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7

Pecetea stelară

Clocot stins

Sunt clocot
stins
în noaptea dansului.
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Sămânța mării

Ochiuri de 
gheață
pe tărâmul oglinzii

lumină
din inima
ascunsă într-o scoică.
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Pecetea stelară

Spargerea zidului

Trecere
în trenul
de le răscruce

Peronul așteaptă
un vis întârziat
rezemat de 
iluzii.
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Viața

Zâmbetul
va deschide
aripa

Cercurile vor cădea
în evantai
licărind.
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Pecetea stelară

Umbre

Gânduri
în lacrimă
Umbre haotice din care
picură flori albe
în dimineața
de rouă.



Mircea Motrici

12

Fum, miros de pământ

Copaci?
– Nu.
Hârtie?
– Nu.
Oameni?
– Nu.
Dar atunci ce rămânem
După ultimul răsărit?

– Fum, miros de pământ
Și fum, și miros
de pământ... 
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Pecetea stelară

Sub tălpi de pădure

Drumul fuge sub roți
Crestele înscriu pe cer
caligrafii ireale
Suspinele cad
în somnul fântânilor

Ecoul lor
E ca un chip de ceară.
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Parabola stâncii

Oglinda mării
pe creasta
singurului val fugar
Mă adăp
din zvâcnirile
unui ochi aprins
– parabola stâncii roase.
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Pecetea stelară

Călătorie nesfârșită

Drum pe
nervuri abrupte
Goluri legate
cu gânduri aspre
Visul amânat
de veacuri

Călătorie nesfârșită
în doi.
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Privirea poetului

Zâmbet
M-am aplecat să-l ating
în colbul drumului

Undeva pe cer
mă privea
un ochi
de stea.
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Pecetea stelară

După așteptări

Clipele de foc
după așteptări
ne măsoară
eternitatea.
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Răsplată

Inima copacului
– drum întortocheat
în frunzișul
cu verdele spart.

Un soare
coborâtor
pe singura plută
– Lumina.
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Pecetea stelară

E nuntă în trupul trandafirului

Armură de roșu
E nuntă în trupul
trandafirului
Alaiul de miresme
aleargă prin frunze
Stânca a uitat
să se facă țăndări.

Strigăt
muribund
într-un pumn.
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Îngemănare

Tăcerea ta
e rouă pe fruntea ierbii
Privirea ta
e carul din luminișul
toamnei
Ele se contopesc
în asfințit
Abia atunci
izvorul
se îmbracă
în oglinzi. 
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Pecetea stelară

Obiecte pierdute

Stai!
O mare de fum
te va îmbrăca
în obiecte pierdute. 
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Apele tulburi

Simt scorbura
în vântul din 
asfințit

Caut mângâierea
unui vis
care să poată opri
o inimă.
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Pecetea stelară

Curcubeul

Culori
– semințe din începutul
curcubeului
pe cerul
îndrăgostiților.
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Semnul dimineții

Visele
adunate unul după altul
stau aplecate
pe fața luminii
În cer mărginaș
ramura izvorului
lasă urme
de zile neîncepute

Iată, în palma Lunii
semnul dimineții. 
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Pecetea stelară

Dorință

Caut
vocale
în cuvinte
de iubire.

Auzi?
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Semn

Lumini
și porți de nisip
strigăt de cerb
în noapte.
Roua se risipește
în iarbă

Semn de 
speranță târzie.
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Pecetea stelară

Sentința privirii

Strop de vis
în cântecul iederii
Spinii au
capul plecat
așteptând
sentința grea a privirii. 



Mircea Motrici

28

Dedublare

Gândul,
când rostește o speranță
e firul ascuns
de păianjen.
Lunina lui
ține la adăpost 
un opaiț obosit.
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Pecetea stelară

Melcul

Sunt melcul
ce-și așteaptă casa
O piatră umblătoare
Inima mea
e chiar piatra lui

Vino, melcule!
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Albia așteptării

Imaginea trece
ca un licurici
spre
colțul cu multe unghiuri
Clipa străfulgeră
la atingerea lui

Apoi drumul devine lin
în albia așteptării...
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Pecetea stelară

Tăceri legate pe rând

Gând ținut pe
vârful buzelor
– alinare în
ochi de scânteie
Clipa chemată
un fulger din tăceri
leagă pe rând.
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Stea căzătoare

Mă doare
pământul strivit sub picioare
Mă doare
căderea frunzei
luată de vânt

Toate mă dor...
Uneori. 
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Pecetea stelară

Armonia visului

Valuri
în arabescul firii
Înflorind sacadat

Craterul inimii
murmură toate
Rostogolirile.
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Dor

Dăltuit
într-un singur cuvânt
drept plată a visului.

Dor
în furtuna
orelor stinse. 
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Pecetea stelară

Ziua alunecă

Clipă de jar
pe nisipul amăgitor
Firele rămase
– cercuri legănate

Ziua
alunecă din calendar
pe umbra densă
a amintirilor.
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Clipa săgeată

Vii acum
Când sunt un
Orizont înfrânt?

Clipa a trecut
– săgeată în 
veșnicie.
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Pecetea stelară

Arpegii

Arpegii –
căutării fugare
Iluzii răsturnate
în margine de cuvânt
rostit-nerostit.

Orgă
în oglinda
amurgului frânt.
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Timp

Voi rămâne
în apa Lunii
lângă salcia
brațelor tale.
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Pecetea stelară

Pecete

Scriu
cu raze obosite
pe fire de păianjen
Scriu
cu rouă
din venele
frunzei de stejar.
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E o așteptare

Dacă ai putea
să așezi
mai multe zile
peste frunza mea căzută
ai cuceri timpul rămas.

În mângâierea
palmelor
Așteptare...
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Pecetea stelară

Lumina vieții

Orbi
în noaptea
cuvintelor de dragoste...
Cântecul acesta
l-am mai auzit

E lumina vieții.
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Anii îndepărtați

Treci
Pragul secundei...

Vin anii îndepărtați
în poala
cerului înroșit.
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Pecetea stelară

Reîntoarcere

Închisă într-o cămașă
umbra mă caută.

Sămânță de reîntoarcere
ca un vis lunecat
în duna de nisip.
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Pornire

O rădăcină nu ajunge
să țină în frâu
pornirea rămasă.

Va veni vântul
și va amesteca totul
între bolovanii
fără licheni.
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Pecetea stelară

Taină

Mocnirea frunzei
în trunchi
e bucuria așteptării.
La cântecul tău ascuns
se ajunge prea greu.
Acolo fericirea de-o clipă
stă asemenea braconierului
în nopțile cu lună.
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Ecou

Fila calendarului
a rămas agățată

Firul adună
viețile laolaltă
ziua aceea
- ecou fără scăpare.
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Pecetea stelară

Odihna

Plin de umbre
în spatele nopții
caut odihna
de sub talpa casei
părăsite.
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Rugă stinsă

Privesc
cu gândul
în rugă stinsă
- corola

Ai putea să taci
cu prea multe cuvinte
se vor închide
muguri.
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Pecetea stelară

Ani

Am așteptat
creanga stejarului
să spargă
dimineața
pentru a ne vedea
singuri
cum înflorim.
Am așteptat stejarul
să-mi spună
că am adăugat încă
un cerc
în inima lui.
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Tăcere în doi

Orizont
pe-o rază de tăcere în doi

Din goană
pe umbra stufului
leagăn de libelulă
și strigăt de pescăruș
(clinchetul Lunii – 
amurg).
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Pecetea stelară

Nod de aramă

Orologiul
își caută sunetele
pe caldarâmul străzii.
Înfipt în stâncă
strigătul său
e rafală de vânt
strânsă într-un nod
de aramă.
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Muntele alb

Gerul din lumină
alunecă pe râu
cascade de foc...

Sub povara sa
inima apei abia
se uită la soarele
lipit în muntele alb.
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Pecetea stelară

Amurg

Într-o zi,
acoperișul literelor
cu sulițe
va răsturna tulnicul
cu himere.
Ultima picătură
- fiorul gustului
cu miros
de ceară.
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Val întrerupt

Vântul culcă
în iarbă
anii de dor
Noi culegem frunzele
speranței
și le așezăm
în palma
din povârnișul
valului întrerupt.
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Pecetea stelară

Liniște pusă pe rug

Corabie
cu inele albe
Rădăcina în inima apei
Vârtej sfânt
în stânca din adâncuri

Chemare vie
spre neant

Un fulger
stinge ecoul pierdut
- Liniște pusă pe rug.

Furtuna mării
ascunsă în
viziuni rotunde.
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Ora ce nu cântă

Telefon fără fir
E ora ce nu cântă
Leagănul ei
– cântar învechit
legat cu 
fire de păianjen.
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Pecetea stelară

Rostirea aceea

Pentru rostirea
aceea nimic
nu e mult.

Ea încape și-acum
pe poarta cea mare
a așteptării
târzii.
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Floare de colț

Mai degrabă
sau mai târziu
Pe o stâncă
vom lăsa
floarea de colț
cu zâmbete veșnice.
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Pecetea stelară

La un țărm, o scoică

La un țărm
o scoică
ascunde gândul meu.

Iarba de-acasă
se leagănă în rouă
Raza dimineții
ne cheamă la
o întâlnire astrală.
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Vara

Vara
cu luminile ei
mă îndeamnă
spre câmpul cu
fructe coapte

Strigătul meu
umple adierile
înserării.
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Pecetea stelară

Surâsul copilăriei

Orice răsărit de soare
mă duce către amintiri

Ochi mamei, surâsul
din pragul casei.

Ograda aceeași –
lipsește zarzărul...

În odaie
trase de doi cai albi
amintirile sângerează.

Sub așchia Lunii
văd drumul copilăriei.
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Bunica

Părul din fața casei
s-a rărit.
Lipsește și ea.
Stropii de ploaie
se preling pe dranița crăpată
Ograda e pustie,
Nici cocoșul nu răspunde
La apel.
Zăvorul tras
E ca o jucărie uitată.
Strig:
- Bunicăăă!
E numai
ecoul
Stăpâna
e demult în noi
un albatros
fără aripi.
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Mircea Motrici – Craterul Inimii

Iubitorilor de poezie, Editura Călăuza, prin colecția „Cărțile 
albe”, le-a oferit o nouă carte. Este vorba de Craterul inimii, semnată 
de poetul Mircea Motrici. Impresia pe care o are cititorul, atunci 
când o răsfoiește, este aceea că se află în fața unei grădinițe japoneze 
din care se revarsă tulburătoare miresme de haiku. 

Poemele scurte, micropoemele sunt șlefuite până la 
desăvârșire, iradiind „lumina/din inima/ascunsă într-o scoică”. 

Poetul este „clocot/stins/în noaptea dansului”, ne mărturisește 
în chiar poezia Clocot stins ce deschide acest volum.” „Vis întârziat / 
rezemat de iluzii”(Spargerea zidului), „zâmbetul / va deschide / 
aripa” (Viață), „suspinele cad / în somnul fântânilor” (Sub tălpi de 
pădure), „undeva pe cer / mă privea / un ochi / de stea” (Privirea 
poetului), „strigăt / muribund / într-un pumn” (E nunta în trupul 
trandafirului), „lumina lui (a gândului) / ține la adăpost / un opaiț 
obosit” (Dedublare), „dor / în furtuna / orelor stinse” (Dor), „orga / 
în oglinda / amurgului frânt” (Arpegii), „în apa Lunii / lângă salcia / 
brațelor tale” (Timp), „vis lunecat/în duna de nisip” (Reîntoarcere), 
„cu prea multe cuvinte / se vor închide / muguri” (Rugă stinsă) 
sunt doar câteva imagini care asigură frumusețea acestui volum. 

Inspirat este și titlul Craterul inimii, fiindcă toate cele 56 de 
fragmente de lavă fierbinte, din inima poetului–vulcan activ, au 
țâșnit spre sufletul cititorului, încălzindu-l. 
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Parafrazându-l pe Mircea Motrici spun pe deplin convins: 
„Sub așchia lunii văd drumul poeziei”...

Nicolae Crepcia - Cernăuți, „Septentrion literar”/2000
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Debut și în poezie

Cunoscut mai mult ca reporter (considerat de criticul literar 
Alex. Ștefănescu, cu aproape zece ani în urmă, „reporter frenetic”, 
„un poet al reportajului”), prozatorul MIRCEA MOTRICI a debutat 
ca poet, cu placheta „Craterul inimii”, apărută recent la Editura 
„Călăuza” din Deva, într-o ținută grafică aparte. 

O primă lectură a poeziei permite constatarea că poetul și-a găsit 
„albia așteptării”, care își va pune, cu certitudine, „pecetea” pe „viața” 
sa mângâiată încă de „surâsul copilăriei”: „Apoi drumul devine lin / 
în albia așteptării”; „Sub așchia Lunii / văd drumul copilăriei”. Izvorâtă 
năvalnic din „craterul inimii” drept „creanga stejarului”, poezia e gata 
să înflorească în „poala cerului înroșit”, poetul așteptând „asemenea 
braconierului / în nopțile cu lună” fie și pentru „fericirea de-o clipă”. 

Mircea Motrici se dovedește un abil creator de vers, spațiul 
explorat având ca punct de plecare și întoarcere „craterul inimii”, 
împrejurimile copilăriei cu „visele adunate unul după altul”....
în „cântecul iederii”, un periplu în „lumina vieții” conștient că, 
deocamdată, e „melcul / ce-și așteaptă casa” și „Mai degrabă / sau mai 
târziu” trebuie să ajungă pe stânca unde „floarea de colț / va rămâne 
sămânță de reîntoarcere / ca un vis lunecat / în duna de nisip”. Așadar, 
poetul e persuasiv, dezinvolt, ochiul și mintea fiindu-i „lumină / din 
inima / ascunsă într-o scoică”, inundând, încă de pe acum, „poarta cea 
mare a așteptării”. În poezia lui Mircea Motrici totul stă sub semnul 
emoției și al bucuriei îmbrățișate de „umbre haotice din care picură 
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flori albe”, gândul spre „cântecul ascuns” prinde rădăcini acolo unde 
„craterul inimii / murmură toate rostogolirile”. Metafora, simbolul, 
personificarea, interogația, exclamația, verbul la condițional-optativ 
și la indicativ prezent sporesc anxietatea poetului, permanenta 
frământare în căutarea „clipei” ce o vrea „săgeată în veșnicie”, cu 
speranța că „undeva pe cer / mă privea / un ochi / de stea”, însă numai 
după lungi așteptări „clipele de foc / ne măsoară eternitatea”. 

Dacă Mircea Motrici cunoaște în profunzime „parabola stâncii 
roase” drept o fărâmă din veșnicie, cu siguranță, „craterul inimii” lui 
va fi, în continuare, asemenea bijutierului, „sentința grea a privirii” 
devenind alt „semn de speranță”. Clipa, frunza, lumina, ochiul, oglinda, 
visul, izvorul străbat poezia lui Mircea Motrici, sugestive fiind „clipele 
de foc”, „clipa străfulgeră”, „pe singura plută-Lumina”, „Lumină și porți 
de nisip”, „visele... stau aplecate pe fața luminii”, „Mocnirea frunzei... / e 
bucuria așteptării” etc. Fără îndoială, „Craterul inimii” ascunde intenții 
profunde, variate sensuri și semnificații, mai ales că poetul nu se sfiește 
să afirme că știe să scrie „cu rouă / din venele frunzei de stejar”. 

Considerată o „reală surpriză” (Doina Cernica), această plachetă 
de versuri este un succes al lui Mircea Motrici, un câștig pentru iubitorii 
de poezie, o piatră prețioasă de încercare (apoi-temelie sigură, solidă) 
în creația scriitorului udeștean care, până acum, s-a dovedit roditor, 
cele patru cărți publicate („Fereastră spre inima pământului”,1986; 
„Fereastră spre inima Bucovinei”,1988; „Visul sărută Japonia”, 1995 
și „Crăiasa minei”, 1996) întăresc convingerea că îi este aproape calea 
spre adevărata literatură sau, cum mărturisește, „drumul devine lin”. 
Aruncând o discretă privire spre masa de lucru a lui Mircea Motrici 
(în curând va finaliza romanul „Reîntoarcerea zimbrilor”, volumul 
de versuri „Parabola stâncii”, în proiect, o carte intitulată „Șapte zile 
în Athos”), putem fi siguri că numele lui (bine cunoscut, de altfel) se 
va impune tot mai mult în spațiul spiritual bucovinean și nu numai.

Emil Simion, Crai nou - „Cultură-Artă”, 1997



67

Pecetea stelară

Când ne doare „pământul strivit sub picioare”

După ce și-a deschis fereastra harului creator spre inima 
pământului, pentru ca mai apoi s-o deschidă și spre inima scumpei 
Bucovine, după ce a sărutat nu numai cu visul enigmatica, pentru noi, 
Japonie și și-a plimbat micii cititori cu crăiesele prin mină, neobositul 
Mircea Motrici ne vine cu destăinuri tocmai din „craterul inimii”, 
dezvăluindu-ne un spectru nebănuit al firii sale lirice. Or, ce-i Craterul 
inimii, noua sa realizare editorială (a cincea la număr, în ultimii zece 
ani), dacă nu o simbioză de cugetări și sentimente, subordonate unui 
substrat liric pătrunzător, care neîndoielnic se încadrează în parametrii 
poeziei? Emoții și simțiri, care, probabil, nu-și găsesc timp, nici spațiu, 
în succintele radioreportaje supuse rigorilor genului, fiorii cardiaci 
rămași în afara eterului... Mircea Motrici le-a călit în craterul inimii 
ca, mai apoi, să le reverse nu ca pe o lavă vulcanică, ci ca pe niște ape 
limpezi liniștite. 

„Despre noi înșine e mai bine să tăcem”, îi sfătuia Kant pe 
intelectualii epocii sale. Însă această filozofie e prea dificilă pentru 
omul care simte că toate-l dor uneori („Mă doare / pământul strivit 
sub picioare”), iar un ochi de stea îl privește pe cer. Și-apoi mai vine o zi 
când, vrând-nevrând, ne întrebăm „Ce rămânem după ultimul răsărit?”. 
Ca să nu rămână numai „fum și miros de pământ”, Mircea Motrici, 
obsedat de forța hipnotică a propriilor simțiri, vorbește despre sine și 
orizonturile sale înfrânte prin cuvinte etalate pe galantarele formelor 
poetice. Proaspăt pasager în landoul de argint al poeziei, autorul 



Mircea Motrici

68

modestei plachete își anunță apariția nu ca un rătăcit întâmplător în 
magia cuvântului poetic. Fericitul care simte pregnant că „Undeva pe 
cer / mă privea un ochi de stea” este înzestrat cu harul răbdării și al 
unei așteptări vizionare: „Am așteptat creanga stejarului / să spargă 
dimineața / pentru a ne vedea singuri / cum înflorim”. 

Astfel pătruns de un dor nestăvilit de pace sufletească vizând 
sensibilitatea în zenit, autorul găsește esență și sens în cele mai banale 
fenomene – căderea frunzelor, șerpuirea drumului, risipirea boabelor 
de rouă în iarbă... Captiv al propriilor simțiri, caută o explicație a 
întâmplărilor din jur, găsind-o în trupul trandafirului cu alaiul îmbătător 
de miresme: „E nuntă în trupul trandafirului / Alaiul de miresme 
aleargă prin frunze...”. Fiecare vers pornește de la o neliniște interioară, 
de la o întrebare, răspunsul căreia provoacă o altă dilemă, răscolește 
noi revolte ale spiritului. Ispita căutărilor îl impune să orbecăiască în 
„noaptea cuvintelor de dragoste”, aducându-l în fața voluptoasei dorințe: 
„Caut vocale / în cuvinte de iubire”. Suava amețeală a miresmelor de 
la nunta tradndafirului nu l-a atras pe autor în beția cuvintelor. El 
nu aleargă după metafore de dragul originalității, nu se aventurează 
în experimentări lirice riscante, dar nici nu urmează bătătorita cale 
a versificării superficiale, respectând o formă rigidă a genului poetic. 
Dând prioritate gândului încărcat de sens, lasă să se facă simțită o 
ușoară indiferență față de formă. Totuși, nu i se pot contesta delicatețea 
și rafinamentul în exprimare, eul liric alunecând spre universul omului 
obsedat de visele care se apleacă în fața luminii: „Privesc cu gândul / în 
ruga stinsă / - corola / Ai putea să taci / cu prea multe cuvinte / se vor 
închide mugurii”. Numai un poet poate să renunțe la cuvinte din prea 
multă iubire pentru muguri. Sperăm că Mircea Motrici va mai vedea 
cum se deschid mugurii, protejați de sensibilitate-i lirică, înainte de 
a-i spune stejarului că a adăugat noi cercuri în inima lui: „Am așteptat 
stejarul / să-mi spună / că am adăugat încă / un cerc / în inima lui”.

Maria Toacă - Cernăuți, „Plai Românesc”, 1997
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Craterul inimii

Deși placheta de versuri a lui Mircea Motrici este apărută cu ceva 
timp în urmă (după Fereastră spre inima pământului, Iași, Editura 
Junimea, 1986, a urmat, Fereastră spre inima Bucovinei, București, 
Editura Eminescu, 1988, apoi Visul sărută Japonia, București, Editura 
Arc, 1995, Crăiasa Minei, 1996, la aceeași editură și Craterul inimii, 
Deva, Editura Călăuza, 1997), cu reverența de rigoare, îmi fac o datorie 
de suflet față de redactorul șef al revistei „Ateneu”, Sergiu Adam, 
consemnând aposteriori despre aceste cuvinte - văpăi ale lui Mircea 
Motrici, ce irump în fulgurații lirice, substanțializând eul poetic: 
„Sunt clocot / stins / în noaptea dansului” („Clocot stins”), elanul vital: 
„Zâmbetul / va deschide / aripa / Cerurile vor cădea / în evantai / 
licărind” („Viață”) și stingerea: „Dar atunci ce rămânem / După ultimul 
răsărit? / - Fum, miros de pământ” („Fum, miros, pământ”)

Fără a ni se releva pulsația, fiorul germinativ, poetul se vrea 
„craterul” unui iureș al trăirii „în arabescul firii”, abstract radiografiate: 
„Craterul inimii / murmură toate / rostogolirile”. Trăirea și versul rămân 
la nivelul șoaptei tainice („Taină”), al pecetei secrete („Tăceri legate, pe 
rând”), iar ruga e prea „stinsă” („Rugă stinsă”), ca să ne simțim chemați 
la „o întâlnire astrală” („La un țărm, o scoică”), așa cum ne-am fi dorit 
la a cincea apariție editorială. 

Tatiana Scorţanu - „Ateneu” Bacău, 2002
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Craterul inimii

Binecunoscutul reporter al Radiodifuziunii Române (județul 
Suceava), prozatorul și poetul Mircea Motrici, după ce publică, cam 
în fiecare an, câte o carte („Fereastra spre inima pământului”, 1986; 
„Fereastra spre inima Bucovinei”,1988; „Visul sărută Japonia”, 
1995; „Crăiasa minei”, 1996), debutează acum, în „clipele de foc”, cu o 
plachetă de versuri cu un titlu semnificativ „Craterul inimii” (Editura 
„Călăuza”, Deva, 1997). 

Cuvântul crater din franțuzescul „cratere”, după cum indică 
Dicționarul explicativ al limbii române, are mai multe sensuri, dar 
cel mai uzual e cel de „deschizătură în formă de pâlnie făcută de un 
meteorit pe suprafața pământului”, „vas antic mare, cu gura largă și 
două mânere, care servea pentru amestecarea vinului cu apă”. 

„Craterul inimii” e o metaforă care include tot ce poate suporta 
și savura o inimă umană: fericirea, dragostea, glia, durerea, nostalgia, 
natura, optimismul, bucuria, sinceritatea și ura. Craterul inimii le 
primește și le suferă pe toate. Și, deși poetul declară că e „Clocot stins”, 
prin cărțile editate și prin poemele din această plachetă, Mircea Motrici, 
rămâne a fi mereu în clocot, în clocotul poeziei, în clocotul versului 
original, și, am zice, chiar filosofic. Se pare că poetul și-a găsit acea „albie 
a așteptării” și caută să pună „pecetea” pe „surâsul copilăriei”, pe „ochii 
mamei”, și a „pragului casei”, căci aici poetul vede „lumina vieții”. În 
această ordine de idei, putem vorbi de dragoste și marea durere față și 
de o altă ființă scumpă – bunica, care, deși lipsește demult, fiind „numai 
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ecou”, e mereu „în noi un albatros fără aripi”. 
În poezia lui Mircea Motrici găsim acele emoții și bucurii care 

sunt izvorâte din „inima ascunsă într-o scoică”, din „pământul strivit 
sub picioare”, „din mocnirea frunzei în trunchi”, „din florile albe”. 

Versurile poetului Mircea Motrici sunt niște căutări, frământări 
și speranțe pentru a rămâne „în veșnicie”, căci numai când suntem 
în vâltoarea vieții, în „clipele de foc”, numai atunci „ne măsoară 
eternitatea”. 

Poetul caută „vocale în cuvinte de iubire”. Și aceste cuvinte sunt 
pentru el pline de semnificații, metaforice, căci știe să le selecteze 
din frumoasa și dulcea limbă română. Așa, substantive – metafore, 
elemente lexicale ca: izvorul, lumina, ochiul, frunza, visul, dorința, 
curcubeul, trandafirul, oglinda, „somnul fântânilor”, „miros de 
pământ”, „umbra stufului”, „soarele lipit în muntele alb”, „liniște pusă 
pe rug” etc. sunt sugestive și exprimă „gândul ținut pe vârful buzelor”, 
sunt simboluri și realități ce vin din crezul poetului, din craterul inimii 
lui și sunt adecvate conținutului versurilor. 

E cazul să menționăm și faptul că, dacă mulți poeți pun un accent 
deosebit pe muzicalitatea versurilor, Mircea Motrici pune accent pe 
constituirea plastică a imaginilor, scrie „cu rouă din venele frunzei de 
stejar”. Și e firesc astfel, ca poetul să facă o mare economie de mijloace 
sintactice: „Drum pe nervuri abrupte”, „Goluri legate cu gânduri aspre”. 
Poetul s-a inspirat și din lirica argheziană. E un stil concentrat, iar unele 
detalii sunt suficiente pentru a da relief plastic ideii ce străbate o poezie 
sau alta, iar unele imagini au putere evocatoare: 

„Mă adăp din zvâcnirile unui ochi aprins; 
Zâmbet. 
M-am aplecat să-l ating în colbul drumului; 
E nuntă în trupul trandafirului. Alaiul de miresme aleargă prin 

frunze”. 
Fără a numi persoana, înțelegem că e vorba de homo sapiens, 

cu emoțiile, retrăirile, bucuriile și necazurile sale, fiind mereu însoțit 
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de „mirosul pământului”, de „frunzișul cu verdele spart”, de „soare 
coborâtor”, de „un opaiț obosit”, de „căderea frunzei”, de acel dor 
„dăltuit într-un singur cuvânt”, de „umbra densă a amintirilor”. 

Limbajul figurat, metaforic, utilizat în versul motrician, mărește 
puterea de sugestie a imaginilor, forța lor evocatoare dând cuvintelor 
semnificații noi și valențe expresive. Placheta de versuri „Craterul 
inimii” e o vibrantă afirmare a unui poet de la Cetatea de Scaun al 
Marelui Voievod Ștefan, a unui poet care dă glas inimii, emoțiilor, 
sentimentelor intime și „cântecului său ascuns”. 

Cu toată dragostea pentru poezia izvorâtă din „Craterul inimii”, 
Mircea Motrici rămâne, totuși, în suflet cu un anumit regret, cu o notă 
nostalgică, „clocot stins”, cu sentimentul căutării odihnei „sub talpa 
casei părăsite”, iar „într-o zi acoperișul literelor” va fi „cu miros de 
ceară”. Am dori să vedem poetul mai optimist, să-i descoperim taina 
lui „în nopțile cu lună”, bucurându-ne de „fericirea chiar de-o clipă”, 
în „raza dimineții”, să-i citim viitoarele cărți pe care le are pe șantierul 
creației literare. Drum bun și izbândă, dragă Mircea Motrici, în spațiul 
spiritual al românilor de pretutindeni!

Vasile Melnic - „Literatura și arta” Chișinău, 1997
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Craterul inimii

Constat cu bucurie că, în pofida tuturor obstacolelor de ordin 
material, dar și moral, ori a unor previziuni pesimiste, se scrie poezie. 
Toată admirația pentru scriitorii și editorii care mai cred în poezie și 
riscă, asumându-și asemenea proiecte ambițioase, neținând seama de 
nimic. Printre aceștia, editura „CĂLĂUZA”, ce vine în întâmpinarea 
iubitorilor de poezie cu o nouă colecție: „CĂRȚILE ALBE”. Scriitorul 
Mircea Motrici deschide această colecție cu cartea „Craterul inimii”. 
Prima impresie pe care ți-o lasă poezia lui e aceea a economiei de 
cuvinte, ce are, în cele din urmă, o parte interesantă, un țel precis: 
acela de a concentra, la maximum, expresia, impunând o trăire de o 
esență supremă.

Aceste „Clipe de foc”, ce „măsoară eternitatea”, dezvăluie la 
Mircea Motrici o altă dimensiune a așteptării, decât cea cunoscută; o 
așteptare în fața căreia sufletul este împins spre extaz: „Apoi drumul 
devine lin / în albia așteptării...” (Albia așteptării). Poetul își prezintă 
așteptările eliberat de spaime, iar ceea ce așteaptă trebuie să vină ca 
un mesaj de dincolo de sine, unul ce își  caută umbra, se aventurează 
și creează enigme în „Craterul inimii / (unde) murmură toate / 
rostogolirile”. (Armonia visului). Păstrând o măsură strict organizată, 
asemeni unui desen fin, concentrat în câteva linii, poetul ne reține rar 
și doar pentru câteva momente pe luciul suprafețelor: „Clipa de jar / pe 
nisipul amăgitor / Firele rămase / – cercuri legănate...” (Ziua alunecă), 
apoi ne provoacă la o incursiune în adâncimi, căutând esența lucrurilor. 
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Acolo unde „Toate mă dor... / Uneori”, unde „Peronul așteaptă / un vis 
întârziat / rezemat de / iluzii”. (Spargerea zidului); unde „E nuntă în 
trupul trandafirului / (...) Stânca a uitat / să se facă țăndări. / Strigăt / 
muribund / într-un pumn”. (E nuntă în trupul trandafirului).

Pe parcursul acestei „Călătorii nesfârșită / în doi” după cum 
spune poetul în „Călătorie nesfârșită”, acesta îl încântă pe cititor cu 
fiecare poem: „Mai degrabă / sau mai târziu / pe o stâncă / vom lăsa / 
floare de colț / cu zâmbete veșnice”. (Floare de colț).

Chiar dacă la „poarta cea mare / a așteptării / târzii”, „pe o rază de 
tăcere în doi”, „În mângâierea / palmelor / Așteptarea...”, iar cel așteptat 
(cea așteptată) este „Orb în noaptea / cuvintelor de dragoste”, poetul 
cunoaște taina supremă a frunzei din trunchi care „e bucuria așteptării”.

Paulina Popa – „Ardealul literar și artistic”, 1997 
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Într-o zi

Într-o zi
i-am spus
tatei
să vină
cu mine
să măsurăm
întinderea 
satului

Să văd
încă o dată,
de acolo,
de sus,
de pe Oadeci,
cum răsare
soarele
acasă.

Să caut
pașii mei

în colbul 
drumului.
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Să poposim
la umbra
stejarilor
și
fagilor falnici
din
pădurea noastră
copaci obosiți 
de 
povara anilor
ce 
au ținut
pe creștet
și
în ceruri
norii

să-mi rotesc
ochii
până în 
depărtările Sucevei
urmărind
zborul cocorilor

Să leg
amintirile
din
poala bunicilor
unde
mângâierile
aduceau
alinare.
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Într-o zi
i-am spus
tatei
să vină 
cu mine
acolo unde
dimineața
înflorea
în 
roua
proaspătă

să ascult
ciocârlia
înălțând
triluri pe
ogorul încins

să chem
din vis
caii noștri
ce zburau
peste porți
sau ne
ocroteau
blândețea

să-i strig
acolo unde,
cumpăna vremii
a așezat
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chipurile
în
icoana
timpului

să-i strig
pe cei din
vechime
sau
să cred că
mă aud
chemat
în largul
unei 
clipe.

Să aștern
dorul
pe crestele
unde
viorelele
și toporașii,
în
clinchetele lor,
seamănă
neuitarea

să mă întâlnesc
cu oamenii
satului
călătorind
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pe
cărările lui

să culeg
nucile rostogolite
în umbra deasă

să adulmec
aroma coșurilor
de unde
se revărsau
strugurii voinici.

Să adorm
acolo
unde
mă întâmpinau
licuricii.

Într-o zi
i-am spus
tatei
să vină
cu mine
să mai urcăm
o dată
spre deal

să mă așez
pe tăpșanul
unde
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s-au odihnit
și cei dragi
iar acum
doar florile
le mai poartă
zâmbetul
și truda
prin veacuri.

să simt
cum curge
prin noi
o suviță
din
oglinda apei

să simt
fânețele
ce învelesc
văile domoale

să privesc
nunta stelelor
pe crengi de cer.

Să ajung
la izvoarele
ce aduc
la lumină,
liniștea
pământurilor.
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Într-o zi
i-am spus
tatei
să vină
cu mine
Poate,
în popasurile noastre
o întâlnim 
pe 
mama
sau
poate
ea
ne întâlnește
pe noi.

Mama
icoană
a timpului
ce ne cheamă
în largul
unei 
clipe.
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Ecou

Am ars
pe altare de priviri
Candela
chemării
mai pâlpâie

Ecoul
amintirii
a rămas 
pe un vârf de
gând
ce atinge
visul.
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La Cozia

Adiere pe unda apei
Culori revărsate în tăcere
Gesturi oprite în liniștea imperială
La margine de clipă
picură șoapte

Ard florile în depărtările cerului
Lumina cheamă la alinare lină
Alergare ascunsă
pe cumpăna speranței.
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Chemare

Așteptarea vine în
pragul serii
Amurgul întârzie
ascuns după inelul unui stejar
în risipirea alaiului de ghinde

Trilurile alunecă din
jumătate de zâmbet
Chemarea e neauzită
în cuvintele ceruite
privirii.
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Căutare

Deschid poarta spre orizont
Pleoapa amintirii se ridică
De pe streașină picură boabe
de rouă pe prispa crăpată

Strigătele înoată în
fântâna din ogradă
Chemările sunt înăbușite
într-un lacăt
Tăcerea se rostogolește
spre grădină
Pașii căutați călătoresc
printre stele
De un perete
mama
mă privește din
oglinda dragă a 
casei.
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Dar

Arabescuri la poartă
în leagăn de frumusețe
valsând
Pas oprit de căpșuna
din iarba crudă
Urcuș în alt secol
cu pridvor unde
florile topesc privirea
cu dar de nuanțe
nuntind în zbor.



89

Pecetea stelară

Septembrie

Amăgire
între două ferestre
Vorbe aruncate
în malurile apei
Blândețe cu urcuș
în noapte
Ecou dormind în coșul
Carului Mare

Cascadele zorilor
scaldă norii spumoși
Poiana îmblânzește frământările
Razele șterg pe frunte
muntele
Vârfuri de brazi
desenând pe cer
chipuri de îngeri
Gând înflorind în cupe de brândușe
învelite în priviri fugare

Unde sunt 
Olimpiadele
pentru întrecerile 
sensibilității?
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Ochii caselor

Imaginile
călătorind cu popasuri
atrase de ochii
caselor

Gânduri ocrotite de
geamuri abrupte legănate
de pânze de păianjen.

Speranțe
în prag de
oglinzi turtite

Priviri
în așteptarea clară,
cu dorul sprijinit 
în revărsarea ploii
de pe draniță.

Vârtejul clipei
sub apăsarea timpului,
iar amăgirea alunecă
de sub grinda roasă
pe prispa rostogolită în ogradă
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Țurțurii
măsurând
chipul iernii

Obloane
scârțâind înaintea
orelor de 
taine

Adâncime
cu voal acoperind
pleoapele ferestrelor
sub așchia lunii.

Vitralii
cu giuvaere
clipind în îmbrățișarea
luminii.

Calm
al culorilor stânse pentru
a încânta
căutarea

Coșuri
cu flori în pridvor
râvnind spre
afară.

Deschideri
de zări la
hotar
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înfășurat în
brațele unui
lacăt ruginit.

Geamuri obosite
atârnate într-un
cui strâmb.

Paloare
de anotimp pe
drumuri de amintiri
jucăușe

Nostalgia
trasă de 
doi cai albi
Zbor al visului în
amurg

Neliniștea
nopții licărind spre
zorii
ce se scaldă în
albia zilei

Aură
în ramă danteletă
cu vorbe în șoaptă
pentru a nu trezi
dorul
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Cad frunzele
pe aripi de vis

se înalță
chemările

Ramurile
copacilor se pregătesc
de somn

Alinarea se amână
Până când oare?
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Continuitate

Sclipirea 
din ochi
mi-a plecat
într-o noapte de 
toamnă târzie
luminând drumul
mamei spre aștri

La pieptul Ei
cu muguri de lumină
copilăria mea
strălucea
proptită de viața
lăsată în urmă.
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Răstignire

Pe un trunchi
de stejar
ora se
odihnește în
îmbrățișarea
cercurilor

Orologiul
bate
clipa
răstignirii.
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Rază

La poarta
unui mugure
bat cu o
șoaptă
culeasă din
scoica
scăpată din
năvodul
pescarilor

Darul
e un
zâmbet
înveșmântat cu
soare.
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Joc

Joc
al gândului
ascuns în 
cornul vânătorului

Nervuri
țipând în
foc mocnit
pe o alee
în noapte

Secundă cu
hotar și
fără
Rază presărată
cu viață.
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Așteptare

Niciodată
n-am primit
darul pe care
l-am oferit
Sunt bob de 
rouă
În căutarea
privirii

Aștept
dimineața
respirând
prin
vârful degetelor.
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Lumină

Stânca
în neclintirea
apei
Vulcan blând
țâșnind din
piramida
amăgitoare a
veșniciei
pe altarul mării:
Lumina.
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Călătorie

Rădăcină
la poalele
cerului
legat de
curcubeul amiezii

Călătoria
în doi
mireasma în
grădina astrală.



101

Pecetea stelară

Voal

Spirala
din sânul
vântului
urcă în
petalele albe
spre
templul zeilor
Din creasta lunii
alunecă
voalul dimineții
spre vizuina
păstrăvilor.
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Așchii

Va veni o
vreme când
toate se vor
așterne 
una câte una

Țâșniri
așchii de pietre
aripi de inimă
semănate
în noi.
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Atingere

A venit
m-a atins
mi-a lăsat
o șoaptă
Pe mugurii ei
am găsit în
zori
scrise cu rouă
versurile
depărtării.
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Ardere

În amurg
se împletesc
vocale din
șoapte de 
iubire

Le aștept
în locul
unde tăcerile
se strigă
arzând.
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Scânteie

Petalele
pe zâmbet
Nervuri
ținând în brațe
Chemarea

Leagănul privirii
dulce înserare cu
scânteie mocnită
așteptând
cuvintele nerostite.
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Rostogolire

Frunza ruginie
fluturi de umbre
peste care
se rostogolesc
amintirile
coborâte în luminiș
pe cărările din
arborii uriași.
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Închinare lui Ștefan

În clipa
de hotar
a unui clopot
în care
zac
urmașii mei
sublimi
Renasc prin
apele în clocot
Cu aripi
pure
zbor de
heruvimi.
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Mângâieri

Să pui
mângâieri
în cuvânt
una câte una
până se scaldă
în rândurile
drepte

Să pui
mângâieri
în clipa de 
bucurie
ce s-ar putea
să nu mai răsară
niciodată.
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Respirările timpului

Ceasul
arată
ora inimii
pe cerul
buturugii
unde picură
sacadat
anotimpurile

Alveolele
cu spini
uitați de
mângâiere
numără
furtunile
sparte în
respirările
ce leagă
timpul.
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Melancolie

Un opaiț
toarce
anii copilăriei
pe covorul
din alt veac

Culorile
risipesc
șoapte argintii
la gura unui
lacăt ruginit
ce își strigă
disperat
cheia

Ecou
în crângul
muntelui

Evantai
deschis cu
săgeată
în amurg.
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Vârtej

Aripile
s-au oprit
la ușa
uitării
ținută în
frâu de
vârtejul cu
amintiri

Puntea
se leagănă
pe dorințele
oarbe

Un păianjen
țese
clipele
cu farmec de 
așteptare

Visul
apare
cu cercuri
fără priviri
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Alunecare
pe topoganul
luminii
ce se stinge
se stinge
ușor
ușor
ca un foc
părăsit.
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Pași

Bucuria
se topește
pe caldarâmul
zărilor

Pietrele
mângâie
lăbuțele
câinilor
ce își caută
culcușul

Noaptea
aduce
oase plutind

Singuratate
în pași
fără căutare

Drum
fără vlagă
curgând
spre poarta
ferecată.
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La taifas

Erau trei
țărani
la o răscruce
de drumuri
Am pornit
reportofonul
și am intrat
în vorbă cu 
veșnicia

Cer
pământ
între noi
vorbe rostogolite
pe frunze
de stejar

Gesturi
scăpate
pe garduri
de piatră

Ani
cu fresce
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în grădină
fărâmițată
de șanțuri

Frunziș
cu dâre și
lacrimi
ce opresc
și pornesc
glasurile timpului
sosite
pe osia scurtă
a amiezii
înfiptă
în dealul
ce ascunde
ultimul popas
îndepărtat de 
cuvinte

Îndepărtat 
de cuvinte
cu seninătatea
arzând
sub clopotul
cu limba mută
unde vântul
s-a înecat
cu tăcerea
temeliilor.
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Viață

Valurile
și amintirile
străpung zidurile
dorului
unde lumina
a înflorit
în cel mai frumos
strigăt al
mamei

În aceea zi
s-au revărsat 
în noian de
frumusețe
bucurie și zâbete

Primăvara
alerga cu
o nouă viață
în coș

De-atunci
anotimpurile
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seamănă
punți
cu trepte spre
cerul unde
au urcat
strămoșii mei

De acolo ei mă
privesc și-mi
opresc
amurgul.

24 martie 2002
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Horă

În alaiul
mugurilor
hora
petalelor
purtată
pe brațe
de respirația
pământului
învinge
ora
de zbucium
a iubirii
ora
de zbucium
a primăverii.
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Îmbrățișare

În noapte
pe holul
imens
o strigam
pe mama
Ecoul
în loc
de răspuns
îmi trimitea
imagini și 
amintiri
Ziua
a venit
în pragul
casei
cu îmbrățișarea
așteptată.

4 aprilie 2002
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Fluturi de piatră

Pe scări
petalele stelelor
coboară
mângâind
stânca uitată
între ape.

Izvorul
rătăcește
în noapte
așteptând
marile sărbători
ale
dimineții.

Fluturi de piatră
vâslind
printre
piscuri pleșuve

Coloane
pribege
țin cerul
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inimii
neatins

O șoaptă
sparge
ecoul
chemat

Dintr-o
aripă
picură
sacadat
liniștea.
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Trecere

Dimineața
împletește
fire
de rouă
pe care
călătoresc
visurile
nopții

Pârghie
de
sensibilități
legănată
de 
doliu.
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Lacrima cerului
Monahiei Dionisia

Timpul
se stinge
ca o lumânare
fără sevă.

Rămâne
zidul
îmbrăcat
în
iederă
să ascundă
clipa
despărțirii.

Brazii
vor semăna
lacrimi uriașe
din conuri.

Scârțâitul
porții
va deschide
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bolțile
neuitării

Iar clopotele
vor măsura
cu fiecare
dangăt
veacul
din care venim
secunda
în care plecăm.

2 decembrie 2002
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Templu

Orologiul
nu vrea
să reverse
spre noi
îndurare

Să fie leneș
cum sunt
uneori
apele

Să stea
în loc
așa cum
ne oprim
la răscruce
de drumuri

Timpul
aleargă
și ne lasă
în urmă
cu poveri
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nedorite
cu speranțe

Timpul
ucide sau înalță
clipa
de dor
ce mângâie
cu secundele sale
viața

Viața
templu
în veșnicie.
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Foc

Pe o fereastră
mușcata
caută
privirile
târzii

În casă
focul
toacă
mai departe
nervurile
lemnului

Un oftat
lung
anunță
miezul nopții
ce coboară
pe firul 
obosit
al
hornului.
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Libertatea visului

Lacrima
cântărește
clipa
ce
aleargă
pe
meridiane
paralele

Pe un peron
vacanța
amiezii
ține în 
brațe
libertatea
visului.
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Cheie

Cuvântul
are
farmecul lui
în inimi
în priviri
în șoapte
pe vârfuri
în tăcere

Te topești
adormi
cu el
Renaști
sau
îl porți
cu tine
închis
într-o
amintire
ce
deschide
fereastra
anotimpurilor
călătoare.
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Amurg

Bolborosește
seva
în
încăperile
șubrede

Lanțul
anilor
ruginit
pierde
coji roșii
cu fiecare
adiere

Bolborosește
seva
pe drumul
tot
mai cărunt

Acolo
unde
o stea
își pregătește
zâmbetul.
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Strigăt

În văzduh
plutesc
așchiile
de
strigăt
ale pietrelor
rostogolite
peste
gardurile
încovoiate
ca 
niște
păsări.

Pe
vale
vine 
doar
o alinare
cu tunet
cu soare
zâmbind
într-o



Mircea Motrici

132

covată
plină
cu apă
de
ploaie
proaspătă.
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La Înviere

Gând
cu rădăcinile
în
boltă
de
cer.

Verbe
ruginind
dincolo
de
lumină

Car
cu flori de
Paști
cu oiștea
în stele.

Dar
pentru
mama
de
Înviere.
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Captură
lui Constantin Ștefuriuc

Am alergat
să
mai prind
urmele
lăsate
pe
coama
visului

Din
captura
timpului
n-au
mai
rămas
decât
însemne
de la
o
stea
la
alta
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În 
zilele
senine
lacrima
unui
nor
alb
îmi
caută
palma.
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Adieri de dor

Jucării
uitate
torc
liniște
peste
anii
fugiți
pe
hornul
cu inima
obosită

Un 
păianjen
dansează
pe
șotronul
de
fire
într-un
cuptor
vechi
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O 
sită
uitată
cerne
ninsorile
și
amintirile

Scârțâit
ținut
în
frâu
de
privirile
din
fotografie

Doar
icoana
împărăteasă
a
locului
îți
mângâie
în
revărsare
dorul
de
orizonturi.
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Șoapte

Ascult
iubirea
oprind
timpul

topind
răul

urcând
privirile

fierbând
gândurile

semănând
speranța
pe
covorul
pașilor
în
doi.
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Inel

Mă știu
la
atingerea
petalei
unui
gest

Inel
ce leagă
lumea
de
cerul
inimilor.
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Singurătate

Creanga
mărului
se
ridică
mustind
în
zorii
lăptoși

Cărarea
brăzdează
colina
blândă
culegând
pași

Bătaia
din
poartă
limpezește
fântâna
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Zborul
atinge
casa

Dintr-un
ochi
de
geam
urmele
de
deget
privesc
afară
Singuratatea.
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Ora de la răscruce

De pe o
uliță
pe alta
amintirile
stau
în
brațele
gardurilor

Lumina
din
găleata
fântânii
aduce
ora
amiezii
din poarta
cerului

începe
numărătoarea
de la
răscruce.
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Roata vieții

Pleacă vecinii
unul câte unul
Noaptea
ține
mugurii închiși

Rămân
în urmă
tot mai multe
porți pustii

Pleacă vecinii
pe deal
în satul
cu morminte
umbrind
primăvara
și
ogrăzile
cu oameni

Oameni
cu care
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am împărțit
ulița
și scârțâitul carelor
întinderea ogoarelor
ploile
clipele de foc
stropii
strigătele copiilor

Am împărțit
Roata vieții
împinsă
de fiecare
dimineață
Tăcerile
călătorind
peste garduri
în iernile
fără sfârșit

Apoi
mireasma florilor
din grădinile noastre
roua fânețelor
lunca Sucevei
ecoul pădurilor
oftatul fântânii
cumpăna bătrânilor

Am împărțit
nucile rostogolite
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în șanțuri
zborul cailor
mugetul vacilor
sosirea poștașului
soarele și speranța
amurgul și odihna

Pleacă vecinii
unul câte unul

Rămân în urmă
urmele
pragul casei gol
fumul sobei
fără 
stăpân

Așa-i rânduiala 
lumii
unii urcă spre cer
alții răsar pe pământ
legănând timpul
în cântec de dor
în cântec de leagăn
în cântec
în cântec
în cântec...
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Urcuș în poiană
lui Gavril Rotică

Poarta
cărării
scârțâie

De strajă
sunt
garduri
răzlețe

în sobă
limbile
de foc
înveselesc
pâinea

Un 
mesteacăn
rătăcit
printre brazi
trimite
blândețe
florilor
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Urcuș
în 
poiană
pe
izvorul
unde
plutesc
ofurile
muntelui
pleșuv.
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Spre turnul singuratec

Din palmă
bulgării
lovesc
în
cuvintele
stâncoase

Firul alb
topește
pornirea
din
nodul
fumegând
pe margine
de stea

Apusul
se scaldă
în
mare

Ritmul
are murmur
de val
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Scânteie
ascunsă
în scoica 
ce înveselește
intersecția
gândurilor

Petalele
mângâie
nervurile
urcând
spre
turnul
singuratec.
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Ritm cotidian
lui Eusebie Popovici

Brazii de pe alee
își scutură acele ca promoroaca
Lângă zidul cenușiu
doar mușchii
târâtori
măsoară anii
umezi.

Un braț de iederă
ascunde un colț
al ușii
ce se deschide și se închide
rar.

Foșnetul înnăbușit al unei crengi
ce șterge tabla
acoperișului
la fiecare adiere a vântului
se rostogolește
deasupra trecătorilor grăbiți.

Pe scorbura copacului
furnicile se ascund
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sub solzii mari
ai urcușului
Trec gândurile
spre teatrul de vară
ce plutea
cândva
în aplauzele spectatorilor

Chipul avea contur amăgitor
în lumina reflectoarelor
pătimașe
ce măturau cu fascicole
mulțimea și 
zidurile

Dansul focului
mocnit aștepta
un strigăt care să deschidă
poarta scenei
unde artiștii defilau
în ritmuri
astrale

Când gongul murmura
ultimul semnal,
cortina dezvelea un zâmbet
furișat din grămada
de ace
adunate la rădăcina
unei pietre
sparte în vârtejul
căutărilor
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Arpegii
pe treptele sfârtecate
din centrul orașului
unde
adâncimile țin ascunse
mângâieri ale privirilor
din alte 
veacuri

Amintiri trase
de o caleașcă
pe caldarâmul
cu ecou
în balcoanele cu mușcate
ochioase

Bolțile turtite
țin în frâu melancolia
pe mai departe

Dangătul de la clopotul mare
al mănăstirii
aduce cerul mai aproape
de noi
cei care semănăm
în fiecare zi,
gesturi în calendar.

Frazele orașului
bătute în cuie pe acoperișul vremii,
clatină poemele
risipindu-le. 
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Ciutura
lui Eusebiu Camilar

Omătul s-a așternut fără milă pe soba unde altădată
era atât de cald și bine și de unde porneau spre zări
trăiri tainice și povești fără sfârșit.

Nu se zărește nici cotlonul înalt
unde bunica mai păstra ceva pentru mine.

Portița de la sobă stă agățată într-o balama
ruginită de anii mulți,
gata să cadă și ea.

Cuptorul adânc,
cu aromă de plăcinte
a căzut în durerea prăbușirii.

Pereții au dispărut sub mantia albă,
amestecându-se cu pământul ogrăzii
unde mirosul de romaniță și mentă
mai alunecă și-acum prin cămări.

Podul casei
a fost înghițit de cineva
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sau poate l-a luat vântul
într-o noapte fără lună.

Și gardul obosit e tot mai rar...

Va dispărea și fântâna
așa cum au îngenunchiat și cuhnea
și părul acela cu două soiuri de pere
și lăcrămioarele de lângă șură
ascunsă și ea acum.
Și poama aceea neagră
din care curgea mustul
gros și dulceag.
Și pașii molatici ai bunicului
îmbrăcat în cămașă și ițari...

Cineva a luat și lanțul de la fântână.
A aruncat găleata în ea
cu gândul poate
că o să se scufunde.
Dar găleata plutește și acum
și-și așteaptă stăpânii mai departe,
cu o nemărturisită speranță că
într-o bună zi 
oamenii se vor întoarce.

Troienele-s cât gardul... 

În casă
pocnetul lemnelor din sobă
îngână șuieratul aspru
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al rafalelor de vânt.
E noapte de iarnă
o noapte ce pare
că nu se mai termină.
Și în pragul sufletului
simt că urcă cineva
încet
încet.
Sunt din nou
pentru o clipă
copil și-atunci îi aștept
pe cei din vechime
duși valuri, valuri
pe care saltă povești nemuritoare.
Îi simt în preajmă...
Închid ochii
îi caut cu mâinile
să le mângâi fața aspră
brăzdată de ani.
Cu degetele
le deschid pleoapele mari
și descopăr acea privire caldă
și clară
ca pădurile de rouă
din diminețile
aurii.
Pentru cei ce nu mai avem bunici
chipurile lor sunt un vis
ce se hrănește dintr-o
nostalgie.
Îi căutăm în lumina închipuirii
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pe ulițele satului
și îi regăsim uneori
în bătrânii sprijiniți
în toiegele cu multe cercuri
din fața
porților.
Sub bolta cerului
îmi înalț dorurile
și înțeleg de ce
în fântâna veche
mai plutește
ciutura bunicilor.
Ei au să se întoarcă
negreșit
au să se întoarcă
la casa lor
într-o zi.
Și voi intra din nou în copilărie... 
Nu-mi mai rămâne
decât un secol
până atunci...
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Umbra de-acasă

Cărarea începe din șosea.
Cândva pe aici a fost un drum uitat.
Undeva
la marginea satului
colbul încins este ca un pămătuf dantelat
iar pașii
legați de copilărie
lasă acum în suflet
urme mari.
Cărarea 
Dincolo de ea
lanul se leagănă
în căldura amiezii.
Sub cupola zilei
ca niște pendule în miniatură
spicele numără
clipele ultime.
Umbra caută
să lase în împărăția luminii
arcuri scrise
de zborul fluturilor albi.
Ciocârlia
se înalță spre bolta
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cerului aprins.
Și alături
porumbul
leagă rodul bogat
Cărarea.
Căpițele de fân
un regiment pașnic la paradă.
Pași spre casă.
Poarta scârțâie.
Ograda
cu aroma revederii.
Pe prispă
plutește o liniște
vicleană.
De sub ștreașina casei
se prelinge o diademă
în ciorchine
aburinde
ținute în palmele
viței de vie.
Încă o privire.
O clipă. Două. Și pe uliță
din tăpșanul înfipt în orizont
fânețele
își trimit în dar,
pe raza amurgului
o mireasmă aparte.
În cupe de polen
lumina
împletește
faguri.
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Cărarea.
Pe ea alunecă ecoul
nopții de după
creasta pădurii.
În zori
dimineața va sosi
în prag
cu un coș plin
cu muguri de
rouă.
Și ziua verii va avea
o strălucire de dor
nestins.
Cărarea 
la atingere
se va pierde și va apare
iar
în noi cu puterea
veșniciei.
Ea cheamă mereu
mereu ne cheamă
ne cheamă
acasă. 
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Generații

Când vine mama la noi
la bloc e sărbătoare.
Sună lung la ușă
pentru a ne vedea mai repede
sau poate vrând
să-și alunge neliniștea
că s-ar putea să nu fim
acasă.
Intră
mai întâi
în bucătărie.
Spre sufragerie cu greu
se lasă ademenită.
Sosirea ei aduce
pentru o clipă 
copilăria.
Satul cu ulițele și oamenii
îmi sunt în preajmă.
Cămările
au aromă bogată
iar desagii împrăștie 
miros proaspăt
de busuioc.
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Mă uit la chipul mamei.

Ea îmi simte
repede
privirea.
Cutele feței
prind
o mică paloare.

Își leagă basmaua mai bine.

Mâinile îi sunt crăpate
precum ogorul
fără apă.
Degetele
și le mișcă
a nerăbdare.
În palmele ei
văd alinările
copilăriei
În zâmbet
verile lungi
În priviri
răsăritul
de soare
În vorbe
buchete de raze târzii
În răbdare, timpul bunicilor
În pași-rodnicia pământului
În oftat,
licăririle uitate.
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Simt
în sufletul ei
rădăcinile mele
Și caut un gând
din pragul casei
sau de pe sobă
O imagine
din ogradă sau grădină
Vin în dar toate
deodată
și aduc cu ele
lumina copilăriei
în jurul ceasului
cu flori ruginii
de pe un raft
al bibliotecii.
E ceasul ce îl am
de la bunica.
El toarce mai departe
timpul
legând veacurile
și oamenii.

1987
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Fata cu spice
Magdei Isanos

Privesc la mâinile ei.
La fata din colțul
atelierului.
Mi se pare
întâi
că are o mică ezitare
în mânuirea dălții
prin nervurile
bucății de lemn.
Ochii ei
negrii scânteiează
priviri clare.

Încet
încet
mișcările dezvelesc
o tălmăcire.
Contur frânt.
Alunecare.
Șuvițe subțiri.
Netezire în trepte.
Degetele
mângâind mica făptură.
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Este o culegătoare
de spice.

Spice
din lanul de grâu.
Aroma boabelor
aroma lemnului-
o armonie
ceremonioasă...
Liniște...

Din când în când
pocnete
cu rezonaznță stinsă.
Mișcări cu încetinitorul.
Pe mesele de lucru
zeci de unelte
de toate dimnsiunile
stau
ca la expoziție.

Buchetul de spice
aduce gânduri
din largul verii
când grâul se coace.
În față
îmi apare imaginea
țărăncii
în lanul acela
întins.
Era poate mama
cu chip tânăr
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și trup puternic
iar eu
o mogâldeață
ce mă feream
să nu mă înțep în 
spice
și
stăteam la umbra clăilor
pletoase,
adăpostindu-mă de
soarele
dogorâtor.

Acum
privesc sculptura
fata
cu mâini
de artistă.
Alte chipuri
alte creații.
Același miros
de grâu în pârgă
alunecând în universul
tăcerii.

Fata cu spice.
Clipele
de rostogolire.
Alergare prin grâu.
Unduirea lanului.
Pași fără adresă.
Soare puternic.
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Chemarea locurilor îndepărtate...
Fântâna...
Cumpăna ei
leagănă cerul.
Un copac
străjer la hotare.
Tablou în mișcare.
În fața mea
o tânără mângâie
mai departe
o țărancă cu spice...
Aș vrea s-o ating.
Visul se îndepărtează.
Strigătul mi-o aduce.
O simt.
E aici.
N-o vedeți?

Împarte spice
pe razele amiezii.



167

Pecetea stelară

Cursă lungă

Ceasornicul sfâșie
noaptea adâncă
și rece ca

o lampă
nefolosită
tăind
tăind mereu
fără milă
ecouri rotunde.
Ochii lui
licurici staționari
oglinzi abstracte
pe care se plimbă
în sus 
în jos
buldozere uriașe
scrâșnind cu durere.
Prăpastiile aburinde
înghit pământul
grădinii.
Vuietul colibei
din scândură dogită
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izbită de maluri șubrede
împrăștie temelia
unor însușiri cristalizate
peste ani.

În scâncet
dansează furtuni.

Se zvârcolesc chiote îndepărtate.
Curg fără vlagă
sulițe de neînțeles
pe povârnișul
lunii.

Când ceața
din boabele de sticlă
va da întâlnire dimineții
zalele se vor topi
la lumina zilei
pentru prima oară.

Se va trezi
singur
la încrucișări de drumuri
pentru a alege
un scop fără adresă. 
Dar rămâne locului
înfipt ca un țăruș
strâmb.

Drumurile acelea
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au sensul înspre el
și toate duc în ograda
înghițită de ușile șurii
aflată în așteptarea ultimă

A doua zi
ceasornicul a stat
ascuns.

A treia zi 
la fel

În căutarea unui loc ferit
într-o noapte 
a alunecat 
în gura deschisă a pământului.

L-a scos în zori
un om 
venit primul
Mult timp
nu l-a stingherit nimeni.
Pănâ într-o amiază
când toate acestea
au fost ridicate spre cer
Așteptarea a durat
câteva luni.
În fiecare dimineață
oamenii se strecurau 
pe cărarea bătătorită
Singuratate de cursă lungă.
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Într-o vreme
a găsit un loc tainic
la un subsol
crescut
la rădăcina unui nuc bătrân
unde
oameni necunoscuți
și-au săpat cămări

Un bărbat
a trecut pe acolo
ca din întâmplare.
Într-o mână
avea o geantă
burdușită.
S-a oprit.
A privit lung.
A scos cu încetineală 
din geantă 
o pâine
și a așezat-o cu grijă
la picioarele vremii.
O șuviță
de apă prelinsă
de la un robinet
se târa și ea
ca un șarpe
lipindu-i privirea
de pământul cleios.
Pâinea a rămas tot acolo
căci vremea caută
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acum
o cărare
șerpuind
undeva
spre câmpuri
înghițite de orizont.
...O pâine părăsită
o pâine proaspătă încă
lângă o alee de asfalt aburind.

Un punct
O pâine aruncată.
Un punct
O pâine...
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Athos

Un mic golf în Muntele Athos
unde pescărușii sunt blânzi
ca atingerea valurilor de mal
Valuri fără spume, limpezi ca zările
unde piscurile mângâie înălțimile
Adiere pe unda unui strop
stingher
ce ajunge pe obraz.
Culorile se revarsă
în nervurile stâncii.
O liniște imperială
îți oprește gesturile frânte.
Nici o urmă pe nisipul
încins.

Încet
încet
își fac loc șoapte
cu ecou din adâncuri.
E rostogolirea micilor pietre
albe 
ce se zbat să rămână
pe uscat.
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Spre cer cărarea tăcerii
alergarea pornirilor stinse
și păsările ce s-au obișnuit
cu lumea aceea.
Zborul lor
are ceva din ritualul umbrelor
în legănare.

Unduiri între apă și cer
pașii mei 
între nisip 
și cer
nisip
semănat cu scoici
alge
burete de mare
și cu stele de mare.
O clipă
poate au fost două
poate a fost o veșnicie
Marea Egee valsează
ca o oglindă mișcătoare
purtând șiraguri argintii
pe drumuri amăgitoare
ce spală secolele
pe mai departe
într-o împărăție
a liniștii
astrale
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Undeva
o gaură uriașă
în peretele de stâncă 
ascunde imagini
din largul apei
ce se odihnesc
o clipă
la o rădăcină
a muntelui.
Doar liliecii
în foșnetul lor prin întuneric
acoperă plescăitul
rar al vâslelor
purtate cu măiestrie
de monahul Prodrom.
Un om tăios la vorbă
dar cu o inimă
din care se revarsă
permanent
bunătate, prietenie
și vorbe de folos
toate deodată, într-o admirație slobodă
într-un loc unde
poate de zeci de ani
n-a mai călcat
nimeni. 
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Linii, puncte...

Din 
depărtarea
conurilor
de 
brad

Lumina
cade
spre
ascunzișuri

Trecerea
prin
vad
cu
linii
frânte
în
valuri
fierbinți

Un
colț
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cu 
lacăt

Geamul
adună
imagini
lipit
de
goana
norilor

Molizii
scorburoși
țin
luna
în
culcușul
bursucilor

Serpentine
cu
mantia
nopții
pe
cărări
neumblate

Pleoapele
scărilor
scârție
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Carul Mic
se
răstoarnă
în
albia
cu 
vise 
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Reîntoarcerea zimbrilor

O lume
călătorește pe cer
în amurgul
departe
înfrânt

Speranță
purtată
în 
gene

Destine
înecate
răsplată
pentru
verticalitatea
așteptării

Puritatea
defilării
gândului
în 
ani
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Ani
cu
leagăn
nesigur
atârnat
de
oscilațiile
vremii

Tranșee
rostogoliri
din
trenuri
și
camioane
barăci
cu
geamurile
inimii
îndreptate
spre
acasă 

Dorul
izvorul
dimineții

Dorul
povară
sub
roțile
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nopții
fără
sfârșit

Cimitire
în
întinderi
unite
doar
de
veșnicie

Stelele
îmbrățișate
în
singurătate
cu
Carul Mare
neîncăpător
să
ducă
pe
ulița
copilăriei
pe o
rază
de
Luceafăr
vestea
reîntoarcerii
din
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Ținuturile Nordice

Reîntoarcerea
așteptată
așteaptă
dincolo
de 
gardul
cu
sârmă
ghimpată.
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Toamnă

Poienile
au pierdut în joacă
mătasea ierbii

Acum
foșnesc
ca săbiile scoase
din teacă

Un cal
se rotește
lăsând
în urmă
scame de spumă

Pașii
deszvelesc
pământul
de
frunză

Râul
zvâcnește
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sub
picioare

Un disc
plutește
pe o buturugă
uriașă

Puntea
trimite
solia
pașilor
sub sălcii
pletoase

Orgă
de lumină
printre crengile
merilor
veșnicia dă
binețe
zilei
și
clipei.
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Poiana ochilor

Fiecare
are poemul lui
în gest
pe buze
în priviri
în nerostire

Fiecare
are poemul lui
ascuns în
poiana ochilor
ce așteaptă
să fie cules
în tăcere
în gând

Fiecare
poem își
alege
poetul
precum izvorul
care-și caută stâncile.
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Mircea Motrici, „STÂNCA UITATĂ”

A apărut „Parabola stâncii” (Grupul editorial Crai Nou-
Mușatinii-Bucovina viitoare, Suceava, 2003), o nouă carte purtând 
semnătura lui Mircea Motrici, unul dintre cele mai cunoscute nume 
pentru suceveni, ale căror evenimente majore le împărtășește zilnic 
ţării în calitatea sa de neobosit corespondent al Bucovinei la Radio 
România. În primul rând în această ipostază, de reporter, este știut și 
de iubitorii de carte (cu „Fereastră spre inima Bucovinei”, „Bucovina, 
icoană spre cer” și altele), dar în bibliotecile publice și personale 
găsim, deopotrivă, și cărţi de proză și poezie cu Mircea Motrici autor. 
Revenind la calitatea sa de corespondent al Bucovinei pentru Ţară, 
o Bucovină care înseamnă pentru el, ca pentru cei mai mulţi dintre 
români, întregul judeţ Suceava și Bucovina de dincolo de graniţă, 
activitate pe care autorităţile nu au distins-o, pe 28 noiembrie 2003, 
cu placheta omagială a celei de-a 85-a aniversări a Bucovinei cu 
Ţara, dar pe care cine iubește cu adevărat Bucovina o preţuiește, și 
amintindu-ne că și după această mică amărăciune, de 1 Decembrie 
2003, glasul său ne-a făcut marea bucurie a unei noi legături de inimă 
cu românii din Cernăuţi, să mai spunem că, iată, evenimentele care 
dau înţeles vieţii au vrut și ca titlul acestui proaspăt volum de versuri 
al său să se încarce de o semnificaţie specială. Așadar, Mircea Motrici 
–„Parabola stâncii”.

Doina Cernica - „Crai nou”, 2003
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„Parabola Stâncii”

Grupul editorial „Crai Nou”, „Mușatinii”, „Bucovina viitoare” 
ne-a dăruit un inspirat volum de versuri al scriitorului din Suceava, 
Mircea Motrici, volum sugestiv intitulat; „Parabola stîncii”. Acest 
scriitor, a cărui operă ar putea avea ca motto Patria, ca meditație 
sublimă..., este autorul multor cărți, în care s-a conturat o „orpheică 
muzicalitate”. Dintre opusurile sale reliefăm „Bucovina, icoană spre 
cer”, „Fereastră spre inima pămîntului”, „Fereastră spre inima 
Bucovinei”, „Visul sărută Japonia”, „Crăiasa minei”, „Craterul 
inimii” și „7 zile în Athos”. Ca imnograf byzantin i-am apreciat 
teza, nobilă, în virtutea căreia cântecul s-a născut în ambianța, de 
o grandoare austeră și hieratică, a rugăciunii, iar în acest climat, al 
smereniei christice, menționez, mai ales, ultimul volum citat. Poeziile 
lui Mircea Motrici sunt ale unui liric, de doruri multe, fremătător, în 
care temele preferate sunt: cea religioasă, aceea a dragostei purificatoare, 
a muncii, a prieteniei, a istoriei noastre, a unui neam de poeți, cântăreți 
și plasticieni, care s-a născut creștin, cu un trecut plin de tragism, dar 
care a rezistat în fața furtunilor vremelnice, generate de lacome imperii. 
Meditând la tematica patriotică a operei sale, îmi vine a-l parafraza 
pe un rabin, „filo-român”, după care, cine cunoaște Istoria Românilor 
și nu crede în minuni, acela nu e realist! Trecutul nostru evocator 
este intim asociat poeziei „La Cozia”: (volumul „Parabola stâncii”): 
„Adiere pe unda apei / Culori revărsate în tăcere / Gesturi oprite în 
liniștea imperială / La margine de clipă / picură șoapte / Ard florile în 
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depărtările cerului / Lumina cheamă la alinare lină / Alergare ascunsă / 
pe cumpăna speranței”. De o muzicalitate străfulgerată de „melancolie” 
ni se înfățișează poezia „Răstignire”: „Pe un trunchi / de stejar / ora 
se / odihnește în / îmbrățișarea / cercurilor / Orologiul / bate / clipa / 
răstignirii”. M-a emoționat, profund, omagiul adus lui Ștefan cel Mare 
și Sfânt: „În clipa / de hotar / a unui clopot / în care / zac / urmașii mei 
/ sublimi / Renasc prin / apele în clocot / Cu aripi / pure / zbor de/
heruvimi”. De o religiozitate adâncă, având în sufletul meu rezonanțe 
de mări și de oceane, într-o zi senină, cu cerul identificat cu limpezimi 
de infinit... îmi apare poemul „La înviere”: „Gând / cu rădăcinile / în 
boltă / de / cer. / Verbe / ruginind / dincolo / de / lumină / Car / cu 
Flori de / Paști / cu oiștea / în stele. / Dar / pentru / mama / de Înviere”. 
De-o mișcătoare sensibilitate mi se înfățișează poemul dedicat Magdei 
Isanos: „Fata cu spice. / Clipele / de rostogolire. / Alergare prin grâu. 
/ Unduirea lanului. / Pași fără adresă. / Soare puternic. / Chemarea 
locurilor îndepărtate... / Fîntîna... / Cumpăna ei / leagănă cerul. / Un 
copac / străjer la hotare. / Tablou în mișcare. / În fața mea / o tânără 
mângâie / mai departe / o țărancă cu spice... / Aș vrea s-o ating. / Visul 
se îndepărtează. / Strigătul mi-o aduce. / O simt. / E aici. / N-o vedeți? / 
Împarte spice / pe razele amiezii”. Iar în încheierea splendidului volum 
se conturează, ca un imn al lui Amphion, cel ce clădea Teba în sunetele 
lirei lui fermecate, poemul „Poiana ochilor”: „Fiecare / are poemul 
lui / în gest / pe buze / în priviri / în nerostire / Fiecare are  poemul 
lui / ascuns în / poiana ochilor / ce așteaptă / să fie cules / în tăcere / 
în gând / Fiecare / poem își / alege / poetul / precum izvorul / care-și 
caută stâncile”. Compozitori români, care încă puteți iubi ca Bernard 
de Ventadour, Hölderlin, Mihai Eminescu sau Lucian Blaga... tălmăciți 
în liedurile voastre versurile lui Mircea Motrici, încât cântăreții, care 
le vor interpreta, cu o ardentă dăruire, vor transmite melomanilor o 
imagine, unde, „pe sufletele pure, doinește o imaginară rouă”...

Doru Popovici, „România Mare”, 2004
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Interesant şi incitant exercițiu poetic

Sfârșitul de an i-a adus lui Mircea Motrici a opta carte: 
„Parabola stâncii” Editura Mușatinii, Suceava, 2003, de data aceasta 
de poezie, a doua după „Craterul inimii”, Editura Călăuza, Deva, 1997. 

Mircea Motrici este un contemplativ, la care spaţiul mirific 
al copilăriei și al adolescenţei este atent filtrat prin propriul suflet, 
instituind, încă de la început, un topos poetic – satul, cu chipul 
mamei, dealul Oadeci, cărarea, „umbra de-acasă”, „fâneţele / ce 
înveselesc / văile domoale”, „amintirile/din poala bunicilor”; poetul 
observă, consemnează „fotografiază”, adună și așteaptă „dimineaţa / 
respirând / prin vârful degetelor”. 

Nostalgia satului românesc, alături de mama, „icoană / a 
timpului / ce ne cheamă / în largul / unei clipe” sau „la pieptul Ei, / 
cu muguri de lumină / copilăria mea / strălucea / proptită de viaţă / 
lăsată în urmă”, toate năvălind acum în „poiana ochilor”, unde „clipa / 
aleargă / ţine / în braţe / libertatea visului”, căutând cheia „ce deschide 
fereastra / anotimpurilor călătoare”. 

Preferinţa pentru unele metafore închise întărește ideea că 
„Parabola stâncii” conţine mărci textuale, trecute prin „filtrele 
esteticului”, în alte cazuri însă cuvântul, imaginile au doar rolul de 
vehicul al emoţiei: „Deschid poarta spre orizont / Pleoapa amintirii se 
ridică / De pe streașină picură boabe / de rouă pe prispa crăpată” spre 
un prag ce-l va urca Mircea Motrici pentru a atinge... stânca lirică. 

Surprinde plăcut faptul că autorul închină versuri și unor 
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poeţi ce aparţin acelorași „rădăcini” ale spaţiului spiritual udeștean: 
Gavril Rotică „un mesteacăn / rătăcit printre brazi”; Eusebiu Camilar 
„privire caldă și clară / cu pădurile de rouă / din dimineţile aurii”; 
Magda Isanos „fata / cu mâini de artistă / ce împarte spice / pe razele 
amiezii / ochii ei negri / scânteiază priviri calde”; Constantin Ștefuriuc 
„urmele lăsate pe coama visului / însemne / de la / o / stea / la / alta”. 

Mircea Motrici ţintește un anume „versant de sensuri” cu 
axe semnificative, convins fiind că „fiecare are poemul lui / fiecare 
poem își alege poetul / precum izvorul / care-și caută stâncile”. 
Drumul până la „stâncă” nu e încă aproape, trecând anevoios prin 
registre prozodice cărora poetul trebuie să le descifreze atent și alte 
rosturi, să fie mereu aproape de „respirările timpului” ce „ucide sau 
înalţă / topind râul”, pentru a putea „sculpta” nu numai în stâncă, ci 
chiar și în „aerul rarefiat al înălţimilor”, conturându-și tot mai mult 
individualitatea lirică. E nevoie, cred, și de o regândire în structura 
versului și a versificaţiei (evitarea fragmentării nejustificate uneori), 
căreia să-i asigure mai multă unitate și consistenţă. 

Pentru Mircea Motrici poezia rămâne „Serpentine / cu mantia 
nopţii / pe cărări / neumblate”, „cursă lungă” pe „încrucișări de 
drumuri”, o ecuaţie în ale cărei necunoscute va descoperi „cuvintele 
nerostite”, „lacătul / ce își strigă / disperat / cheile”. 

„Parabola stâncii”, cu o copertă pe măsură, e un interesant și 
incitant exerciţiu poetic, imagini ca: „Inel / ce leagă / lumea / de / cerul / 
inimilor”; „lacrima / unui / nor / îmi / caută / palma”; „bolborosește / 
seva / pe drumul / tot / mai cărunt” „La poarta / unui mugur / bat cu 
o șoaptă / culeasă din / scoica / scăpată din năvodul / pescarilor” etc., 
dezvăluie certe calităţi de stihuitor ale lui Mircea Motrici, sensibil, 
delicat, capabil să scoată lirismul din sugestie, „să lase în împărăţia 
luminii / arcuri scrise / de zborul fluturilor albi”.

Emil Simion - „Crai nou”, 2004 
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Parabola stâncii este prima carte de versuri a cunoscutului 
reporter radio Mircea Motrici. Obișnuiți să-i citim doar reportajele, 
multe înmănunchiate în volume care-ți oferă o voluptoasă desfătare, 
am rămas plăcut surprinși de această apariție editorială, care ni-l 
dezvăluie pe autor ca pe un poet sensibil, bântuit de sentimente pe 
care încearcă și reușește să le transpună în versuri care curg aidoma 
unei ape de munte, când liniștite, când zbuciumată amețitor, pe 
steiuri de stâncă.

Emil Satco - 2005
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Mircea Motrici, Parabola stâncii, Grupul editorial „Crai nou”, 
„Mușatinii”, „Bucovina Viitoare”, Suceava, 2003, 124 p. 

Bucovinean de adâncă vocație, Mircea Motrici, cunoscut mai 
ales ca prozator, reporter în presa scrisă și cea vorbită (corespondent 
la Radio România Actualități) își încearcă, ce-i drept cu suficiente 
rețineri, lira. După ce a publicat 7 cărți de proză scurtă și reportaje din 
Japonia și până la Muntele Athos cu o escală mai lungă în Bucovina 
de nord, este tentat de muze și păcătuiește scriind „Aripile / s-au oprit / 
la ușa / uitării / ...” (Vârtej, p. 41) sau „Pleacă vecinii / unul câte unul / 
Noaptea / ține / mugurii închiși” (Roata vieții, p.78). Mircea Motrici, 
parcă din teama de a nu vorbi prea mult în poezie, cade în cealaltă 
extremă, lasă prea multe spații albe, ca să poată vorbi necuvintele. Este 
și aceasta o „tehnică” de a scrie poezie. Poate că o mai mare încredere 
în posibilitățile sale lirice îl va ajuta ca în următoarea carte să aibă 
mai mult curaj. Merită!

Emilian Marcu - „Convorbiri Literare”, Iași, 2004
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Tablouri în mişcare

Poemele din Parabola stâncii (Grup editorial Crai nou. 
Muşatinii. Bucovina viitoare, 2003) pot fi considerate expresia orfică a 
dezrădăcinării, cu trimitere la acel jelui-m-aș și n-am cui ce mai plutește, 
încă, precum un duh al apelor și al văzduhurilor, peste munţii ciuntiţi 
de poezie și de codri ai zilelor noastre.

Mircea Motrici nu este un tradiţionalist, dar a păstrat, din 
profesiunea de credinţă a poeţilor grupaţi în numele acestui curent 
literar, sentimentul sacralităţii, îndeobște atribuit ţărânii pe care o calci, 
aerului pe care îl respiri, și, mai ales, veșniciei care încă mai înnobilează, 
cu luciri de fată morgana, satul românesc.

Stânca din titlu este o expresie a durabilitaţii, a eternităţii, poate, 
a spaţiului unic și pur către care tinde, în arcuirea lui peste timp, orice 
demers liric: Fiecare / poem / alege / poetul / precum izvorul / care-și 
caută stâncile (Poiana ochilor, p.121), deci actul de creaţie înseamnă 
opţiune, numai că poezia, cu fărâma ei de dumnezeire, vine de undeva, 
de dincolo de percepţia umană, ca o realitate imanentă, înzestrată cu 
voinţa proprie de a-și alege receptacolul. Poetul dă numai glas la ceea 
ce i se trimite din atemporal, el este un purtător de mesaj, asa cum 
sunt stâncile alese și dăltuite de izvorul primordial, cauzalitate și scop 
în egală măsură.

Durabile în memoria poetică sunt tablourile în mișcare, adunând 
elemente de decor cu simbol clar precizat, topit apoi, ca tema unei 
simfonii, în construcţii muzicale ce repetă fraza iniţială, schimbându-i 
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conotaţiile, până la intrarea în sfera esenţei pure a gândirii. Un răsărit 
de soare pe Oadeci, pădurea și depărtările Sucevei, casa bunicilor, caii 
zburând peste porţi, toate aceste elemente pașnice și aproape idilice își 
transferă sensurile din concret în abstract, pentru a da glas răscolitoarei 
nostalgii: Să cred că / mă aud / chemat / în largul / unei clipe (Într-o zi, p. 9).

Parabola stâncii este o carte zămislită din nostalgia trecerii 
ireversibile a timpului, nelipsită ca temă din veacurile de poezie a lumii, 
pentru că nimeni nu măsoară mai bine rostogolirea clipelor în neant ca 
imaginaţia poetică, și Mircea Motrici nu avea cum să scape de obsesia 
capcanei temporale în care intrăm încă de la naștere, cu un fel de sfinţenie 
a fricii care ne înnobilează: Am ars / pe altare de priviri / Candela / 
chemării / mai pâlpâie (Ecou, p.13).

În câmpul semantic al timpului intră sintagme ocolitoare, copaci 
obosiţi / de / povara anilor, cumpăna vremii, icoana timpului, captura 
timpului, dar și construcţii metaforice purtătoare de încărcătură 
afectivă: Timpul / se stinge / ca o lumânare / fără sevă ( Lacrima cerului, 
p. 55). Spaima extincţiei este dublată de un stânjenitor sentiment al 
pierderii capacităţii de a cunoaște, de a vibra la elementele supuse 
câmpului nostru perceptiv: Timpul / aleargă / și ne lasă/în urmă / cu 
poveri / nedorite (Templu, p. 55-56).

Maturitatea biologică, dar și cea artistică, filtrează elementele 
spaţio-temporale, reconstruind un univers paralel, suprapus celui 
real și cufundat în aduceri-aminte și tăcere ca paliative pentru rănile 
din sufletul ce refuză îmbătrânirea. Case triste, uliţe prăfuite, vecini 
care se mută în cimitirul de pe deal, ferecându-și viaţa trăită cu lacăte 
de necuvânt, un hotar veșnic mișcător la graniţa dintre lumea viului 
palpabil și cea evanescentă, cu sfânt miros de viorele și toporași din 
pădurile amintirii: Să aștern / dorul / pe crestele / unde / viorelele / și /  
toporașii / în clinchetele lor / seamănă / neuitarea (Într-o zi, p. 9).

Gesturile poetului vin de departe, cu solemnitatea aproape uitată 
a ritualurilor străvechi, și implică intrarea au ralenti în spaţiul sacralizat. 
Se deschid uși, se conturează poteci și uliţe, sclipesc ferestre ca niște 
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ochi bătrâni de licurici, se ridică pleoapa amintirii: Deschid poarta spre 
orizont / pleoapa amintirii se ridică / de pe streașină picură boabe / de rouă 
pe prispa crăpată [...]Chemările sunt înăbușite / într-un lacăt / Tăcerea se 
rostogolește / spre grădină (Căutare, p. 16).

Rupt pentru totdeauna de sat ca fiinţă socială, poetul supercivilizat 
în zarva orașului are mânieri romantice și un acut sentiment al alienării, 
repede molcomite de o sfătoșenie tipic moldavă, în care resemnarea, 
conștiinţa inutilităţii oricărei revolte și acel blajin de veacuri șăzi ghinișor, 
tăti trec, par a musti înţelept în fiecare poem: Razele șterg pe frunte / 
muntele / Vârfuri de brazi / desenând pe cer / chipuri de îngeri / Gând 
înflorind în cupe de brândușă / învelite în priviri fugare / Unde sunt / 
Olimpiadele / pentru întrecerile / sensibilităţii? (Septembrie, p.18). 

Peisajul intră în suflet pentru a se îmbogăţi proteic, într-o gestică 
șlefuită până la perfecţiunea dincolo de care nu mai e decât neantul și 
un nou început: Stânca / în neclintirea / apei / Vulcan blând / ţâșnind 
din / piramida / amăgitoare a / veșniciei / pe altarul mării: / Lumina 
(Lumină, p. 29).

Tablourile în mișcare, înfăţișate de Mircea Motrici, au ceva 
din delicateţea poemelor Magdei Isanos, prin apelul la lumină, prin 
obsesia transparenţei și printr-o incredibilă (nu desuetă!) francheţe a 
exprimării propriei trăiri: Niciodată / n-am primit / darul pe care / l-am 
oferit / Sunt bob de / rouă / În căutarea / privirii / Aștept / dimineaţa / 
respirând / prin / vârful degetelor (Așteptare, p. 28). Dragostea, ca temă 
poetică, departe de a fi suspectată de autocenzură, la nivelul expresiei 
artistice, împrumută diafanul parfumului de brândușă, culorile stinse 
ale toamnei târzii și fragilitatea bobului de rouă, prin aceste imagini 
Mircea Motrici apropiindu-se cumva de poeţii din câmpia Bărăganului: 
Gheorghe Istrate, poate și Ion Gheorghe, sigur Nicolai Tăicuţu: A venit / 
m-a atins / mi-a lăsat / o șoaptă / Pe mugurii ei / am găsit în / zori / scrise 
cu rouă / versurile / depărtării (Atingere, p. 33).

Dragostea arde mocnit, mai mult sugerată, decât clamată cu 
violenta nonșalanţă a poeziei tinere de azi, și amintește izbitor de 



195

Pecetea stelară

modul de abordare a sentimentului într-un roman tulburător și, din 
păcate, aproape uitat, Adela, de G. Ibrăileanu: În amurg / se împletesc / 
vocale din / șoapte de / iubire / Le aștept / în locul / unde tăcerile / se strigă 
/ arzând ( Ardere, p.34).

Deprinderea reportajului, observarea atentă a oamenilor și a 
locurilor au fost întotdeauna însoţite, la Mircea Motrici, de o anume 
duioșie, de neconceput parcă în epoca sastisiţilor de informaţii și 
malformaţii ingurgitate docil de pe network. Cine mai crede azi în firul 
de iarbă, în tăcerea temeliilor și în adierea blajină a dojenii din codrii 
verzi de brad? Câte un poet, venit să binecuvânteze târzii ceasuri de 
lectură adevărată. Îndepărtat / de cuvinte / cu seninătatea / arzând / sub 
clopotul / cu limba mută / unde vântul / s-a înecat / cu tăcerea / temeliilor 
(La taifas, p.46-47) el, pierdutul în spaţiul urban, unde frazele orașului / 
bătute în cuie pe acoperișul vremii / clatină poemele / risipindu-le (Ritm 
cotidian, p.88-89), scrie despre munţi și stânci uitate între ape, despre 
suflet și ceasuri de tihnă, despre pâine (...O pâine părăsită / o pâine 
proaspătă încă / lângă o alee de asfalt aburind – Cursă lungă, p. 108), cu 
o profunzime și cu o lipsă de emfază derutante: uliţa / copilăriei / pe o 
/ rază / de / Luceafăr / vestea / reîntoarcerii / din / Ţinuturile Nordice // 
Reîntoarcerea / așteaptă / dincolo / de / gardul / cu  / sârmă / ghimpată 
(Reîntoarcerea zimbrilor, p. 118).

Valeria Manta-Tăicuțu - „Axioma”
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Lumină de șoapte

Bună dimineața
Și bine-ai venit
între anotimpuri
să-mi aduci
colinde în prag
de sărbători.

Bună dimineața
în lumină de șoapte
amplificate de tăcerea
din jur.

Arc pe o undă
ocolită de un nor alb
proptit de asfințit.

Bună dimineața
în revărsare de
blândețe mângâietoare
adusă de un glas suav
pe cerul orei
ce cântărește așteptarea.
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Bună dimineața
privire ce te scalzi
în plecarea nopții 
îmbrățișând ziua
cu porniri îngemănate
în zborul cocorilor
ce rostogolesc
soarele cu
aripile mișcătoare
spre vârful bradului
pleșuv.

Bună dimineața
și bine-ai venit
între anotimpuri
nuntind noul an.

Bună dimineața!
Suceava, 14.12.2006
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Prăbușire

Cineva
s-a jucat
cu cei dragi mie
dăruindu-le
o veste
cu spini

Cineva
s-a jucat
cu inima mea
într-un moment
de cădere

S-a bucurat
aruncând cu tristețe

Cineva
a vrut
să mă doboare
mai rău decât boala
iar cavalerii vorbelor
s-au grăbit să dea
anunțuri de condoleanțe
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Cineva
a dorit
să mă iubească mai mult

M-au înviat
familia, prietenii, cunoscuții

Abia atunci când ajungi
cu gândul la capătul vieții
simți cât de minunată
a fost
trăirea cu cei dragi

Cineva
s-a jucat cu vorbele
Și ce dacă?!

Suceava, 23.09.2006
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Lacrima de taină

Vin dintr-un pustiu
unde am fost
să-mi caut prietenii
pe unii i-am găsit
pe alții, nu

În căutarea mea
am primit gesturi mari
de iubire creștină

Vin pe o cărare
cu brumă presărată
cu tăcerea muntelui învins
de un cutremur brusc

M-a strigat așteptarea
tatei aflat în prag
de nouă decenii de viață
iar mama din cer
mi-a deschis ochii
cu mângâierile ei

Vin mânat de o ocrotire
sfântă înălțată în hora
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polileului pentru a-mi
continua rostul pe pământ

Vin încet, încet
după un popas al
neputinței...

M-au scos la mal
din albia înghețată
cei dragi
fiecare după puterea 
lacrimei de taină
O comoară ce umple
golurile unui timp
atârnat de firul
de păianjen împletit
în cumpăna unei
fântâni părăsite

Vin cu flori de gând
în fiecare dimineață
să le ofer trecătorilor grăbiți
prin aceste cuvinte

Vin dintr-un pustiu
unde am fost să-mi caut
prietenii
Pe unii i-am găsit
pe alții, nu

11.11.2006
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Zbor

În somnul dimineții
dorul urcă
spre muguri timizi

Dansul tainic
cerne lumina privirilor

Ziua se așează
pe cercurile copacilor
mângâind nervurile calendarelor 

Zvâcnirea renaște
spre zborul călătorului obosit

Îmbrățișare din cuib
de petale unde aripile
ating craterul
acoperit de un nor
în goană unde se
odihnește
un porumbel alb
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Focul gândului
alunecă
în murmur

În somnul dimineții
dorul urcă... 
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Poarta copilăriei

În alergarea sufletului
prin ogradă
caut chipul mamei

Vin pașii încetiniți
ai tatei
în semn de scuză

În alergarea sufletului
spre poarta copilăriei
caut ochii mamei

Vine aplecarea tatei
obosit de bulgărele vieții
ce se rostogolește încet,
încet
spre sută

În alergarea clipei
caut vorbele mamei
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Vine tăcerea tatei
când mă 
privește prelung

În alergarea anotimpurilor
caut ușa deschisă
a casei

Vine tata 
cu cheia ruginită

În alergarea căutărilor
mă opresc
la fusul încremenit
în furcă.

Mâinile tatei
nu-și găsesc
astâmpărul

În alergarea gesturilor
nici o
adiere

Tata stă proptit în prag
neștiind
ce să spună

Un ac
a rămas
înfipt în pernița
din cui
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Păianjenii se leagănă-n covată
și se ascund în cuptor

Tata merge spre grajd...

Scârțăie poarta... 
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Căutări

Pe caldarâmul fără zăpadă
statornicia trădată
caută noaptea liniștii

Inimă pentru jucării
Decembrie înfrânt pe jumătate
Zori
îndepărtați în valuri

Cântecul vine din tăcere
catedrală a speranței
Frâu cu licoare
Incertitudine
dansând
pe macazul zilei
topit în căutări timide.
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Aripi

În frig
gândești proaspăt
căutând
aripi fierbinți
în 
gesturi
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Candela Părintelui Maloș

Viața se rostogolește pe asfalt
ca o monedă stălucitoare

În oglinda cerului
viața se rostogolește pe asfalt

Clipa înghite amurgul grăbit
de o stea căzătoare

Pe mormânt
rugăciunea
ține loc
de îmbrățișare

Viața se rostogolește pe asfalt
dorul se ține scai
de crucea singuratică 

De sub streașină
picură în curtea bisericii
petalele neuitării
iar lumănările ard
în candela iubirii 



213

Pecetea stelară

Valsare

Risipire a gândului
Palmele văilor mângâie
norii lăptoși

Valsare de priviri
pe 
crengi
de brad.



Mircea Motrici

214

Tăcere

În casă
ora e închisă

Șiragul de amintiri
încurcă limbile ceasului

Cucul din colivie
picură tăcere pe foaia albă. 
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Oglinda

Oglinda frunzei
în nările văilor
trudind
urcușul spre vârful muntelui

Așteptare de-o șchioapă
pe buturuga
cu ultimul popas
al anotimpului.
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Nervuri

Te mângâi
azi
cu privirea atârnată de un zâmbet
rostogolit pe nervurile timpului

Clipă culcată pe o aripă
a inimii ce așteaptă
adierea speranței
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Vârtej

Geana
acului
mic
al 
ceasornicului
toarce
fiecare 
zori de zi

În 
vârtejul 
aerului
pașii
urcă și 
coboară 
scările casei 
de piatră
unde
picăturile de ceară 
numără
orele
de 
rugăciune
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în voalul 
umbrei
ce se mișcă
încet, încet
pe pereţii
ce sprijină
oftarea înfrântă
de
porniri. 
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Arc

Ard macii roșii
pe câmpul cu stele

Rădăcinile apei
trimit unduiri
pe arcușul urcușului
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Șoapte

Un pian pe o petală de floare
de colț
absoarbe adâncurile
cu ecoul clipei
în ropot de roți

Alergare pe clape
în prag de seară
cu armonii de gând

Pe linie
în viteză
trece trenul de vară
înspre Constanța

Vreau să-l opresc
într-o gară atârnată
de cerul ochilor
din care picură șoapte
de melancolie
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Petale albe

Vocea
călătorului 
umple
valea largă
a
cerului

Pe
creasta zilei
dintr-un cufăr
legănat
de
puterea vieţii
răsar
anii înfloriţi
în
alai
de
drumuri
și 
popasuri

Un
sfeșnic
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ţine în braţe
firul
de
trandafir

Se 
deschid
petalele albe
să sprijine
trei
decenii 
în doi

Cuvintele
șoptite
cad
pe
razele
ce
așteaptă
zborul
rândunicii

Vocea
călătorului
umple
valea largă
a 
cerului. 

Suceava, 04.03.2007
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Clipa uitată

Priveam peste munte
colindând cărările
cu mușchi de mătase

Dorul de liniște
veghează spre aștri
vulcanul stins sângerează

Vântul adie sub aripa sfântă

Dangătul unui clopot
mai îngână clipa uitată
în toiege de ceară
unde lumina se scaldă
pe ape visând
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Plutirea amintirilor

Ogorul înflorea
pe o coajă de ou

Dintr-o vioară
zburau amintiri

Pe focul aprins
se rostgoleau gâduri uitate

Într-o călimară
cuvintele așteptau răsăritul

Într-o poiană
basmaua mamei era purtată
de caii albi
aflați în goană
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Regăsire
lui Florin Piersic

Cerul albastru
îmbrățișa
lumea satului
adunată
în pragul amiezii

În biserică
liniștea
domnea
în
luminișul stranei

Pădurea
fremăta
trimițând
aplauze
actorilor
din
privirile
oamenilor

În biserică 
îngerii 
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ocroteau pașii
celor doi
rămași 
singuri
în
universul
divin

Sărbătoarea 
umplea
depărtările

În biserică
pluteau
stângăcii
fără cuvinte

Copiii 
își priveau
părinţii
jucând
într-un 
film real

În biserică
El și Ea
prinși de mână
se opresc
în faţa
Icoanei
Maicii Domnului
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Gazde și oaspeţi
își
strigau bucuria
întâlnirii

În biserică 
sunt
chemaţi
anii
tinereţii

Stejarul
bătrân
admira
scena

În biserică
praporii
străjuiau
clipa tăcerii

Soarele
înflorea
cu
buchete
de 
raze

În biserică
ochii sfinţilor
mângâiau
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ruga
celor doi

Vacarmul
se 
stinge
încet, încet

În biserică
Ea și El
îngenunchează

Artiștii
urcă
în  
autocar

În biserică
frunţile lor 
se înalţă
spre boltă

Ușa
mașinii
rămâne
deschisă

În biserică
cei doi
cu greu
părăsesc 
regăsirea



229

Pecetea stelară

sub 
semnul
crucii

Marele
actor
este
primit
cu
urale

În biserică
rămân
lacrimile
de 
părinţi

Popas
la
Stupca
cu
revărsare
din
poiana
copilăriei
unde
hoinărea
cu
tatăl

Acum 
ar vrea 
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s-alerge
ca altădată
printre
stoguri și brazi

S-ajungă
la izvorul
unde veneau
căprioarele
și cerbul 
acela 
cu multe
raze

S-asculte
încă o dată
acasă
Balada
Balada iubirii
Balada regăsirii

Cerul albastru
îmbrăţișa
lumea satului
adunată
în pragul amiezii

În biserică
liniștea
domnea
în 
luminișul stranei
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Sărbătoare

Duminică
în zbor de porumbei
cântând la o orgă de lumină
în simfonia pădurii seculare
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Dor

Duc dorul
cu o caleașcă 
din povești

Cu grijă să nu
răstoarne amintirea

Duc dorul cu
Carul Mare
cu grijă să nu alunece visele
să nu pierd speranța
din ziua când
va înflori iar
via de la poartă
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La rădăcini

Vinul
din jarul
focului
umple venele
nervură
cu 
dantelării
în 
coaja
ce învelește
gândul
la rădăcini
de mușchi
înfloriți
în scorbura
stejarului.
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Ecou

Nu te-am găsit
și atunci ți-am lăsat un vers
pe ușă

În fiecare dimineață
privirile vor căuta chipul
întrupat în vocale
iar ecoul camerei goale
va prelungi așteptarea



235

Pecetea stelară

Taină

Taina timpului e ascunsă
într-o casetă ruginită
aruncată în podul casei

Pe fundul ei
file îngălbenite
și plicuri în roz
ce așteaptă privirile stăpânilor
porniți demult 
pe drumul stelar 
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Comori

În cuibul de pești
comorile adâncurilor aștern veacurile
unul
după
altul

Sub aripa lunii
în cântecul mării
pescarii își cârpesc năvoadele
împletind lumina de corali 
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Arabesc

Caut pe cineva
în gest slăvind timpul
trăind clipa asemeni pescărușului
nins cu libertatea mării
ținând în frâu visul
din poiana inimii 
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Cavalcada

Clipă cu năframa
de borangic

Stigăt de cocor
în vuietul străzii

Topire pe buzele florilor

Buchet de cuvânt rostit
în cavalcada timpului
ce alunecă spre amurgul
înfrânt de trăirile proaspete
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Flori de Paști

Vreascurile
pe micul prag al albiei
torc izvorul limpede

Rădăcinile salvează anotimpul
În trupul copacilor
cu solzi netezi

Rugii ascund spinii

Flori de Paști
în tabloul ce respiră
din covorul unde
se ascund licuricii

Petale în alai
pe buturuga uriașă din poiană
deschid poarta liniștii
și a visului

Vis pe
cărarea amurgului 
ACASĂ.
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Unduiri

Dulapul cel vechi
fredona unduiri

Cuvintele alergau
dintr-un colț în altul
căutând libertatea zborului.
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Jumătăți

Pe văi adânci
norii lăptoși legănau
două jumătăți de iubire

Amintirile nopții
țineau strâns partea mea

Două jumătăți de iubire
se priveau în ochi
îmbrățișându-se în oglinda clipei
și cereau îndurare
ca timpul să se oprească
pe rafturile cu flori

Două jumătăți de iubire
cu aripi spre zori
ascunse într-o șoaptă
lăsau mângâierile în alai
plutind sub cupola petalelor
ce-și pregăteau roua
pentru a presăra ora rotundă
a inimii 
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Două jumătăți de iubire
se strigă pe o rază a dimineții

le aude cineva?
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Închinare
Arhim. Dionisie Udișteanu

A fost cuvântul
atins cu aripa inimii
prelungind viața
alergând spre
sensibilitatea oamenilor
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Alergare

Depărtările vin
pe pleoapele dorului

Mantia amintirii scutură visele

Pornire călătoare
gata să se ascundă
în norul alb
ce mângâie privirile.

O rază dansează
în ciobul oalei de lut
ce străjuie hatul

Plugul a adormit
torcând inele de rugină
sub câteva uscături crăpate

Scârțâie ușa grajdului
cu ecou în grădină

Ora amiezii este palidă
fără jocul copilăriei.
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Valuri

Sita cerne amintiri
pe fereastra spartă.

Liniștea trimite valuri adânci
pe grinzile încovoiate

Pași trecători
închiși într-o clipă
fără uitare.
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Punte

Liliecii îmblânzesc întunericul

Un strigăt de pasăre
se topește în ochii cerului

Punte a privirii
netezând stropii pe
cuvintele abrupte
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Dans

Cândva am trecut pe strada
cu pompe funebre

Licărea doar candela
ce a oprit gestul frânt

Merii dansau în noapte
cu zâmbete nuntind
spre voalul zorilor.

Cândva am trecut pe strada
cu pompe funebre

Petale albe în seva trupului
unde atingerile au deschis
obloanele

Doar cuvântul așteaptă
urcușul pe silabele fredonând 
cântecul speranței

Cândva am trecut pe strada
cu pompe funebre.
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Vals

Visul alunecă
în miresme 

Lampadare 
în iureșul jocului
din noapte

Umbre pitite
în leagănul clipei

Blândă chemare
în plutirea lumânării

Valsare spre ziua
de mâine
când privirile
vor bate la porți ferecate

Cad în somnul fântânilor
șoapte aprinse pe buze

Prospețime fugară
Culeasă pe arcul orei cu arcuș 
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Inele de piatră

Urc în mișcarea norilor

În parc se aude fanfara

Pe creste cascadele
toarnă petale în albia
unde se scaldă clipa

Stâncile au limpezit zările

Ecoul tremură la
șoapte de iubire

În parc
se aude fanfara

Orașul
e plin
de nunți

Visele se toarnă în temelii
pe o stradă ce urcă spre cer 
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Așteptarea se împrăștie
ca șuieratul locomotivei
de la barieră

Doar o păpădie stingheră
stea a vremelniciei
călătorește pe cer

Orașul e plin 
de nunți

Pe simeze
rătăcesc culorile
în îmbrățișarea luminii

Secundele grăbesc
amurgul zilei

Tăcere 
pe caldarâm

Țâșnesc nori zdrențăroși 
gata să ude
plecările

Alaiurile se mută în noapte
iar drumul șerpuiește
alunecând odată cu dorința
reîntoarcerii

Orașul e plin
de nunți... 
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Stejarul obosit

Lacrimile
întrerup adierile
peste
crucile cimitirului

Florile
străjuiesc
rădăcinile
forfecate
de 
timp

Clopotniţa
cu un
cuib de cucuvea
leagă
generaţiile
numărând
fiecare
popas veșnic
în buchet
de
lumânări
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Glasul
de 
clopot dogit
atinge
tăcerea

Temelii
crăpate
pe
malul
frânt

Viaţa
în cumpănă
mângâiată
de
izvorul
din
scorbura 
stejarului

Obosite
în hotarul
pădurii
lacrimile
întrerup adierile
peste
crucile cimitirului.

Corlata,
10 februarie 2007
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Uși încremenite

Ușile
stau
încremenite
în 
amintiri

Focul
dorului
urcă
spre porţile
cerului
într-un 
februarie
ajuns
în
calendarul
primăverii

Doar
grădina
are
punți
spre
coama pădurii



Mircea Motrici

254

În 
ogradă
trei câini mari,
trei mici
și o pisică
își caută
stăpânii
plecaţi 
pe 
raza
amurgului

Ușile
rămân
încremenite
în  
amintiri.

Corlata, 10 februarie 2007
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Dar

Inima muntelui
între pietre zvâcnind
la poalele brazilor

Timpul uitat la rădăcina bisericii
ocrotind sfintele moaște

Mărgelele de conuri 
seamănă semințe
zâmbind

Dar 
de
râvnire
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Respirație

Târziu
pe drumul 
de 
stele
Tăcerea
se rostogolește
în cerc
înspre 
veșnicie

Roți
de
flori nuntind 

Brâuri 
ruginii
învelind
fruntea văilor

respiraţie 
a livezilor
valuri 
ce bat



257

Pecetea stelară

în
cercurile copacilor

orele 
respirând alinarea
printre fuse orare

Târziu
pe drumul 
de 
stele
Tăcerea
se rostogolește
în cerc
înspre 
veșnicie
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Candelă

Să stropești în suflet
cu gesturi călătorind pe muguri
alunecând în craterul palmei
ce ține aproape
izvorul zborului

Să stropești în suflet
cu priviri din candela ce luminează
cu mângâieri line
coama ierbii cerului
unde visul zburdă
pe nori albi

Să stropești în suflet cu boabe
de polen din luminiș

Hotar cu violete
zâmbind pe cărarea ce alunecă
spre malul apei 
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Vizită

Azi noapte
mama
bucuroasă
a sosit
grăbită în
pragul casei

A venit
să-și ia 
câteva haine
uitate
în dulapul
de zestre

A alergat
apoi prin
camere
să vadă
dacă nu
lipsește ceva

Am vrut
s-o opresc
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s-o mângâi
să-mi stingă 
dorul de ea
dar mi-a spus
că pleacă
să mâne
vacile de la car
spre ogorul
Soarelui

Azi noapte
mama
a
venit acasă. 
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Regina nopții

Cărbunii se topesc
asemeni gândului

Pâlpâie
luminile câmpului

Regina nopții defilează
îmblânzind întunericul

Crește plutirea orei
spre marea
fără cuvinte

Cărbunii se topesc
asemeni gândului
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Murmur

Am luat un fir
din foșnetul neauzit
al florilor clădite în etaje
de lemn

L-am purtat 
asemeni trenurilor 
ce vin și pleacă

L-am ținut ascuns
în albia aleii
pentru a lumina
valea

Am luat un fir
și l-am așezat în candelă
să prelungească scara
spre cer

Lacrimile de ceară
statornicesc secunda
în oglindă
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Jocul aleargă
pe rama unei fotografii

Am luat un fir
din zâmbetul florilor
și murmurul dimineții

Am cules un fir
din împletirea clipelor
și aștern voal spre dansul
focului mocnit ce așteaptă
chemarea



Mircea Motrici

264

Norii negri

Moartea a venit ca o glumă
jucându-se în orele nopții
cu fluturii

Plecând și venind
pe fire de păianjen
în arterele inimii

Moartea a venit la ospățul durerii

Norul negru
călător spre zori
a luat cu el și
ultima picătură de viață

Moartea și noaptea
au venit ca o glumă
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Ghiocei de ianuarie

Pe tăpșanul
satului
vântul leagănă
găleata fântânii
în jocul luminii

Razele
mângâie
 câmpurile goale 
ce odihnesc
în somnul zilei

În grădină
ghioceii de ianuarie
răstoarnă
anotimpurile

Cumpăna
scârţâie
în foșnetul
stufului
cu
rădăcini
în izvorul sărat
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Doar
coliba paznicului
are ușa deschisă
așteptând
grădinarii
să lege
visurile trecătorilor
pe cărarea
de la Sărărie
ce duce
spre
lunca Sucevei
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Fereastra timpului

Pe apa râului
în noapte
aș vrea să iau ceva
din tăcerea ce
mângâie pietrele

În poaiana muntelui
aș dori să cântăresc
roua zorilor

Să culeg doar amintirile
păzite de doi brazi falnici

Pe o punte
aș dori să aduc zările binelui
pe fereastra timpului
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Toamnă

Timpul bate în cercurile copacilor
pe un tăpșan
iarba încă verde ține
toamna în loc...

Odihna anotimpului
la poalele pădurii

Care scârțâind
pe valurile câmpului obosit
pe un tăpșan
iarba încă verde
ține toamna în loc... 
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Atingere

Aripa tinereții
atinge stelele

Vulturii trag linii
spre înaltul cerului

În vene curg
orele zorilor

Pe un mugure
orizontul are sclipiri
de raze

Aripa tinereții atinge
obrajii mamei
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Glasuri

Înălțimi liturgice
pe aripi de înger

Icoană varsă o lacrimă pe 
altarul sufletului obosit

Liniște duhovnicească
izvor din pocal

Arpegii la strană
glasuri din tulnic

Bucurie ascunsă
în umbra crucii

Ușa bisericii se închide
se deschide
se închide
se deschide
și pe covor călătoresc
generațiile
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Rădăcini

E vremea când
ne mor părinții
lăsând ograda pustie

Liniștea coace dorul
într-un culcuș
în grădină
sub hambarul gol

Nu mai scârțâie portița
de la fântână
iar mugetul vacii
a rămas înecat în găleată

Umbra obosită
e tot mai deasă
sub streașina ruginită a casei
ramurile urcă haotic
spre hornul
ce stă gata să cadă
la primul vânt

E vremea când ne mor părinții
lăsând ograda pustie
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Arcuș

Văile se leagănă
pe râu

Turla ține năframa obcinii
într-o adiere plană

Pe cerdacul pădurii
hora arcușului
ține viorile la
poala muntelui
cu creste jucăușe
în goana norilor

Văile se leagănă
pe râu
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Așteptând

Roua mocnește în muguri
așteptând primăvara

Lacrima mamei
învinge uitarea
pe câmp dansează cercurile
de căldură

Lacrima mamei
învinge timpul rămas

Floarea inimii ține
Lumânarea veșnică

Lacrima mamei
pe masa gândului
torcând veșnicia
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În urmă a rămas

Focul a ajuns mocnit

În urmă a rămas viața
la intersecții
sau în praguri
de case

Cenușa își caută culcușul
în hotarele
unui timp al strălucirii

Focul a ajuns mocnit

În urmă a rămas viața
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Cu tăceri

Fântâna cu iluzii
s-a umplut de tăceri

Pietrele adună mușchi subțiri

Din când în când
cumpăna leagănă ciutura goală

O pasăre dă târcoale mișcării

Fântâna s-a umplut cu tăcere
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Bogăție nesfârșită

Caut să deschid ușile
Palatului cu prieteni
pentru a face lumea mai bună
îmblânzind răul ce călătorește 
nestingherit printre noi

Caut să deschid ușile
Palatului cu prieteni
pentru a semăna iubire
între oameni

Bogăţie nesfârșită
pe cerul veșniciei

22.07.2006
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Timpul noii vieți

Timpul rămas mă sfâșie
îl îmblânzește uneori
raza ce cade pe frunza
cu rouă scăldată în 
cântecul nocturn de mierlă

Timpul rămas
o speranţă
o cunună de mulţumiri
pentru cei ce nu m-au uitat
și m-au scos din prăbușire

Timpul rămas
brăzdat cu blândeţea
melancoliei de cursă lungă

Cluj-Napoca, 22.07.2006
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Mușcătura de șarpe

Sub bolta viei din ogradă
gândurile negre mă rod
ca un vierme ce defilează
prin mărul copt

Ecoul găleţii din fântână
se topește în palma tatei

Aici va fi
ultimul popas al durerii

Sub bolta viei 
gândurile 
ca o mușcătură de șarpe.

22.07.2006
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Așteptând lumina

Gerul se rostogolește în 
venele înfrânte de bătălia tunetelor
pe o scară
șoaptele nu mai au vlagă

Primăvara este departe
zbuciumul e aproape

Curcubeul stă ascuns
după norii negri
așteptând lumina

22.07.2006



Mircea Motrici

280

Pentru a intra în copilărie

Am intrat în șură să mă mai scald
o dată
în fâneţele noastre
aduse de tata
acasă

Am călcat
apoi
la capătul ogorului
în colbul încins al drumului
pentru a intra în copilărie

Am privit cu dor în amurg
întinderea satului
dorind îmbrăţișarea veșnică

Udești, 27.07.2006
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Sub bolta clopotelor

Un fulg se lovește de zid
asemeni gândului

Un portret de mitropolit al Bucovinei
scos la lumină
dintr-un ungher
își caută veacul

În curtea mănăstirii
nucul pe rod
în bătaia vântului
așteaptă toamna

Se ofilesc trăirile
sub bolta clopotului
gata să bată

M-rea Dragomirna, 31.07.2006
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Urcuș

Fiecare cuvânt

Fiecare semn

Fiecare telefon
ce se îndreaptă spre mine
îmi șterg lacrimile
ce picură în adierea speranţei

Gesturi gingașe
cu urcuș de Duminică
dintr-o cădere bruscă
rămasă acum în urmă

Pârtie în plină vară
ţinută de braţele
celor dragi
pentru a regăsi
strălucirea vieţii printre prieteni
printre oameni

Suceava, 06.08.2006
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Dragomirna

Lacul din preajma mormintelor
ocrotește chipul de mireasă
al mănăstirii.

În apă
se scaldă
privirile

Cascada măsoară
orele cetăţii unde
viaţa pâlpâie
sub Drumul Crucii

Ceasloavele bătrâne aduc
vorbele sfinţilor

În turla bisericii
tăcerea veghează nesfârșită
peste generaţii 

Mănăstirea Dragomirna, 11.08.2006
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Clipe de regăsire

Secerișul gândurilor
e în toi

Tristeţea îngenunchează
încet, încet
la margine de lan

Bătăile de toacă
cheamă la slujbă

Într-un pocal
se așează uitarea

Îmbrăţișarea icoanelor
oprește alunecarea

Cântecul liturgic
balsam al clipei
de regăsire

Mănăstirea Dragomirna, 11.08.2006
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Ultima rază a amurgului 

Pietrele împletite pe cărare
îndeamnă pașii
spre foșnetul brazilor

Pe tăpșan mai licăresc
lumânări la rădăcini
de cruci unde
odihnesc obști întregi
de monahi și monahii
 ce s-au mutat într-o
speranţa a veșniciei

Pe o bancă pustie
cineva a lăsat
o candelă
pentru ultima rază
a amurgului

Mănăstirea Dragomirna, 11.08.2006 
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Somnul mestecenilor

Ciutura de la fântână
admiră hora petalelor
din curte

O maică toarnă apă
la florile ce vor fi
așezate la icoana
Maicii Domnului
din biserică

Blândeţe în cuvinte
în gesturi
în pași

Mireasmă de vară

În somnul mestecenilor
coloanele de piatră
stăpânesc bolţile frumuseţii

Mănăstirea Dragomirna, 12.08.2006
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Chemarea străbunilor

Pietre de mormânt
și ghirlande de flori
călătorind spre cer

Peceţi pe brâul bisericii
în brațele cerdacului

Oameni îmbrăcând curtea
în smerenie
cu sobor întru înălţare

Chemarea strămoșilor
luminând clipa din vatra
statorniciei

Făclie purtată de oști
de îngeri
apărând temelia cu trupuri
de sfinţi

Mănăstirea înflorind în inimi
pe cărări presărate cu dor 
de popas



Mircea Motrici

288

Amurg spre marea sărbătoare
la Putna

Cunună a timpului
sub semnul Crucii
în streașina pădurii
de unde
picură nădejdea
împletirii cu anii ce vin

În zborul cailor
mantia iubirii

Mănăstirea Putna, 14.08.2006
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Poposesc albatroșii

La capătul aleii
poposesc albatroșii

Ceaţa se năruie
în neant

Caravana umbroasă
si-a rupt osia
într-o văgăună

Blândă e ora
reîntoarcerii

La capătul aleii
poposesc albatroșii

Suceava, 27.08.2006
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Pe umerii zorilor

Cureaua ce leagă roțile
s-a rupt

Bufnița de pe horn
se mută
la altă adresă

Pe burlanul șchiop
curg lacrimile cerului

Șuvoiul umple ograda
cu un cântec
de jale

Fumul casei aduce
o nouă rază
pe umerii zorilor 

Udești, 7.09.2006



291

Pecetea stelară

Ca o iederă

Jarul
urcă
în trup
ca o
iederă

Drumurile
se 
scufundă
într-o
oală învelită
în 
sârme ruginii

Căldura
geme
sub
gardul sprijinit
de o
umbră fugară

La foc
mocnit
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cărbunii
se sting
ca petalele
florilor
din
grădină

Scârţâie
poarta
în 
cornul ușii

Vocii grave
pe
prispa joasă

Jarul
urcă
în trup
ca o
iederă 
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Pași

Pășesc în biserica satului
să caut popasurile strămoșilor

Să găsesc în sfintele icoane
cuvintele lor limpezi
ale rugăciunii simple
chipurile blânde
pline de evlavie

Pășesc sub arcadă
unde mă însoțesc
lacrimile sfinților

În strană
îl zăresc pe tata

Prapurii și crucile veghează
mișcările oamenilor
și tăcerea ceremonioasă
a lumânărilor
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Caut un copil
care în urmă cu aproape cinci decenii
spunea Tatăl nostru în fața
Sfântului Altar

Priviri dragi
îmi aduc în dar
florile copilăriei
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Pustiul se macină

Am mai privit odată în urmă să văd cărarea ce intră în pădure.
Norii acopereau coama brazilor falnici.
Înlănțuire de crengile stufoase scăldate în verde crud.
Pașii cu greu se desprindeau de tăcerea locului.
Visare întreruptă de zborul unei păsări rătăcite pe fruntea clădirii.
Vechime la poarta grădinii.
Vocile nopții s-au pierdut pe fereastra zidului încins de căldura verii.
Drumul spre casă cerea ruperea frământărilor.
Mistuire la cumpăna inimii.
Cerul îmi lumina pornirile la intersecțiile noi
Putere pe jumătate ținută în lanțuri de cercuri frânte.
Apă lină cu jocuri amăgitoare.
Stâlpi la popas gata să-ți întindă o mână.
Glasuri de prieteni împletite în ani într-o punte a salvării.
Mângâiere spre clipa dureroasă ce nu se mai ternină.
Răsăritul e departe, apusul aproape.
Ruga din vetrele duhovnicești continuă.
Coliba copilăriei dansează pe văi.
Arcul amiezii stăpânește zarea.
Izvor tulburat de necunoscutul cascadelor.
Frâul ținut în cuvinte blânde la ceas de seară.
Pustiul se macină în gesturi.
Singuraătatea se pierde între uși paralele.
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Vulcanul se stinge lăsând așchii pe drum.
Stigăt de cerb sub stejarul scorburos.
Raze învelind rețâșnirea în viață.
Fir de normal aparent învingând fiecare zi.
Dar liturgic.
Coroană de mulțumiri în zori cu rouă arzând.
Am mai privit odată în urmă să văd cărarea ce intră în pădure.

Mănăstirea Putna, 15.08.2006
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Spre trecere

Hotarul clipei
se stinge mocnit

Geana vulcanului
trimite lavă
fierbinte în venele subțiri

Ghețarii sunt gata să pornească
la drum cu tentaculele întinse

Cortina e pregătită gata să cadă
peste spectacolul vieții

Ceața coboară în culcuș
de vultur

Razele se rotesc
ca un roi de albine

Matca se zbate să mai
privească o dată cum bat
acele obosite ale ceasornicului
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Un nor acoperă fereastra
dintre maluri

Ecoul e purtat pe brațe
de glasurile pădurii...

Tăcerea stă proptită
la intersecții

Podul e aproape rupt
gata să cadă

Pe câmpul întins
păsările zboară
spre umbra salvatoare

În palmele dealului
popasul veșnic așteaptă
pecetea stelară

Hotarul clipei
se stinge mocnit

Razele se rotesc
ca un roi de albine...
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Roata destinului

Roata
destinului
îngână viaţa

Între
două orizonturi
frunzele vibrează
a
teamă (neliniște)
plugul scoate
pe covorul zilei
cuvinte de iubire
cu multe vocale

Roata
destinului
îngână 
viaţa
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La mănăstirea Secu

Cântul liturgic te oprește în loc.
Armonia te învăluie în arcul bucuriei lăuntrice
Florile de pe cerdac zâmbesc în splendoarea zilei.
Dimineața în regal de duminică.

Roua se scaldă în razele plăpânde mângâiate de gând
Norii se ridică peste pădurile veșnice
Conuri de verde se îneacă în triluri de păsări
Zumzet de copii și ochiuri în trupul zidurilor
Ferestre din alte veacuri

O treaptă scârțâie sub povara pașilor unui călugăr grăbit spre slujbă
Valuri de voci umplă curtea mănăstirii
Oameni în mișcare
Universul unei lumi duhovnicești cu rânduieli alese
Chipuri în grabă sau popasul timpului
Timp într-o înălțare sfântă
Sfânt e locul ctitorit pe veci
Nume în cronica secolelor care au dus în palmă
Mesajul cazaniilor, lunina vetrei unde
Pleoapa zidului a stat de veghe
Punând stavilă tulburărilor de tot felul
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Ecou în zări sub clopot de cer
Vibrații pe întinderea frunzelor
Alergarea privirilor în poienile ce alunecă ca un voal
Spre supremația culorilor

Trupuri așezate cuminți
În Împărăția lui Dumnezeu
În memoria celor de azi străjuită din când în când
Cu lumânări și candele ce ard în noapte

Locul unde cărările urcă spre cer cu aripi de înger
29.08.2006
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Singurătatea clipei

Îngerii
închid porţile
mari ale
mănăstirii

Rămân
de veghe
candelele
din biserică
din chilii
și regina
nopţii

Liniștea ca
o împărăteasă
mângâia
zidurile roase
de veacuri.

Scârţâie o
ușă
în durerea
singurătăţii clipei
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Potolită
de
cuvinte de
folos
dintr-o
carte

Vine
vine 
o nouă
zi

DAR
ceresc
pentru
semănătorul
acestor
slove

Mănăstirea Dragomirna, 30.07.2006
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Hienele dansează

Hienele dansează
cu mantie de spini
Corpul se îndoaie
pe margine de prăpastie

Vulcanul mocnit
pe scări de păianjen
caută 
pălăria senină a 
cerului

Hienele dansează
cu mantie de spini

7 aprilie 2007 
în sâmbăta Sf. Paști
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Gândurile se sting

Gândurile 
se sting
unul câte unul
Amintirile
se zbat să rămână
în lumină
Prezentul s-a fixat
într-un cerc
din ce în ce mai mic
Speranţa zboară
pe adierea vântului
de primăvară
Gândurile se sting
unul câte unul

7 aprilie 2007
în sâmbăta Sf. Paști
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Ultima scrisoare

În 
tolba poștașului
a mai rămas
o scrisoare

Destinatarul
e plecat
să culeagă
boabe de rouă
printre stele
cu care
să topească
meteoriții

În 
drumul său
a uitat
să-și ia
râmas bun
de la unii
prieteni

Îi 
îmbrățișează acum
cu fiecare
rază a dimineții
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și le zâmbește
cu dor
în nopțile
cu lună

În 
tolba poștașului
a mai rămas
o scrisoare

O lacrimă uscată
ține loc
de timbru

Câteva cuvinte
își caută
stăpânul plecat
odată cu
balada trecătorilor
pe cărarea luminișului

În 
tolba poștașului
a mai rămas
o scrisoare

Destinatarul
a lăsat
poarta deschisă
așteptând
primăvara

Suceava, 2.11.2006
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Bradul şi fulgerul

„Am mai privit o dată în urmă să văd cărarea ce intră în pădure”

Citesc o dedicaţie scrisă simplu, grăbit: ,,Întru frumuseţea vieţii și 
a prieteniei, Mircea Motrici”, sub o copertă gardată de titlul Libertatea 
visului, care, ca pe întinderea unui afiș ce anunţă prin impozanta 
imagine a actorului un spectacol de succes, reporterul Bucovinei e 
surprins într-o maiestuoasă ipostază. Io Mircea, voievod de Udești, e 
în această imagine în toată alcătuirea lui: tinereţe îndrăzneaţă, libertate, 
echilibru, semeţie de cavaler. E una dintre cele mai izbutite fotografii din 
câte am văzut! Cu mâna stângă rezemată de coapsă, ca de un capitel, și 
cu dreapta parcă gata să tragă dintr-o teacă un paloș, în cămașă albă de 
neofit, scăldată în vecerniile Putnei ori în răsărituri de Athos ca într-o 
armură care nu se teme de zborul perfid al săgeţii, invincibil, Mircea 
Motrici sfidează Timpul.

„Un poet al reportajului”, Mircea Motrici, înainte de toate, a fost 
un apostol al rostirii. După vocea antecesorului său grăitor pe unde, 
„a vânătorului de fluturi” George Damian, dintru început vocea lui 
Motrici a fost inconfundabilă. Cu o altitudine de turn, reporterul nu 
avea nevoie de antenă, vorbea ca un tulnic − din munte în munte, 
tainele de departe aduse aproape deveneau chipuri, fresce pictate pe 
varul albastru al cerului moldav, „pe o undă ocolită de un nor alb 
proptit la asfinţit.”

A intrat timid în sacristiile scrisului, cu inocenţă, cu rară bună-
cuviinţă. Cum intră ucenicii imberbi sub patrafirul învăţătorilor 
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nevoitori, jumătate ascunși în singurătatea peșterilor, jumătate în iarna 
bărbilor îmbătrânite sub boabe de mir. 

Toate paginile lui stau sub semnul mirării; cuvintele-i se mișcă 
sub acest semn ca poporul de demult sub păzitorul stâlp de foc.

Ar fi putut scrie nenumărate pagini – după înregistrările 
pasionate și emoţionante la care a căznit –, cărţi cât șindrilele pentru 
un schit. Câștig mare avea să aducă istoriografiei ecleziale, dacă i s-ar fi 
dat timp să ducă până la capăt ediţia consacrată lui Dionisie Udișteanu! 
Tomurile tipărite, manuscrisele scoase din colbul mănăstirilor, salvate 
de ignoranţa celor care ar fi trebuit să le pună în valoare, sunt lămuritoare 
în privinţa unui autentic editor, suficiente pentru a evidenţia o vocaţie. 
Dar scara acestui avânt nu a avut destule trepte –„așteptarea tatei aflat 
în prag” – parcă a tatălui nădăjduitor ce-și așteaptă risipitoarea odraslă 
– a deviat drumul. „Cineva / a dorit / să mă iubească mai mult”, scria 
Motrici, în septembrie 2006, îmblânzindu-i pe cei care anticipaseră 
„o veste cu spini”, pentru că „cineva / s-a jucat cu vorbele”, cu „tăcerea 
muntelui învins / de un cutremur brusc”, veste rezumată în această 
poveste: „O comoară ce umple / golurile unui timp / atârnat de firul / 
de păianjen împletit / în cumpăna unei / fântâni părăsite”...

Versurile din placheta Libertatea visului, Editura Mușatinii, 
Suceava, 2008, sunt confesiuni laconice, impresii de seară, când roata 
vieţii e gata să sară din mers și „se rostogolește pe asfalt / ca o monedă 
strălucitoare”; versurile sunt versete, licăriri liturgice, aproape litanii, când, 
din toate doar o „punte a privirii / netezind stropii pe / cuvintele abrupte” 
se încumetă ,,să lege orașul plin de nunţi”, „bogăţia nesfârșită” a prieteniei 
cu toposul nealterat al copilăriei, unde „lacrima mamei / învinge timpul 
rămas”, unde „într-o călimară / cuvintele așteptau răsăritul” și, din timp, 
în timp, pe „semănătorul acestor slove”. Cântând pe o „ultimă rază a 
amurgului”, deși „secerișul gândurilor / era în toi”, Mircea Motrici și-a 
precipitat discursul; „somnul mestecenilor”, „chemarea străbunilor” 
nu i-au lăsat răgaz să-și stilizeze textele. Verbele sunt grăbite, cuvintele 
comune, nude ca niște prunci care nu au de ce se rușina, impregnate 
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de nostalgii rurale-natale, secrete, duioase: „cureaua ce leagă roţile / s-a 
rupt”, „drumurile / se / scufundă / într-o / oală învechită / în / sârme 
ruginii”, „pustiul se macină”, „gheţarii sunt gata să pornească / la drum cu 
tentaculele întinse”, „în palmele dealului / popasul veșnic așteaptă / pecetea 
stelară”. Halucinanta metaforă „hienele dansează cu mantie de spini” 
lămurește perspectiva sumbră: „răsăritul e departe, apusul aproape”, 
„coliba copilăriei dansează pe văi”, „mușcătura de șarpe” a cucerit partea 
vulnerabilă a făpturii, „cărarea umbroasă / și-a rupt osia / într-o văgăună...”

Urzite eroic într-o „melancolie de cursă lungă”, în „timpul 
rămas”, obsedant, repetitiv subliniat, versurile din Libertatea visului 
sunt un scrâșnet împotriva inexorabilului, au măreţia bradului în faţa 
fulgerului, sunt singurele semne prin care vocea lui Mircea Motrici 
mai bântuie văzduhul dintre noi: ,,în tolba poștașului/a mai rămas/o 
scrisoare”, expeditorul „a plecat/să culeagă/boabe de rouă”, „primăvara 
este departe/zbuciumul e aproape”, „moartea și noaptea/au venit ca o 
glumă”...

Ce altceva? ,,Din când în când/cumpăna leagănă ciutura goală”…

Constantin Hrehor - „Crai nou”, 2008
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Căutând poarta copilăriei

În plină primăvară, Udeștiul, încă în doliu, după plecarea în 
lumea celestă a lui Mircea Motrici, în mai 2007, a găzduit, recent, un 
eveniment literar, prilejuit de apariţia volumului de versuri ,,Libertatea 
visului”, Editura Mușatinii, Suceava, 2008, redactori Rozalia Motrici 
și Ion Drăgușanul, cuprinzând ultimele creaţii ale lui Mircea Motrici, 
un act de cultură, un gest de respect și preţuire faţă de regretatul 
reporter. Destin prea repede curmat, Mircea Motrici a reușit să se 
remarce în spaţiul spiritual bucovinean, trudind pentru împlinirea 
unor proiecte ambiţioase, printre care și cel legat de Colecţia ,,Restituiri 
– Arhimandrit Dionisie Udișteanu”, din care au apărut doar opt cărţi. 
Acestora li se adaugă tot atâtea volume de proză și poezie de Mircea 
Motrici, tipărite în intervalul 1988-2003. Încă de la publicarea primelor 
două cărţi de reportaje, Alex Ștefănescu îl numea pe Mircea Motrici 
,,un poet al reportajului”.

Ca poet, Mircea Motrici a publicat ,,Craterul inimii” și ,,Parabola 
stâncii”, cărora li se alătură postum ,,Libertatea visului”, ale cărui coperte 
prezintă două fotografii ale poetului, ce ne bucură și ne întristează 
totodată. Cele șaptezeci și nouă de poezii incluse în volum sunt rodul 
creaţiilor ultimilor doi-trei ani, inspirate din frumuseţea locurilor pe 
unde a trecut, popasuri pe la mănăstirile Secu, Putna și Dragomirna, 
din momente apăsătoare ale luptei cu boala și din spaţiul mirific al 
Udeștiului, acolo unde știe că îi ,,va fi / ultimul popas al durerii”, pentru 
că ,,sub bolta viei din ogradă / gândurile negre / mă rod / ca un vierme 
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ce defilează / prin mărul copt”. Trăirile intense ale poetului pendulează 
de la o extremă la alta, accentuate și de zvonurile care circulau 
contradictoriu sau intenţionat: ,,Cineva / a vrut / să mă doboare / mai 
rău decât boala / iar cavalerii vorbelor / s-au grăbit să dea anunţuri de 
condoleanţe... Cineva s-a jucat cu vorbele / Și ce dacă?!”. Drept răspuns 
poetul vine ,,cu flori în gând / în fiecare dimineaţă / să le ofer trecătorilor 
grăbiţi / prin aceste cuvinte”, în semn de mulţumire, atâta timp cât luptă 
,,pentru a-mi / continua rostul pe pământ”.

Mircea Motrici căuta mereu ,,poarta copilăriei”, chipul mamei și 
,,al tatei / obosit de bulgărele vieţii / ce se rostogolește încet / încet / spre o 
sută.”  Nu-i scapă nimic privirilor din ceea ce cândva însemna bucurie și 
împlinire, acum ,,în alergarea căutărilor / mă opresc / la fusul încremenit 
/ în furcă... Un ac / a rămas / înfipt în perniţa / din cui / Păianjenii se 
leagănă-n covată / și se ascund în cuptor”. Doar cheia ruginită, scârţâitul 
porţii și ,,pașii încetiniţi / ai tatei / în semn de scuză / când mă privește 
prelung” tulbură liniștea ce se așază necruţător peste casa părintească, 
,,șiragul de amintiri / încurcă limbile ceasului”, pentru că ,,primăvara 
este departe / zbuciumul e aproape”. Pentru Mircea Motrici drumul 
spre ,,marea trecere” este văzut ca o revenire în copilărie, rememorând 
nostalgic vârsta purităţii, stări de excepţie, peisaje, toate amintiri unice, 
reluate ,,pe viu”: ,,Am intrat în șură să mă scald / o dată / în fâneţele 
noastre / aduse de tata acasă. / Am călcat / apoi / la capătul ogorului 
/ în colbul încins al drumului / pentru a intra în copilărie. / Am privit 
cu dor în amurg / întinderea satului / dorind îmbrăţișarea veșnică”. 
Poetul știe că ,,Fântâna cu iluzii / s-a umplut de tăceri”, deoarece ,,O 
pasăre dă târcoale mișcării”, iar ,,În urmă a rămas viaţa / la intersecţii 
/ sau în praguri / de case”, cu speranţa că ,,Cenușa își caută culcușul în 
hotarele / unui timp al strălucirii”. Poetul simte tot mai aproape glasul 
rădăcinilor și ar vrea ,,să aducă zările binelui / pe fereastra timpului”, 
însă ,,Moartea a venit ca o glumă / la ospăţul durerii”, însoţită de ,,Norul 
negru / călător spre zori / a luat cu el și / ultima picătură de viaţă”. Totul 
stă parcă sub semnul trecutului și al incertitudinii: ,,Nu mai scârţâie 
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portiţa / de la fântână / iar mugetul vacii / a rămas înecat în găleată / 
...sub streașina ruginită a casei / ramurile urcă haotic / spre hornul / ce stă 
gata să cadă / la primul vânt.” Aceleiași amare dureri i se înscrie și ,,Uși 
încremenite”, inspirată dintr-un moment greu al familiei, la Corlata, 10 
februarie 2007, când a plecat spre veșnicie și stâlpul casei: ,,În ogradă / 
trei câini mari / trei mici / și o pisică / își caută / stăpânii / plecaţi / pe / 
raza / amurgului”, în timp ce ,,Ușile rămân încremenite / în / amintiri”.

Drumul lui Mircea Motrici spre copilărie devine adesea 
,,alergare”, ,,pornire călătoare” ca o rază ce ,,dansează în ciobul oalei 
de lut / străjuind hatul”, ,,plugul a adormit / torcând inele de rugină 
/ sub câteva uscături crăpate”. Plin de sensibilitate și semnificaţii, de 
imagini, adesea cu chip de durere și speranţe, dorul de liniște purtat ,,cu 
o caleașcă / din povești”, chiar cu ,,Carul Mare”, pentru a nu-i răsturna 
amintirea, a nu-i aluneca visele, rămâne hotărât, n-ar vrea să-și piardă 
speranţa în ,,ziua când / va înflori iar via de la poartă”.

Chiar dacă ,,hienele dansează / cu mantii de spini” și ,,gândurile 
/ se sting / unul câte unul”, așa cum nota poetul în cele două poezii 
scrise în sâmbăta Sfântului Paști din 7 aprilie 2007, timpul va dovedi 
că Mircea Motrici și-a câștigat un binemeritat loc în rândul scriitorilor 
bucovineni, proza și versurile sale mângâindu-ne, din când în când, 
sufletul. Acest volum de versuri, apărut postum, cuprinde poezii de 
o emotivitate puternică, într-o expresie scurtă și convingătoare spre 
atitudini virtual poetice, dar marcate adesea de deznădejde, pentru că 
,,În palmele dealului / popasul veșnic așteaptă / pecetea stelară. / Hotarul 
clipei / se stinge mocnit” iar ,,Razele se rotesc / ca un roi de albine...”.

,,Libertatea visului” rămâne ,,Flori de Paști”, ,,vis pe cărarea 
amurgului / ACASĂ”, căutând ,,un copil / care în urmă cu aproape cinci 
decenii / spunea Tatăl nostru în faţa / Sfântului Altar”.

Emil Simion - „Crai nou”, 2008
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Mircea Motrici, Libertatea visului, Editura Mușatinii, Suceava, 
2008, 120 p.

„Bună dimineața / Și bine-ai venit / între anotimpuri / să-mi aduci 
/ colinde / în prag de sărbători”. Ca o profesiune testamentară de credință, 
dar și de rămas bun, se așterne muzica acestor versuri din deschiderea 
cărții lui Mircea Motrici. Când le scria singur, în libertatea visului, sau 
se vedea copilul din Udeștii lui Eusebiu Camilar, acolo unde s-a clădit 
întru literatură cel ce urma să îmbrace cămașa poeziei, dar și povara 
reporterului activ și mereu comunicativ, Mircea Motrici nici nu bănuia 
că această carte o va ține în mână doar umbra lui din memoria celor 
care i-au fost atât de dragi și de apropiați. Continua reîntoarcere, revenire 
la izvoare și la copilărie, Mircea Motrici o vede ca pe o împlinire: „Vin 
dintr-un pustiu / unde am fost / să-mi caut prietenii” spune, cu cămașa 
tristeții și a unei neîmpliniri trasă pe chip. „Ard macii roșii / pe câmpul cu 
stele / Rădăcinile apei / trimit unduiri / pe arcușul timpului”. Și deodată 
unduirile pe arcușul timpului său tot mai subțiri în „voalul umbrei”, tot 
mai de neatins sunt rădăcinile apei care îl înconjoară. O carte generoasă 
prin versurile pe care le conține încât și „cărbunii se topesc / asemenea 
gândului” scrie cu o melancolie tristă, premonitorie; este Libertatea 
visului, libertate pe care și-o asumă autorul în subconștient. El presimțea 
că „un nor acoperă fereastra / dintre maluri” când „îngerii închid porțile 
/ mari / ale mănăstirii”. „Ultima scrisoare” lăsată posterității de Mircea 
Motrici este ca un conștient epitaf. „În tolba poștașului / a mai rămas / o 
scrisoare / Destinatarul / e plecat / să culeagă boabe de rouă / printre stele / 
cu care / să topească / meteoriții / ... / o lacrimă uscată / ține loc de timbru”. 

Emilian Marcu - „Convorbiri Literare”, 2008
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„Lacrima torcând veșnicia”

Dacă despre publicistica și volumele de reportaje ale scriitorului 
și ziaristului Mircea Motrici au fost scrise mai multe cronici literare și 
articole de prezentare a cărților, despre poezia lui, din păcate, s-a vorbit 
mai puțin. Și una din cauze e că cele trei volume de versuri: Craterul 
inimii, Parabola stâncii și Libertatea visului (apărută postum), nu 
au reușit într-o măsură deplină să spargă gheața tăcerii ce înconjoară, 
în ultimii 15-20 de ani, teritoriul magic al poeziei în genere. Scăderea 
interesului față de volumele de versuri care au apărut în librării în 
acești ani, plus experimentările la care s-au dedat autorii antrenați 
în producția poetică au trecut pe un plan secund, ceva mai ascuns 
de ochiul și inima admiratorilor dintotdeauna ai cuvântului artistic, 
foarte multe cărți cu adevărat valoroase. Nu numai în România, ci și 
în Ucraina, în Republica Moldova… În același timp, critica literară a 
stăruit mai mult doar asupra câtorva autori, antrenându-se, de cele 
mai multe ori, în polemici pe marginea curentelor, școlilor literare 
și a grupărilor de scriitori ce-și declară apartenența la cutare sau 
cutare paradigmă literară. Evident, nimeni nu poate interzice cuiva 
să studieze și să scrie despre anumite fenomene literare, direcții ale 
dezvoltării procesului literar, însă credem că orice teorii noi, susținute 
de protagoniștii polemicilor literare, trebuie argumentate prin aducerea 
unor exemple concrete, astfel că cel mai sigur și la îndemână material 
pentru aceasta ar fi trebuit să servească anume cărțile poeților.

Versurile lui Mircea Motrici se înscriu perfect în aria poetică 
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a începutului de mileniu, atât prin limbajul folosit, prin expresia 
uneori aproape telegrafică, dar și prin tematica și gândurile ce i-au 
îndrumat lunecarea peniței pe hârtie. Și dacă, în primul volum, intitulat 
Craterul inimii (1997), autorul folosește un stil criptografic, lapidar, 
apropiat parcă de arta poetică niponă (să nu uităm că autorul, cu ceva 
timp înainte de publicarea acestei cărți, întreprinsese o călătorie în Țara 
Soarelui Răsare, impresiile înșirându-le în volumul de reportaje și relatări 
Visul sărută Japonia), apoi, mai târziu, expresia lui poetică devine 
mai cizelată, gândurile mai clare, îmbrăcând haina emoției sublime, 
versurile încadrându-se și mai mult în peisajul liric modern. Imaginile 
luate din viața cotidiană ne amintesc, parcă, de un fel de pictură naivă, 
unde sufletul poetului găsește poteca spre esența lucrurilor simple, 
scoțând în prim-plan ceea ce uneori scapă privirilor noastre obosite de 
uniformitatea zilelor. Autorul vrea să accentueze frumusețea clipei trăite, 
bucurându-se de fiece adiere a văzduhului, de fiece sclipire a stelelor 
sau de murmurul izvoarelor: „Mocnirea frunzei / în trunchi / e bucuria 
așteptării. / La cântecul tău ascuns / se ajunge prea greu. / Acolo fericirea 
de-o clipă / stă asemenea braconierului / în nopțile cu lună”.

Cel de al doilea volum – Parabola stâncii (2003), ne propune 
o aprofundare a temelor abordate de poet în multe din versurile din 
cartea anterioară, expresia poetică maturizată aducând în fața cititorului 
un suflet ros de întrebări și îndoieli, frământat de problemele existenței 
umane în acest început de nou mileniu. Poetul e un „bob de / rouă / 
în căutarea / privirii”, prins în roata vieții ce are o rânduială a sa de la 
începutul lumii: „Așa-i rânduiala / lumii / unii urcă spre cer / alții răsar 
pe pământ / legănând timpul / în cântec de dor / în cântec de leagăn / 
în cântec / în cântec / în cântec…”

Versul lui Mircea Motrici nu-l aruncă pe cititor în jocul 
metaforelor insolite, nu-i solicită eforturi deosebite pentru a găsi miezul 
gândului ascuns în vreun oximoron scânteietor; poetul vorbește cu noi 
simplu, precum simplă este respirația vietăților din jur, precum simplu 
și nesilite de nimeni se revarsă miresmele florilor din potirele create 
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de Puterea Divină… Poezia lui e ca o murmurare de izvor pornit spre 
șes de la piciorul unei stânci carpatine, cu unde săltând din piatră în 
piatră, lărgindu-și și adâncindu-și albia cu fiece nou răsărit de soare și 
potolind setea celor întâlniți în cale: „Ritmul / are murmur / de val / 
Scânteie / ascunsă / în scoica / ce învelește / intersecția / gândurilor / 
Petalele / mângâie / nervurile / urcând / spre / turnul / singuratic”. De 
fapt, acest „turn singuratic” nu este locul caracteristic de unde autorul 
privește / admiră lumea, deoarece sufletul poetului tânjește când e 
departe de semeni, iar „Bătaia / din / poartă / limpezește / fântâna”. Și 
anume astfel, cu apele fântânii limpezite de comunicarea cu oamenii, cu 
cei care simt necesitatea unei apropieri sufletești de inima îndrăgostită 
de frumos a lui Mircea Motrici, poetul a rămas în memoria celor care 
l-au cunoscut și care au rămas încântați de bunătatea și onestitatea lui.

Versurile incluse în volumul apărut postum, intitulat Libertatea 
visului (2008), scot în evidență o nouă calitate a poeziei, de însușire 
a realului, generată atât de trăirile sufletești ale autorului, de durerile 
fizice, cât și de procesul de autoexaminare a vieții și a timpului trecut 
în registrul proprietății private. Imaginile și expresiile poetice devin, pe 
alocuri, mai dure, atunci când autorul se referă la eul poetic, și parcă 
ceva mai îngăduitoare, mai duioase, când e vorba de ființele dragi, de 
baștină și de copilărie. Visele ce „alunecă în miresme” se „toarnă în 
temelii” și apoi urcă spre cer, de unde îl privesc ochii senini ai mamei, 
umeziți de lacrima ce „învinge timpul rămas”. Cuprins de neliniști 
apăsătoare, poetul vrea să surprindă, să oprească în loc clipa ce-i 
pulsează în inimă, căutând în „biserica satului” atât urmele strămoșilor, 
dar și cele ale unui copil „care în urmă cu aproape cinci decenii / 
spunea Tatăl nostru în fața / Sfântului Altar”. Și dacă la prima carte de 
versuri autorul simțea că are în piept un crater, din care erupea lava 
încinsă a dorinței de exprimare, aici el constată că „vulcanul se stinge 
lăsând așchiile pe drum”, iar imaginile din copilărie sunt derulate cu 
încetinitorul, pentru a le savura candoarea și prospețimea de cândva, 
ineditul și relevanța armonioasă a clipelor ce nu se mai repetă. Pe 
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alocuri, versurile au calități specifice aforismelor, rămânând în memoria 
cititorului ca niște sclipiri de fulger pe un fundal al spovedaniei: „Șiragul 
de amintiri / încurcă limbile ceasului”, sau „Viața se rostogolește pe  
asfalt / ca o monedă strălucitoare”, sau „Abia atunci când ajungi / cu 
gândul la capătul vieții / simți cât de minunată / a fost / trăirea cu cei 
dragi”. 

Schimbarea calitativă de registru a versurilor din ultima carte a 
poetului Mircea Motrici vorbește despre o ascensiune continuă, până 
în ultima clipă a vieții sale, pe calea miraculoasă, sinceră și irepetabil 
de frumoasă a poeziei. Chiar dacă el personal avea unele îndoieli 
în privința producției literare (în special a poeziei) propusă pentru 
a fi editată în cărți aparte, trebuie să constatăm că volumele sale de 
versuri se înscriu armonios în peisajul literar modern și, cu timpul, își 
vor găsi tot mai mulți admiratori și cititori fideli cuvântului artistic și 
metaforelor poetice.

Fiind o conștiință matură a procesului cultural și literar, 
Mircea Motrici a atins coardele sensibile ale celor din preajma sa și 
prin atitudinea corectă, umană față de semeni, cuvântul său artistic 
continuând o linie a vieții sale, axată pe demnitate, respect și dragoste 
față de conaționali. Lucru foarte important pentru aceste timpuri.

Ilie Tudor Zegrea - Cernăuți, 2014 
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Note de lector

Mircea Motrici: „Libertatea visului” (versuri). Ed. Mușatinii, 
Suceava, 2008 

Fiecare carte își are istoria sa, mai ales cele cum este și „Libertatea 
visului”, aceasta fiind sau constituind semnul de despărţire al autorului 
de realitatea pe care a iubit-o atât de mult. De altfel, Mircea Motrici 
și-a dezvăluit mai puţin preferinţa sa secretă pentru poezie, el fiind în 
primul rând reporterul obsedat de feţele și clipele realităţii. Pentru că 
Mircea Motrici, în calitatea sa de om al transmisiei radiofonice, a rămas 
mereu ancorat în faldurile fierbinţi ale realităţii, de care nu s-a despărţit 
niciodată, spre a-i dezvălui misterele mai mult sau mai puţin știute.

„Bună dimineaţa / și bine ai venit / între anotimpuri / să-mi 
aduci / colinde în prag / de sărbătoare”. Cu aceste versuri de salut 
se deschide cartea sa de stanţe lirice, pe care autorul n-a mai avut 
răgazul s-o pipăie și să se bucure pe deplin de existenţa ei. Pentru 
că Mircea Motrici s-a voit, înainte de orice, jurnalistul de actualităţi, 
căruia n-are de ce și nu trebuie să-i scape niciuna dintre notaţiile 
sau evenimentele cotidiene. Universul său liric, simplu și sincer, 
acoperă preocupările și așteptările obișnuite ale existenţei. Faptul că 
cele mai multe dintre secvenţele aflate aici fac atingere cu durerea 
sau întristarea relevă dramatismul culegerii. 

De altfel, ultimele texte anunţă apropierea despărţirii definitive 
a autorului de lumea pe care-a iubit-o: „Târziu / pe drumul / de stele 
/ Tăcerea se rostogolește în cerc / înspre veșnicie”. Nu întâmplătoare 
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este evocarea mamei plecată de mult pe drumul ce-l aștepta și pe Mircea 
Motrici: „Azi noapte / mama / bucuroasă / a sosit / grăbită în pragul 
casei / A venit / să-și ia / câteva haine / uitate / în dulapul / de zestre”. 
De o copleșitoare tristeţe se vrea a fi, de asemenea, „Ultima scrisoare”, 
care, dincolo de nota elegiacă, lasă deschisă privirea spre iluzia amânării 
„așteptând primăvara”. Această așteptare a primăverii, de altfel, putem 
spune acum, nu-i altceva decât speranţa de care și Mircea Motrici, și 
oricare dintre noi avem nevoie.

Ion Beldeanu - „Bucovina Literară”, 2008
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Pentru că aşa a fost, este şi va fi Mircea Motrici

Prea Fericitul Teoctist îl numea „băiatul meu din Bucovina” 
și când ajungea Mircea pe la Patriarhie, întrerupea audienţe ca să 
întâmpine zvâcnetul acela de lumină udeșteană. Pentru că așa era, este 
și va fi Mircea Motrici, o năvalnică lumină, o deschidere spre dimineţi, 
un poem care și-a aflat întruparea. Și, tocmai de aceea, avea și în lumea 
încărcată cu sfinţenie prieteni de nădejde, precum tulburătorul părinte 
Iachint al Putnei, PS Gherasim Putneanul, stareţul Putnei Melchisedec, 
stareţele de la Voroneţ, Moldoviţa și Suceviţa, dar și preoţi de ţară cu 
inimă bună și curată. Chiar și actualul Patriarh, Prea Fericitul Părinte 
Daniel, îl cinstea cu o prietenie durabilă, iar călugării de la Athos, pe 
care îi vizitase în câteva rânduri, dedicându-le și o carte, „7 zile în 
Athos”, îl recunoscuseră drept frate, rătăcit, fără rătăciri, prin lumea 
necuprinsă și vrăjmașă.

În lumea noastră, a morţilor vii, mărșăluind, în neștire, de la 
naștere înspre naștere, Mircea Motrici aducea râsul sănătos și profund, 
râsul cu ochii și cu o neostenită disponibilitate pentru prietenie. Își 
construise, între pământ și cer, un adevărat „palat cu prieteni”, cum 
și zice într-o poezie, în care nu era loc pentru neguri, pentru invidii, 
pentru vremelnicie. În lumea noastră, el zidea memorie, regăsindu-
se drept unic moștenitor al spiritualităţii udeștene, moștenitorul 
care conștientizează, care atenţionează clipa că aparţine veșniciei. 
Avea o generozitate inconfundabilă, dusă până la jertfirea de sine, 
generozitatea poetului care a preferat să nu-și mai tipărească ultima 
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carte de poezie, pentru a încredinţa spiritualităţii românești ultimele 
scrieri ale lui Valeriu Cimpoeș, în așa fel încât udeșteanul stabilit la 
București să-și simtă, în prag de crepuscul, opera împlinită. În fond, 
opera înseamnă o datorie care trebuie plătită integral. Era pe atunci 
bolnav și începuse, în răstimpurile recuperării literaturii unchiului său, 
Arhimandritul Dionisie Udișteanu, să scrie o ultimă carte de poezie, 
cartea unei sperate vindecări, cartea ispășirii de nevinovăţie. În fiecare 
săptămână, îmi întindea câteva foi de telex, pe care încrustase, cu litere 
mari, rotunde, puternice, poemele de pe urmă. Citeam cu atenţie și 
începeam să-l văd pe Mircea așa cum a fost, cum este și va fi, apoi 
poemele treceau, prin claviatura computerului lui Sorin Zaiţ, spre 
cartea virtuală a fratelui nostru comun, tehnoredactorul Alexandru 
Pînzar. Într-o bună zi, Mircea m-a întâmpinat radios pe treptele 
Tipografiei „Mușatinii”: „Gata, am scris și ultimele trei poeme! Hai 
să ţi le arăt!”. Doamna lui Mircea Motrici, Rozalia, a rămas pe scări, 
zâmbind cu o neînţeleasă amărăciune, iar noi am urcat spre templul 
poetului, aflat între birourile lui Gică David și Daniel Tănase. Poemele 
erau impecabile, dar și ele, aidoma Doamnei lui Mircea Motrici, 
Rozalia, încărcate de o neînţeleasă amărăciune. Poemele acelea au fost 
încredinţate direct lui Alexandru Pînzar, apoi, încă fericit, Mircea mi-a 
șoptit: „Plec la Iași. S-ar părea că e rău”. Și nu l-am mai întâlnit niciodată, 
deși urma să-i dau ceva din sângele meu, în dimineaţa zilei de după 
lansarea cărţii „Mărturisitorii. O istorie a scrisului bucovinean”. Numai 
că Mircea nu a mai avut răbdare și a plecat „să culeagă roua stelelor” 
exact în clipele în care eu încheiam de împlinit o anume datorie faţă 
de memorie. S-o crezi tu, prietene, că am să te las să te duci! Am să te 
ţin aici, lângă noi, cât mi-o fi dat să trăiesc, pentru că, în fond, aveam 
nevoie de cineva care să ne „deschidă porţile dimineţii”.

Ion Drăguşanul - „Plus SV” - 24 martie 2008
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Doamnei Rozalia Motrici,

Am primit de la un poet cu prenume de voievod – Mircea 
Motrici – cea mai frumoasă și mai mișcătoare dedicaţie pe volumul 
post-mortem semnificativ intitulat ,,Libertatea visului”:

,,Întru frumuseţea vieţii și a prieteniei!”…
Oh, prietene Mircea Motrici! Nici nu știi câtă îndreptăţire ai avut 

să crezi în frumuseţea vieţii și a prieteniei și în libertatea ameţitoare 
a visului, iar dedicaţia ta rămâne pentru mine unică și nepreţuită! Îţi 
mulţumesc.

Și totuși… această ,,Libertate a visului” pe care ai conceput-o în 
2006 este ,,bântuită” de presimţirea – în psalmodieri de haiku – a atât 
de imprevizibilului tău sfârșit…

Ca o ironie a sorţii, și în viaţă, și în carte, ,,Moartea și noaptea/ 
au venit ca o glumă”…

Regret enorm, Mircea Motrici, căci: ,,Ora amiezii este palidă/
fără jocul copilăriei”.

Scrii în volum:
,,Târziu
pe drumul
de
stele
Tăcerea
se rostogolește
în cerc
înspre
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veșnicie”
Nu, nu ,,târziu”, Mircea Motrici, prea devreme…
Dumneavoastră, doamnă Rozalia Motrici, ca și nouă, ne rămâne 

această ,,Ultima scrisoare”, din care ne vedem obligaţi să învăţăm cel 
mai simplu lucru de pe lume: 

,,Destinatarul
a lăsat
poarta deschisă
așteptând
primăvara”.

Cu cele mai alese sentimente,

Maria Ţoghină.
Președinte director general
Societatea Română de Radiodifuziune
16 Mai - 2008



325

Pecetea stelară

O ultimă îmbrățişare lirică de la Mircea Motrici
In memoriam

„În drumul său a uitat
Să-și ia rămas bun
De la unii prieteni
Îi îmbrăţișează acum
Cu fiecare rază a dimineţii
Și le zâmbește cu dor
În nopţile cu lună” 

Mâine vom sărbători Înălţarea Domnului (Ispasul), încheind 
cele patruzeci de zile luminate cu rugăciuni întru pomenirea morţilor. 
Această sărbătoare, pentru mulţi români din Cernăuţi, vine cu o 
străpungere în inimă, amintindu-ne că, acum un an, în prourul 
Ispasului, a plecat un prieten drag, s-a dus așa cum scrie în „Ultima 
scrisoare”, rămasă în tolba poștașului: „Destinatarul/e plecat/să culeagă/
boabe de rouă/printre stele/cu care/să topească meteoriţii”. Dacă-i 
să fiu precisă, anul de când destinatarul („Ultimii scrisorii”) a lăsat 
„poarta deschisă așteptând primăvara”, s-a împlinit la 16 mai, dar 
anume sărbătoarea Înălţării Domnului ne va aminti mereu de trecerea 
în eternitate a lui Mircea Motrici. I se potrivesc atât de bine, numai că 
într-o ordine inversă, cuvintele dintr-un cântec al legendarului folkist 
Doru Stănculescu: „N-a ști nimeni că m-am dus, numa’ or vedea că 
nu-s”. 

Mircea Motrici s-a dus într-o zi mare, însemnată pentru 
creștinătatea pe care a servit-o, mai cu seamă în ultimii ani, din adâncul 
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sufletului, și întreaga Românie, împreună cu românii din jurul ei, a știut 
de plecarea sa pentru totdeauna. Însă nu vrem să vedem că nu mai este... 
Nu ne putem împăca sau mai curând obișnui cu „lacrima uscată ce ţine 
loc de timbru” pe acea ultimă scrisoare și să credem că, într-adevăr, 
cel ce ne-a scris-o „a plecat odată cu balada trecătorilor / pe cărarea 
luminișului”. Astă-vară, la hramul Mănăstiri Putna, am întâlnit-o pe 
dna Rozalia, soţia lui Mircea, prietena-i de viaţă și purtătoarea acelorași 
idealuri. Deși era în negru toată, în ochii ei înlăcrimaţi nu se oglindea 
veșnica plecare a celui drag. Mi-a spus că telefonul mobil al lui Mircea 
mai sună, că trebuie să-și adune puterile pentru a-i continua munca 
colosală de restituire a operei Arhimandritului Dionisie Udișteanu, 
că are atâtea de făcut pentru a aduna și scoate la lumină manuscrisele 
soţului. La acel moment părea dezorientată și prea puţin încrezută că 
îi vor ajunge puterile să învingă durerea pierderii, pentru a-și șterge 
lacrimile și a începe lucrul. Și iată, acum câteva zile, am primit de la 
Suceava placheta de versuri „Libertatea visului”, de Mircea Motrici, 
semn că dna Rozalia a învins disperarea, continuând să trăiască în 
cuvântul celui care a îmbinat atât de armonios radio-jurnalistica și 
publicistica cu poezia. „Libertatea visului”, carte apărută la Editura 
Mușatinii, unde i-au văzut lumina tiparului cele mai valoroase lucrări, 
a ajuns la cititor datorită strădaniei dnei Rozalia, a redactorului Ion 
Drăgușanul, precum și cu contribuţia unui număr mare de prieteni. 
Or, știind să preţuiască la superlativ prietenia, Mircea Motrici a avut 
parte de această „bogăţie nesfârșită / pe cerul veșniciei”, cum își 
definește metaforic sentimentele faţă de prieteni: „Caut să deschid 
ușile / Palatului cu prieteni / pentru a semăna iubire/între oameni”. 

Neavând, în ultimele zile, alte puteri pentru a-și urma crezul 
vieţii, care pentru el era semănatul iubirii și îmblânzirea răului 
cuibărit printre noi, Mircea Motrici ne-a lăsat în respiraţia sa lirică 
un zguduitor mesaj de dor și credinţă. Printre rânduri sfâșietoare 
(„Hienele dansează / cu mantie de spini / Corpul se îndoaie pe 
margini de prăpastie”), ne luminează și versuri izvorâte din adierea 
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speranţei: „Bună dimineaţa / privire ce te scalzi / în plecarea nopţii / 
îmbrăţișând ziua / cu porniri îngemănate / în zborul cocorilor”… 
Mai conștient decât muritorii lipsiţi de vocaţia scrisului că viaţa poate 
fi prelungită numai prin cuvânt, și anume prin acel „atins cu aripa 
inimii”, poetul s-a grăbit să lase oamenilor pe care i-a iubit nu atât 
teama în faţa crudului mâine, nu mistuirea durerilor trupești, ci „lumini 
de șoapte”, „poarta copilăriei”, o „lacrimă de taină” de pe tărâmuri de 
unde primea gesturi mari de iubire creștină. Tăceri și căutări, aripi ce-l 
purtau prin lume, regăsirea într-o vioară a amintirilor, un dor simplu 
și curat, purtat cu grijă „cu o caleașcă din povești”, ca să „nu alunece 
visele” și să nu-și piardă speranţa în ziua când va înflori viţa-de-vie 
la poarta casei părintești – acesta este Mircea Motrici din „Libertatea 
visului”. Dar e și ca un stejar obosit de lacrimile ce „întrerup adierile 
peste crucile cimitirului”. Dacă l-a chinuit cândva dorul de liniștea 
deplină, și-a găsit-o prea devreme printre străbuni. Însă cât de trist 
freamătă codrii Bucovinei fără acest obosit stejar!

Maria Toacă - „Zorile Bucovinei”- Cernăuți, 2008
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O îmbrățișare cu Mircea Motrici

Un volum pregătit pentru editare, dar care n-a fost împlinit 
în timpul vieții autorului, a văzut lumina tiparului și s-a însoțit cu 
apariția unei noi publicații.

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a celui care a fost 
jurnalistul și scriitorul Mircea Motrici, zi în care, dacă n-ar fi plecat 
cu zece luni în urmă „să culeagă boabe de rouă printre stele”, ar fi 
împlinit 55 de ani, cei care nu l-au uitat, care i-au prețuit strădania 
și prietenia s-au reunit la Udești și Suceava spre a-i cinsti amintirea.

Și cum un scriitor se cinstește prin carte, numele lui Mircea 
Motrici a apărut (prin grija prietenească a lui Ion Drăgușanul, care 
i-a fost consilier editorial la toate volumele, multe la număr, cu care 
udeșteanul și-a făurit treptele spre eternitate) pe încă o carte de poezie, 
pregătită pentru tipar, dar neîmplinită pentru că sufletul său s-a topit 
prea devreme în veșnicie.

„Libertatea visului”

O carte intitulată „Libertatea visului”, carte care a rămas ca o 
scrisoare „în tolba poștașului” pentru că destinatarul a plecat mai 
devreme de la domiciliu.

Și pentru că Mircea Motrici a fost jurnalist (chiar dacă mai 
mult pe unde radio) publicarea cărții sale a avut loc odată cu apariția 
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unei noi publicații, „Plus SV – Un plus pentru Bucovina”, o publicație 
care, așa cum a subliniat Ion Drăgușanul „s-a născut ca să-l putem 
sărbători pe Mircea Motrici”.

Și pentru ca volumul lui să nu fie singur, i-au stat alături alte 
două cărți care fac plecăciune memoriei.

În ultimul anotimp al vieții Vasile Pânzariu și-a văzut acum, 
„Conștient de pericolul înfrângerii”, publicate poeziile pe care le-a 
ținut multă vreme tăinuite în gând, iar Ion Drăgușanul a scris, pentru 
luare aminte și neuitare, istoria „Fenomenul Raiffeisen în Bucovina”.

Așadar ne-am îmbrățișat cu Mircea Motrici prin cuvânt tipărit 
și s-a făcut pomenire întru drepta lui așezare în catedrala eternității.

Tiberiu Cosovan - „Monitorul de Suceava”, 2008
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Statornica frumusețe a prieteniei

Ca Mircea Motrici nu era nimeni... La lansarea cărţii sale, 
,,Bucovina – icoană spre cer”, a avut curajul să și invite familia, prietenii, 
ascultătorii și cititorii în sala mare a Casei Culturii Suceava, știind 
precis că nu va rămâne scaun neocupat. Luni, 24 martie 2008, soţia 
sa, Rozalia Motrici, a recurs, pentru a-i marca a 55 a aniversare, la sala 
întrunirilor elegante de la Biblioteca Bucovinei ,,I. G. Sbiera” Suceava, 
sală care obișnuit adăpostește expoziţia de pictură a Elenei Greculesi 
și poartă numele marii noastre artiste. Dar iată că și  comemorarea 
sa a reușit ceea ce-i izbutea lui Mircea Motrici în viaţă, ţinând sala 
arhiplină cu ușile deschise, ca intervenţiile să poată fi ascultate și de pe 
hol. Un public, așadar, deosebit de numeros, dar și de divers, cum erau 
și prieteniile lui Mircea Motrici, a venit să-l evoce, să i sărbătorească 
amintirea în ziua în care ar fi împlinit 55 de ani. Și să participe la 
lansarea volumului de versuri inedite ,,Libertatea visului”,  editat, sub 
auspiciile Consiliului Judeţean Suceava, de Centrul Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava – redactori 
de carte Rozalia Motrici, Ion Drăgușanul – și tipărit în aceste zile la 
Mușatinii Suceava.

De fapt, previzibil, Sărbătoarea Mircea Motrici a început acasă, 
la Udești, mai exact în Galeria Oamenilor de Seamă ai așezării, de la 
școala din comună, unde a fost proiectat un film video, realizat cu 
prilejul ultimei sale întâlniri cu elevii și cadrele didactice ale acestei 
școli, căreia și Mircea Motrici i a fost elev, cu un moment poetic, 
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cu versuri din Mircea Motrici, într-un recital susţinut de grupul de 
elevi pregătit de învăţătorii Aneta și Dumitru Iacob, și cu evocarea 
scriitorului de către Ion Drăgușanul, Mihai Pânzaru-PIM și pr. 
Mihai Fădur, care a oficiat și slujba de pomenire. Tot aici, au aprins o 
lumânare la locul său de veci, însoţind o pe dna Rozalia Motrici, fam.  
Gica Pânzariu și Mihai Pânzaru-PIM, Mihai Camilar, fam. Maria și 
Dumitru Sofian, din Gura Humorului, Otilia și Cornel Patraș, din 
Iași, precum și nepoţica, Andreea Bosancu, elevă la Școala ,,Ion 
Creangă” din Suceava.

În continuare, la Biblioteca Bucovinei ,,I. G. Sbiera” Suceava, 
pe fundalul proiecţiei aceluiași film – într un răscolitor stop-cadru, 
cu o fetiţă care îi întinde lui Mircea Motrici un buchet de flori –, 
după ce directorul instituţiei-gazdă, Gabriel Cărăbuș, i-a salutat pe 
numeroșii prieteni ai lui Mircea Motrici, Ion Drăgușanul, consilier 
editorial la majoritatea cărţilor lui Mircea Motrici, redactor al acestui 
prim volum postum, a povestit despre scrierea lui între moartea 
sa anunţată și moartea sa întâmplată, și despre bucuria de a aduce 
la sărbătoarea unui om iubitor de carte încă două cărţi care i-ar fi 
plăcut – ,,Conștient de pericolul înfrângerii”, de Vasile Pînzariu, și 
,,Fenomenul Raiffeisen în Bucovina”, de Ion Drăgușanul. Rozalia 
Motrici, distinsa și devotata soţie a celui evocat, a povestit despre 
proiectele Asociaţiei Culturale ,,Mircea Motrici” (amenajarea unui 
spaţiu memorial ,,Mircea Motrici” în casa părintească, editarea unui 
volum de amintiri despre Mircea Motrici, iniţierea unui concurs de 
reportaje radiofonice) și a mulţumit pentru darul prezenţei prietenilor 
lui Mircea Motrici la sărbătoarea vârstei pe care n-a apucat-o. Ion 
Beldeanu a rememorat cu glas tare perioada călătoriilor împreună 
la Cernăuţi și în alte locuri din nordul Bucovinei, evocându-l pe 
omul de radio pasionat și talentat. Mihai Ardeleanu a mărturisit că 
i-a apropiat amintirea Athosului și căutările, împărtășite cu Mircea 
Motrici și Emil Satco, legate de editarea memoriilor bunicului 
cunoscutului medic sucevean. Vreme de 17 ani cu biroul vecin cu 
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al lui Mircea Motrici, corespondentul pentru judeţul Suceava și 
Regiunea Cernăuţi al Radio România Actualităţi, și azi tresărind și 
așteptându se să-l vadă când aude pasul cuiva mai apăsat și mai grăbit 
pe scările Tipografiei pe care o conduce, Gheorghe David i-a evocat 
,,imaginaţia fabuloasă” și extraordinarul fler profesional care îl ajuta 
să găsească extraordinarul în fapte banale. Răscolitor a vorbit despre 
Mircea Motrici Valeriu Gavrilovici, cel rânduit de Dumnezeu să-și 
urmeze pacientul de la Iași la Suceava, să-i devină prieten și chiar, în 
ultimele zile, ,,fratele lui mai mic”. Și emoţionant, Vasile Pînzariu a 
preferat, decât să vorbească despre noua sa carte, să și aducă aminte 
cum, la altă  carte, când nu știa cum să se descurce cu volumele care îl 
așteptau la tipografie, Mircea Motrici s a oferit să îl ajute și, cu mașina 
sa, i le-a adus acasă, iar amintirea lui Dan Corneliu a călătorit și mai 
departe în timpul trecut, zugrăvindu-l pe Mircea Motrici, angajat 
la Aeroportul Suceava, prins, împreună cu Romeo Calancea, șeful 
Agenţiei Tarom Suceava, într-o temerară aventură literar-artistică. 

Încheind manifestarea, Pavel Blaj a văzut, cu atenţia istoricului, 
în participarea numeroasă și diversă la evocarea lui Mircea Motrici nu 
doar ,,o manifestare atipică pentru suceveni”, ci chiar ,,un nou început”, 
,,un moment de referinţă” în ceea ce privește implicarea sucevenilor 
în cinstirea oamenilor lor de seamă. Încheind, la rându-ne, relatarea 
acestei sărbători Mircea Motrici, o facem cu sentimentul care o 
anima, alături de noi, pe dna Elena Ienache, împărţită între dorinţa 
de a propune pentru ascultare caseta cu vocea lui Mircea Motrici și 
regretul de a nu-l vedea aievea, bucurându-se de ,,frumuseţea vieţii 
și a prieteniei”, cum sună dedicaţia reprodusă de redactorii de carte, 
pe pagina de deschidere a volumului ,,Libertatea visului”, pentru 
cititorii ei: ,,Întru frumuseţea vieţii și a prieteniei. Mircea Motrici”. Și 
cu imaginea, greu de uitat, a acestei cărţi, așezată de Rozalia Motrici la 
mormântul soţului ei, printre flori, lacrimi, lumini și aduceri aminte. 

Doina  Cernica, „Crai nou” – 2008
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