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Cuvântul editorului

După debutul de succes cu primul său volum de 
poezii, „Binecuvântare şi chin“, iată că autoarea 
Mihaela CD revine în forţă şi ne surprinde în-
tr-un timp relativ scurt cu un al doilea volum de 
poezii, „Focul din Noi“.
Şi de această dată, autoarea Mihaela CD trăieşte 
intens prin poezie. Vibraţii puternice străbat din-
colo de versurile scrise atingând o coardă sensi-
bilă în sufletul cititorului.
Surpriza extraordinară a acestui volum de poezii 
este superba împletire a versului cu pictura. 
Colaborarea şi întâlnirea poezie-pictură între  
autoarea Mihaela CD şi artistul Mircea Rustiuc  
nu a fost deloc întâmplătoare. Mihaela a fost 
impresionată de fineţea detaliilor şi frumuseţea 
picturilor realizate de artist, iar Mircea Rustiuc 
a fost captivat de sensibilitatea care străbate din 
poeziile Mihaelei.
„Focul din Noi“ îmbină trăiri şi flăcări arzătoare 
ale sufletului, prezente în procesul creaţiei  atât 
în ce priveşte creaţia literară, cât şi în ce priveşte 
arta picturii.
Sentimente diverse precum cele de bucurie, tris-
teţe, iubire, credinţă, speranţă, deznădejde, pace, 
linişte sau furtună interioară a sufletului ni se 



Focul din Noi ♥ Mihaela CD 5

perindă în faţa ochilor prin urmele lăsate de con-
deiul fermecat al autoarei, dar şi prin razele de 
frumos şi culoare ce ne inundă sufletul, aduse în 
dar de penelul artistului. 
În această minunată carte ne este devoalat focul 
lăuntric atât de prezent în sufletele celor doi cre-
atori de frumos.
Vă invit, dragi cititori, să vă încălziţi sufletele cu 
acest foc creator extraordinar prezent în volumul 
„Focul din Noi“. 



Cu infinită dragoste,
celei care mi-a dat viaţă

şi fără de care, azi, nu aş fi nimic,
Măicuţei mele iubite!
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Prefaţă
„FOCUL DIN NOI“

Venim pe lume cu un dar de la Dumnezeu, însă 
acest dar nu iese la suprafaţă când vrem noi, ci 
când hotărăşte Cel care ni l-a dat. Acelaşi lucru 
s-a întâmplat şi cu Mihaela. I-au fost lăsate pică-
turi din darul ceresc încă din copilărie, dar ade-
vărata revărsare s-a produs în urma unei drame 
sufleteşti.
Poezia i-a bătut în fereastra sufletului, i-a trezit 
simţurile îmbrăcate în durere şi i-a pus pana mă-
iastră în mână. Când se întâmplă acest lucru, se 
deschid toate porţile zăvorâte până atunci şi ies 
la suprafaţă sensibilităţi, trăiri, frumuseţe, la-
crimi şi toate acestea îmbrăcate în cuvinte.
Eu am denumit poezia „Plimbarea cuvintelor 
printre gânduri!“. Autoarea se joacă şotron prin-
tre cuvinte, le desenează pe pieptul iubirii, îşi 
aminteşte ultimul sărut, îşi lasă dorul să-şi scrie 
oful, căci „Dragostea nu are vârstă!”
Multe dintre creaţiile Mihaelei descriu sentimen-
tele personale faţă de soţul iubit, faţă de dragii 
săi părinţi şi faţă de fiica sa, care este cea mai 
sfântă comoară a sufletului. Nu-şi uită nici dra-
gostea şi dorul de ţară, nici peripeţiile copilăriei. 
Amintirile îşi fac loc în periplul versurilor ei spre 
sufletul cititorului.
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Dar ce este mai nou în creaţia sa este pastelul 
inspirat din picturile talentatului Mircea Rustiuc. 
Din experienţă proprie pot spune că nu este un 
lucru atât de simplu să scrii despre întâlnirea a 
două suflete care se exprimă diferit, dar care se 
leagă într-o simbioză creativă.
Culoarea de pe pânză şi cu haina cuvântului for-
mează o nouă impresie artistică,vizual-lirică, ce 
prezintă cititorului şi privitorului doi oameni di-
feriţi, dar, în acelaşi timp, uniţi prin creaţia lor.
Poeziile Mihaelei au inspirat şi pe alţi creatori de 
frumos, compozitori şi muzicieni. Aşa s-au născut 
noi colaborari cuvânt-sunet, melodii care mân-
gâie şi încântă auzul ascultătorului, prin armonia 
notelor cu poezia.
Într-un timp relativ scurt de la lansarea primu-
lui său volum de poezii „Binecuvântare şi chin“, 
Mihaela CD a reuşit să dea naştere mai multor 
creaţii literare minunate, poezii care îşi găsesc 
leagănul pe filele actualei cărţi „Focul din Noi“
Fie ca acest foc să nu se stingă niciodată şi să 
ardă pentru a încălzi sufletele cititorilor. Mihaela 
îl păzeşte, îl îmbracă în cuvinte frumoase, care 
sunt ca o cămaşă ocrotitoare a sufletului.
Felicitări autoarei şi multă inspiraţie pentru ca 
focul să ardă pentru eternitate.
Mult succes, draga mea Mihaela!

AURELIA OANCĂ
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PE CORZILE SUFLETULUI
Capitolul 1

Pătrunde-mi sufletul

Pătrunde-mi sufletul cu-a ta vioară
Şi lasă-ţi arcuşul să alunece-n alint
Fii detectivul meu în această seară

Ca să-mi descoperi al inimii labirint

Împachetează-mi delicat obrazul,
În umbra buzelor neatinse de nor

Desenează curba ce curăţă necazul
Pe pleopele iubirii ce-s grele de dor

Fă-mă un dulce fuior de simţăminte
Ce-o să toarcă dragoste la nesfârşit
Şi-apoi ale noastre sfinte legăminte
Vor presăra iubirea fără de sfârşit!
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Pe-ale inimilor partituri

Îngrămădite-s în preţioase partituri
Dorurile ce ni-s adâncite-n amintire
Cu grijă le păstrăm în variate rafturi
Ce revarsă-n suflete mereu cinstire

Din clipele vesele ne facem scuturi
Dacă-n disperare dorul se va zbate
Şi protejaţi de glumeţele cuverturi
Ne-nmiresmăm cu esenţe adunate

Că-i păstrată o mărturie-n scripturi
Romanţe ce-s sufletului vorbitoare
Sfioase refrene fredonând săruturi
Iubirea ne-o declară moştenitoare

Nicicând n-ai să-ntorci în realitate
Ale tinereţii zburdalnice caricaturi
Rămân în strofe pentru eternitate

Cântând  pe-ale inimilor partituri!
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Ecoul ultimului sărut

Am înşirat petalele din ultimul sărut
Şi-am făcut din ele un superb colier
Şi-n parfumate picături mi-a apărut
În colţ de buze, zâmbetul aventurier

Închid ochii, în raze de lună-i cufund
Ascult cântecul amintirilor ce reînvie
Şi-n seara cea minunată iar pătrund
Şi mă las purtată lin în dulcea sclavie

Sărutul tău catifelat îndată mă îmbie
Şi parcă îl simt şi îl retrăiesc din nou
Iar inima îmi saltă nebună şi zglobie
Trăieşte al ultimului tău sărut, ecou!
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Vitrina sufletului meu

Aşa fostu-mi-a dat să scriu,
Cu dor, cu iubire şi credinţă

Să plâng, să râd în vers auriu
Bucurii, dureri sau neputinţă

Încondeiez trăirile ce mă ard
Şi-aleargă în galop să le scriu
Pe foaia din faţă să pun fard

Din alb pur să devină alburiu

Versuri ce-s rebele-n gândire
Mă vânează să le prind în toc
Vor să se aşeze spre oglindire
În vitrina sufletului vor un loc.
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Bucăţele din sufletu-mi cuvântat

Am strâns firimituri de licurici
Şi-am aşezat pe file într-o carte
Frânturi din faptele mari şi mici
De care-n viaţă am avut parte!

M-am hrănit cu floarea tinereţii
Şi cu fragezi muguri de copilărie
Şi-am aflat şi ce-i tristeţea vieţii
Şi dragostea strălucitoare aurie

Şi-am adunat, puţin câte puţin
Scântei şi sunete de mandolină
Comori ce-al inimii foc întreţin

Jar şi cărbuni arzând în apa lină

Nici şapte vieţi n-ajung să scriu
Tot ce în viaţă am experimentat

În vers înrobit de trăiri transcriu
Bucăţele din sufletu-mi cuvântat
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Postfaţă

În lumea asta abstractă, e un adevărat curaj să 
faci un tablou sau să visezi poezii, pe care apoi să 
le şi scrii, cu emoţie, cu frică, cu curaj.Cu emoţia 
visului, cu frica de a nu fi înţelese greşit şi curajul 
de a-ţi asuma o răspundere. Frumosul este peste 
tot, în noi stă puterea de a-l răspândi!
Apreciez frumuseţea poeziilor scrise de Mihaela 
CD, care te subjugă prin apoteoza mirificului şi a 
amănuntelor simple şi simbolice totodată. După ce 
îi citeşti poezia, nu poţi să nu rămâi îndrăgostit de 
ea. Pentru câteva minute eşti acolo, în famiĺia ei 
de cuvinte frumos aşezate, care îţi amintesc de flu-
turii din stomac, de propria familie sau de anotim-
purî celeste. Ca un acrobat pe sârmă, poate trece 
prin cele mai triste momente la cele mai vulcanice 
sentimente de fericire totală, de abandon în iubire 
eternă sau de beatitudine în faţa unui răsărit.
Dincolo de cuvinte, se ţes gânduri frumoase, se 
leagă prietenii sincere, se spun dureri sau bucurii 
pe care doar poezia le poate conduce.Iar poezia 
ei e fărâme din cristale cereşti, plămâdite în suflet 
pur şi incandescent. Fără să abuzeze de metafore 
acrilice, ne face să vedem culoarea viselor, a feri-
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cirii sau a tristeţii. Puritatea stihului e precum o 
cupă de crin alb, care te îmbie să-l miroşi. Parfu-
mul te poate ridica până la nori sau coborî până 
în neant.
Respectul şi sfinţenia cu care curge versul, singur, 
îţi impun să te înclini cu respect pentru limba, pen-
tru stăruinţa şi pentru giuvaierele primite de la el. 
Acolo unde Dumnezeu a pus har cuvintele oame-
nilor sunt mici, incomparabile cu talentul poetei. 
O voi păstra mereu în suflet, cu arta ei care m-a 
încantat.
Am învăţat de la Brâncuşi că simplitatea poate fi 
sofisticată, de la Caragiale că poţi să râzi oricând 
în viaţă, dar nu de viaţă; de la Eminescu faptul că 
nebunia nu îţi şterge genialitatea. Rămâi tu şi vei 
scrie mereu poezii care plac. Ai publicul tău. Mul-
ţumesc, preţuire şi respect!

VIOLETA BUTNARIU
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