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”Dragostea a deschis ușile paradisului 

și ea nu rătăcește niciodată sufletul...” 

(Lorenzo Magnificul) 

 

Un oratoriu al iubirii 

Zănatec (crezând în zâne, care-va-să-zică), cu 

domiciliul categoric stabilit „în nori”, „suflet- 

curcubeu”, „suflet- fum”, cu „cerul prins la 

butonieră”, numitul Teodor Morar, de profesie 

„călător”, ce n-a știut vreodată să se tragă de șireturi 

cu nimeni, întrucât mereu s-a purtat „desculț”, de 

bună voie și nesilit de nimeni, așterne cuvintele-i 

toate, („cu subiect și predicat”) într-o „poveste fără de 

sfârșit”, poveste ce-i va servi cititorului, peste timp, 

drept „proces-verbal de conștiință”, mărturie scrisă a 

unei IUBIRI întâmplate-n fiecare . 

De ce IUBIRE ? De ce din nou și mereu IUBIRE 

în discursul lui Teodor Morar, acest  poet veșnic 

îndrăgostit și nostalgic nevindecat ? Pentru simplul 

motiv că altfel n-ar fi putut să fie și pentru că, firește, 

EL...POATE! Poate dezveli FEMEIA  „până la 

margini de cuvânt”, poate zidi în ea povești minunate, 

o poate cânta și apoi descânta, o poate aprinde – torță 

pe-o coală ( firește, goală)...îi poate fi „zbor” sau „rug 

topit” și, peste toate, o poate iubi ca NICIODATĂ. 
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Iubirea, cea care „mișcă soarele și celelalte stele”, 

simțământ care trăiește în noi și dincolo de noi, viață 

și moarte laolaltă, infern și paradis în egală măsură, 

cea care a născut dumnezeiasca și păgâna „Cântare a 

Cântărilor”, nebunia adâncă a lui Don Quijote, 

sublimitatea Ofeliei și zborul Luceafărului 

eminescian, ia la Teodor Morar forma lui „ așa 

trebuie să fie ” însoțită, totuși, de acel „nu știi tu 

cât...”. Această invocație imperioasă, sunând a reproș 

și a regret, a tânguire și speranță, e spovedania unui 

suflet zbuciumat care așteaptă, parcă, o dezlegare 

duhovnicească pentru păcatul de-a iubi străbătând 

„ceruri năruite” în foc de „ nemurire”. 

 Citești și din atâta tumult pasional, din această 

transcendere a morții prin iubire simți că starea de 

nepereche e tragic devastatoare. Iubind, poetul 

anulează ideea de timp, se dimensionează 

denecuprinsului  „caut astăzi infinitul / nevăzut de 

omenire” și-și proiectează extazic iubirea în lumină , 

o nemurește–  veșnicie prin iubire, iubire salvată în 

etern. 

Și, pentru că iubirea este zugrăvită atât de firesc, 

atât de simplu și adevărat, făcându-l pe fiecare cititor 

în parte să se regăsească în poveste, să se recunoască 

și să fie mândru că e și el ACOLO, de o parte sau de 

alta, muză sau trubadur îndrăgostit, limbajul nu putea 

fi decât unul pe măsură – joc de cuvinte voit 

dezinvolte, joc ce incită, exaltă, agită și desfide 

mentalități ori canoane, ducând femeia până-ntr-acolo 
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încât să-și dorescă (și cine oare nu și-ar dori ?) 

BLESTEMUL : 

„ Fi-ți-ar viața primăvară!” 

Cât despre demiurgica-i menire întru împlinirea ei, 

FEMEIA va afla abia în final, atunci când întrebarea 

ia forma tandrului reproș ce de departe se vrea a fi  

MULȚUMIRE : 

„ Mi-ai furat toate cuvintele 

Ele au devenit poezie. 

Vezi ce pățesc acum!? 

Mă strigă lumea...POETE!” 

Mulțumim, așadar, POETE! Mulțumim pentru 

suava copilăreală din rime, pentru sinceritatea din 

poeme, pentru ploi și pentru soare, pentru lumină și 

cânt, pentru  „lecția de iubire” dusă până la capăt, 

mulțumim că ne ești în acest „trist tribunal – 

IMPOSTOR ” și nu poți, și nu știi...DA, NU ȘTII SĂ 

NE MORI! 

Mulțumim, Teodor!    

                        

—Lucia Tămaș 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Când m-am născut, iubito, 

eu am fost îngropat în tine 

Asta ca să-mi fie...  

țărâna ușoară... 
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Proces verbal de conștiință 

Subsemnatul, Teodor Morar, 

Cu domiciliul în nori, 

Constat că nesilit de nimeni  

Mi-am băgat toate cuvintele în tine 

Cu subiect și predicat... 

Până ai devenit eroina mea  

Într-o poveste fără sfârșit. 

Tu, fata ce semeni cu ploaia, 

 De-mi faci sufletul curcubeu 

 Și am toate cuvintele ude de tine... 

Este bine să-ți trăiești visul,dar mie ,nu știu  

cum, îmi vine să-l strîng în brațe.Așa se nasc  

copiii nopții,iubindu-mă cu insomnia. 

Trupul tău… este o poezie, 

tremurul tău este vers, 

sărutul tău o metaforă fierbinte, 

coapsele tale îmbată aerul cu lirism, 

sânii tăi accelerează timpul. 

Între oh! şi ah! stau uimiri însetate. 

Nimeni nu te vede. 
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Uneori trupul tău îmi încape în palmă, 

trupul tău este poezie, eu doar îl gust, 

 iar publicul ne admiră. 

 

La început a fost Cuvântul.  

A spus Dumnezeu – Cer și s-au făcut cerurile.  

A spus Dumnezeu –  Pământ  

și s-au făcut pământurile. 

A spus Dumnezeu –Zbor și s-au făcut păsările. 

A spus Dumnezeu – Apă și s-au făcut râuri și mări.  

A spus Dumnezeu – Viață și am apărut eu. 

Apoi eu am spus tu și te-ai făcut poezie. 

De atunci îmi  apari atât de frumoasă. 

După chipul și asemănarea Lui. 

La început a fost  

Cuvântul... Apoi a venit... poezia. 
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*

 

 

 

Nu știi tu de când te-aștept  

Fi-ți-ar viața primăvară!  

Câte ceruri am în piept  

Veșnicia să mă doară . 

 

Unde cântecele cântă,  

Unde sufletul e fum,  

Te aștept ca pe o colindă  

Scrisă de-un poet nebun. 

 

Prin destinul meu trec ceasuri  

Și mă simt ca și o gară.  

Te astept prin mii de trenuri 

Fi-ți-ar viața primăvară! 
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* 

 

 

Nu știi tu, cât vino-ncoace  

A trecut prin viața mea,  

Cât din mine n-are-a face  

Cu-ntunericul din ea. 

 

Azi te chem în epopee…  

Vino, suflet plin de vânt,  

Să te dezvelesc, femeie,  

Pân'  la margini de cuvânt. 

 

Viața mea te strigă azi  

Vino tu cu tot cu tine. 

Să aprindem peste brazi 

Cântecul ce arde-n mine. 
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* 

 

 

Nu știi tu câtă uitare  

Se tot risipește-n gând,  

Cum se rupe valu-n mare,  

Cum tac frunzele în vânt. 

 

Doar în mine mai răsună  

Amintirea ta eternă  

Într-o dragoste nebună  

Ca un cer pulsând în venă. 

 

Doar în gândul meu trăiește  

Un parfum de amintire  

Ca un cer fără poveste  

Ce așteaptă o iubire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

final de fatalitate 




