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Prin agonia frunzelor de toamnă
S-au tot grăbit..., nu i-a durut...

Că vine-o toamnă şi-apoi 
altă toamnă...

Irepetabili zvelţii paşi de-atunci
Ai vrea să-i chemi însă nu-i chip
Trecut e timpul..., clipele adânci
S-au şters... ca valul pe nisip...

Căci timpul trece şi nu iartă
Ce mult ai da să-l poţi opri

Să poţi întoarce această soartă
Şi bătrâneţea să o poţi întineri

Şi a venit din nou o toamnă...
Să vie încă multe după ea!

Azi numeri frunzele ce te condamnă
Să calci uşor... cu paşi de catifea ...
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Cu neţărmurită dragoste,
respect şi recunoştinţă 
naşilor mei de botez, 

care mi-au fost mentori 
şi exemplu în viaţă!
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Cuvântul editorului

De la „zborul elefanţilor“, prezent în cea mai recentă 
carte a autoarei, Uneori elefanţii zboară, volum de aforis-
me, reflecţii şi enunţuri motivaţionale, iată că autoarea re-
vine la propriu cu picioarele pe pământ în acest nou vo-
lum de poezii pentru suflet intitulat Paşi de catifea.

Cartea Paşi de catifea este a patra carte a scriitoa-
rei  Mihaela CD, o carte plină de sensibilitate şi emoţie, 
în care sunt cuprinse întrebări şi răspunsuri exprimate în 
versuri de intensă trăire, care confirmă încă o dată talentul  
său scriitoricesc, dar şi cosmicitatea, legătura sa cu uni-
versul. Folosind simbolistica, legătura scriitoarei cu uni-
versul este exprimată şi prin alegerea imaginilor de pe co-
perţile cărţilor sale, dezvăluind cititorilor legătura dintre 
acestea. Dacă privim cu atenţie coperta acestei cărţi, dar 
şi celelalte trei cărţi ale sale, vom observa că autoarea Mi-
haela CD a introdus un cod subtil al acestei cosmicităţi în 
coperţile sale, folosind în mod intenţionat cele patru ele-
mente fundamentale: aer, apă, foc şi pământ. 

Cu această carte, Paşi de catifea, pe ale cărei coper-
ti este prezent elementul pământ, autoarea completează 
cercul celor patru elemente fundamentale reprezentate pe 
cele patru coperţi ale cărţilor sale, respectiv: apa – pre-
zentă pe coperta volumului Binecuvântare şi chin, aerul – 
prezent pe coperta cărţii Uneori elefanţii zboară, focul – 
prezent pe coperta volumului de poezii Focul din Noi şi 
pământ – prezent pe coperta volumului Paşi de catifea.

Un alt aspect foarte interesant prezent în această car-
te şi care atrage atenţia cititorului este structurarea cărţii 
care este împărţită în 17 capitole. Toate cărţile Mihaelei  
CD sunt structurate pe 17 capitole, acesta reprezentând un 
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semn al continuităţii, consistenţei şi consecvenţei autoa-
rei, dar şi un talisman de noroc şi pozitivism care însoţeş-
te acest număr puternic energetic.

În afara elementelor care leagă vădit cele patru cărţi ale 
scriitoarei Mihaela CD, observăm şi elemente unice care 
diferenţiază şi subliniază unicitatea şi autenticitatea fie-
cărei cărţi în parte. În acest volum de poezii, vom găsi o 
abordare francă şi inedită a momentului prin care trecem 
cu toţii, în prezent, şi ale cărui ecouri sunt pe deplin re-
simţite în poeziile autoarei, cărora aceasta le dedică un în-
treg capitol. 

Astfel, vom găsi în poeziile Mihaelei CD prezente în ca-
pitolul intitulat „Zbuciumări din pandemie“, o redare tulbu-
rătoare şi intensă a sentimentelor de tristeţe, neputinţă, con-
fuzie, suferinţă, ameninţare, dezbinare, distanţare, singură-
tate, depărtare, pe care umanitatea le trăieşte în aceste vre-
muri fără precedent. În sufletul autoarei este un zbucium şi 
o revoltă: „Revolta-i în sufletu-mi hoinar / Mă doare şi-n 
cuget m-apasă / Şi-n noapte de-ngrijorări tresar“, dar, tot-
odată, nu-şi pierde speranţa soluţionării acestei crize prin 
găsirea unui miracol salvator.

În cartea Paşi de catifea, autoarea calcă cu paşi uşori, 
de catifea, parcă ocrotind pământul să nu strivească tră-
irea clipei prezente. Cititorul se va regăsi în cartea Paşi 
de catifea pentru că această carte reprezintă, în fapt, paşii 
noştri, ai tuturor, prin viaţă, presăraţi cu bune şi cu rele, cu 
amintiri ale copilăriei, ale tinereţii, cu chipul celor dragi, 
cu bucurii şi încercări diverse.

Vă invit, aşadar, să pătrundeţi în tainele acestui volum 
de poezii izvorâte din sufletul autoarei Mihaela CD şi dă-
ruite cu atâta generozitate vouă, cititorilor, pentru suflete-
le voastre!
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Prefaţă
Spiritul liric în poezia Mihaelei CD

Fără a se naşte spontan, ca Minerva din capul lui Jupi-
ter, poezia Mihaelei CD din volumul Paşi de catifea e ne-
îndoios expresia momentului nostalgic prin care trece eul 
poetei cu o activitate complexă în domeniul creaţiei lite-
rare, de promotor cultural şi ctitor de reviste.

Evantaiul policrom al activităţilor acestei Doamne a 
Literaturii Române de pe Mapamond mă îndeamnă să-l 
reproduc în continuare pentru a-l cunoaşte cititorul: Mi-
haela CD este scriitor, poet, redactor, cronicar, textier, 
promotor cultural, artist plastic tradiţional şi digital, este 
membru al Uniunii Scriitorilor din Canada, membru al 
World Poets Association – România, Preşedinte World 
Poets Association – Canada, având cărţi publicate: Bine-
cuvântare şi chin (2019, ed. Celestium, România), Focul 
din Noi (2020, ed. Celestium, România & Globart Uni-
versum, Canada), Uneori elefanţii zboară – carte bilingvă 
(2020, Globart Universum, Canada).

Este prezentă în numeroase antologii apărute în Româ-
nia, dar şi în străinătate, printre care: Universum, volume-
le 1–5, Parfumul Clipei, Flori(i)le poeziei, Cele zece po-
runci pe scara vieţii, Visul copilăriei, Literatura popoa-
relor, Columna iubirilor eterne, Vis cu Nichita, Lirica hu-
nedoreană, Voi sunteţi lumina lumii, Olympiada mondia-
lă de poezie, Recunoştinţa prieteniei, Antologia Starpress, 
Poeţi şi prozatori români în regal eminescian, În ritmul 
paşilor copilăriei, Encyclopedia World Literature Aca-
demy, Clepsidra cu sentimente, Antologie de poezie reli-
gioasă românească, Iubirea ca o poezie. Este, de aseme-
nea, prezentă în interviuri şi dicţionare: Femeia – un nou 
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anotimp în literatura contemporană, Dicţionarul World 
Poets Association 2020.

Cunoscând această amplă şi laborioasă activitate, îmi 
dau seama de ce poeta a refuzat şablonul experimentului 
poetic fără dubitaţie, aş spune înrudirea unui regim perso-
nal romantic – aceştia sunt termenii liricii abordată de po-
etă.

Mă simt obligat să decriptez subtilitatea titlului căr-
ţii Paşi de catifea, în sensul că ‘paşii’ sunt distanţa din-
tre piciorul din faţă şi cel din spate în mers sau posibilita-
tea unui mijloc de a obţine ceva. Să vedem ce înseamnă 
cuvântul „catifea“: ţesătură care prezintă pe faţă fire dese, 
mai mici de un milimetru. În acest context înţeleg că po-
eta îşi urmează destinul fără să tulbure pe cineva, alunecă 
precum un fulg de nea prin societate, bucurând universul 
prin imaculatul suflet încărcat de dragoste şi poezie: „Şi a 
venit din nou o toamnă.../ Să vie încă multe după ea!/ Azi 
numeri frunzele ce te condamnă/ Să calci uşor... cu paşi 
de catifea...“ („Paşi de catifea“).

Pretutindeni poeta îşi găseşte obiectul literar, univer-
sal liric, chiar şi în trăiri, ea sare peste limitele vetuste de 
limbaj în clişeu şi peste viziunile multiplicate, cu un sin-
gur izvor: „O salbă de trăiri e viaţa toată/ Le-aduni, le-n-
şiri aşa cum vin/ N-apuci să spui măcar o dată/ Opreşte, 
Doamne, asta-i chin!“ („O salbă de trăiri e viaţa!“)

În căutarea fericirii, Mihaela CD are impresia că aceas-
ta este precum Fata Morgana şi că această căutare se to-
peşte în flacăra sentimentelor, precum un proces de căuta-
re şi nu o explozie sentimentală: „Văd zeie ce dansează-n 
foc/ Să-mpartă tristele speranţe/ Destinul vieţii-i doar un 
joc/ De gloanţe oarbe şi romanţe“ („Gloanţe oarbe şi ro-
manţe“).
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Sub raport estetic, descoperim în această poezie viziu-
nea ca trăire, dând impresia cititorului că versurile sunt o 
expresie hibridă, însă, adevărul este că sunt muncite, fră-
mântate şi cizelate până la strofa eclatantă: „Mă doare su-
fletul mi se-nfioară/ Nu pot să mă deştept din vis.../ Ză-
dărnicită-i parcă trista vioară/ Şi viitoru-mi pare-un trist 
abis...“ („Trist abis“). 

Citind poeziile acestei poete mi-am adus aminte de 
aforismul lui Nicolas Roch Sebastien Chamfort, care spu-
nea: „Plăcerea se poate sprijini pe iluzie, fericirea însă se 
întemeiază pe realitate.“ Psihologia e complexă şi poe-
ta este supusă propriilor trăiri, fiindcă poeta trece printr-o 
criză a vârstei unde, fiziologic, are o exaltare şi o fabula-
ţie ce se combină în proporţii adevărate, apoi se înclină 
către meditaţie uşor melancolică şi elegiac, cu mari vizi-
uni alegorice expuse muzical prin ritm şi rimă ca şi acea 
tuşă livrescă.

„Valsează-n câmpul plin de libertate/ Culori vibrânde 
în a soarelui lucire/ Se-mbrăţişează-n vânt de eternitate/ 
Florile de câmp în dans de fericire!“

„Se unduie în ritmul adierilor divine/ Şi-adorm obosi-
te când se lasă seara/ În fericirea absolută un nor intervi-
ne/ Scuturându-şi stropii peste toată ţara.“ 

„Din umedele vise dimineţile sclipesc/ Şi-nvie pova-
ra fină a culorilor de vară/ Peisajele minunate privirile-ţi 
răpesc/ Şi murmură a florilor de câmp fanfară“ („Fanfa-
ra florilor de câmp“).

Poezia din acest volum se bizuie şi pe intuiţie, pe fe-
nomenele morale necaduce, are sensibilitatea permanen-
ţei eroice, dar şi erotice şi regresiv fenomenologic, priveş-
te vremea ca o repetiţie progresivă a unui eu antropologic 
originar. Romantismul poetei e un semn al cosmicităţii, o 
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expresie veche românească a cumpenei lumilor de sus şi 
de jos, în primul rând, în al doilea rând, vine intuiţia mo-
ral-erotică şi moral-eroică şi exemplaritatea unei umani-
tăţi al cărei letopiseţ e întocmit din efigii.

În concluzie, există în poezia Mihaelei CD o adâncime 
a perspectivelor ontologice trăite, exemplificând spiritua-
lismul cu extazul lui, o atât de strânsă omogenitate între 
ceea ce este creat şi trăit, încât poeta întruchipează o exis-
tenţă universală, nu lipsită de drama cu răsunet filozofic, 
desprins de cazul particular şi de sentimentele incomuni-
cabile. Marile ei alegorii – ale morţii, ale iubirii, ale trăi-
rilor în natură, ale pasiunii în sensul vechi, teologal – iz-
vorăsc dintr-o verificată expresie culturală: universalita-
tea dramei unui eu exponenţial e sporită de inteligibilita-
tea modelelor culturale.

Al. Florin Ţene
Preşedintele Naţional al Ligii Scriitorilor Români

Membru al Academiei Americano-Române de Artă şi Ştiinţă
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Cuvânt înainte
Despre scriitoarea Mihaela CD

Mihaela CD este o scriitoare canadiană de origine ro-
mână, sensibilă, romantică, care împleteşte cu măiestrie 
sentimente, cuvinte şi expresii în versuri scrise cu vocaţia 
poetului cu suflet de aur.

Natura sa poetică ne îndreaptă cu entuziasm spre crea-
ţiile sale, ce ne poartă cu sete de lume şi soare, într-un an-
samblu de trăiri şi gânduri, în lumina cuvântului scris cu 
muzicalitate, în vers clasic. 

Aflată în plină afirmare şi evoluţie artistică, practic, 
scriitoarea îşi urmează firesc acest destin poetic, prin me-
ritele sale, fiindcă este prolifică şi extrem de talentată, lă-
sând în urmă, de fiecare dată, supreme volume de versuri.

Citind toate volumele pe care le-a publicat până în pre-
zent, am observat că scriitoarea Mihaela CD este o gândi-
toare a propriei sale existente, în jurul căreia construieşte. 
Inima sa este bogată în imagini cu o capacitate de un vast 
univers sufletesc, duios şi gingaş, iar versurile sale sunt pli-
ne de puritatea graiului românesc şi încărcate de nobleţe. 

Mihaela CD are o voce lirică plină de curaj în care iu-
birea devine palpabilă, scrisă cu cuvinte cât o viaţă, într-o 
remarcabilă reuşită. Ea face din iubire, cu măiestrie şi cu 
satisfacţia sufletului curat, nestemate pe care le dăruieşte 
cititorului. Superb este prea puţin spus, poeta se remarcă 
printr-un stil propriu perfectat în vârtejul timpului cu ta-
lent artistic în versificare desăvârşită. Genul său de vers 
este bogat în metafore şi figuri de stil pline de patos.

Cântecele cu adiere lină a versurilor poetei aflate sub 
semnul candorii pline de substanţă, înfloresc în puterea de 
frumos a poetei care se dăruie sufleteşte plină de farmec şi 
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magie copleşitoare în volumul său Paşi de catifea. Asis-
tăm la un aplomb de versuri ce-ţi umple sufletul şi ca niş-
te triluri de pasăre formează un madrigal liric. 

Dacă ai privilegiul să citeşti volumul Paşi de catifea 
scris de poeta Mihaela CD, vei observa că harul poetei 
poartă cititorii emoţional şi estetic pe treptele şi versuri-
le unei anevoioase game şi ca sufletul poetei nu are hota-
re, iubite cititorule, pentru că poeta scrie din suflet pentru 
suflet, se îngemănează cu natura, cu lumina, şi se înveleş-
te cu seninul, cu muzicalitatea interioară şi ingenioasa ex-
presie poetică, ce-i confirmă valoric starea de volum de 
poezie pentru suflet.

După ce citeşti cartea ai un sentiment de regret că s-a 
terminat aşa de repede fiindcă lirismul o caracterizează şi 
îi conferă lauri binemeritaţi, deoarece cartea Paşi de cati-
fea este o capodoperă literară a poetei Mihaela CD.

Demersul său poetic confirmă adevărul potrivit căruia 
cuvântul poetului arde cu veghe de stea ce trebuie aşezat 
lângă suflet şi privit cu dor, volumul este un spectacol viu 
unde visele sunt, trăiesc şi rămân întotdeauna, iar dacă ai 
pierdut cartea Paşi de catifea, n-ai trăit!

Scriitoarea Mihaela CD rămâne pentru mine o perma-
nentă revelaţie, o fascinaţie şi o confirmare, iar pentru ci-
titori, o promisiune sigură, deoarece îşi asumă această ca-
litate în mod evolutiv cu fapte, cu trăiri, cu experienţe. 

Recomand cititorilor cu căldură şi dragoste acest vo-
lum excepţional de poezii Paşi de catifea, iar scriitoarei 
Mihaela CD îi doresc ca bunul Dumnezeu să îi binecuvân-
teze rodniciile pe ogorul literaturii române şi universale! 

prof. Victor Manole
membru al Ligii Scriitorilor Români

membru al Asociaţiei Poeţilor Mondiali – World Poets Association
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Capitolul 1

Păşind prin viaţă

Paşi de catifea

Văd paşii tăi cum repezi au trecut
Prin agonia frunzelor de toamnă
S-au tot grăbit..., nu i-a durut...
Că vine-o toamnă şi-apoi altă toamnă...

Irepetabili zvelţii paşi de-atunci
Ai vrea să-i chemi însă nu-i chip
Trecut e timpul..., clipele adânci
S-au şters... ca valul pe nisip...

Căci timpul trece şi nu iartă
Ce mult ai da să-l poţi opri
Să poţi întoarce această soartă
Şi bătrâneţea să o poţi întineri

Şi a venit din nou o toamnă...
Să vie încă multe după ea!
Azi numeri frunzele ce te condamnă
Să calci uşor... cu paşi de catifea...
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O salbă de trăiri e viaţa!
 
O salbă de trăiri e viaţa toată
Le-aduni, le-nşiri aşa cum vin
N-apuci să spui măcar o dată
Opreşte, Doamne, ăsta-i chin!

Din bune şi din rele-s colorate
Ale vieţii pământeşti momente
Te dor în unduiri magnetizate
Lumeşti, străfunde sentimente

Esenţa-i să te lupţi cu soarta
Să nu te laşi de tristeţi prădat
Şi celui ce-ţi deschide poarta
Să-i dăruieşti iubire neîncetat

Durerile să ţi le dai de-o parte
Lasând să le cuprindă gheaţa
Şi vei descoperi a’ fericirii arte
Căci: O salbă de trăiri e viaţa!
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Viaţa ardentă
omagiu în memoria naşului meu iubit 
Aurel Puşcaşu

Am să aşez pe-un nor pufos
Scântei din ce a fost frumos
Şi-am să implor apoi vântul
Să le poarte departe cântul.

Am trăit în flambante simţiri
Am adunat în suflet nemuriri
Ce-s leagăn şi balsam dorului
Şi-s stropi de susur izvorului

Viaţa-mi fumega ca şi o pipă
Zburând pe a timpului aripă
Rotocoale ieşeau tot pe rând
Nelăsând să treacă prin gând.

Foc şi jar aprins cu-nsufleţire
Aşa a fost a sorţii mele voire
Că n-am trăit respirând în van
Şi am fumat arzând fiecare an.
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Balansăm în viaţă... întruna

Balansăm în viaţă... întruna
Zorile devin ale nopţii şoapte
Vremea bună o şterge furtuna
Verdele se face fructe coapte

Răul, binele îl îndepărtează
Dansând la o frenetică nuntă
Sufletul de bucurii vibrează
Simfonii şi doine ne încântă

Azi sărac şi mâine-n bogăţie
Soarta se schimbă-ntr-o clipită
Dintr-o zi frumoasă se fac mie
Deşi tristă azi, mâine-i fericită

Asta-i viaţa, cu amar şi dulce
Zilele cu soare deghizate-n ploi
Balansăm mereu, viaţa ne seduce
Alergăm prinşi de al său şuvoi.
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Feţele norocului 

Norocu-n viaţă multe feţe are,
Cu noroc, pe cel drag l-ai găsit
Când deodată apare pe cărare
Spui că norocu-n cale ţi-a iesit

Din boală gravă n-ai scăpare
De o tristeţe mare eşti cuprins
Dar se-ntâmplă să apară soare
Miracolul vieţii te-a surprins!

Ai mii de probleme fără capăt
Te zbaţi, soluţii nu vezi deloc
Şi din senin, al vieţii cumpăt
Îţi scoate-n faţă al său noroc!

Doar Dumnezeu le ştie toate
El îţi dă norocul cu-adevărat
Că-n Slava Sa, El orice poate
Dacă te rogi cu sufletul curat.
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Gloanţe oarbe şi romanţe

Lângă lampa ce arde mocnit
Mi-am numărat umbrele mele
Şi-am socotit pân’ m-am poticnit
Gard de neputinţe sta-n ele...

Nu-mi mai ştiu aduna fericirea
De parcă-i risipită-n aşternut
Ironic, vestitu-şi-a sosirea
Însă-ntr-o ceaţă a dispărut...

Văd zeie ce dansează-n foc
Să-mpartă tristele speranţe
Destinul vieţii-i doar un joc
De gloanţe oarbe şi romanţe.
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Demnitate moştenită 
cu infinită dragoste şi recunoştinţă
naşei mele iubite Rodica Puşcaşu

Oricât de grea îţi pare clipa 
Şi oricât de mult te chinuieşti 
Nu-i frânge demnităţii-aripa 
C-orice supărare depăşeşti! 

C-un scurt şi elegant surâs 
Să-i refuzi clipei răzbunarea 
Fii demn că nu-i decât un fâs 
Şi-n somn afla-vei alinarea! 

Şi-oricâte lovituri ai căpăta 
Niciuna nu ţi-a fost menită 
Ai să oftezi însă nu şchiopăta 
C-ai demnitatea moştenită!
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Suntem mai săraci

Suntem mai săraci cu o clipă
Acel nimic care trece banal
Nu ştii, nu o simţi... o risipă
Nepreţuită şi-aruncată la canal

N-o vezi, nu te doare, nu-ţi pasă
Izvorul clipelor îţi pare infinit
Să-mprăştii clipe, inima te lasă
Tot pierzi, cheltuind necontenit

Şi dăm clipe scumpe pe nimic
Ne agăţăm întârziat de canoane
Bieţi muritori îngroziţi care zic
Cuvinte din vocale şi consoane

Cu fiecare clipă care trece...
Oamenii-s mai săraci puţin
Şi-odată sărăciţii o să plece
În lumea unde clipele se ţin.
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Îmbracă-mă în puf de stele

Păşind prin noaptea de mătase
Cu paşi uşori... şi-n mersul lin
Pe trupurile ce marea sărutase
Stropi dansează curgator şi fin

Străpuns e întunericul de raze
Ce parcă dogoresc în ochii tăi
Să botezăm a dragostei oaze
Sfinţind-o cu ale iubirii văpăi

Din pulberea şoptirilor gingaşe
Ne încropim un culcuş de amor
Şi-n gesturile noastre pătimaşe
Căutăm să aflăm leacuri de dor

Şi-n oglindirea lunii de argint
Străluciri se unduiesc rebele
Sărută-mă la pieptu-ţi în alint
Şi îmbracă-mă în puf de stele!
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START la-ntinerire 

Azi vreau să pun stop la-mbătrânire
Şi valsul tinereţii-l dezmorţesc
Cu lauri voi primi din adormire
Sărutu-ntineririi ce-l doresc

Las hainele cernite de-ofilire
Să-şi piardă ruginiul dobândit
Şi vieţii elixir îi dau de ştire
Că azi am dat START la întinerit

Verdeaţa amintirilor să se-ofilească
Şi să-mi anime anii ce-or veni
Doar dragostea curată sufletească
Ce-n vorbe de iubire va-nflori.

De azi am pus STOP la-mbătrânire
Şi am dat START la-ntinerire!
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Onor conştiinţei 

În viaţă strângi bune şi rele
Le împarţi, le scazi, le înmulţeşti
Te zbaţi prin ploi şi clipe grele
Şi-apoi te întrebi unde greşeşti

Oricât ai vrea ca să faci bine
Tot mereu parcă îţi ies pe dos
Printre petale şi rubine
Răsare neghina, zgomotos!

Visează şi trăieşte cu fiinţa
Că lumea nu o poţi tu împăca
Serbează, onorează-ţi conştiinţa
Căci în final rămâi tu şi cu ea!
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Cuvânt de încheiere
Despre cartea „Paşi de catifea“

Cartea poetei Mihaela CD, Paşi de catifea conţine poeme 
care au un bogat aspect cromatic, în care se oglindeşte sufle-
tul poetei plin de frământări, o cromatică a cuvintelor iscusi-
te, stilizate, în care ştie să potenţeze valori, să potenţeze iu-
birea. Aşadar includerea lor în volumul Paşi de catifea suge-
rează nestemate în metafore învelite în poezie.

Volumul pune în valoare acest lirism debordant şi-i con-
feră cititorului un confort neaşteptat şi o ieşire/trăire minu-
nată şi face ca această carte să fie specială, să fie altceva pen-
tru cititor şi arată beţia de iubire în care sublimul este la el 
acasă în sufletul poetei îmbrăcat în bucurie ca o împlinire a 
inimii sincere. Sistemul acesta al autoarei este ca o descătu-
şare a sufletului, gândurilor şi regăsire a sinelui.

Ne aflăm în faţa unui volum de versuri remarcabil ca re-
alizare, deoarece destinul vieţii o îndeamnă să vrea lumina 
vieţii şi să scrie ca să îşi trăiască fericirea.

Autoarea are o sensibilitate aparte în scrierile sale, opti-
mistă, caldă şi plăcută, cu adaptabilitate la public şi un act de 
asumare poetică, acolo unde domneşte fantezia şi preaplinul 
sufletului şi inimii sale care bate pentru toţi cititorii.

În ceea ce priveşte titlul ales pentru volumul de poezie 
Paşi de catifea, poeta se referă la paşii făcuţi în viaţă, însu-
mând în capitolele sale poezii de dragoste de ţară, de părinţi, 
de copilărie, trăiri sufleteşti, poezii de iubire, de speranţă, 
de dragoste. Volumul cuprinde 17 capitole de o remarcabilă 
frumuseţe sufletească.

Capitolul 1 – Păşind prin viaţă
Primul capitol începe cu poezia care dă titlul volumu-

lui Paşi de catifea în care poeta plină de gingăşie ne vor-
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beşte despre trecerea timpului folosind stilul direct de 
adresare: 

„Văd paşii tăi cum repezi au trecut / Prin agonia frun-
zelor de toamnă / S-au tot grăbit..., nu i-a durut... / Că vi-
ne-o toamnă şi-apoi altă toamnă... / Irepetabili zvelţii paşi 
de-atunci / Ai vrea să-i chemi însă nu-i chip / Trecut e tim-
pul..., clipele adânci / S-au şters... ca valul pe nisip...“ (Paşi 
de catifea)

Poeta Mihaela CD ne plimbă paşii prin diferite etape ale 
vieţii care este „o salbă de trăiri“ şi creează nestemate de cu-
vinte prin cuvinte pe culme de mare valoare artistică, de un 
lirism profund ce transmite cititorului un sentiment măreţ de 
eternă iubire prin „puf de stele“ şi prin „feţele norocului“ şi 
cu o „demnitate moştenită“ îi dă „onor conştiinţei“.

„O salbă de trăiri e viaţa! / Esenţa-i să te lupţi cu soarta / 
Să nu te laşi de tristeţi prădat / Şi celui ce-ţi deschide poarta 
/ Să-i daruieşti iubire neîncetat“ (O salbă de trăiri e viaţa)

„Doar Dumnezeu le ştie toate / El îţi ştie norocul cu ade-
vărat / Că-n slava Sa El orice poate / Dacă te rogi cu sufle-
tul curat“ (Feţele norocului)

„Oricât de grea îţi este clipa / Şi oricât de mult te chinu-
ieşti / Nu-i frânge demnităţii aripa / C-orice supărare depă-
şeşti“ (Demnitate moştenită)

„Şi-n oglinda lunii de argint / Străluciri se unduiesc re-
bele / Sărută-mă la pieptu-ţi ăn alint / Şi-mbracă-mă în puf 
de stele!“ (Îmbracă-mă în puf de stele) 

„Visează şi trăieşte cu fiinţa / Că lumea nu o poţi tu îm-
păca / Serbează, onorează-ţi conştiinţa / Căci în final rămâi 
tu şi cu ea“ (Onor conştiinţei)

Capitolul 2 – Printre amintiri
Poeta Mihaela CD nu poate fi decât sinceră cu sine şi cu 

atât mai mult cu cititorul. Ea regretă tinereţea fiindcă a fost 
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cândva „vecini cu tinereţea“ pe care o asemuieşte cu o „pa-
săre de dor“ şi făcând „ale timpului socoteli“ îşi doreşte să 
mai găsească ascunse „amintiri prin buzunare“

„Aş fi vrut să mă înfrupt din drag / Să-mi degust timpul 
în lin zbor/ Să mai poposesc pe al tău prag / Tinereţe, mân-
dră pasăre de dor!“ (Tinereţe pasăre de dor)

„Vibrând prin flamuri de rostiri / Ne-am tot închiriat vise 
semeţe / Dar ne-au rămas doar povestiri / Ce tandru azi ne 
surâd pe feţe“ (Vecini cu tinereţea)

„Când au trecut? N-am observat! / Şi ne-am trezit 
de-odată ruginii / Şi în zadar aprig ne-am enervat / Că tim-
pul trece fără ca să ştii“ (Ale timpului socoteli)

„Scrie-mi numele tău în suflet / Respirând clipele cu-n-
verşunare / Şi-amorezaţi pe-al vieţii umblet / Ascunde-mi 
amintiri prin buzunare“ (Ascunde-mi amintiri prin buzuna-
re)

Capitolul 3 – Copilărie, tărâm de vis
Poeta îşi aminteşte cu drag de anii care au trecut „în ale 

vieţii pripe“ rememorând „ale tinereţilor vorbiri“ amintin-
du-şi de mama care-i doar „una pe pământ“, de tradiţiile şi 
obiceiurile moştenite din copilărie şi împrăştie parfum de 
trăiri şi amintiri pentru sufletul şi inima ei în „visele vultu-
rii nopţii“ 

„Îmi picură lin prin conştiinţă / Adormite şi-ndrăgite 
glăsuiri / Căci le port cu mine în fiinţă / Umbre, ale tinereţi-
lor vorbiri“ (Ale tinereţilor vorbiri)

„Surâde gândul fericirii de atunci / Cât de departe-mi 
par acele clipe / Alergam veseli prin văi şi lunci / Amintiri 
strânse în ale vieţii pripe...“ (Ale vieţii pripe)

„O mamă până-n ultim ceas / Îşi are pruncii săi în gând / 
Închină rugi fără popas / O mamă-i una pe pământ“ (O ma-
mă-i una pe pământ)
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„Cândva în jurul mesei adunaţi / Ne-mbucuram cu mul-
te vise / Copiii de pe stradă, veri şi fraţi / Ne împărţeam me-
lodii nescrise“ (Masa)

„În arşiţa verii doar aur sclipeşte / Din părul bogat ce-n 
bucle coboară / Fetiţa dansează, în strofe şopteşte / Şlagăre 
dragi de odinioară.“ (Visele vulturii nopţii)

Capitolul 4 – Prin clepsidra vieţii
Poeziile poetei reprezintă unirea sa cu firea şi trecerea po-

etei prin „Vântul vieţii“ în „Jocul de-a viaţa“. Orice vers re-
prezintă o trăire trecută prin timpul distins plin de incantaţii 
şi se face vizibilă intensitatea efectelor versurilor în cuvinte, 
în culori cu simbolistica rafinată căci „murim puţin câte pu-
ţin“ alergând prin „viaţa trecătoare“.

„Nu poţi să-ntinereşti secunda / Nici ceasul vieţii nu-l în-
torci / Încearcă deci, străbate unda / Şi-ncet firul vieţii să-l 
torci“ (Vântul vieţii)

„Pe rând noi ne jucăm de-a viaţa / C-aşa ni-i dat pe acest 
pământ / Şi-ndată se aşterne ceaţa... / Ne risipim ca frunza-n 
vânt“ (Jocul de-a viaţa)

„Se-nghesuie timpul în nepăsare/ Iar noi murim puţin 
câte puţin“ (Murim puţin câte puţin)

„Desaga zilelor se tot goleşte / Nici nu realizăm, cât de 
uşor“ (Viaţa trecătoare)

Capitolul 5 – Zbuciumări din pandemie
Autoarea are curaj maxim prin originalitatea descrierii 

şi viziunea asupra lumii prin expresii metaforice coerente 
şi calde. Poeta înalţă rugi profunde, din suflet, spre divinita-
te „Opreşte Doamne“, „Lasă-ne Doamne“, „Scumpe Isuse“, 
pentru iertare şi salvarea omenirii sperând într-o fericită fi-
nalitate în „Hora biruinţei“. 

Versurile poetei sunt o muzică a sufletului său care, dacă 
îl cunoşti, îi cunoşti lumina, căldura şi adevărul sufletesc.
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„Lasă-ne, Doamne, să ne pocăim / Azi Ţie-ţi adresăm 
umila rugă / De tot ce-am făcut rău ne căim / Şi chiar de ce-
am făcut pe fugă“ (Lasă-ne, Doamne)

„Ajută, Doamne, cu a ta oştire/ Trimite îngeri, buni sa-
mariteni“ (Opreşte, Doamne)

„Azi capul ne plecăm cerând iertare / Din inima mult ră-
nită, nu ne izgoni / Şi-n sfânta Înviere adu-ne împăcare / Şi 
până-n ceasul morţii nu ne părăsi“ (Scumpe Isuse)

„Să-ntoarcem lacrima-n surâs / Şi timpul ruginit în pri-
măvară / Să preschimbăm plânsul în râs / Şi să ne prindem 
toţi în horă iară!“ (Hora biruinţei)

Capitolul 6 – Iubirea din inimă
Autoarea Mihaela CD adună toată iubirea „din cuprinsul 

inimii“ şi închină o „odă iubirii“ lăsând o importantă moşte-
nire într-un „unic gând“ aflat în „povaţa iubirii“

„Din tot cuprinsul inimii / Am adunat duioase vorbe /  În 
suflete să dea emoţii mii / Să umple-ale bunătăţii tolbe“ (Din 
cuprinsul inimii).

„Odă arzândă am să-ţi scriu/ Iubire scumpă, piatră 
rară... / Păstrează-ţi gustul încă viu/ Şi creşte-n suflet pri-
măvară“ (Oda iubirii)

„Şi moştenire las un unic gând / Oricât de mult vă-ncear-
că viaţa / Ghidaţi să fiţi de-acelaşi cânt / Iubirea să vă fie-n-
veci povaţa!“ (Povaţa iubirii)

Iubirea se află în fiinţa poetei Mihaela CD pentru că prin 
aceasta respiră, nici nu poate altfel, reprezentând însăşi exis-
tenţa sa. Ea dăruieşte prin poeme de înalta trăire şi sensibili-
tate, lumina iubirii care va rămâne pentru totdeauna un valo-
ros tezaur al cărţilor sale. 

„N-am învăţat să scriu neiubirea / Nu ştiu defel să o tră-
iesc / Eu am luptat să-mi apăr fericirea / Iubirile în mine-mi 
cresc.’’ (Nu pot să nu te mai iubesc)
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„Şi flămânzi de dor, în agonie / Ne pierdem în sărutul an-
cestral / Eu ţi-s dovadă scrisă pe hârtie / Iar tu-mi eşti aerul 
universal.“ (Dovada că exişti)

Capitolul 7 – Trăiri poetice
Trăirile poetice ale scriitoarei Mihaela CD se adună în 

„cartea emoţiilor“, în „strofe dezlănţuite“ prin „umbre cal-
de“ ca să ajungă „mai aproape de cer“.

„Alese freamăte pe drumul vieţii / Devin comorile-nveli-
te-n catifea / Mici giuvaere-n timpul bătrâneţii / Dăruind ne-
poţilor basme aievea!“ (Cartea emoţiilor)

„Adun cuvinte-nghesuite-n vers / Ce ţipă să se facă cu-
noscute... / Apar chiar şi inopinat din mers / În rime dănţu-
ind neîntrecute…“ (Strofe dezlănţuite)

„Şi mă adap din şoapta nopţii / Şi bruma versului până-n 
zori / Şi aştept tăcută-n pragul sorţii / Umbrele calde ale pa-
ţilor uţori.“ (Umbrele calde).

„Mă-nalţ uşor spre libertate / Şi-n euforic vis durerile îmi 
pier / Şi dorurile surâd spre eternitate / Căci au ajuns mai 
aproape de cer“ (Mai aproape de cer)

Visele poetei Mihaela CD nicicând nu mor, nu se sting, 
se strâng şi coboară noaptea lângă poetă, dar niciodată, nu se 
sting. Sunt convins de dăinuirea cărţii, deoarece ochii poetei 
nu ştiu să doarmă ei dăltuiesc azur şi lumină iar iubirea ne 
întinde mâna şi ne cuprinde zicându-ne să nu stingem lumi-
na iubirii şi să rămână în veci muza noastră bună.

Capitolul 8 – Inimă de-ai şti să spui
Autoarea Mihaela CD, în capitolul „Inima de-ai şti să 

spui“, îşi deschide în faţa cititorului „călimara sentimente-
lor“ şi lasă să zburde trăirile sale spre „trist abis“ prin „nefe-
ricire“, prin „neputinţe veştejite“ şi prin „ura pământească“ 
tânjind după „binele de-odinioară“ prin „caruselul gânduri-
lor“, căutând „răspunsuri“.
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„Călimara sentimentelor am deschis / Le slobod să 
zburde vesel şi grăbit / Eliberate din turnul ce părea în-
chis / Să fluture pe val de vers împodobit“ (Călimară sen-
timentelor)

„Mă doare, sufletul mi se-nfioară / Nu pot să mă deştept 
din vis... / Zădărnicită-i parcă trista vioară / Şi viitoru-mi 
pare-un trist abis...“ (Trist abis)

„N-ai cum s-opreşti compasul / Că-i vândut pentru mul-
ţi ani!“ (Nefericire)

„Blândeţea mi s-a aşezat în cale / Cu slovele ei mici şi 
cumpănite / Doineşte pe a suferinţei vale / Oblojind neputin-
ţe veştejite...“ (Neputinţe veştejite)

„Nu-i chip să aflu fericirea / Căci s-a pierdut printre tro-
iene“ (Ura pământească) 

„Fă, Doamne, din ghinion, noroc / Din lacrimă fă-mi o 
primăvară / Scoate-mi, Sfinte, sufletul din foc / Şi adu-mi bi-
nele de-odinioară!“ (Binele de-odinioară).

„Te cheamă iar şi iar dureri deşarte / Vor să te-mbe-
te-n carusel ameţitor / Tu le-ncui bine zăvorâte într-o car-
te / Şi ştergi tristeţile din gândul simţitor“ (Caruselul gân-
durilor)

„Răspunsuri şi-ntrebări o mie / Vin să-mi întunece al vie-
ţii lin / Şi mă îmbăt în vers de poezie / Să umplu-al sufletului 
preaplin“ (Răspunsuri)

Capitolul 9 – Omagiu poeţilor plecaţi
Autoarea Mihaela CD dedică un întreg capitol memoriei 

colegilor de condei plecaţi prea devreme, cărora le aduce, cu 
profund regret şi îndurerare, un respectuos omagiu prin poe-
me de înaltă simţire şi trăire.

„Poeţii toţi ne pleacă în vecie / Se duc să scrie slove-n 
Paradis / Atâta fostu-le-a dat ca să fie / Pe astă lume nu mai 
au de scris!“ (Poeţii toţi ne pleacă)
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„De ce atâta grabă spre vecie? / Aveai încă multe de ofe-
rit / De-acum ai să compui în veşnicie / Aici aveai prea mult 
de suferit“ (Pactul cu viaţa)

„Cei ce am rămas ca să te plângem / Tu, chip frumos cu 
aripa frântă / Vrem vestea morţii să respingem / Durerea-i 
aprigă şi cruntă“ (Tu, chip frumos cu-aripa frântă)

Capitolul 10 – Daruri de suflet
În poemele sale din capitolul zece, scriitoarea Mihaela 

CD face câteva „daruri de suflet“ cititorilor evocând priete-
nia adevărată pe care o consideră o nestemată, contemplând 
iubirea în acord cu natura, cu cugetul, cu universul, într-o 
stare desăvârşită prin cuvânt şi simţire.

„Şi-atunci când îţi este greu / Prietenii-s alături la necaz 
/ Lângă tine stau mereu/ Să-ţi aline al durerii iaz / Şi de-i 
pusă la-ncercare / Chiar închisă-n cazemată / Sclipeşte din 
depărtare / Prietenia-i nestemată!“ (Prietenia-i nestemată)

„Se legăna de-o vreme-n vânt / Şi soarele îl mângâia-n 
sărut / Lâng-ai săi fraţi roşii de-avânt / Cântau pe câmpul 
păcii nedurut“ (Macul ucis)

„Din boabele de rouă am cules / Mocninde picături de 
apă vie / Şi-am desluşit al lor subînţeles / Că-n ele stă mira-
colul ce-nvie“ (Picături de apă vie)

Capitolul 11 – Primind lecţiile vieţii
În acest capitol aflăm că răbdarea este „Arma succesului“ 

şi primim lecţia respectului, „lecţia vieţii“, aflăm că „invidia 
e boală grea“ şi că nu ne putem împotrivi la „legea firii“ căci 
„Legea sorţii nu te iartă“ şi dacă am deschis „uşa globaliză-
rii„ „măcar acum în cel din urmă ceas“ să ne cercetăm con-
ştiinţa şi „să deschidem usa spre credinţă“.

„În viaţa asta agitată / E necesar s-avem răbdare... / Că 
ni-i agenda încărcată / Şi n-avem timp de relaxare...“ (Răb-
darea, arma succesului)
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„De-am şti să ne jertfim simţirea / Şi-n loc de pietre pâine 
s-aruncăm / Am educa cu bine omenirea / Şi-am învăţa res-
pectul s-arătăm!“ (Am învăţa respectul)

„Aici, suntem ca într-o gară / Căci am venit ca să ple-
căm / De-i viaţa bună, ori amară / S-o trăim şi să ne bucu-
răm!“ (Lecţia vieţii) 

„Că-i un păcat mare trufia / Însă invidia e boală grea / 
Căci ea-ţi întunecă grafia / Face din tine, tot ce vrea“ (Invi-
dia e boală grea)

„Căci tinereţea e o floare rară / De-am şti atunci s-o pre-
ţuim / Dar legea firii este de ocară / Aflăm doar când îmbă-
trânim“ (Legea firii)

„Tu, Doamne, vezi, îndură-te de ei / De bieţi părinţi sor-
tiţi la-nsingurare / Fă, Doamne, o minune dacă vrei / Şi-
adu-le o fericire pe cărare!“ (Legea sorţii nu te iartă)

„Măcar acum în cel din urmă ceas / Să facem curăţenie 
în conştiinţă / Şi adunaţi toţi într-un singur glas / Să deschi-
dem uşa spre credinţă!“ (Uşa globalizării)

Autoarea Mihaela CD iubeşte ceea ce face şi ce este! 
Scopul suprem al scrierilor poetei este fericirea prin iubi-
re, bunătate, respect şi înţelegere. Ea tânjeşte după lumină, 
dreptate şi pace şi vrea să trezească întreaga omenire. Poe-
ta este utilă celor din jur prin exemplul pe care îl dă şi prin 
mesajele calde şi îndemnurile pozitive pe care le transmite.

Capitolul 12 – Românie, plai de dor
Poeta Mihaela CD este omul dorului şi al dragostei, prin 

ea respiră poezia, prinde rădăcini, muguri, frunze, flori şi 
fructele iubirii de neam românesc. Citind poeziile cuprin-
se în acest capitol vezi omul Mihaela CD îngemănând lo-
gica frumosului cu acorduri lirice armonioase, în care evo-
că nu numai stări sufleteşti ci şi datini, obiceiuri şi sărbători 
româneşti.  
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Aceasta, chiar dacă a plecat din ţara mamă de mulţi ani 
poartă ţara în suflet şi consideră că „Acolo-i ţara unde sun-
tem noi“ şi se roagă „Dă-i, Doamne, bine românului“ pe care 
îl îndeamnă „Să fii model“ pentru că „Strămoşii ne chea-
mă“ şi ne transmite „Destinul ţării nu stă-n sărăcire / Reclă-
diţi ţara o lume s-o admire!“ pentru ca ea să devină „un di-
amant“.

„Şi n-am uitat dulcele nostru grai / Care răsună şi-n soa-
re şi-n ploi / În noi trăieşte, român colţ de rai/ Acolo-i ţara, 
unde suntem noi!“ (Acolo-i ţara unde suntem noi)

„Românu-i harnic şi e bun la toate / Dă-i, Doamne, bine 
şi mai dă-i ceva / Înţelepciune, dărnicie-n spate / Să poată 
dărui din bine şi-altcuiva!“ (Dă-i, Doamne, bine românului)

„Fii un exemplu frate drag român / Arată lumii-ntregi că 
se poate / Fii omenos, fii harnic şi stăpân / Fii model mereu, 
primul în toate! (Să fii model)

„Strămoşii ne cheamă din vecie / Treziţi-vă români din 
adormire / Destinul ţării nu stă-n sarăcire / Reclădiţi ţara o 
lume s-o admire!“ (Strămoşii ne cheamă)

„Vei rezista şi-acum peste toate/ Turle împărăteşti vei do-
bândi / Tu, ţara mea trezită în noapte, / Un diamant al lumii 
ai să fii!“ (Ţara mea, un diamant)

Capitolul 13 – Anotimpurile vieţii
Confirmând îngemănarea poetului cu natura prin care tră-

ieşte şi simte, autoarea Mihaela CD ne invită în acest capi-
tol la un periplu liric prin anotimpurile vieţii. Poeziile poe-
tei se nasc din lacrimi, din căderea unei petale, a unei frun-
ze, sau din dragostea şi arşiţa iubirii pe care o poartă în su-
flet. Aceasta aude „Scâncetul verii“ când „Amuţeşte al verii 
ciripit“ şi împărtăşeşte tristeţea naturii în „Apusul toamnei“, 
trecând peste o „Iarnă hibridă“ şi cu toată „Toamna din su-
flet“ simte chemarea primăverii „Cu cântul ei de pasăre mă-
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iastră“, ca mai apoi să asculte cu bucurie „Fanfara florilor de 
câmp“ declarând hotărât „Vreau verdele să fie verde“.

„O lacrimă cade-n acrilic sărut / Pe glia scrierilor în-
tomnate / Se-aude fin un scâncet tăcut / Culorile verii plâng 
resemnate“ (Scâncetul verii)

„Natura toată azi plânge iubirea / Căldura razelor verii 
s-a risipit / Tot verdele şi-aşteaptă murirea / Şi amuţeşte-al 
verii vesel ciripit.“ (Amuţeşte al verii ciripit)

„Plânge firul ierbii-n zare / Regretând verdele crud / 
Printre lacrimi mai răsare / Oful din pământul ud.“ (Apu-
sul toamnei)

„Şi-aşa trece încă o seară / Şi încă o dată ceruri se-n-
chid / Se scurge o viaţă de ceară / Topită în iarnă cu izul hi-
brid...“ (Iarnă hibridă) 

„Şi primavăra vine să mă cheme / Cu cântul ei de pasăre 
măiastră!“ (Toamna din suflet)

„Din umedele vise dimineţile sclipesc / Şi-nvie povara 
fină a culorilor de vară / Peisajele minunate privirile-ţi ră-
pesc / Şi murmură a florilor de câmp fanfară.“ (Fanfara flo-
rilor de câmp)

„Vreau verdele să fie verde / Vreau cerul să-mi fie senin!“ 
(Vreau verdele să fie verde)

Stările de spirit prin care trece poeta la schimbarea fiecă-
rui anotimp al vieţii dau savoare poemelor sale prin amplifi-
carea puterii de expresie.

Capitolul 14 – Tristeţile sufletului
Din tristeţile sufletului, poeta Mihaela CD, înzestrată cu 

harul de excepţie al versurilor, dă viaţă dorului cu o măies-
trie rafinată în poeme cu individualite lirică sensibilă şi le 
propulsează către cititor atingându-i sufletul.

„M-aş face ram m-aş face râu / Şi pasăre în zbor m-aş 
face / De dorul tău în lan de grâu / Un spic ce freamătă şi 
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tace / M-aş face umbra unui pom / Să te feresc de arşiţa de 
vară / Şi vânt m-aş face şi neom / Să te mai văd măcar o sea-
ră“ (Dor de tata)

„De libertate şi de disperare / Azi plânge naţia întreagă/ 
Se-ncinge dorul la hotare / Şi inima plânge beteagă!“ (Li-
bertate pierdută)

„Că-n lumea asta totu-i trecător, / Secundele ne fug din 
noi... / Iar când părinţii trec şi mor, / Rămânem vii da’-n su-
flet goi... / Mă-mpunge gândul călător / Ce-mi freamătă prin 
istovire / Şi-mi frânge inima de dor, / C-ajunsu-mi-ai doar 
amintire...“ (De ziua ta, îngerul meu)

Capitolul 15 – Bucuriile sufletului
În capitolul „Bucuriile sufletului“, poeta Mihaela CD se 

dăruie sufleteşte şi îl cuprinde pe cititor într-o cromatică a 
cuvintelor iscusite, care se bucură de „Un mic căţel al vieţii 
abajur“ şi într-o magie a figurilor de stil copleşitoare, se bu-
cură de frumuseţea oceanului în „Valurile legendare“ iar în 
metafore pline de patos, trăieşte şi visează frumos, zboară cu 
dragostea spre o iubire de o puritate absolută, care îi dă lu-
mină şi cu o naturaleţe aparte cântă de fericire.

„Din bucuriile strânse în grămadă / Şi din arpegii pline 
de rezonanţă / A rămas iubirea noastră dovadă / Ce cântă 
azi a dragostei romanţă“ (Romanţa dragostei noastre)

„Şi-am alergat să pot prinde din zbor / Sărutul lunii ce-ţi 
mângâia chipul / Să-ţi sorb mireasma de parfum uşor / Când 
soarele te alintă cu asfinţitul“ (Comoară doar iubirea ta)

„Iubeşte-mă indiferent ce fac / Plimbă-mă în a iubirii 
trăsură / Dacă-s veselă sau daca-ţi tac / Iubeşte-mă azi, fără 
măsură“ (Iubeşte-mă azi fară măsură) 

„Fericiţi sub cerul atent desenat / Ne-om răsfăţa respi-
rând libertate / Iară soarele de dor încrâncenat / Doini-va 
blând, prin raze, sănătate“ (Valuri legendare) 
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„Un gângurit învie zorii dimineţii / Cu puful alb de dra-
goste pătat / Şi-nnobilează simfonia vieţii / C-un scurt, firav, 
timid lătrat...“ (Un mic căţel, al vieţii abajur)

Capitolul 16 – Când Crăciunul bate la uşă
În preajma Crăciunului care reprezintă o sărbătoare a fa-

miliei, a iubirii, a uniunii, autoarea Mihaela CD este cuprin-
să de nostalgia vremurilor de altădată şi zugrăveşte prin me-
tafore de mare sensibilitate şi trăire, un altfel de Crăciun, mai 
trist şi mai sarac căci e un „alt Crăciun sarac ce va veni“ pen-
tru că mulţi dintre cei dragi au plecat la cele veşnice, şi diferit 
fiind un „Crăciun de COVID“ şi adresandu-se direct Moşului 
într-un bileţel îi spune „Tu, Moş Crăciun, să ne fii sănătos!“ 
şi „Chiar la anul dacă vii/ Să ne-aduci doar vorbe bune“ căci 
aflăm din trista „Lecţie de viaţă americană“ că „Degeaba-ai 
tot de n-ai o mângâiere/ Căci plasele cu daruri, nu sunt vii...“

„Crăciunul nu mai este ce a fost / Nu-s vesele colinzi de 
altădată / Că vremuri grele ne-au pus post / Şi vom petrece 
singuri astă dată“ (Crăciun de COVID)

„În faţa casei sub fereastră / Văd nişte urme fragede de 
paşi / Moş Crăciun a lăsat în glastră / O mică scrisorică 
c-un răvaş... // Dar i-am lăsat îndată un răspuns / Şi-n bile-
ţel i-am mulţumit frumos/ – Nu vrem de îndoieli să fii stră-
puns/ Tu, Moş Crăciun, să ne fii sănătos!“ (Moş Crăciun la 
fereastră)

„Nu va mai fi în veci ca altădată / Căci tineri n-avem cum 
deveni / Şi-mi privesc soarta resemnată / Că-i alt Crăciun 
sărac ce va veni“ (Nu-mi spune...) 

„De n-ai timp şi n-ai să vii / Nu-i problemă, Moş Crăciu-
ne / Chiar la anul dacă vii / Să ne-aduci doar vorbe bune!“ 
(Moş Crăciun dacă-ai să vii)

„Dar peste drum numai la câţiva paşi / Văd o bisericu-
ţă-n beznă-ascunsă / Pe ale cărei trepte stau trei nevoiaşi/ 
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De vitregia iernii vrând să se ascundă / Au plăpumi peste 
ei, deja-s culcaţi / Că n-au Crăciun, n-au casă, e închis / De 
bunul Dumnezeu sunt protejaţi / Se-adăpostesc şi se-ncăl-
zesc în vis / Toţi trec pe-acolo însă-s prea grăbiţi / Nici mă-
car nu-i privesc şi nu le pasă / De-atâtea magazine-s foarte 
obosiţi / Şi ignorând, fugar, se duc spre casă/ Privirea mi se 
umple de durere... / Sărmanii n-au părinţi şi n-au copii / De-
geaba-ai tot de n-ai o mângâiere / Căci plasele cu daruri, nu 
sunt vii...“ (Lecţie de viaţă americană)

Capitolul 17 – Petale de gânduri
Ultimul capitol prezintă gânduri ale poetei care are „Un 

suflet de artist“ care „Prin slove“ aşază trăiri şi nu renunţă 
la „Mugurii speranţei“ şi mai pune „câte un semn în calen-
dar“ „Aşteptând fericirea“ pentru că speranţa „aduce-n su-
flet dimineaţa!“

Savurând clipa plăcerii când citeşti versurile din aceas-
tă carte, descoperim o scriitoare plină de farmec, care um-
ple sufletul cititorului de lumină şi frumuseţe poetică, care se 
contopeşte cu natura, cu spaţiul şi cu timpul, prin metafore 
învelite în poezie încărcată de iubire.

„Acesta e poetul cu suflet de artist / Ce-ncântă tot pă-
mântul cu al sau vers / Cu slova-i scrijelită de penelul trist/ 
Ce-i scrisă noaptea-n vis şi ziua-n mers...“ (Suflet de ar-
tist)

„Şi-aşez în versuri pe o coală/ Simţiri care prin slove îmi 
vestesc“ (Prin slove)

„Oricât ar fi de greu mai sper / Mai pun câte un semn 
în calendar / Şi-aştept păstrând al vieţii colier / Nealterat 
chiar dacă pare în zadar“ (Mugurii speranţei)

„Şi-am să te-aştept în gândul meu / Tu, fericire făr’ 
de-asemănare / Am să aştept la fel mereu... / Inimii mele să-i 
aduci alinare“ (Aşteptând fericirea)



Paşi de catifea ♥ Mihaela CD232

„Căci indiferent cât de nefericit ai fi / Şi oricât de sum-
bră-ţi pare viaţa / Speranţa ce-ţi înmugureşte n-o jertfi / Că 
ea-ţi aduce-n suflet dimineaţa“ (Mugurii speranţei)

În cartea Paşi de catifea cristalizată într-o lirică de sub-
stanţă, autoarea Mihaela CD, prin versuri încărcate de no-
bleţe, se înveleşte cu seninul şi cu muzicalitate interioară, 
respectând cu stricteţe canoanele clasice ce vor dăinui cât 
timpul.

Volumul de faţă poartă un nume extrem de sugestiv: Paşi 
de catifea, cu valenţe reflexiv-mediative prin care se sim-
te dorinţa şi nevoia de a descoperi această valoroasă operă.

Când am citit cartea şi am scris aceste opinii, mi-a săl-
tat inima de plăcere şi de bucurie până în adâncul sufletului 
meu, constatând încă o dată că poeta Mihaela CD, autoare 
a acestui volum Paşi de catifea este înzestrată cu o energie 
pură din univers, cu un har şi o lumină a vieţii prin care do-
reşte să ne facă fericiţi. Volumul este lumina sufletului poe-
tei, ca sursă de viaţă, care există spre a bucura oamenii. Las 
cartea Paşi de catifea cu cititorul, să o descopere. 

Cu profund respect,
prof. Victor Manole

membru al Ligii Scriitorilor Români
membru al Asociaţiei Poeţilor Mondiali 

– World Poets Association
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Postfaţă
Eleganţa vieţii prin cuvânt de poem

Vă invit la un periplu spiritual, prin cartea Paşi de cati-
fea a Mihaelei CD, personalitate recunoscută internaţional 
prin activitatea sa literar-artistică, remarcându-se prin dăru-
irea cu care se implică în proiecte de anvergură în cadrul re-
vistei de literatură artă şi cultură a românilor de pretutindeni 
Poezii pentru sufletul meu (Montréal, Canada, 2018), cât şi 
ca redactor la editura Globart Universum (Montréal, Cana-
da), colaborator la diverse publicaţii şi redactor-coordona-
tor de antologii.

Poeta ne face o invitaţie într-o toamnă magică, prin care 
păşeşte elegant, cu delicateţea femeii care îşi adună bucuri-
ile în inimă, spre a le avea mereu aproape, într-un balet in-
trinsec, dar şi adoptat, în paşi de catifea.

Cartea este concepută din 17 capitole, prin care poeta ne 
poartă printr-o serie de etape ale vieţii, rememorându-le, re-
trăindu-le, redându-le strălucirea, trăirea şi valoarea senti-
mentală, toate sub o amprentă celestă proprie.

În capitolul 1, Păşind prin viaţă, pentru poetă, viaţa „este 
o salbă de trăiri“. O frumoasă dedicaţie adresată naşilor de 
botez, consideraţi de români, atât de frumos, părinţii lor spi-
rituali!

Poeta ne invită firesc, precum o respiraţie, o toamnă şi 
încă o toamnă… „Irepetabili zvelţii paşi… timpul trece şi nu 
iartă“…  o toamnă în care „numeri frunzele ce te condam-
nă“… pe care tu le mângâi pentru că îţi aparţin, în care calci 
uşor pe ele în atingeri de catifea… într-un sublim, pe care 
doar unii îl pot vedea şi pe care şi-l asumă ca pe un dar, pe 
care divinitatea i l-a hărăzit, al cărui sens fiind acela „să dă-
ruieşti iubire neîncetat“. [O salbă de trăiri e viaţa!] Poeta 
se vede un „balsam de dor“, adunând „în suflet nemuriri“ 
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(p. 15) printre feţele hazardului şi Dumnezeu care le creea-
ză pe toate şi în faţa căruia, nota ţi-o pune propria conştiinţa.

Întâlnim aici o atmosferă edenică cu nopţi de mătase, cul-
cuş de amor, ce străpunge întunericul de raze şi care te aca-
parează.

În capitolul 2, Printre amintiri, poeta vede tinereţea ca 
pe o „mândră pasăre de dor“, într-o „simfonie a sorţii“, în 
care Mama este „zâna cea frumoasă“… alături de alintul 
bunicii, (p. 29) pe potecile inimii presărate cu clipe de feri-
cire. O poezie sensibilă şi profundă deodată.

În capitolul 3, Copilărie, tărâm de vis, iată că mă telepor-
tează până şi pe mine în copilărie „Veranda amintirilor“ 
(p. 37). Continuăm cu Clepsidra vieţii, în care dorul este 
crud, iar „Copii bătrâni rămaşi orfani / Ne plângem dorul în 
surdină / Căci soarta-i scrisă peste ani / Pleca-vom toţi că-
tre lumină“ [Copii bătrâni rămaşi orfani], pentru ca în capi-
tolul 5, Zbuciumări din pandemie, capitol copleşitor şi pen-
tru mine… mai ales că scriu aceste rânduri după o spitaliza-
re de 14 zile în care mi-a fost resetat tot ce ţine de concep-
ţie despre viaţă şi sensul ei… nerefăcută încă fizic, dar lăsân-
du-te în voia lui Dumnezeu… în care poeta, iată, mă ia şi pe 
mine de mână: „Speranţa se-agaţă să rămână vie“ (p. 58) 
… „Învie-ne, Doamne“ (p. 62).

Urmează Iubirea din inimă… unde poeta îşi ascultă ini-
ma… un „gingaş murmur de vioară“ (p. 75), Trăiri poeti-
ce, prin care poeta se situează undeva, mai aproape de cer… 
unde îşi scrie trăirile „pictate din iubire şi preaplin“ [Poe-
tul], pentru ca în Inimă, de-ai şti să spui, poeta se vede „pri-
zoniera propriilor gânduri / Că timpul trece prin destin ne-
scris/ Se zguduie o lacrimă între rânduri / Şi inima vibrează 
în dans nedescris“ [Trist abis].

Capitolul 9, unul memorabil, este un Omagiu poeţilor 
plecaţi, în care poeta se roagă: „Ai grijă, Doamne, de sufle-
tele lor / Şi-n somnul veşniciei odihneşte-i / Ţi-or scrie înge-
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reşti poeme de dor / Şi-n Raiul nemuririi mântuieşte-i!“ [Po-
eţii toţi ne pleacă!]

Urmează Daruri de suflet, printre care Prietenia-i neste-
mată, apoi Primind lecţiile vieţii: răbdarea, respectul, ome-
nia, speranţa, noi fiind purtătorii propriului cod ancestral. 

Un frumos capitol este Românie, plai de dor, în care 
emoţionant poeta se adresează lui Dumnezeu: „Dă-i, Doam-
ne, bine şi mai dă-i ceva / Înţelepciune, dărnicie-n spate / Să 
poată dărui din bine şi-altcuiva!“ [Dă-i, Doamne, bine, ro-
mânului] şi ca un strigăt de durere: „Strămoşii azi ne chea-
mă din vecie: / – Treziţi-vă, voi, români din adormire! / Des-
tinul ţării nu stă-n sărăcire! / Reclădiţi ţara! O lume s-o ad-
mire!“ [Strămoşii ne cheamă]

Anotimpurile vieţii ne readuc elegant şi poetic în anotim-
purile sufletului, în toamna cu dulce apus, „Toamna venit-a 
prea devreme / A invadat a gândului fereastră / Şi primă-
vara vine să mă cheme / Cu cântul ei de pasăre măiastră!“ 
[Toamna din suflet], după care, printre Tristeţile sufletului, 
în poemul Dor de tata, de asemenea copleşitor de emoţio-
nant pentru mine, într-o rezonanţă tăcută, poeta ne spune tul-
burător: „M-aş face ram, m-aş face râu / Şi pasăre în zbor 
m-aş face / De dorul tău în lan de grâu / Un spic ce freamă-
tă şi tace / M-aş face umbra unui pom / Să te feresc de ar-
şiţa de vară / Şi vânt m-aş face şi neom / Să te mai văd mă-
car o seară.“

Bucuriile sufletului cresc apoteotic într-o Seducţie de 
primăvară sau în Viaţă frumoasă, fata morgana!

Când Crăciunul bate la uşă, reverberaţiile din copilărie 
te cuprind, alături de bucurii, semnificaţii şi amintiri scrise 
pe suflet.

În ultimul capitol, Petale de gânduri, într-un colorit li-
ric şi confesiv, poeta se reculege: „Versul mi-e dor, leagăn şi 
bucurie / Cuvântului suveran îl închin / Îngemănat cu-a ri-
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mei colorie / Strâng strofele din al vieţii destin“ [Colorit li-
ric] şi superb prezentat în poemul cu acelaşi titlu Suflet de 
artist: „Poetul îşi dă sufletul cu împrumut / Arde trăiri şi ge-
neros le-mparte / Şi ceara ce se scurge-n timpul mut / Ră-
mâne să păteze file într-o carte / Nu-l judecaţi că n-aveţi ni-
ciun drept / Poetu-i semizeu, e dăruire dreaptă / Nu-i puneţi 
lacăte şi zale peste piept / El scrie slove chiar şi dincolo de 
treaptă / Poetu-i liră ce cântă-n susur de izvor / E-un suflet 
de artist, o apă curgătoare / Poetu-i pasăre zburând pe-aripi 
de dor / Făcut este din arşiţă, din vânt şi boare... // Acesta e 
poetul cu suflet de artist / Ce-ncântă tot pământul cu-al său 
vers / Cu slova-i scrijelită de penelul trist / Ce-i scrisă noap-
tea-n vis şi ziua-n mers“..., cartea încheindu-se într-o împle-
tire de muguri ai speranţei, pe care dimineaţa i-o aduce în su-
flet atât poetei, cât şi cititorilor.

Întâlnim în acest volum o scriere matură, crescută armo-
nios, definitorie pentru profilul poetei, care se disipă în paşi 
de catifea şi tot prin ei se adună într-o regăsire de sine, pen-
tru ca apoi, să se transforme în dăruire de sine, pentru că de 
fapt, acest lucru îl face poeta: se dăruieşte pe sine, prin cu-
vânt de poem, urmându-şi cu demnitate crezul!

Cartea este scrisă în tonuri calde, presărată cu construcţii 
estetice, care te invită la reflecţii. O poezie confesivă care in-
duce cititorului o stare de graţie, aceea a sentimentelor ade-
vărate, a emoţiilor înalte, într-o terapie creativ imagistică 
prin Cuvânt, care ţi se aşterne ca o pace pe suflet.

Un univers poetic cu un bioritm propriu, cu trăiri inefa-
bile, cu o încărcătură emoţională specială, cu stări aducătoa-
re de speranţă şi linişte. Un univers în care oamenii înseam-
nă şi seamănă iubiri, iar Poezia este o iubire împlinitoare, une-
ori chiar mântuitoare. Cu siguranţă Poezia, nu este de sorgin-
te pământească, e de natură cosmică, dumnezeiască. Este un 
dar oferit omului în acest univers ostil şi necunoscut. Ea de-
fineşte spiritul uman, îl hrăneşte şi îl ajută să supravieţuiască.
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Poezia dincolo de fi o stare existenţială, prin acest volum, 
este un mod de a trăi înalt şi afectiv, în care cuvintele înse-
le se transformă în emoţii, în intimitatea tăcerii, într-un timp 
debordant al sentimentelor, în care intuiţia ne poartă în tim-
pul poetei…, într-o încercare de găsire a esenţelor în inima 
marelui Invizibil. Iată că acest înger, Poezia, care ne îmbra-
că fiinţarea, ne ajută şi de această dată să ne cunoaştem şi să 
ne integrăm acestui univers atât de mult acoperit în mister.

Dacă îţi pică în mână o carte a autoarei, aceasta te ispiteş-
te de la început, ca şi aceasta. Găseşti în ea scânteieri, reve-
laţii, durere şi iubiri. Îi simţi vibraţia şi în cele din urmă re-
zonezi cu ea. Găseşti în poemele sale o încărcătură emoţio-
nală, o frumuseţe, o cuminţenie, o demnitate care îi dă au-
toarei identitatea poetică, în raport cu ceilalţi şi cu existen-
ţa însăşi. Cartea este ziditoare, este icoana sufletului poetei, 
un drum spre lumină, un drum către Dumnezeu. Mulţumim 
scriitoarei Mihaela CD, pentru acest minunat dar şi pentru 
că există în vieţile noastre! Un om minunat, o poetă pe mă-
sură, care într-o rezonanţă cu poeţii lumii şi cu cititorii, ridi-
că din Poezie un Templu. Dorim viaţă lungă cărţii prin citi-
torii săi şi aşteptăm cu interes următoarele apariţii editoriale!

prof. Aurelia Rînjea
membru al World Poets Association România
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Impresii
Paşi de catifea — Paşi de poezie

Într-o lume în care se citeşte puţin, această carte este scrisă din 
plăcere, pentru plăcerea de a citi, ca o nevoie de eliberare, de eva-
dare din cotidian, în artă şi vis, iar autoarea Mihaela CD se situea-
ză într-o sferă originală şi deţine o tradiţie semnificativă în privin-
ţa actului de creaţie artistică. Ea îşi manifestă spiritul creator prin 
creaţii originale cuprinse în volume reprezentative.

Prezentările Mihaelei CD prin paşii de poezie petrecuţi prin 
viaţă cu titlul Paşi de catifea sunt revelatorii pentru promovarea 
frumosului, a artei, a esteticului. Ea are nevoie de actul artistic li-
ber, cu imaginaţie şi sensibilitate, fără vulgaritate şi se opune ca-
tegoric la tot ce este inestetic, la tot ce se află în dezarmonie. Deşi 
îi respectă pe nonconformişti, ea va rămâne fidelă stilului său sen-
sibil cu care ne-a obişnuit.

Cu poezii mari sau mici, ca nişte gesturi tandre, Mihaela CD 
scrie despre iubirea supremă, despre „altfel“ de viaţă. Ce poate fi 
mai minunat decât să evadezi într-o poveste de iubire pe care ni-
meni nu ştie dacă o trăieşti sau doar o visezi! 

Având-o ca ghid spiritual, pornim în călătoria noastră interioa-
ră, fiindcă, deşi scrie pentru ea, e valabil pentru fiecare dintre noi, 
căci niciodată, nimeni nu zboară singur.

„Şi-a nou miroase a culorilor pornire / Miresmele timide vin să 
inunde-n simţiri / Şi mă hrănesc cu a naturii stârnire / Şi-aştept a 
mugurilor sufletului încolţiri“ [Mugurii sufletului]

Cu suport imagologic în exerciţiul promovării conştiente a po-
eziei, o face cu forţa şi cu o sinceritate care ne dezarmează.

„Şi degeaba tot adună / Că bogatu’ nu-i mai bun / Au cadouri 
pân’ la lună/ Stai acasă, Moş Crăciun!“ [Stai acasă, Mos Crăciun]

Pentru interesul manifestat poetei şi pictoriţei Mihaela CD cu 
referire la distonanţa între veselie şi tristeţe, între real şi vis, am 
dorit să fac un comentariu asupra valorilor concrete din expune-
rea versurilor şi a imaginilor, de ce sunt uneori necesare imagini 
în reţeaua literară, nu fară valoare estetică şi am încercat o mo-
destă definire: În timp ce unele expresii sugerează, altele valori-
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fică şi intensifică marcând exact ceea ce a generat ideea, scriitoa-
rea Mihaela CD jonglează cu algoritme şi hiperbole iar epitetele 
şi metaforele nu lasă loc de tautologie. Desigur figurile de stil le 
foloseşte pentru a modifica înţelesul propriu al unui cuvânt, sau 
construcţia gramaticală uzuală, pentru a da mai multă forţă unei 
imagini, utilizarea cu sens figurat reprezintă o modalitate stilisti-
că prin care măreşte puterea de expresie în realizarea imaginii ar-
tistice ce o expune.

Folosind mai rar enumeraţia şi repetiţia dar mai des alitera-
ţia şi alegoria sau comparaţia, face din Mihaela CD un poet com-
plex pe care îl citim cu sufletul şi îi înţelegi antiteza dintre rânduri 
şi primul ei principiu în viaţă care spune să nu te dai bătut în fata 
încercărilor „crede în visul tău şi oricât ţi-ar fi de greu nu renun-
ţa niciodată“ [volumul său de aforisme Uneori elefanţii zboară]

„Căci molima vă pune bariere / Ce ne-or tot înzidi în temelii / 
Că-i începutul unei strâmbe ere / De-nsinguraţi muribunzi, încă 
vii!“ [Crăciun de COVID]

Aşa intrăm în intimitatea Mihaelei CD descoperind femeia ce 
iubeşte, sensibilă şi plină de graţie. În poezia „Comoară doar iu-
birea ta“ unde foloseşte ba elipsa, ba aposiopeza, ba brahilogia. 
„Şi-am alergat să pot prinde din zbor / Sărutul lunii care iţi mân-
gâia chipul/ Să-ţi sorb mireasma de parfum uşor / Când soarele 
te alinta cu asfinţitul“ [Comoară doar iubirea ta]

Mi-a plăcut şi invocaţia retorică din poemul Dor de tata:
„M-aş face ram, m-aş face râu / Şi pasăre în zbor m-aş face / 

De dorul tău în lan de grâu / Un spic ce freamătă şi tace // M-aş 
face umbra unui pom / Să te feresc de arşiţa de vară / Şi vânt m-aş 
face şi neom / Să te mai văd măcar o seară // M-aş face fum în ro-
tocoale / Să te cuprind ca într-un nor / Şi-aş bântui în rostogoale 
/ Şi-n mii de-mbrăţişări de dor...“

Mihaela CD scrie încântător indiferent de tema abordată şi 
confirmă în fiecare volum ce apare. Mă aplec cu respect să felicit 
apariţia noului volum! 

Violeta Butnariu
scriitor şi critic literar, Germania
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