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În lumea năzdrăvană 

 
Prin acest volum, Mihaela Oancea (n. 27.01.1980), după apariţia 

editorială în anul 2014 a volumelor Armonia contrariilor şi Motanul Ioachim, 

respectiv în 2015 a vol. Solzii negri ai timpului alb, pătrunde lin şi organizat 

în universul literaturii pentru copii, un univers pe cât de atrăgător, pe atât de 

important şi greu de realizat.  

Poeta Mihaela Oancea reuşeşte să-şi plimbe cititorul tânăr printr-un 

spaţiu vast, populat cu tot felul de vieţuitoare: ,,În pădurea fermecată/Azi s-a 

strâns suflarea toată!/Veseli vor să vă invite/În ținuturi mult iubite,/Unde vă 

veți întâlni/Cu sticleți, cu jderi zglobii,/Cu bondari și licurici,/Cu piticii cu 

târlici,/Cu Martin, moș de poveste,/Bravul care știm că este (...)” 

(Năzdrăvanii din pădure). 

    Imaginile calde şi viu colorate folosite de poetă atrag şi cooptează în 

lectură cititorul tânăr-copiii-:,,Dintr-o tufã de mãcriş, / Strâns de-urechi cu un 

bariş, / Cu blaniţa-catifea,/ Iepurilă ce plângea / De durere de măsea” sau 

,,Seara, urșii îmbrăcau / Pijamalele-nstelate, / Pretutindeni navigau, / Pe 

oceane minunate” ori ,,Vesel merge pe cărare / Un sobol isteț ce are/ Fir 

gălbui de păpădie, / Prins hazliu de pălărie”. 

    Poeta şi-a însuşit tehnica împletirii imaginilor artistice alături de 

personajele graţios mânuite sub geana ritmului şi a rimei, dând trăire poeziei 

clasice, prin metafore cu mesaje uşor de receptat, cum ar fi: ,,Chiar și-atunci 

când obosește,/Bondărel tot strânge-n brațe/ Dalbă floare și-o privește/Cu 

ocheade-adânci și hoațe” ori ,,Trist, bursucul Peticel/Azi a mers în 

iarmaroc/Să găsească, spune el,/Numai un dram de noroc” sau ,,Se-ntorceau 

din poieniţa/Unde-n zori fură atraşi:/Moş Trifoi şi Pufuliţa/Botezară toporaşi” 

ori ,,Un bursuc cam durduliu,/Îngâmfat, puțin zurliu,/Vru el lecție să dea/Unui 

pui de cucuvea” etc. 
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 Fiecare poezie naşte o pagină bine conturată în dorinţa lectorului avid de 

frumuseţea care-i conferă perenitate universului său. Aş întări cele spuse 

redâd integral poezia Verdictul:  

 

Un trifoi și doi bureți 

Provocară pe scaieți 

Să arate la ce-s buni, 

Așa cum știu din străbuni.  

 

Iepurilă fu chemat, 

Hotărâre-având de luat, 

Dar, vezi bine, oscila,  

Oare ce verdict să dea? 

 

Bravi, scaieții-au șuierat 

Că sunt buni pentru ficat, 

Că nu sunt ei arătoși, 

Dar sunt foarte sănătoși. 

 

- Ce-arătați ca mărăcinii? 

Chiar vă speriați vecinii! 

Spuseră bureții-n cor, 

Pe ton batjocoritor. 

 

Însă noi, precum se știe, 

Calități păstrăm o mie: 

Fibre-avem și vitamine,  

Oare cine s-ar abține? 
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Brusc sări din locul lui, 

Și Trifoi vorbi oricui: 

- Am și eu însemnătate 

Bun sunt pentru sănătate! 

 

 

Sunt simbol pentru noroc 

Și sunt căutat ad-hoc; 

Protejez de orice rău, 

Ca un talisman sunt, zău! 

 

Rostul ei și-au disputat 

Pân-afară s-a-nserat, 

Pân-a-nțeles fiecare 

Că au toți un loc sub soare! 

 

       Năzdrăvanii din pădure reprezintă un volum bine închegat care dă 

maturitate autoarei şi, prin aceasta, putem spune că poeta Mihaela Oancea a 

primit Diploma de maturitate, alăturându-se, prin valoare, poetei Elena 

Farago. 

 

Victor Gh. STAN, 

Președintele Filialei – București 

Literatură pentru Copii și Tineret a USR 
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Năzdrăvanii din pădure 
 
În pădurea fermecată 

Azi s-a strâns suflarea toată! 

Veseli vor să vă invite 

În ținuturi mult iubite, 

Unde vă veți întâlni 

Cu sticleți, cu jderi zglobii, 

Cu bondari și licurici, 

Cu piticii cu târlici, 

Cu Martin, moș de poveste, 

Bravul care știm că este, 

Cu blajinul Aricel 

Care-i curios de fel, 

Cu amici mulți din zăvoi - 

Iepurilă, Moș Trifoi, 

Cu vulpița roșcovană, 

Renumită de vicleană, 

Ori cu Rița Veverița 

Care-așteaptă grădinița! 

Și așa, încetișor, 

Să-nțelegeți rostul lor, 

Pe ei toți să-i însoțiți, 

Visul, voi, nicicând s-opriți! 
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Primăvară, muguri noi 
 
Cerul și-a luat stropitoarea, 

Toată noaptea a udat 

Răscolind de pe colnice 

Ținutul în lung și-n lat. 

 

Azi, o sferă aurie, 

O tipsie ca de jar, 

Are mersul cam agale 

Și din gene bate rar. 

 

Se trezesc c-un dor de cânt  

Sturzi, sticleți și ciocârlii, 

Codrul brațele-și deschide, 

Freamată-n dulci armonii. 

 

Petrecând din plin pe-aici, 

Dinspre zori au prins un zvon, 

Despre mândra primăvară 

C-a sosit al ei sezon. 

 



Năzdravanii din pădure 
 

12 

 

 

 

- Primăvară, muguri noi, 

Ce arome, ce culori 

Ai adus cu tine-n zbor, 

Picurate-n mii de flori! 

 

Vine seara cu gând bun 

Răspândind blajină stare, 

Liniștită e natura, 

Glasuri vii se pierd în zare. 

 

Snopi de viorele-albastre, 

Lin, pe brațe, noaptea poartă 

Și respir-adânc pădurea, 

Prinsă-i luna de o toartă. 
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Bondărel e-ndrăgostit! 
 
În poian-au înflorit 

Toporași liliachii, 

Bondărel e-ndrăgostit, 

Lumea-i joc de armonii! 

 

Zumzăie haios, haihui, 

Trece fericit prin crâng, 

Sub cupola cerului, 

Ochișorii nu-i mai plâng. 

 

Cu trupșorul velurat - 

Negru, galben-auriu, 

Zboară pân’ la scăpătat, 

Chiar de nu-i de fel zglobiu. 

 

Chiar și-atunci când obosește, 

Bondărel tot strânge-n brațe 

Dalbă floare și-o privește 

Cu ocheade-adânci și hoațe. 
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Vulpea și bursucul nătăfleț 
 
Pe la prânz, fudul bursuc,  

Puțintel cam nătăfleț, 

Cântă și plimb-un coltuc 

Scos, se pare, c-un hârleț, 

 

Din uitată văgăună, 

De sub lemn vechi, putrezit, 

Negândind că-i hrană bună 

Pentru cel mai flămânzit. 

 

Merge-agale prin poiană,  ; 

Printre flori i-apare-n față 

Cea știută de vicleană, 

Da, chiar vulpea noastră hoață! 

 

Ea găsise o teleagă, 

Vechitură, făr’ de rost, 

Nu era măcar întreagă 

Și nici bună de-adăpost. 

 

Însă îl zări deodată 

Pe bursucul făr’ de minte 

Și-l strigă așa îndată, 

Lingușindu-l prin cuvinte: 
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- Hei, vecine, e uscată,  

Hai să te plimb în teleagă, 

Las-o și să mergem, iată, 

C-am să-ți dau o pâine-ntreagă! 

 

Meriți tu doar un coltuc? 

Haide spune, n-am dreptate? 

Vino-n vale, sub un nuc, 

Și-i mânca pe-ndestulate! 

 

Iar bursucul iute-aruncă 

Vechi coltuc și brusc el sare, 

Cumințel, ca la poruncă, 

În teleaga primitoare. 

 

- Confortabil stai, vecine? 

- Da, da, da! zice fudulul 

- Stai, dar află de la mine: 

Hoțu-a păcălit credulul! 
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Moş Martin e de poveste! 
 
Toporaşul aromat, 

Dimineaţă a-ntrebat: 

,,Cine este cel mai tare 

Din pădurea asta mare? 

Vreau şi eu amu a-l şti 

Să îl pot blagoslovi, 

Dumnezeu să-l ocrotească 

În cea' taină-mpărătească!” 

Mulţi gândeau că sunt în stare 

Să primeasc-aşa onoare; 

Astfel, ei se lăudară, 

Zgomotoși, în dumbrăvioară. 

Prinse şi Martin de veste, 

Că şi moşu-i de poveste 

Şi-şi făcu loc printre ei 

Vorbindu-le cu temei: 

,,Nu ştiţi oare cine este 

Cel mai tare pe-aste creste? 

Dulce fagure de miere 

Eu mănânc şi prind putere! 

Mă cocoț chiar în copaci, 

Voi mă ştiţi că sunt dibaci! 
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Şi străbat cu salturi mari 

Povârnişuri, jnepeni rari, 

Mure, zmeură de-apuc, 

De acolo nu mă duc! 

Am un mare habitat 

De toţi sunt acreditat. 

Mormăi prin molizi și brazi, 

Singur ori cu camarazi 

Teamă ţi-e să vii aproape 

După mine, prin hârtoape. 

Aşadar, acu’-n plimbare, 

V-am răspuns la întrebare?” 

Cei strânşi au aplaudat 

Şi respect i-au acordat! 
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Alfabetizare în zăvoi 

 
Mierla şi o coţofană 

Fac azi larmă, suflă-n goarnă, 

Vin în zbor privighetori 

Şi-un botgros şi trei cinflori 

Renumiţi  ca profesori. 

Bat la tobe şi nu-i şagă,  

Să-i cheme pe toţi degrabă. 

Chiar cocoşul a strigat 

Dintr-un sat învecinat:  

,,Care-i pricina, surate, 

Ce v-a apucat pe toate?” 
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Au sărit acuş’ sticleţii 

Etalându-şi epoleţii: 

,,Ce-i cu larma în zăvoi? 

Pricina s-o ştim şi noi!” 

Iară coţofana Dalma 

Lămuri ce e cu-alarma: 

,,Vrem s-avem cu toţii parte? 

Să-nvăţăm atuncea carte!” 

Şi-adunară păsăretul 

Să le-nveţe alfabetul. 
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Salcâmi în floare 
 
N-are Iepurilă stare, 

Frământat de o-ntrebare:  

,,De ce-i crângul parfumat, 

Veveriţo, ai aflat?” 

,,Mă opresc puţin din drum, 

Cobor iute din alun, 

Taina să-ţi împărtăşesc 

Despre cei cu rang domnesc: 

Sunt acum salcâmii-n floare, 

N-au pe-aici asemănare, 

Cu ciorchini dalbi, delicaţi – 

Botoşei dulci, croşetaţi, 

Cu aroma lor bogată 

Au vrăjit suflarea-ndată!”  
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Cine mai vrea să înveţe? 
 
Ursuleţul Martinel 

Doar ce a crescut niţel 

Şi vrea totul să înveţe, 

La rându-i să dea poveţe, 

Cum părinţii fac mereu 

Ca el să nu dea de greu. 

A primit în dar caiete, 

O tăbliţă şi–un burete,  

Noi creioane colorate 

Şi-acum are-activitate! 

Stă la umbră de gorun, 

Iar creta-i amicul bun 

Scade-adună și împarte, 

Calcule face din carte; 

Dă lectura şi ea roade, 

Vin cuvintele-n cascade, 

Martinel cu drag repetă, 

Însemnându-le cu cretă; 

Timpul trece mai uşor 

Şi în toate are spor! 
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Norocul nu se vinde! 
 
Trist, bursucul Peticel 

Azi a mers în iarmaroc 

Să găsească, spune el,  

Numai un dram de noroc. 

 

Pictor ar vrea să devină, 

E convins c-are talent, 

Dar, deşi nu vede-o vină, 

Desenează neglijent. 

 

În sticluţe, Moş- Martin 

Ţine leacuri fel de fel -  

Tincturi pentru orice chin, 

Dar n-are ce cată el! 

 

Veveriţa-l ispiteşte 

Cu obiecte muzicale, 

Peticel pasul grăbeşte, 

Norocul să-i iasă-n cale. 
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La standul lui Iepurilă 

Se vând străchini smălţuite  

În căsuţa cu şindrilă, 

De târgoveţ plămădite. 

 

Bufniţa-l povăţuieşte 

Să fie cu luare-aminte: 

Talentul se şlefuieşte,  

Iar norocul nu se vinde! 
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De sapi groapa altuia... 
 
Castorul cel durduliu, 

Îngâmfat, puțin zurliu, 

Vru el lecție să dea  

Unui pui de cucuvea. 

 

Doar că, iată, puiul nostru 

Lumii nu-i știa tot rostul, 

Iar un castor i-a promis 

Să-i îndeplineasc-un vis. 

 

Îndrugă verzi și uscate, 

Că îl duce să-i arate 

O căsuț-a elfilor, 

Prinsă-n ramul pomilor - 

 

Fagure ce-au construit 

Din lemn fin și mărunțit 

Și i-a zis că elfii vin, 

Dacă-l scutură puțin. 
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Puiul nici că izbutea 

Să îl miște c-o nuia, 

Când, blănosul enervat, 

Imediat i-a demonstrat. 

 

Viespile, cum l-au ochit,  

Toate de hac i-au venit 

Și l-au alergat de zor 

Timp de-un ceas...chinuitor. 

 

Când văzu că tace mâlc, 

Puiul îi spuse cu tâlc: 

De sapi groapa altuia, 

Singur vei cădea în ea!  
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Spre căsuţa cu pridvor 
 
Seara, lumina cărarea 

Roi firav de licurici; 

Nu-şi pierduseră răbdarea 

Pe poteci, doi bravi pitici. 

 

Se-ntorceau din poieniţa 

Unde-n zori fură atraşi:  

Moş Trifoi şi Pufuliţa 

Botezară toporaşi. 

 

Petrecură pe măsură 

Cu orchestră, lăutari, 

Chiar la ei în bătătură, 

Cu oaspeţi din cei mai mari. 

 

Acum, când se înnoptase, 

Defilau în pas uşor, 

Prin pădurea de foioase, 

Spre căsuţa cu pridvor. 
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Intonau cu glas subţire 

Cântec de leagăn pe cale, 

Firii ca să dea de ştire 

Că e vremea de culcare. 

 

Ajunseră-al porţii prag 

Când Moş Ene da târcoale - 

Amândoi strângeau cu drag, 

În pătuţ, perna cea moale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mihaela Oancea 
 

31 

 

 

Aricel – doctor fără voie 
 
Colindând ieri prin dumbravã, 

Aricel gãsi prin iarbã 

Un inel şi o potcoavã. 

Iute le-a mai înhãţat, 

În cãruţ le-a aşezat 

Şi spre casã s-a-ndreptat. 

El gândi în sinea lui: 

,,O s-aşez potcoava-n cui, 

Că-i belşug hambarului,  
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Iar inelu-l dau în dar 

Fetei unui gospodar, 

Poate-ajung şi la altar!" 

Aricel mergea pe cale 

Ca-ntr-o zi de sãrbãtoare, 

Brav ținea pe cingãtoare 

Mâna, când zbughi fățiș 

Dintr-o tufã de mãcriş, 

Strâns de-urechi cu un bariş,  

Cu blaniţa-catifea, 

Iepurilã ce plângea 

De durere de mãsea. 

Neatent şi speriat, 

Imprudentul a intrat 

Chiar cu dintele-cariat 

În potcoava nou gãsitã 

Ce-l scãpã într-o clipitã 

De durerea cea cumplitã. 

,,Aricel, ce bine-mi pare 

Că, iat'-am găsit scãpare,  

Într-o astfel de-ntâmplare!" 

Şi-au pornit-o pe cãrare, 

Cu o mare încântare, 

Spre cãsuţele din zare. 

Ba, să vezi că azi, în zori,  

Aricel pictă-n culori 

Isprava cu doi actori! 
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Visul ursuleţilor 
 
,,Să plutim pe-ntinsul mării, 

Lumii înconjur să-i dăm, 

Să aflăm misterul zării, 

Lucruri noi să învăţăm!” 

 

Da, aşa gândeau odată 

Şi visau doi ursuleţi 

Să plutească vreodată 

Pe o navă, îndrăzneţi. 

 

Marea, ea, avea ceva,  

Taină grea şi o chemare 

Care-n larg îi atrăgea, 

Pregătindu-i de-ncercare. 

 

Seara, urșii îmbrăcau 

Pijamalele-nstelate, 

Pretutindeni navigau, 

Pe oceane minunate. 

 

Se-ntâlneau cu Magellan 

Şi atâtea-şi povesteau, 

Lui Elcano Sebastian 

Mare stimă îi purtau! 
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Mama-urs calm asculta, 

Oful spus de fiecare,  

Ea pe gânduri se lua 

Şi rostea cu apăsare: 

 

,,Fagurii cei mai gustoşi, 

Zmeura cea roşioară, 

Peştii bălţii zvelţi, frumoşi, 

Cu nimic nu se compară! 

 

De vă credeţi chiar în stare, 

Barcă-atunci să construiţi, 

Să porniți în cercetare, 

Râul să îl îmblânziţi! 

 

Vii primejdii sunt pe mare,  

Trebuie s-o luaţi uşor,  

Steaua călăuzitoare 

Pentru voi este-acest dor. 

 

Orice-alegeţi, nu uitaţi: 

Voi să vă aveţi ca fraţii, 

Doar cinstit să  procedați 

Ca urmași ai astei nații!” 
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Sfatul bufniţei 
 
Azi, umblând prin zmeuriş, 

Moş Martin vorbi făţiş: 

,,Ce mai pasăre ciudată, 

Izolată-ngândurată!  

Piei din cale-acum, posaco!  

Rău vesteşti, măi blestemato!” 
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,,Eu, posacă şi ciudată? 

Hai să lămurim pe dată! 

Sunt retrasă-aşa mi-e firea, 

Şi-mi îndeplinesc menirea. 

Toată ziua stau pe-o cracă, 

În somn dulce cufundată,  

Cum se lasă noaptea iar, 

Strigătu-mi n-are hotar!  

Mai precis aud ca mâţa, 

Văd perfect şi mă dau huţa, 

Şi-mi întind atunci, fârtate, 

Aripile-mi franjurate, 

Ca să zbor silenţios,  

Cum îmi place și-i frumos.  

Sunt o pasăre aparte 

Şi am expresivitate, 

Nu-s deloc de rău augur, 

Nu am eu acest cusur!  

Or aşa cum mai spun unii - 

Semn sunt al înţelepciunii! 

Şi ar fi cinstită, oare, 

Critica a ce doar pare? 

Suntem diferiţi, vezi bine,  

Dar dacă mă-ntrebi pe mine,  

De n-am mai gândi pripit,  

Am avea trai fericit!”  
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Răsfățul sobolului 
 
Cine iese din culcuș 

Și vrea ca acuș-acuș, 

Liniștit să se răsfețe 

Cu a firii frumusețe? 

 

Vesel merge pe cărare 

Un sobol isteț ce are 

Fir gălbui de păpădie, 

Prins hazliu de pălărie. 

 

Trage după el căruțul 

Unde-a-ngrămădit, drăguțul, 

Păturică și mâncare, 

Bune pentru relaxare. 

 

Ba a pus și o umbrelă, 

Cutie cu acuarelă, 

Planșe, pensule subțiri, 

Viață să dea-ntregii firi.  
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Poposește-ntr-o poiană 

Cu flori mici de sânziană, 

Aromate și de leac, 

Așa cum îi sunt pe plac. 

 

Până și ceru-i zâmbește, 

Îl alintă și-l iubește, 

Căci sobolu-i cumpătat 

Și-are veșnic gând curat!  
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Vizita lui Țânțărel 
 
Un țânțar dolofănel 

Bâzâia nițel stingher 

Prin odaia lui Martin 

Care se-odihnea puțin. 
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Bâz! în sus și bâz! în jos 

Cerceta el curios 

Namila de urs ce sta 

Tolănit și dormita. 

 

Moșu-l auzi prin vis 

Zumzăind cam indecis 

Și-ncercă să îl gonească, 

Zgomotul odat’ s-oprească. 

 

Țânțărel, mai abitir, 

Se roti lâng-un clondir 

Și găsi un ascunziș 

După un pachet de griș, 

 

Preț de-o clipă. Și apoi, 

Se porni cu tărăboi 

Spre blănosul arțăgos 

Ce nu se purta frumos. 

 

Musafirul cel jignit 

Nasul iute i-a ciupit, 

Fiindcă nici n-a întrebat 

Cu ce gând l-a vizitat! 

 

 

 



Mihaela Oancea 
 

41 

 

 

Verdictul 
 
Un trifoi și doi bureți 

Provocară pe scaieți 

Să arate la ce-s buni, 

Așa cum știu din străbuni.  

 

Iepurilă fu chemat, 

Hotărâre-având de luat, 

Dar, vezi bine, oscila,  

Oare ce verdict să dea? 

 

Bravi, scaieții-au șuierat 

Că sunt buni pentru ficat, 

Că nu sunt ei arătoși, 

Dar sunt foarte sănătoși. 

 

- Ce-arătați ca mărăcinii? 

Chiar vă speriați vecinii! 

Spuseră bureții-n cor, 

Pe ton batjocoritor. 
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Însă noi, precum se știe, 

Calități păstrăm o mie: 

Fibre-avem și vitamine,  

Oare cine s-ar abține? 

 

Brusc sări din locul lui, 

Și Trifoi vorbi oricui: 

- Am și eu însemnătate 

Bun sunt pentru sănătate! 

 

Sunt simbol pentru noroc 

Și sunt căutat ad-hoc; 

Protejez de orice rău, 

Ca un talisman sunt, zău! 

 

Rostul ei și-au disputat 

Pân-afară s-a-nserat, 

Pân-a-nțeles fiecare 

Că au toți un loc sub soare! 
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Serată în pădurea piticilor 
 
În pădurea cu pitici,  

Nu departe de aici, 

Se gătea o veveriţă 

Ce proba frumoas-altiţă 

Şi-o catrinţă înflorată 

Aleasă pentru serată. 

Așadar, în zori de zi 

Ea chemă cu drag copii 
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La concertul cu fanfară 

Găzduit în zi de vară 

De piticii cu târlici, 

Cu bărbi lungi şi straie mici. 

Rând pe rând se perindară 

Iepure cu-a sa vioară, 

Aricel c-un contrabas,  

Doi mistreţi cântând pe nas; 

Veveriţa intră-n joc, 

Nalbe-avea și busuioc, 

Țopăia-n ritm de tilinci, 

Cu cele mai mici opinci. 

Mai apoi, cinci coțofene 

Au adus dulci sânziene - 

Coroniţe împletite, 

Pentru interpreţi menite. 

Sprijinit într-un toiag, 

Sta de veghe-n crângul drag, 

Petrecând pe lângă noi, 

Bucurosul Moş Trifoi, 

Ce pe ritm aplauda 

Şi-n loc nu mai adăsta.  

Blând pădurea fremăta, 

Luna martoră-i era: 

De spectacol fermecată 

Și de cântec legănată, 

Doar târziu, spre dimineaţă, 

Adormi pe o fâneaţă. 
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Donna Bruna şi Moş Martin 
 
Veveriţa Donna Bruna 

Face-acrobaţii cu-aluna, 

Luat-a lecţii de balet, 

Chiar dansează menuet, 

Iar Martin o vede, iată, 

Apariție ciudată, 

În costum cărămiziu, 

Dar cu gust cam fistichiu. 

Martin:  

,,Pădurea de conifere 

Numai bună-i pentru miere; 

De acolo şterpelesc 

Fagure ce îndrăgesc. 

Deseori te văd, pe cracă, 

Şi deşi nu eşti posacă, 

Ci agilă, dezgheţată, 

Chiar puţin cam alintată, 

Spun, că nu mă pot abţine: 

Eşti bizară pentru mine, 

Nu îmi placi şi bună pace 

Ăsta sunt şi n-am ce face!” 
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Donna Bruna: 

,, Vezi ceva de rău augur, 

Am eu oare vreun cusur? 

Tu eşti mai greoi, vecine, 

Eu sunt mică, nu ca tine, 

Jucăuşă-s, curioasă, 

Uneori chiar sperioasă, 

Coada eu o am stufoasă, 

Sunt de fel așa haioasă - 

Scotocesc iar dup'-alune, 

Mici seminţe, conuri bune, 

Dornică-s de-afecţiune 

Şi când soarele apune! 

Ia aminte, Moş Martine, 

Oi fi tu voinic, văd bine, 

Dar în lumea asta mare 

Toţi avem câte-o chemare! 

Să nu ne-atacăm ca alţii, 

Hai să ne avem ca fraţii! 

Deşi suntem diferiţi, 

Noi să știm a fi uniţi!” 
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Minciuna lui Aricel 
 
De cu zori, fu zarvă, iată! 

Coţofana acrobată 

Şi dihorii- cascadori 

Au dat firii-ntregi fiori: 

Arătat-au cu finețe 

Salturi noi, figuri mărețe! 

S-a simțit cam neglijat, 

Și-o poveste-a inventat 
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Aricel, nesăbuit,  

Chiar din colţ, înghesuit.  

Dând din coate, făcu loc 

Pân’ ajunse la mijloc: 

,,Ştiţi voi oare ce-am aflat?” 

Spuse el încredinţat 

Că primi-va ascultare 

De la-ntreaga adunare. 

,,Ştiţi că vulpea-obişnuieşte 

Prin curţi de mai scotoceşte 

Gurmandă, în misiune, 

După găinuşe bune? 

Şi-a-nceput de ieri să facă... 

Ouă multe! Şi nu-i joacă! 

Cel puţin, asta-am aflat 

De la urs, pe înserat. 

De ce credeţi voi, pesemne,  

C-a lipsit azi? Ce să-nsemne? 

Vă spun eu, că am văzut-o! 

Aproape n-am cunoscut-o! 

Stă-n bârlog, nu dă bineţe, 

E lipsită de blândeţe; 

Sigur asta s-a-ntâmplat!” 

,,Nu se poate, este şagă!”  

Dar mai ştii? O fi beteagă! 

A rostit Martin îndată. 
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,,Hai să mergem, e surată! 

Să vedem a cui e vina 

Și tot ce-a pățit vecina!” 

,,Zic…să nu o deranjăm, 

Ci în pace s-o lăsăm! 

Nu cred că ar fi plăcut 

S-o-ntrebăm de ce-a zăcut!” 

Aricel vorbi pe ton 

Cam scăzut şi monoton… 

,,Dar să mergem, nu se poate,  

Suntem colectivitate!”- 

Toţi săriră într-un glas. 

Şi-Aricel, în ultim ceas, 

Pe-un buştean aflat în cale 

A sărit cu frică mare. 

Tremura de ne-nțeles, 

Iepurilă îi da ghes, 

Toţi stăteau cu ochii ţintă, 

Iar el...nu putu să mintă! 

,,Staţi! Ce-am spus, am inventat! 

Nu, nu este-adevărat! 

M-am crezut neînsemnat, 

Nu ştiu ce m-a apucat! 

Chiar de singur m-am simţit, 

Trebuie să fiu cinstit, 

Căci minciuna-are picioare 

Scurte, dar şfichiuitoare!” 
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Ea soseşte negreşit! 
 
De pe dealuri, zvăpăiată, 

Năvăleşte-aşa, deodată, 

Toamna cu al ei alai, 

Dar și ploi ori guturai. 
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Vine vâjul în pădure, 

Saltă-n frunzele de mure,  

Răsuceşte-n zborul ei 

Biată mierlă-n papucei, 

Ea-i grăbită-acum să plece, 

C-a sosit sezonul rece.  

Stau de ploaie azi ferite 

Veveriţe ciufulite; 

Scorburile-au aranjat, 

Pregătite-s de iernat. 

Iar în toamna friguroasă, 

Unii ies arar din casă, 

Cei mai mulți se-adăpostesc, 

Dorm, citesc ori povestesc; 

Alţii de frig n-au habar, 

Sunt ca gândul cel hoinar.  

Cocoşarul pestriţat 

Chiar deloc nu-i agitat, 

Căci prin luncile de-arini, 

Se întrec prin arbori plini 

Zglobiii scatii verzui, 

Ce-s ușor tușați gălbui; 

Zboară-n stoluri adunaţi, 

Jucăuşii coloraţi.  

Toamna zburdă prin păduri, 

Poartă delicați conduri, 

Eşti sau nu eşti pregătit, 

Ea soseşte negreşit! 
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Lecţia de înviorare 
 
Prin pãdurea de aramã, 

Dantelatã, cu nãframã, 

Trec în zori, în zi de luni,  

Ai pãdurii paznici buni.  

Iese-acum ca dintr-un cufãr,  
De prin tufe de ienupãr, 

Speriat ca vai de el,  
Delicat, strâns covrigel, 

Ghemotoc fin de blãniţã 

Cu ochi negri şi codiţã. 

Din mustãţile cernite,  
Strâmbã iute, pãsãmite, 

Urechilã, cãci nu-i place 

Sã-l trezeşti, sã nu-i dai pace. 

Aricel îl ia-n primire: 

,,- Hai, nu sta în adormire! 

Vino, iatã, cu noi toţi 

Sã dansezi şi tu de poţi! 

Ia te uitã, Martinel 

Ţine hangu-ncetinel, 

Are clop, pieptar cu ciucuri, 

Iscusit e-n giumbuşlucuri! 
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Veselă s-a-nfățișat, 

Renunțând ea la furat,  
Vulpea noastră cea cochetã, 

Renumitã ca atletã. 

Sã pornim cu mic cu mare 

Lecţia de-nviorare! 

Unu, doi! Și unu, doi! 

Bate toba-n ritm vioi! 

Trei și patru! Cinci și şase! 

Haideţi toţi afar’ din case! 

Şapte, opt, nouã şi zece 

Nimeni pe noi nu ne-ntrece!" 

,,- Da, e bine Aricel, 

Sigur voi fi voinicel,  
Sãnãtos, îmbujorat, 

Poate…chiar neînfricat!"  
Şi-aşa, sprinteni fiecare, 

Bucuroşi, se pierd în zare,  
Tumbe fac de veselie, 

Se întrec pân’ spre câmpie, 

Sã aibã corp sãnãtos, 

Şi gând bun, mereu voios! 
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Riţa e nerăbdătoare 

 
Nu e Riţa Veveriţa 

Înzestrată cu răbdare – 

Până-ncepe grădiniţa, 

Greu îi e în aşteptare! 

 

Anul următor va fi 

În sfârşit şi-n grupa mică, 

Harnică printre copii 

Şi de lecţii fără frică. 

 

A-nvăţat şi cântecele, 

Ştie ritmul să îl ţină, 

Iarna saltă prin vâlcele 

Cu mişcări de balerină. 

 

Lângă soba călduroasă, 

Mama roboteşte ore – 

Şaluri, perne pentru casă, 

Ţesături multicolore. 
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Mişc-atentă din andrele, 

Tricotează lungi fulare, 

Gol e coşul de nuiele,  

Iar copila n-are stare. 

 

,,Cu răbdarea trecem marea!”  

Spune mama zâmbitoare; 

,,Asta este provocarea, 

Nu eşti tu fetiţă mare? 

 

Hai să spunem noi poveşti 

Şi să pregătim halviţă, 

Timpul trece cât clipeşti 

Şi...vei fi la grădiniţă!” 
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Obosiţi de-atâta joacă 

 
Focul saltă-n vălvătaie, 

Luminează în odaie 

Unde-acum stau ghemuiţi 

Ursuleţii adormiţi. 

 

Azi, în vizit-a venit 

Sobolul, pe-un ger cumplit, 

Şi, cum n-a fost ostenit, 

Multe le-a mai povestit! 

 

S-au jucat de-a baba-oarba, 

De era mai mare zarva, 

Au dansat şi-au colorat, 

Din flaşnete-au tot cântat. 

 

Cu hăinuţa dichisită, 

Chiar din catifea croită, 

Rar, sobolul glăsui: 

Pe cine-ndrăgiţi, copii? 
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Ursuleţii nici n-au stat 

Pe gânduri şi-au exclamat: 

,, Pe Columb ce-a ridicat 

Ancora şi-a explorat; 

 

Teritorii-a cucerit, 

Lumea a descoperit!” 

Şi-atât a fost necesar 

Să se-ncingă jocul iar - 

 

Joc de supravieţuire, 

Tactică şi cucerire; 

Ambii-aprinşi în obrăjori 

Navigând stârneau fiori! 

 

Ei...şi-acum au adormit, 

Visul repede-a sosit 

Şi-n pădure ninge rar, 

Timpul zboară-n calendar! 
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Stăpâna regatului de nea 
 
Sus, pe deal, în fapt de seară, 

Norii-au început să cearnă 

Flori gingaşe, roi de albine – 

Dalb alai de crinoline. 
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Iepuraşii au ciulit 

Urechiuşele de-argint, 

Căci de sus, de pe colină, 

S-a ivit dulcea regină. 

 

Şi venea grăbită-n cale, 

Toată-n strai de sărbătoare - 

Acuarelă cu sclipici 

Să-i încânte pe cei mici. 

 

Beţigaş de jad avea 

Şi îndată ce-l rotea 

Apăreau din crisalide 

Fluturi cu aripi lucinde. 

 

Aşeza-n strat generos 

Argintat omăt pufos, 

Dăruia mici globuri firii, 

Brazilor gătiți ca mirii  

 

Le punea sclipici, beteală, 

Cutiuţă muzicală, 

Multe daruri, acadele, 

Tot să te înfrupţi din ele! 
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Din troiene fragede, 

Căprioare sprintene 

Apăreau lin, pe furiş, 

S-o zărească-n luminiş. 

 

Sania-i cu reci tălpici 

Era trasă de-opt pitici, 

De stăpână răsplătiţi 

Cu dulciuri şi cu simiţi. 

 

Şi-a trecut ca-n zbor regina, 

Fermecata şi calina, 

Sus, spre cerul stânjenel, 

Tot sunând din clopoţel. 
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Puiul de cerb 
 
Prin omătul argintat, 

Saltă un picior subţire, 

Temător şi de-o privire, 

Puiul cu trupşor roşcat. 

 

Firea-l cheamă cu-al ei glas, 

Tainele să-i descifreze, 

Lin să îl iniţieze, 

Să se-nalțe pas cu pas. 

 

Singur e şi-i dor de mama, 

Însă-n timpul cât aşteaptă, 

Percepe a iernii şoaptă, 

La detalii el ia seama. 

 

Sus, în liniştea cea deasă, 

Calm pădurea-acum respiră; 

Cerbul tare se mai miră 

Şi privirea-i curioasă. 

 

Ciut-apare-n depărtare. 

Iată-l cum firav agită 

O codiță alb tivită, 

Cine ca el mamă are? 
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Curiosul Aricel 
 
Aricel nu hibernează, 

Căci nu vrea şi bună pace; 

El pădurea studiază 

Încântat de n-ai ce-i face. 

 

Cu ghetuţe de carmin 

Şi fular multicolor 

Trece Aricel senin, 

Pe sub brazi cercetător. 
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Cu ghetuţe de carmin 

Şi fular multicolor 

Trece Aricel senin, 

Pe sub brazi cercetător. 

 

Încărcaţi de neaua deasă 

Cu un strai de bumbăcel, 

Pe ei gerul nu-i apasă, 

Aşa-s învăţaţi de fel. 

 

Par plutoane-aliniate 

Sub un cer sticlos şi rece, 

Cu steluţe croşetate 

Lin ei iarna vor petrece. 

 

Aricel se plimbă-acum 

Cu o sanie roşcovană, 

Vesel îşi croieşte drum 

Printre brazi ce pier în goană. 

 

Dar lui Aricel, deodată, 

Cum privea clar fascinat, 

I s-a desfăcut o gheată 

Şi năsucul i-a-ngheţat! 

 

Tremurând el se ascunde 

În culcuşu-i căptuşit, 

În vis steluţe aprinde, 

Vremea e de...adormit! 
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S-a dat startul! 
 
În hăinuţa de hermină 

Cu pufoşii botoşei, 

Iarna ţopăie blajină, 

Sus stau norii rotofei. 

 

Soarele răsare-acuş; 

Face-o tumbă şi se-arată – 

Ca minge de rumeguş, 

O difuză, dalbă pată. 

 

Căprioarele sfioase, 

Iepurii cuminţi se-adună, 

Cu toţii-au ieşit din case 

Şi se bucură-mpreună. 

 

Ei fac vălvă în poiană, 

Noi echipe-au anunţat,  

Se întrec în orice iarnă 

Din zori pân’ la scăpătat! 
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Sporturile-au fost alese, 

Castorul suflă în goarnă, 

Regulile-s înţelese, 

Clasamente se răstoarnă! 

 

Moş Martin, cumătra vulpe 

Azi sunt coechipieri: 

Patinează pentru cupe, 

Nu-i pericol nicăieri! 

 

Căprioarele se-ntrec 

Cu mistreți, dar şi cu jderi, 

Împreună ei petrec 

Şi-aleargă din răsputeri. 

 

Ce mai freamăt în poiană! 

Patinaj, cascadorii, 

Sub a cerului lucarnă 

Se cern numai bucurii! 
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Bradul lui Aricel 
 
Se iţesc lumini din case, 

Când afară, pe-nserat, 

Zboară voaluri de mătase 

Şi tot ninge ne’ncetat. 

 

Într-un pulover îmbrăcat, 

Aricel s-a apucat 

Bradul să împodobească, 

Să-i dea faţă-mpărătească. 

 

Cocoţat pe-un scăunel, 

Foarte mândru e de el: 

Are-un brad frumos, cochet, 

Falnic, fără vreun defect! 

 

Îl găteşte de zi mare, 

Cum e scrisă-n calendare! 

Globuri pune și steluţe, 

Fin le-agaţă de crenguţe, 

 

Acadele prinde-ndată, 

Clopoţei şi ciocolată 

Şi chiar de n-ar fi frumos, 

Moşu-i tot mărinimos! 

 

 



Năzdravanii din pădure 
 

68 
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Vechi amici, prieteni noi! 
 
Deodată-n al nopții ceas, 

Iepurilă a rămas 

Fără lemne pentru foc 

Și-astfel... căldurică ioc! 

Tremură cât tremură 

Și de gânduri se luă: 

Să încerce, cumințel,  

La vecinul Aricel 

Ce stă colo, vizavi, 

Printre tufe argintii? 

Chiar așa! își spuse-ndată 

Și-o tuli ca în armată 

La amicul Aricel 

Când suflă un vânticel  

Ce mai că nu-l luă pe sus 

Răsucindu-l ca pe-un fus! 

Tremura necontenit 

Urecheatul necăjit, 

Când în prag i s-a ivit, 

Ciocănind el, zgribulit. 
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Din culcușul lui sculat, 

Aricel s-a speriat, 

A crezut că e război, 

Că e confruntarea-n toi; 

Bec aprinse ca să vadă 

Ce se-ntâmplă, de e sfadă. 

Și, văzându-l pe lumină, 

Ciufulit și plin de vină, 

Că l-a deranjat în noapte, 

A-nțeles ale lui fapte. 

Fericit că-i doar atât, 

Nu război, ceva urât, 

Îl primi calm pe blănos, 

Zâmbitor, chiar bucuros, 

Căci lui Aricel îi place 

Binele de-l poate face; 

În odaie-l găzdui, 

Bun culcuș îi pregăti 

Și-adormiră amândoi – 

Vechi amici, prieteni noi!  
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Băița ursuleților 
 
În pădure încă-i iarnă. 

Sear-aduce promoroaca, 

În căsuța cu lucarnă 

Ursuleții încep joaca. 

 

Ori de câte ori fac baie, 

Se stropesc intens cu apă, 

Este-o mare hărmălaie, 

Spectacolul stă să-nceapă!  

 

Așa cum îi știți, le place 

Bălăceala cât cuprinde;  

Apa mai rece se face, 

Fantezia le-o aprinde! 

 

Cred ei, spionând prelung, 

Că-s pe-un spărgător de gheață 

Și-n Antarctica ajung - 

Alb ținut, banchize-n față! 
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Pinguini, foci și balene, 

Se prefac că văd în zare, 

Aisberguri ca în desene, 

Ce curată provocare! 

 

Blânda mamă-i ia din baie. 

Vor, nu vor, se conformează 

Și e-așa cald în odaie... 

Dezveliți, la pol visează. 
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Seară de ianuarie 
 
Șuieră năpraznic vânt, 

Răsucind tot pe pământ - 

Ramurile scutură, 

E polei și chiciură. 

 

Pe un frig așa amarnic, 

Rița pune-acum în ceainic 

Din săliță plante-aduse,  

Numai bune pentru tuse. 

 

Cu o mină avizată, 

Ia hârtie creponată, 

Riglă, foarfecă și sârmă, 

Unei flori să-i dea de urmă. 

 

Mama-i spune dulci povești, 

Cu crăiese și calești, 

Rița este-ncurajată, 

Permanent supravegheată. 

 
Riței floarea-i reușește 

Și odaia-nveselește, 

Căci tot frigul de afară 

Floarea asta nu doboară! 
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Astăzi va fi cer senin! 

 
Brazii stau cu faţa-n soare, 

Zâmbitori, cu strai farin, 

Pun cu jderii o prinsoare 

Că va fi azi cer senin.  

 

Duși sunt norii-aceia gri, 

Dus e viscolul pârdalnic, 

Soarele ne va-ncălzi, 

Cu noi toți el va fi darnic! 

 

Ce e drept, e frig puțin, 

Dar e-atâta de frumos... 

Sus, pe cer, mai trece lin 

Doar un nor -  un albatros. 

 

Greu trezit, pe la amiază, 

Cine credeţi că se-arată? 

Iepurilă ce plonjează 

Pe zăpada îngheţată. 
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Bate step, ușor valsează, 

Pașii-ndată vrea să-i iasă, 

Cu natura jubilează, 

Nu mai e o zi geroasă! 

 

Tii! Ce vreme minunată! 

Zice Iepurilă când 

Zboar săgeată pe-o covată, 

Tot omătul spulberând! 

 

Ursul doar e cam țâfnos, 

Că a fost trezit devreme; 

Vede astrul luminos 

Și-un hârciog ce-i face semne. 

 

Iese-alene din bârlog, 

Iepurilă-l nimerește, 

Nu e niciun pocinog, 

Căci se înțeleg frățește. 

 

Și-amândoi râd pe-nfundate, 

Scutură de zor zăpadă, 

Timp petrec de calitate, 

Nici nu este loc de sfadă!  
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Aprecieri critice ale volumelor anterior apărute 
 

,,Poetă evidentă, cu o percepţie subtilă şi abordând literatura pentru copii 

cu seriozitate şi cu bucuria expansivă a descoperitorului unei lumi mirifice, 

autoarea scrie frumos, fără sincope de inspiraţie şi fără să exagereze în 

developarea realităţii posibile.   

Motanul Ioachim este cartea de aventuri din ograda bunicilor, o poveste 

ticluită în vers lejer şi care, pe adulţi, ne întoarce în galaxia-mirării, într-un 

timp pe care l-am depăşit fizic, dar care rămâne în sufletul nostru pentru tot 

restul vieţii. Este o carte care merită un destin fericit.” (Melania Cuc, vol 

Estuar, 2015) 

 

,,Vă amintiţi, desigur, povestea lui Charles Perrault “Motanul încălţat” în 

care năzdrăvanul motănel era încălţat cu ciubote roşii? Şi cât l-a ajutat el pe 

fiul morarului cel mic, până a ajuns la curtea împăratului şi a luat-o de soţie pe 

fiica acestuia…Ei bine, în garderoba pisicească nu se află doar cizmuliţe roşii, 

ci şi verzi. Şi acestea au fost probate şi încălţate de Motanul Ioachim, eroul 

basmului în versuri scris de Mihaela Oancea.” (Cezarina Adamescu, recenzie 

publicată în cartea Întâlniri spirituale, vol. al XVI-lea, Ed. InfoRapArt, 2014)  

 

,,Mihaela Oancea ne propune o carte de versuri pentru copii, dedicată 

unui personaj care are toate datele pentru a deveni prietenul micilor cititori: 

Motanul Ioachim. 

Personajul autoarei este, după cum aflăm chiar din poezia care deschide 

volumul, ,,un motan nostim,/Bălţat, harnic, năzdrăvan,/Cu-ncălţările verzi, 

mici”, care îi iubeşte pe bunici, e prietenul orişicui, învaţă multe lucruri despre 

viaţă sau este salvatorul de serviciu al unei răţuşte numite Agripina. (...) 

Motanul Arpagic, personajul minunat al scriitoarei Ana Blandiana, poate 

răsufla uşurat: nu are motive să se plictisească pe terenul de joacă al literaturii 

române!” (Petre Crăciun) 
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,,Ioachim, un veritabil personaj de poveste, când vesel - când trist, când 

șarmant - când hotărât, creează, în fiecare poezie, instantanee joviale ce pot fi 

privite ca (mini)scenete ale unei piese de teatru pentru copii. Bucuria 

înlănțuirii aventurilor, curiozitatea explorării lumii înconjurătoare, darurile de 

pace și liniște făcute celor din jur, prin versuri simple în aparență, dar mânuite 

abil și dedicate scopului în sine, aduc un plus de valoare poeziei Mihaelei 

Oancea și, implicit, lucrării în sine. ” (Gheorghe A. Stroia) 

 

,,În toate poeziile, Ioachim este prietenul tuturora, mereu cu zâmbetul pe 

buze și dornic să facă numai fapte bune. Pentru toți cei din jurul lui, el este un 

bun exemplu și un real sprijin. Cu modul prin care poeta Mihaela Oancea ni-l 

prezintă pe acest deosebit motan, am certitudinea că acesta va deveni foarte 

repede un bun reper demn de urmat în rândul copiilor care îl vor cunoaște: 

„Ghiduș este și spontan,/ Priceput ca gospodar,/ Bun pescar și bucătar,/ N-

are cusur, așadar!” (Gabriel Dragnea) 

 

 ,,Mihaela Oancea trăieşte veşnicii în doi, vorbeşte cu gâze şi păsări şi 

tălmăceşte pe limba copiilor ce spun acestea, este prietenă cu Motanul 

Ioachim, iar ca poetă afirmă că Norii plâng când cerul îşi pierde sfinţii.  Norii 

se plimbau în cămăşi cu mânecă scurtă.” (Florin Grigoriu, recenzie la  

Antologia scriitorilor români de pe toate continentele) 

,,Am avut plăcuta surpriză să mă odihnesc în cuvintele – frumos 

meşteşugite în vers – ale unei tinere poete, Mihaela Oancea. Cartea m-a 

cucerit pe de-a-ntregul prin adâncimea meditaţiei, prin lirismul de structură 

intimistă, o alonjă subtilă în propriul univers sufletesc, prin modernismul 

îmbogăţit cu elementele de specificitate, minuţios şi bine garnisit cu o paletă 

bogată de mijloace de expresie.” (Cezarina Adamescu, recenzie a vol. 

Armonia contrariilor, publicată în cartea Întâlniri spirituale, vol. al XVI-lea, 

Ed. InfoRapArt, 2014) 
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,,Poezia Mihaelei Oancea este de factură modernă, traversând mai multe 

etape ale devenirii poetice. Versul său (alb, dar şi versul clasic) degajă 

căldură, respiră în ritmul vieţii, se abandonează timpului şi reînvie într-un 

anotimp al speranţei. Uneori romantică, alteori expresionistă, Mihaela Oancea 

rămâne un creator de frumos ce nu-şi doreşte să epateze, înscriindu-se în 

canoane sau reguli, ci să fie ea însăşi.  

Prin natura meseriei, filolog fiind, lectura îşi pune amprenta până la nivel 

subconştient, acesta fiind motivul pentru care se remarcă în poeme şi apelul la 

neologism, ba chiar la cuvinte tăioase, dar potrivite pentru redarea unei 

anumite realităţi, aşa cum declară însăşi poeta. Cum să descrii o realitate a 

universului-carceră, un mediu al recluziunii în care rodeşte doar întunericul, 

elementul suprarealist din care nu poţi dori decât ,,debranşarea”? Cum o poţi 

face, spune poeta, altfel decât prin apelul la lexeme potrivite? Pentru 

creatoare, poezia reprezintă un tărâm prolific în care poate surprinde faţetele, 

melanjul de trăiri umane, prefacerile naturii, elemente pe care simte că le 

prinde cu o mai mare acuitate expresia lirică.” (Gheorghe A. Stroia)  

 

,,Discursul său se remarcă prin nota afectivă, prin remarcabila stăruinţă 

de a evita locurile comune, prin şirul de metafore care plac iubitorilor de 

poezie (...) Fără îndoială că numai o poetă înzestrată cu un talent incontestabil 

poate să ne facă să înţelegem că: <<lumina...devine dureroasă ca o arsură / ... / 

se strecoară pe volutele gândurilor, / prin pâlnia incertitudinilor mustinde, / 

netulburată nici de legiunea îngerilor întârziaţi, / nici de hohotul cuvintelor 

nerostite / şi poartă-n zbor de albatroşi / iubirea-amforă 

plăpândă.>>(Autoscopie, pag.46).” (Ioan Vasiu, Pentru poeta Mihaela 

Oancea, orice vindecare e o lecţie de viaţă – recenzie a vol. Solzii negri ai 

timpului alb, publicată în revista Palia Expres, nr. 35/2015, anul al XX-lea) 

 

,,Metaforizarea puternică, culisarea nostalgic-romantic-modern-

modernistă nu este altceva decât o demonstrație a talentului, a maturității și a 

forței de exprimare lirică a poetei” (Dumitru Hurubă, Între romantism și 

modernismul la zi”- recenzie a vol. Solzii negri ai timpului alb, publicată în 

revista Vatra veche, nr. 8/2015, anul al VII-lea). 
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