, a celor de 
peste 65 ani, nu mă pot abţine să nu meditez că este totuşi o 
etichetă nedreaptă. 

 
70 ani înseamnă o întreagă viaţă de om trăită, o 

navigare nu tocmai lină prin secolul XX cu atât de multe 
schimbări profunde, ajungând deja în a doua decadă a 
secolului XXI, cu şi mai multe provocări.  

Dar dincolo de toate, simbolistica numărului 7 este de 
o bogaţie şi însemnătate aparte. 7 este perceput ca cifra 
perfecţiunii, a înțelepciunii. Alte voci spun că cifra 7 este 
căutătorul adevărului, este unul dintre cele mai înțelepte şi 
spirituale numere. Explicaţiile sunt la fel de profunde şi variate, 
7 are aura lui pentru că şapte zile au fost necesare creării lumii 
din punct de vedere biblic. Tot 7 sunt şi păcatele, dar şi 
tainele, acelaşi 7 apare în rugăciunea Tatăl Nostru, precum şi 
cuvintele lui Iisus pe Cruce. 7 se consideră şi unirea 
dumnezeiescului cu lumescul, în alte concepţiuni. 

În tradiţia ebraică, 70 e cifra popoarelor, ce semnifică 
plenitudine, diversitate, unde cantitativul se uneşte să 
desăvârşească un calitativ suprem. 

 
Cifra 70 e deseori egalizată cu noţiunile de împlinire şi 

perfecţiune. 
Câte semnificaţii atribuite cifrei 7/70…tot atâtea motive 

de mândrie pentru „boomers” născuţi în 1951. Bineînţeles asta 
în teorie, în practică lucrurile nu sunt atât de romanţate, cu atât 
mai puţin în acest an pandemic, când cei care păşesc în grupa 
septagenarilor în acest an sunt grupaţi într-un „calup” rece şi 
statistic al celor „din grupa de risc”, un stres în plus, care 
implică sacrificii mai mari de izolare, de atenţie şi grijă etc. 
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Insist însă pe partea pozitivă a aniversării, pentru că în 
definitiv sunt o optimistă, dar mai ales pentru că şi mama, 
sărbătorita supremă de anul acesta, este o fire optimistă şi 
echilibrată care, în ciuda greutăţilor vieţii, nu doar a căzut în 
picioare întotdeauna, dar a pornit pe noi cărări cu un suflu nou 
de fiecare dată, mai optimist, mai trainic, şi cu un spirit mai 
profund şi cu o dorinţă de cunoaştere mai puternică, ca a unui 
copil sau tânăr la început de drum. 

 
Deşi nu am pretenţia să fi ajuns la înţelepciunea 

deplină a vârstei înaintate, cred că nu ne naştem să ne găsim 
un loc confortabil pe lume, sau că nu asta e menirea 
adevărată. Ne naştem să „ardem”, adică să avem trăiri 
profunde şi de cele mai multe ori dureroase. Însă speranţa 
adaptării ne ajută pe parcursul călătoriei prin viaţă, iar „apa” 
care ne stinge „focurile” şi durerile ia de cele mai multe ori cele 
mai neobişnuite forme, apa e căutarea supremă şi perpetuă, 
cunoaşterea care deschide orizonturi. 

 
Cred că în pragul celor 70 ani mama e exponenta vie a 

unei vieţi trăite şi „arse” cu intensitate în căutarea cunoaşterii, 
un om care după pensionare şi-a găsit noi scopuri în viaţă, 
care şi-a descoperit, sau mai degrabă şi-a reînviat, talentul de 
a scrie, pentru că a fost latent în ea dintotdeauna, iar 
rotunjimea vârstei de 70 ani nu face decât să accentueze 
bogaţia ei spirituală, înţelepciunea şi echilibrul la care a ajuns.  

 
Nu vreau să închei fără să amintesc calitatea ei de 

bunică, şi mai ales împlinirea ce derivă din această calitate, o 
noţiune pe care eu sunt puţin geloasă, pentru că nu am 
cunoscut-o, din păcate, evident din cauze obiective. Dar sunt 
martora acum în prezent a ceea ce conceptul de „bunic” poate 
însemna şi e, cu certitudine, o etapă care te îmbogăţeşte, care 
îţi adaugă noi valenţe la existenţa ta ca om. Şi cred că mama 
o trăieşte din plin, o înţelege şi își extrage o sevă consistentă 
din ea. 
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Nu m-am priceput prea bine la urări, oricare ar fi fost 
ele, poate care sunt un lucru atât de personal şi intim 
transformat într-un tipar societal rigid şi frigid pe alocuri, pe 
care, deşi trebuie să îl faci din suflet, eşti forţat de cele mai 
multe ori să îl faci maşinal şi convenţional, încât te trezești 
secat de cuvinte şi măiestrie. Totuşi, voi încerca.  

 
Aşadar, îţi urez, „bubu”, mulți ani sănătoşi şi prolifici de 

acum înainte, inspiraţie pe măsura sufletului tău sensibil dar 
puternic, puzderie de cărţi publicate, vivacitate în corp şi în 
spirit, linişte, gânduri pozitive şi rodnice precum poeziile şi 
haiku-rile cu care ne încânţi. 
 
La mulţi ani frumoşi! 
 
Fiica ta, Alina 
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ÎŢI MULŢUMESC CÃ FACI PARTE DIN VIAŢA 

MEA 

Sara BUŢU (nepoata nr.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dincolo de urările pe care ţi le voi transmite „live”, îţi 
dedic două dintre desenele mele, pentru că tot timpul m-ai 
încurajat să îmi dezvolt şi o parte artistică, deși eu sunt mai 
mult atrasă de știintele exacte, și să persist în ceea ce fac 
(asta gândindu-mă cât m-am chinuit să ajung la forma finală a 
desenelor).  

Îți mulţumesc că faci parte din viaţa mea, că mă inspiri 
şi mă încurajezi şi că mă asculţi tot timpul, chiar şi când nu mă 
mai opresc din vorbit. 
 

La mulţi ani, cu sănătate şi lucruri minunate, bubu! 
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DESEN DE 

PRIMÃVARÃ 

PENTRU BUBU 

Eva BUŢU (nepoata 

numărul 2) 

La mulţi ani, 
bubu! Să fii sănătoasă 
şi fericită! Abia aştept 
să ne vedem, să îmi 
faci gogoşi pufoase şi 
clătite parfumate, să 

vorbim şi să ne plimbăm! 
 
Ţi-am făcut un desen de primăvară, pentru că tu eşti 

născută primăvara, când natura înverzeşte şi înfloreşte, aşa 
ca tine! 
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OMULEŢUL ŞI  FLOAREA 

Ben TODICÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În România, pe vremuri, văzusem un film, alb/negru, de 

desene animate cu un omuleț care plantase o floare albă pe 
marele și rotundul pântec al planetei și o uda mândru din 
stropitoarea sa. Era omulețul marelui regizor Ion Popescu 
Gopo. Acest filmuleț este, poate, cea mai potrivită metaforă 
pentru relația mea cu Vasilica Grigoraș. Ea, omulețul din 
România, iar eu, floarea la antipozi, botezată cu rouă de când 
a descoperit-o cu grija devenirii spirituale, boaba de apă care 
să ostoiască văpaia dorului dintre oameni. A aruncat sfoara de 
aur în adâncuri precum marele înțelept, cuvinte balsam, 
frumuseți perenice spre vârful himalayan al iubirii mele cerești.
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Împreună cu prietena ei, Elena, Zânele au reînviat 
plaiurile copilăriei mele de pe meleagurile Puieștilor și locurile 
primilor mei pași în satul Iezer, unde, pentru întâia dată mi s-a 
dezvăluit imaginea lumii și am cunoscut vocea Domnului prin 
bătăile clopotelor bisericii ortodoxe din sat. Această vibrație 
intensă mi-a trezit conștiința, instinctul. Curiozitatea s-a născut 
din această amorsare inițiată de Vasilica. M-a pus în contact 
cu momentul prin imaginile satului și împrejurimilor. M-a ajutat 
să-mi retrăiesc primii ani, care dispăruseră odată cu plecarea 
noastră pentru o nouă viață în Banat, la exploatările miniere 
din Amelia, Ocna de Fier și, în final, Șantierul Uranifer 
Ciudanovița. În explozia uriașă de viață multiculturală a 
naționalităților și românilor din toate colțurile țării, cu toate 
cântecele, jocurile și obiceiurile lor, am uitat de viața liniștită și 
plină de poezie a Iezerului, de cântecul păsărelelor, de 
zumzetul gâzelor și a orătăniilor curții, de liniștea sătucului 
meu moldovean în care ai mei plecau la munca pământului 
lăsându-mă în grija Vioricăi, sora mai mică a mamei. Nu o uit 
pentru că ea avea un ibovnic care venea întotdeauna pe la 
ferestrele camerei în care se căznea să mă adoarmă cu un 
purceluș care mă speriase o dată de am căzut cu fundulețul 
pe pirostiile fierbinți din curte. Aduse acest purceluș îmbrobodit 
într-o cămașă albă sau cearșaf ca să mă sperie, „uite bau-
bau”, ca să mă retrag sub plapumă și să adorm. După aceea, 
Hăis – Cea, chefuri! 

 
Retrăiesc toate aceste imagini cu străduțele înguste și 

pline de colb, da colb, nu glumă, de îmi adânceam în el 
piciorușele când erau verile fierbinți sau se ridica în văzduh, 
precum ceața, când trecea vreun călăreț sau caleașca în 
galop, plăcerea de a defila în urma fanfarei care mărșăluia prin 
sat pentru a chema lumea la hora din Puiești, trestiile și florile 
de pe marginea iazului/lacului care se umfla după ploaie de 
apa cărată de pârâiașele care se formau din deal. Mama mă 
ținea strâns în brațe când se porneau tunetele prevestitoare 
de ploi, se întorcea repejor cu băietanul ei drag de la câmp și îi 
vedeam salturile spectaculoase în cizmele de cauciuc peste 
șiroaiele adânci, proaspăt pornite. Acel pământ, tare și plin de



VASILICA GRIGORAŞ: SENSIBILITATE, CREATIVITATE, ÎMPLINIRE 

   22 

 colb, devenea dintr-o dată mâl, care îți îngreuna mersul și, în 
care ți se adânceau pașii. Te sugeau ca o ventuză, iar la 
extracție, sunetul semăna cu cel pe care îl făceau pumnii 
mamei când frământa pâinea. Mama a fost o femeie tare 
frumoasă ca, de fapt, toate moldovencele noastre. Floricelele, 
Româncuțele Daciei. 

 
Toate aceste cadouri sunt Mâna Moldovei Creștine, 

care, apoi, s-a întins prin sufletul Vasilicăi până în Australia și 
a împlinit, a plămădit și tors toată dragostea și dorul spiritului 
creativ al inimii mele, din sufletul meu de român, de copil 
înstrăinat. 

 
Vasilica Grigoraș este o mamă și bunică de neegalat. 

Reiese din multele ei cărți de poezii și povestioare scrise 
pentru copiii și nepoțelele ei. Îmi este ca o soră, învățător și 
demn tovarăș de drum, așa cum erau Eminescu și Creangă 
plăcuți Domnului nostru în sân, iubitoare de neam și de 
cultură, mare cunoscătoare și îngrijitor de slovă, de om și 
Divinitate. Are o pereche de ochi fermecători și un suflet 
vulcanic care arde și încălzește după respect, justiție și 
demnitate. Gingașă ca o floare, însă fermă precum granitul, te 
simți în siguranță în mâinile ei lucrându-ți materialul literar 
pentru carte. Am învățat multe din intervențiile ei și am retrăit 
de fiecare dată experiența textului. 

 
Vasilica e un original și un mare cunoscător de valori. 

Ea nu are nevoie de înțelepții trecutului ca să-și justifice 
credința și experiența profesională. E foarte delicată în vers și 
frază, a găsit precum firicelele de apă, care se scurg în Iazul 
Iezerului, calea efectivă și afectivă de a evolua și evalua viața. 
Da, viața! Mare dar de la Domnul. Cultura neamului e hrana 
conștiinței vii. Ea trăiește pentru a cunoaște, pentru a iubi și 
dărui, pentru țară, familie și pentru aproapele ei. 

 
Cine știe pe ce țărm aș fi naufragiat, ars de dorul de 

țară daca nu ar fi fost ea și mulți apropiați ai neamului meu,
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adunați de Dumnezeu, spic de grâu, ca să ne înfrățim creând 
o horă, un brâu internațional în jurul pământului. 

 
Vasilica, precum omulețul lui Gopo care a luat multe 

premii internaționale, merită toate onorurile din lume, Oscar-ul 
recunoștinței. 

 
La Mulți Ani, Draga Noastră! 
 
GAUDEAMUS IGITUR! 
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VASILICA GRIGORAŞ, PROFESIONALISM ŞI 

SENSIBILITATE 

Gheorghe şi Elena ANUŞCA-DOGLAN 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Într-o lume a urii, dezbinării și deznădejdii, astăzi avem 

nevoie mai  mult ca oricând de  prieteni adevăraţi. Aşa cum 
spunea Francis Bacon, prietenia îndoieşte bucuriile şi 
înjumătățește necazurile.   

Cu doamna profesoară Vasilica Grigoraş locuiam în 
același oraș şi în același bloc din anul 1977, ne salutam scurt şi 
cu grăbire fiecare dintre noi ne continuam drumul spre serviciu 
sau cu alte treburi.  

După anul 1990, viaţa noastră a fost „zguduită” din 
temelii şi era foarte important să ne regăsim echilibrul pentru a 
ne continua existenţa.   

Cum nimic nu este întâmplător, într-una din zile 
întâlnindu-ne la colţul blocului nostru, a apărut un subiect de 
discuţie, dacă-mi amintesc bine, ceva legat de faptul că dacă am



COPACUL CU OCHII VERZI 

 

   25 

 citit sau ştiu ce-i cu nişte oferte de a elabora proiecte lansate de 
diverse ONG-uri şi instituţii.  
 A rămas să ne documentăm, să citim şi să lucrăm 
împreună la un proiect prin care să putem organiza pentru copiii 
din Vaslui nişte activităţi ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive cu 
copii din alte ţări. Treptat, treptat, ne-am apropiat, ne-am 
împrietenit şi am descoperit că aveam multe puncte comune, 
găseam împreună soluţii de rezolvare a unor probleme care ne 
priveau. 

De atunci, au trecut mulţi ani, timp în care am trăit 
numeroase momente, unele fericite, altele mai grele, având 
alături prietenia unui om deosebit cum este doamna Vasilica 
Grigoraş, o prietenă cu o bogăţie sufletească aparte, cu o mare 
putere de muncă îmbinată cu seriozitate, corectitudine, 
iubitoare de cultură si artă. 

Doamna Vasilica Grigoraş, a reprezentat şi reprezintă 
un model profesional, care s-a implicat zi de zi cu pasiune şi 
dăruire în tot ce a făcut la catedră şi, apoi la Biblioteca 
Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”, Vaslui.  

S-a bucurat de un înalt prestigiu profesional şi pe 
parcursul a peste două decenii, biblioteca i-a fost a doua casă 
în care a pus mult suflet, rămânând ataşată de colegi, care, 
din când în când au mai venit după un sfat, atunci când s-au 
împotmolit în noianul de informaţii.  

Fiind înzestrată cu calităţi deosebite, colegialitate, 
sinceritate, cinste, onoare şi demnitate intelectuală dedicată 
binelui public, un om al echilibrului comportamental, a fost şi a 
rămas apreciată de către foştii săi elevi, părinți ai acestora, 
prieteni, colegi de şcoală şi de muncă.  

Prin caracterul inovator al metodelor pedagogice pe 
care le-a promovat cu talent şi pasiune, a inoculat dragostea 
de profesie, seriozitate în pregătire, largă deschidere spre nou, 
spirit de echipă. S-a implicat cu generozitate şi profesionalism 
în informatizarea bibliotecii de la Mănăstirea Moreni.  
            Împreună am însoţit ansamblurile coregrafice ale 
Palatului Copiilor Vaslui la unele concursuri/festivaluri în ţară şi 
în străinătate. De foarte mulţi ani este membră activă a  
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Asociaţiei Judeţene „Sportul Pentru Toţi” Vaslui, membră a 
comisiei de organizare a Festivalului Internaţional de 
Gimnastică şi Dans „Prietenia” Vaslui.  
             Doamna Vasilica Grigoraş este exemplul unei 
personalităţi pasionate de muncă, mare iubitoare de copii și 
nepoți.  
             În semn de recunoaştere pentru realizările sale 
deosebite, pentru relațiile noastre speciale, suntem onoraţi să 
scriem în „Cartea de Onoare” cu ocazia împlinirii unei 
frumoase vârste, care marchează începutul unui nou deceniu 
de viaţă. 
             Urări de fericire în viața personală, liniște în suflet și în 
casă, să dăinuiți precum dăinuiește amintirea despre o carte 
citită cu nesaţ. 

Întreaga noastră stimă împreună cu urarea ca Bunul 
Dumnezeu să vă dăruiască încă mulţi ani înainte, cu sănătate 
alături de cei dragi şi împliniri în tot ceea ce faceți! 
 

La mulți ani! Cu deosebit respect! 
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VASILICA GRIGORAŞ  LA ANIVERSARE 

Georgeta PETRE 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Distinsa noastră prietenă implinește o frumoasă vârstă, 

o vârstă de „toamnă verde”, ca să folosesc o sintagmă 
metaforică din propria ei creație.  
 Prietenia noastră este de dată mai recentă, de cca 12 
ani și este oarecum atipică, față de prieteniile clasice, în 
sensul că ea a început într-un climat de lucru, colegial, în 
cadrul comisiilor de specialitate ale bibliotecarilor din Asociația 
Națională de profil, a continuat cu câteva întâlniri, puține la 
număr, cinci, șase în total, s-a consolidat și îmbogățit însă 
substanțial, paralel, prin comunicare la distanță prin legături 
telefonice, email-uri, mesaje. Datorită prietenei comune, Doina 
Eliana Radu de la Biblioteca Județeană Galați am cunoscut-o 
mai bine pe Vasilica Grigoraș, astfel începea să se închege un  
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grup, la care s-a adăugat ulterior prietena și vecina mea, 
Adriana Spiridon și mai târziu, în 2009, prietena de-o viață a 
Vasilicăi, stabilită în Noua Zeelandă, Valentina Teclici. Am 
format în timp, la Constanța și la distanță un adevărat cvartet 
prietenesc.  
 Prima întâlnire a fost în 2008, spre sfârșitul primăverii, 
la Bușteni cu ocazia sesiunilor anuale de lucru ale comisiilor 
de specialitate din bibliotecile județene. În pauze se creau 
grupuri care discutau atât probleme profesionale cât și de 
interes mai larg, se mergea la cofetăria din centru, la plimbări 
prin stațiune, se făceau poze spre amintire, se prefigurau 
prietenii. Așa a început și relația noastră, profesională inițial, 
de amiciție la scurt timp.   
 În august 2008, după prealabile mesaje am stabilit să 
mergem intr-o excursie la Balcic. A urmat vizita la Constanța, 
la mine, a Vasilicăi cu Doina Eliana. Era a doua întâlnire 
directă. A doua zi, am plecat spre Balcic patru doamne mai 
tinere si mai... mature: Vasilica, Adriana, prietena si vecina 
mea, Irina, o colegă foarte tânără de la biblioteca 
constănțeană și eu, care am pregătit această foarte mult dorită 
excursie cu o firmă locală de turism. Pe Doina Eliana am lăsat-
o la Mangalia, ea avea alt plan, mergea să-și viziteze sora.    
 Excursia a fost un prilej de a ne cunoaște mai bine, de 
a ne descoperi afinități, percepții și principii de viață comune, 
de a recepționa cu încântare pe aceeași lungime de undă, din 
goana mașinii, avalanșa de frumuseți naturale, de a simți 
românește cu intensitate semnificația istorică și spirituală a 
acestor locuri, cândva, un timp, și ale noastre. Așteptările 
inițiale, mari, au fost cu mult depășite de cele văzute. Am 
simțit o copleșitoare admirație în fața impozantei catedrale 
„Adormirea Maicii Domnului” din Varna, apoi, la Balcic, am 
intrat cu venerație pe domeniul Castelului Reginei Maria, unde 
nu știam ce să admirăm mai intâi, frumusețea simplă și 
austeră a castelului propriu-zis, exponatele muzeului cu 
încărcătura lor istorică și sentimentală, paraclisul ortodox 
„Stella Maris”, Fântâna de argint, ca să enumăr numai o parte 
a multelor componente arhitecturale, sau gama variată de 
grădini și amenajări peisagistice, unele cu subtilă simbolistică
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biblică. Uimirea și încântarea micului nostru grup au culminat 
La Capul Caliacra (un obiectiv care nu figura în programul 
inițial al excursiei și pentru care am negociat cu șoferul) un loc 
fascinant ca poziție geografică și strategică, unic și generos 
prin frumusețea priveliștii Mării Negre spre toate zările. Aici am 
aflat despre legendele locului, despre istoria militară a cetății, 
am parcurs cu prudență cărările abrupte sau coborânde ale 
promontoriului, descoperind grote ascunse cu povești insolite, 
și ca un dar oferit nouă de natură și de Dumnezeu pentru 
efortul de ajunge aici, privilegiul de a surprinde o priveliște de 
vis, o „mare de argint”.  
 Am insistat mai mult asupra acestei excursii, deoarece 
consider că a fost un moment fast pentru noi, am simțit frumos 
și intens, am trăit stări unice de încântare în fața minunilor 
naturii și ale splendorilor create de oameni dăruiți. De-ar fi fost 
numai această „călătorie” în istoricul prieteniei noastre și ar fi 
fost de-ajuns pentru trăinicia ei în timp. De altfel, acest 
sentiment al meu s-a confirmat peste ani, fiind împărtășit de 
Vasilica în capitolul Un colț din litoralul bulgăresc din volumul 
de evocări ale propriilor călătorii Respiro pe tâmpla timpului 
2019.    
 În 2009 am cunoscut-o față-n față pe prietena din 
facultate a Vasilicăi, Valentina Teclici, care se stabilise în 
Noua Zeelandă și cu care luasem anterior legătura pe e-mail 
încă de la sfârșitul anului 2008 pentru a schimba știri despre 
starea de sănătate a mătușii ei din Constanța.  Vasilica, 
Valentina și soțul ei au venit pentru câteva zile în vizită la 
Constanța, A fost o perioadă în care ne-am cunoscut și trio-ul 
nostru a devenit de-atunci un cvartet de prietene. Eu și mai 
ales prietena și vecina mea Adriana ne-am străduit să fim 
gazde bune, am stat la masă, am povestit, am glumit, am 
evocat amintiri deosebite din viețile noastre, am întrebat de 
multe aspecte ale vieții din Noua Zeelandă, am aflat despre 
preocupările și proiectele literare ale Valentinei, am apreciat 
prietenia lor constantă în ciuda distanței. Am fost în vizită cu 
Vasilica la Biblioteca Județeană, am parcurs traseul clasic 
pentru toți turiștii în Peninsulă, Valea Portului, Piața Ovidiu, 
ne-am rugat la Catedrală, ne-am delectat cu priveliștea mării 
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pe faleza Cazinoului, am făcut poze, amintiri dragi peste ani. 
În aceste evocări ale întâlnirilor la Constanța scriu și în numele 
prietenei mele Adriana, care a participat efectiv și care a 
împărtășit impresii similare.  
 Următoarele întâlniri au fost în 2013 și 2018. În 2013, 
în mai, a venit Valentina la Constanța, a stat puțin, și-a vizitat 
mătușa, am deschis sezonul cu o rapidă dar frumoasă 
plimbare la Mamaia, apoi a plecat în Moldova pentru lansări 
de carte (am primit în dar cărți cu dedicație pentru noi și 
Biblioteca Județeană) și întâlniri culturale, a revenit în iulie și 
cu Vasilica, după unele evenimente de familie prin țară, Între 
aceste întâlniri, noi comunicam des și ușor grație tehnicii 
moderne. Astfel, eram la curent cu preocupările literare ale 
Vasilicăi, cu realizările Valentinei, cu bucuriile și evenimentele 
din familia ei.  

 
În 2015, în septembrie, ne-am revăzut numai eu și 

Vasilica, pentru câteva ore în București, fiind amândouă în 
vizite la fiicele noastre. Ne-am stabilit întâlnirea, unde 
altundeva decât la noua Bibliotecă Națională, pe malul 
Dâmboviței. A fost o bucurie și o mândrie să admirăm edificiul 
modern, în sfârșit finalizat (inaugurare aprilie 2012). Vasilica 
îmi adusese un dar. Ce dar putea să-mi facă o prietenă 
bibliotecară, de ceva timp și scriitoare cu notorietate – decât 
niște cărți! Dar nu orice fel de cărți, cumpărate eventual de la o 
librărie, ci cărți de autor, cu dedicație pentru mine personal. 
Erau valoroasele apariții Reflecții filosofice, Convorbiri cu Prof. 
Dr. Petre Iosub editată la Vaslui și Odă prieteniei. Jurnal de 
călătorie în Noua Zeelandă. București, 2015. M-am bucurat 
mult, i-am urat succes și inspirație în continuare la scris. De 
altfel, Jurnalul de călătorie îmi era cunoscut, întrucât îl citisem 
înainte de editare și foarte impresionată scrisesem un 
comentariu Geografie sentimentală.  Ne-am plimbat puțin prin 
Centrul Vechi al Capitalei, vorbind și povestind noutăți din 
lumea bibliotecară și din viețile noastre.  

Ultima întâlnire față-n față a fost în octombrie 2018 la 
Constanța cu ocazia venirii Valentinei în România. Au stat 
câteva zile, puține după părerea noastră, a gazdelor, dar au
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fost zile dense și frumoase. Le-am sugerat o ieșire din 
Constanța la Techirghiol, un orășel-stațiune foarte îndrăgit de 
Adriana și de mine (noi mergem la Techirghiol aproximativ de 
două ori pe an, în mai și spre toamnă – august- octombrie). 
Mergem mai ales pentru Mănăstirea Veche „Sf. Maria”. E un 
loc binecuvântat de reculegere, de rugăciune și de frumusețe 
peisagistică. Oricât ai fi de trist, de apăsat de griji, în acest 
„colț de rai” te simți mai bun și mai ocrotit de Dumnezeu. 
Prietenele noastre s-au bucurat de ceea ce au văzut, au 
admirat interiorul grandios al bisericii noi, pictura murală, 
pavimentul cu mozaic, scenele biblice pictate în mozaic din 
exteriorul bisericii în zona rampelor de acces spre biserică, 
zona veche a mănăstirii cu valoroasa bisericuță din lemn, cu 
grădina din jurul Izvorului Sf. Pantelimon, unde arcadele cu 
trandafiri, sălciile plângânde, covorul de iarbă verde, aleile cu 
bănci, liniștea atotdomnitoare te îmbie la popas, la reculegere 
și odihnă rugătoare. Am plecat cu pacea-n suflet din acest loc 
minunat, și după o scurtă oprire în parcul de pe malul lacului 
cu priveliștea simbol a orașului ne-am îndreptat spre Eforie 
Nord, un oraș cu un parfum aparte, ușor nostalgic, mai ales în 
extrasezon.  Am mers agale spre plajă pe străduțele pustii, 
acum în octombrie, apoi am urcat pe faleza înaltă, cu 
perspectivă amplă spre mare, am admirat casele obișnuite, 
vilele noi și cochete. Am fost invitate de Valentina la masă la o 
terasă de pe strada principală, terasă, unde noi eram singurii 
clienți, am mâncat și ne-am amuzat copios cu motive și fără 
motive.  Sejurul la Constanța a continuat a doua zi cu clasica 
plimbare în Peninsulă, în Piața Ovidiu, faleza Cazinoului, în 
Portul turistic cu terase tentante. Ne-am oprit și Valentina ne-a 
cinstit cu o masă la frumoasa terasă Breezer, care oferă o 
priveliște îmbietoare de vacanță marină spre Portul turistic cu 
bărci, vaporașe și iahturi. Am facut poze, am comentat 
întâmplârile zilei, ne-am simțit foarte bine.  

 
Este adevărat că o prietenie se verifică în toate 

situațiile, bune sau dificile. Mai cu seamă în cele dificile. 
Vasilica a dovedit acest lucru față de prietena ei Valentina, a 
fost receptivă la îngrijorarea acesteia cu privire la starea de 
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sănătate a mătușii ei din Constanța și a găsit o soluție prin 
abordarea mea la începutul cunoștinței noastre pentru a mă 
interesa și a încerca niste demersuri pentru ameliorare. Lucru 
pe care, din prietenie l-am făcut la rândul meu, alături 
permanent de cealaltă prietenă, Adriana, vecina mea. Aceasta 
a fost încercarea din grupul nostru, la care am răspuns, fiecare 
în felul său cu ceea ce ne-a stat în putință.  

Comunicarea la distanță, întreținută constant și ritmic 
prin tehnică modernă (telefon, e-mail, Messenger, WhatsApp) 
a constat nu numai în mesaje de politețe, urări la diverse 
evenimente, ci s-a concretizat și în discuții despre profesie, 
uneori chiar mici dezbateri pe teme de interes profesional, 
civic, socio-politic și mai ales literar. Aș spune (simplificând 
proporțiile și asumându-mi limitele necesare) că ne-am creat 
„modestul nostru cenaclu virtual” ivit și întreținut de interesele 
noastre comune în cultură, educație, credință. Între Vasilica și 
mine a fost un dialog permanent pe parcursul acestor ani 
despre lucrările ei. În 2013, după scrierea Jurnalului Odă 
bucuriei m-a întrebat dacă aș vrea să citesc „critic” Jurnalul și 
să exprim niște păreri. Cu oarecare teamă am acceptat, 
gândind la responsabilitatea acestui demers. Dar, la finalul 
lecturii, am avut senzația că fusesem și eu în acea călătorie 
exotică. I-am și spus Vasilicăi că rugămintea inițială a fost de 
fapt „un dar cultural” pentru mine și pentru cititori.  

Am realizat repede după perioada de început a 
cunoștinței noastre că Vasilica e o persoană specială, în 
primul rând prin onorarea la superlativ a profesiei de bibliograf 
la Biblioteca Județeană Vaslui (lucru foarte important și 
oarecum subînțeles pentru mine, ca bibliotecar). Are o 
contribuție știintifică consistentă la cunoașterea tezaurului de 
spiritualitate românească din spațiul moldovean, vasluian, prin 
cercetări bibliografice și studii de specialitate. De altfel, primele 
lucrări publicate atestă acest adevăr: Fragmente de 
spiritualitate românească.București :Oscar Print, 2001; Petrea 
Iosub. Un destin exemplar. Vaslui: Thalia, 2000 ; Anghel 
Rugină. Omul și savantul. Vaslui: Thalia, 2011(coautor) ; 
Izvoare nesecate. Însemnări despre oameni și cărți. Iași : PIM,
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 2016, precum și multe articole despre personalități și publicații 
din Moldova.   

Privind cronologic volumele de literatură, domeniu în 
care se impune cu talent și apreciere crescândă, observăm că 
autoarea debutează discret cu specii de proză și poezie pentru 
copii, urmează un remarcabil jurnal de călătorie cu inserții 
lirice evidente, varii contribuții lirice în volume colective de 
poezie, nu în ultimul rând experimente temerare în specii 
ermetice de poezie, de sorginte niponă (tanka, senryu, haiku), 
apreciate ca excelente, unele cu premii la concursurile de 
profil. 

În ultimul deceniu, la vârsta deplinei maturități si-a 
făurit o bogată zestre editorială, alături de cercetări 
bibliografice de specialitate, apar într-un crescendo valoric 
volumele de literatură, în specii literare diverse, jurnale, note, 
însemnări de călătorie, eseuri pe diverse teme, poezie. 
Bilanțul la sfârșitul anului 2020 este impresionant: 20 de cărți 
publicate, din care 2 volume de poezie, alte cca. 20 titluri 
contribuții în antologii și volume colective.  
 A avut o evoluție remarcabilă, din care este demn de 
evidențiat, pe lângă datele native - lirism delicat, sensibilitate 
bogată, darul povestirii și al cuvântului potrivit, spirit ludic, 
umor - efortul, exercițiul susținut în valorizarea talentului, în 
autodepășire.   

În această perspectivă am receptat volumul O corabie 
la timp potrivit ca un volum sintetic de autodefinire artistică și 
umană prin vocație, iubire și credință. Se regăsesc în acest 
volum și propriul crez artistic și întrebările (și uneori, 
răspunsurile) despre existența umană, despre sine și sensul 
vieții și simfonia sentimentelor de iubire pentru oameni, pentru 
omul iubit, pentru mamă, copii, prieteni, natură, pentru Creator 
și credința în EL, în mod minunat și salvator pentru tot 
zbuciumul vieții interioare.     

 Prin volumule de poezie O corabie la timp potrivit, 
2018 și Stropi de toamnă verde. 2020, ambele apărute la 
Editura PIM din Iași, Vasilica Grigoraș se impune ca o poetă 
cu aleasă sensiblitate, cu trăiri nobile și aspirații spre 
frumusețea vieții, iubirea în toate și credința în creație. 
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Poezia autoarei se înscrie în sfera liricii feminine 
sensibile, subtile și rafinate, cu sinceritate strunită discret și 
elegant. Versurile sale concentrate, sintetice uneori, exprimă 
multă substanță poetică, de altfel, poeta și-a afirmat această 
calitate de exprimare concisă, plină de esență, în speciile 
lapidare nipone.   

Aș adăuga și experimentele originale ale scriitoarei din 
unele lucrări de proză lirică, de a insera în textul literar poeme 
de inspirație japoneză (haiku-uri) și tristihuri, procedură care în 
literatura niponă se numește haibun. 
 În peisajul literar actual, creația Vasilicăi Grigoraș este 
o demonstrație de afirmare a potențialului creativ existent 
latent în fiecare dintre noi, care apare rar la lumină, uneori, 
însă, în mod fericit se dezvăluie, chiar dacă mai târziu, spre 
toamna vieții, prin îndelungă căutare și cunoaștere de sine, 
prin trudă și vocație artistică.   

Cred că cel mai potrivit ar fi să închei cu strofa 
autodefinitorie din ultima poezie din volumul Stropi de toamnă 
verde 2020 - Un copac cu multe inele 

 
Sunt un copac 

pe care destinul l-a binecuvântat 

cu multe inele 

şi l-a răsfăţat sculptându-i 

trunchiul subţire 

dar viguros şi armonic 

încât m-am strecurat 

în sunetul muzicii anotimpurilor 

cu tainică simţire 

printre bucurii şi intemperii
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La rotundă aniversare, îți urăm dragă și talentată prietenă :  
 

LA MULȚI ANI CU SĂNĂTATE! INSPIRAȚIE ȘI 
BINECUVÂNTARE pentru alte creații! 

 
Recunoaștere și apreciere pentru nobila ta trudă ! 
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VASILICA , UN EXEMPLU DE OM FRUMOS Ș I  

BUN 

Elena Adriana SPIRIDON 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Până în 2008 n-am știut că undeva în Vaslui și undeva 

în Noua Zeelandă trăiesc două persoane atât de deosebite, pe 

care am avut bucuria să le cunosc datorită Getei. Erau 

Vasilica și Valentina. 

 Întâi am cunoscut-o pe Vasilica cu care am plecat la 

Balcic într-o frumoasă excursie. A fost minunat !  Apoi, în 2009 

au venit la Constanța cele două cu Robert, soțul Valentinei. Au 

fost zile frumoase care au lăsat amintiri din excursiile făcute la 

Balcic, la Techirghiol, pe faleza din Constanța, la Mamaia.
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Ați devenit prietenele mele pe care aș fi dorit să le avem mai 

des cu noi. Vasilica, m-ai purtat cu tine când ai fost la 

Valentina în Noua Zeelandă citindu-ți cu plăcere cartea 

publicată. M-ai plimbat prin mănăstirile din România, pe care 

le vizitasem și eu, trezindu-mi amintiri plăcute. 

 M-au bucurat darurile tale de suflet, cărțile cu autograf, 
pe care le-am citit cu interes și emoție. Te admir și recunosc 
că uneori mă simt intimidată în preajma ta, de frumusețea 
sufletului tău sensibil. 
 Ești pentru mine un exemplu de om frumos și bun, un 
om realizat care nu contenește să fie mereu activ. 
 Îti doresc acum, când împlinești o vârstă frumoasă, să 
rămâi același om frumos și bun, bucurându-te de copiii și 
nepoatele tale ! 
 

LA MULTI ANI! din tot sufletul, îți dorește Adi din Constanța 
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SENSIBILITATE, NATURALEŢE ŞI INOVAŢIE ÎN 

OPERA POETEI VASILICA GRIGORAŞ  

Valeriu și Valentina LUPU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peisajul cultural vasluian se îmbogățește la modul 

fericit prin apariția unei personalități literare a cărei prestație în 
domeniul scrisului a devenit de notorietate prin ineditul său. În 
aproximativ două decenii, Vasilica Grigoraș, căci despre 
domnia sa este vorba, a reușit să se impună în domeniul 
scrisului de o manieră semnificativă, parcurgând un traseu 
sinuos și interesant, dar extrem de benefic asupra calității 
discursului poetic.  

Înainte de a ni se dezvălui în calitate de poetă, 
preocupările în domeniul literar aveau să-i creeze un fundal pe 
care va înflori, încet și cu migală, sensibilitatea poetică 
înnăscută care, în cele din urmă, va rodi în versuri a căror 
originalitate le fac inconfundabile. Desigur, odată cu trecerea 
timpului se adaugă și atributele maturității depline, a 
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înțelepciunii cultivate și adâncită prin experiență și căutări, a 
căror rodire capătă o puternică amprentă filosofică sesizabilă 
aproape în fiecare vers.  

Am fost de părere întotdeauna, și o spun cu modestia 
cuvenită, că afirmarea în artă și cultură în general, trebuie să 
fie condiționată de două calități esențiale; fie un talent nativ, cu 
expresie artistică certă, într-un domeniu în care exprimarea lui 
publică este îndreptățită, fie acumulări într-o zonă a culturii în 
care experiența, înțelepciunea și capacitatea de exprimare îți 
permite ieșirea în public pentru că ai ceva de spus.  

Vasilica Grigoraș face parte din cea de a doua 
categorie care,  prin ceea ce ne oferă, ocupă un frumos și 
meritoriu loc în elita creatorilor de cultură, nu numai în zona 
noastră, ci și dincolo de hotarele țării. De remarcat este și 
faptul că domeniul creației în care se manifestă cere un 
important volum de muncă, o puternică capacitate de a 
concentra expresii și înțelesuri și cel mai important, 
capacitatea poetei de a se regăsi în multiple ipostaze ca ființă, 
ființare, om și artist în accepția filosofică a existenței.  

Parcurgându-i confesiunile exprimate în versuri, îți dai 
ușor seama ce înseamnă să trăiești în împărăția cuvântului, a 
cărui sensibilitate exprimată capătă valența sublimului prin 
delicatețea expresiei; Literele nu numai / că sunt de genul 
feminin / dar au o delicatețe intrinsecă / o candoare zglobie / 
un șarm cu totul aparte / și-l au pe vino-ncoa / de aceea treptat 
ne îndrăgostim de ele / și le iubim întreaga viață (Stropi de 
iarbă verde, pag. 126).  

Numai că la Vasilica Grigoraș cuvântul capătă valențe 
filosofice multiple pe care ni le dezvăluie progresiv, îmbrăcând 
haina înțelepciunii în oricare alcătuire l-am căuta, așa încât 
opera poetei, în ansamblul ei, poate fi considerată o apologie 
a cuvântului. Corneliu Botez, referindu-se la poezia lui 
Eminescu ca semnificație a încărcăturii filosofice, (Omagiu lui 
Mihail Eminescu. București: Socec, 1909), avea să afirme 
entuziasmat că „Eminescu este cel mai poet dintre cugetătorii 
români și cel mai cugetător dintre poeții noștri”. Păstrând 
proporțiile și contextualizând profunzimea meditației poetei, 
putem afirma că tenta filosofică transpare cu fiecare vers sau 
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strofă, indiferent de tematica poeziei. Însăși Mariana Gurza 
constată, în prefața cărții O corabie la timp potrivit că, în 
poezia Vasilicăi Grigoraș ”tendința fiind ca poezia să fie 
filosofie, putând constata o filosofie a poeziei”. 

Părerea noastră este că amprenta filosofică a poeziei 
este mult mai mult decât o tendință, este o realitate. Și nici nu 
este de mirare atâta timp cât poeta are o solidă pregătire 
filosofică, absolventă fiind a Facultății de Filosofie a 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, iar abordările 
eseistice în domeniul filosofiei prin Reflecții filosofice (Thalia, 
2015) și Petre Iosub - Un destin exemplar ( Thalia, 2008) au 
fost de bun augur în creația sa. În plus, abordările sale de 
început (membră a stafului Bibliotecii Județene „Nicolae 
Milescu Spătarul” Vaslui), în Fragmente de spiritualitate 
românească (Ed. Oscar Print, 2001), în care trece în revistă 
peste 400 de personalități cu contribuțiile lor în spațiul cultural 
vasluian, ca și în Izvoare nesecate, însemnări despre oameni 
și cărți (Iași : PIM, 2016), i-au oferit un orizont cultural deosebit 
de larg. Nici literatura pentru copii, sub formă de proză (Așa 
vreau eu, povestiri pentru copii. Oscar Print, 2012), sau în 
versuri (Raze de soare pentru Sara, versuri pentru copii. 
Oscar Print, 2012) nu este lipsită de importanță în evoluția 
poetei, pentru că nu este deloc simplu să pătrunzi în lumea 
mirifică a copiilor și să te faci înțeles. 
 Ceea ce constitue însă, o notă aparte în opera 
doamnei Vasilica Grigoraș, este abordarea cu un succes 
remarcabil a stilului nipon de versificație, ca formă scurtă, 
concentrată, extrem de sugestivă și sensibilă, care te face să 
rămâi pe gânduri, fermecat de subtilitatea expresiei în oricare 
din cele patru genuri pe care le practică; senryu (Starea vremii 
azi. PIM, 2016), tanka (Doar cu pana inimii.Iași: PIM, 2016), 
haiku (Ninge pe oglinda lunii. Iași:  PIM, 2017), tanka și 
pentastihuri (Ochi în ochi cu luna : tanka și pentastihuri. Napier 
: Scripta manent, NZ, 2017) și ultima apariție, din nou sanryu, 
Zâmbete în silabe (Iași; PIM, 2020).  

Adevărate demonstrații de măiestrie literară, pentru cei 
de altă cultură decât cea niponă, aceste genuri de poezie 
presupun în egală măsură talent, știința formei, subtilitate, 
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umor fin și inteligent, toate cu o puternică conotație filosofică și  
sociologică, cu traducere evidentă în cotidian prin aluzii care 
se păstrează în limitele delicateței afective, fără să rănească 
sau să învenineze atmosfera.  

Aici pare să-și aibă izvorul și poezia modernă pe care 
poeta Vasilica Grigoraș o practică, cu caracterul ei adânc 
meditativ, într-o melancolie nostalgică care exprimă cu o 
sensibilitate aparte, trăirile intime ale unei ființe cuprinsă, trup 
și suflet, când de zbuciumul realităților cotidiene, când de 
liniștea și pacea paradisiacă într-un periplu tematic atent 
urmărit și redat în versuri. Totul sfârșește într-o meditație a 
transcendentului către care converg toate câte omul le 
întâmpină în vremelnicia lui: Și înțeleg / că nu există timp / ci 
doar veșnicie (Nu există timp – O corabie la timp potrivit, pag. 
10).  

Este un zbucium permanent surprins cu sensibilitate și 
naturalețe în metafore meșteșugite, cu semnificații profunde, 
care creează impresia unei reinventări perpetui a ființei în 
ambientul său. Cele două volume de poezii; „O corabie la timp 
potrivit” (Iași: PIM, 2018) și „Stropi de toamnă verde” (Iași: 
PIM, 2020) acoperă cu asupra de măsură aceste paliere ale 
gândirii, trăirii și creației poetei.  

Și nu în ultimul rând acest aspect se va regăsi și în 
creația inovativă pe care o încearcă poeta în Simple adorații, 
impresii de călătorii, haibun-uri (Iași: PIM, 2020), o formă de 
proză lirică, colorată și sublimată prin inserarea haiku-urilor și 
tristihurilor în stil nipon, încercare deosebit de bine primită de 
critica de specialitate.  

Aflată pe un frumos trend ascendent, cu realizări care 
deja o plasează în ierarhia valorică a creației literare, dar și a 
multiculturalității și interculturalității, (vezi Odă prieteniei, jurnal 
de călătorie în Noua Zeelandă, Ed Oscar Print, 2015), avem 
convingerea că Vasilica Grigoraș are încă multe de spus. Și o 
va face, pentru că știe să o facă și încă frumos, în sensul  
generos și pur al frumosului estetic.
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JAPANESE GIRL 

Elena CIUBOTARU 

19 februarie 2005. 
Încă nu s-a dus învârtindu-se 
frigul iernii, dar avem o zi 
specială: se căsătorește civil, 
la București, băiatul nostru 
Mădălin. Cu Sînziana. De 
peste mări și ţări a venit și 
mama ei, Valentina… Coup 
de foudre!... Compatibilitate 
vizibilă între noi două și, 
mulţumim Cerului, vibrează 
încă, durează, este tot mai 
completă, naturală, parcă fără 
nicio legatură cu însurăţeii. 
Fără apelativul "cuscră". Noi 
suntem Apita (Valentina) şi 
Apiţica (Lili).  

O doamnă înaltă, 
suplă, blondă, o prezenţă 
vizibilă dar și discretă. Îmi 
este introdusă de către 
Valentina: "prietena mea cea 
mai bună, încă din facultate, 
Vasilica Grigoraș". 

Împreunarea mâinilor noastre în Codul Manierei de a face 
cunoștinţă, ca și în cazul Apitei (Iubita în limba andreiască a 
nepotului nostru, Andrei, întâiul născut) a însemnat pecetea 
unei alte prietenii, între noi două. Triunghiul acestor 
încântătoare relaţii se desfăşoară impecabil, este echilateral, 
înscris perfect în Cercul Prieteniei. Este drept, minus câteva 
procente din întreg, însemnând vizite la Onești împreună cu 
Valentina, comunicarea noastră se desfășoară 
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virtual, progresiv, de la telefonul fix la e-mailuri, apoi la 
celularul Smart și, de ultima oră, pe Whatsapp.  

Am descoperit darurile și harurile tale, Vasilica dragă, 
prin acele convorbiri lungi, deschise, pornind de la admiraţia și 
iubirea pe care o împărtășeam pentru Valentina, deasupra a 
orice, Poetessa inimii mele.... Și vine ziua în care, pentru a 
marca altfel aniversarea vârstei de 6 ani a primei tale 
nepoţele, Sara, îmi anunţi decizia pe care ai luat-o: vei scoate 
o carte dedicată fetiţei. Și ai scris-o! 

Și s-au bucurat toţi: Sara, familia, prietenii.  
Și așa s-a deschis fântâna nesecată a talentatei, neobositei și 
freneticei creatoare de literatură, de proza și poezie, Vasilica 
Grigoraș. Am fost martora pașilor tăi, a cautărilor, a creșterii 
impresionante ca și creatoare, a atacării curajoase a atâtor 
stiluri: jurnalul de călătorie, poezia modernă, vers alb, recenzii 
de carte, bloguri.....și, brusc, trimiţi către mine laserul 
cuvântului viu, esenţă a unui creier care lucrează sincron, 
consonant cu inima și cu acel corpus al emoţiei pure: 
micropoemul haijin, expresie a Qi-ului românesc... Cadru fix: 
17 silabe. Tema clară. Fără metafore. Fără semne de 
punctuaţie. Verbul, la prezent sau gerunziu. Scheletul, esenţa 
unui haiku,- sugestia, accentuată prin liniuţă – kireji - care 
separă două planuri de manifestare. Aluzie, paradox, simbol, 
elipsă. Nu rimă! Răspunde la „cine, unde, ce", se manifestă 
simultan cu fenomenul, cu emoţia administrate homeopatic: 
rafinate, distilate într-o tușă, într-un crochiu din 3 linii, o fugă 
de Bach, o Doină, o satiră, sublimate până la sugestia 
puternică. Alchimie declanşatoare a unei neechivoce empatii, 
emoţii umane de o intensă trăire.  

Am urmat imboldul de nestăvilit, acesta, de a enumera 
elemente ale unui haiku, osatura, cadrul, fermentul 
determinant al metabolismului creator. Mă opresc puţin, mă 
detașez... Analizez demersul.... Evrika!!! Mi s-a dezvăluit o 
parte a portretului tău intelectual-creator…logic, psihologic, 
uman, fiziologic. Asemeni alchimistului, pictorului, amestec 
elementele, culorile, tușele și... răsare o fetiţă cu ochi mari, 
senini, inteligenti, o fetiţă japoneză având, prin Decembrie 
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2012, vreo 16 ani, citiţi de la dreapta la stanga, conform 
propriei tale propuneri într-un interviu.  

Am întâmpinat cu profundă bucurie această tânără, cu 
o dragoste înflăcătă de zborul ei pe aripi de cocor, împrăștiind 
petale de cireș nipon, scuturate din ramuri de Sakura.  

Welcome, Japanese Girl! Bun venit, Fetiţă Japoneză! 
La ora la care aștern aceste rânduri constat că s-au 

scurs 9 ani pământești, fetiţa este o tânară adultă căreia i-au 
crescut aripi de cocor, i s-a întregit portretul, tușele însemnând 
naturaleţea, modestia, căldura, afecţiunea, observaţia fină, 
atentă, precisă, ca un bisturiu, sau, gingășia, puritatea 
feciorelnică, o candoare curtenitoare asemeni gheișelor 
instruite şi pline de nobleţe.  

Hanami Sakura! Admiratoarea florilor de cireș se 
expune admiraţiei mele prin ploaia de fulgi de nea, de flori 
primăvăratice - ghioceii, lăcrămioarele, gâzele nopţii - licuricii, 
de dansul norilor, de ploi și... prin fiorul iubirilor desferecate din 
tainiţele sufletului, prin forţa momentelor de rugă, încărcate de 
smerenie și credinţa sfântă în Creator... prin nostalgia 
copilăriei, dorul de mamă, dragostea de neam, de ţară, de 
limba Română, prin „dorul de dor”, vorba lui Nichita Stănescu.  
Precum muzicienii, plasticienii, ahitecţii, alţi scriitori și poeţi 
folosești aceste teme, sunt motive inspiraţionale în zămislirea 
poemelor nipone, dăruite nouă din 2013 încoace. Ninge pe 
oglinda lunii, haiku-uri scrise între 2013-2016 și publicat în 
2017. Tot în 2017, publicat la Napier, NZ, un volum de tanka si 
pentastihuri, Ochi în ochi cu luna. M-ai adus aproape de tine, 
mi-ai oferit ocazia de a-mi așterne comentariile, consideraţiile 
privind aceste volume, comori de spiritualitate. M-am simtit 
onorată, am deschis mintea inimii mele cu iubire, cu 
abnegaţie, cu nespusă bucurie și mândrie arătând ceea ce 
simt și înţeleg eu din opera ta.  În 2016 ai publicat la Iași 
volumul Starea vremii azi. Senryu..!! genul literar al stărilor de 
spirit: umor, haz, făcute cu delicateţe ori caustic mereu, însă, 
detaşată de protagoniști. Ești observatoarea. Persiflezi, 
folosești cuvinte cu înţeles dublu, expresii și cuvinte cu 
semantică plurivalentă, zugrăvind situaţii doldora de ironie, de 
echivoc, de stări opozabile. Satirizezi moravuri - politicieni, 
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cupluri de îndrăgostiţi, de căsătoriţi, intrigi amoroase, trădări. 
Te joci făcând jocuri de cuvinte, ludicul, mucalitismul, spusa 
hâtră. Mă umplu de haz, râd cu mare poftă, sănătos, căci nu o 
faci cu răutate, nu stropești cu otravă. Care alta ar putea fi 
reacţia mea, citind: „balul bobocilor - pe rochia decoltată ochiul 
boului", sau „război imminent - vecina mai tânără încurcând 
iţele". Și te sun, să râdem și împreună! 

Portretul tău nu este complet încă... Odă prieteniei - 
Jurnal de călătorie în Noua Zealandă, publicat în 2015, la 
București. În Cuvânt înainte pe care mi l-ai oferit în această 
carte, scriu: „Acest suflet evlavios, înţelept riguros, această 
fiinţă meticuloasă în gând și faptă, omul aplecat necontenit 
spre cuvântul care iluminează - dăscălește vorbind - ridică, 
realmente o ODĂ celor mai înălţătoare sentimente umane: 
iubirea de Dumnezeu și prietenia împletită cu iubire 
necondiţionată pentru Valentina"... izvorul acestor trări vine din 
simţămintele tale de recunoștinţă,atât de fierbinţi, încât devin 
palpabile. Această latură a ta devine o altă tușă clară a 
portretului, căci ea aduce lumina sfântă chipului tău, reflexe 
solaro-selenare, electrice dar şi magnetice, misterioase. 
Obârșia rurală, de munteancă, născută la 30 mai 1951, în 
spiritul muncii pentru gospodăria de ţară, grea, lipsită de 
facilităţi, pentru familie, împreună cu mama, fraţii, preţuind 
Duminicile, sărbătorile religioase, ritualurile, având unic sprijin 
pe Bunul Dumnezeu, a devenit Matriţa pentru întreg parcursul 
existenţei tale. 

De 47 de ani ai devenit vasluiancă. Aici ai continuat să 
le crești pe Vasilica profa, apoi bibliotecara, mama, iar de 15 
ani, neobosita și dedicata bunică a celor două nepoate, 
anulând distanţa Vaslui-București cu dragoste, bucurie, cu 
spiritul viu, pus în slujba lor, lăsând impresia, pentru 
necunoscători, că Vasilica s-a abandonat total copiilor.  
Nici vorbă! 

Ai ocrotit-o cu grijă, conștientă de actele tale, pe fetiţa 
Vasilica, ferită de suferinţele, dezamăgirile adultei, rafinând-o 
necontenit prin educaţie, iubire curată pentru tot ceea 
cecontează în viaţa ta responsabilă, intimă și socială. Fetiţa 
aceasta ţi-a oferit una dintre cele mai fascinante, uimitoare 
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surprize: restartul vieţii tale, rejuveneţea. Ea s-a cuplat la 
dimensiunile unei vieţi anterioare, posibil pe plaiuri nipone și, 
când s-a simţit stăpână pe ceea ce știe, pe ceea ce poate 
crea, văzând-o pe Vasilica tânără pensionară, și-a impus 
manifestarea propriei existenţe, irumpând din mintea și sufletul 
tău prin „glanda" aceasta miraculoasă numită creier, asemeni 
Atenei născută din capul lui Zeus... 

 
Fetiţa japoneză! Japanese Girl! 

La Mulţi Ani, Vasilica născută în 1951! La Mulţi Ani, Japanese 
Girl!....tu sărbătoreşti 25 de ani.  

Vă iubesc și vă preţuiesc pe amândouă pentru că 
sunteţi nedespărţite, vă potenţaţi reciproc și vă arătaţi nouă 
împletite precum cele două fire ale mărţișorului. Și nu sunt 
simple consideraţii personale, nu sunt elucubraţiile unei 
admiratoare și prietene. Nu! 

Conștientizezi necontenit faptul că trăim pe 
coordonatele carteziene x, y, z, cu valori numerice cuprinse 
între 0 si 9, unde zero-ul reprezintă vidul, nimicul, originea... 
iar 9 reprezintă Creatorul Suprem, Bunul Dumnezeu. Ne 
mișcăm între aceste valori, cu urcușuri și coborâșuri. Dar tu, 
Fata Japoneză, crești, urci și atingi culmi de Co-Creator prin 
Vasilica, cea care, fără de Dumnezeu, ȘTIE că nu poate fiinţa! 

Și, ca să adaug ultima tușă de penel portretului 
aniversar, voi transcrie în întregime poemul tău, Grăunte de 
praf, din volumul de poezie modernă O corabie la timp potrivit  
publicată în 2018, la PIM, Iași.  

 
" noapte adâncă de toamnă 

câmpul și sufletul goale  

doar luna plină  

sunt un grăunte de praf  

pasăre-n palma colinelor 

în sinceră rugă  

Doamne,  
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mi-e foame,  

Te rog, hrănește-mă! 

mi-e sete,  

Te rog, adapă-mă! 

mi-e frig,  

Te rog, acoperă-mă! 

mi-e frică,  

Te rog, apără-mă! 

mă doare,  

Te rog, lecuiește-mă! 

mi-e dor de Tine,  

Te rog, Iubește-mă, Doamne! 

....................................  

chiar dacă eu, nevrednica,  

n-am făcut pentru Tine  

nimic din toate acestea"!  

 
La Mulţi Ani!...urare mundană.  
Ai conștientizat Nemurirea, Japanese Girl.  
Arată-ne-O!.... simplu, elegant... sfioasă dar înălţătoare, 
puternică și iubitoare, ironică sau iertatoare, hâtră, mucalită, 
luptătoare...... mereu și mereu......  
 

8 Martie 2021, Onești 
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Japanese Girl, pastel-chalk și cărbune,  
de Elena Ciubotaru 
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CÃRŢILE ŞI PUNTEA DINTRE OAMENI  

Dan PLÃEŞU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am cunoscut-o pe scriitoarea Vasilica Grigoraș cu 

ajutorul unei cărți. Îi trimisesem prietenei noastre comune, 

Valentina Teclici, un roman propriu, recent apărut, Vinovatele 

meandre, iar volumul meu a întâlnit-o acolo, în Noua Zeelandă 

(și) pe Vasilica Grigoraș, venită în vizită la amica ei de-o viață. 

Așa s-a făcut că doamna Vasilica a alternat frumusețile locului 

cu viața cărții, rezultând de aici o cronică minunată. Aș vrea să 

cred că romanul meu nu a însemnat atunci doar o lectură de 

vacanță, și nădăjduiesc că nu a fost așa, cronica în sine îmi 

creează chiar certitudinea că întâlnirea doamnei Vasilica cu 

Meandrele mele a fost benefică și pentru cronicar.  
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„Critica literară, fie ea și de întâmpinare, vine înaintea 

cititorului debusolat pentru a-l ajuta să înțeleagă și să 

discearnă între textele lipsite de valoare și cele care oferă 

neîndoielnic  mesaje, învățăminte și idei de a fi reținute. 

Cititorii nu au cum să nu observe cum ei înșiși pot trage 

foloase în selecția cărților. Între critica literară și lectură se 

creează o punte necesară și importantă, o relație 

interdisciplinară în care evaluarea critică și receptarea textului 

intră într-o ecuație cu mecanisme subtile de funcționare, cu un 

echilibru susținut de simțul critic și, pe cale de consecință, de 

gustul lecturii”, susține eseistul, criticul și istoricul literar din 

Iași, Nicolae Busuioc, în prefața volumului semnat de Vasilica 

Grigoraș: Seninul din inima cărților, apărut la Editura PIM, din 

capitala Moldovei, în 2019. Această lucrare în care criticul 

literar se apleacă cu pricepere asupra unui mare număr de 

cărți convinge o dată în plus că autoarea știe să citească și să 

descopere valorile unor cărți. Precum mi-am dat seama 

ulterior, acestei calități trebuie să li se adauge și cele care 

încununează poezia, alături de rigorile impuse de eseu ori 

publicistică. Trebuie să recunosc că lirica de obârșie niponă pe 

care a îmbrățișat-o scriitoarea din Vaslui nu-i o încercare la 

îndemâna oricui. 

Însă aceste rânduri nu își doresc să se constituie într-

un medalion critic al autoarei sărbătorite, ci pur și simplu să 

deștepte amintiri. Între acestea, iată, o după-amiază trăită  pe 

o terasă la Dunăre cu doamna Vasilica, cu Valentina și invitații 

ei dintr-o vară senină la Galați, este greu de uitat. Sau poate 

am eu o aplecare specială pentru acest fluviu... 

O cunosc pe doamna Vasilica de numai un deceniu. În 

acest răstimp ne-am dăruit reciproc câteva cărți proprii, am 

scris despre ele, altfel zis ne-am bucurat de satisfacțiile oferite 

de cuvântul scris. Și poate chiar mai mult de atât. Iată o 

amintire de la mijlocul acestui deceniu, din 2017, când într-un 

spital din București fiind, s-a întâmplat ca o asistentă medicală 

să descopere, într-o noapte, pe internet, o cronică semnată de
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Vasilica Grigoraș la o carte de-a mea. I-a plăcut femeii ce-a 

citit, în plus s-a dat mare printre colege vizavi de „persoana 

importantă” căreia îi punea momentan perfuzii. Recunosc că 

atunci i-am trimis doamnei Vasilica un gând de bine. Acum îi 

alătur un buchet de asemenea gânduri dorindu-i să continue 

pe drumul frumos și anevoios pe care se află. Încă se mai pot 

petrece frumuseți generate de artă în anii ce vor veni. 

Frumuseți care îi vor prelungi și aureola viața. 
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VASILICA GRIGORAŞ, DE O MODESTIE CE 

SEAMÃNÃ CU SMERENIA 

Dorina STOICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ascunsă în spatele 

solicitărilor zilnice 

dincolo de vise și așteptări 

abia perceptibilă” 

VASILICA GRIGORAȘ 

Pe scriitorarea Vasilica Grigoraș am cunoscut-o în 
lumea reală (după ce o cunoscusem cu un an înainte în lumea 
virtuală), în iulie 2015, la Colocviul Științific „Ben Todică- 
ambasadorul românilor de pretutindeni în dialog cu vasluienii”, 
organizat de Asociația Bibliotecarilor din România, Filiala 
Vaslui și Colegiul Anghel Rugină. Ne știam din mediul on-line,
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unde am interacționat și ne-am sprijinit reciproc, dumneaei 
publicând materiale de-ale mele pe blogul personal, eu pe 
blogul meu.  

Întotdeauna am avut admirație pentru bibliotecari, dar 
ca o iubitoare de carte scrisă, și un strop de invidie pentru 
acești oameni ce petrec o mare parte din viață, în lumea 
cărților. Încă din copilărie, când citirea unei cărți se făcea sub 
atenta îndrumare a bibliotecarului, un al doilea învățător, ce-ți 
recomanda exact cărțile potrivite vârstei, am îndrăgit spațiul 
sacru, misterios al bibliotecilor și implicit pe acei care servesc 
menirii acestora. 

Fac parte din categoria cititorilor ce cred că, 
bibliotecarul a citit toate cărțile din biblioteca unde lucrează și 
ar putea să știe câte ceva despre fiecare carte. Este o părere 
naivă, exagerată, falsă! Şi totuși, ei sunt lucrătorii-intelectuali 
ce respiră mirosul cărților vechi, dar și al celor mai noi apariții 
editoriale și acesta e un mare privilegiu. Cert este că iată, 
printre bibliotecari întâlnim și poeți, scriitori foarte buni ce 
adaugă picătura lor de har la tezaurul culturii, prin cărțile pe 
care le scriu și le publică. Vasilica Grigoraș a publicat eseuri, 
poezie, poezie creștină, poezie pentru copii, proză scurtă, 
cronici literare, impresii de călătorie, medalioane, interviuri. 
Este cunoscută ca autoare de poezie de sorginte niponă, 
creații literare ce nu sunt la îndemâna oricui. Ca să compui o 
astfel de poezie ai nevoie în primul rând de cunoștințe, de 
apartenența la un curent, de multă concentarare, condensare 
a ideilor, arta de a spune multe, în extern de puține cuvinte, 
dar mai ales e nevoie de lecturi și de un dezvoltat spirit de 
observație asupra celor ce se petrec din jurul tău. Vasilica 
Grigoraș este prin urmare o talentată poetă, eseistă, recenzor 
de carte. Să scrii despre cărțile colegilor scriitori, este un gest 
de maxima generozitate. Lecturarea unei cărți, nu numai 
pentru plăcerea lecturii ci, pentru a înțelege mesajul cărții, 
trăirile autorului și a scrie apoi în așa fel încât să faci și pe alții 
să citească acea carte, nu este o îndeletnicire scriitoricească 
ușoară. 

Activitatea literară a scriitoarei Vasilica Grigoraș este 
constantă, permanentă și este serioasă. Personalitatea ei ca 
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om este caracterizată de o modestie ce seamănă cu 
smerenia, deși numărul de cărți publicate și aprecierea de 
care se bucură în comunitatea sa i-ar putea da motive 
întemeiate și justificate de mândrie. În universul literar 
vasluian, Vasilica Grigoraş a intrat relativ târziu dar orice gen 
și specie literară a abordat a făcut-o cu maxima seriozitate, 
implicare și cu succes. Saltul pe care l-a făcut de la lectură, la 
scrierea de cărți este în mod cert unul calitativ și talentului 
nativ i se adaugă efortul creator constant, prolific. 

Prietenia ei mă onorează! Scritoarea-bibliotecar, poeta 
și publicista Vasilica Grigoraș este un nume deja consacrat, o 
persoanlitate distinctă a culturii vasluiene ce prin opera sa 
literară aduce un aport la îmbogățirea culturii naționale.  

Îi doresc mulți ani de acum înainte de creație literară 
de calitate și atingerea tuturor obiectivelor propuse.  
   
 La mulți ani, vasluiancă vrednică! 
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DARURI ÎNSUFLEŢITE  

Victoria MILESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ştiu dacă există o Stea a prieteniei, dar dacă nu 
există, ar trebui inventată, cum se spune. Dar dacă nu 
figurează în atlase ori hărţi astronomice, îi vom descoperi 
existenţa în sufletele noastre, luminându-ne viaţa, însoţindu-ne 
cu razele sale la bine, la greu, în momentele de cumpănă 
când aşteptăm un semn, iar acel semn soseşte uneori 
întruchipând un prieten. Întâlnirile sub această stea sunt 
oarecum miraculoase, după o lege al cărei farmec constă 
tocmai în misterul după care acţionează. Aşa mi s-a întâmplat, 
cu ceva timp în urmă, când m-am întâlnit prima oară cu 
Valentina Teclici, poetă şi editoare, când a venit din Noua 
Zeelandă în România. Au fost suficiente două zile de plimbări, 
lansări de carte, câteva prânzuri la restaurant şi am simţit că 
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ne cunoaştem de-o viaţă, discutând despre toate cele cu 
plăcere şi lejeritate. Am păstrat apoi legătura în pofida 
distanţei dintre Bucureşti şi Napier, unde locuieşte Valentina, 
cu familia ei. Am cunoscut-o datorită unei prietene, apoi 
Valentina mi-a dăruit un lanţ de prieteni, nu numai din 
Capitală, ci chiar din ţară. Pe aceştia i-am numit daruri 
însufleţite. Între ei, şi Vasilica Grigoraş din Vaslui. Nu ne-am fi 
ştiut poate niciodată, dar datorită Valentinei, ne-am întâlnit 
prima dată la Galaţi, la lansarea volumelor I si II ale antologiei 
bilingve Poetical Bridges – Poduri lirice, tradusă şi editată de 
Valentina. Apoi am continuat să vorbim la telefon, să facem 
schimb de cărţi, dar mai ales, locuind singure, să ne susţinem 
psihic în perioada pandemiei venite în 2020. Şi în cazul ei, am 
avut aceeaşi senzaţie, că ne cunoaştem demult, poate dintr-o 
viaţă anterioară, cum ar putea explica unii cercetători sau 
esoterişti. Dar mai cred că scriitorii sunt legaţi printr-o reţea 
invizibilă şi conectaţi la o anume frecvenţă, comunicându-şi 
astfel fără să conştientizeze uneori aceleaşi gânduri şi idei, 
corporalizându-le la un moment dat în cărţi – alte daruri, de 
data aceasta palpabile, oferite umanităţii. Şi Vasilica şi eu 
scriem cărţi de poezie, critică literară, eseuri, interviuri. 
Amândouă suntem pasionate de specia niponă a haikuului, 
întâlnindu-ne pe coordonatele unor concursuri şi volume 
recenzate şi premiate. Poate lucrurile pe care le avem în 
comun se atrag şi ne trag după ele şi pe noi ca să ne 
îmbogăţim prin cunoaşterea veridică a celuilalt.  

 
Recent, Vasilica mi-a trimis manuscrisul viitoarei sale 

cărţi de versuri cu titlul Porumbeii mirării, proiectată în ediţie 
bilingvă, română-engleză, consilier editorial fiind prietena 
noastră comună, Valentina Teclici. Ei bine, şi eu am publicat o 
carte cu tema păsărilor, Biografie cu păsări, ilustrată cu 
păsările măiestre ale cunoscutului pictor bucureştean Tudor 
Meiloiu. Sunt sigură că aceste păsări, ieşite de sub condeiul 
sufletului nostru poetic se întâlnesc, valsează în aer, cântă 
fericite, fiindcă pentru ele distanţele nu contează, nici timpul 
căruia noi îi contrapunem truda faptelor noastre, adăpostite 
între aripile unor cărţi ce călătoresc şi ele, împărtăşind cu
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oameni din diverse locuri sentimente, idei, experienţe de viaţă. 
Şi mulţi dintre cei care citesc cărţile  nu ne vor cunoaşte poate 
niciodată,  fizic, dar vor avea impresia că ne ştiu demult, că 
gândim la fel, bucurându-se.  

 
Cu Vasilica am vorbit de multe ori la telefon, am 

schimbat mesaje pe WhatsApp. Ne-am promis că ne vom 
reîntâlni, că ne vom dărui reciproc noile cărţi şi vom povesti la 
o cafea, sub Steaua prieteniei, care, desigur, există, 
luminează nu numai pe cer, ci şi în sufletul nostru. Până 
atunci, fiindcă între timp vei împlini o vârstă minunată, dragă 
Vasilica Grigoraş, îţi urez: La mulţi ani luminoşi, frumoşi, cu 
multe bucurii şi realizări spre bucuria celor care te cunosc, a 
celor care te vor cunoaşte cu adevărat.                 
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VASILICA GRIGORAŞ, UN OM CARE NU 

CUNOAŞTE MÃŞTI  

Dorina CARP-NENICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Sunt Vasilica Grigoraș, prietena Valentinei Teclici și...” 
Așa a început povestea!... altfel nu aveam cum să știu că avea 
să intre în viața mea, un om atât de frumos... o prietenă dragă, 
suflet cald cu glas blajin si duios ca un balsam din care tot te-
ai înfrupta fără să te saturi... 

Și asta pentru că lumina interioară-i dăinuie prin tot 
ceea ce face cu multă seriozitate, muncă si pasiune și aduce 
bucurie celor din jur, ea însăși este o lumină ce se revarsă 
asupra semenilor, cu o iubire necondiționată. 

Este o minune de om, trimisă de Dumnezeu care îți 
atinge inima dincolo de cuvinte, dincolo de gesturi și dincolo 
de gânduri. E acea prietenă cu care comunici din suflet, cu
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sufletul. E acea prietenă care te pune pe gânduri despre viață, 
coincidențe, destin şi alte lucruri asemănătoare…o poetă 
sensibilă și talentată, inimoasă, un OM special și complex. E 
firesc să nu mă mir că o frumoasă și armonioasă colaborare 
între două persoane care abia se cunosc curge atât de lin și 
frumos, fără a se cere ceva în schimb...  

 
Aplecată și peste cuvintele mele, fără să știu, nici nu 

mi-a trecut prin minte că voi primi acea bucurie-surpriză prin 
recenzia făcută la cartea mea Cu timpul de mână - Caruselul 
timpului în lirica Dorinei Carp Nenici, apoi prefața la cartea 
Ecoul strigătului mut precum și îndemnul pentru a colabora la 
antologiaTaina scrisului, unde am publicat eseul Lumina 
pentru suflet, care s-a bucurat de apreciere...și care m-a bucu 
rat la fel mult...iar EA, Vasilica Grigoraș s-a bucurat pentru 
bucuria mea... Iată că sunt și oameni care înalță pe cei de 
lângă ei. 

Se spune că „Ceea ce dai, ţi se întoarce, ceea ce ai, se 
înmulţeşte, ceea ce atingi cu iubire, crește”…și Ea crește din 
adâncul divin al sufletului ei...și se vede !  

 
Întâlnirea de suflet, față în față mi-a deschis și mai larg 

poarta sufletului. A apărut în fața mea o doamna blondă, de 
înălțime medie, suplă, elegantă prin naturalețea ei, a cărei 
îmbrățișare am simtit-o caldă și sinceră. Ca prin minune 
emoția parcă dispăruse, apoi tot vorbind mi-am dat seama că, 
da!... am în fața mea un Om în toată splendoarea Lui, un om 
care nu cunoaște măști, un om care mi-a dat libertatea să-mi 
exprim tot ceea ce am avut pe suflet. Ne-am adus una alteia 
daruri: cărți, reviste, flori... dar cel mai însemnat dar a fost 
încrederea. 

 
Mereu am primit cu emoție și bucurie sfaturile și 

îndemnurile care nu au contenit: ce poate fi mai minunat decât 
să simți iubirea celui de lângă tine... Eu am simțit-o și cuvintele 
sunt puține și sărace să mulțumesc pentru asemenea 
prietenie, pentru asemenea dar în viața mea, cum 
deasemenea mulțumesc și inimoasei mele prietene Valentina 
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Teclici, om cu suflet ales pentru care nutresc aceleași 
sentimente de recunoștință și aleasă prețuire.  

 
De aceea va rămâne AICI însemnat așa: 

Toată prețuirea, respectul și dragostea mea,  
Dragă Vasilica Grigoraș, te iubesc! 
 
La mulți ani! Sănătate și doar bucurii! 
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FLOARE ALBÃ DE CIREŞ  

Viorel BIRTU – PÎRÃIANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La rugămintea unei prietene care trăiește de ceva 

vreme la mare depărtare, încerc a creiona câteva gânduri 
despre doamna Vasilica Grigoraș. 

 
Studiind scriitorul, totul mi-a dezvăluit o operă vastă și 

nebănuită. A abordat treptat cele mai diverse genuri și specii 
literare, având un suport cultural bine fundamentat. 

Într-o permanentă căutare de sine, Vasilica Grigoraş ia 
cu sine cuvintele, pe care le consideră primordiale. Pentru 
dânsa, poezia este corabia care o duce la ţărmul dorit, în 
arhipelagul visării... Poezia îi ţine loc de aer, de hrană şi sete, 
dar este şi Crezul creştin. Un crez devenit artistic de care 
poeta nu se dezice în nici o împrejurare. 
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Din punct de vedere motivaţional, Vasilica Grigoraş îşi 
mărturiseşte alegerea fundamentală. O sumă de motive 
demonstrează fără drept de apel că poezia este pentru ea 
totul: leac împotriva trecerii timpului, a singurătăţii, a plictiselii, 
a tuturor tulburărilor emoţionale. Scrisul înseamnă pentru ea 
libertate de spirit, zbor spre înălţimi, liniştea clipei. 

Opera integrală acoperă un registru extrem de divers: 
poezie, proză, biografii, critică, impresii de călătorie, interviuri, 
în calitate de autor sau de coautor. Mărturia poetei dintr-un 
volum poate fi considerată crezul artistic: „poezia este 
emanația unei cerințe interioare, este rezultatul unor lungi 
meditații, reacții spontane, controverse interioare, interogări 
intime, analize și observații care s-au cristalizat în eul interior''. 
Revelația dă formă și grai tuturor acestora. 

A scrie azi cărți despre cărți este un act oarecum 
temerar, e ca și cum ai încerca să aduni frânturi de cioburi. La 
doamna Vasilica Grigoraș, între critica literară și lectură se 
creează o punte necesară și importantă, o relație 
interdisciplinară în care evaluarea critică și receptarea textului 
intră într-o ecuație cu mecanisme subtile de funcționare, cu un 
echilibru susținut de simțul critic și, pe cale de consecință, de 
gustul lecturii. 

Scriitoarea se remarcă prin diversitatea lucrărilor 
recenzate și deopotrivă prin cea a scriitorilor, cu reședințe în 
diferite zone din țară, ba, chiar și dincolo de granițe. 
Explorează, visează și descoperă lucruri noi integrate în 
sistemul propriu de cultură cu viziuni largi. Ne conduce vizual, 
cognitiv și afectiv pe traseele ei, reconstituind, retrăind, 
continuând într-un fel cu acea gingășie lirică, un trimis celest 
îmbrăcând în haină de sărbătoare, cuvântul. 

Autoare a peste 20 volume și peste 20 de volume 
colective şi antologii, precum și referințele critice aparținând 
unor nume sonore ale literaturii române, completează profilul. 
Scriitoarea își ridică ruga spre Maica Sfântă, pentru 
normalitate, iubire și iertare. 

Poemele religioase sunt încărcate cu credinţă şi 
veneraţie, încât citindu-le, ai senzaţia că te purifici! 



COPACUL CU OCHII VERZI 

   63 

Multiplele sale abordări sunt rezultanta firească a unei 
vaste acumulări cultural-literare, spirituale, pe care şi le-a 
interiorizat şi le-a acordat timpul necesar pentru decantare şi 
exprimare. În toate formele de exprimare descoperim faţete 
ale personalităţii sale, ale formării şi împlinirii. Se desprinde 
setea de armonie, de lumină, de credinţă, de autodepăşire, de 
dăruire, ceea ce dă originalitate şi prestanţă scriiturii sale. 

Vasilica Grigoraș, o scriitoare complexă, abordează 
diferite genuri și specii literare, ceea ce o situează printre 
penele ascuțite ale vremii. 
 

Mulțumesc pentru profundele recenzii făcute la 
volumele mele Lacrimi şi Aripi de nisip.  

Mulțumesc că ești, floarea albă de cireș a literaturii 
române contemporane! 
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Martie 2021 

CULTUL PRIETENIEI  

Nicoleta MARINESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu-mi propun să dezvolt cultul prieteniei prin definiții și 
teoretizări. Schițez aici un model de prietenie legată între două 
tinere. 

O toamnă ca multe altele în dealul Copoului. E 
septembrie 1972. În fața Universității „Al.I. Cuza” o mare de 
tineri, părinți, bunici așteaptă cu nerăbdare afișarea listelor cu 
viitorii studenți la facultăți. Ești un simplu trecător și zâmbești 
cu emoție. Scena îți amintește de anii care au trecut, când tu, 
sau cineva apropiat aștepta cu înfrigurare rezultatul 
concursului. A adevăratului concurs în care vreo 300 de 
candidați erau înscriși pentru cele 15 locuri ale Facultății de 
Filosofie. Apar listele. O mare de oameni se năpustește pe 
scări să vadă rezultatele afișate. Râsete, plânsete, îmbrățișări. 
Două tinere - oare numai două? -  nu reușesc să ajungă la
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liste în primul val. Așteaptă, apoi, când văd rezultatele, 
silabisesc numele lor punând degetul pe listă. Se privesc. 
Emoția reușitei. Se întreabă cum se numesc, de unde sunt si 
cu bucurie afla ca Valentina e huşancă şi Vasilica, originară 
din Buzău, lucrează ca profesoară suplinitoare la doar 15 km 
de Huşi. Schimb de adrese, vizite, zile minunate petrecute 
împreună. Cele două tinere studente leagă o frumoasă 
prietenie, bazată pe respect, admirație, sinceritate, altruism, o 
prietenie „pe viață, de-o viață”, cum spunea Vasilica, într-o 
scriere dedicată acestei amiciții/frății. 

Clepsidra timpului e neiertătoare. La ora unui bilanț, 
amintirile curg asemeni firelor fine de nisip care măsoară 
trecerea timpului. Studenția, cu emoțiile inerente, cu perioada 
învățării pentru examene, în sesiune, de multe ori la Huși, în 
grădina casei Valentinei, în care cele două tinere se urcau în 
pomi, după cleiul gelatinos, la întemeierea familiilor și la 
apariția copiilor, la începuturile carierei cu entuziasmul și 
optimismul binecunoscut, a realizărilor și cu siguranță a 
neîmplinirilor inerente unei vieți, când, pe măsura trecerii 
anilor, dorești mai mult și mai bine. O prietenie care, pe zi ce 
trecea, se sudează până în ziua în care Valentina mărturisește 
prietenei dorința sa de a emigra.  

O suferință adâncă pentru Vasilica de a-și pierde la mii 
de km, în Noua Zeelandă, prietena din studenție cu care a 
împărțit bucurii și încercări. Prietenia nu există fără 
reciprocitate şi fără egalitate, indiferent de valoarea, vârsta, 
sau calităţile fiecăreia. E pe viață. În ultimele trei zile petrecute 
în țară, Vasilica și Valentina sunt de nedespărțit, ca atunci 
când s-au cunoscut. Greu este momentul despărțirii, când 
imprevizibilul și necunoscutul îți desenează destinul. Internetul 
le oferă șansa celor două bune prietene să-și împărtășească 
experiențe noi. Într-o zi, reîntoarsă în țară, Valentina îi propune 
Vasilicăi o vizită la ea, în Noua Zeelandă. Așa apare cartea 
semnată de Vasilica Grigoraș, intitulată Odă prieteniei. „Stilul 
cărții, informațiile oferite, descrierile locurilor și evenimentelor 
dintr-o altă civilizație, organizate după o agendă riguroasă, dar 
surprinzând și prin diversitatea preocupărilor cu întâmplări 
fericite și nefericite trăite, m-au făcut să mă gândesc că, într-
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adevăr, Valentina s-a simțit în elementul său în Noua 
Zeelandă. O căldură, un calm, o înțelepciune, o mulțumire 
sufletească emană din întreaga sa ființă. Am citit și recitit de 
câteva ori însemnările. De fapt, un mixaj între jurnal, 
publicistică, memorialistică. Prima lectură îmi oferea vești 
despre Valentina, fosta mea colegă, apoi am vrut să am 
câteva informații despre Noua Zeelandă, despre geografia, 
istoria, administrația, politica acestui colț de lume din Pacific. 
Vroiam să aprofundez descrierile locurilor vizitate, a vieții de zi 
cu zi din familia și comunitatea în care Valentina se integrase; 
imagini fulgurante despre obiceiuri și tabieturi ale locuitorilor, 
floră... La fiecare lectură realizam ceea ce transmitea 
autoarea: că nimic nu e întâmplător și că, indiferent de vârstă 
și, oricât de ciudat ar părea, fiecare dintre noi își găsește locul 
în care să se simtă bine. Impresionante sunt descrierile 
revenirii Valentinei pe pământul în care s-a născut și a viețuit 
jumătate de secol. Autoarea jurnalului, cu mult talent și finețe 
descrie familii în care a petrecut cele trei luni, regăsind 
ospitalitatea românească. Nu sunt lipsite de emoții momentele 
în care cele două prietene fac destăinuiri, deapănă amintiri, 
scriu poezii: Valentina – sonete, Vasilica-haiku, se regăsesc. 

Credința, educația, dorința de a continua tradițiile și 
obiceiurile moștenite de veacuri și transmise mai departe, din 
generație în generație, fac ca o veche și frumoasă prietenie să 
continue indiferent de distanța geografică.   

Un jurnal bine scris, organizat și gândit sincer m-a 
făcut să-mi [Nicoleta Marinescu] regăsesc o prietenă, 
îndrăznesc să spun, la care am gândit de foarte multe ori. 
Finețe, putere, corectitudine, educație regăsești în paginile 
cărții, citită cu o reală plăcere. Un model de prietenie, un 
adevărat exemplu pentru cei tineri. O invitație de a redescoperi 
plăcerea lecturii jurnalelor și notelor de călătorie, a 
reconstituirii prin poveste a unui spațiu cultural și a unei 
civilizații. Fascinante unele descrieri și trăiri personale!”  
(https://scriptamanentnz.com/ ) 

 
Când vorbești de prietenie, nu poți vorbi de o singură 

persoană, noțiunea impune două persoane, în situația mea:

https://scriptamanentnz.com/


COPACUL CU OCHII VERZI 

   67 

Vasilica și Valentina. În partea a doua a vieții, cele două 
prietene, trăind acum în civilizații diferite - România și Noua 
Zeelandă - împărtășesc preocupări comune: scrisul, dragostea 
și respectul pentru frumos și natură, pentru familie, pentru 
tradițiile și obiceiurile pământului în care s-au născut. 

 
 



VASILICA GRIGORAŞ: SENSIBILITATE, CREATIVITATE, ÎMPLINIRE 

   68 

LEMN SFȂNT, BINECUVȂNTARE*  

Valentina TECLICI 

 

Prietenei mele, poeta Vasilica Grigoraş 

 

Lemn sfânt, binecuvântare, 

Cruci purtate umil de munţi, 

Sângele picură mir în morminte, 

Lumina iertării, balsam de cuvinte. 

 

Candelă vie, inima arde 

Pe rugul speranţei, lemn sfânt. 

Bezna se sparge-n boltite arcade 

Triumf al luminii, Sfânta Treime. 

Curcubeul domneşte senin 

Acum şi-n vecii vecilor. Amin. 
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HOLY WOOD, BLESSING 

 

To my friend, the poet Vasilica Grigoraş 

 

Holy wood, blessing 

Crosses worn humble by mountains,  

Blood dripping salve in tombs, 

The light of forgiveness, balm of words. 

 

Living candela, heart is burning 

On the stake of hope, sacred wood.  

Darkness is broken in an archway 

Holy third, triumph of light. 

Peacefully, the rainbow reigns  

Now and forever. Amen. 

 

*V. Teclici, From Impossible to Possible/De la imposibil la 

posibil, editura Oscar Print, București, 2013, pag. 22-23 
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TU M-AI CÃUTAT CA EU SÃ TE GÃSESC 

Ioan Niculae MUŞAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te-am căutat zile și ani și decenii 

Din tinerețe te cuprind și gândesc 

Să desfacem nodul ăstor ciudățenii 

Ce om, omenire, în grea tină robesc. 

 

Un sprijin la strigăt, un sprijin la luptă 

Un sprijin în lacrimi și-așa căutări 

Femeia, chemare spre calea cerută 

A ne fi mângâiere și dorul de zări 
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Femeia sublimă, mereu alinare, 

Femeia, rost clipei și plinirilor rost 

Spic tainic de farmec, binecuvântare 

Ca temelie vieții în vieți adăpost 

 

„N-ai cum să faci singur astă lucrare 

Îți trebuie ceată”, mi-am zis și-am oftat 

Dar mai întâi draga să-ți scoți din mirare 

Va fi apoi ceata din cuvântul optat 

 

Și nu te-am găsit decenii de-a rândul 

Și-așa fără clipă la milenii-am lucrat 

Am dorit gestul ce-mi străjuie gândul 

Viu suflet alături pe un drum negurat 

 

„Vreau mult prea mult” mi-am zis deodată 

Și tot m-am închis ca un scrin ferecat 

Tot singur ținând calea mult prea oftată 

Tot singur țesând univers complicat 

 

Veneau lumi apuse aducând risipire 

Veneau lumi confuze să-și caute loc 

Veneau viitori impostori de trăire 

Ca hienele toți m-atăcară în bloc
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Și-atunci când greul era peste poate 

Și mă căutam de mai sunt sau am fost 

Cu lumină ai șters universuri pătate 

Cu lumină luminii ai dat sens și rost 

 

Când durerea plinu-și lucra peste fire 

Când avalanșe duceau toate-n infern 

Atunci cu un zâmbet ai adus împlinire 

Câmpuri arse-nflorind în dansul etern 

 

C-o privire-ai gonit cele gloate hiene 

Ce mă ardeau cu un urlet sticlos 

În cuvânt așezăm heruvimice rene 

Infinitele bolți le zidim fabulos 

 

Cu un semn risipim universuri ostile 

Și-mi sprijini glasul spre lume pornit 

Cuvintele noastre – neobosite feștile 

Sparg tina lumii ce-i bloc de granit 

 

Te-am tot căutat pe mândre coline 

Dar tu erai în sensuri prea adânci 

Să te-nțeleg, să pot s-ajung la tine 

Trebuia să urc universul pe b
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În sens de cuvânt îți stă mângâierea 

Prinzi în haiku sens greu de pătruns 

Adaugi în om orizonturi, menirea 

Întrebărilor grele, clarul răspuns 

 

Ne dăm putere într-o luptă febrilă 

Și este bine pentru ei, mă gândesc, 

Eu te-am căutat cu căutare sterilă 

Tu m-ai căutat ca eu să te găsesc. 

30 Mai 2018 
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REGINEI DE FLOARE ŞI DOR  

Cu smerenie dăruită la mare ceas aniversar, 

minunatului scriitor și om de cultură Distinsa Doamnă Vasilica 

Grigoraș, cu urări de multă sănătate și putere de lucru, cu har, 

în Via Domnului! 

O interpretare poetică a minunatelor haiku-uri…. 

Te-am căutat de mii de ani, Regină 

În astă lume plină de granit 

Creația, prin jocul de lumină 

E prin cuvânt fiorul de zenit 

 

Tot așteptând răspunsuri și cărare 

Ne este gândul slab și ofilit 

Cum să ieșim din astă apăsare, 

Cum de Cuvântul Viu am ocolit? 

 

42.Teofanie – 

ape reci revin la matcă 

prin focul crucii 

 

Adevărat, vom reveni la matcă 

În focul Crucii-i Noul Răsărit 

Din cele ce au rădăcină sacră 

Căci timpul Învierii a sosit 
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Dar suntem mulți ce ne-am pierdut pe cale 

Sunt ale lumii ce ne-au înecat 

Și din a noastre glasuri iese jale 

Un viitor durut și înnoptat 

 

31.stea căzătoare – 

ţipătul unui pescăruş 

luat de valuri 

 

Ne scoate tu, Regină, din durere 

Ne dă o rază, un impuls de zbor 

Căci e vacarmul ce ne-adapă fiere 

Și grijile ne țin într-un obor 

 

59.bătăi de toacă – 

tata ascute sapa 

cu toată râvna 

 

Adevărat, n-am înțeles acestea 

De-aceea ale lumii ne-au blocat 

Și ale vieții nu ne-au prins în Vestea 

Cea Bună, a ieșirii din păcat. 
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N-am înțeles nici sensul și nici rostul 

Căci ale lumii ne-a îngrămădit 

Și Vestea Bună a venit cu costul 

Pe rătăcirile ce le-am dosit 

 

Făcut-am case ce nu ne sunt casă 

Făcut-am drumuri ce ne-au amăgit 

Și ale lumii ne-au tot prins în plasă 

Și sufletul din noi ne-a părăsit 

 

77. case părăsite – 

bucătăria la străini 

plină de furnici 

 

Și ne întoarcem iar în casa firii 

Cea bună, cu care-am fost zidiți 

Ca să gustăm din pomul nemuririi 

Spre cerul de Lumină hărăziți 

 

100. bunătatea firii – 

toamna donând aurul 

trecătorilor 
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De-a valma sau cu temeri fiecare 

Numindu-ne ca frați, așa să fim 

Avizi și de frățeasca sărutare 

Când Iudele răsar de-ar fi să știm… 

 

1. paşi şovăielnici – 

în Poarta sărutului 

flori de gheaţă 

 

Prea multă jertfă, prea multă durere 

Prea ne e trecerea doar prin venin 

Străbunii ne dau sevă în tăcere 

Din ciotul ars răsare totuși crin 

 

12. postul Paştelui – 

plânsul viilor spălând 

linia vieţii 

 

Toate se trec și toate sunt uitate 

Așa Regină, bucuriei cânt 

În cânt de sărbători cuprinse toate 

Și bucuria capătă cuvânt… 
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17. ciocârlie-n zbor – 

peste noapte arborii 

devenind viori 

 

Și tu Regină le cuprinzi pe toate 

În rostul cel deplin și curățit 

Se-ntorc în matcă vremile curate 

Căci iată, Bucuria a sosit 

 

42.Teofanie – 

ape reci revin la matcă 

prin focul crucii 

 

09 Aprilie 2021 

Buzău 
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LA ANIVERSARÃ 

Mariana GURZA  
(2 oct 1955 –28 martie 2021)  
 

(Cu drag, Vasilicăi Grigoraș) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu mă întreba de ce 

destinele s-au împletit ca lianele în zile toride 

şi primii muguri ai prietenei 

au înflorit într-o zi de florar... 
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Clepsidra timpului am ascuns-o într-un poem 

care îmi aminteşte de tine 

de ziua de ieri 

de cea care ai fost... 

 

Acum, neschimbată, 

ai pătruns în miezul cuvântului 

ca un cântec nipon 

ce descifrează matematic 

esenţa lumii. 

 

Surprizătoare ca un catren 

ce îşi aşteaptă rândul 

la poarta cerului 

pentru a primi binecuvântarea... 

 

Ofranda adusă Tatălui 

este ceea ce tu 

laşi aici printre noi 

ca semn a trecerii tale 

prin lanurile de flori 

ce înnobilează... 

 

Şi-n rugă ne-am regăsit 

în același zbor
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pentru trăinicia neamului 

a noastră, a tuturor... 

Izvor de lumină 

într-o lume debusolată 

har și înțelepciune 

prietenă dragă... 

----------------------------------- 

Timișoara 

30 mai, 2018 
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DE DRAGOSTE, LA ANIVERSARE 

Valentina TECLICI  

Prietenei mele de-o viaţă, Vasilica Grigoraș 

 

De-aproape jumătate de secol călătorim. 

Călătorim împreună pe-nvolburate mări, 

ori line ca pluşul acceptării. 

În calea noastră, mereu ne-a ieşit 

O corabie la timpul potrivit. 

Când umăr la umăr am urcat 

munți împăduriţi de speranţe, 

ori arşi de vulcanii dezamăgirilor, 

Doar cu pana inimii, înmuiată 

în cerneala divină, Odă prieteniei noastre 

s-a scris, poveste de seară, 

Izvoare nesecate sorbind din astre 

necondiţionată iubire. 

 

Filosofia ne-a dat un plus de adâncime, 

ne-a lărgit orizontul cu încă o linie 

şi ne-a molipsit de neliniştea căutărilor: 

de sine, de mister, de absolut, 

de obsesia întrebărilor.
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În lumea cărţilor, am fost acasă, 

ocrotite şi hrănite de slove. 

În era comunistă, să fii umil bibliotecar, 

pentru spiritul liber a fost supremul dar. 

De-aproape jumătate de secol călătorim. 

Călătorim împreună, Ochi în ochi cu luna, 

lăsând uşa sufletului larg deschisă 

zăpezilor albastre când Ninge pe oglinda lunii. 

 

Indiferent de Starea vremii azi sau mâine, 

Corabia noastră din neant coboară, 

ne-aşteaptă în faţa uşii, la scară. 

Plutim cu ea în lumea poeziei 

într-o permanentă căutare a eului interior 

şi evadare din mundan. 

Raze de soare pentru Sara 

ne luminează copilăria săltând în noi 

liberă, sălbatică, sprinţară 

Prin vene curge primăvara, 

sufletu-i plin de muguri noi. 

 

De-aproape jumătate de secol călătorim. 

Călătorim împreună în corabia 

mereu sosită la timpul potrivit. 

Ceva profund şi tainic mereu ne-a înfrățit 
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şi-am frământat împreună cuvântul 

şi copt pâinea prieteniei 

la soarele adevăratelor valori. 

În viaţa plină de-ncercări, 

Domnul ne-a ţinut de câte-o mână 

binecuvântând călătoria împreună. 

 

30 mai 2018, Napier, Noua Zeelandă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPACUL CU OCHII VERZI 

   85 

 VASILICA, SORA MEA LITERARÃ 

Ben Todică  

Vasilica Grigoraş m-a strigat: „băiet din Iezar vin-

acasă!” şi m-a pescuit dintre oceanele Indian şi Pacific unde 

mă pierdusem. Eu uitasem de Vaslui. Devenisem un pod cu 

scânduri lipsă, greu de trecut, o devărată provocare pentru 

drumeţul povestirilor mele. După ce Vasilica l-a parcurs cu 

atenție, impresionată de cele trăite în lumea mea mioritică, a 

fost convinsă că podul merita să fie trecut de tot românul 

curios şi interesat să se bucure de plaiurile mele întinse şi 

pline de dor.  Aşa ca Vasilica a hotărăt să-l întărească şi chiar 

să defrişeze alături de mine pădurile întinse şi necunoscute 

ale imaginaţiei. Sigur a fost iubirea lui Dumnezeu şi dragostea 

ei frăţească pentru puiul de român din exil. 

Azi pot fi mândru că Vasilica, sora mea literară, este 

mâna mea dreaptă în tot ce public. Fără ea nu aş fi cunoscut 

şi trăit atâtea momente fericite, nu aş fi avut cărți tipărite şi nu 

m-aş fi împlinit artistic şi spiritual. 

 La Multi ani!  

30 mai, 2018, Melbourne,  Australia 
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AZI E ZIUA TA! 

Anna-Nora ROTARU 

 (Cu prețuire, Vasilicăi Grigoraș) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când totu-ți pare-atât de solitar 

Și-o gheară parcă inima-ți străbate, 

Să nu disperi, că ți-o veni în dar, 

O flăcăruie, ce întunericul răzbate! 

Să nu-ți lași firea ta să se golească 

De speranțe, vise, în cenușă stinse… 

Ascultă ecoul, că vine să-ți șoptească, 

Deschide ușa, lasă luminile aprinse! 

Șterge-ți ochii de-s năpădiți de lacrimi 

Și lasă-n sfârșit liber frâul minții… 

Să-ți amintești, că iubind cu patimi, 
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Nu e păcat, e dar ce ne-au dat sfinții! 

Învață-ncet să urci pe-ale vieții trepte, 

Nu-ți mai pleca timidă-n jos privirea… 

Prinde mâna-ntinsă, n-o lăsa s-aștepte 

Și-alungă-ți, fără răgaz, împotrivirea ! 

Ai facut atât de multe păsuind prin viață, 

Căutând sa-ți fie drumul bun si drept, 

Copiii ți-ai crescut, nepoții te răsfață, 

Câtă iubire dăruiești și strângi la piept ! 

Astăzi e ziua ta… și-i mare sărbătoare… 

Lasă-ți libere-n vânt, pletele-ți cărunte… 

Ceața se destramă, pe cer apare soare, 

Va încolți-n tine, azi, speranța din grăunte 

Atena,Grecia, 30 mai, 2018 

PE ARIPILE GȂNDULUI...  

poem dedicat poetei, scriitoarei Vasilica Grigoraş 

 
Mă poartă gândul în caruselul timpului spre înapoi, 

La satul meu, uitat printre coline-n colţ de Rai... 

Pe-acolo, unde colindam ades cu-ai mei copoi, 

Prin lan de floarea-soarelui, pe lac şi prin zăvoi 

Şi-acasă iarăşi mă-ntorceam, l-al nostru trai, 

Doinind în dulce grai! 

Închid ochii şi-n vârtejul timpului ajung pe-ogor... 

Cu nările deschise-adulmec aer proaspăt şi curat... 

Amintiri trezându-mi ciorchinii de razachie din podgor, 

Îmbiindu-mă mirosul de sulfină, levănţică şi mohor, 

Al pământului reavăn şi-afânat după arat, 

Când ploile l-au picurat! 
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Văd şi cumetrele cum la taifas adună snopii, 

Bărbaţii, cu hazul piperat, căpiţe-nalţă din fâneţe... 

Aud vântul, cum şuierând de pe colină-ndoaie plopii, 

Copiii pe ulicioară, hărmălaie ţopăind în jurul popii, 

Bomboane să primească şi blagoslovire la bineţe, 

Mângâiere cu blândeţe! 

Cimitirul văd, biserica şi-aud clopotul cum bate, 

Nu ştiu de-i botez, cununie sau înmormântare... 

În piept simt agonie şi inima cum mi se zbate, 

Un fior, o teamă mă inundă-n suflet, mă străbate, 

Că nu ştiu de face-a groază, a înspăimântare 

Sau voie-bună şi-ncântare! 

Şi ce mai văd ? Căsuţa cea mică, pe plai între coline, 

Pe-ai mei în pragul casei şi curtea plină de-orătănii... 

Cumpăna fântânii, mama cu apă-n ulcior ce-mi vine, 

Să-mi dea binecuvântarea, că să am zile senine 

Şi-acolo, unde uimită mă crucesc făcând mătănii, 

Dispare totu-n mreaja tănii! 

versuri din volumul „Pe urmele paşilor pierduţi” 

Atena, Grecia, 30 mai 2020 
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FLOARE DE MAI PENTRU VASILICA 

Un clip oferit în dar poetului/scriitor Vasilica 

Grigoraș cu ocazia zilei de naștere de către patru prieteni 

din diferite colțuri ale lumii:  

Mariana Gurza, Ana Anton, Valentina Teclici și 

realizatorul Ben Todica. 

 LA MULȚI ANI ! 

https://www.youtube.com/watch?v=MC94GIgzFGo&list=

UUSFFibprnULnO50cZTNvgCw 

https://youtu.be/MC94GIgzFGo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MC94GIgzFGo&list=UUSFFibprnULnO50cZTNvgCw
https://www.youtube.com/watch?v=MC94GIgzFGo&list=UUSFFibprnULnO50cZTNvgCw
https://youtu.be/MC94GIgzFGo


VASILICA GRIGORAŞ: SENSIBILITATE, CREATIVITATE, ÎMPLINIRE 

   90 

FLOARE DE MAI 

Mariana GURZA 

                                    (Vasilicăi Grigoraș) 

Flori de mai, flori de mai, 

albul se ridică-n vânt 

încununat cu nimb de Înviere 

Lumină din Cuvânt. 

Și tu si eu și ei 

suntem prinși în hora vieții 

nu ne oprim, 

avem cerul, 

mantia tinereții. 

 

Ce dulce-i dorul de dumnezeire 

când îngrădit ești doar tu și El 

cerșind cu-aceeași îndurare 

drumul spre veșnicie… 

Flori de mai, flori de mai 

încântă-ne în zi de sărbătoare 

să mai uităm de ce-a fost rău 

să primim sfânta împărtășanie 

Doamne, știu că ne auzi 

cerul se revarsă-n dar 

fă Doamne încă o minune… 

Pentru o „floare de mai”. 

Timișoara, 30 mai 2020 
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CUVINTELE TALE 

Valentina TECLICI 

Vasilicăi Grigoraş, prietena mea de-o viaţă 

 

Cuvintele tale răspândesc aromă de verde crud, 

purifică pământul cu albul lăcrămioarelor, 

leagănă iubirea nesperată în braţele curcubeului, 

spală înălţimea brazilor seculari cu apă sfinţită 

de iertarea de sine şi-a semenilor. 

 

Cuvintele tale, credincioase călugăriţe, 

se roagă pentru cei rătăciţi în jungla planetei, 

pentru cei care călăuzesc fără să ştie calea, 

pentru cei care au intemniţat dragostea 

în inimile lor împietrite. 

 

Cuvintele tale topesc cu aura lor gheţarii urii 

transformă pietrele-n ţărână 

ca dragostea să crească adânci rădăcini 

şi să devină crâng înflorit. 

Cuvintele tale, din ce în ce mai cizelate, 

mai încărcate de sensuri profunde, curg cascadă 

în biblioteca inimii din ce în ce mai spatioasă 

şi mai plină de cititori. 

Cuvintele tale, oglinda perfectă 

a minţii şi inimii tale îşi revarsă cu generozitate 

lumina peste tot ce atingi cu vibrarea degetelor, 

strălucirea ochilor, traiectoria gândurilor. 

De 49 de ani, cuvintele tale sunt fundaţia 

şi hrana spirituală a prieteniei noastre. 
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Cuvintele tale ating mereu sufletul Domnului, care-ţi dăruieşte 

energia florilor de mai 

în tot ce-n făptuiești te apără şi te binecuvintează. 

 

Noua Zeelandă 

30 mai 2020 
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PORTRET  

Ana ANTON 

Poetei Vasilica Grigoraș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De când cugetul tău 
sapă sub furtuna cuvintelor, 

te-am văzut emigrând 
printre spații celeste, 
dialogând cu îngerii 

și zburând laolaltă cu șoimii 
peste înaltele turle celebre… 

 
Sufletul tău, 

într-o evadare eternă, 
prinde doruri de zbor 

dintr-o tainică hibernare…
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Te-am văzut 

dăltuindu-ți viori 
din cele mai simple cuvinte 
și ascunzând pe sub pleope 

durerea ta nerostită 
pentru durerea altora… 

 
Slobozindu-te de tăceri, 

ai rostit în culori de lumină 
concertul rugăciunilor noastre 

duse în larg 
de corăbiile tale, 
la timpul potrivit ! 

 
Sfântu Gheorghe, 30 mai 2020 
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DĂRUIRE, DEVOTAMENT  ȘI  FRUMOS 

Luminița – Ludmila ZURAN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astăzi este ziua în care  vorbim despre dăruire și 
devotament  față de familie, cultură și oameni… Astăzi vorbim 
despre demnitate și decență, despre înaltă ținută morală, 
compență  profesională și performanţă, despre energia 
pozitivă și bunăstarea spirituală.  

Astăzi este vorba despre OMUL, scriitorul, dascălul și 
bibliotecarul, VASILICA GRIGORAȘ.  

Un om binecuvântat cu dar și har pentru a împărtăși 
din preaplinul domniei sale, aflat într-o permanentă căutare: în 
căutarea perfecţiunii. 

Distinsa doamnă Vasilica Grigoraș reprezintă un corn 
al abundenței, un simbol al bogăției culturale, un belșug 
nesfârșit al creativității și creației, o personalitate remarcabilă, 
complexă.  

Inteligenţa, erudiţia, eleganţa, sensibilitatea și 
înţelepciunea reprezintă înzestrările acestui om minunat, care 
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ne cuprinde și ne învăluie cu puritatea și frumusețea sufletului 
și a caracterului. 

Mă consider privilegiată și în aceeași măsură onorată 
că am avut oportunitatea de a colabora cu distinsa doamnă 
Vasilica Grigoraș, un om care-și lasă amprenta prin atitudinea 
și modul de implicare, un model de educator care știe să 
îndrume cu înțelegere, cu blândețe dar fermitatea  maestrului 
care-și călăuzește discipolul. Un spirit înalt care înfăptuiește, 
construiește creează, îmbogățește și înnobilează, care 
dăruiește. Ne dăruiește nouă, tuturor, cu mărinimie, 
generozitate, cu răbdare și căldură sufletească, tot ceea ce 
reprezintă: entuziasm, tenacitate, zâmbet cald, suflet pur și 
lumina vie a talentului domniei-sale.  

 
Cu admirație și prețuire, mă înclin și vă doresc din tot sufletul: 

La mulți, mulți ani, binecuvântați, cu sănătate, zile senine și 

împlinire sufletească! 
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LA O CAFEA - INTERVIU REALIZAT DE NICOLETA 
MARINESCU CU VASILICA GRIGORAŞ  

 

Nicoleta Marinescu: Vaslui, oraș patriarhal, cu locuitori încă 
mândri de  personalitățile plecate de aici în lume de-a lungul 
vremii, de la Nicolae Milescu Spătarul, la actorii Aglae 
Pruteanu, Constantin Tănase, până la  tânăra pictoriță 
Alexandra Nichita cu pânze achiziționate și pentru colecțiile 
Vaticanului...  Aici, unde spiritul moldav este atât de prezent și  
parfumul teilor te îmbie la visare, locuiește Vasilica Grigoraș, 
bibliotecară pasionată de profesie, dar și veșnic animată de 
neliniștea creației ce îi tulbură zilele, nopțile...  
La o cafea să depănăm amintiri, cum numai noi, în Moldova, 
știm să „rostuim” gândurile... De fapt, cine ești tu, Vasilica 
Grigoraș? 
 
Vasilica Grigoraș: M-am întrebat și eu de mai multe ori. Greu 
de găsit un răspuns prompt, precis, potrivit în câteva cuvinte; 
cred că răspunsul este condiționat de timpul și locul în care ne 
aflăm, de ceea ce trăim, de ceea ce ne dorim, de ceea ce 
împlinim... Așadar, sunt o făptură în trecere pe aici, care a 
încercat și dorește în continuare să se strecoare prin valurile 
vieții, să danseze în ritmul muzicii anotimpurilor, să se îmbete 
cu mireasma florilor nemuritoare, să plângă în nopțile lipsite de 
trilurile păsărelelor, să lase câteva urme ale pașilor săi spre 
bucuria celorlalți...  Altfel spus, acum sunt un „copac” încă 
verde, pe care Domnul l-a înzestrat cu multe „inele”. 
 
N.M.: Minunat răspuns! Ai îmbinat talentul tău de scriitoare cu 
formația inițială de filosof, așa cum faci mereu. 
Parafrazându-l pe Nică a Petrei,: „Nu știu alții cum sunt, dar 
eu, când mă gândesc... ”, cum era, Vasilica dragă, copilăria la 
țară, când nu era televizor și calculator. E perioada din viață 
care marchează, se pun temeliile viitorului om. Acolo, în satul  
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românesc, din cele mai vechi timpuri, învățătorul și preotul 
satului aveau biblioteci și împrumutau copiilor cărți, acolo, în 
casa fiecărui locuitor lângă icoana împodobită cu un ștergar 
brodat și busuioc se afla Biblia, Psaltirea, alte cărți de 
rugăciuni și un almanah. Satul românesc a dat culturii și 
civilizației noastre adevărate modele utile și astăzi în mai toate 
domeniile, transmițând din fondul genetic al poporului tot ce 
este mai valoros.  Ai văzut lumina zilei în acest mirific rural, 
nu-i așa? 
 
V.G.: M-am născut într-un sat de câmpie (Robeasca) din 
județul Buzău, într-o familie de țărani și am cunoscut cam tot 
ceea ce înseamnă viața de la țară după anii `50, cu bucurii, 
candoare și zburdălnicii, dar și cu neajunsuri și îngrădiri. Am 
crescut în casa unor oameni harnici și respectați de consăteni. 
Acolo am descoperit izvorul înţelepciunii, faţa smerită a 
cuminţeniei, vocea şoptită a bucuriei, murmurul tristeţilor, 
suspinul nevăzut, plânsul interior, râsul discret, fredonatul în 
surdină cu tonuri diafane şi rezonanţe cristaline și tot acolo am 
învățat să zbor...  
 
N.M.:  Casa copilăriei este cu siguranță locul la care ne gîndim 
cu nostalgie și emoție la orice vârstă. ACASĂ e familia, sunt 
părinții, frații și surorile, e primul univers al copilului. 
 
V.G.: Este un truism când spunem că familia este cel mai 
important și drag loc din lume. Faptul este unanim recunoscut. 
Ca mezină am crescut sub aripa protectoare a părinților, dar și 
a surorii și a celor trei frați mai mari decât mine. Le-am simțit 
întotdeauna iubirea, atenția și grija față de mine. Îmi amintesc 
și acum sfaturile, îndrumările, întâmplările fericite trăite 
împreună, dar şi lucrurile dureroase prin şi peste care am 
trecut împreună. Nu-mi aduc aminte să ne fi certat vreodată 
sau să avem dispute ireconciliabile. Puținul pe care l-am avut 
l-am împărțit întotdeauna frățește. Lucian Blaga spunea: 
„veşnicia s-a născut la sat”, iar actorul Dorel Vişan, într-o 
emisiune TV, adăuga: „şi bunul simţ s-a născut la ţară”. Sunt 
întru totul de acord cu ambele afirmaţii cu mențiunea că, într-
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adevăr, ceea ce deprindem în cei şapte ani de acasă 
reprezintă adevăratele valori ale vieţii. 
 
N.M.:Într-una din piesele sale, Marin Sorescu scria: „Eu cred 
că există, în viaţa lumii, o clipă când toţi oamenii se gândesc la 
mama lor. Fiica la mamă, mama la bunică, bunica la mamă... 
până se ajunge la o singură mamă, una imensă...”. Mama, un 
cuvânt atât de drag... cum era mama, de care îți amintești cu 
atâta  emoție... și cu respect ori de câte ori îl pronunți...? 
 
V.G.: Mama a fost, este și va fi pentru mine o ICOANĂ: „în 
fluviul vieții/ simt/ chipul tău dulce/ de veșnică amintire/ astfel 
încât/ trăiesc cu tine, MAMĂ/ în absența ta”. Cred că s-ar 
cuveni să spun ceea ce am învățat de la mama. Încep cu 
respectul pentru cei în vârstă şi, în general, faţă de oameni. 
Celor mai mari din jurul nostru, noi copiii ne adresam cu 
formule respectuoase. Pentru vârstnici, salutul era obligatoriu 
„sărut mâna”, dar nu numai că spuneam, chiar făceam acest 
gest. Eram la casa mea, cu copiii mari şi când mergeam 
acasă, le sărutam mâna părinţilor, mătuşilor, unchilor...  De la 
mama am învăţat hărnicia. Pe lângă munca în gospodărie şi 
cea a pământului, era meşteră în lucrul de mână: cusut, 
împletit, croşetat, tors, ţesut şi multe altele. Treptat am deprins 
și eu aceste îndeletniciri. După ani și ani, cu mare drag am 
împletit, croșetat și am cusut goblen, realizând reproduceri 
după pictori celebri: Jean-Francois Millet, Leonardo da Vinci, 
Carlo Dolci, Jean-Honore Fragonard, Van Gogh... De la mama 
am înțeles cât de importantă este învăţătura, dorinţa de a şti 
mai multe. Deşi cu patru clase, ştia multe poezii pe de rost. 
Recita Muma lui Ştefan cel Mare de Dimitrie Bolintineanu, 
Mama de Coşbuc, Iarna de Alecsandri... În nopţile lungi de 
iarnă,  când stăteam la căldură, lângă sobă, ne spunea cele 
mai frumoase poveşti, unele inventate de ea. Însă, pot spune 
cu mâna pe inimă că, cel mai important lucru învăţat de la 
mama a fost drumul spre credinţă. Acasă, copil fiind, zi de zi, 
an de an am descoperit-o pe mama cea blândă şi smerită, 
acea fiinţă cu frică şi iubire de Dumnezeu. Deşi era vremea 
îndepărtării oamenilor de biserică şi a distrugerii sufletului prin 
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necredinţă, măicuţa mea a păstrat-o și-a dăruit-o copiilor. Cu 
toții am învăţat răbdarea, iertarea, iubirea necondiţionată, 
dăruirea…  
 
N.M.: „Un tată  [...] e o lumină călăuzitoare a cărui iubire ne 
arată calea”, spunea George W. Douglas. Cum era tatăl tău, 
Vasilica? 
 
V.G.: Tata era un om hotărât, corect, auster în manifestarea 
sentimentelor și părea dur și de neînduplecat. În opinia lui 
vorba era vorbă, cuvântul dat nu putea fi luat înapoi niciodată, 
promisiunea era lege, munca trebuia făcută cu simț de 
răspundere, iar leul muncit era considerat cât roata carului. 
Era un om mândru și se mândrea cu noi, însă niciodată nu ne 
spunea acest lucru, auzeam de la alții că se lăuda cu noi. Prin 
felul în care se comporta în casă și în comunitate, chiar dacă 
atunci nu prea înțelegeam, mai târziu am conștientizat valorile 
pe care le avea: demnitate, hărnicie, dârzenie, respect și 
seriozitate pentru lucrul bine făcut, mulțumire și recunoștință 
celorlalți pentru ajutorul și sfatul primite...  
 
N.M : Iosif Sava își amintea despre tatăl său : „Tata a sădit în 
mine un imens respect faţă de istoria locurilor. Avea un 
înnăscut talent de povestitor. Mi-amintesc despre Ştefan cel 
Mare mai mult din cele auzite de la tata decât din orice pagini 
am citit după aceea... Mi-a dăruit o credinţă de unică 
dimensiune în valoare, în tradiţie. (...) .” La țară, în anii 
copilăriei tale și nu numai, erau multe aspecte greu de înțeles 
pentru copil... lucruri observate, care marchează... 
 
V.G.: La mine în familie se muncea enorm. Îmi plângea inima 
când o vedeam pe mama, o femeie mărunţică şi slăbuţă la 
trup, cum trebăluia din zori în noapte prin casă, în gospodărie 
şi la muncile câmpului. Cu asta nu m-am împăcat niciodată. 
Era o adevărată corvoadă, o povară pe care o ducea cu greu, 
dar nu se plângea niciodată. Prin ochii şi sufletul meu de copil, 
din acest punct de vedere, am perceput viaţa de la ţară prea 
dură, prea aspră.  
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N.M.:  Sigur ai purtat cu tine această proiecție? Dacă da, în ce 
fel? 
 
V.G.: Din fericire, n-aș putea spune că a fost o traumă (am luat 
lucrurile ca atare), dar m-a influențat în cel mai minunat mod. 
M-a motivat să-mi doresc să plec din sat, iar pentru a „evada”, 
am conștientizat că singura modalitate era aceea de a învăța 
serios, să fac tot ceea ce depindea de mine pentru a continua 
școala. Părinții m-au încurajat permanent, anii au trecut şi 
Domnul mi-a împlinit visul. Am citit undeva că „un copil este ca 
un copac; dacă se strâmbă de mic, nu se mai poate îndrepta”. 
Cred că ei ştiau acest lucru şi au avut grijă să creştem drepţi. 
 
N.M.: Spre ce te-ai îndreptat, unde ai urmat cursurile liceale? 
 
V.G.: Am fost un copil foarte energic, zburdalnic, mereu dornic 
de mișcare și am fost îndrumată spre Liceul cu program de 
educație fizică și sport din Galați, unde am învățat patru ani, în 
regim de internat. Din mai multe sporturi incluse în programul 
liceului, am ales baschetul, un sport de echipă, jucat cu 
delicatețe și eleganță. Practicându-l am conștientizat și am 
învățat ce înseamnă spiritul de echipă, buna colaborare și 
fairplay-ul, însă învățătura era prioritatea numărul unu. Și spun 
lucrul acesta pentru că, deși în anul în care am absolvit liceul, 
la Galați a luat ființă Facultatea de educație fizică, iar 
antrenorul și ceilalți profesori de sport mă îndemnau să merg 
la această facultate pentru a face parte din echipa de baschet, 
eu m-am îndreptat într-o cu totul altă direcție. 
 
N.M.: Într-adevăr, surprinzător! Puțină lumea poate crede că 
formarea în anii de liceu nu continuă în aceeași direcție. Spre 
ce facultate te-ai orientat? 
 
V.G.: Am intrat la Facultatea de Filosofie a Universității <<Al. I. 
Cuza>> din Iași. 
 
N.M.: Studenția este perioada cea mai frumoasă din viața unui 
tânăr. Iașiul oferă tânărului o șansă la o dezvoltare personală 
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complexă. Îmi amintesc cu drag de studenția mea, a noastră... 
Povestește câte ceva despre anii studenției!  
 
V.G.: Într-un univers cu totul nou, m-am bucurat de tinerețe, 
exuberanță, amintiri de neuitat, dar aveam și o dorință 
strașnică de învățătură. Am avut profesori extraordinari: Vasile 
Pavelcu, Stela Teodorescu, Ernest Stere, Titus Raveica, 
Tudor Ghideanu, Petru Ioan, Adrian Neculau, Radu Negru... În 
perioada  studenției mergeam foarte des la Biblioteca 
Facultății și la Biblioteca Centrală Universitară <<Mihai 
Eminescu>>. Aceaste instituții mi s-au părut un univers mirific. 
În noianul de cărți așezate într-o ordine desăvârșită am văzut 
omenirea de-a lungul existenței sale. Oamenii cu preocupările 
și realizările lor din toate domeniile cunoașterii umane. Astfel 
s-a născut pasiunea pentru carte și bibliotecă. În intimitatea 
ființei mele mi-am dorit să lucrez în acest templu al culturii, 
civilizației și spiritualității umane. Astfel „În vârtejul vieții cu 
elan aprins,/ La piept, eu cărţile le-am strâns,/ Le-am mângâiat 
coperţile uşor/ Simţindu-le aripi pentru zbor.” După absolvire, 
am lucrat câțiva ani în învățământ, predând științe umaniste la 
un liceu din Vaslui. În timpul restrâns cât am predat, am avut 
elevi participanți la olimpiade și sesiuni de comunicări știițifice 
naționale, îndreptându-se spre facultăți umaniste (drept, 
filosofie, psihologie...) 
 
N.M.: Cred că schimbarea este ceea ce te caracterizează: de 
la un liceu sportiv, la facultatea de filosofie, de la catedră, în 
bibliotecă, în lumea cărților și a informației...  
 
V.G.: De multe ori am simțit nevoia de schimbare, însă de data 
aceasta am întâlnit un citat: „Fii tu schimbarea pe care vrei s-o 
vezi în lume!” (Mahatma Gandhi) La prima vedere am zâmbit  
şi am fost tentată să cred că este doar un titlu de poveste 
pentru adormit copiii. Anii au trecut, am cunoscut mulţi 
oameni, fiecare cu identitatea sa morală şi spirituală. Viaţa mi-
a oferit experienţe de tot felul, însă un gând ispititor s-a ţinut 
scai de mine, dându-mi ghes să mă întreb în legătură cu 
zicerea lui Gandhi: „Şi totuşi, dacă se poate?” Am acceptat ca 
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fiind posibil acest lucru. Cu gândul bun în buzunarul de la 
piept, mi-am devenit propriul ceasornic, propria busolă în a 
decide marea schimbare pe plan profesional. 
 
N.M.: Pentru generația mea, a noastră, lumea cărților este o 
adevărată și permanentă atracție, setea de informație este 
imensă. 
 
V.G.: Să continui ideea despre schimbare... Se spune, să fim 
atenți la ceea ce ne dorim că se poate întâmpla. Este 
adevărat. Pe neașteptate a apărut un post liber la Biblioteca 
Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” din Vaslui. A venit la 
timpul potrivit, am fost convinsă că este o alegere bună și nu 
m-am înșelat. 
 
N.M.: A fi bibliotecar este o adevărată provocare. Când intri 
într-o bibliotecă, ceea ce impresionează este volumul mare de 
carte și - oricât de mult ai fi  citit - te întrebi cu jenă când vei 
reuși să parcurgi mai multă informație. Cum ai defini 
biblioteca? 
 
V.G. : Din punctul meu de vedere, Biblioteca este Ateneul 
Minții și al Sufletului. Și sunt întru totul de acord cu ceea ce 
spunea  Carl Thomas Rowan: „Biblioteca este templul 
învățăturii, iar învățătura a eliberat mai mulți oameni decât 
toate războaiele din istorie”, de aceea „Singurul lucru pe care 
trebuie să îl cunoști cu precizie este unde se află biblioteca”. 
(Albert Einstein) 
 
N.M.: Există în biblioteci departamente în care ai posibilitatea -
prin natura lucrului- să-ți treacă prin mâini bună parte din  
producția editorială a țării. Am fost catalogator și știu foarte 
bine bucuria imensă creată de titlurile noi, de condițiile grafice, 
comparabile cu producția editorială internațională. Regret că 
anul acesta, din cauza pandemiei se pare nu se va mai 
organiza Librex-ul la Iași și nici Târgul de carte de la Leipzig. 
Tu în ce compartiment al bibliotecii ai lucrat? 
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V.G. : De la început m-am ocupat de clasificarea și 
catalogarea documentelor de bibliotecă. Nici nu se putea mai 
potrivit. Cărțile care au intrat în bibliotecă au trecut prin mâinile 
mele, pe sub ochii mei, mi-au atins inima ajungând la minte 
pentru a identifica informațiile necesare indexării și descrierii 
bibliografice conform stas-urilor internaționale în vigoare. 
 
N.M : Noi am lucrat în acele departamente nevăzute ale 
bibliotecii, dorind să avem cât mai multe și noi cunoștințe nu 
numai de cultură generală, biblioteconomie, ci și de 
informatizare, pentru ca utilizatorul structurii infodocumentare 
să găsească informația dorită, într-un timp cât mai scurt. O 
muncă destul de dificilă... 
 
V.G.:Conștientă de acest lucru, am acordat mult timp lecturii, 
iar pe partea de specialitate am consultat toate materialele 
existente în bibliotecă, însă cu certitudine cursurile de 
perfecționare organizate de Ministerul Culturii mi-au fost de un 
real folos. Cursurile și lecțiile practice cu specialiști din marile 
biblioteci cunoscuți la nivel național erau o adevărată școală 
de biblioteconomie. Contactul cu colegi/colege din țară a fost 
un mare avantaj.  
 
N.M.: Cursurile noastre de formare se bucurau de lectori cu 
studii de specialitate și cu toate că în România acest tip de 
învățământ dispăruse, formatorii noștri erau foarte atenți, 
serioși, implicați, transmițându-ne și nouă dragostea pentru 
profesie, respectul față de cititor, obligativitatea unei 
permanente adaptări la nevoia de informare și formare. 
 
V.G.: Din dorința de a ști mai multe și a-mi extinde sfera 
preocupărilor și în celelalte servicii și compartimente ale 
insituției am solicitat stagii de pregătire, schimburi de 
experiență și vizite în mai multe biblioteci din țară, atât publice 
(Biblioteca Națională a României, Biblioteca Metropolitană 
București, bibliotecile județene din Iași, Galați, Brașov, Piatra 
Neamț...) dar și la Biblioteca Academiei și Biblioteca Centrală 
Universitară din București. La BCU București, cu aprobarea 
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directorului Ion Stoica și a directorului adjunct Mircea 
Regneală m-am bucurat de o rodnică și importantă colaborare 
cu bibliotecara Constanța Dumitrășconiu și informatician 
Voichița Dragomir în probleme de catalogare și informatizare. 
Am făcut parte din Asociația Bibliotecarilor din Învățământ din 
România (ABIR) și am participat la mai multe Conferințe 
naționale unde se discutau la cel mai înalt grad profesional 
problemele importante din bibliotecă. În cei aproape 30 de ani 
lucrați în bibliotecă am considerat și voi crede în continuare că 
„O bibliotecă este o ușă spre numeroase vieți” (Sharon 
Creech), că „Trăim atâtea vieți câte cărți citim” (Mario Vargas 
Llosa) și că menirea bibliotecarului este aceea de a deschide 
ușa bibliotecii pentru utilizatori și a le oferi cărți spre lectură.  
 
N.M.: Din discuția noastră, din scrierile tale, mai ales, 
transpare înclinația ta nativă pentru frumos, pentru cuvântul 
scris care rămâne și poate fi citit și recitit, transmis mai 
departe. 
 
V.G.: Mă provoci să întreprind o călătorie în timp pentru a-ți 
spune câte ceva despre filonului scrisului meu și o re-
constituire a paşilor nevediţi cu răbdare şi timiditate pe 
minunata cale a creaţiei literare. Pana  scrisului mi-a fost întru 
început, un firav fulg care s-a alcătuit pe sine treptat, sub 
binecuvântarea graţiei divine. Indiferent de stadiul creşterii 
sale, am păstrat-o permanent şi am ospătat-o în cămăruţa de 
curat a sufletului, sub oblăduirea gândului bun. Cu ea la 
purtător, trecut-au ani după ani, travaliul scrisului meu durând 
mult timp, cu frâne şi opriri voite şi nevoite, autoimpuse ori 
libere de vrerea mea, însă m-am strecurat prin năvalnica apă 
curgătoare a timpului până astăzi. 
 
N.M. : De când ai început să scrii? 
 
V.G: Din primii ani ai şcolii din comuna natală, îmi aduc aminte 
de dibăcia cu care găseam rime unor versuri, însăilându-le cu 
naivitatea vârstei în şiragul neted, alteori dezlânat al poeziei. 
Mult mai târziu, în anii studenţiei, mergeam uneori la întâlnirile 
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unor cenacluri literare din Iaşi, împreună cu colega şi buna 
mea prietenă de-o viaţă, scriitoarea, poeta, traducătoarea, 
editoarea, doctor în sociologie, Valentina Teclici, care 
debutase în poezie, iar pentru mine era cu adevărat un 
magistru strălucit în arta scrisului şi nu numai. Îmi plăcea 
atmosfera în care scriitorii, poeţii citeau din creaţia lor şi eram 
doar ochi şi urechi. Mă fascinau discuţiile, comentariile cu 
privire la calitatea unor texte literare.  
 
N.M. : Am cunoscut-o pe Valentina Teclici la Bușteni, la 
cursurile organizate în cadrul Ministerului Culturii prin Centrul 
de Perfecționare. Ne întâlneam colegi din întreaga țară, din 
rețeaua bibliotecilor Cooperației Meșteșugărești, pentru două 
sau trei săptămâni, doi ani consecutivi, la cursurile organizate 
din cinci în cinci ani. Era un bun prilej de a ne împrieteni, de a 
ne informa asupra activității altora, de a lucra în echipă, de a 
comunica. 
Am remarcat, la prima întâlnire cu colegele din țară, o tânără 
blondă, cu ochi ciocolatii, modestă, dar impunătoare prin 
prezență, cultură, comportament și prin discurs. Era Valentina 
Teclici, bibliotecară la Galați. Discuțiile prelungite până 
noaptea târziu, purtate și în vila în care locuiam au făcut să ne 
apropiem mai mult. Moldovence amândouă, ea născută în 
Hușii lui Ralea, iar eu în Dorohoiul lui Enescu. Ea, trăitoare în 
Galații lui Camil Ressu, eu în Iașii lui Eminescu. 
Ne-am amintit, inerent, studenția petrecută în Iași, parfumul 
teilor intrat „fraudulos” în plină sesiune, în sălile de lectură ale 
Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” ...   
Amintirile studenției noastre ne-au apropiat. Organizând 
schimburi de bune practici între biblioteci - la Galați sau Iași - 
am fost din nou împreună, având șansa de a ne cunoaște mai 
bine. 
Zilele trecute, citeam, înainte de a fi dată la tipar, lucrarea, Siaj 
pe marea vieții -Valentina Lupu- competență, pasiune și 
dăruire. Găsesc în paginile cărții o poezie și câteva rânduri 
semnate de... Valentina Teclici. Așa am ajuns să fiu în posesia 
lucrării: Odă prieteniei: jurnal de călătorie în Noua Zeelandă, 
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având posibilitatea să aflu mai multe despre Valentina, grație 
ție, bună prietenă a fostei mele colege. 
Am lecturat dintr-o suflare paginile jurnalului tău.  Un jurnal 
bine scris, organizat și gândit solid m-a făcut să-mi regăsesc o 
prietenă, îndrăznesc să spun, la care am gândit de foarte 
multe ori. Finețe, putere, corectitudine, educație regăsești în 
paginile cărții, citită cu o reală plăcere. Un model de prietenie, 
un cult al prieteniei, un adevărat exemplu pentru cei tineri. O 
invitație de a redescoperi plăcerea lecturii jurnalelor și notelor 
de călătorie, a reconstituirii prin poveste a unui spațiu cultural 
și a unei civilizații. Fascinante unele descrieri și trăiri 
personale! O paranteză necesară. Știu că ai debutat ceva mai 
târziu, după cum mărturiseai. 
 
V.G.: Prima dată am citit în public mai multe epigrame la o 
sesiune de comunicări pe plan național, când lucram în 
învățământ. La bibliotecă am avut ca prieteni de nădejde 
cărţile. A fost o lungă perioadă de acumulări, iar lecturile 
esenţiale au zidit temelia instruirii, formării și curajul de a scrie. 
Miracolul unei biblioteci, nu se poate descrie în cuvinte. Am 
început să scriu materiale de specialitate, medalioane ale unor 
personalităţi locale şi naţionale, proză scurtă, impresii de 
călătorie, cronici literare, eseuri, şi interviuri publicate în revista 
instituţiei şi în alte publicaţii periodice. Minunata profesie de 
bibliotecar mi s-a potrivit ca o mănuşă din cea mai fină dantelă 
pentru mintea care iscodea sursele de documentare, pentru 
inima care simţea imboldul şi fiorul creaţiei şi pentru mâna 
care mi-a purtat pana. 
 
N.M.: Modelele în viața unui adolescent au un impact major 
asupra formării și dezvoltării viitorului adult, atât pe 
plan psihologic cât și profesional. Alegerea unui model corect 
ne dă șansa găsirii unui echilibru.  
 
V.G .: N-aș putea spune că, în ceea ce privește scrisul am 
avut modele, ci oameni apropiați, prieteni de suflet care au 
înțeles dorința mea. Pe lângă îndemnul, susținerea și 
încurajarea Valentinei din studenție și după, cât am lucrat la 
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bibliotecă am avut un înger păzitor, far deschizător de drumuri, 
pe renumitul profesor doctor în filosofie, Petrea Iosub, cu care 
am colaborat până a fost chemat la Domnul. Dacă ar fi să-i 
zugrăvesc un portret acestui filosof  instruit, înţelept şi 
combativ, în aceeaşi măsură, mare şi adevărat dascăl pentru 
multe generaţii, prieten de nădejde, OM de o calitate şi 
probitate morală desăvârşite, ar fi prea puţine însuşiri 
menţionate aici.  
Dragostea, întotdeauna este creatoare. La împlinirea a şase 
ani a nepoatelor mele (în ani diferiți), am simţit impulsul de a le 
surprinde cât mai plăcut și am început a sclipui cu răbdare 
poezie cu poezie, povestire după povestire, asezonate cu 
imagini şi fotografii pentru trei cărţi, consilier editorial fiind 
Valentina Teclici, un autor cu mai multe volume publicate, un 
poet cu premii naţionale.  
 
N.M. : Ce a însemnat pentru tine descoperirea poemului de 
inspirație japoneză, prea puțin cunoscut înainte de 1990? 
 
V.G.: O poartă larg deschisă spre lumină în creaţia mea, a fost 
întâlnirea cu poemele de inspiraţie niponă (haiku, senryu, 
tanka, gogyohka, haibun) prin cărțile care au intrat în 
bibliotecă după anii `90. M-a uimit structura atât de restrictivă 
(versuri, silabe şi multe alte reguli…), dar am înţeles că, 
"esenţele tari se ţin în sticle mici”. Într-un strop de enunţ se 
regăsește un întreg univers. Participarea la mai multe 
concursuri naţionale, mi-a fost răsplătită cu premii și mențiuni. 
De această dată, am fost binecuvântată de prezenţa unor 
corifei ai poemului de sorginte japoneză: Ana Urma, Corneliu 
Traian Atanasiu, Florin Ciobîcă, Dan Norea, Petru Ioan 
Gârda…,care prin comentariile poemelor mele, sugestiile şi 
criticile pertinente ale domniilor lor m-au ajutat să învăţ 
alfabetul construcţiei, să sesizez şi să înţeleg tâlcul imaginii, 
să exersez umorul subtil şi descrierea feerică…  
 
N.M. : Poți veni cu câteva exemple din versurile tale? 
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V.G.: Desigur. Haiku – poem închinat naturii în trei versuri și  
17 silabe (5-7-5): „ogor pârjolit-/ de-o vreme în vechiul jgheab/ 
nicio stea tremurând”; Senryu – despre natura umană, trei 
versuri,17 silabe (5-7-5): „muzeu sătesc-/ de viță nobilă doar/ 
Grasa de Cotnari”; Tanka – 5 versuri, 31 silabe (5-7-5-7-7): 
„Tonuri de vioară-n/ monotonia-nserării/ capriciul clipei-/ 
clopocitul cascadei/ mă ancorează-n senin”; Dacă cele trei 
menționate au formă fixă, Gogyohka este un poem în cinci 
rânduri, considerat cel mai liber poem în ceea ce privește 
alcătuirea sa: „Te privesc pe furiş/ cu ochii inimii/ şi mă plouă/ 
gânduri prefăcute/ în flori de cireş”. 
 
N.M. Creația ta literară este bogată, cuprinzând o paletă 
variată! 
 
V.G.: Am prins şi mai mult curaj şi apetitul pentru scris s-a 
îndreptat, într-un mod surprinzător chiar şi pentru mine, într-o 
altă direcţie, spre poezia rimată și în vers alb. Simţeam că 
eram doldora de simţiri, trăiri, idei, imagini… ţinute doar pentru 
mine, ceea ce mi s-a părut a fi o atitudine egoistă. 
Conştientizam tot mai mult că mai am multe de spus, de scris, 
şi-n nopţi târzii, împreună cu eul interior, ne-am promis 
sinceritate deplină şi am purces la un proces de construcţie 
lirică, pe care am vrut-o a fi o punte între trecut şi viitor, pentru 
a trăi clipa. Cu certitudine, pot afirma că prin scris am întâlnit 
în ceas de taină, la timp potrivit, corabia de care aveam atâta 
nevoie. 
 
 
N.M.: Ce este poezia pentru tine și cum o poți defini? 
 
V.G.: Scriind, am înţeles că poezia este un monolog interior, o 
căutare de sine, o evadare din labirintul vieţii, e amintire şi 
visare. Este un mod de a sta de veghe, o cale de a te 
reinventa; te descoperi pe tine însuţi pentru a te dărui 
celorlalţi. Poezia este clipa şi infinitul, este stropul şi oceanul, 
este licărul şi soarele, dezlănţuire şi cumpătare, freamăt şi 
linişte, încătuşare şi libertate... Poezia este pocalul din care ne 



VASILICA GRIGORAŞ: SENSIBILITATE, CREATIVITATE, ÎMPLINIRE 

   110 

împărtăşim. Este cupa din care ne adăpăm sufletul însetat de 
frumos, lumină şi iubire. Este focul aprins de o scânteie divină.  
 
N.M.: Am remarcat în versurile tale tenta religioasă. Spuneai 
că mama a fost cea care ți-a insuflat credința. De aici și 
turismul religios practicat în țară și străinătate, dorința ta de a fi 
în permanență aproape de Dumnezeu, mulțumindu-i. 
 
V.G.: Am spus la început faptul că printre cele deprinse de la 
mama se numără și credința. Aș mai putea adăuga 
pelerinajele la mai multe biserici și mănăstiri din țară și din 
străinătate. Cu ajutorul Domnului am ajutat la organizarea de 
biblioteci la Mănăstirile Moreni (duhovnic, părintele Meletie 
Mercaș) și Mălinești (stareț, părintele Filip Mercaș) din județul 
Vaslui, și nu în ultimul rând o comunicare deosebită cu 
părintele duhovnic Mircea Istrătucă. Așadar pot spune că în 
întreaga creaţie l-am simţit mereu aproape pe bunul 
Dumnezeu, şi-I mulţumesc în fiece clipă. Mi-a trimis îngeri cu 
chip de om, personaliţăti ale literaturii, culturii şi spiritualităţii 
române şi, alături de cei menţionaţi mai sus, adaug cu toată 
preţuirea pe scriitoarea, poeta şi editoarea Mariana Gurza 
(poeta cu suflet de înger), scriitorul, cineastul şi jurnalistul Ben 
Todică (ambasador onorific al românismului în lume), scriitorul 
şi poetul Nicolae Muşat (bariton şi apostol al ortodoxiei), poeta 
Ana Anton, scriitorul şi dramaturgul Dan Plăeşu, critic literar 
Georgeta Petre, ilustrator de carte pentru copii Elena 
Ciubotaru…, care mi-au dat suflu pentru a-mi stimula curajul, 
dorinţa să zbor pe aripi de vers şi să navighez pe piste netede 
de proză.  
 
N.M.: Viața monahală la Moreni a început cu patru secole și 
jumătate în urmă și a fost întreținută de călugări. Prima 
biserică din lemn a fost construită în vremea domnitorului 
Petru Rareș. Actuala clădire a fost ridicată imediat după 1990. 
Am vizitat-o acum vreo 10-11 ani și m-a impresionat icoana 
Maicii Domnului, pentru că oriunde te-ai afla în biserică, ai 
impresia că te privește. Bibliotecară fiind, nu pot să nu remarc 
orice așezământ monahal -și nu numai- care are și un spațiu 
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dedicat cărții. Biblioteca dispune de o sală de lectură. Include 
în colecțiile ei peste 1.700 de volume de cărți provenite de la 
vechea biserică, donate sau cumpărate, cărți din producția 
editorială contemporană. Am vizitat-o în preajma zilei de 21 
mai și am aflat că nu poate fi minimalizată contribuția ta la 
ceea ce poți vedea azi acolo. Acolo știu că se găsesc cărți 
vechi, adevărate valori spirituale, descrierea acestor 
documente fiind o piatră de încercare a catalogatorului.  
 
V.G.: Aș dori să precizez un lucru foarte important în ceea ce 
privește evaluarea, catalogarea și clasificarea cărții vechi. 
Împreună cu preacuviosul părinte Meletie l-am invitat la 
mănăstire pe domnul Doru Bădără, specialist în carte veche și 
istoria tiparului, bibliotecar la BCU București pentru un demers 
biblioteconomic profesionist. A răspuns invitației și s-a ocupat 
de tot ceea ce înseamnă prelucrarea de carte veche.  
 
N.M.: Ordinea din incinta mănăstirii, parcul ei cu iarbă, flori şi 
arbuşti, precum şi plantaţiile cu aleea din prima incintă şi viaţa 
spirituală de aici încântă ochiul şi sufletul, făcându-l pe 
credincios să regrete plecarea din mănăstire. Știu că Valentina 
revenind în țară a rămas profund impresionată de acest colț de 
rai. Am făcut din nou o paranteză, impresionată fiind de acest 
lăcaș de cult, vizitat în cadrul unei excursii documentare 
organizate de Valentina Lupu- Casa Corpului Didactic Vaslui- 
cu care ai colaborat cu mult drag. 
Paleta creației tale literare este variată. Poți să ne conduci în 
lumea ei? 
 
V.G.: De la Fragmente de spiritualitate românească, cu un 
popas pentru dialog amical cu Petrea Iosub - Un destin 
exemplar şi, împreună prezentând cititorilor pe academicianul, 
economistul român de talie mondială Anghel Rugină - Omul şi 
savantul, mi-a venit ideea să mă copilăresc şi să trimit câteva 
Raze de soare pentru Sara (versuri pentru copii); de ce? 
pentru că Aşa vreau eu (povestiri pentru copii), după care am 
simţit imperios nevoia unor Reflecţii filosofice, aducând Odă 
prieteniei (Jurnal de călătorie în Noua Zeelandă) şi căutând cu 
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bucurie Izvoare nesecate (Însemnări despre oameni şi cărţi) 
pentru că Doar cu pana inimi (tanka), putem înţelege Starea 
vremii azi (senryu) şi să ne bucurăm atunci când Ninge pe-
oglinda lunii (haiku), stând la taifas Ochi în ochi cu luna (tanka 
şi pentastihuri) pentru a descoperi O corabie la timp potrivit 
(poezii), admirând cu toată fiinţa un Pui de pasăre măiastră 
(versuri pentru copii). Tot citind și recitind m-am simțit 
îmbrățișată și răsfățată de Seninul din inima cărţilor (critică 
literară), acordându-mi timp și bună dispoziție pentru Respiro 
pe tâmpla timpului (Note de călătorii, haibun-uri) în condițiile 
unor Stropi de toamnă verde (poeme), răgaz în care am adus 
Simple adorații (Impresii de călătorii, Haibun-uri) și am oferit 
cu dragoste Zâmbete în silabe (senryu). Nimic nu-i mai frumos 
și benefic pentru suflet pe lumea asta decât Tâlcuiri la firul 
ierbii (critică literară), bine primite de publicul cititor.   
 
N.M.: O frumoasă și poetică prezentare! Ce a însemnat pentru 
tine, „vacanța mare” așa cum îmi place să numesc această 
perioadă din viața noastră, în care putem să ne bucurăm și să 
ne aplecăm spre hobby-urile noastre, de care, fiind în 
activitate nu aveam timp. 
 
V.G.: Într-un pentastih (gogyohka în accepțiune niponă): 
„Senectutea,/ un șirag de perle naturale/ adunate cu grijă/ din 
oceanul învolburat/ de scoica rănită”. Trecutul nu-l mai putem 
întoarce, dar putem să păstrăm experiențele și lecțiile învățate 
din ele. Acest lucru nu înseamnă să trăim în trecut, ci să dăm 
atenție sporită prezentului, care este cea mai scurtă verigă a  
întregului nostru lanț temporal. Prezentul este doar o clipă și 
nu trebuie s-o ignorăm! Să ne bucurăm de seninătatea ei 
pentru că nu știm ce ne va aduce viitorul. Viitorul este al lui 
Dumnezeu, doar El știe cum va fi. 
 
N.M.: Cum consideri tu că ar trebui să ne ocupăm timpul, 
acum, în „vacanța mare”? 
 
V.G.: Nu oricum. A venit timpul să intensificăm munca de 
căutare a sinelui de care ne-am tot îndepărtat. Să ne sondăm 



COPACUL CU OCHII VERZI 

   113 

mai profund ca nicio altă dată, acolo, direct în inimă pentru a 
descoperi cine suntem cu adevărat în momentul și locul în 
care ne aflăm. Este nevoie să identificăm și să cântărim 
potențialul prezentului, să ne redescoperim, să ne redefinim și, 
de ce nu, să ne reinventăm. Pentru acest lucru este neaparat 
să ne interogăm logic, rațional și să ne răspundem cât se 
poate de onest. Aflându-ne dorințele putem să întocmim un 
proiect a ceea ce urmează. Este benefic acest lucru pentru a 
nu ajunge în situația unei obsedante întrebări: „ce vom face de 
acum înainte?”. Acest „facem” îl implică și pe „trebuie să 
facem”, însă este imperios necesar să adăugăm, „ce-mi 
doresc eu, ce-mi place mie, ce-mi dă satisfacție”. Doar astfel 
vom simți o adiere de aer proaspăt într-o perioadă nouă, 
necunoscută a vieții; pensionarea – sperietoarea de serviciu, 
iar senectutea o scenă pe care are loc trecerea în revistă a 
vieții. 
 
N.M. Nu aș numi senectute această etapă a vieții! Prefer 
termenul de... senior... 
 
V.G.: Da, este frumos spus, dar mi se pare puțin arogant, 
ținând cont de definițiile din dicționar! Senior – stăpân al unui 
domeniu asupra căruia își exercită și unele atribute ale puterii 
de stat; nobil (din lat. senior); sportiv care a depășit vârsta 
juniorilor (începând cu 18 ani, dar variabilă de la un sport la 
altul); nume dat tatălui în raport cu fiul (junior)... Senior este o 
metaforă abilă, sună minunat și oarecum alintos. 
Senectute este sinonim cu bătrânețe. În DEX, bătrânețea este 
considerată ultima vârstă a vieții, cam de la 60 de ani..., ceea 
ce include exact perioada la care ne referim noi, cea de 
dinainte și după pensionare... Să nu ne ferim să-i spunem pe 
nume! Să o acceptăm, să ne bucurăm și s-o trăim frumos. 
 
N.M: Te rog, mai concret, ce putem face, ajunși la senectute, 
așa cum îi spui tu atât de delicat? 
 
 V.G.: Această etapă a vieții este o realitate și mulțumim 
Domnului că am ajuns până aici, dar depinde de noi s-o 
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denumim cum ne place, cum ne simțim noi bine și s-o facem 
cât mai frumoasă și rodnică. Așadar, senectutea este un 
tablou pe care trebuie să-l realizăm singuri,  creionându-ne 
autoportretul care ne reprezintă. Noi alegem culorile, nuanțele, 
liniile, unghiurile în și din care să ne prezentăm. Noi suntem 
arhitecții gândurilor, cuvintelor și faptelor noastre. Să le dăm 
un conținut ziditor. Astfel devenim proprii constructori, sub 
buna îndrumare a Domnului. 
 
N.M. :  În familia mea se spunea: „odihnește-te de muncă, prin 
muncă!” Găsesc că la orice vârstă avem ceva de învățat. La 
Iași există un Centru Cultural Multifuncțional  pentru Seniorii 
ieșeni, la care particip și eu cu mult drag. Sunt organizate: 
ateliere de iniţiere în utilizarea calculatorului/ internet pentru 
începători şi iniţiere în programe (Windows, Word, Excel), 
activităţi culturale (expoziţi, lansări de carte, audiţi muzicale, 
prezentări de carte, vernisaje etc.), consiliere pe probleme 
sociale şi de administraţie publică (informaţi despre statutul 
pensionarilor, legislaţie, siguranţă civică etc.), atelier de 
psihologie şi psihoterapie, sfatul vârstnicilor,  atelier de 
grădinărit: flori şi aranjamente florale, atelier de artă culinară: 
reţetele bunicii – secretele  bucătăriei, atelier de limbi străine 
nivel începător și mediu, clubul ȘARCT (şah, remi,  cărți, table, 
etc.), evenimente (aranjamente, fotografii, dans etc.), turism: 
obiective turistice, posibilități de petrecere a timpului liber, 
excursii  și drumeții. Vara se organiza: școala de vară a 
bunicilor și nepoților. Centrul își propune să facă legătura între 
generații. Are în parteneriat cu Biblioteca județeană <<Gh. 
Asachi>> Iași un punct de împrumut și lectură, o mică 
bibliotecă -aproape 5.000 documente- la care pot apela 
pensionarii centrului. Din păcate, activitatea acestuia s-a redus 
foarte mult din cauza pandemiei. Sunt foarte multe instituții 
implicate în acest proiect al Asociației județene Iași  „Moldova” 
a pensionarilor. Misiunea acestuia este readucerea în viața 
socială și culturală activă a persoanelor de vârsta a treia. 
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V.G.: Albert Einstein spunea: „Viața este ca mersul pe 
bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul trebuie să continui să 
mergi înainte.” Cu atât mai mult la senectute. Într-un 
asemenea parcurs devenim buni observatori ai darurilor pe 
care le-am primit prin naștere, le apreciem cum se cuvine, ne 
bucurăm de ele, le înmulțim și le dăruim. Da, chiar și la 
senectute, să fim în continuare fertili (creativi, inventivi...). 
 
N.M.: Cum ai defini tu viața, după acumulările avute până 
acum? 
 
V.G.: Viața este o cursă contra cronometru. Din păcate, ne-am 
transformat în mașini cu ambreiajul defect, apăsând 
accelerația până peste poate, iar frâna tot mai nefolosită a 
ruginit. Cu toții știm ce se întâmplă dacă frâna mașinii nu 
funcționează cum trebuie – accidente de tot felul. Pentru a 
preîntâmpina acest lucru este nevoie de mai multă atenție și 
grijă. Cred că e bine să ținem seamă și de zicala „festina 
lente!”, adică „grăbește-te încet!” (Suetoniu, „De vita XII 
Caesarum”. Cuvinte atribuite lei August), sintetizând ideea că 
se pot obține rezultate bune fără să ne pripim, fără să 
acționăm precipitat. Astfel putem greși ușor și obosim 
devreme, mai ales dacă toată viața ne-am grăbit, am alergat, 
am adunat, ne-am consumat... 
 
N.M.: Televizorul, Internetul cu facilitățile sale ne răpesc mult  
timp în detrimentul lecturii. Pentru generația noastră, să simți 
pagina cărții sau a ziarului, a revistei e o experiență de viață 
care ne amintește de copilărie, de adolescență, de anii în care 
ne-am format. 
 
V.G.: Cu siguranță. Recomand cu toată căldura cititul, ale 
cărui beneficii le-am simțit din plin:  „Cărţile m-au şlefuit, m-au 
cizelat,/ M-au adâncit şi blând m-au înălţat,/ Călătorit-am ani 
întregi în lung şi lat,/ Construindu-mi cu migală propriul meu 
Palat.” Categoric, lectura nu exclude orice altă activitate, orice 
experiență în care să ne simțim bine și să putem învăța ceva. 
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N.M.: Seniorii trebuie  să se bucure de un fir de iarbă, de o 
frunză sau o floare, să iubească tot ce e frumos și îi face mai 
optimiști, chiar dacă viața la această vârstă nu este ferită de 
dificuiltăți. Jane Fonda recomanda, la cei peste 80 de ani ai 
săi: „O zi din viață fără un moment de bucurie este o zi 
pierdută. O zi care aduce un moment de bucurie este o zi 
câștigată. Un suflet optimist vindecă boala mai repede. Iar un 
suflet fericit nici nu are ce vindeca, pentru că nu cunoaște 
boala…” Ce recomanzi tu pentru această nouă etapă a vieții? 
 
V.G.: La senectute vine și momentul corecturilor unor croieli 
strâmbe, unor deraieri nefericite, unor rătăciri voluntare ori nu. 
Să trăim bine, frumos și să facem ceea ce depinde de noi spre 
iertarea și mântuirea noastră. Să trăim cum se cade viața 
trecătoare și să ne pregătim pentru viața veșnică.   
Trei lucruri sunt foarte importante în viață, și mult mai 
prețioase la senectute: „acceptarea hotărâtă a vieții, credința 
profundă că viața are un sens și abilitatea de a improviza 
soluții din orice” (Joan Borysenko, Ph.D.) Pe lângă acestea, 
mai este necesar să înțelegem că voia noastră nu se 
potrivește întotdeauna cu planul lui Dumnezeu. Și acest lucru, 
din simplul motiv că este posibil că ceea ce dorim noi să nu ne 
fie de folos… Senectutea este capodopera înțelepciunii 
adunată strop cu strop: zâmbete și bucurii, lacrimi și dureri și, 
mai ales, rugăciune lângă rugăciune. Să facem în viață tot 
ceea depinde de noi, dar să învățăm să acceptăm voia 
Domnului.  
 
N.M. :  O urare, Vasilica, seniorilor! În stilul tău romantic! 
 
V.G.: Doresc tuturor seniorilor o viață ferită de „dictatura 
reumatismului” (Emil Cioran), și de „bruma de cârcei și 
gărgăuni” (Goethe); le urez din tot sufletul să aibă o bătrânețe 
mereu tânără, vorba lui Cicero: „După cum îmi place un tânăr 
care are ceva de-al bătrâneții, tot așa îmi place bătrânul care 
are ceva tineresc”.  
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N.M.: Scriitoare, poetă, eseistă, critic literar, haijin. Este 
membră a numeroase uniuni și asociații: Membru al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), membru asociat 
al Asociaţiei Canadiane a Scriitorilor Români (A.C.S.R.) și al 
Asociației Scriitorilor Români din America de Nord (ASRAN), 
membru al Cercului literar de la Cluj, membru al Uniunii 
Scriitorilor de Limbă Română (USLR), membru al Asociaţiei 
pentru Civilizaţia Ortodoxă (ASCIOR), membru fondator al 
Asociației Județene „Sportul pentru toți” Vaslui. 
Un frumos portret în cuvinte îți face poetul și eseistul Simion 
Bogdănescu, cu titlul Înseninată de frumos, 25 Decembrie 
2019: „Un chip ușor sidefat, cu tăiere caldă de priviri, sugerat 
strânse și ascunse după rama unor ochelari invizibili aproape, 
mă prinde într-o suavă reverie de pe coperta unei cărți. Pare o 
niponă albă fugărită de un vifor încet de floare de cireș. Este 
Vasilica Grigoraș, preoteasă de bibliotecă precum Pythia de 
oracol, poetă înseninată de frumos, haijină ce se înalță în 
contemplație, îngrijându-se de sfințenie ca o netulburată 
biserică, să înfieze flori în trepte.”  
Ești un om minunat, delicat, altruist, om de cultură cu o 
spiritualitate înaltă,  cu o formare solidă căpătată din anii 
copilăriei în  familie, om de echipă cu un cult profund și sincer 
al prieteniei. Sensibilitatea ta emoționează, modestia 
impresionează, talentul nativ coroborat cu bogate lecturi 
înnobilează. Ani binecuvântați, să ai parte de acceași putere 
creatoare, Vasilica, la minunata aniversare!  
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O ALBINÃ ÎNTR-UN STUP DE CÃRŢI  
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LA CULES DE ROADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VASILICA GRIGORAŞ: SENSIBILITATE, CREATIVITATE, ÎMPLINIRE 

   140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPACUL CU OCHII VERZI 

 

   141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VASILICA GRIGORAŞ: SENSIBILITATE, CREATIVITATE, ÎMPLINIRE 

   142 

OAMENI ȘI LOCURI  

 

 

 

 

 

 

 
 

Vaslui, la începutul carierei de bibliotecar 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ucraina – Cetatea Albă 
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Grecia - Atena, Acropole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel – Haifa, Gradinile Bahai 
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Ierusalim, Drumul Crucii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria, Balcic 
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Bulgaria, Balcic 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Whakarewarewa, Rotorua, New Zealand 
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Cascada Huka, Noua Zeelandă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe o plajă din Napier, Noua Zeelandă 
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Pădurea Holt , Noua Zeelandă 

 

 

 

 

 

 

 

Whanganui, sculptura „Pace” 
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Bucuresti, vizită la Editura Oscar Print 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, Parcul Cişmigiu 
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Mănăstirea Moreni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinaia, Castelul Peleş 
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Galaţi, prieteni scriitori în vizită la Doina Radu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneşti 
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Oneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galaţi, lansare de carte 
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Constanţa 
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Gara de Nord, Bucureşti 
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Bucureşti 
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Bucureşti 
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 Constanţa, Ospitalitate românească la Geta Petre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galaţi, ospitalitate românească la familia Gherbănescu
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ÎN LOC DE EPILOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani de liceu… 
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Din viața de bibliotecar… 
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Din viața de bibliotecar… 
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Pensionarea, crângul creaţiei… 

 

 



 

    



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


