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Poezia, pasăre migratoare spre nord… 
 
 
 
 
Pe DORINA BRÂNDUŞA LANDÈN nu am întâlnit-o până în prezent faţă către faţă, dar 

cărţile sale de poezie mi-au permis să cunosc o fiinţă puternică şi fragilă în acelaşi timp, 

preocupată de sufletul ei, de stările ei, de misterul relaţiei dintre oameni.  

Este o poetă care s-a născut în România, dar trăieşte în Suedia. Arc de timp, poezia 

depărtărilor, dorul după apele necesare… 

Mariana Pândaru din Deva, editorul, poetă şi ea, mi-a sugerat că ar fi bine să-i citesc cărţile, să 

înţeleg fenomenul poeziei atinsă de două izvoare.  

Cărţile noastre au zburat peste Europa şi mi se pare ciudat că poezia este o pasăre migratoare 

de la est spre nord, un nou traseu în care istoriile se contopesc.   

Poeta pare preocupată de sensul vieţii între două istorii, de comunicarea într-o cultură străină, 

de misterul luminilor nordului. Ceea ce o deosebeşte de restul femeilor care scriu în limba română 

este acestă influenţă a unei culturii consolidate. Versurile au ceva din rigoarea şi răceala care vin 

dintr-o lume în care seriozitatea pare acasă. Deşi există o presiune evidentă asupra sa, Dorina 

Brânduşa o asimilează cu pasiune, în acelaşi timp poezia o devoră, există şi o disperare, dar şi o 

proiecţie a viitorului în poezia sa. Ea rezistă la tentaţiile Nordului, se hrăneşte din luminile 

Nordului, evadează în lumea zăpezilor eterne, iubeşte fulgerul zăpezilor… 

Este o voce distinctă în literatura română, ea face parte din această literatură, cu siguranţă, 

trăind într-o altă lume. Pare benefică influenţa culturii Nordului asupra poeziei sale.  

Am invidiat-o pentru că a avut ocazia să citească în  original  din opera lui Tomas 

Tranströmer, laureat al Premiului Nobel. Acesta ne scria despre densitatea poeziei în istoria 

literară universală, în istoria lumii proxime. Am înţeles că Dorina Brânduşa Landén era şi este în 

contact direct cu marea poezie şi că era de datoria ei să ne transmită secretele suferinţei care 

infuzează operele literare.  În revista „Vatra Veche” au apărut numeroase traduceri semnate de ea. 

Nicolae Băciuţ, artizanul revistei, a înţeles oportunitatea pe care i-a oferit-o viaţa, o traducătoare 

specială din limba suedeză, o poetă care scrie în limba română, o pasionată de misterul galaxiilor 

reci…  Iubitorul de poezie a avut acces la o lume aparte şi a înţeles că există o judecată a apei în 

toate, judecata aceasta ne face mai curaţi, ne limpezeşte şi ne ajută să facem legătura cu lumea de 

sus…  

Poezia este locul de refugiu pentru ea, nu se sperie de această lume în care lucrurile se 

schimbă, au alte dimensiuni…  
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Sinuciderea balenelor albe este o temă care pătrunde în interiorul nordic al poeziei sale, da, 

presiunea unui alt mediu asupra ei pare tot mai puternică, ieşirea prin poezie, prin vers, 

singurătatea modelată de suferinţa marilor balene albe în amurgul Nordului… Sugestia pare 

evidentă… 

De remarcat rezistenţa poetei la povara zilnică, adaptarea la două istorii, la două culturi, la 

două limbaje, pare o zbatere de pasăre a Nordului şi totuşi ştiinţele sufletului uman o ajută să 

depăşească angoasa, poezia e locul ei de revoltă, tăcută, misterioasă, atinsă de stelele reci ale 

nordului…  

A preferat să-şi publice poezia în limba română, în cultura română. Şi-a câştigat mulţi 

prieteni, pe unii nu-i cunoaşte, cred. Pe alţii nu-i va putea înţelege, dar sunt acolo, sub umbrele 

stranii ale Nordului, sub poveri zilnice… 

E poezia într-o casă de sticlă, e o poezie care se limpezeşte în teme care nu sunt proprii 

literaturii române, dar aparţin literaturii române.  

Probabil că Dorina Brânduşa Landén va deschide noi oportunităţi poeziei române prin 

traducerile pe care le va face, scrierile ticluite de un suflet de poet sunt altceva decât traducerea 

făcută de angajatul de la editură… Ea simte poezia şi asta dă valoare temelor… Limbajul se divide 

în cuvinte atinse de luminile Nordului…  

De la vânzătorul de imagini la judecăţile eterne, e un drum pe care poeta l-a străbătut 

fulgerător, se simte schimbarea discursului poetic şi atingerea esenţelor.  

Ciudat, spre deosebire de scriitorul român care trăieşte în România, Dorina Brânduşa nu se 

luptă cu limbajul, ea acceptă lupta cu agresiunea lumilor reci în căldura intimă a poeziei…  

 

O aureolă boreală peste geometria poeziei…. 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Biografia poetei, aşa cum ne-a fost pusă la dispoziţie… 

 

 

 

 

 

DORINA BRÂNDUŞA LANDÈN, s-a născut la 9 

iunie 1958 la Şoimuş, judeţul Hunedoara. Îşi petrece o 

bună parte a copilăriei în satul Fornădia, la bunicii din 

partea mamei,Tudor Aron şi Juja. Din 1969 locuieşte 

în oraşul Deva unde va urma cursurile Liceului de 

Artă. Lucrează ca decorator la TAPL Deva, pedagog la 

Colegiul Naţional Sportiv ”Cetate” Deva, apoi la 

Institutul de Proiectare Hunedoara Deva iar după 1989 

lucrează şi pentru încă trei alte firme de proiectare şi 

un atelier de produse din porţelan. Din anul 1994 

locuieşte  împreună cu soţul, Bengt Landén şi fiica, 

Melanie, în Suedia, în satul Mattmar din regiunea 

Jämtland, la 400 km sud de Cercul Polar de Nord. 

Lucrează ca asistent medical la Tallkronan Järpen. În Suedia poeta a urmat, printre altele, 

cursuri de limba suedeză, engleză, ştiinţe sociale şi de istoria literaturii universale. 

În anul 1980 debutează cu poezie în revista Transilvania. 

Înainte de 1989 publică sporadic în revistele Transilvania, Vatra, Luceafărul, România 

literară, Contemporanul, SLAST, Tribuna, Orizont. Obţine câteva premii literare pentru 

poezie şi proză dintre care amintim Premiul Festivalului Lucian Blaga, pentru poezie.  

Începând cu luna mai 1990 devine colaborator la ziarul Călăuza (director Valeriu Bârgău) din 

Deva. 

După 1989 publică în revistele Euphorion, Cronica, Ardealul literar, Vatra Veche, 

Luceafărul, Pro Saeculum. 

Este redactor la revista Ardealul literar si colaborator permanent la Vatra Veche. 

Publică traduceri din limba suedeză în română, din August Strindberg, Edith Södergran, Pär 

Lagerkvist, Dan Andersson, Tomas Tranströmer, Karin Boye, Gunnar Ekelöf. 

Debutează editorial cu reportaj în volumul colectiv ”Călătorie spre izvoare, (Ed. Eminescu, 

1986). 

În anul 2010 publică volumul de poezie “Vânzătorul de imagini” la Ed. Călăuza,  Deva, 

urmat de a doua carte de poezie “La nord de sufletele voastre” în 2011, la aceeaşi editură.  

În antologia literară bilingvă română-albaneză Setea Cuvintelor (Amanda Edit, 2011) îi apar 

poeme în traducerea poetului Baki Ymeri. 
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În 2012 publică la Editura DaniMar, Deva, al treilea volum de poezie “Judecata apei”. 

Premiul Fundatiei Ion D. Sîrbu pentru poezie pe anul 2012 pentru “Judecata apei”.  

Referinţe critice:  

“Cea mai recentă carte de versuri a sa, "Judecata apei" impresionează prin firesc şi graţie, 

făcându-te să te gândeşti la o fată care dansează la ea acasă de una singură, fără spectatori, 

dintr-un preaplin al bucuriei de a trăi. Autoarea retrăieşte momente din copilăria fericită 

petrecută în România. adăugând ceea ce a aflat mai târziu: "Dimineţile la oglindă/ mă făceam 

frumoasă/ alergam la izvorul limpede/ copil hârjonindu-se cu vântul/ murmurând printre 

frunze, respirând împreună cu ciocârliile./.../ Nu ştiam că ramura istoriei mele/ ascundea un 

vierme./ Aveam trei ani/ o rochie subţire fără mâneci/ şi un contract de glorie cu soarele."  

Ce versuri frumoase! "Aveam trei ani/ o rochie subţire/ şi un contract de glorie cu soarele."  

Autoarea ştie să râdă, să sărbătorească viaţa. Dar ştie şi să plângă: "Într-o sâmbătă seara/ a 

bătut clopotul/ a bătut şi i-a-mpietrit limba./ Nu era sărbătoare./.../ moartea –/ însângerând 

bruma/ măcina trupul mamei mele.// Nicio claviatură nu răsuna/ la balul amurgului lumii/ 

neurotici pianiştii toţi/ şi-au tăiat degetele!" 

Alex Stefănescu - Cititor de serviciu. Poezie românească scrisă în Suedia - Opinii EVZ > 

EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/Cititor-de-serviciu-Poezie-romneasc-scris-n-Suedia-

999149.html#ixzz25RmxDsj1  

EVZ.ro 

 

 “Poezia Dorinei Landén e într-adevăr transfrontalieră, nelocalizată, vorbind despre lucruri 

eterne cu discreţie şi gravitate. „Asemeni unui şarpe se mulează/ ostil pe crinul trupului meu/ 

realitatea” scrie ea. Poezia vorbeşte de „îngeri în derivă”, deplînge permanent căderea eului 

într-o lume brutală a lipsei de spiritualitate, nereflexivă a „magnaţilor asudînd de prostie”. 

Desigur, lumea ideală este cea a castelului de gheaţă al gîndirii, pentru că de căldura 

sentimentelor nu prea e vorba în aceste versuri. Interesante şi chiar impresionante aceste 

poeme care au fost create într-un spaţiu extraneu lingvistic şi în mod cert fără influenţa 

mediului literar românesc, dar în limba română, care este cea intimă poetei. “ (Horia Gârbea 

–  “Poeţi cu şi fără îngeri” -Revista Viaţa Românească nr. 1-2/ 2012) 

 

”Dorina Brânduşa alege, la amiaza şi în răscrucea vietii mai întotdeauna supusă încercărilor, o 

cale pentru sine şi poezie – plecarea spre Nord. Se va recunoaste că este o poetă 

reprezentativă a neoexpresionismului, care aduce Nordul de dincolo de nord, cu ambivalenta 

sa, mai aproape de noi şi care instituie mitul poetei mărturisitoare.” (Dumitru Velea – 

”Dorina Brânduşa Landen sau sotia lui Lot ca mit al poetei”,  Pragul de Jos, vol. I, Trepte şi 

căi, Ed. Sitech, Craiova, 2011) 

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/Cititor-de-serviciu-Poezie-romneasc-scris-n-Suedia-999149.html#ixzz25RmxDsj1
http://www.evz.ro/detalii/stiri/Cititor-de-serviciu-Poezie-romneasc-scris-n-Suedia-999149.html#ixzz25RmxDsj1
http://www.evz.ro/detalii/stiri/Cititor-de-serviciu-Poezie-romneasc-scris-n-Suedia-999149.html#ixzz25RmxDsj1
http://www.evz.ro/detalii/stiri/Cititor-de-serviciu-Poezie-romneasc-scris-n-Suedia-999149.html#ixzz25RmxDsj1
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”Parcursul, câteodată sincopat, prin existenţa ce se oferă spre a fi explorată, este încadrat de 

Dorina Brânduşa Landén într-o sensibilă paradigmă panteistă. Simbolurile fondatoare (focul 

purificator, spre exemplu) marchează acele momente cu valoare absolută pentru devenirea 

eului liric. Poate fi o iniţiere în multiformele taine proprii fiinţării libere, departe de limite 

constrângătoare. În volumul JUDECATA APEI  ( Editura DaniMar, Deva, 2012) puritatea 

începutului are întotdeauna aură fascinatorie, lipsită fiind de inerentele pete ce vor apărea mai 

târziu. Latura obscură destramă echilibrul paradisiac.  Fiecare vârstă se raportează la 

problematica adâncimii, adaptare facilă sau dimpotrivă la presiunile exteriorităţii. Încrederea 

este fundamentală într-un demers existenţial profund asumat:” (Octavian Mihalcea – Oglinda 

literară nr. 128/august 2012) 

 

“Citind „La nord de sufletele noastre”, pătrunzi nu doar într-un vast teritoriu poetic, dar şi în 

viaţa, de un dramatism aparte, a unei(remarcabile) poete ce s-a stabilit, de peste zece ani, în 

Suedia, unde continuă să scrie şi să viseze româneşte:”.. (Constantin Preda –

ttp//constantinpreda.wordpress.com/articole/) 

 

 

“Într-o vreme când poezia pare preocupată mai mult de latura parodică a existenţei, fără 

aderenţă la valorile ce-au consacrat-o, în atmosfera tot mai viciată de experienţe efectuate de 

dragul formei – ne aflăm, iată, în plină epocă a proliferării vânzătorilor de imagini vidate de 

substanţă – Dorina Brânduşa Landén propune un discurs poetic auster, lapidar şi, tocmai de 

aceea, plin de naturaleţe. Poezie în stare pură, fără asperităţi, excese ori inutile învolburări.” 

”O stare de târziu, un dor nedefinit de ceva nenumit, abstract, un alean mocnit traversează ca 

un frison metafizic insolitul tărâm al Nordului obscur, „universul terminus”, hibernal şi ostil, 

unde graniţele dintre real şi imaginar devin inexistente, şi unde „nimic nu începe/ nimic nu se 

sfârşeşte”. În acest spaţiu al îngheţului, al aparentei nemişcări absolute Dorina Brânduşa 

Landén are abilitatea de a-şi conserva identitatea prin transcenderea pe care i-o conferă actul 

cathartic al scrisului. Poezia ei e un ţipăt de pasăre imperială săgetând văzduhul polar al 

tăcerii.”  (Ioan Evu –  “Poezia ca ţipăt vertical” -Revista Ramuri nr. 10/2011)  

 

“…poeta, jonglând cu imaginile prin spaţiu-timp, ne demonstrează forţa şi priceperea într-ale 

poeziei făcându-ne să-i bănuim zâmbetul ghiduş, dacă nu cumva şi uşor ironic. Aceasta şi 

pentru că, în multe versuri, ne lasă la dispoziţie satisfacţia propriei noastre alegeri, şi aceea a 

participării afective la situaţiile şi întâmplările din atmosfera creată de ea. Interesant…” 

(Dumitru Hurubå – “Din singuråtate s-a-ntrupat poetul” – Revista Cronica nr. 3/2011) 
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”…o poezie a sincerităţii, acoperită de viaţa în sine ca viaţă, fără experimentele din poezia 

modernă, afectată de schema cuvintelor încrucişate şi a formei fără substanţă. Dorina 

Brânduşa Landén are curajul să ia viaţa în piept, de aceea cuvintele sunt aride, zgura a fost 

eliminată, o poezie în starea pură a singurătăţii în faţa imaginilor de pe taraba zilnică. În 

spatele cortinei lirice este viaţa poetei care trece prin peisaj cu demnitatea celei care îşi oferă 

singurătatea şi mierea trupului de aici profunzimea ideii, a sentimentului. Autoarea depune 

efortul de a nu se trăda şi în parte, reuşeşte. Este o victorie a celei care rezistă să nu-şi piardă 

identitatea, o conservă prin poezie, prin luciditate. “ (Constantin Stancu – “Călătoria 

halucinantă prin nimicurile zilei” – Revista Vatra Veche nr. 12/2010) 

“Titlul stabileşte locul în geografia sentimentelor, nordul spiritual, atins de vers şi 

lacrimă. Autoarea dovedeşte un curaj remarcabil pentru că poezia sa este brumată de 

sinceritate şi luciditate într-o lume care se disimulează mereu, într-o lume care refuză nordul 

şi nu ţine cont de suflet, mereu în căutarea preţului corect, o lume care bâjbâie pe continente 

străine … Dar viaţa omului în sine iese din tipare, iar poeta îşi atrage temele din această 

tensiune, uneori insuportabilă, care se formează între lume şi individ ca fiinţă trăitoare în 

geografia dorului…” (Constantin Stancu – “Nordul din poem” – Reţeaua literară) 

 

”Dorina Brânduşa Landén vine dintr-un fel de altă lume, dintr-un loc îndepărtat, uneori ostil şi 

rece pe care, în poezia ei chiar îl simţi la propriu. Aici, ori de ce fel ar fi ea, euforia păleşte şi 

devine argintiu-sticloasă ,,în ploaia rece’’. Spaţiul vast, întinderile nemărginite, aspre, 

îngheţate, împietrite stau inexorabil sub semnul mitologiei nordice sau scandinave. Categoria 

spaţiului (fizic) nu poate exista fără acest tip de credinţe, care acceptă, cu bărbăţie şi curaj (aşa 

cum face şi autoarea) adevărul, aşa cum este el transmis şi perceput de muritori. ” (Muguraş 

Maria Petrescu – ”Nud încrustat într-un bloc de ghiaţă” – Revista Ardealul literar 

nr.4/2011), 

 

”Judecata apei este volumul în care poeta DORINA BRÂNDUȘA LANDÉN a pus ceva din 

pasiunea ei pentru versul care intră sub pielea cititorului. Poemele vin din trăiri adevărate, din 

fapte care au fost, din frustrările omului contemporan care vede risipirea și căderea în ruină a 

peisajului. Sinceritatea pare a fi tonul care animă poemele și asta dă forţă pentru că autoarea 

acceptă judecata cu luciditate și neputinţă, dar cu speranţă. Faţă de volumele anterioare Dorina 

Brândușa Landén are curajul de a aborda și lucrurile obiective care ne marchează traseul vieţii, 

cunoscute, necunoscute, știute, neștiute, dar prezente prin tăria metaforei în sine ca metaforă de 

idee la marginea continentului și a oceanului.” (Constantin Stancu – Vatra veche nr. 8/2012) 

 

 

Cu volumul Judecata apei (Ed. DaniMar, Deva, 2012), Dorina Brânduşa Landén închide fără 

închidere tripticul poematic al judecăţii şi morţii, alăturând celorlalte două, Vânzătorul de 
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imagini şi La Nord de sufletele voastre (Ed. Călăuza v. b. , Deva, 2010, respectiv, 2011), 

partea care le cuprinde ca un „cerc de cercuri”. Ele se desfăşoară, logic spus şi fiind vorba de 

„judecăţi”, pe o cale silogistică. Primele, prin ciclurile lor două, se desfac în premisă majoră şi 

premisă minoră în vederea unei concluzii estetice, fireşte. Aceasta este derivată. Volumul al 

treilea dublează chipul silogistic: el cuprinde direct cele trei părţi ale silogismului, ciclurile, 

Amurguri, premisă minoră, Casa de sticlă, premisă majoră, şi Judecata apei, concluzia – 

care, pe lângă implicita derivare, este expusă; şi indirect, transformă pe primul volum în 

premisă minoră, pe cel de-al doilea, în majoră, iar el devine concluzie poematică. (Dumitru 

Velea – Revista Agero Stuttgart) 
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Întrebările necesare, răspunsurile posibile… 

 
Scurt dialog între CONSTANTIN STANCU, care întreabă şi DORINA BRÂNDUŞA 

LANDÈN, care răspunde. 

 
 

1. Constantin Stancu: De-a lungul vieţii, ce aţi considerat că vă lipseşte cel mai mult ? 
 

DORINA BRÂNDUŞA LANDÈN: De vreo optsprezece ani încoace, cel mai mult îmi lipseşte România, 

îmi lipseşte acel “acasă”, sentimentul că pământul pe care-l calc cu picioarele îmi aparţine aşa cum şi 

eu îi aparţin lui. E un fel de a trăi simţindu-te permanent într-o stare de provizorat. Nu e uşor să 

asimilezi şi să te integrezi într-o limbă şi o cultură străină. Să ştii ce înseamnă să simţi lipsa, pierderea, 

durerea şi cât de greu este să-ţi găseşti calea într-un loc nou şi străin. 

Gândesc şi visez în două limbi. Măsor fuga întunecată a timpului dintre  două veri, dintre două 

concedii petrecute în ţară, un fel de etern călător pe drumurile înguste dintre două istorii, dintre 

două culturi destul de diferite. 

Nu sunt suedeză dar probabil că nu mai sunt nici româncă în acelaşi fel ca atunci când trăiam în ţară. 

Gândesc şi visez în amândouă limbile, nu sunt cu adevărat ”acasă” aici deoarece întotdeauna pentru 

mine există şi va exista un alt ”acasă”. De fapt nu mai sunt cu adevărat ”acasă” nici în România 

pentru că nu trăiesc acolo zi de zi, şi, deşi sunt la curent cu ce se întâmplă, cu situatia din ţară, toate 

lucrurile se estompează cumva. Eu nu sunt în mijlocul lor, nu mă ating direct - eu situându-mă într-un 

fel pe poziţia ”observatorului” de la o oarecare distanţă şi nu pe cea a ”participantului”. Nu mai sunt 

o parte a realităţii de acolo, dar o percep prin prisma propriei mele personalităţi iar dacă m-aş muta 

acum acolo ar trebui să mă readaptez şi într-un fel aş duce dorul celuilalt ”acasă” , cel de aici care 

între timp a reuşit să fie o parte din mine.  Sunt o parte a realităţii de aici, trăiesc în miezul ei, dar în 

acelaşi timp, chiar dacă m-am adaptat foarte bine şi m-am încadrat în sistem fără probleme, sunt un 

”altoi” cu o istorie şi o cultură proprie, altele decât cele de aici. Ori, poate că sunt copacul pe care s-a 

altoit ramura nouă … Într-un fel simt că ambele ”acasă” sunt atât de mult ale altcuiva. 

Atunci unde sunt eu? Undeva la mijloc, într-un fel de ”no man´s land” , un fel de spaţiu virtual, între şi 

în două limbi, două culturi, două istorii. Vă rog să mă credeţi, nu este un loc comod. Într-un astfel de 

”loc” nu este uşor să-ţi păstrezi intactă identitatea chiar dacă eu, cu certitudine, nu mi-am pierdut 

rădăcinile. Un ”loc” în care singurătatea capătă proporţii copleşitoare şi nu mă refer la singurătatea 

”fizică”, socială, ci la acea singurătate pe care ţi-o dă tocmai singularitatea personalităţii, a eredităţii 

şi chiar a locului geografic, a pozitionării acestuia în sine şi în lume.  

Am întotdeauna acel sentiment de DOI în UNU, care, desigur, formează un întreg dar un întreg în 

care se duce mai tot timpul o luptă pentru supremaţie.  

Îmi vin în minte acum cuvintele unui prieten poet: “Fericito! Ai familie, copil, serviciu, caii, talent…ce-

ţi mai lipseşte?” 

Da, cred că întrebarea aceasta este în felul ei una esentială iar răspunsul… 
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2.  Constantin Stancu:  Ce aţi învăţat de la adversarii sau duşmanii dumneavoastră ? 

DORINA BRÂNDUŞA LANDÈN: Nu am avut şi nici nu cred să am duşmani. Niciodată nu 

am făcut ceva care să poată trezi duşmănia cuiva. Desigur, au fost oameni care mi-au făcut 

rău ori au făcut să mă doară sufletul, însă nu cred că din duşmănie, mai degrabă din răutate, 

intoleranţă ori, pur şi simplu, din prostie. Ce am învăţat de la aceşti oameni? Două lucruri 

foarte importante: să înţeleg şi să iert. Aceasta mai ales pentru a putea trăi împăcată cu mine 

însămi şi cu lumea. Desigur, această împăcare nu înseamnă neapărat armonie ci, la fel ca toţi 

oamenii, sunt în mişcare, în mod constant, între polii armonici şi dizarmonici, iar intensitatea 

sentimentului de legătură, de apartenentă socială şi spirituală, determină locul unde mă aflu 

între aceşti poli. 

 
3.   Constantin Stancu: O întrebare clasică: ce înseamnă dragostea pentru dumneavoastră, la modul 

practic, de zi cu zi ? 

DORINA BRÂNDUŞA LANDÈN: Ceva de neînţeles, fără graniţe,  etern şi întâmplător, 

imperfect şi minunat. Toate  în acelaşi timp. Mai înseamnă toleranţă, răbdare şi...umor. Îmi 

iubesc familia, prietenii, caii, cărţile. Iubesc răsăritul soarelui dimineaţa, clipa când acesta 

apune, prima zăpadă, căldura unei zile de vară. Iubesc, iubesc... şi uneori, copleşită de 

probleme cotidiene, de tristeţi, uit cât de multă iubire încape într-o singură zi, într-o viaţă. 

 
4. Constantin Stancu: Care sunt cărţile pe care le preferaţi şi de ce le preferaţi pe acestea şi 

nu altele ? 

 

DORINA BRÂNDUŞA LANDÈN: Aceasta ar putea fi o întrebare de care mă feresc 

oarecum. Pentru că ce-aş putea eu să răspund? Sunt atât de multe cărţi fantastice, cărţi care m-

au marcat, m-au format şi cum aş putea eu să aleg câteva fără să nedreptăţesc pe celelalte? 

  
5.   Constantin Stancu: Care este locul în care vă simţiţi cel mai bine ? 

DORINA BRÂNDUŞA LANDÈN: Nu aş putea spune că este un singur loc. De-a lungul 

vietii au fost, sunt şi sper că vor mai fi locuri şi momente, conjuncturi şi trăiri care, toate la un 

loc, să creeze acel spaţiu aparte în care toate converg spre o stare de bine, o stare aproape de 

perfecţiune în care să am sentimentul de UNU. 

 
6.   Constantin Stancu: Ce înseamnă pentru dumneata gândul acesta: acum ? 

DORINA BRÂNDUŞA LANDÈN: O clipă unică, singură, care trebuie să existe, să treacă, pe care o 

aştept cu frenezie şi a cărei trecere nimic nu o poate opri. 

 

A consemnat Constantin Stancu  

Septembrie – noiembrie 2012. 
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Călătoria halucinantă prin nimicurile zilei  

 

Într-o vreme în care totul se cumpără sau se vinde, o vreme a târguielilor şi a negocierilor, 

Dorina Brânduşa Landén  ne propune o carte interesantă: „VÂNZĂTORUL DE IMAGINI”, un 

volum de versuri în care îşi dăruieşte imaginile care îi cutremură viaţa şi îi mobilează singurătatea. 

Volumul a apărut la Editura „CĂLĂUZA” v.b, Deva – 2010, cu o scurtă prezentare făcută de poetul 

Ioan Evu, prezentare ce pune în evidenţă valorile poeziei scrise de autoare.  

„Deşi cu pronunţat caracter autobiografic, versurile nu se constituie în file de jurnal intim, 

poeta reuşind să evite cu ingeniozitate capcana romanţiozităţilor edulcorate şi, totodată, orice umbră 

de elan declarativ. Le opune acestora o surprinzătoare profunzime introspectivă …”  - acestea fiind 

notele lui Ioan Evu care a văzut dimensiunile versului şi ale construcţiei lirice. 

Volumul se sprijină pe resursele zilnice puse de viaţă la dispoziţia celui care scrie poezie, după 

ce a trăit-o într-o dimensiune proprie, cu regretele inevitabile, cu bucuriile care dau putere, cu 

singurătatea care marchează cântecul şoptit, ori disperarea că nimic nou sub soare nu mai este posibil, 

cu toate că, lucidă fiind, poeta îşi rezervă partea de speranţă.  

Sunt două stări ale volumului: POVARA CONSTANTĂ sau emoţii cu destinaţie precisă şi 

POVARA VARIABILĂ sau în inima mea murea o lume aproape perfectă.    

Dorina Brânduşa Landén  se străduieşte să ţină în echilibru ceea ce dă consistenţă vieţii cu ceea 

ce este alunecos în viaţă, două planuri în care glisează existenţa, uneori dureroasă, alteori alunecoasă. 

Povara constantă pune în lumină stare de neputinţă a păsării pregătite să zboare, imaginea 

lichidă a identităţii, simetria singurătăţii, substanţa vieţii care se cerne peste oraş, imaginea zilnică a 

oraşului văzut printr-o fereastră udă de ploaie, posibilitatea zborului, un instinct pierdut al omului, 

împietrirea peisajului, omul care se mişcă odată cu aerul, o culpă nevăzută dar persistentă, până la 

urmă o caligrafie delicată a emoţiilor ce ating sufletul femeii care aşteaptă miracolul, îl vede, este 

acolo, dar nu o pătrunde … 

„Zborul/această posibilitate/pe lângă care am trecut/cu mult înainte de a înţelege/că voi muri 

singură/cu globurile ochilor/foarte albe.” – Zbor.  Exemplul acesta relevă şansa pierdută, plutirea, 

imponderabilitatea care ne eliberează de greutăţile zilei, evadarea posibilă, sentimentul care apasă 

fiinţa prinsă între fălcile evenimentelor zilnice, necesare, de neevitat, dar care aduc umbra în gândurile 

femeii care speră. 

Povara variabilă pune accentul pe maratonul viaţii, pe momentul în care vine clipa adevărului 

fără niciun preambul, apoi umilinţa cărnii, cu însemnele unei iubiri năprasnice, cu problemele 

financiare zilnice, cu aventurile discrete, cu momentele trăite în singurătate şi liberate, stări care, 

brusc, se contrazic şi libertatea pare a nu avea sens, cu beţia mentală, cu pasărea galbenă a singurătăţii, 

cu distanţa dintre ea şi el, chiar trup lângă trup, o singurătate care vine dinspre moarte, materie fragilă 

între somn şi vis, cu povara constantă a zilelor, aripi prefăcute în pietre, concluzionând: „… 

precum/ştirile din evul mediu/vânzătorul de imagini/soseşte transfigurat.” 
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Poeta nu cade în jocul versului elaborat, care să impresioneze, care să te învăluie prin elemente 

nesfârşite, prin explicaţii, prin motive, prin circumstanţele care să justifice metafora ori existenţa, ea 

urmăreşte versul simplu, adânc, definiţia clipei, emoţia clară, netradusă prin cuvinte potrivite. Acceptă 

starea contemporană în care individul trăieşte în acidul zilnic din care se hrăneşte şi, totodată,  se 

revoltă prin scris, la limita dintre eliberarea spirituală şi certitudinea realităţii.  

„Să duci cu tine în somn/povara constantă a zilelor/întotdeauna aceeaşi/întotdeauna la limita 

nopţii/este o tristeţe iremediabilă/o vîscozitate în aer încetinind respiraţia/până la dezagregarea 

totală a simţurilor”- Povara zilelor.  În poemele scrise de Dorina Brânduşa Landén este prea multă 

tristeţe, ar fi argumente pentru o ieşire spre stările cântecului, această ceaţă de apăsare, povara care nu 

este luată de cel de lângă tine, o marchează, uneori o agresează, simbolul e acolo: biciul.(scriitura 

biciului, în poemul „Vânzătorul de imagini) 

Întrebarea fundamentală se pune în finalul volumului, lucidă, autoarea acceptă realitatea, nu 

evită povara: „Până când/prelungită dincolo de substanţă/durerea zilnică a poetului/lângă sarea 

cuvintelor/până când /dragostea biciului/pentru carne/începe să semene/cu arenele părăsite/” 

Această singurătate şi povara zilnică fac din poezia autoarei o poezie a sincerităţii, acoperită de 

viaţa în sine ca viaţă, fără experimentele din poezia modernă, afectată de schema cuvintelor 

încrucişate şi a formei fără substanţă. Dorina Brânduşa Landén  are curajul să ia viaţa în piept, de 

aceea cuvintele sunt aride, zgura a fost eliminată, o poezie în starea pură a singurătăţii în faţa 

imaginilor de pe taraba zilnică. În spatele cortinei lirice este viaţa poetei care trece prin peisaj cu 

demnitatea celei care îşi oferă singurătatea şi mierea trupului, de aici profunzimea ideii, a 

sentimentului. Autoarea depune efortul de a nu se trăda şi în parte, reuşeşte. Este o victorie a celei care 

rezistă să nu-şi piardă identitatea, o conservă prin poezie, prin luciditate. 

„revărsând tinereţea ca pe un pahar prea plin/am trecut de cealaltă jumătate a vieţii/iată-

mă/despuiată de orice amintiri/fugind de propria mea frică/zi de zi văd/tristeţea care tulbură somnul/ 

…- Permanenţă.  

Din această perspectivă sufletul se zbate, caută energia de a întreba unde este forţa de a accepta 

realitatea la întoarcerea dintr-o călătorie halucinantă, o călătorie făcută împotriva voinţei, ceva între vis 

şi realitate, iar acum vine timpul tuturor lucrurilor posibile, cu o metodă rafinată şi speranţa care 

rămâne cumva în planul doi, dar care presează prin prezenţa ei din acel plan, e povara nevăzută, dar 

stringentă, a individului …   

 

Octombrie, 2010. 
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Nordul din poem  

 

 

 

LA NORD DE SUFLETELE VOASTRE
1
 este volumul de versuri semnat Dorina Brânduşa 

Landén şi publicat la Editura „Călăuza v.b.” – Deva, 2011, o carte de versuri cu titlu 

semnificativ care ne propune o scurtă călătorie lirică prin labirintul singurătăţii, prin lumile 

reci ale fiinţei spre o patrie a anotimpului de cristal.  

Titlul stabileşte locul în geografia sentimentelor, nordul spiritual, atins de vers şi lacrimă. 

Autoarea dovedeşte un curaj remarcabil pentru că poezia sa este brumată de sinceritate şi 

luciditate într-o lume care se disimulează mereu, într-o lume care refuză nordul şi nu ţine cont 

de suflet, mereu în căutarea preţului corect, o lume care bâjbâie pe continente străine … Dar 

viaţa omului în sine iese din tipare, iar poeta îşi atrage temele din această tensiune, uneori 

insuportabilă, care se formează între lume şi individ ca fiinţă trăitoare în geografia dorului… 

Temele sunt interesante, pornind de la ipoteza unei lumi fără cuvinte, trecând prin 

insomnie, apoi anotimpul rece, omul divizat, prin cântecul pe o lamă de cuţit, chiar 

numărătorul de vise, sau orb pe străzile lumii, toate pentru ceremonia finală, cu note 

biografice. Evident că poemul este locul de refugiu pentru Dorina Brânduşa Landen, aici este 

lumea, exilul, sentimentele strigate, împletite în versuri, străzile pe care se rătăceşte sau se 

regăseşte, poemul conţine harta sentimentelor şi ieşirea spre ritualul final al fiinţei în căutarea 

iubirii… 

„Doar noaptea îmi rămâne mie/mai tandră decât lumina lunii polare/- îmi cer scuze – eu 

m-am retras/cu neliniştea sufletului meu/răstignit în  cuie de aur/martor tacit la sinuciderea 

balenelor albe.” – Lumea fără cuvinte. Iată ipoteza, vine vremea când balenele albe caută 

sensul sub lumina polară, în singurătatea fiinţei, în exilul fiinţei, în trupul supus anotimpurilor 

reci. Sinuciderea pare un instinct, ceva puternic care ar putea birui fiinţa, dar lumina e acolo, 

chiar în zona polară a inimii… 

Curentul liric atrage versuri cu sunetele esenţiale: „…doar să găsim ceva necesar/care să 

ofere o alternativă/la uciderea noastră zilnică.” Ori starea de graţie devorată de frig: „…iarna 

aceasta ucide/pulberea de aur risipită în mine.” 

                                                           

1
 Dorina Brânduşa Landen, LA NORD DE SUFLETELE VOASTRE, Editura „Călăuza v.b” – Deva, 2011. 
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Peisajul poeziei este unul concret şi abstract, mixat pe gândurile zilnice, pe tensiunile 

zilnice: scenele lumii deodată,  cimentul fierbinte, frumuseţea oraşelor, murdăria obişnuită, 

oamenii mor la lumina neonului, oameni decor, univers terminus, cer de gheaţă, revanşa 

istoriei care doarme în memoria oamenilor, politicieni inaugurând vidul, lume prădată de sens, 

mareea oceanelor placentare, lupul alb care va dispare…Un  peisaj din NORD, din zona 

iernilor eterne, poeta simte ruptura dintre sine şi lume, ruptura dintre femeie şi bărbat, ceva a 

îngheţat definitiv de vreme ce lupul alb iese din scena lumii sub cerul sfâşiat. Sfârşitul unui ev 

se simte în poeme, istoria pare să fi pierdut ritmul sub temperaturile scăzute ale îngerilor 

îngheţaţi… 

„Mi-am gustat prea mult singurătatea/pentru a o putea îndura./Ea se năştea/din însuşi 

miezul sufletului/mă împresura neant de spumă/izbind izvorul sângelui/ereditatea laptelui/supt 

odată cu sămânţa morţii.” – Sensibilitate.    

Singurătatea tinde să devină absolută lângă oamenii care aleargă pe sârmă sub umbrele 

rătăcitoare pe ziduri, în toate bolile lumii, în care au căzut prizonieri…  

Dar viaţa zilnică, obiceiul zilnic se repetă, devine obositor, totul se reia monoton de la 

început într-o casă fără stăpân, prinşi în munci obscure, în dogme eterne, capcana este 

perfectă - fiinţa aşteaptă un gest final: „cum te dezbraci de o uniformă pătată/crescută direct 

din carne.” 

Exilată în stările ultime, trupul pare izbit de viaţă, recele îl prinde în exil, dar călătoria se 

face sub negativul existenţei, în urmă poduri care au ars, o călătorie solitară, un exil impus: 

„să vă spăl mâinile cu lacrimile mele/să-mi preschimb globulele albe în compacte ninsori/să 

vă cedez de bunăvoie oceanul de sticlă/al exilului meu autoimpus.” - Exilul 

Sunt versuri semnificative, care redau timpul probabil la nordul sufletelor: cu chipuri 

schimbătoare închise într-o singură picătură de apă, ca un anotimp treceam prin memoria 

anilor, ne vindem la kilogram insomniile, ne sprijinim de marginea eternităţii, lama cuţitului 

ar învăţa încet să-nflorească, o deposedare de identitate, destine care ne leagă precum călăul 

de victimă, lentila multicoloră a realităţii… 

Dar ce este NORDUL?  

„Nordul a îngheţat/s-a făcut ca oţelul/copacii au încremenit/aşa cum i-a prins gerul./ … 

Ninge/zăpada se lipeşte ca zahărul/pe duminicile în care/nimeni se însoţeşte cu nimeni./” - 

NORD  

Ultimul poem din volum prinde câteva note biografice, sunt datele necesare în zona 

nordului: sub luna metalică ceasornicul mărunţea timpul, mama plângea, moartea era aproape, 

apoi o naştere fără încetare, fără o pată de sânge „precum dimineaţa pe limba unui clopot”. 

Naşterea pare modul de a începe călătoria spre sud, în ciuda tristeţilor, împotriva celulelor 

care devin sentiment, pentru că în fiinţă „veghea îngerul/curat şi luminos ca oglinda/…” 
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Rememorarea naşterii e semnul că poate începe o nouă călătorie…Femeia care naşte îşi 

priveşte în timpul îngheţat naşterea, pentru alte naşteri posibile, sau alt exod… 

Apoi visul, pentru că există un numărător de vise „convertind o durere în alta/migrând în 

căutarea unui eu vizibil/un sâmbure perfect integrat/într-un vis de nimeni revendicat.” 

Volumul este unul al negării, dar asta face ca nordul să fie altceva până la urmă, la 

schimbarea vremurilor va deveni sud, poezia poate elibera inimile din această măreţie a 

frigului, cum scria Nichita Stănescu, poezia e un ritual care schimbă metabolismul balenelor 

albe… 

Este prea multă energie negativă în versuri, asta poate duce la boala nevăzută a poeţilor 

pierduţi în cântec, iar autoarea se lasă izbită de sentimente, atinsă de valul greu al lumii. 

…”şi-ntr-un târziu vom culca viziunile/revelaţiile poeţilor exilaţi/din toate patriile/din 

toate epocile/în lentila multicoloră a realităţii.” – O LUME NOUĂ.  

Poate că a fost o anumită grabă pentru a lăsa volumul în mişcare liberă spre cititor, pe 

viitor poeta ar trebui să-şi cenzureze sentimentele pentru a mlădia poezia în cuvinte mai 

luminoase, iar tăcerea să izbucnească din versul aşezat, atins de fosfor… 

Ioan Evu scria despre starea poetică din volum: „Poezia ei e un ţipăt de pasăre imperială 

săgetând văzduhul polar al tăcerii.”  

 

Desigur ieşirea din exil se face prin poemele nordului, o naştere fără sânge… 

 

Haţeg, 11.11.2011 
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Privighetoarea umple vidul 

 

Vine o vreme a judecăţii şi poeta DORINA BRÂNDUŞA LANDÉN
2
 provoacă apa, 

timpul, pentru ca lucrurile să vină mai repede în acum-ul etern. Poeta priveşte în faţă apa şi se 

priveşte pe sine, chip curgător printre evenimente precise, prin lumea spirituală în care ne 

aruncăm cu frenezia adolescenţilor în căutarea albastrului din valurile jucăuşe. 

Judecata apei
3
 este volumul în care poeta DORINA BRÂNDUŞA LANDÉN a pus ceva 

din pasiunea ei pentru versul care intră sub pielea cititorului. Poemele vin din trăiri adevărate, 

din fapte care au fost, din frustrările omului contemporan care vede risipirea şi căderea în 

ruină a peisajului. Sinceritatea pare a fi tonul care animă poemele şi asta dă forţă pentru că 

autoarea acceptă judecata cu luciditate şi neputinţă, dar cu speranţă. Faţă de volumele 

anterioare DORINA BRÂNDUŞA LANDÉN are curajul de a aborda şi lucrurile obiective 

care ne marchează traseul vieţii, cunoscute, necunoscute, ştiute, neştiute, dar prezente prin 

tăria metaforei în sine ca metaforă de idee la marginea continentului şi a oceanului.  

Volumul se edifică pe trei paliere: Amurguri, Casa de sticlă, Judecata apei. Ciclurile sunt 

unitare şi urcă spre albastrul brut al poemelor care lasă semne. Nu întâmplător sunt trei cicluri, 

ele au o logică a devenirii: încep prin întâmplări concrete, au titluri exacte, dar ultimul ciclu 

lasă poemul liber să zburde în sfera viziunii autentice. Deşi nu au titlu, poemele din ultimul 

ciclu, Judecata apei, se descoperă în final, acolo unde codul apei dezleagă misterul vieţii la 

modul personal, irevocabil. 

Primele poeme se fixează din date exacte, date care marchează viaţa autoarei, fac parte 

din biografia necesară: această exactitate marchează limitele de jos a existenţei, începuturile 

care vin din amurgul zeilor şi urcă spre apele de sus.  

Iată energia latentă pusă acolo pentru a dinamiza viaţa: „Zei anonimi şi ţâfnoşi/ se năruiau 

în lumina zorilor./ În zbaterea-i aurie/ ziua părea gata să explodeze./” – Izvorul limpede 

Descoperirea vieţii brutale e un ţipăt, zicerea primară: „ţipătul înmănunchind toate 

spaimele/ toate bucuriile strigătul singur/ modulat după meandrele instinctului/ le dădeam 

focului să le ardă./” – Izvorul limpede  

                                                           

2 Dorina Brânduşa Landén, născută la 9 iunie 1958 în comuna Şoimuş, locuieşte în Suedia. A publicat creaţii 

poetice în revistele româneşti de dinainte de 1989: „Luceafărul”, „Transilvania”, „Tribuna”, „Vatra”, „România 

literară”. A obţinut Marele Premiu de poezie la Festivalul „Lucian Blaga”. Volumul de debut,  a apărut în anul 

2010 la Editura Călăuza v.b, intitulat Vânzătorul de imagini , apoi, în anul 2011, volumul La nord de sufletele 

voastre, la aceeaşi editură. Dorina Brânduşa Landén este o prezenţă permanentă în paginile revistelor literare 

hunedorene – “Ardealul literar”, “Nova Provincia Corvina” – şi în publicaţiile literare din ţară – “Vatra veche”, 

“Arca” etc. Editorul de suflet este Mariana Pândaru. 

 
3
 DORINA BRÂNDUŞA LANDÉN, Judecata apei, Editura „Danimar”, Deva, 2012. 
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Viaţa prinde rădăcini în sufletul fiinţei bântuite de necunoscut, doar energia proprie, 

intimă, e un reper:  

 

„Am trecut peste podul îngust al copilăriei 

cu siguranţa oarbă a celui ce-a semănat câmpul 

şi acum aşteaptă germinarea. 

În tăria zorilor mă trezesc deodată 

uimitor de puternică 

peste un neam de pruni în floare 

îmi întind domnia 

pe cer aprind ruguri mari 

oceanul întreg l-aş bea 

m-aş îmbăta cu veşnicia.” – Iunie 1972 

 

Universul poetei se conturează clar în orizontul volumului: izvorul limpede, meditaţia, 

oglinda neiertătoare, anotimpurile, începutul vremurilor, ochii, Europa cu misterul ei, 

supravieţuirea, apele ca dinamică a timpului concret de dureros, memoria ca pod, adevărul 

acela ultim şi ochii prezenţi ai prezentului din timpul continuu acum-ului. 

Unele poeme sunt lungi şi par a rescrie istorii şi istoria, dorinţa de mărturie este 

irezistibilă, judecata e o parte a vieţii în care nu trebuie ratată, ci trăită până la ultima 

consecinţă. Evident, poemul în sine se coace în vara volumului, de la concret la spiritual e 

lungul drum al apei spre codurile interne. 

 

Să supravieţuieşti, iată taina, dincolo de capcanele apei, timpului, indiferent de continent: 

 

„Să supravieţuieşti sub munţii făgăduinţelor 

în mijlocul concetăţenilor ocupând acelaşi spaţiu 

treptuit ca o scară de care se-agaţă – caracatiţe – 

palide oase în prăpastia cerului.” – Meditaţie în grădină  
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Imaginile sunt dureros de reale în visul de ceară a poemului matrice: palma de piatră, 

universul pârguit până la ultima limită, adâncimea întunecată a memoriei, lamele spiritului, 

pielea feminină a zăpezii, oraşul alb prin ninsoarea tulburătoare, copacii îşi schimbă epiderma, 

oamenii îşi pierd sinele, privighetoarea umple vidul cu arta ei aurită, oameni armonizaţi la 

tendinţa universală de autodistrugere, oameni cu ochii goi ca nişte cuiburi, caii nopţii trec prin 

carnea poetei... 

Depăşind tensiunile imediate ale existenţei, peisajul nordului echilibrează lumea, răceala 

iernii e una existenţială, frumuseţea este aici, lângă ochiul flămând:  

 

„Ce valuri se zbat deasupra globului şi ce lumină 

plutind ca apele ploii prin dioptriile aerului! 

Noaptea-i pe cale de-a fi sorbită 

într-o casă de sticlă 

un amfiteatru de flăcări cu limbi 

şuierând vechi farmece. 

În zăpada scânteind în verde 

argintat de lumină şi ondulare 

captiv ca într-un cerc de fum 

un bătrân elan pe moarte. 

Cu lacrima-ngheţată pe retină 

despuiat de mândrie dar atât de frumos 

încremenit în centrul fluxului boreal 

neştiind că rana lui e mortală 

elanul zace liniştit 

cu coarnele-agăţate de ecoul pădurii.” – Aurora boreală 

 

Europa e un continent comun în care lumea s-a rătăcit, călătoria prin arta tradiţională, o 

lume a discursurilor sterile, autoportrete în stilul copy – paste, schimbarea la faţă a ţărilor, dar 

individul pare pierdut în reguli implacabile din care nu iese, omul şi-a ţesut istoria şi stă      

ca-ntr-o gogoaşă, fluturele ar putea izbucni cândva, dar acum cercul e strâmt: 

 

„Hai să facem o spărtură-n drepturile 
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cetăţeanului de rând 

dar mai ales în obligaţiile ce-l preschimbă 

într-o marionetă colorată 

învăţată să râdă să plângă să nască 

să moară. 

Hai să ne-nfruptăm din noi înşine 

să ducem măruntele noastre războaie 

împotriva lumii simetrice.” – (Hai să umblăm prin Europa noastră) 

 

Judecata apei, partea ultimă a volumului, pare să capteze poemele, să le prindă în codul 

nevăzut, acestea nu mai au titlu, individualitate, dar sunt real de exacte în infinitul posibil al 

mesajului poetic, e un semn de maturizare pe care DORINA BRÂNDUŞA LANDÉN ni-l lasă 

peste marginile versurilor curgătoare dintr-o parte în alta a continentului, e un fel de 

universalizare pe care o acceptă de dragul comunicării.  

„De sus cerul varsă oceane/ din piepturi izbucnesc/ şarje de iluzii cu baionetele trase/ în 

cerul gurii gustul cenuşii/ iar ploaia e mai sărată/ decât lacrima.”- (Adevăr îţi spun – auzi-mă!) 

 

Ultimul poem al volumului ne dezvăluie codul secret al apei care judecă, judecă, lumea e 

prinsă în acest ritual al judecăţii permanente, ca un semn al divinităţii care ne desenează 

destinele, printr-un spaţiu necunoscut nouă, dar pe care îl putem prinde ca realitate a 

cercetărilor tainice :  

 

„Din ceaţa primară o mie de ochi 

ne privesc ciudat 

ne măsoară retrospectiv viaţa 

ne numără toate greşelile 

şi-ntr-o după amiază 

vărgată de umbre 

ne condamnă la judecata apei: 

doar dacă te îneci 

eşti nevinovat!” - (Din ceaţa primară o mie de ochi) 

 



 21 

Imaginea ochilor nenumăraţi e preluată din ultima carte a Scripturii, Apocalipsa, acolo 

unde revelaţia face posibilă judecata prin cunoaştere, iar poezia e o formă a cunoaşterii în 

frumuseţea ei eternă…  

DORINA BRÂNDUŞA LANDÉN aduce un plus poeziei feminine din România, are un 

stil distinct, un  aer marcat de misterele nordului care ne îmbată cu misterele dintr-o ţară 

secretă, undeva între ţările reale ale Europei. Cu siguranţă avem, prin prezenţa sa, o nouă 

dimensiune a poeziei ca poezie, ferită cumva de influenţele la modă acum în literatura 

română, aducând în plus elemente de civilizaţie autentică în care preocuparea pentru istoria 

comună a oamenilor este una reală şi definitorie… 

 

„Din înălţimea domului alb 

clopote de argint sună bilingv 

răsună până departe-n afara oraşului 

parcă ar întreba arborii frunzele tinere 

şi oameni ce poartă 

pe chipuri măşti de mătase 

despre călăreţii morţii care-au adus 

asemeni unor cercuri concentrice-n apă 

mesajul ruinelor în secolul nostru.” – Duminica în piaţa Domului 

  

 

Iulie, 2012 
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CUPRINS 

 

 

1. NORDUL DIN POEM LA DORINA BRÂNDUŞA LANDÉN 

2. Poezia, pasăre migratoare spre nord… 

3. Biografia poetei, aşa cum ne-a fost pusă la dispoziţie… 

4. Întrebările necesare, răspunsurile posibile… 

5. Călătoria halucinantă prin nimicurile zilei  

6. Nordul din poem  

7. Privighetoarea umple vidul 

 

 


