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Editorial 

 

Ionel N. MARIN 

 

 

 

 

 

 

România, leagăn al civilizaţiei umane. 

Bucuria de a fi român.   

Și astăzi se discută în contradictoriu despre 

originea şi civilizaţia daco-românilor. Chiar de 

către istoricii şi cercetătorii români. Originea pură 

a strămoşilor noştri este contestată. Însă, 

descoperirile arhelogice vin în ajutorul nostru. 

Dacii sunt singurul popor din antichitate pe care 

documentele antice, ca şi arheologia, îi 

consemnează ca autohtoni. Pământul Ardealului 

este „Grădina Maicii Domnului” şi locul de 

unde au plecat cele 12 triburi în lume… 

Nu trebuie să rămânem ignoranţi, indiferenţi faţă 

de istoria neamului ci să fim mândri că suntem 

uemaşii poporului primordial. 

 “România este vatra a ceea ce numim Vechea 

Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500-

3500 î.Hr. axată pe o societate matriarhală, 

teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă. 

Uluitoarele descoperiri făcute în România şi alte 

ţări învecinate după al doilea război mondial, 

asociate datărilor cu radio-carbon, au făcut 

posibilă înţelegerea importanţei începuturilor 

culturii “vechii Europe”, o cultură a unei societăţi 

de agricultori. 

A devenit, de asemenea, evident că această 

străveche civilizaţie europeană precede cu câteva 

milenii pe cea sumeriană. Sumerienii au păstrat 

amintirea acestor locuri, pentru că de aici 

plecaseră spre Asia oamenii de la Tărtăria cu 

scrierea, cu credinţele şi cu obiceiurile şi 

legendele lor (Paul Lazăr Tonciulescu a aflat 

aproape 100 de cuvinte comune între română şi 

sumeriană). În timp ce ionienii, aheii, dorienii, 

etruscii, romanii şi celelalte popoare italice sunt 

„venite de undeva”, în timp ce ungurii, bulgarii, 

ca şi popoarele celtice, germane şi slave s-au 

preumblat mult până ce şi-au găsit un popas nici o 

atestare documentară scrisă sau amintiri păstrate 

în pământ şi nici o legenda nu conţine nici cea 

mai ştearsă referire despre vreo plecare, venire 

sau revenire a dacilor în spaţiul în care au fost 

cunoscuţi dintotdeauna. 

Paleontologii au stabilit că omul de Neanderthal a 

trăit în urmă cu 100.000 de ani, iar cel de la Creo-

Magnon cu circa 35.000. Fratele nostru oltean de 

la Buciuleşti, comuna Tetoiu, jud. Vâlcea, pe 

Valea lui Grăuceanu are o vechime de 1.900.000-

2.000.000 ani!!! Descoperirea îi aparţine 

savantului Dardu-Nicolăescu-Plopşor. Cum e 

posibil?!.. 

Aşa cum marile popoare ale lumii s-au format în 

bazinele hidrografice ale marilor fluvii şi poporul 

nostru s-a format în bazinul hidrografic al 

Dunării. “Este uimitoare coincidenţa aproape 

perfectă între teritoriul fostului regat al Daciei, 

atestat documentar, de pe vremea lui Burebista şi 

conturul bazinului hidrografic al Dunării, de la 

Viena şi până la vărsarea în Marea Neagră. 

Această coincidenţă confirmă faptul că bazinul 

hidrografic al Dunării a fost leagănul de formare 

şi supravieţuire multimilenară a poporului 

pelasgo-traco-geto-daco-valaho-român”. 

Săpăturile arheologice făcute sub auspiciile 

Academiei Române în zona defileului Dunării, cu 

ocazia deschiderii în 1964 a şantierului „Porţile de 

Fier”, au scos la iveală vestigii de o importanţă 

covârşitoare, care atestă existenţa vieţii în această 

zonă din cele mai vechi timpuri. 

Cercetătorul arheolog Vasile Boroneant (n.1930), 

laureat al Academiei Române, a lucrat pe acest 

şantier împreună cu cercetătorul arheolog Mihai 

Davidescu (n.1930), sub îndrumarea Profesorului 

Constantin Nicolaiescu Plopşor (1901-1968), 

membru corespondent al Academiei Române. 

Lucrările arheologice au acoperit o întindere de 

peste 180 de km din aval de Moldova Veche şi 

până la Ostrovul Mare. Cele mai vechi urme de 

viaţă din zonă au fost datate cu 35.000 ani î.e.n, 

descoperite în peşterile Chindiei şi Livadita de la 

Coronini, localitate situată la 17 km în aval de 

Moldova Nouă. Vestigiile descoperite la Cuina 

Turcului, de la Dubova, în Cazanele Mari la 17 

km în amonte de Orşova, pe malul românesc al 

Dunării, datate cu 11.000 ani î.e.n. La Schela 

Cladovei s-au descoperit şi una dintre cele mai 

vechi aşezări dacice de pe Dunăre din sec. IV 

î.e.n., cu vestigii ceramice specifice: ceaşca 

dacică. Diodor din Sicilia (80-21 î.e.n.), în istoria 
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lumii antice de la origini şi până la războiul lui 

Cezar în Galia din 58-51 î.e.n. intitulată 

„Biblioteca istorică”, prezintă campania egipteană 

din Tracia condusă de Sesostris, se pare din 

timpul domniei faraonului Ramses al II-lea (1290-

1224 î.e.n.). Scrierile din vechime ale lui Pindar 

(462 î.e.n.) şi ale lui Apollonios din Rhodos (295-

230 î.e.n.) oferă un număr impresionant de mare 

de coincidenţe între denumirile mitice ale unor 

personaje şi locuri din antichitate şi denumirile de 

azi ale unor localităţi situate pe teritoriul ţării 

noastre. 

Pentru că există nenumărate dovezi ale 

civilizaţiei care ne-a precedat, dovezi care 

atestă că pe aceste meleaguri au trăit oamenii 

primordiali, care s-au răspândit în toată 

Europa şi pe toate continentele, dând naştere 

civilizaţiilor care acum ne ignoră. Ori, omul a 

trăit pe meleagurile noastre încă de acum cel puţin 

1.800.000-2.000.000 ani, potrivit ultimelor 

descoperiri de la Bugiuleşti, de pe valea lui 

Grăuceanu, jud. Vâlcea. A se vedea şi uneltele de 

piatră de acum 1.200.000 de ani, de la Flămânda – 

Turnu Măgurele. 

Acestea sunt adevăratele mistere uitate. „La 

Congresul Mondial de Istorie, care a avut loc la 

Montreal, în Canada, în septembrie 1995, la care 

istoricii români nu au fost admişi, s-au emis o 

serie de teze, cel puţin bizare, după care statul şi 

naţiunea etnică ar fi nişte aberaţii sângeroase, care 

au provocat în ultimele secole cele mai 

îngrozitoare tragedii, încât ele trebuie să dispară, 

cedând locul „naţiunii culturale”. Descoperirile 

din perioada 1960-2000 în arhive şi biblioteci din 

ţară şi din străinătate a sute de cuvinte româneşti, 

provenite din fondul autohton geto-dac în 

vocabularul popoarelor italian, francez, spaniol, 

englez, irlandez, grec etc. reprezintă adevărate 

piese de aur pentru cunoaşterea istoriografiei 

româneşti. Numeroase lucrări, cărţi, documente 

istorice, precum ,,Getica’’, ,,Istoria geţilor’’, etc. 

au ,,dispărut’’ ori nu se vrea a fi cunoscute. Nici 

siturile arheologice nu au fost cruţate.  

Munţii Orăştie au fost sistematic prădaţi şi jefuiţi 

de tezaurele lor istorice, mărturii ale unei 

civilizaţii şi culturi geto-dacice de nepreţuit. 

Începutul l-au făcut romanii. „În Evul Mediu, 

Regii Ungariei şi Austriei, Matei Corvin şi Carol 

al VI-lea, au organizat pe Mureş, şi pe Dunăre, 

interminabile convoaie de transport cu relicve 

arheologice destinate pierzării spre Budapesta şi 

Viena. 

În luna septembrie a anului 1832 arheologul J. 

Ackner a descoperit la Sarmisegetusa o foarte 

frumoasă, interesantă, dar şi extrem de 

reprezentativă piesă arheologică: 

„Victoria dacică” înconjurată de genii, un 

mozaic care, printre altele, avea ornamente 

vegetale încrustate cu misterioase simboluri, care 

înconjurau un înscris tainic, rămas nedescifrat”. 

Sarmisegetusa Regia, ar trebui protejată, 

pregătită ca loc de rugăciune, pelerinaj şi 

recunoştinţă pentru noi, românii loalaltă cu toate 

etniile din ţara noastră. Ne v-a fi de folos să 

reamintim tuturor că poporul român este cel mai 

vechi popor din Europa şi nicidecum România nu 

este ţara romilor, a hoţilor, cerşetorilor, cum 

afirmă unii occidentali. 

Normalitatea este atacată de impostori, de 

psihopați care cu tupeu atacă valorile importante 

ale națiunii și prin unii conducători condamnă 

comunități la stagnare și chiar regres. S-a mers 

prea departe, se aleargă după funcții, putere, avere 

și diverse interese, în detrimentul interesului 

național. În ziua de azi se duce o politică perfidă 

pentru denigrarea şi sărăcirea acestui popor. Nu se 

v-a reuşi dacă popularizăm, cultivăm cu dragoste 

adevărurile istorice, sacrificiile imense făcute de 

înaintaşi faţă de ţară şi popor ca noi să trăim în 

libertate. Aceste lucruri să le spunem copiilor şi 

nepoţilor noştri şi întregii lumii. A fi patriot nu e 

o rușine ci un sentiment înălțător, de iubire și 

slujire a gliei străbune și a neamului românesc. 
România poate contribui mai mult, prin politica 

externă, la construcţia durabilă a păcii, la 

asigurarea unui climat internațional de stabilitate 

şi bunăstare în Balcani și în lume. Nici un 

sacrificiu nu este prea mare pentru propria ţară, 

pentru a realiza propăşirea, bunăstarea şi fericirea 

neamului în care ne-am născut. Să luăm atitudine 

împotriva obiceiurilor nesănătoase, vulgarităţii, 

răufăcăto-rilor și încriminării adevăraților patrioți, 

fie din istorie ori cei contemporani. Respectul faţă 

de străini nu înseamnă şi supuşenie, nepreţuirea 

proprie ori desconsiderare a tot ce este românesc. 

Sunt bucuros, mândru că-s român, urmaş al 

vitejilor daci, că trăiesc într-o frumoasă ţară, în 

,,Grădina Maicii Domnului’’. Sunt mândru de 

marile genii pe care le-a dat poporul român, de 

tinerii români geniali, talentaţi care, din nefericire, 
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s-au împrăştiat în toate punctele cardinale. A sosit 

vremea ca miile de creiere românești să lumineze 

colţul de rai, ROMÂNIA şi nu în ţări de pe toate 

continentele planetei noastre. Să învăţăm să 

prețuim și păstra valorile noastre şi să cultivăm 

dragostea faţă de propria patrie, să viseze şi să 

creeze, să trăiască cu drag în vatra sfântă, 

strămoşească. Academicienii spun că nu se poate 

șterge conștiința socială a omenirii „ca să 

construim noi identități iluzorii. Europa Unită are 

șanse să existe în continuare și să se fortifice nu 

prin încercările de destrămare a identităților 

etnice, ci prin făurirea unui concert al națiunilor 

libere și dornice să trăiască împreună". Academia 

Română, în frunte cu Acad. Ioan Aurel Pop 

apreciază şi propune: ,,Ideea reducerii orelor de 

istorie cu scopul asigurării educației globale și 

pregătirea viitorilor „cetățeni europeni" este 

absurdă; identitatea europeană nu se poată 

obține prin distrugerea identităților naționale, ci, 

dimpotrivă, prin fortificarea lor; un român care 

știe cum și de ce este român îl va înțelege și prețui 

pe un francez, leton sau suedez; diminuarea 

studiului istoriei înseamnă condamnarea noastră 

la ignoranță și izolare (pe de o parte, va crește în 

societate ponderea dacopaților, autohtoniștilor și 

tradiționaliștilor, iar pe de alta, a mondialiștilor 

și detractorilor, care exhibă nimicnicia poporului 

român, condamnat – după opinia lor – să rămână 

la coada lumii”. De noi depinde dacă vom 

pedepsi vinovaţii, vom avea curajul să privim  şi 

răspândi adevărul istoric şi împreună să facem ca 

rădăcinile istorice ale neamului nostru prea-

încercat să ne lumineze sufletul, viaţa şi mai ales 

viitorul. Din partea mea şi a BOGDANIEI un 

gând frăţesc şi a urare de mai bine în anul 2020:  

În anul care a început, An binecuvântat, 

Casa să ne fie casă, masa îmbelșugată, 

Și întreg poporul român,  

Idealuri mari și noi să izbândească! 

Ca un colț de rai să înflorească, România! 

Să urmăm calea spre lumină, 

Cutezanță, înțelepciune, unire. 

Cu ajutorul divinităţii vom reuşi 

Să trăim blânda lumină, sfânta viaţă, 

În înțelegere, bucurie și armonie.  

Doar îmbrăcați în iubire și strivind răutatea,  

Din vechea glie strămoşească, 

Vom putea trăi ca frații! 

LA MULŢI ANI! 

Dr. Lucian Cueşdean:  

,,Dacii sunt singurul popor din antichitate pe 

care documentele antice, ca şi arheologia, îi 

consemnează ca autohtoni’’. 

 

 
Lucian Cueşdean: “Limba punjabi, din India, 

are 2.000 de cuvinte curat româneşti, iar multe 

altele seamănă foarte mult cu ale noastre. Asta 

pentru că ei sunt urmaşii unui trib getic, ca şi 

noi, deşi distanţa dintre români şi punjabi este 

de 4.500 de kilometri”. 
Noi am învăţat la şcoală că daco-geţii ar fi fost o 

ramură a neamului tracic, care trăia exclusiv în 

Dacia, pe actualul teritoriu al României şi care 

vorbea o limbă diferită de latină. Imperiul Roman 

a cucerit Dacia, iar daco-geţii ar fi renunţat parţial 

la limba lor pentru a învăţa vorbirea cuceritorilor. 

Din combinaţia acestora ar fi apărut, în timp, 

româna. După 20 de ani de studiu, dr. Lucian 

Cueşdean a ajuns la concluzia că această teorie 

este falsă. Cueşdean spune că triburile getice, sub 

diferite nume, ocupau o arie geografică vastă, din 

Europa Centrală până în Asia, aproape de China şi 

de India. 

 
Harta DACIEI lui Decebal 

Actuala populaţie punjabi, din nordul Indiei, de 

pildă, este urmaşa unui trib de geţi localizaţi în 

Asia Centrală cu peste 2.500 de ani în urmă. 

Aceşti urmaşi ai geţilor vorbesc o limbă 

asemănătoare cu româna. Dar multe din cuvintele 

punjabi comune cu româna sunt comune şi cu 

latina. Problema este că acum 2.500 de ani nu 
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exista Imperiul Roman. Asta înseamnă că geţii 

vorbeau o limbă latină mult înainte de 

expansiunea romană. 

Războinicii geţi au urmaşi în India 
Am pornit de la informaţiile legate de marele trib 

al masageţilor, atestat în centrul Asiei de către 

istoricii antici şi pomeniţi în Evagrius 

Scholasticus, scris în secolul VI d.Hr. şi tradus în 

formula Ecclesiastical History de către E. Walford 

în 1846, din care citez: Actuala populaţie JAD 

din nordul Indiei este descendenta masageţilor. 

În limba pahalavi, messagetae este tradus 

Marii Jats. 
Am plecat pe urmele acestei populaţii, Marii Jats. 

Chinezii îi numeau Yueci, adică Geţi, 

consemnând dominaţia lor în Punjabi. Deci, geţii 

au trăit cândva în Punjabi. De reţinut: neamurile 

geto-dacice vorbeau aceeaşi limbă, după cum 

spune geograful antic Strabon (60 î.Hr.-26 d.Hr.), 

adică de la Carpaţi până în centrul Asiei’’. 

 
Dacă geţii au stăpânit teritorii din Europa până în 

Asia, dacă populaţia punjabi este o urmaşă a 

acestora, iar românii sunt, la rândul lor, urmaşi ai 

geţilor, dr. Cueşdean a fost curios să vadă dacă 

există vreo legătură lingvistică între noi şi ei, 

comparând cuvintele din cele două limbi. După 20 

de ani de studiu, am ajuns la concluzia că cele 80 

de milioane de persoane ale comunităţii punjabi 

vorbesc o română arhaică. 

Au 2.000 de cuvinte identice, multe din ele 

comune şi cu latina. Dar dacă punjabi este o limbă 

vorbită cândva de geţi, înseamnă că neamurile 

getice vorbeau o limbă «latină» înainte de apariţia 

Imperiului Roman. De unde rezultă că limba 

română e mai veche decât latina. Concluzia e că 

într-un trecut imemorial exista o singură limbă 

europeană, cel mai probabil româna arhaică, sau 

getodaca, şi care printr-o serie de migraţii şi 

modificări a născut toate limbile numite indo-

europene, printre care şi latina. Iar războiul 

dacoroman a fost unul fratricid. 

Până în ziua de azi se vorbeşte româna sau 

aromâna din nordul Mării Adriatice, până la 

Volga. Mai mult, în Kazahstan sunt acum, oficial, 

20.000 de vorbitori de limbă română’. 

A studiat 20 de ani problema masageţilor 

Herodot a scris despre masageţii din Asia 

 

 
 

Primele atestări ale tribului masageţilor în Asia le 

găsim la Herodot: Caucazul formează barierea 

parţilor (neam scitic – n.r.) dinspre apusul Mării 

Caspice, iar pe urmă spre vest şi înspre răsăritul 

soarelui vine o câmpie de o întindere imensă 

(Asia Centrală, în apropiere de China – n.r.), care 

se pierde în depărtare; această câmpie mare o 

ocupau masageţii, în contra cărora avea Cirus 

poftă să pornească cu armata. Cirus, regele 

perşilor, chiar a pornit împotriva masageţilor 

conduşi de regele Tamyris, dar armata sa a fost 

nimicită, iar Cirus, decapitat. Presa din SUA: 

Romania locul de unde a pornit civilizatia. În 

lume, 80.000.000 de oameni au la bază limba 

română. 

 

 

Ecaterina CHIFU 

 

EMINESCU UNITĂŢII NAŢIONALE 

 „Omul deplin al culturii române” cum l-a numit 

Petre Ţuţea(Crina Palas – Interviu în revista 

Vatra, 2008) Mihai Eminescu a învăţat să moară, 

învăţându-ne pe noi să trăim şi să iubim România, 

aşa cum a iubit-o el, cu o dragoste fără sfârşit. El 

a luptat pentru ţară cu pana sa, dar şi prin fapte şi 

acţiuni ce au dus la moartea sa jertfelnică pe 

altarul patriei. Eminescu a subliniat în versuri şi în 

articole din ziare, precum şi în manuscrise, 

unitatea etnică străveche, spirituală, religioasă a 

poporului român, având o limbă unică, tradiţii şi 

obiceiuri identice, port asemănător în spaţiile ce 

le-a populat. „Nu există nici o deosebire între rasa 

română din Muntenia, Moldova, din cea mai 

considerabilă parte a Ardealului şi a Ţãrii 

Ungureşti. E absolut aceeaşi rasă, cu absolut 
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aceleaşi înclinări şi aptitudini” apoi subliniază 

„Românii nu sunt nicăieri colonişti, venitúri, 

oamenii nimănui; ci, pretutindenea unde locuiesc, 

sunt autohtoni, populaţie mai veche decât toţi 

conlocuitorii lor”. 

Aducând drept argumente asemănările lingvistice 

din spaţiul românesc, Eminescu a conchis: „O 

unitate atât de pronunţatã a limbei dovedeşte o 

unitate de origini etnice”. El a consolidat unitatea 

lingvistică a românilor, fiind realizatorul limbii 

poetice româneşte. Nimeni dintre scriitorii vremii 

nu şi-a manifestat ca el respectul şi speranţa în 

biserică, recunoscându-i contribuţia funda-

mentală la dezvoltarea culturii şi limbii române, la 

păstrarea identităţii şi unităţii poporului român: 

„Biserica lui Matei Basarab şi a lui Varlaam, 

maica spirituală a neamului românesc, care a 

născut unitatea limbei şi unitatea etnică a 

poporului, ea, care domneşte puternică dincolo de 

graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională 

în ţări unde românul nu are stat”. 

Poeziile-rugăciuni: Înviere, Rugăciune, Răsai 

asupra mea... sunt sublime imnuri vibrând de 

sacralitate şi trăire tulburătoare, de pioşenie în faţa 

Divinităţii, a Fecioarei Maria, de speranţă în 

ocrotitoarea românilor năpăstuiţi („Crăiasă 

alegându-te,/ Îngenunchem rugându-te/ Înalţă-ne, 

ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie./ Fii scut de 

întărire/ Şi zid de mântuire./ Privirea-ţi adorată/ 

Asupră-ne coboară,/ O, Maică Preacurată/ Şi 

pururea fecioară,/ Marie!”) 

Românii şi-au păstrat miraculos unitatea prin 

limbă şi credinţă. În sufletul românesc al poetului, 

a înflorit mereu dragostea de neam şi ţară, mai 

ales că s-a născut şi a trăit în perioada 

efervescentă specifică post-revoluţiei de la 1848 şi 

în entuziasmul primei mari unirii a românilor din 

1859.  El a învăţat slovele cu un preot care i-a 

sădit în suflet dragostea de Dumnezeu, de 

biserică. Avându-l ca îndrumător pe profesorul 

Aron Pumnul, participant la Revoluţia de la 1848, 

în sufletul său au înflorit idealurile naţionale. În 

biblioteca acestui dascăl a putut citi multe cărţi 

religioase vechi şi cărţi de istorie, „cronici 

bătrâne” ce au adâncit sentimentul patriotic.  

 

Încă de la 17 ani, Eminescu a închinat cea mai 

frumoasă odă României, prin versurile căreia 

transmite un mesaj tinerei generaţii. El a visat un 

viitor măreţ al ţării noastre dragi, România şi a 

scris cu patos: Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 

Românie: 
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,/Ţara mea de 

glorii, ţara mea de dor,/Braţele nervoase, arme de 

tărie,/La trecutu-ţi mare, mare viitor!/” 

Mândria de a fi român, de a aparţine a unui 

„popor mare, românesc”, capabil să-şi poate 

împlini visul „de glorii falnic triumfând” pe care 

să-l spună lumii întregi „flamuri tricolore”, 

simbolul nostru naţional, este exprimată în strofa 

a doua. 

„Spună lumii large steaguri tricolore,/Spună ce-i 

poporul mare, românesc,/Când s-aprinde sacru 

candida-i vâlvoare,/Dulce Românie, asta ţi-o 

doresc!” 

Poetul doreşte ca „acest popor mare, românesc” să 

fie vegheat de „Îngerul de pace, îngerul iubirii” 

care să coboare pe sânul vergin al ţării, să guste 

„fericirea raiului ceresc”. Dorinţa poetul ca în 

„dulcea Românie” „tânără mireasă, mamă cu 

amor” fiii ţării să trăiască „numai în frăţie” şi 

mereu să fie: 

 „Viaţa în vecie, glorii, bucurie, /Arme cu tărie, 

suflet românesc, 

/Vis de vitejie, fală şi mândrie,/ Dulce Românie, 

asta ţi-o doresc!” 

Ideea unirii a purta-o în suflet toată viaţa şi a 

murit pentru ea. La Viena a înfiinţat societatea 

„România jună” care avea aceleaşi principii ca 

„Dacia literară” revistă lansată de Mihail 

Kogâlniceanu: unirea tuturor românilor, inspiraţia 

din istoria naţională şi din folclor, promovarea 

valorilor româneşti, culturalizarea românilor prin 

şcoli, biserici şi prin scrieri. Fiind secretarul 

acestei societăţi, a organizat serbările de la Putna, 

în anul 1871, cu sprijinul clerului din Moldova. În 

acest loc de adunare a studenţilor şi tinerilor din 

toate zonele ţării care au comemorat memoria lui 

Ştefan cel Mare, la 400 de ani de la moarte, a avut 

multe contacte cu românii din toate zonele 

actualei Românii şi din afara sa. Tinerii au adus la 

mormântul lui Ştefan pământ din toate ţinuturile 

ţării, înfăptuind un act de unire simbolică, o 

năzuinţă a românilor veniţi la Putna, fiind uniţi în 

„cuget şi simţiri” aşa cum era deviza societăţii 

culturale România Jună în Almanahul căreia a 

fost publicat în 1883 „Luceafărul”. 

Chiar Ciprian Porumbescu şi Theodor Ştefanelli 

au adaptat societăţii „Arboroasa/Ţara Fagilor” 

din Cernăuţi, statutul şi regulamentul ,,României 
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June” din Viena şi ca deviză au luat versurile lui 

Alecsandri: ,,Uniţi să fim în cugete, uniţi în 

Dumnezeu”, asemănătoare devizei ,,României 

June”: ,,Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri”, sunt 

versuri din imnul acestei societăţi, aparţinând lui 

Andrei Bârsan pus pe muzică de Ciprian 

Porumbescu, imn ce chema la unirea tuturor 

românilor. 

Doina eminesciană a fost interzisă, dar azi este 

pe buzele tuturor: 

„De la Nistru pân' la Tisa,/Tot Românul plânsu-

mi-s-a,/ Că nu mai poate străbate, 

De-atâta străinătate./Din Hotin şi pân' la 

Mare,/Vin Muscalii de-a călare,/De la Mare la 

Hotin,/Mereu calea ne-o aţin;/Din Boian la Vatra-

Dornii,/Au umplut omida cornii, /Şi străinul te tot 

paşte,/De nu te mai poţi cunoaşte.../Sus la munte, 

jos pe vale,/Şi-au făcut duşmanii cale, /Din 

Satmar pân' în Săcele,/Numai vaduri ca acele./Vai 

de biet Român săracul!/Îndărăt tot dă ca racul/, 

Nici îi merge, nici se-ndeamnă, /Nici îi este 

toamna, toamnă, /Nici e vară vara lui/Şi-i străin în 

ţara lui./De la Turnu-n Dorohoi,/ Curg duşmanii 

în puhoi/Şi s-aşează pe la noi;/Şi, cum vin cu 

drum de fier,/Toate cântecele pier,/ Zboară 

paserile toate,/De neagra străinătate;/Numai 

umbra spinului,/La uşa creştinului./Îşi dezbracă 

ţara sânul,/ Codrul – frate cu Românul –/ De 

secure se tot pleacă/Şi izvoarele îi seacă – /Sărac 

în ţară săracă!” 

Doamna Catinca Agache observă că „Doina 

trasează harta lirică a spaţiului de românitate” (în 

nr. 3 – 4, din 2018 al revistei Limba română): 

„De la Nistru pân’ la Tissa”; „Din Hotin şi pân’ la 

Mare”; „De la Mare la Hotin”; „Din Boian la 

Vatra-Dornii”; „Din Sătmar pân’ în Săcele”; „De 

la Turnu-n Dorohoi”; „Din Boian la Cornu 

Luncii”; „Din Braşov pân’ la Arad” (într-o 

variantă). O proiectare a viitorului care se va 

înfăptui odată cu realizarea României Mari – 

Dacia străveche visată de poet. 

 

D-l academician Mihai Cimpoi a scris despre 

poezia „Doina”: „Poezia care aureolează, ca forţă 

a mesajului de unitate naţională, această latură a 

creaţiei sale lirice este celebra Doina, un 

inegalabil cântec de durere şi speranţă confiscat 

zeci de ani postbelici, dar care are azi aceeaşi 

magică putere de pătrundere la sensibilitatea şi 

conştiinţa românească, un strigăt, fundamentalul 

strigăt existenţial al lui Eminescu, identificat în 

cel mai înalt grad cu cel colectiv – al neamului.” 

Poezia este un manifest, un testament lăsat 

urmaşilor, iar blestemul din finalul „Doinei” este 

un blestem dacic, el se împlineşte mereu:„Cine-au 

îndrăgit străinii,/Mânca-i-ar inima cânii,/Mânca-i-

ar casa pustia,/Şi neamul nemernicia!” 

Mihai Eminescu, împreună cu Ioan Slavici, Miron 

Pompiliu şi alte personalităţi sunt fondatorii 

Societăţii secrete „Carpaţi”, care ia fiinţă, în mod 

simbolic, la 24 ianuarie 1882, la Bucureşti  şi aRE 

ca scop sprijinirea studenţilor transilvăneni sosiţi 

în capitală, în realitate având misiunea înfăptuirii 

unei mişcări naţionale pentru reîntregirea 

neamului românesc, căci Eminescu îndemna 

studenţii să se întoarcă în Ardeal şi, sprijinit de 

învăţători şi de preoţi să îndemne românii ardeleni 

să ceară unirea cu ROMÂNIA. Ideea înfăptuirii 

Daciei Mari a nemulţumit puterile austro-ungare 

care l-au considerat pe Eminescu un om periculos. 

Eminescu a înfiinţat această societatea secretă 

„Carpaţi” prin care dorea să realizeze unirea 

Ardealului, pământ românesc, cu România. 

Este cutremurătoare descrierea făcută de prof. 

Gheorghe Iscru în cartea sa „Eminescu dacolog”, 

privind fiecare moment al zilei de 28 iunie, 1883, 

când Eminescu a fost mişeleşte redus la tăcere, 

scos din viaţa publică. Să nu mai influenţeze 

minţile altora, i s-a interzis să mai publice ceva 

toată viaţa. Eminescu voia să se revină la dacism, 

la morala creştină a legilor belagine, care puteau 

aduce la viaţa morală societatea românească. 

Acum se ştiu mai multe despre Eminescu şi epoca 

sa datorită cercetătorilor: dr. Ovidiu Vuia care a 

scris „Misterul morţii lui Eminescu”, Augustin 

Z. N. Pop („Mărturii”), Perpessicius, Nicolae 

Georgescu, Theodor Codreanu, Petru Creţia 

(„Viaţa şi opera lui Eminescu”), Victor Crăciun, 

Zoe Dumitrescu Buşulenga, Ion Creţu („Mihai 

Eminescu, biografie documentară”). Ion Dulciu 

aduce mărturii despre adevărata boală a lui 

Eminescu după o cercetare în arhivele de la Viena. 

La 28 iunie, 1883, după ce publicase articolele 

Pentru libertatea presei şi a jurnalistului şi 

articolul Austria şi guvernul nostru („Timpul”, 26 

iun. 1883), marele poet şi creator de geniu este 

împins pe tragicul drum al Golgotei, al 

martirajului, al cărui semnal îl dăduse P. P. Carp 

cu formula imperativă adresată lui Maiorescu: 

„Mai potoliţi-l pe Eminescu!”, care se va încheia 
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prin crucificarea sa. Nu boala, ci „lupta pentru 

neam, lege şi ţară” i-a cauzat acest sfârşit tragic. 

„Glasul său, unic în concertul politicianismului 

vremii, trebuia să fie stins. Supăra mult adevărul 

său, al căutătorului de Absolut! Căci pentru el nu 

exista adevărul de conjunctură al partidelor, ci 

doar adevărul naţiei româneşti pentru care a trăit 

şi pentru care a fost sacrificat, cu tăcuta 

complicitate a unor personaje malefice”, conchide 

dramatic d-na acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. 

Dumneaei afirmă: „Eminescu a iubit şi a apărat 

ortodoxia românească”. 

Eminescu îndeamnă românii să-şi păstreze 

credinţa strămoşească, cea ortodoxă, chiar de vor 

veni eretici să le vorbească de Dumnezeul lor. 

Dumnezeu este Unul, e în toţi şi în toate. Sunt 

grăitoare versurile:„Şi el îmi dete ochii, sã vãd 

lumina zilei,/Şi inima-mi împlut-au cu farmecele 

milei”(„Rugăciunea unui dac”) 

Iată opiniile iubitorilor lui Eminescu apărute în 

scrierilor dumnealor: 

„Mihai Eminescu a creat o operă de o valoare 

inestimabilă, a ars ca o torţă, înscriindu-se în acel 

şir neîntrerupt de martiri ai poporului român, 

despre care îi scria lui G. Panu, a ridicat neamul 

său prin exemplul personal dus până la sacrificiu, 

căruia i-a lăsat în grijă testamentul său de unitate 

şi iubire sinceră de ţară, de reprezentare în lume 

prin cultură, prin valori, nu mediocrităţi, prin 

magistrala sa Operă, de aceea este perceput de 

români ca poet naţional, far nestins al culturii 

naţionale şi are un loc special, de nezdruncinat, în 

inimile românilor. A apărut în lumea noastră un 

om care-a înţeles să fie om deplin”, sublinia 

eminescologul Constantin Noica acest miracol al 

ivirii Poetului de geniu pe pământ românesc, 

supranumit Luceafărul poeziei româneşti. 

„Mihai Eminescu a înscris, prin viaţa şi opera sa, 

secvenţa de aur a culturii naţiunii române. El va 

rămâne creanga de aur ce a dat roade fără de 

seamăn, chiar în condiţiile vitrege ale existenţei 

sale, căci, geniu fiind, nu a avut noroc, dar nu a 

cunoscut nici moarte şi numele său a scăpat de 

„noaptea uitării”. 

(Ecaterina Chifu – „Emin şi Vero”, Editura 

Amada Edit) 

 

Ovidiu Ţuţuianu 

 

Mihai Eminescu n-a fost ateu! 

      Motto: Cine-o combate pe ea (Biserica 

națională-n.a.) și ritualurile ei poate fi 

cosmopolit, socialist, republican universal ...dar 

numai român nu e! - Mihai Eminescu 

 

       Pornind de la poziţia intransigentă a 

ziaristului Mihai Eminescu faţă de abateri de la 

etică a unor feţe bisericeşti şi de la înţelegerea 

deformat-tendenţioasă a unor creații literare cum 

ar fi poemul Împarat şi proletar, unii critici l-au 

etichetat drept ateu. Acest fapt a fost perpetuat, 

mai ales în condiţiile celor 50 de ani de ideologie 

comunistă pe care i-a trăit România. Iar unele 

ecouri sunt întreținute și în prezent de noi 

denigratori.  

 
                 Fig.1.Biserica Mănăstirii Agafton                 

                       (construită între 1838-1843) 

 

Fig.2. Rude monahale ale lui Mihai Eminescu          

a)Maica Olimpiada              b) Călugărul Iachift                  

                                      
O analiză documentată și obiectivă demonstrează 

însă falsitatea acestei concluzii. În primul rând, 

se cunoaşte că Mihai Eminescu s-a născut într-o 

familie numeroasă, cu multă credinţă. Din 

documentul iconomului Costache Lăzărescu 
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(1872), reiese că la Mănăstirea Agafton, situată la 

8 km de Botoşani (fig.1) au slujit:„Maica 

Fevronia, Maica/Stareţa Olimpiada (fig.2.a), 

Maica Sofia, toate trei surorile Ralucăi Iuraşcu, 

mama lui Eminescu, dar şi o verişoară a poetului, 

Maica Xenia (fostă Safta Velisari)”. Poetul 

mergea frecvent atât în copilărie, cât şi la 

maturitate să-şi vadă mătuşile şi verişoara la 

„Agafton”. Istoricii spun că mătuşile sale l-au 

învăţat alfabetul şi i-au pus bazele educaţiei 

religioase. De asemenea, printre rudele lui 

Eminescu, de parte bărbătească, s-au numărat: 

monahul Calinic, vieţuitor al mănăstirilor Neamţ 

şi Secu, precum şi părintele Iachift (Iachint) 

Iuraşcu (fig.2 b), vieţuitor al Mănăstirii Coşula 

din Botoşani, devenit apoi administrator al 

Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” [1]. 

În al doilea rând, în multe din creaţiile „poetului 

nepereche” reies evlavia şi aplecarea sa spre 

esenţa ortodoxiei. În Colinde, colinde [2/p.35 ], 

copiii şi fetele se bucură şi îşi piaptănă părul 

pregătindu-se de urat iar totodată: „De dragul 

Mariei/Ş-a Mântuitorului/Luceşte pe ceruri /O 

stea călătorului”. Poezia Învierea [2/p.35-36 ], 

preia cântarea tradiţională de Paşti amplificându-i 

măreţia şi emoţia:  

„Cântări și laude-nălțăm/Noi, ție unui /primindu-

l cu psalme și ramuri, /Plecați-vă, neamuri 

/Cântând Aleluia!...“Christos a înviat din morţi, 

/Cu cetele sfinte, /Cu moartea pre moarte 

călcând-o,/Lumina ducând-o,/Celor din 

morminte!” 

Merită menţionat şi mesajul ce străbate poezia 

Răsai asupra mea... [2/p.37-38], unde reîntâlnim 

invocarea Sfintei Fecioare Maria:....„Străin de 

toţi, pierdut în suferinţa,/Adâncă a nimicniciei 

mele,/Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie./Dă-mi 

tinereţea mea, redă-mi credinţa/Şi reapari din 

cerul tău de stele:/Ca să te-ador de-acum pe veci, 

Marie!” 

Dar, fără îndoială, capodopera „teologică” a lui 

Mihai Eminescu rămâne Rugăciune [2/p.37], una 

dintre cele mai frumoase şi impresionante 

închinări către Sfânta Fecioară Maria, din 

literatura română şi din cea universală: „Crăiasă 

alegându-te, /Îngenunchem rugându-te, /Înalţă-

ne, ne mântuie /Din valul ce ne bântuie; /Fii scut 

de întărire /Și zid de mântuire, /Privirea-ţi 

adorată /Asupră-ne coboară, /O, maică prea 

curată /Şi pururea fecioară, / Marie! /Noi ce din 

mila sfântului /Umbră facem pământului,   

/Rugămu-ne-ndurărilor,/Luceafărului mărilor; 

/Ascultă-a noastre plângeri, /Regină peste îngeri, 

/Din neguri te arată, /Lumină dulce, clară, /O, 

maică prea curată /Şi pururea fecioară, /Marie!” 

În zilele noastre, această minunată poezie a fost 

recitată la Vatican, în limba română, de către Papa 

Ioan Paul al II-lea (fig.3).  

Eminescu a fost un mare patriot, dar şi un apărător 

al Bisericii Ortodoxe [3]. Mărturiile lui, înserate 

mai ales în ziarul „Timpul”, rămân peste veacuri, 

ca un adevărat testament scris parcă anume pentru 

cei care se încăpăţânează încă să-l considere ateu: 

„Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani 

păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre. 

Ea a stabilit şi a unificat limba noastră într-un 

mod atât de admirabil încât suntem singurul 

popor fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit în 

mod egal de înghiţirea printre poloni, unguri, 

tătari şi turci, ea este încă astăzi singura armă de 

apărare şi singurul sprijin al milioanelor de 

români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre. 

Cine-o combate pe ea şi ritualurile ei poate fi 

cosmopolit, socialist, republican universal şi orice 

i-o veni în minte, dar numai român nu e”[4]. 

Cât priveşte aşa-zisa apartenenţă a lui Eminescu 

la orice fel de mişcare ocultă, transnaţională, 

cuvintele poetului sunt mai mult decât 

edificatoare şi mai actuale ca niciodată: 

„Despreţuind Biserica noastră naţională şi 

înjosind-o, atei şi francmasoni cum sunt toţi, ei 

ne-au lipsit de arma cea mai puternică în lupta 

naţională; dispreţuind limba prin împestriţări şi 

prin frazeologie străină, au lovit un al doilea 

element de unitate; despreţuind datinele drepte şi 

vechi şi introducând la noi moravurile statelor în 

decadenţă, ei au modificat toată viaţa noastră 

publică şi privată în aşa grad încât românul 

ajunge a se simţi străin în ţara sa proprie. 

Odinioară o Biserică plină de oameni, toţi având 

frica lui Dumnezeu, toţi sperând de la El mântuire 

şi îndreptându-şi vieţile după învăţăturile Lui. 

Spiritul speculei, al vânătorii după avere fără 

muncă şi după plăceri materiale a omorât 

sufletele.(…) Biserica lui Mateiu Basarab şi a lui 

Varlaam, maica spirituală a neamului românesc, 

care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a 

poporului, ea care domneşte puternică dincolo de 

graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională 

în ţări unde românul nu are stat, ce va deveni ea 
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în mâna tagmei patriotice? Peste tot credinţele 

vechi mor, un materialism brutal le ia locul, 

cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia 

claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea 

măreaţă a civilizaţiei creştine” [5]. 

În al treilea rând, deşi marele poet a avut o viaţă 

zbuciumată, cu multe frământări şi căutări, nu a 

neglijat niciodată credinţa. Încă din timpul 

studenției de la Viena, împletind patriotismul cu 

respectul religiei strămoșești a fost sufletul marii 

„serbări de la Putna” (15/17 august 1871), menite 

să adune tineretul din toate ținuturile locuite de 

români, la mormântul lui „Ștefan cel mare și 

sfânt”, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la 

târnosirea mănăstirii (eveniment decalat din 1870, 

din cauza începerii războiului franco-german). Cu 

această ocazie a recitat în fața mulțimii înflăcărata 

poezie Doina, care a produs o mare emoție în 

cadrul audienței [6]. Teodor Ștefanelli, fost coleg 

de școală cu Eminescu la Cernăuți, membru ca și 

el al societății „România -jună”-Viena și 

participant la evenimentul de la Putna relatează 

că, poetul ar mai fi citit o poezie, într-un cerc 

restrâns, care s-a bucurat de un succes similar. 

Această odă ce însuma 23 de strofe, conținea și 

versuri cu caracter direct religios ca de 

exemplu: ...„Măririe ție Doamne! O Iehova 

mărire!/Ce verși în noi durerea ca balsamul 

ceresc/Să cureți moliciunea, nedemnă 

moștenire/La pragul casei tale, palat 

dumnezeesc(...)Și imn de rugăciune sub bolțile 

bătrâne /Vibrează cu putere, și fumul 

majestuos/De smirnă, de tămâie din vasele 

divine/Se urcă către tâmplă în nor luminos(...)dar 

printre fum și lupte în cercul de lumină/Se văd 

cerești casteluri de-a lui Hristos tării,/Și între ele-

i Putna în care –adânc se-nchină /Lui Ștefan Vodă 

astăzi ai României fii”. Interesant rămâne faptul 

că timidul june Eminescu nu a dat un răspuns la 

întrebarea curioasă a lui Ștefanelli:-„De cine-i 

poezia?” [7]. 

În publicistica eminesciană se remarcă, printre 

altele, considerentele sale morale și asupra  

marii sărbători creștine–Sfintele Paști. „Vin zilele 

de înviere și trec(...)Ba credem că (Christos-n.a) a 

înviat în inimele sincere cari–au jertfit pentru 

învățătura lui, credem c-a înviat pentru cei drepți 

și buni, al căror număr mic este; dar pentru acea 

neagră mulțumire, cu pretexte mari și scopuri 

mici, cu cuvânt dulce pe gură și cu ură în inimă, 

cu fața zâmbind și cu sufletul înrăutățit, el n-a 

înviat niciodată, cu toate că și ei se închină la 

același Dumnezeu(...)puțini sunt cei aleși și puțini 

au fost de-apururi(...)Dar rămâie datina și 

înțelesul ei sfânt(...)și de nu va sosi niciodată 

acea zi din care să se-nceapă veacul de aur al 

adevărului și al iubirii de oameni, totuși e bine să 

se creadă în sosirea ei, pentru ca să se bucure cei 

buni în ziua învierii, când ne luminăm prin 

sărbătoare și ne primim unul pe altul și zicem 

frați celor ce ne urăsc pe noi și iertăm pe toți 

pentru înviere, strigând cu toții: Christos a 

înviat![8]. 

În anul 1886, în timpul în care Eminescu se afla 

bolnav la Mănăstirea Neamţ (fig.4), la solicitarea 

sa expresă, a fost chemat un preot pentru a-l 

spovedi şi pentru a-l împărtăşi. Preotul respectiv 

va consemna acest lucru în jurnalul propriu, 

subliniind că poetul era „limpede la minte” şi că 

şi-a exprimat căinţa pentru păcatele săvârşite, 

informaţie preluată şi transmisă ulterior de 

profesorul Paul Miron.  

 

 
Fig.3. Papa Ioan Paul al II-lea                                                                             

 
Fig.4. Mănăstirea Neamţ (1920-2005)                                                                                                                         

Ctitoria lui Petru I Muşat (sec.XIV) 

 

De asemenea, Eminescu i-a mărturisit acestui 

preot duhovnic că doreşte să fie înmormântat 

undeva la malul mării, dar în apropierea unei 

mănăstiri de maici, ca să audă, ca la Mănăstirea 

Agafton, minunata cântare „Lumină lină” [9].  
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STATORNICIE DE LOC ŞI DE SPIRIT  
 

,,Azi în spiritele noastre Eminescu este la fel de 

viu ca şi atunci când trăia. Într-un anume fel este 

şi mai viu pentru că trăieşte în milioane şi 

milioane de conştiinţe, pentru că în mod 

permanent şi înălţător adaugă şi rectifică 

sensibilitatea noastră cu sensibilitatea versurilor 

sale. În mod firesc spunem despre un anumit fel 

graţios de a fi al unei adolescente, că este 

eminescian; în mod natural spunem despre o 

anumită stare de visare, că este eminesciană; 

despre o privelişte lunară sau despre cărările de 

lună ale mării, că sunt eminesciene.  

Eminescu este viu astăzi în noi pentru că 

spiritualitatea lui şi talentul lui s-au ridicat de pe 

aceste plaiuri, lăsându-se iluminate de ele şi 

luminându-le, totodată; este viu pentru că versul 

lui s-a plămădit din cea mai pură vorbire, aceea a 

doinelor şi a baladelor de care s-a cuprins, dându-

le un orizont cu mult mai larg decât cel al vederii 

ochiului. Azi Eminescu este mai al tuturor decât a 

fost vreodată şi mâine va fi încă mai al tuturor, 

pentru că, atâta timp cât va trăi dulcea limbă 

românească pe lume, Eminescu va constitui unul 

din pilonii ei.  

Aidoma Carpaţilor el reprezintă statornicia de loc 

şi de spirit a poporului nostru în timp”. - Nichita 

Stănescu   
 

 

Poezii de Mihai Eminescu 

 

 
Când crivățul cu iarna...  

  

Când crivățul cu iarna din nord vine în spate 

Și mătură cu-aripa-i câmpii întinse late, 

Când lanuri de-argint luciu pe țară se aștern, 

Vânturi scutur aripe, zăpadă norii cern... 

  

Îmi place-atuncea-n scaun să stau în drept de 

vatră, 

S-aud cânii sub garduri că scheaună și latră, 

Jăraticul să-l potol, să-l sfarm cu lunge clești, 

Să cuget basme mândre, poetice povești. 

 

Pe jos să șadă fete pe țolul așternut, 

Să scarmene cu mâna lâna, cu gura glume, 

Iar eu s-ascult pe gânduri și să mă uit de lume, 

Cu mintea s-umblu drumul poveștilor ce-aud. 

 

Orologiul să sune  un greier amorțit  

Și cald să treacă focul prin vinele-mi distinse, 

Să văd roze de aur și sărutări aprinse 

În vreascuri, ce-n foc puse trăsnesc des risipit, 

Ca vorba unei babe măruntă, țănduroasă. 

Atuncea focu-mi spune povestea-a mai frumoasă. 

Din el o aud astfel cum voi să o aud 

Ș-amestec celelalte cu glasu-i pâlpâit. 

Și mândru-acest amestec gândirea-mi o descoasă, 

O-nșiră apoi iarăși cum dânsa a voit. 

 

Astfel gândirea-nșiră o mie de mărgele  

Un șir întins și luciu dar fără de sfârșit; 

Somnul m-apucă-n brațe prin gândurile mele 

Și-n somn mă mai urmează a lor blând glas uimit. 

Prin șirul lor ce sună, orlogiul cu jele 
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L-aud sunând ca greier bătrân și răgușit; 

În urmă tace chiar și a mamei rugăciune  

La gânduri sclipitoare un capăt ea le pune. 

 

Ajung la ea și noaptea umbririle-i și-ntinse, 

Pe fruntea ei cea dulce culeg blânde visări, 

Amorul lin își moaie aripele lui stinse, 

Pe ochii ei eu caut profunde sărutări  

Ea-nchide surâzândă lungi genele ei plânse 

Și glasul ei e cântec în line tremurări, 

Pe sâni rotunzi, albi, netezi, ea fruntea mea așează 

Adorm și ea la capu-mi surâde și veghează. 

 

II 

Dar toate-acele basme în somnu-mi mă urmează, 

Se-mbină, se-nfășoară, se luptă, se desfac, 

Copilele din basmu, cu ochii cu dulci raze, 

Cu părul negru coade, cu chipul dulce drag, 

Și feți-frumoși cu plete în haine luminoase, 

Cu ochi căprii, nalți, mândri ca arborii de fag  

În visele din somnu-mi s-adun și se îmbină, 

Fac nunți de patru zile și de patru nopți pline. 

 

Îmi pare atunci că mândră Ileană Cosânzeană, 

Cu ochi, albastre stele, blondă, un spic de grâu, 

În mine se-ndrăgește și-ușoară-aeriană 

S-așază pe genunchii-mi, cunjură gâtul meu, 

Eu netezesc cu mâna arcata ei sprânceană, 

Ea ochii și-i închide, zâmbind în visul său  

Ochii i-s plini de lacrimi ce nu le înțelege, 

Cu buze-abia deschise îmi spune blânde șege. 

 

Îmi pare că e vară, că noaptea-i dulce brună, 

Că lanuri undoiază, că apele lin plâng, 

Că nourii îi sparge-o armonioasă lună, 

Că stelele din ceruri se scutură și ning  

Prin lanuri înflorite noi mergem împreună 

Și mândre flori câmpene eu pentru dânsa strâng 

Și ea la îngrijirea-mi cea dulce îmi zâmbește, 

Iar sufletul îmi râde, și inima îmi crește. 

 

Luna prin nouri înger pe lume blând veghează. 

Somnul aduce-n lume copiii lui nătângi. 

Pe râu fiece undă se-mbracă cu o rază, 

Copacii se cutremur în frunțile de stânci, 

Lumina se-mprăștie în pânză luminoasă 

Pe merii plini cu floare-n grădinele adânci  

Și eu, la trunchiul unui, visez la ea deștept, 

În ploaia de flori roze pe dânsa o aștept. 

Ea vine și pe sânu-mi când dulce ea se lasă 

În pletele-mi și-ncurcă micuță mâna ei, 

Și umeda-i suflare, pură, copilăroasă, 

Adie blând pe frunte-mi și peste ochii mei, 

Apoi fața-i uimită de pieptu-mi ea apasă 

Și lacrimi de iubire i-nundă ochii săi, 

Iar eu pe mâni, pe gură, pe ochi, pe albu-i gât 

Încet, beat de iubire, o mângâi, o sărut. 

 

Și sărutări o mie trezesc în ea mii vise 

Și fruntea-i turburată s-apleacă ca un crin; 

În ochii ei cei limpezi, sub genele-i închise, 

O lume e de visuri, o lume de senin; 

Ea fără șir vorbește, și dulcile-i surâse 

Cu lacrimi se amestec, și buzele-i suspin  

Ea doarme astfel trează, din somn când se trezește 

Cu buzele mă cată, cu ochii îmi zâmbește. 

 

În vis mă arde soare și cerul e văpaie, 

Pe lac barca e-mpinsă de valuri care merg, 

Iar undele-i uimite, profunde și bălaie 

Reflectă-n ele țărmii  se-ntunecă, se șterg... 

În barcă șed ș-ascult eu a inimii-mi bătaie 

Căci eu ca rândunica la dânsa iar alerg  

Pe-a malurilor arbori și frunza este mută  

Misterul lin surâde pe lumea cea tăcută. 

 

Cu gândiri și cu imagini 

  

Cu gândiri și cu imagini 

Înegrit-am multe pagini, 

Ș’ ale cărții ș’ ale vieții. 

Chiar din zorii tinereții. 

 

Nu urmați gândirii mele, 

Căci noianu-i de greșele, 

Urmărind prin întuneric 

Visul vieții-mi cel chimeric. 

 

Ne având învăț și noimă, 

Fantazia fără formă, 

Rătăcită – era cu mersul, 

Negru-i gândul, șchiop e versul. 

 

Și idei, ce altfel simple 

Ard în frunte, bat sub tâmple, 

Eu le-am dat îmbrăcăminte 

Prea bogată, fără minte. 

 

Ele seamănă, hibride, 

Egiptenei piramide: 
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Un mormânt de piatră’ n munte 

Cu icoanele cărunte. 

 

Și de sfinxuri lungi alee,- 

Monoliți și propilee, – 

Fac să crezi că după poartă 

Zace-o ‘ntreagă țară moartă. 

 

Intri ‘năuntru, sui pe treaptă, 

Nici nu știi ce te așteaptă. 

Când acolo!… sub o faclă, 

Doarme-un singur om în raclă. 

 

 

Ori-care cap îngust 

 

Ori-care cap îngust un geniu pară-și, 

Cu versuri, goale de cuprins, să placă, 

Și, cum dorește, sgomot mare facă, 

Cununi de laur de la plebe ceară – și. 

 

Ci muza mea cu sine se împacă. 

Eu am un singur, dar iubit tovarăș, 

Și lui închin a mele șiruri iarăși, 

Cântarea mea de glorie săracă. 

 

Când dulcii – i ochi pe linii or s ‘alerge. 

Și cumpănind în iambi turnata limbă, 

Ici se va pune, dincolo va șterge. 

 

Atuncea ea în lumea mea se plimbă, 

Cu-a gândurilor mele navă merge, 

Și al ei suflet pe-al meu și-l schimbă. 

 

 

Ai noştri tineri 

 

Ai noştri tineri la Paris învaţă 

La gât cravata cum se leagă, nodul, 

Ş'apoi ni vin de fericesc norodul 

Cu chipul lor isteţ de oaie creaţă. 

 

La ei îşi cască ochii săi nerodul 

Că-i vede - în birje răsucind mustaţă, 

Ducând în dinţi ţigara lungăreaţă... 

Ei toată ziua bat de-a lungul Podul. 

 

Vorbesc pe nas, ca s-alti-mbănci se strâmbă: 

Stâlpi de bordel, de crâşme, cafenele, 

Şi viaţa lor nu şi-o muncesc�şi-o plimbă. 

Ş'aceste mărfuri fade, uşurele, 

Ce au uitat pân' şi a noastră limbă, 

Pretind a fi pe cerul ţării: stele. 

 

 

 

Nicolae VASILE: Despre creație și creatori în 

epoca 2000 – Cultura ca trăire  

 

  
 

       Având în vedere interminabilele discuții, nu 

numai la noi, ci oriunde, despre cât de mult 

producem cultură, consumăm cultură, trăim 

cultură etc., mi-am propus să analizez fenomenul 

cultură, ca obiect al producerii și comunicării. 

Comunicarea, ca mijloc tehnic, are trei 

componente: emisie, transmisie și recepție. Faptul 

că există mari îndoieli asupra suficienței prezențe 

a culturii la nivelul societății, ne duce cu gândul 

că ceva rău se petrece ori la nivelul producerii, ori 

la vreuna din componentele de mai sus ale 

comunicării acesteia. 

Pentru început să analizam producerea de cultură 

în România zilelor noastre! 

Inainte de 1989 fenomenul cultural, puternic 

instituționalizat și controlat de puterea comunistă, 

ca oricare altele, de altfel, stătea prost la volum, 

dar bine la calitate, cu exceptia „creațiilor 

dedicate conducătorilor de partid și de stat” care, 

orice ar spune criticii epocii respective, nu 

reprezentau o majoritate cantitativă a producției 

culturale de atunci. Pe scara valorilor, existau 

rupturi foarte mari: de la gazeta de perete la 

editurile foarte bune, de la brigăzile artistice de 

amatori la teatrele și operele naționale, care au 

avut realizări de excepție, multe dintre ele încă 

nedepășite până în prezent etc. 

După 1989, am vrut libertate, avem libertate, 

inclusiv la producerea de cultură!… Neîngrădirea 

de niciun fel a producției artistice, de lăudat, după 

ce zeci de ani ne-am plâns de rigorile exagerate 

ale cenzurii comuniste, a scos la iveală două laturi 

ale urâțeniei venite din transparență. O primă față 

a acesteia este relativa lipsă a „operelor de sertar”, 
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după care se ascundeau mulți creatori de atunci, 

justificându-și parțial insuccesul, iar a doua este 

defilarea plenară a unor producții de proastă 

calitate, care circulă fără nicio opreliște, dar care 

riscă să acopere adevăratele diamante, în lipsa 

unei critici insuficiente, ineficiente și total 

dezinteresate, din toate domeniile artistice, care se 

ascund în spatele finanțării reduse și ai cărei 

reprezentanți, spre deosebire de cei care produc 

lucrări de artă, își propun să trăiască din ceea ce 

nu fac, o scanare a tot ce apare și o corectă 

categorisire. 

Este greu!… Înainte erau o mie de artiști și o sută 

de critici, azi sunt o sută de mii de artiști și o mie 

de critici. Probabil, istoricii de artă vor face ce 

trebuie și urmașii noștri vor avea o imagine 

despre  „Generația 2000” sau, dacă luăm în 

considerație doar ultimele două cifre, cum ne-am 

obișnuit în ultimele decenii, putem spune și 

„Generația 00”,  în care se crează mai mult decăt 

se absoarbe, în mai toate domeniile artistice. 

Ce îi face pe creatorii de azi să producă, deși nu 

câștigă? Cred că cel mai bun răspuns ar fi: trăirea. 

Unul dintre cei mai reprezentativi artiști ai epocii 

comuniste, cu toate restricțiile ei, Nichita 

Stănescu, spunea că „nu poți scrie poezie dacă nu 

trăiești poezie”, și EL a trăit poezie, cu o viață 

boemă dusă la extrem, cu multe neveste și mult 

mai multe iubite, într-o perioadă în care toate 

acestea erau nu numai interzise din punct de 

vedere moral, dar se apropiaseră de penal, din 

punct de vedere al justiției de atunci. 

Astăzi, încărcătura psihică a vremurilor este mai 

mare decât cea din vremea comunismului care, 

mai mult cu forța, ținea grupurile și familiile 

reunite. Vărsarea acvariului românesc în oceanul 

mondial, conform multor deziderate de libertate, 

pe care ni-le-am dorit, a condus la o înstrăinare de 

neimaginat anterior, ceea ce contribuie la 

creșterea potențialului creator al românilor. 

Da, românii creează, astăzi, nu pentru a câștiga, ci 

pentru a se descărca!… Creația este un rezultat a 

unor vise, împlinite sau neîmplinite. Modelul 

propriu al dezvoltării culturii este acela al 

distilării, obținerea de esențe în urma fierberii. 

Nația română fierbe, ceea ce pentru creația 

artistică este un factor dinamizator. Adevărata 

plăcere a unui artist este momentul mistic al 

creației, când, rupt de lume, uneori chiar de 

Dumnezeu, uită de ceea ce este omenesc și aduce 

pe lume o picătură de cultură, rodul trăirii sale 

extreme. 

Din punct de vedere logic, multitudinea de artiști 

apăruți trebuie să știe că genialitatea în creație 

presupune un „Pact cu Diavolul”. Fie în logica 

binară, unde nu există decât bine și rău, fie în cea 

mai actuală formă, logica fuzzy, unde între bine și 

rau există o infinitate de variante intermediare, un 

creator de geniu trebuie să stăpănească tot ce este 

între cele două valori de adevăr. 

Cantonarea totală în sfera binelui sau, din contră, 

în cea a răului, conduce doar la apariția de noi 

propovăduitori ai lui Dumnezeu sau ai Diavolului, 

dar în niciun caz la confirmarea unui mare artist. 

Dacă tot l-am luat ca exemplu pe Nichita 

Stănescu, Satana în persoană pentru babele care l-

au cunoscut, pentru el „Pactul cu Diavolul” s-a 

făcut la cutremurul din 1977, când încerând să-și 

salveze un prieten a fost grav rănit. Ca om, n-a 

mai fost același, după aceea, dar, ca poet, abia 

ulterior și-a descătușat întreaga sa forță creatoare. 

Creatorii de geniu, ca trimiși ai lui Dumnezeu pe 

Pământ, au o dezlegare de la divinitate să fie altfel 

decât muritorii de rând. 

  

 

GENERAŢIA DE SCRIITORI – 2000 

 

De zeci de ani, ne-am obișnuit să auzim despre 

categorisirea diferitelor generații de scriitori 

români în grupări de genul  „Generația 70” sau 

„Saptezeciștii”, la fel și pentru decadele 

următoare, dar paradigma nu a continuat și pentru 

cei care au fost martorii trecerii omenirii într-un 

nou mileniu, cei pe care aș îndrăzni să îi adun 

simbolic sub denumirea de „Generația 2000”. 

 

Păstrând similitudinea cazurilor precedente, când 

se rețineu doar ultimele două cifre semnificative 

ce caracterizau decada, etapa respectivă ar mai 

putea fi definită și ca „Generația 00” și nu ar fi 

lipsită de sens, având în vedere că, în România, în 

această perioadă au avut loc mai multe începuturi, 

precum: 

 Scriitorii au putut scrie liber, prin eliminarea 

cenzurii, după evenimentele din anul 1989; 

 Au apărut forme organizatorice noi (societăți 

literare, fundații, asociații etc.) care au susținut 

înființarea unui mare număr de edituri, reviste, 

cenacluri și saloane literare care au contribuit la  
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 creșterea fără precedent a volumului de 

literatură publicată; 

 A pătruns, odată cu ceea ce s-a întâmplat în 

întreaga lume, tehnica de calcul în procesarea, 

publicarea, arhivarea și difuzarea literaturii de 

toate genurile; 

 Paralel cu scăderea finanțării din partea statului, 

a apărut finanțarea privată a literaturii, ca de 

altfel a tuturor celorlalte ramuri ale culturii; 

 S-au făcut pași importanți în cunoașterea 

reciprocă și colaborarea dintre scriitorii români 

și cei straini precum și între scriitorii români 

din țară și cei din străinătate. 

În prezent, după aproape treizeci de ani de la 

inițierea acestor schimbări, este evidentă lipsa 

unei evaluări cantitative și calitative a rezultatelor. 

Cea mai comodă abordare este aceea de a nega 

totul, de a considera că în această perioadă nu s-a 

întâmplat nimic semnificativ, cum am auzit, din 

păcate, adesea din partea multor critici literari 

tradiționaliști, cu ocazia unor interviuri sau a altor 

apariții publice. 

Este evident că un asemenea proiect nu se mai 

poate realiza prin metodele vechi, cu fișe scrise de 

mână și dactilografe, cum au fost eleborate marile 

istorii literare precedente, acum fiind absolut 

necesare metodele bazate pe tehnologii 

informatice, la îndemâna scriitorilor din generația 

actuală. 

La nivel local sau pe anumite categorii de 

apartenență a autorilor, sunt mai multe realizări, 

lucrări de sinteză parțiale, dar nu există un proiect 

național pentru evaluarea literaturii române, 

Generația 2000, cu analizarea realizărilor și 

tendințelor de evoluție a domeniului în ultimii 

treizeci de ani. 

Sunt multe exemple demne de menționat, cu 

rezultate pozitive vizibile, unde adevărați 

manageri culturali conduc grupări de edituri, 

reviste, cenacluri, expoziții, asociații, fundații etc., 

printre care: Victor Gh. Stan (Editură, Revistă, 

Cenaclu literar, toate cu numele Destine), Florian-

Laurențiu Stoica, București (Fundația Stoika, 

Editura Laurent, Revista Independența Română), 

Ion Machidon, București (Editura, Revista și 

Cenaclul Amurg Sentimental), Firiță Carp, 

București (Editura Detectiv, Revista Detectiv 

Literar), Antoaneta Rădoi, București (Revista 

Convorbiri Literar-Artistice, Site-ul Cafeneaua 

Interviurilor), Nicolae Roșu, Bucuresti (Editura 

Betta, Revista Arena Literară), George Călin, 

Urziceni (Editura și Revista Apollon), Lenuș 

Lungu, Constanța (Revistele Cronos-Penița de aur 

și Taifas Literar, site-ul Cronopedia), Ionel Marin, 

Focșani (Asociația, Editura și Revista, toate cu 

numele Bogdania), Gheorghe A. Stroia, Adjud 

(editura și revista Armonii Culturale), George 

Terziu, Satu Mare (Editura Inspirescu, Revista 

Cervantes, Televiziune), Mihai Stan, Târgoviște 

(Societatea Scriitorilor Târgovișteni, Editura 

Bibliotheca, Revista Litere), Gheorghe Păun, 

Curtea de Argeș (Revista Curtea de la Argeș 

Bogdania), Gheorghe A. Stroia (editura și revista 

Armonii Culturale), Dumitru Buțoi, Timișoara 

(Asociația și Revista Luceafărul de Vest), 

Eugenia Gavrilescu (Revista Amprentele 

Sufletului, Site) etc. 

La întâlnirea din 15 octombrie 2018 a Cenaclului 

„Literar ing” a fost reluată abordarea acestui 

subiect, constatându-se eșecul variantei discutate 

în 20 august 2018. Ținând cont de diferite 

incompatibilități și de dificultatea lucrului în 

colective mari, am gândit un sistem mai flexibil, 

dând fiecăruia posibilitatea să decidă dacă aderă 

sau nu la acest proiect, fără a mai fi necesară 

încadrarea într-o disciplină de grup, astfel: 

1. Grupările literare, conținând asociații, 

fundații, edituri, reviste, site-uri, cenacluri, 

saloane literare etc. vor avea posibilitatea să 

apară în lucrare printr-o prezentare proprie 

care să nu depășească 10 pagini, format A4, 

Time New Roman 12, distanța dintre 

rânduri 1,15. 
2. Autorii vor fi cuprinși în lucrare doar printr-

un profil critic de autor, realizat și asumat 

(semnat) de un scriitor consacrat, care vor apare 

ca atare în volumul publicat.  

 

Acesta va cuprinde: 

 O fotografie recentă a autorului; 

 Adresa de e-mail a autorului; 

 O scurtă prezentare biografică, maxim 10 

rânduri; 

 Lista cărților literare publicate. Condiția de 

eligibilitate este ca autorul să fi publicat minim 

3 cărți, dintre care majoritatea să fi fost 

editate după anul 2000. Nu se iau în 
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considerație cărțile din alte domenii 

neliterare: tehnice, științifice etc. 
 Extrase din recenzii literare referitoare la opera 

autorului; 

 Extrase din publicațiile autorului; 

 Încadrarea autorului în diferite curente, tendințe 

etc. Acest profil critic de autor trebuie să nu 

depășească 6 pagini format A4,  

Time New Roman 12, distanța dintre 

rânduri 1,15. 
Nu se vor lua în considerație înșiruirile de 

articole, comunicări etc. gen CV-literar. 

Realizatorii profilelor de autor din volum vor fi 

reuniți în Colectivul de realizare care va fi tipărit 

la începutul cărții. 

Toate celelalte probleme: tehnoredactare, 

corectură, editare etc. vor fi realizate de colectivul 

Literar ing și editura care va fi selectată.  

Nicolae VASILE 

 

 

 

PORTRET DE SCRIITOR 

 

 

Geo CĂLUGĂRU (Bucureşti) 

 

  
 

S-a născut pe data de 27 ianuarie 1942, la 

Mărășești, jud. Vrancea, în familia Ana (din 

Corbița, județul Vrancea) și Dumitru Călugăru 

(Strâmba – Jiu, Turceni, Gorj).  

 

Studii:  

A absolvit Facultatea de Filologie (1966), ulterior 

și Facultatea de Ziaristică, ambele din cadrul 

Univerșității București.  

 

Profesie:  

A activat timp de 6 ani ca profesor la școli din 

Județul Călărași, după care a fost director adjunct 

al Bibliotecii Nicolae Labiș, a Casei de Cultură a 

M.A.I. (1972-1990), redactor la publicațiile 

Poliția Română și Pentru Patrie (1990-2001), 

apoi director al aceleași Biblioteci a Casei de 

Cultură a M.A.I. până la pensionare (2004).  

 

Activitatea literară: Este poet, prozator şi eseist, 

membru al Uniunii Scriitorilor din România și al 

Uniunii Ziariștilor Profesioniști.  

A publicat sute de reportaje, comentarii, 

interviuri. A condus activitatea Cenaclului Literar 

Ioan Tecșa, de pe lângă instituția amintită mai 

sus. Este membru activ al Ligii Culturale Fiii 

Gorjului, inițiatorul și cordonatorul Cenaclului 

literar Octavian Goga, al Centrului Socio-Cultural 

Mihai Eminescu al Primăriei Sectorului 2 al 

capitalei, unde a avut participări la momentele 

poetice susținute de actorii îndrăgiți, cu creații 

proprii. A fost de asemenea inițiatorul și 

coordonatorul Clubului de Satiră și umor Amza 

Pellea din cadrul Centrului de zi Sfinții Mihail și 

Gavril, inițiatorul și coordonatorul ciclului de 

activități culturale Ferestre de dialog cultural, 

împreună cu Excelanța sa, domnul ambasador 

George Călin, scriitor, inițiatorul și coordonatorul 

Clubului Tolba cu povești dedicat copiilor din 

sistemul D.G.A.S.P.C. Sector 2, inițiatorul și 

coordonatorul ciclului de activități Datoria de a 

nu ne uita valorile, din cadrul Centrului de zi 

Sfinții Mihail și Gavril. 

A publicat o serie de interviuri cu personalități 

culturale și științifice precum: Toma Caragiu, 

Radu Beligan, Dorel Vișan, Irinel Popescu etc.  

A participat în juriile unor concursuri literar-

artistice organizate de Filiala București a Uniunii 

Scriitorilor din România pentru copii și tineret, 

care s-au desfășurat la Bușteni, Casa memorială 

Cezar Petrescu, la audițiile Redacției Teatrului 

Radiofonic pentru Copii și Tineret, participă activ 

la întâlnirile cu elevi din școlile bucureștene, în 

cadrul unor activități cultural-educative.  

 

A fost și actor amator în cadrul Trupei de teatru 

Ioan V. Maftei-Buhăiești, al Centrului de zi Sfinții 

Mihail și Gavril – Primăria Sector 2, participând 

cu trupa de teatru la Festivalul de teatru Mereu 

tânăr, Craiova, la trei ediții, Festivalul La teatrale 

cu matale, București, colaborator al Cenaclului 

Literar ing al AGIR – Asociația Generală a 

Inginerilor din România, cu creații proprii și 

lansări de cărți.  
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Colaborări la reviste:  

 

- Revista Poliția Română;  

- Revista Pentru Patrie;  

- Revista Contemporanul;   

- Almanahul Revistei Pentru Patrie;  

- Revista Sud;  

- Revista Bogdania, Focșani;  

- Revista Independența Română- 

Independența prin cultură;  

- Revista Crinul Satelor;  

- Revista Fundației Culturale Apollon, 

Urziceni ș.a.  

 

 

Cărți publicate:  

 

- Focul Pământului, proză pentru copii, 

Editura Ion Creangă, București, 1986;  

- Prințul năzuros, proză pentru copii, 

Editura Făt Frumos, București, 1988;  

- Vânare de vânt, poezie, Editura Sagittariu, 

București, 1995;  

- Anotimpul iertării, poezie, Editura 

Sagittarius, București, 1997;  

- Amară dulce răstignire, poezie, Editura 

Sagittarius, București, 1997;  

- Țara lui Talmeș-Balmeș, proză pentru 

copii, Editura Sagittarius, București, 1998;  

- Clipa Singurătății, poezie, Editura 

Sagittarius, București, 1998;  

- Remember Ioan Tecșa, Editura 

Perpessicius, București, 2001;  

- Capricii, poezie, Editura Perpessicius, 

București, 2001;  

- Farmecul luminii-itinerar critic anual, 

Editura Sava, Craiova, 2005;  

- Confesiunile unui terorist, proză polițistă, 

Editura Făt-Frumos, București, 2005;  

- Toma Caragiu - Magicianul, Editura 

Coresi, București, 2006;  

- Femeie, fluture de floare, poezie, Editura 

Arvin Press, București, 2005;  

- Răsfrângeri lirice”, poezie, Editura Arvin 

Press, București, 2008;  

- Centenarul insomniilor, poezie, Editura 

Arefeana, București, 2009;   

- Cuvintele veșmânt pentru marea trecere,   

evocări, Editura Rawexcoms, București, 

2016; Editura Orizonturi, București, 2016;  

- Sfinte firi vizionare, monografie literar-

istorică, dedicată fraților eroi Constantin 

T. Stoika, Cezar Al. Stoika și Titus T. 

Stoika, temeiul moral al înființării în 

ianuarie 2011 a Fundației Literar-istorice 

Stoika care editează revista Independența 

Română, Editura Laurent, București 2014; 

- Cartea vieții mele, proză scurtă, Editura 

Paul Editions, București, 2019.  

 

 

Premii și diplome: 

 

- Diplmă de excelență pentru întreaga 

activitate în domeniul culturii, Academia 

Dacoromană, 2013; 

- Diploma Nichita Stănescu, Societatea 

Culturală APOLLON, 2015; 

- Premiul Opera Omnia. Literatură pentru 

copii și tineret, Uniunea Scriitorilor din 

România, Filiala pentru copii și tineret, 

2018. 

 

Referințe în lucrările altor autori: 

  

- Dumitrescu Aurelian Titu, Domnul cu catrenele, 

în volumul Scrisori către părintele Niculae;   

- Opriș Tudor, Gând de întâmpinare, în volumul 

Clipa Singurătății, 1998;  

- Constantin Niculae, Cuvânt de întâmpinare, în 

volumul Remember Ioan Tecșa, 2001;  

- Dumitrescu Aurelian Titu, O mașinărie 

renascentistă, în Revista Pentru patrie nr. 1, 

2003, p.29.  

 

  

Referințe critice: 

 

Depre poetul Geo Călugăru și poezia lui. Puțini 

oameni au disponibilitatea de a-și sluji semenii, 

prin uneltele de care dispun, dăruindu-și din 

timpul și energia lor celorlalți, fie spre a-i 

încuraja, acolo unde este cazul, fie a le oferi un 

feedback, de care nu puțini țin cont în eforturile 

lor de a se perfecționa. Un astfel de om este și dl. 

prof. Geo Călugăru, autor de poezie, de proză, 

literatură pentru copii etc., care, poate, lăsându-

și mai la urmă propria creație, își dedică o mare 
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parte din timp cărților celorlalți, moderând 

întâlniri, conducând Cenaclul Octavian Goga de 

la Clubul J. L. Calderon din sectorul 2, 

beneficiind de experiența Cenaclului Ioan Tecșa, 

pe al cărui mentor nu l-a uitat dedicându-i cartea 

Remember Ioan Tecșa (2001).  

(Victoria Milescu, poet, membru al Uniunii 

Scriitorilor din România)  

 

În aceste momente, când cultura este distrusă 

sistematic, când se pierd toate bunele maniere ale 

societății față de creatori, când nimic din artă nu 

mai poate fi stimabil, a întâlni un om ca Geo 

Călugăru este un eveniment. 

… Disponibilitatea nelimitată a lui Geo Călugăru 

pentru existența ca risc moral asumat ne-a făcut 

prieteni atât de buni, încât iau asupra mea cei 

șaizeci și unu de ani ai săi, dorindu-i o viață 

lungă și fericită. 

(Aurelian Titu Dumitrescu, scriitor, în O 

mașinărie renascentistă) 

 

Poetul Geo Călugăru rămâne un îndrăgostit de 

locurile natale, de satul pitoresc, de puritatea 

vieții meditative închinate contemplației naturii și 

prețuirii nobilelor afecte. Rămâne un maestru 

versificator al nobilelor simțăminte omenești, 

prezentate într-o formă plină de alese mlădieri 

verbale și de o rară măreție spirituală.  

(prof. Dan Smântânescu, fost secretar particular 

al lui Nicolae Iorga) 

 

Geo Călugăru, mai ales clasicizant, curajos și 

îndemânatic mânuitor al verbului metric, într-o 

vreme când formele se dizolvă, marginile se 

tocesc, este un rapsod de tip eminescian dar care 

duce mai departe și cu tandre sclipiri moderne o 

moștenire scumpă românilor. 

(Prof. Tudor Opriș, în Gând de întâmpinare din 

volumul Clipa singutătății) 

 

… Poetul Geo Călugăru a scris cartea Remember 

Ioan Tecșa cu inima, carte ce, de altfel, nici nu 

poate fi citită decât cu inima. E scrisă cu același 

inegalabil sentiment al prieteniei și filele ei nu se 

pot parcurge fără o lacrimă în colțul ochilor. Nici 

fără deschiderea dată de lipsa orgoliilor, a 

patimii ambițiilor, de atât de prețiosul altruism. 

(Dumitru Dumitrică, despre Ioan Tecșa o voce 

distinctă în cultura românească) 

Mic de statură, poate cel mai scund dintre 

scriitorii pe care-i are Uniunea de profil, acest 

spiriduș nu este, cum greșit s-ar putea crede, un 

clown al vieții noastre cultural, ci mai degrabă un 

ins plin de jovialitate, mereu zâmbitor (odată 

avea u surâs în colțul buzeor chiar când îmi 

spunea că îl chinuie niște dureri la coloană și 

pleacă într-o stațiune să se amelioreze) și 

curtenitor, politicos până peste poate, înțelegător 

chiar cu mulți grafomani și veleitari care-l 

“onorează” cu prezența lor la un cenaclu literar 

pe care-l conduce, Geo Călugăru îmi pare a fi 

unul dintre puținii inșipe care cred că nu te-ai 

putea supăra niciodată pentru că nu-ți dă prilejul. 

(Florentin Popescu, “Mititelul” cu suflet mare: 

Geo Călugaru, în volumul Noi portrete în peniță, 

București, 2010) 

 

… Eu îl știu din junețe. A mea. Era pitorescul și 

proletcultistul staroste al Cenaclului literar “N. 

Bălcescu” al Casei de cultură a M.I. și mai 

marele Bibliotecii acelui așezământ cultural. 

Lansator de talente, CTC-ist de creație literară, 

trăgator de concluzii “domnul Geo” a înaintat 

discret, dar oltenește. Și când l-am avut (l-am 

luat) în subordine ca redactor la “Pentru Patrie”, 

unde a continuat osârdia social-culturală, 

voluntar-culturală. De fapt, era abonatul tuturor 

activităților (de obicei în week-end) la care nu 

puteam merge: lansări, aniversări, vernisaje, 

slujbe, comemorări, inaugurări, simpozioane, 

cateheze, spectacole, întâlniri. Pe scena, în 

public, la microfon nu are trac. Nici rețineri, își 

dă cu presupusul, laudă, lansează, elogiază și-

ncheie cu câte un catren sau cronică rimată. 

Dacă lipsește un V.I.P. la o activitate, Geo e 

imediat înlocuitorul, reprezentantul, trimisul, 

mandatatul. 

(Nicolae Rotaru, Inlocuitorul, în volumul 

Mirabile dictu. 101 nemuritori, Editura Detectiv, 

București, 2005) 

 

Geo Călugăru este un pasionat evocator de mari 

personalități în “Sfinte firi vizionare” ca și în 

“Cuvintele – veșmânt pentru marea trecere” în 

care se referă la mari personalități precum: Toma 

Caragiu, Amza Pellea, Mircea Eliade – oameni 

care după opinia regretatului maestro Radu 

Beligan “n-ar trebui să moară niciodata”.  
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… Geo era ceea ce a rămas până azi: un scriitor 

harnic, inimos, foarte active, generos, pentru care 

prietenia e o valoare supremă – sugestiv ceea ce 

a scris el despre Dumitru Dumitrică și acesta 

despre el, ceea ce a scris despre Geo, admirabil, 

poeta Victoria Milescu. 

… Într-o vreme cu multă lume și puțini oameni, 

cel ce va căuta un om adevărat, de omenie și 

acțiune, îl va găsi aici, acum printre noi pe cel pe 

care îl aniversăm la 75 de ani. E Geo Călugaru, 

omul vremii noastre fiind mai longeviv decât, să 

zicem, cel din Ev Mediu și Renaștere. 

(Prof. Ion Dodu Bălan, scriitor) 

 

Din fiecare pagină a lui Geo Călugaru 

desprindem atâta emoție și dragoste față de 

cuvântul scris sub formă artistic încât rămâi 

impresionat de marea putere de creație a acestui 

scriitor modest și harnic. Geo Călugăru este un 

binefăcător, atât prin exprimarea liberă, în cadrul 

unor ședințe culturale, când se referă la o carte 

nou apărută, cât și prin gânduri adunate între 

coperțile unui volum de sinteza. El este un 

cronicar de lumină al celor care i s-au adresat cu 

încredere, iar pe cei care au avut cu adevărat har 

i-a scos din anonimat, așezându-i cu încredere în 

rândul scriitorilor adevărați. 

(Ion C. Ștefan, Un cronicar de lumină, despre 

volumul Cuvintele – veșmânt pentru marea 

trecere) 

 

Geo Călugăru este unul dintre cei mai bine 

intenționați reprezentanți ai peisajului literar 

contemporan, dispus să facă mari eforturi pentru 

evocarea valorilor trecutului și promovarea 

noilor veniți în acestă tumultuoasă lume. Nu 

vorbește niciodată nefundamentat și, lucru mai 

rar întâlnit astăzi, nu se pronunță asupra unei 

lucrări pe care n-a citit-o.  

Încrederea în forța de muncă și corectitudinea lui 

Geo Călugăru, m-a condus decizia la a-l propune 

să coordoneze Proiectul Scriitori din Generația 

2000, inițiativă la care nu s-a încumetat având în 

vedere complexitatea lucrării care presupune 

utilizarea mijloacelor electronice de comunicare 

pe care le utilizează mai puțin. 

Dovezile devotementului său cultural au, uneori, 

și o parte mai puțin agreată de cei prezenți la 

cenaclurile coordinate de el, având tendința de a 

le transforma ad-hoc în adevărate simpozioane, 

prin citirea unor ample materiale, minuțios 

pregătite anterior, foarte interesante de altfel, dar 

care ar fi putut fi citite de auditoriu în extenso în 

revistele care le publicau ulterior, lăsând loc și 

unor dezbateri pe tema respectivă. Lunga 

activitate de coordonotar de cenaclu nu a reușit 

să-l facă să renunțe la acest obicei. 

(Nicolae Vasile, coordonator Cenaclul Literar 

ing) 

 

 

Extrase din operă:  

 

Amara-dulce răstignire 

 

Amara-dulce răstignire 

Pe crucea verbului a fi 

Să intri-n cartea de citire 

A neamului, ce te-o iubi. 

Amara-dulce răstignire 

Limba sfântă de la mamă 

Cum e a codrului foșnire, 

Ce, la umbra lui te cheamă, 

Amara-dulce răstignire 

Pe care mi-o doresc mereu, 

Între cuvinte- ncărunțire, 

Blestem, ce l-am ales și eu; 

Să las în urmă, în cuvinte, 

Din dulce amara-dulce răstignire, 

Ceva spre aducere aminte 

Păstrat în cartea de citire. 

 

Dor de Amza Pellea 

(acrostih) 

 

A trecut peste un sfert de veac. 

Mi-e dor de tine, Amza, și nu știu 

Zădărniciei vieții, niciun leac. 

Azi, făra tine, mi-e frig și pustiu. 

 

Până la tine-n orasul Băilești 

E timp destul pentru o rugăciune… 

Luminează gutuile-n ferești, 

La Băilești, umorul nu apune, 

E ca și tine, al locului, acasă, 

A crescut ca iarba și e bun de coasă. 

 

A mai căzut o stea 

(acrostih) 

Și-a mai căzut o stea din cer, 
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Tăindu-mi respirația, deodată. 

E firesc, când geniile-ți pier- 

Făr-a le mai întâlni vreodată. 

A fi sau a nu fi, stare de risc- 

N-a ocolit-o-n scurta-i viață 

 

Iar dac-a suit acolo-n pisc, 

O merită, căci a ajuns prin față. 

Rămâne, sigur, lumea mai săracă 

Dacă, Dumnezeu ne-o dijmuiește, 

Aproape săptămânal din ea ne pleacă 

Câte o lumină și se nemurește. 

Hotărât lucru; e sfârșitul lumii- 

E-n derivă timpul. Se grăbește … 

 

 

Timp 

 

Timp pentru boală și nervi, 

Timp destul să înnebunim, 

Timp să fim altora servi, 

Și atât de puțin să iubim. 

 

Timp pentru arme și moarte, 

Timp ca-n curând să nu fim, 

Timp apucat zdravăn de toarte 

Și atât de puțin să iubim. 

 

Timp pentru lustrul minciunii, 

Timp de care-aproape nu știm, 

Timp pentru contemplarea genunii 

Și atât de puțin să iubim. 

 

Timp pentru tăcere și rugă, 

Timp pentru timp risipim, 

Timp pentru timpul de fugă 

Și atât de puțin să iubim. 

 

Timp pentru nevăzuta rană, 

Timp în uitare s-o știm, 

Timp pentru aspra dojană 

Și atât de puțin să iubim. 

 

Timp pentru a face de toate, 

Timp să învățăm să murim, 

Timp, cât timpul se poate  

Și atât de puțin să iubim. 

 

Profil de autor realizat de Nicolae VASILE 

 

Pastila de limba română 
  

Beatrice Kiseleff 

 

 Cultivarea limbii. Cum scriem, cum vorbim? 

  

          Această rubrică este inaugurată în intenția 

de a contribui la o exprimare  corectă, logică, în 

conformitate cu gramatica limbii române, pentru 

păstrarea frumuseții acestei limbi „ca un fagure de 

miere”, după cum spunea poetul.  

          Oricum, nu voi face atac la persoană,  eu 

urmăresc doar eliminarea, pe cât este posibil, a 

greșelilor și nu mustrarea sau insultarea celor care 

greșesc. Din păcate, de greșeli impardonabile, 

care dau dovadă de necunoașterea regulilor limbii 

române, nu se fac vinovați numai ignoranții ci 

chiar profesori de limba română,  care au predat 

zeci de ani la licee de prestigiu, și scriitori, 

membri ai Uniunii Scriitorilor, păcătuiesc, negru 

pe alb, în romane publicate acum, în epoca 

postRevoluționară, dovedind că nu cunosc 

regulile elementare, ale gramaticii limbii române, 

enunțate în orice dicționar de specialitate, cum ar 

fi: adverbul/ conjuncția  decât care se folosește 

numai în propoziții negative, regulă consemnată 

în Dicționarul enciclopedic ilustrat„Cartea 

Românească”, al lui Candrea și Adamescu, din, 

1931, unde citim:   

„ Decît conj. ( la punctul 2) Precedat de verb la 

forma negativă, numai: n-am decât ( = am 

numai)...”  Iar în Dicționarul  limbii române 

moderne, al Academiei RPR din 1958: „DECÎT¹ 

adv.( cu sens restrictiv, după un verb la forma 

negativă, corespunzând lui „numai” dintr-o 

propoziție afirmativă) Vagoanele nu circulă decât 

cu  perdelele trase.”  

          Asemenea greșeli urmează să semnalez în 

numerele viitoare, în această Pastilă, cu exemple 

din toate mijloacele de culturalizare și educare, 

explicându-le cu citate din dicționare, pentru a fi 

clar pentru tot românul, cum trebuie să fie vorbită 

dulcea limbă românească.  
          Și acum, în preambul, câteva exemple de 

exprimări inadecvate, ilogice  sau abuzive, uneori 

comice, din mass-media: 

         E suficient să deschizi televizorul sau 

radioul ca urechile să-ți fie ultragiate cu tot felul 

de exprimări inadecvate, de la dezacorduri 

flagrante, la formulări greșite sau ilogice absolut 
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inexplicabile, care-ți zgârie urechea, și te face, 

involuntar, să deplângi soarta bietei  limbi 

române, dulcea limbă românească, după cum 

aprecia poetul, abundând în vocale și în sinonime 

care pot imprima cele mai mici nuanțe unui 

cuvânt; limbă la a cărei claritate și frumusețe au 

contribuit atâția oameni, ca să nu amintim decât 

de Eminescu și Maiorescu,  dar nenumărați alții 

după ei, au migălit cu dragoste, de-a lungul 

vremii, la înfrumusețarea, muzicalitatea și 

îmbinarea  logică  a ideilor. 

           Voi încerca să dau câteva exemple, mai cu 

seamă în ceea ce privește abuzul de folosire a 

cuvintelor străine, precum și de formulări greșite 

sau ilogice: 

            Nu mai mergem la târguit, facem 

shopping; iar magazinele poartă numele de  

Market (mini- sau super- marketurile abundă); ce 

băcănie, alimenară  - astea-s retro! Mergem la 

Fast-food să mâncăm cheeseburger. Nu mai luăm 

mic-dejunul ci servim breafast-ul.  

          Dar, hai să vedem cum stăm cu 

televiziunea, principala mass-media care impune 

moda, atitudinea față de neologisme,  aplicarea 

corectă a regulilor gramaticale. Cum răspunde 

televiziunea la aceste deziderate: la televizor 

urmărim:  Prime Time News, Talk-show-rile, 

Breaking News, sau prestația fetei aceleia drăguțe 

care ne zice unde să dăm Check-in (deci nu mai 

consultăm programele sau lista de distracții)...             

          Am urmărit în ultima vreme și câteva 

reclame, nu numai că folosesc termeni incorecți 

dar sunt unele chiar ilogice, te întrebi cum poate 

cineva să conceapă asemenea inepții și culmea, să 

mai fie și plătit pentru asta! Voi da doar câteva 

exemple: Cineva se laudă că a câștigat la 

Provident  și ne spune că putem câștiga și noi, 

zice dânsul: puteți câștiga 10 combine frigorifice, 

20 de televizoare... Ei! ce părere aveți? 

Bineînțeles că este vorba de unu din cele zece sau 

din cele douăzeci de obiecte dar, așa cum se 

exprimă, impropriu, reiese că le câștigi pe toate, 

nu?  Asta-i o dovadă de exprimare incorectă. O 

altă reclamă din  domeniul sănătății, absolut 

aberantă, te face să pufnești în râs, auziți și 

dumneavoastră, cică: în clinicile noastre 120 de 

femei vin în fiecare zi să facă avort; extraordinar 

fenomen, vă dați seama de ce natalitate stiințifico-

fantastică am beneficia dacă o femeie ar putea 

avorta câte un făt în fiecare zi? Asta zic și eu 

performanță, ca în basme, creștea într-o zi cât alții 

într-un an. Bineînțeles, vrea să spună că în fiecare 

zi, se prezintă  solicitând o întrerupere de sarcină, 

circa 120 de femei (diferite, nu aceleași cum se 

înțelegea din formularea dinainte). O altă perlă: la 

reclama făcută unui autoturism, pe ecran apare un 

bărbat la volanul unei mașini, care face diverse 

viraje, se joacă șofând, și, din off se aude o voce 

de copil până în cinci ani, care spune: Am 31 de 

ani, sunt soț, sunt manager/.../. Peste două ore 

am cea mai importantă întâlnire din viața mea 

dar, înainte de toate, am program de joacă! 
(adică glăsciorul acela, vrea să zică persoana care 

a conceput reclama, este gândul ghiduș al 

copilului din mintea conducătorului auto! Oricum, 

este sinistru, chiar și așa, ce om serios gândește 

astfel cu două ore înainte de cea mai importantă 

întâlnire din viață?) 

Va urma 

 

Victor RAVINI (Franţa) 

  

Avangarda literară din Occident  

și folclorul românesc 

 

       Tocmai căzuse regimul de la București. Eram 

în Suedia de patru ani. Nu avusesem când să 

urmăresc la televizor împușcăturile, pentru că 

dimineața urmam liceul la rând cu puștimea 

veselă. După-amiaza îmi făceam temele pentru 

acasă, ceea ce n-am făcut niciodată în liceu, la 

Caracal. Noaptea munceam la banda de montaj la 

Volvo, iar în weekend făceam ore suplimentare, 

întrucât mi le plăteau dublu. Dar nu numai de asta 

mă simțeam mai bine la muncă decât acasă — 

defect ereditar ce se manifestă și la alți români, 

dar nu chiar la toți. Pe 4 ianuarie 1990, seara, 

când să plec la fabrică, hop! în ușă un necunoscut, 

îmbrăcat în gri. Bine că nu era îmbrăcat în negru. 

S-a prezentat: Arne Ruth. Nu mai auzisem de 

numele acela. Am văzut că el a rămas mirat, 
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văzând că eu n-am rămas mirat. Cică se ducea pe 

continent și făcuse un ocol, ca să mă întrebe ceva:  

— „Hur kan du förklara... Cum poți tu să explici 

acest fenomen, că românii dintr-odată s-au 

aruncat în marea bătălie a modernismului din 

literatura și arta Europei, lăsând în istoria 

literaturii, artei și a dezvoltării ideilor o mulțime 

de nume celebre, când până atunci nimeni nu mai 

auzise de vreun român care să fi dialogat de la 

egal la egal cu marile personalități ale culturii 

occidentale?”  

M-am uitat bine la el. Cine putea fi? A continuat: 

„De unde această explozie de vitalitate și bogăție 

de idei neașteptate, cu dadaismul, absurdismul și 

atâtea -isme, ba chiar au devenit vârful de lance al 

revoluției literare și artistice, au creat un fenomen 

cultural nou, care a fost numit avangarda 

română?” Și mi-a enumerat nume pe care noi le 

știm cu toții, ba chiar și nume pe care nu toți 

românii le știu.  

Cine era ăsta care mă întreba pe mine așa ceva? Și 

cine eram eu să mă întrebe tocmai pe mine? De 

unde să știu eu ce să-i răspund? Nu mă gândisem 

niciodată la asta și nici acum nu știu ce să răspund 

la așa întrebare. Dumneavoastră, stimați cititori, 

ce răspuns i-ați fi dat în locul meu?  

În momentul acela nu aveam pe cine să întreb, așa 

că am încercat să ies din încurcătură cu o 

improvizație de moment. Am mirosit din întrebare 

încotro bătea dumnealui, așa că i-am răspuns pe 

loc și pe negândite, desigur bâiguind fraze mai 

dezordonate și mai prost închegate chiar și decât 

aici, unde barim scriu pe limba maternă. Stăteam 

în ușă, eu dădeam să plec la muncă, el dădea să 

intre la taifas. Deci asta nu e o stenogramă, ci o 

reconstituire:  

— „Noi, românii, n-am privit niciodată acest 

fenomen ca un fenomen, ci ca un lucru firesc, de 

care nu ne-am mirat. Fiindcă românii au devenit o 

forță culturală călăuzitoare în lumea ortodoxă, 

încă de la căderea Constantinopolului.”  

M-a întrerupt spunând că România e „Bizanț 

après Bizanț”. Am înclinat din cap afirmativ și 

am continuat: „Au mai fost români de anvergură 

europeană, care au intrat în sfera valorilor 

universale, dar au scris în latină sau în alte limbi 

străine și s-au făcut cunoscuți ca cetățeni ai 

Europei, nu ca români. Edward Gibbon se sprijină 

adesea pe Dimitrie Cantemir.” Nu știa, deci uitase 

ce citise în notele de subsol de la Gibbon sau nici 

nu l-o fi citit. Nu știa nici că Nicolae Milescu 

Spătarul scrisese la Stockholm în 1666 o lucrare 

în latină despre janseniști, pe care o începuse la 

Paris, la cererea lui Ludovic XIV. Venise în 

Suedia ca ambasador al patriarhului din Ierusalim, 

cu care fusese coleg de studii. La Moscova, 

ambasador al aceluiași patriarh, a fost oprit ca 

dascăl al viitorului țar și trimis ca ambasador la 

Pekin. Milescu era un intelectual pe meridianele 

Eurasiei, de la Oceanul Atlantic la Oceanul 

Pacific. Nu știa că Milescu și Dimitrie Cantemir 

erau autorii spirituali ai modernizării și 

occidentalizării Rusiei sub Petru cel Mare. Unul l-

a educat, iar celălalt a preluat ștafeta și l-a sfătuit. 

Educatorul și consilierul, ambii români, cât și 

fiica lui Cantemir, stau în spatele țarului care a 

adus Rusia, cât de cât, oareșicum în rândul țărilor 

civilizate. Antioh Cantemir [Kantemir, în Cassel’s 

Encyclopedia of Literature, London 1953, pag 

1099], aristocrat român cu educație franceză, e 

recunoscut de ruși și de enciclopedie ca primul 

poet din literatura rusă modernă. Antioh a fost 

primul ambasador al Rusiei la Londra și la Paris, a 

deschis Rusiei fereastra spre Franța și spre 

modernizarea culturii.  

Văzându-l că asculta cu ochii căscați de mirare, i-

am mai spus că la români activitatea aproape 

apostolică, de permanentă modernizare și 

deschidere spre înnoiri în cultură, în cele mai mari 

orașe din Europa, ca Moscova și Paris, face parte 

din tradiția și menirea noastră istorică. Acești trei 

români, care au întors fața Moscovei spre Apus, 

nu l-au impresionat pe misteriosul meu 

interlocutor. Îi considera niște copii cuminți. Voia 

să știe cum era cu cei doi copii rebeli, Tristan 

Tzara și Marcel Iancu.  

— „Da, am răspuns eu, erau doi studenți rebeli, 

care se refugiaseră în Elveția de frica războiului. 

Erau nonbeligeranți, iar pe atunci asta era rău 

văzut. Studenția la ei era un pretext ca să le 

trimită bani de acasă, pe când ei își făceau veacul 

la Cabaré Voltaire. Însă avangarda culturală 

română nu începe în 1916 la Zurich cu zurbagii 

dadaiștii, ci începuse deja la Paris, cu un virtuos 

ca Enescu, devenit celebru în Franța cu Poema 

română în 1898, la vârsta de 16 ani. Fusese 

remarcat și la curtea de la Viena de către 

împăratul Franz Joseph, când avea zece ani. 

Avangarda culturală română nu începe cu cei doi 

copii rebeli, ci cu un copil minune. Avangarda 
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noastră începe și cu românca de viță veche Anna 

de Noailles, ce se impune la Paris cu volumele ei 

de poezii din 1901 și 1902. Simultan, Enescu avea 

succese răsunătoare la Paris cu Rapsodiile române 

(din aceiași ani 1901 și 1902). Pe atunci, cei doi 

dadaiști se jucau cu ce aveau, în țărână. Ei au 

debutat pe românește în 1912, ca simboliști, la 

București. N-au speriat pe nimeni în țară, așa că s-

au dus să sperie Occidentul. În centrul vieții 

mondene și literare din Paris deja străluceau 

celebrități românești. L’Abbé Mugnier nu mai 

tăcea prin saloanele literare cele mai selecte din 

Paris, în anii 1911 - 1914, despre ceea ce scria 

Martha Bibescu. Dadaiștii vin mai târziu și se fac 

auziți nu la Paris, unde era centrul mondial al 

culturii, ci la Zurich, un mic oraș al băncilor, dar 

nu și al literaturii. Erau teribiliști, făceau pe 

deștepții, se mirau cu ce să mai șocheze lumea, 

care îi privea de sus în jos. La douăzeci de ani, 

niște bieți fomiști cu bani puțini în cafenea, s-au 

apucat să critice principiile valorice consacrate, 

ale celor cu bani mulți. Este arhetipala revoltă a 

băieților împotriva autorității paternale, zgârcită la 

bani. Societatea elvețiană îi îngrădea cu bariere de 

limbă și de cultură, așa că ei s-au apucat să spargă 

toate barierele lingvistice și culturale, la 

dimensiunile Europei beligerante. Însă n-au fost 

consecvenți cu propria lor teorie dadaistă. Se 

lăudau cu poezii compuse prin a așeza alături 

cuvinte luate la întâmplare din pălărie. Mințeau. 

Au ales cu grijă combinații de cuvinte, bine 

potrivite ca să șocheze și să trezească asociații de 

idei telegrafice, de revoltă împotriva societății 

burgheze. A, nu. Nu cred că erau destructiviști. 

Exclus. Erau simple contestări, puneau sub 

semnul întrebării întreaga civilizație europeană, 

care ne decepționase cu atâta vărsare de sânge. 

Inovația lor tehnică era ceva nou numai pentru 

vestul Europei. Același procedeu fusese folosit de 

Caragiale în schița La Moși, pe când ei nici nu se 

născuseră. Iar Caragiale se juca, fiindcă știa 

artificiul încă de la jocurile din copilărie și se 

adresa unui public care cunoștea regula jocului, 

așa că nimeni nu ridica din sprânceană ca la ceva 

nou. Era o tehnică literară veche, de la marginea 

folclorului. Folclorul nu poate fi destructivist. 

Tristan Tzara l-a găsit de fraier pe Lenin, care 

locuia pe aceeași stradă Spiegelgasse, unde era 

cabaretul Voltaire. Lenin a băgat nasul să vadă ce 

era cu gălăgia de la cabaret, iar Tzara i-a făcut 

capul mare. Lenin nu și-a dat seama că avea de a 

face cu un pișicher, ci l-a crezut revoluționar de 

aceeași teapă cu el. Tzara i-a spus că Dada venea 

din repetarea adverbului afirmativ în limba rusă, 

identic cu cel din română, unde dublat înseamnă 

negație, îndoială. Mințea, cum îi mințise pe toți că 

ar fi venit dintr-un dicționar francez, de la o 

jucărie pentru copii. Dadaiștii înșiși se jucau. Nu 

i-a spus că venea de la Sf. Dada, din calendarul 

bisericii române, sfântul ce patrona ziua când se 

născuse el, Tristan Tzara. El nu era ortodox, dar 

era și mai credincios calendarului bisericesc, 

decât popa ortodox. L-a păcălit pe Lenin să țină 

un fel de reprezentație dadaistă, îmbrăcat în cutii 

de cartoane colorate, cu perucă și cu pseudonim, 

ca să nu-l repereze agenții poliției secrete 

elvețiene, unde era înregistrat ca psihopat 

periculos. Și totodată ca să își bată joc de Lenin. 

L-a păcălit și mai rău, punându-i în mână 

programul ideologic al dadaismului, pe care 

nătărăul l-a aplicat drept program al revoluției 

rusești și al bolșevismului. Dadaiștii ziceau doar 

așa, în glumă, cam cum ar veni: „Moarte culturii! 

Moarte bogătașilor! Moarte societății burgheze!”, 

ca să sperie barmanul și clientela lui mic-

burgheză sau burghezuțele din cartier. Însă marele  

Lenin, care pe atunci era mic, avea tărâțe în cap, 

nu și-a dat seama că dadaiștii erau niște copii 

zburdalnici. Iar ei nu și-au dat seama că se jucau 

cu focul. Lenin a luat programul lor în serios și l-a 

aplicat fără să glumească, paragraf cu paragraf, 

punct cu punct. Dadaiștii una ziceau, alta 

gândeau, după cum este una din speciile cele mai 

rafinate și mai șirete ale umorului la țăranii 

români. Pe când Lenin nu avea pic de umor și n-a 

priceput jocul lor. S-au l-a priceput cum l-a dus 

capul. Tristan Tzara s-a abținut să nu râdă când i-a 

jucat lui Lenin farsa. Apoi i-a povestit lui 

Salvador Dali cum l-a păcălit pe Lenin. Dali nu s-

a putut abține și a divulgat dadaismul revoluției 

lui Lenin într-unul din tablourile sale ambigue [pe 

Internet Dali Lenin]. Tristan Tzara doar a vrut să-

și bată joc de Lenin și nu s-a așteptat că nătăflețul 

va aplica aiurelile dadaiste, cu consecvența lui 

Păcală, care știm că trage ușa după el de-

adevăratelea, după cum i-a zis popa. Lenin a 

transformat farsa dadaistă într-o farsă trasă 

întregii omeniri. Revoluția rusă a fost cea mai 

mare farsă dintre toate revoluțiile, care toate au 

fost doar farse aranjate de niște șmecheri anonimi, 
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ce au tras sforile și profiturile. Tzara nu s-ar fi 

așteptat la așa ceva de la un pârlit și un nespălat, 

cum era Lenin la Zurich, unde făcea foamea și nu 

mai știa cum să-și plătească chiria. Aș zice că cel 

mai mare spectacol dadaist pus la cale de Tristan 

Tzara a fost nu ce organiza el la Cabaré Voltaire, 

ci scenariul pentru Revoluția rusă și comunismul 

sovietic. Stalin a dirijat partea a doua a 

spectacolului dadaist, început de Lenin, cu foaia 

de drum primită la cabaretul glumeților. Tristan 

Tzara, Marcel Iancu, Eugen Ionesco și toți ceilalți 

avangardiști nu au inventat nimic nou. Au găsit 

totul pe de-a gata, deja spus în creațiile populare 

orale, în Caragiale și la alți înaintași, necunoscuți 

în afara țării. Ionesco a dezvoltat formula 

dialogului absurd din folclorul marginal: „— 

Bună ziua, mătușă! /— Lapte am în găletușă. / — 

Mătușică, ori ești surdă? / — N-are muica urdă.” 

Destructiviștii structuraliști, sau cum or mai fi, își 

neagă rădăcinile folclorice, dar au plecat de la 

cântece ca acesta: „Merg pe gard, de drum mă țin, 

niciun latră nu mă câine, niciun ’punge nu mă 

bou.” Dadaiștii și toți moderniștii din avangarda 

română s-au inspirat din folclor și n-au inventat 

nimic nou pentru români, ci nou numai pentru 

occidentali. Tot ce au spus moderniștii era deja 

spus în literatura orală a românilor, de la 

contemporanii perechii de Gânditori de la 

Hamangia încoace. «Totul e spus și venim prea 

târziu după mai mult de șapte mii de ani de când 

există oameni care gândesc.» I-am zis asta 

suedezului în franceză: Tout est dit et l’on vient 

trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a 

des hommes qui pensent și am făcut un gest de 

așteptare, ca să îmi răspundă. Și mi-a răspuns: „La 

Bruyère.” Am încuviințat și am adăugat: „Ce s-a 

mai inventat de la La Bruyère încoace, în afară de 

stilou și de bomba atomică? Ceva nou în 

literatură? Nimic nou pe frontul literaturii, nici 

chiar bancurile cu Bulă sau cu Radio Erevan. 

Radio răspunde că tangoul a fost inventat de 

genialul Lenin în geniala sa operă Un pas înainte, 

doi pași înapoi. Bancul acesta, ca și titlul și 

conținutul cărții lui Lenin, este o adaptare după o 

situație reală, mai veche:  

Tzara l-a sfătuit pe Lenin să aplice în strategia 

revoluției tactica cu pașii din tangou, doi pași 

înainte, unul înapoi. 

Lui Lenin i-a plăcut ideea, dar era beat și a 

încurcat pașii.”  

Interlocutorul a schimbat placa și m-a atacat din 

altă parte. A zis că avangardiștii români nu s-au 

inspirat din folclorul românesc, ci din folclorul 

altor popoare, ca Brâncuși din arta africană. Am 

zâmbit: „Atâta i-a dus mintea pe francezi, să vadă 

în Brâncuși arta din coloniile lor, pentru că 

altceva nu mai știau. De la care alte popoare s-a 

inspirat Enescu în Rapsodiile române?” În loc de 

răspuns, a zis că țăranii români erau proști, 

analfabeți, nu puteau crea nimic, își legau caii de 

Coloana Infinitului, pentru că nu pricepeau nimic. 

I-am răspuns că „într-adevăr își legau caii acolo. 

Însă țăranii gorjeni pricepeau totul și vedeau în 

Coloana lui Brâncuși stâlpul cerului, din satul lor, 

unde își legau caii și îi băteau să alerge roată, ca 

să nu se oprească soarele din mersul lui pe cer. 

Legându-și caii de coloana lui Brâncuși, țăranii 

făceau o liturghie pre-creștină, de taină cosmică, 

pe care puțini știau cum să o înțeleagă. Țăranii 

veniți la târg recunoșteau Coloana din Târgu-Jiu 

ca fiind ceva al lor. Își legau caii acolo nu din 

impietate, ci din afinitate. Coloana Nesfârșită era 

pentru țărani un arhetip... arhicunoscut. Dacă 

inspirația lui Brâncuși ar fi fost de origine 

africană, hinduistă sau cum ar vrea unii, atunci 

țăranilor nu li s-ar mai fi părut familiară și s-ar fi 

ferit de Coloana lui ca de ceva străin și impropriu 

pentru a lega caii acolo. Țăranii nu erau proști, ci 

erau mai cu cap și cu mai mult bun simț artistic 

decât criticii de artă occidentali. Brâncuși s-a 

putut desprinde de Rodin dar nu s-a putut 

desprinde de ceea ce știa el din copilărie, din satul 

lui. Și nu este sigur dacă a putut vreodată să 

întreacă arta populară strămoșească. A elaborat 

selecțiuni și a șlefuit cu glaspapir ceea ce de mii 

de ani se făcea cu barda și fără glaspapir. Chiar 

dacă țăranii n-aveau ochelari, n-aveau metru și 

lucrau ochiometric la repezeală, iar creațiile lor 

erau uneori grunjuroase, erau întotdeauna perfect 

proporționate și armonioase, cu liniile bine croite. 

Însă obiectele ieșite din mâna lor erau mai 

complexe. Pentru că pe lângă forma estetică 

redusă la simplitatea absolută, redusă la esențial, 

mai aveau și o funcție cotidiană practică, utilitară, 

care la Brâncuși dispare. Nu Brâncuși a inventat 

esențialismul în artă, ci țăranii la care se uita el 

cum lucrau, când era copil. Țăranii reproduceau 

ce știau ei de mii de ani. Nu Rodin i-a pus uneltele 

în mână, ci meșterii din sat, iar apoi l-au instruit 

niște profesori la București, care și ei tot din țărani 
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se trăgeau. Brâncuși a făcut să se minuneze 

Occidentul, însă meșterii anonimi români ar fi 

zâmbit cu îngăduință de moșnegi, ar fi zis că sunt 

niște năzdrăvănii fără niciun folos practic și s-ar fi 

uitat cu neîncredere la orășenii extaziați, dispuși 

să plătească prețul unei moșii, pentru ceva care 

prin sate se vedea cam pe toate gardurile. 

Brâncuși nici nu a apucat să prelucreze toate 

simbolurile din arta multimilenară de pe gardurile 

țăranilor. Ce să mai caute prin Africa?”  

Interlocutorul tot băga capul pe ușă să vadă cam 

cum era prin casă, și să își facă o idee mai 

lămuritoare despre mine. M-a întrebat de ce s-a 

spânzurat Urmuz? I-am răspuns: „De creanga 

unui copac.” A căscat ochii mari de nedumerire și 

i-am explicat că îi răspunsesem ca Mitică al lui 

Caragiale, care învățase structurile umorului de la 

gura țăranilor și târgoveților, ridicați tot din țărani. 

I-am mai spus că Urmuz nu se sinucisese, pentru 

că un nemuritor nu se poate sinucide. A vrut doar 

să denunțe moartea că este absurdă și a biruit-o, 

„cu moartea pre moarte călcând” și astfel a 

definitivat o operă suprarealistă, și aceasta tot cu 

rădăcini în folclor, pe care nimeni nu mai încearcă 

să i-o imite și nu-l mai poate depăși. Dar rămâne 

un mister pentru noi, întrucât atât folclorul cât și 

ortodoxia nu se joacă cu to be or not to be. 

Neliniștile existențiale le tratăm cu autoironie, 

persiflare și cu vin de buturugă: tu bei ori tu nu 

bei. O fi pentru suedezi un păcat să bea. Dar 

pentru români e un păcat să nu bea. Probabil că 

Urmuz n-a băut, ceea ce la noi uneori poate fi un 

păcat mortal.  

Fac o paranteză: peste câțiva ani, profesorul 

universitar de literatură universală Lars Fyhr, 

editorul cărții mele de debut în limba suedeză 

Doldahavsrullarna, zicea să ne apucăm să-l 

traducem pe Urmuz, care l-a fascinat mai mult 

decât orice din literatura mondială. Însă eu 

munceam ca să-mi ameliorez traiul și nu-mi stătea 

gândul la literatură. După cum zice un personaj 

din carte, eu pentru bani aș fi în stare de orice, 

chiar și să muncesc. 

Misteriosul meu interlocutor din ușă, nu s-a dat 

bătut și a zis că Tzara și alții s-au inspirat ca și 

Newton, Copernic, Carl von Linné sau teoria Big-

Bang din Biblie, Geneza.  

— „Mda, i-am răspuns, oamenii de știință, oricât 

s-au îndepărtat de biserică, gândirea lor a rămas 

impregnată de ideea unui Creator a-tot-știutor și 

a-tot-puternic, ceasornicar (a zis Voltaire), 

arhitect (zic francmasonii), inginer mecanic (zice 

teologia ateistă). Alt model de gândire nu aveau, 

decât atelierele meșteșugărești ce luaseră avânt cu 

revoluția burgheză contra feudalismului. Dar unde 

vezi tu (în Suedia nu se folosește pronumele de 

politețe) dadaism, absurdism, nihilism sau alte 

asemenea rătăciri și rătăcisme în Biblie? Toate 

aceste curente literare și artistice sunt teribilisme, 

sunt elaborări sofisticate ale unor tehnici literare 

din cultura orală a țăranilor români. Își trag seva, 

toate, din umorul prezent sub diferite forme în 

creațiile orale, ale generațiilor trecute de țărani 

români. Curentele astea moderniste s-au tras din 

folclor, dar nu s-au tras de tot, așa că și-au cam 

pierdut umorul. Aici intervine o problemă: au 

apărut perturbații între emisie și recepție. Emisia 

este comedie, receptată ca tragedie. Iar 

fanfaronada glumeață e luată drept mare filozofie 

serioasă. Filozofie pentru snobi și semidocți. 

Difracția recepției se vede cel mai bine la Eugen 

Ionescu, care spunea că, la piesele lui, jumătate 

din spectatori râdeau, iar jumătate plângeau.” Ca 

o paranteză, la piesele lui în Suedia, nimeni nu a 

râs. Au fost percepute ca tragedii mai tragice 

decât cele grecești sau ale lui Shakespeare și au 

fost scoase din repertoar. Pentru că pleca lumea 

de la teatru cu durere în suflet și dureri de cap. 

Actorii înșiși făceau depresiuni psihice. Suedezii 

nu văd nimic comic la Caragiale. Văd numai 

tragism zdrobitor. Cei pe care i-am rugat să-l 

traducem împreună au abandonat. Li s-a făcut rău, 

le-a provocat migrenă. La noi nu e așa, pentru că 

noi râdem de orice pe lume, chiar și de tragedii și 

de catastrofe naturale, unde nu mai e ridendo 

castigat mores. Pe străini nu îi țin balamalele cum 

ne țin pe noi. 

Arne Ruth a rămas pe gânduri, a dat din cap și a 

zis că bine. Să-i scriu un articol cu răspunsul la 

întrebarea lui despre cum se poate explica 

misterul cu avangarda română. Cât mai amplu, ca 

să aibă de unde să taie. Să-l găsească luni 

dimineață pe masă. Eram joi seara, iar eu urma să 

muncesc la Volvo până vineri dimineața, apoi să 

fiu vineri prezent la liceu. Când să-mi mai fac și 

lecțiile date de profesori pentru luni? Și cine era 

dumnealui?  

— „Ursäkta! Cu cine am avut onoarea?” 

A zâmbit cu superioară înțelegere și mi-a spus că 

era Arne Ruth, redactor șef al secției de cultură de 
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la Dagens Nyheter, cumulând și funcția de 

redactor șef peste tot cotidianul. De unde să-l 

cunosc eu? Mie îmi ardea de citit ziare? Veți zice 

desigur: Cum așa, să traverseze dita-mai 

barosanul Suedia de-a latul, ca să mă întrebe 

tocmai pe mine? De ce nu l-a întrebat pe atașatul 

cultural de la Ambasada României la Stockholm, 

la un pahar de șampanie? Sau să fi dat telefon la 

românii care predau limba română la 

Universitatea din Lund. Nu mai erau alții de 

întrebat? Tocmai un muncitor necalificat, ca 

mine? Nu vă mai mirați: Prin martie 1989, într-un 

moment de entuziasm inconștient și de speranțe 

deșarte, am trimis la Dagens Nyheter o cronică 

despre greva scriitorilor de la Uniunea Scriitorilor 

din București, ce ziariști fuseseră arestați și 

ciudata epidemie de sinucideri, din culisele 

puterii. Redacția a trimis articolul meu la 

ministerul afacerilor externe din Stockholm, să 

întrebe dacă într-adevăr putea fi așa ceva la 

București. După o îndelungată și bine-chibzuită 

cumpănire, de comun acord cu Ambasada Suediei 

la București, cei de la externe le-au răspuns că 

puteau să-l publice. A apărut pe 1 iulie 1989. 

Astfel, DN a fost primul ziar din Europa care a 

tras semnalul de alarmă înaintea cutremurului la 

care nimeni nu se aștepta, dar care avea să vină, 

cu epicentrul la Berlin și apoi la București. L-am 

tradus și l-am trimis imediat la mai multe ziare 

românești din exil. Unele l-au publicat, altele s-au 

supărat, cică ei nu publică articole deja publicate. 

N-am înțeles cum pot fi așa siguri că cititorii lor 

sunt abonați la ziarele concurente și nu mai au 

nevoie de ziarul lor. După articolul din DN, mulți 

suedezi m-au căutat să stăm de vorbă. Le-am 

deschis ușa, iar unii din ei mi-au deschis uși. 

După cinci sau șase ani, m-au cules de la Volvo și 

m-au pus unde nici nu aș fi visat. Eu mă 

împăcasem cu mine însumi și mă consideram 

norocos să apuc să ies la pensie de la Volvo. Uite 

că cineva acolo sus mă iubește și pe mine, ca în 

Somebody up there likes me too. Dante ne învață 

că drumul spre paradis trece prin infern. Cine 

crede că iadul ăsta sau altul, prin care trecem, e 

veșnic, se înșală. E un coridor, un prag peste care 

vom trece. Niciun necaz, nicio nenorocire, niciun 

blestem nu e veșnic. Sunt toate doar praguri de 

trecut. Toate iadurile trecute au trecut. Etern este 

numai paradisul pe care îl construim noi înșine, în 

jurul nostru sau în lăuntrul nostru, cât și 

eternitatea noastră. Pesimismul sau optimismul se 

adeveresc. Cum tragi, așa ajungi. Pesimiștii rămân 

acolo unde merită să rămână. Optimiști ajung 

acolo unde merită să ajungă. What you think is 

what you get. 

Arne Ruth a dat să plece, a făcut un pas înapoi și a 

zis că Dinu Lipatti este cel mai mare pianist al 

tuturor timpurilor, de o virtuozitate legendară. 

Avea toate plăcile lui Lipatti. I-am răspuns că noi 

suntem mai zgârciți cu laudele când e vorba de ai 

noștri și că eu n-aveam nicio placă cu Lipatti, nici 

n-aș fi avut la ce să o ascult. Când să o ascult? Nu 

i-am mai spus că mă gândeam la dicționarele 

noastre... cioclopedice unde românii ajunși vârfuri 

ale culturii mondiale beneficiau de mai puțină 

atenție decât vreun agronom care a... 

ameliorizaționat știuleții de porumb în Bărăgan. 

Știam că mulți români celebri în Occident, în țară 

au fost învăluiți în tăcere, alții calomniați sau 

subapreciați chiar și în lucrări de referință și nu 

știu să mai fie vreo țară care să fie atât de vitregă 

cu cei mai buni fii ai ei. Când nu li se poate 

contesta valoarea, li se contestă opțiunile politice, 

moralitatea, patriotismul sau naționalitatea, religia 

ori sunt martirizați pe altarul urii față de lumină, 

ca Miron Costin, Nicolae Iorga și câți alții au mai 

murit prin închisorile comuniste, ca Alexandru 

Marcu și nu mai știu câți, de s-ar putea face o 

enciclopedie cu ei. Într-un cenaclu sub acoperișul 

Academiei, prezidat de Alexandru Balaci, ne-a 

comunicat un cercetător în 1976 rezultatul 

investigației sale asupra porcăriei pe care i-au 

făcut-o lui Brâncuși dumnealor Sadoveanu, 

Călinescu și alți academicieni. Văd pe Net că 

altcineva a descoperit asta recent, ca o noutate de 

ultima oră.  

N-o fi destul cât rău ne fac străinii, mai 

denigrează și ai noștri principalele valori ale 

neamului nostru. Alte țări se laudă cu scriitori 

slăbuți și plătesc să fie publicați în alte limbi. Ce 

să mai zicem de țări cu istoria literaturii plină de 

poeți, ce excelează în special prin cantitatea 

producției și prin reeditări. Cel mai mare și mai 

autentic poet liric francez este o româncă: Anna 

Elisabeth Bassaraba, principesă Brâncoveanu, 

contesă Mathieu de Noailles, în jurul căreia 

evoluau Marcel Proust și alte celebrități, ca 

asteroizii în jurul soarelui. Fac o paranteză: am 

văzut recent că liceul din Evian-les-Bains poartă 

numele ei. Iar tatăl ei are un monument magnific 
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în centrul orașului, pe care l-a făcut să fie ceea ce 

este, pe banii lui brâncovenești, scoși din țară de 

la noi, rupți de la gura țăranilor. Închid paranteza. 

În Franța, sumedenie de autori au scris cărți 

voluminoase cu titlul Vercingetorix, în ediții 

fastuoase, de un lux nemaipomenit. Despre 

Vercingetorix au scris mai mulți scriitori decât 

războinici a avut el. Citisem în copilărie o carte cu 

titlul Decebal, a lui B. Jordan, pe hârtie de ziar. 

Văd pe Wikipedia că s-au mai scris încă cinci 

cărți despre Decebal. De ce așa multe, dacă mai 

aveam deja una? 

În clipa când scriu, ceea ce confirmă legea 

concordanțelor cosmice pe care nu a formulat-o 

nimeni, primii un mail de la un fost coleg de 

facultate, prozator, membru al Uniunii 

Scriitorilor: „Cât priveşte această adevărată 

apetenţă a autodevorării la români, s-ar putea scrie 

despre ea mult şi bine. Aproape nimic din ceea ce 

am avut valoros n-a scăpat nemânjit şi 

necontestat. De noi înşine, fireşte. Gândeşte-te 

numai la Brâncuşi. Geniul unanim recunoscut al 

sculpturii moderne. Vrea omul să lase o moştenire 

statului român. Noi refuzăm, ba şi îl denigrăm. 

Denigraţi au fost şi Eliade şi Cioran (cel mai mare 

eseist francez de la Montaigne încoace). 

Eminescu, zice un fost director al ICR, este 

scheletul nostru din dulap, de care trebuie să 

scăpăm. La Arghezi strâmbăm din nas 

("putrefacţia poeziei şi poezia putrefacţiei").  

Va urma 

 

 

Stelian GOMBOŞ 

 

Când m-am întors Acasă… 

 

 Motto: “Acasă este (şi) zona magică în 

care pierd timpul, beau ceai în linişte şi visez cu 

ochii deschişi în nopţile albe, înstelate.  

Acasă este contextul, suportul pentru momentele 

în care sunt eu cu mine.” 

 De obicei, vara este perioada şi anotimpul 

vacanţelor şi concediilor când, cei care sunt acasă, 

pleacă în excursie iar alţii, plecaţi departe de casă 

şi de cei dragi, se întorc acasă, cu mult drag, dor 

şi, chiar, nostalgie!... 

 Da, acasă, ce bine, ce plăcut, ce frumos 

este acasă!... Acasă, unde te aşteaptă şi îi găseşti 

pe cei dragi ai tăi, acasă unde te poţi odihni, 

reface, reculege şi îţi poţi reîncărca bateriile; 

acasă unde îţi poţi (re)veni în simţire şi (în) trăire, 

în felul normal, natural şi firesc de a fi, trăi şi 

vieţui!... 

 Dar, în fond, ce înseamnă, pentru mine, 

acasă?!... 

 În acest context, merită reţinut şi subliniat 

faptul că sunt mulţi oameni care aleg să îşi 

schimbe domiciliul, iar unii fac asta destul de des, 

de plăcere sau de nevoie, mutându-se în alte 

oraşe/ţări, la mulţi kilometri depărtare de locul în 

care s-au născut şi au crescut.  

 Existenţa opţiunilor mi se pare un lucru 

minunat, pentru că oferă ocazia unor noi 

începuturi, este un mod prin care poţi să-ţi urmezi 

pasiunea sau iubirea, să fii stăpân pe viaţa ta şi să 

te eliberezi de anumite condiţionări. 

 De multe ori mă întreb însă cum este să fii 

un hoinar care se mută de colo-colo în lumea 

mare, fiindu-i dificil să mai spună unde 

este acasă.  

 Este locul de unde vii sau locul în care te-

ai stabilit? Este un concept căruia îi dai „refresh” 

în funcţie de prezent sau este ceva stabil, pentru 

totdeauna? Mai este şi problema persoanelor 

dragi, care nu se mută o dată cu tine, ci rămân 

despărţite de distanţă. 

 Pe de altă parte, cred că a te deplasa de 

colo-colo îţi dă un sentiment plăcut, cel puţin pe 

moment, de libertate, fiindcă nu te mai simţi 

constrâns de un loc anume, ci eşti ca o pană 

purtată de vânt, uşoară, fără constrângeri, cel 

puţin, la un moment dat.  

 Dar, totuşi, cred că este o stare efemeră, un 

sentiment fragil şi trecător!... 

 Cu toate că, mă gândesc că devii, atunci, 

mai detaşat de lucrurile materiale şi înveţi să 

păstrezi mai ales în suflet chestiile la care ţii, 

alături de persoanele de care îţi este dor.

 Dincolo de stresul schimbării, noile situaţii 

de viaţă te fac mai vigilent, mai prudent, mai 

matur, îţi dau un curaj al cărui gust nu este 

cunoscut celor prea “stabili” ori „statornici”. 

 În altă ordine de idei, despre acasă se 

poate vorbi, desigur, la mai multe niveluri: 

continent, ţară, regiune, oraş, cartier, stradă, 

apartament etc.  

 Însă eu mă refer la nivelul acela ultim, 

intim, pe care fiecare dintre noi în poartă în suflet. 

 Pentru că până la urmă, fiecare avem 
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o acasă, fie că este un spaţiu unde deja locuim sau 

unul după care tânjim. 

 Pentru mine, acasă are o semnificaţie, 

dincolo de cea spirituală, şi una foarte materială.  

 Acasă este acolo unde îmi ţin micile mele 

posesiuni – hainele, cărţile, micile comori - unde 

mă simt confortabil şi în siguranţă, unde ştiu locul 

şi rostul fiecărui obiect. 

 Acasă înseamnă spaţiul acela plăcut în 

care mă întorc obosit, dar entuziasmat din 

călătorii. Paradoxal, cu cât mă plimb mai mult, cu 

atât mă ataşez mai mult de acasă, pentru că aici 

este locul de care mi-este drag şi dor, atunci când 

sunt plecat.  

 Dor de casa mea, de camera mea, de patul 

meu, de baia mea, de străzile familiare, de limba 

mea.  

 Îmi place siguranţa unui locşor al meu 

unde pot să-mi las rădăcinile, să plec în lume şi să 

ştiu că dacă mă întorc le găsesc tot acolo, intacte.  

 Acasă este şi zona magică în care pierd 

timpul, beau ceai în linişte şi visez cu ochii 

deschişi în nopţile albe şi înstelate.  

 Acasă este contextul şi suportul pentru 

momentele în care sunt eu cu mine. 

 Acasă se formează acolo unde sunt 

oamenii la care ţin, este starea care ia naştere în 

prezenţa unor persoane apropiate, familiare, care 

îmi dau un sentiment de siguranţă, de libertate de 

a fi cum simt, cum vreau.  

 De-asta, Crăciunul şi Paştele au o aromă 

atât de plăcută de acasă, pentru că prietenii plecaţi 

prin locuri depărtate se întorc şi bucuria de a fi cu 

ei creează o atmosferă de acasă în sărbătoare. 

Pentru că acasă este mai frumoasă când ai aproape 

oamenii dragi!...Şi, totuşi, în loc de concluzii – un 

epilog: Am stat de vorbă în ultima perioadă cu 

tineri români stabiliți de ani buni în străinătate.  

 Unii locuiesc în Europa, alții în Australia 

sau America. Au plecat atunci când nu aveau 

decât 6-7 ani, însoțind mamele și tații care 

munceau din greu acolo. Acum, ei au terminat 

liceul și urmează cursurile facultăților din țările în 

care au ajuns. Părinții lor, cu multe lacrimi 

ascunse în suflet, au ales să-și recupereze 

demnitatea furată în țară, aceea de a fi tratați ca 

oameni și considerați după valoarea lor, părăsind 

locurile unde s-au născut și refăcându-și viața pe 

unde au putut. Nu au plecat afară ca să se 

îmbogățească neapărat. 

 Decizia a venit mai degrabă ca un răspuns 

la umilința de a nu putea oferi un trai decent 

acasă, lor și familiilor pe care și le-au întemeiat.  

 Sărac în țară bogată, românul a trebuit să-

și facă un rost. Frica de a nu putea oferi copiilor 

lui un viitor normal și responsabilitatea față de ei 

l-au împins să ia drumul străinătății. Am întâlnit 

oameni de înaltă ținută intelectuală și morală, 

specialiști în IT, medici cu familii și copii mici, 

care, atunci când în sistemul de sănătate se făceau 

angajări conform schemei „la șapte posturi libere 

angajăm o persoană”, au preferat României 

Occidentul, deși știau că vor trăi numai dintr-un 

singur salariu acolo. 

 Alții au hotărât să rămână în țară, alături 

de părinții lor bătrâni, dar se cunosc foarte multe 

cazuri, mai ales în mediul rural, unde copii 

excepționali nu au putut fi susținuți material în 

educația lor, iar abandonul școlar și ratarea 

profesională au devenit o realitate incontestabilă 

în România zilelor noastre. 

 Biserica, bunăoară, nu i-a părăsit nici pe 

unii, nici pe ceilalți. Pentru cei rămași acasă au 

fost desfășurate programe cu anvergură națională, 

dintre care „Alege școala!” este de cea mai mare 

notorietate.  

 În diasporă, Biserica și-a făcut din nou 

datoria. Păstrarea tradițiilor, a limbii și a credinței 

a constituit preocuparea permanentă a Patriarhiei 

Române prin implicarea tinerilor aflați în 

străinătate în viața comunităților parohiilor 

românești, organizarea periodică de tabere pentru 

tineret în România pentru ca aceștia să-și 

cunoască rădăcinile din care se trag.  

 Identitatea de credință și neam, educația 

religioasă a tineretului creștin-ortodox reprezintă 

prioritățile pastoral-misionare la nivelul parohiilor 

din țară și străinătate, sublinia Preafericitul 

Părinte Daniel, Patriarhul României, în mesajul 

transmis, anul trecut, în prima duminică după 

sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 

Duminica românilor migranți. 

 Căci, dacă este să ne referim, în cele ce 

urmează, în primul rând la identitatea noastră 

spirituală, altminteri, strict legată de cea culturală 

şi naţională, vom afirma, reţine şi susţine faptul 

că, dimensiunea spirituală a identității este una 

fundamentală, esențială!... 

Identitatea spirituală și culturală este cea 

care își pune cu adevărat pecetea specifică, unică 
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asupra identității personale a omului, dar și asupra 

identității mai largi, a unei comunități mai extinse, 

locală, regională sau națională. Printre şi între 

altele,  identitatea/apartenenţa noastră spirituală 

este singura cu adevărat relevantă, elocventă și 

definitorie, și chiar dacă există și se vorbește de 

caracteristici genetice comune ale unor grupuri 

etnice compacte din anumite regiuni geografice, 

luând în considerare amestecarea în timp a 

neamurilor și a popoarelor, a devenit inactuală și 

dovedită păguboasă susținerea vreunei teorii a 

purității de rasă la nivel de popoare în formele 

actuale de organizare în structuri statale. Prin 

urmare, identitatea naţională a unui neam sau 

popor este un dat istoric, adică o însuşire 

înnăscută, o realitate asumată, cuvenită în mod 

natural unei comunităţi etnice!... 

Cu alte cuvinte, limba română și credința 

creștină românească, autentică, sunt componente 

fundamentale ale ființei și identității poporului 

român!...  

De aceea, negarea a uneia din aceste 

componente reprezintă, de fapt, un atac asupra 

identității poporului roman, deci, implicit, şi un 

atac la adresa “casei” noastre!... În altă ordine de 

idei, m-am tot gândit cum ar răspunde la 

întrebarea: „Ce înseamnă acasă pentru mine?” 

cineva care a plecat din România în Spania prin 

2004, fiind în clasa I; când a venit criza în anul 

2009 s-a mutat cu familia în Italia, iar viitorul se 

anunța, în continuare, plin de surprize. Știu. Este o 

întrebare grea, la care nu se poate ori nu se putea 

răspunde altfel decât cu o lacrimă în colțul 

ochilor.  

 Răspunsul a fost acesta: pentru mine, 

Biserica înseamnă reîntoarcerea Acasă.  

 Fiindcă ea știe să fie în preajma celor care 

au nevoie de alinarea singurătății, ea aduce prin 

slujbele din fiecare duminică și sărbătoare limba 

română pe buzele și în inimile multora, ea dă 

puterea de a trăi pe mai departe, în țări bogate și 

prospere, cu dragul şi dorul de România în suflet 

şi în inimă!... 

 În altă ordine de idei, eu unul, de fiecare 

data, când m-am întors Acasă, m-am întors la 

sursa şi resursa vieţuirii mele, la locul plin de 

linişte, reculegere şi reîncărcare, spirituală şi 

sufletească, la izvorul gândirii, trăirii şi simţirii 

fireşti, sănătoase, normale, naturale, veritabile, 

adevărate şi autentice!... 

 Cu alte cuvinte, atunci când m-am întors, 

Acasă, m-am întors la sevă, esenţă, izvor şi 

rădăcini, mai exact spus, m-am (re)întors la 

Dumnezeu!...Aşadar, până la urmă, pentru mine, 

cel puţin, Acasă însemană (re)întoarcerea la 

Dumnezeu, Neam, Ţară şi Biserică!... 

 Altminteri, de multe ori, mă simt, mă aflu 

în ipostaza “fiului risipitor şi rătăcitor” care se 

(re)întoarce Acasă, unde este reabilitat şi 

restaurant de către Tatăl/Părintele său, şi unde se 

simte atât de bine căci, până la urmă, chiar, 

absolut nicăieri nu este ca Acasă!...  

 De aceea, haideţi, oameni buni, să ne (mai) 

întoarcem, până mai avem unde, adică, Acasă!... 

„RUGĂCIUNE PENTRU ANUL NOU 2020″ 
: Doamne Isuse Hristoase, Te rugăm pomeneşte 

în noul an 2020, poporul nostru românesc 

dreptcredincios, pe toţi aceia care aduc roade şi 

fac bine în Sfintele Tale Biserici şi îşi aduc aminte 

de cei săraci; Răsplăteşte-le lor cu bogatele şi 

cereştile Tale daruri; dăruieşte-le lor cele cereşti 

în locul celor pământeşti, cele veşnice în locul 

celor vremelnice… Cămările lor le umple de tot 

binele; căsniciile lor în pace şi întru iubire le 

păzeşte; pe prunci îi creşte, tinereţile le 

călăuzeşte, bătrâneţele le întăreşte, pe cei slabi de 

suflet îi îmbărbătează, pe cei risipiţi îi adună, pe 

cei rătăciţi îi întoarce şi-i împreună cu Sfânta Ta 

sobornicească şi apostolească Biserică. Pe cei 

bântuiţi de duhuri necurate îi slobozeşte; cu cei ce 

călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, călătoreşte; 

văduvelor le ajută, pe cei bolnavi îi tămăduieşte. 

Adu-ţi aminte Doamne, şi de cei ce sunt în 

judecăţi, în închisori, în prigoniri, în amară robie 

şi în orice fel de necaz, nevoi şi strâmtorare. Adu-

ţi aminte Doamne de cei ce au trebuinţă şi de 

marea Ta milostivire, de cei ce ne iubesc şi de cei 

ce ne urăsc şi de cei ce ne-au poruncit nouă, 

nevrednicilor să ne rugăm pentru dânşii. Adu-ţi 

aminte Doamne Dumnezeul nostru şi 

de POPORUL NOSTRU ROMÂNESC, şi peste 

toţi varsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor 

cererile cele spre mântuire” AMIN! 

   



Bogdania…………………………………………………………………………An VIII, Nr. 67-68/2020 

 
 
 

 
     31 

 
  

Ben TODICĂ 

 

  
 

SPECTRUL LIBERTATEA 

Am plecat din România cu un tablou 

național pe care erau brodate încrustate o Nadia 

Comăneci, un Ilie Năstase, un Ion Creangă, un 

Eminescu, Ispirescu, Mihai Viteazul, Ștefan cel 

Mare, un Vlad Tepeș, un Decebal, un Făt Frumos, 

o Ileana Cosânzeană și o Punguță cu doi bani, 

Mama și Tata, Fratele și Sora, un Munte și o 

Mare, chiar Neagră dar o aveam, era a noastră că 

de aceea învățam la școală Țara Noastră - Casa 

Noastră, Colegii și Dascălii mei, Blocul, 

Cinematograful, Școala și Șantierul Minier 

Ciudanovița. Am uitat să amintesc de Ceaușești, 

dar și pe aceștia i-au împușcat de Crăciun și nu 

am vrut să îmi pătez pânza cu ei.  Asta am dus cu 

mine în străinătate. 

În occident am realizat cât de liber și treaz 

eram în România, în lumea acelor vremuri așa-

zise dictatoriale. Cu toate că atunci nu știam decât 

de Dictatorul lui Chaplin și ăsta era comic, te 

făcea să râzi. Este adevărat că dacă mă gândesc 

acum, atunci râdeam cu poftă la bancurile 

comuniste. În Australia unde am ajuns nu sunt 

bancuri. Aici nu am avut timp să râd că a trebuit 

să-mi plătesc chiria la casă și ratele la mașină. Am 

muncit încontinuu ca să mă bucur de libertatea de 

a alerga de la serviciu la Bancă pentru a-mi plăti 

datoriile pentru lucrurile închise în casă, 

bunăstarea democrației și libertății capitaliste. Azi 

sunt pensionar trăind doar pentru asta. Nu am mai 

râs în grup și nu ne-am mai ascuns de nimeni 

fericiți. Fericiți e plural, iar aici, în vest există 

doar individual fericit, ascuns în casă și nu numai, 

dar și casa ascunsă după garduri și zăbrele, cică 

pentru a nu te fura hoții. Să nu-ți fure averea din 

casă pentru care ți-ai riscat viața când ai trecut 

fraudulos frontiera. 

Acestea sunt noile lanțuri ale libertății: 

bunurile material, pe care nu le poți arăta altora ca 

să te mândrești pentru că toți au lanțuri și tu nu 

poți fi mai prejos. Începi să delirezi numai la 

gândul minciunii speciei umane. Viața e un joc de 

Pocker, ne mințim încontinuu, ne tragem în piept, 

ne momim nu numai peștii cu boaba de porumb în 

undiță, dar și pe noi. Natura întreagă e îngrozită 

de comportamentul speciei umane, de imaturitate, 

iresponsabilitate, lăcomie și prostie. Și animalul 

mănâncă, dar nu ca omul, ci el știe cât îi trebuie,  

restul lasă, așa din respect pentru echilibrul vieții. 

Îi înțeleg pe extratereștrii că nu vor să ne 

contacteze. Imaginează-ți omul să dorească să 

intre într-o căcănărie pentru a contacta muștele 

pentru un schimb de experiență. Vă simțiți jigniți 

de comparație, dar cam așa se vede de sus. Mai 

repede te-ai grăbi să contactezi un gândac în 

balega din drum. Asta mă duce cu gândul la 

aborigenul care aleargă de unul singur prin deșert 

cu sulița în mână după vânat. Mai repede mă 

gândesc că extraterestrul i-ar contacta pe ei și 

poate chiar că i-a și contactat deja ca dovadă 

picturile lăsate pe stâncile răzlețe ale marelui 

continent. Acești aborigeni de cincizeci de mii de 

ani au trăit aici fără limbă scrisă și fără o istorie 

violentă, fără exercițiul timpului ca unitate de 

măsură a gândirii și călătoriei în viață. Pentru ei 

nu exista trecut și viitor ci doar prezent.  

Deasemeni când se naște sau moare omul nu 

părăsește această lume, pleacă în aici și tot de aici 

vine. Deci ei și noi trăim de fapt în lumi paralele. 

Ca să înțeleg mai bine încep cu lumea noastră, 

cum o vedem și percepem noi. Imaginați-vă 

spectrul electromagnetic în care trăim ca pe o 

coardă de chitară sau sârmă care vine din infinit și 

se depărtează spre un infinit pe care sunt întinse 

ca rufele la uscat începând cu cele cunoscute 

nouă; razele gama, razele X, ultravioletele, apoi 

cele vizibile ochiului nostru, lumina alb, negru și 

culorile, aici fac o paranteză să informez că 

materia din univers, spun specialiștii nu are 

culoare ci doar proprietatea de a reflecta lumina 

albă în spectrul frecvenței culorii respective, dacă 

obiectul e roșu va reflecta frecvența roșie, dacă e 

verde atunci va reflecta frecvența specifică 

verdelui și așa mai departe. După spectrul vizibil 

urmează razele infraroșii, radiațiile Terahertz, 

microundele, undele radio și altele necunoscute 

nouă spre un maxim infinit. Acesta este spectrul 

electromagnetic popular lumii noastre. Când 

vorbim de mai multe lumi pe înțelesul 

aborigenului australian atunci să ne închipuim pe 
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lângă spectrul cunoscut nouă, adică coarda de 

chitară un număr infinit de corzi adică de lumi 

paralele. Aboriginenul își imaginează că atunci 

când te naști, vii de pe o altă coardă (ceva 

asemănător cu ce spunea într-un interviu Oana 

Pellea că și-a ales părinții înainte de a se naște), 

iar când mori te duci pe o altă coardă, adică alt 

spectru electromagnetic. Deci, există un număr 

infinit de lumi paralele într-un infinit de 

universuri. Visarea e și ea o călătorie. Azi-noapte 

am fost în acest oraș în timpul Imperiului Roman, 

eram turist. În fața mea se ridica un zid imens, cu 

porți falnice de vreo douăzeci de metri înălțime, 

patru uși solid închise. Eram pe un fel de trotuar 

înalt, iar în stradă o pereche agitată să se pozeze. 

Doamna vine la mine și mă roagă politicos, 

înmânându-mi aparatul să le fac o poza cu 

peisajul din față. Aparatul de fotografiat era de 

mărimea unei banane, cu un ecran mic de ceas de 

mână și privind imaginea zidului cu poarta 

încadrat pe ecran, observ cum poarta începe să se 

dizolve în zid. Doamna era lângă mine. Prin fața 

noastră trece o namilă de om care obturează 

imaginea din față și pe domnul pereche. În timp 

sincron, ea mă sărută pe obrazul stâng, șoptindu-

mi că nu mai e nevoie de poză. Tresar surprins, 

familiar și mă trezesc. Ea a vrut doar să mă sărute. 

Nu m-am prins. Sunt cazuri în care sunt ființe care 

pot călători de pe un spectru pe altul sau să 

pătrunzi cu vederea sau să comunici audiovizual 

cu ființe sau cunoscuți din aceste lumi. Sunt 

anumite plante pe pământ sau chiar dintr-un 

accident corpul nostru poate să genereze anumite 

substanțe în creier care să ofere posibilitatea de a 

vedea în unele din aceste lumi.  

Să vorbești de pildă cu o persoană dragă, 

pierdută sau chiar străini, cu strigoi de exemplu. 

Imaginați-vă că vizionați un film cu Mihai 

Viteazul și deodată pe ecran mai apare o proiecție 

cu un alt film, din al doilea război mondial cu 

Hitler, de acum sunt două lumi și eroii se observă 

și încep să vorbească unul cu celălalt, apoi mai 

apare o proiecție cu Superman care îi vede pe 

primii doi, dar îi ignoră din cauza vitezei. 

Imaginați-vă cât de ocupați am fi dacă am avea 

acces la toate rețetele și chimicalele care să ne 

ajute să accesăm un număr infinit de lumi. Am 

schimba canale încontinuu până am înnebuni. 

Acum înțelegeți de ce nu aveți voie să consumați 

droguri? 

Se mai spune că timpul e o noțiune 

inventată de om și că în realitate toate lucrurile se 

întâmplă simultan. Într-un apartament în Blocul 

A, la ultimul etaj era o conferință de presă la care 

eu eram invitat să spun câteva cuvinte despre 

inginerul Iulian Topală care trebuia criticat azi, în 

democrație că a servit Comunismul, dar am fost 

dat afară pentru că i-am scos în evidență 

patriotismul, dedicația lui pentru locul natal și 

profesionalismul eminent și inventiv de care a dat 

dovadă în perioada vieții și a serviciului sau a 

adus exploatării miniere EMB Oravița, prin 

invențiile și inovațiile sale și nu mai puțin titlul 

sau la catedra Institutului Politehnic din 

Timișoara, lucruri care ar trebui să ne onoreze. 

Am așteptat afară la poala Blocului vreo câteva 

ore. Cum se poate ca un om care a făcut atâtea 

pentru ciudanovițeni, a copilărit acolo, le-a cântat 

pentru că era și un muzician strălucit, le-a reparat 

drumul de câte ori îl lua apa, le-a obținut de la 

județ și instalat releul de televiziune ca să îi scoată 

din izolare. După toate aceste frământări nu am 

mai rezistat și am hotărât să apăr starea de fapt a 

lucrurilor și să mă confrunt cu cei din ședință. 

Cinstea unui adevărat român nu trebuie obturată 

pe motivul că a trăit în orânduirea comunistă în 

care am trăit cu toții și ea era  la putere atunci. 

Am urcat alergând cele trei nivele și am pătruns în 

apartament prin coridorul lung, parcă eram la 

Auschwitz. Am ajuns în încăperea care acum era 

dărăpănată, cu doar un pat de fier în mijloc, în 

care, acoperit cu o pătură din păr de cal dormea cu 

fată, în jos un ajutor de minier proaspăt ieșit din 

mină, de obicei erau tineri. La picioarele lui care 

îi ieșeau pe sub pătură, pe tălpile murdare plasate 

orizontal pe bara patului  se frigeau câțiva cârnați 

de porc Kransk, despicați în două pe lungime care 

sfârâiau. Mi s-a făcut foame, am început să-i 

învârt și să-i reorganizez pe tălpile mari de miner 

care ardeau. El s-a trezit și l-am întrebat ce s-a 

întâmplat cu ședința? ”Habar nu am! Ia și 

mănâncă și tu”, m-a invitat. Într-adevăr mi-era 

foame și sete. M-am trezit și am băut apă. Dorința 

mea a fost să-l reabilitez pe om ca să poată dormi 

în pace. Sunt lucruri pe care le putem face unii 

pentru alții, chiar între lumi.  

Cu știința pe care a acumulat-o omenirea 

până azi putem picta doar astfel de tablouri. Sunt 

sigur că în o sută de ani vom fi liberi, dacă mai 

suntem aici vom fi capabili de alte tablouri, de 
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comunicări și călătorii bine controlate și 

organizate între lumi și tot așa spre un infinit 

fericit până acesta dispare, crește și devine un 

prezent cu Ilene Cosânzene, Feți Frumoși și un 

acasă. 

 
 

 

Români geniali, de excepţie   

 

România se situează pe primele locuri în lume la 

exportul de inteligenţă, de materie cenuşie. 

La salonul invenţiilor de la Geneva din aprilie 

2001, România s-a clasat pe locul I în privinţa 

numărului de premii obţinute şi pe locul II (după 

Rusia) ca număr de invenţii prezentate. Adică a 

luat premii pentru toate cele 62 de invenţii 

prezentate (22 premii I; 18 premii II; 22 premii 

III)!! Delegaţia română s-a mai întors de la 

Geneva şi cu 4 premii speciale din partea 

delegaţiilor altor ţări, un premiu de creativitate 

(pentru Ionuţ Moraru - invenţia "Biomer"), 

Medalia expoziţiei şi Diploma salonului pentru 

contribuţia excepţională în promovarea 

invenţiilor. 

1. Dr. Eugen Pavel, de la Institutul de Fizică 

Atomică de la Măgurele, a realizat un CD ROM 

(din sticlă) cu o capacitate de stocare de 15.000 

ori mai mare decât a unuia obişnuit. Pe 5 astfel de 

CD urî ar putea fi stocată întreaga Bibliotecă a 

Academiei Romane, iar informaţiile ar putea 

rezista... 5.000 de ani!!! În noiembrie 1999, 

invenţia sa a fost premiată cu medalia de aur la 

Salonul Mondial al Invenţiilor "Bruxelles 

Europa", iar autorul doreşte cu orice preţ 

producerea de serie în România . Dar de ce 

întârziem formalităţile...?  

2. IOAN Davidoni, un bănăţean sărac material 

dar bogat în idei geniale, este un exemplu relevant 

pentru modul în care ne pierdem cea mai mare 

bogăţie: inteligenta şi inventivitatea. Angajat al 

fabricii de sticlă din Tomeşti (Timiş), pentru care 

a realizat, în câţiva ani, 45 de invenţii şi inovaţii, 

el a fost disponibilizat când a îndrăznit să-şi ceară 

drepturile (o parte din cele 4,3 miliarde de lei 

economii aduse fabricii la nivelul anului 1995, 

adică... de 4 ori greutatea sa în aur!) şi apoi a fost 

reangajat ca muncitor... "din milă"!! Ulterior, Ioan 

Davidoni a mai realizat două invenţii de excepţie: 

un recuperator de peliculă de ţiţei şi pantofi 

magnetici antistress ce pot asigura o longevitate 

de peste 100 de ani... Prima invenţie valorează 

miliarde de dolari în Vest, a doua a înregistrat-o 

inutil la OSIM, pentru că atât chinezii cât şi 

americanii i-au furat şi folosit invenţia cu un 

profit imens. De exemplu, în SUA s-au vândut 

peste 10 milioane de perechi, cu un profit de peste 

1 miliard de dolari... În acest timp, statul român 

ignora în continuare o invenţie, într- adevăr de 

miliarde...  

3. Constanti Pascu, a realizat în anul 2000, în 

premieră mondială, un aparat care purifica aerul 

în spaţiile de locuit: distruge bacteriile din aer, 

reţine praful şi fumul de ţigară, atmosfera 

devenind "că în salina sau pe litoralul marin". 

Instalarea acestui aparat costa atunci doar 480.000 

lei!... 

4. Nicolae Bălaşa, un inginer mecanic din Dolj, 

socoteşte mental mai rapid decât calculatorul 

(înmulţiri, împărţiri, ecuaţii de gradul II, radicali 

de ordinul III şi IV)! Fost inginer la Uzina 

Mecanică Filiaşi, din 1994 Nicolae Bălaşa este 

actualmente şomer... 

5. Ing. Petrache Teleman, în anul 2003, la 

salonul de inventica EURECA de la Bruxelles, a 

obţinut medalia de aur şi medalia de argint şi încă 

patru premii pentru invenţiile sale ECOPIERA şi 

MOPATEL - materiale ecologice de construcţii - 

dar invenţiile nu au fost valorificate nici în ziua de 

astăzi. 

6. Sandu Popescu din Oradea este primul fizician 

din lume care a reuşit teleportarea unei particule. 

O aplicaţie a acestei invenţii: 

criptografia, transmiterea mesajelor secrete. Acest 

eveniment epocal a avut loc în 4 iulie 1997, în 

laboratoarele din Bristol (Anglia) ale celebrei 

firme "Hewlett Packard". Pe vremea lui  

Ceauşescu, Sandu Popescu a reusit "performanţa" 

de a fi şomer în România...  

Va urma 
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Ionel MARIN 

 

  
Unirea Principatelor Române, Focşani, 24 

ianuarie 1859 (,,Mica Unire”).  

 

     Unirea Principatelor Române la 24 ianuarie 

1859 a fost un act de voinţă politică a celor două 

principate româneşti, Moldova şi Ţara 

Românească, realizat prin dubla alegere a lui 

Alexandru Ioan Cuza ca domn al celor două țări 

românești.  

       Despărţit în două - Focşanii Moldovei şi 

Focşanii Munteni - de un braţ al Milcovului, 

oraşul întruchipa, în acea vreme, situaţia celor 

două ţări vecine şi surori. Desfiinţarea hotarului 

de la Focşani echivala cu Unirea celor două 

Principate şi crea premisele punerii temeliei 

statului naţional unitar român.  

      Mica Unire de la 1859, de la Focșani, a fost 

primul pas important pe calea înfăptuirii 

statului național unitar român, care se va 

realiza la 1 Decembrie 1918.  

   Unirea celor două principate a fost un proces 

care a început în 1848, bazat pe puternica 

apropiere culturală și economică între cele două 

țări. În anul 1848 s-a realizat uniunea vamală 

între Moldova și Țara Românească, în timpul 

domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe 

Bibescu. La mijlocul secolului al XIX-lea, soarta 

principatelor Moldovei și Țării Românești era în 

mâinile Rusiei și ale Imperiului Otoman, care se 

opuneau unirii lor. Situația s-a schimbat în urma 

războiului Crimeii, din anii 1853 și 1856, când 

Rusia a fost învinsă de Marile Puteri, formate din 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, Imperiul 

Francez, Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman. În 

contextul discuțiilor despre unirea celor două 

principate, în 1857 Marile Puteri acordă acestora 

dreptul organizării unui „referendum” 

(consultarea populației cu drept de vot) despre 

Unire.  

   În acest scop, se constituiau adunări Ad-hoc, în 

care se discutau alegerile pentru Divanurile Ad-

hoc, care urmau să se pronunțe asupra organizării 

politice și sociale a țărilor române. În Țara 

Românească, majoritatea membrilor din Divanul 

Ad-hoc au spus „Da” pentru Unire, însă în 

Moldova, situația a fost mai controversată. Aici, 

caimacanul (locțiitor la conducerea Moldovei), 

Nicolae Vogoride, sprijinit de Imperiul Otoman, 

care îi promitea domnia dacă Unirea nu se va 

realiza, a falsificat listele electorale de 

reprezentare în divanul Ad-hoc. Șansa a făcut însă 

ca Vogoride să se destăinuie, prin scrisori, fratelui 

său din Constantinopol, iar corespondența a fost 

furată și publicată în presa europeană, la 

Bruxelles. Descoperirea a iscat scandaluri atât 

printre români, cât mai ales la nivel european. 

Marile Puteri au rupt relația cu Imperiul Otoman, 

au solicitat întâlniri cu împăratul Napoleon  al 

Franței, și regina Victoria  a Marii Britanii,  iar 

falsele alegeri au fost, astfel, anulate.  

   În toamna anului 1857, în urma noilor alegeri, 

toți s-au pronunțat pentru Unirea Principatelor 

Moldovei și Țării Românești. Încheiată la 7/19 

august 1858, Convenţia de la Paris hotăra cu 

privire la principate: unirea parţială şi mai 

degrabă formală a acestora într-un stat cu numele 

Principatele Unite, alegerea a doi domni, două 

adunări, două guverne, organizarea a două 

instituţii comune la Focşani – Comisia Centrală 

şi Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie – abolirea 

monopolurilor şi a privilegiilor de clasă 

(introducerea votului cenzitar). Deşi au existat şi 

voci care erau împotriva unirii, mai ales în 

Moldova (deoarece mulţi se temeau că Iaşiul va 

decădea, în urma alegerii Bucureştiului drept 

capitală a noului stat), majoritatea opiniei publice 

era pentru unire. Astfel, adunările (divanurile) 

ad-hoc organizate în 1857 şi 1858 au 

demonstrat dorinţa de unire a populaţiei. 
   Deci în 1858, Convenția de la Paris a stabilit 

mai multe prevederi referitoare la principatele 

române, dintre care cea mai semnificativă a 

fost unirea parțială a principatelor Moldovei și 

Valahiei sub denumirea „Principatele Unite ale 

Moldovei și Valahiei”, care rămâneau sub 

suzeranitatea „Maiestății Sale Sultanul” și sub 

protecția Marilor Puteri. Unirea propusă aici s-a 

dovedit a fi mai degrabă una formală, cele două 

principate urmând să funcționeze separat în mare 

parte, ca până atunci, cu doar câteva puncte 

comune: O Comisie Centrală la Focșani, care 

reprezenta un fel de Parlament mai mic, Înalta 

Curte de Justiție și Casație și Armata. Capitalele 
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rămâneau aceleași, la București și Iași, și se 

intenționa ca domnitorii să fie diferiți. În anul 

următor, în data de 5/17 ianuarie 1859, au fost 

organizate alegeri la Iași, în Moldova, Adunarea 

electivă l-a ales în unanimitate (48 deputaţi) domn 

al Moldovei pe Alexandru Ioan Cuza, şeful 

partidei unioniştilor moldoveni.  

 

 
Domnitorul Alexandru Ioan CUZA 

 

Peste o săptămână, în 12/24 ianuarie 1859, au 

avut loc alegeri și la București, iar profitând de 

faptul că Marile Puteri nu specificau clar că 

principatele române nu pot fi conduse de același 

domnitor, și aici a fost ales tot Alexandru Ioan 

Cuza. Puse în fața faptului împlinit, Marile Puteri 

au avut brusc de a face cu două principate 

conduse de același domnitor. Faptul împlinit la 24 

ianuarie 1859 era considerat de Poarta Otomană și 

de Austria drept o încălcare a Convenției de la 

Paris, însă în textul Convenţiei din 1858 nu se 

stipula ca domnii aleși în cele două Principate să 

fie persoane separate, astfel, în şedinţa din 24 

ianuarie 1859, deputatul Vasile Boerescu a propus 

candidatura lui Alexandru Ioan Cuza, votat în 

unanimitate. Acest lucru a fost posibil datorită 

unei erori din documentul Convenţiei de la Paris, 

care preciza că trebuie să fie aleşi doi domnitori, 

însă nu interzicea aceleiaşi persoane să candideze 

pentru ambele domnii.                 

   La 11 decembrie 1861 a fost dată de domnitor 

proclamaţia prin care făcea cunoscut întregii 

naţiuni că:  

"Unirea este îndeplinită. Naţionalitatea Română 

este întemeiată. Acest fapt măreț, dorit la 

generaţiunile trecute, aclamat de Corpurile 

Legiuitoare, chemat cu căldura de noi, s-a 

recunoscut de Înalta Poartă, de Puterile garante 

şi s-a înscris în datinile Naţiunilor. Dumnezeul 

părinţilor noştri a fost cu ţara, a fost cu noi. El a 

întărit silinţele noastre prin înţelepciunea 

poporului şi a condus Naţiunea către un falnic 

viitor. În zilele de 5 si 24 Ianuarie aţi depus toată 

a voastră încredere în Alesul naţiei, aţi întrunit 

speranţele voastre într-un singur Domn. Alesul 

vostru va da astăzi o singură Românie. Vă iubiţi 

Patria, veţi şti a o întări. Să trăiască România!" 

   În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele 

două țări, Cuza a unificat Parlamentul și 

Guvernul, realizând unirea politică. Însă, 

ulterior, aducerea pe tron a principelui Carol de 

Hohenzollern - Sigmaringen, agreat atât de 

Franţa, cât şi de Prusia, a făcut ca acest act să 

devină ireversibil, Principatele române luând, 

odată cu urcarea pe tron a acestuia, în 1866, 

denumirea de România 
   Marele merit al lui A. I. Cuza a fost că a reușit 

să aducă recunoașterea internațională a Unirii 

Principatelor Române și, prin reformele sale din 

toate domeniile, a pus bazele statului român 

modern. Noua țară a început să se numească 

România abia după abdicarea lui Cuza, din anul 

1866, când a fost redactată prima constituție. 

   În tot acest timp, în care două dintre principatele 

române au reușit să se unească, Transilvania se 

afla sub stăpânire austriacă, iar din 1867, sub 

dominație austro-ungară, până la 1 decembrie 

1918, când a avut loc Marea Unire de la Alba 

Iulia, înfăptuindu-se România Mare. 

 

 

 

 

Eroii de lângă noi 

Ambasador Vasile SOARE  

 

       Diplomatul originar din comuna Vulturu, 

județul Vrancea, Vasile Soare, Ambasadorul 

Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în 

Federaţia Rusă,  a primit pe 19 noiembrie 2019, 

din partea UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN 

GALAŢI  titlul de Doctor Honoris Causa, pentru 

meritele deosebite de salvare a memoriei ostașilor 

și prizonierilor români din spațiul ex-sovietic! 
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UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI 

A DECERNAT TITLUL DE DOCTOR 

HONORIS CAUSA Excelenţa Sa Domnul 

VASILE SOARE, Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al României în Federaţia Rusă. 

Activitatea Domniei Sale de recuperare a 

memoriei militarilor români căzuţi pentru Patrie 

pe frontul de est în cel de-al Doilea Război 

Mondial a venit pe fondul unei pasivităţi 

contextuale de peste 50 de ani şi a nevoilor 

obiective a neamului românesc de a cunoaşte mai 

multe despre cei căzuţi şi de a nu îi lăsa în uitare. 

Acest demers de mare complexitate, desfăşurat cu 

pasiune şi conştiinţă patriotică s-a înscris în mai 

multe planuri. Astfel, Domnul Ambasador a 

întreprins o activitatea remarcabilă de cercetare în 

arhivele din spaţiul fostei Uniuni Sovietice cu 

privire la soarta prizonierilor români de război 

care au ajuns în lagărele staliniste, într-o primă 

fază în calitatea sa de Ambasador în Republica 

Kazahstan (între anii 2002 şi 2008). Ca urmare, a 

descoperit documente de arhivă, nestudiate până 

atunci, cu privire la circa 8.000 de prizonieri 

români din lagărele pentru prizonieri străini din 

Regiunea Karaganda şi regiunile din Centrul şi 

Nordul Kazahstanului. 

Totodată, a ridicat primul monument românesc în 

spaţiul fostei Uniuni Sovietice, în memoria 

prizonierilor români morţi în Lagărul NKVD nr. 

99 de la Spassk (Regiunea Karaganda), 

inaugurarea făcându-se la data de 9 septembrie 

2003. 

Începând din 2008, desfăşoară o amplă şi 

susţinută activitate pentru clarificarea destinului, 

identificarea/recuperarea şi cinstirea memoriei 

militarilor români căzuţi pe Frontul de Est în 

timpul celui de al Doilea Război Mondial, 

respectiv a zecilor de mii de prizonieri de război 

români morţi în lagărele din fosta URSS şi Rusia 

de astăzi. Prin demersurile sale susţinute după ce 

a fost numit Ambasador al României în Federaţia 

Rusă (ianuarie 2014) a sensibilizat instituţiile 

statului român şi a reuşit: 

• Amenajarea Primului Cimitir al Militarilor 

Români în Federaţia Rusă, la Rossoşka, regiunea 

Volgograd (fostul Stalingrad), inaugurat la 25 

octombrie 2015, unde în ultimii 4 aniau fost 

reînhumate rămăşiţele pământeşti ale militarilor 

români căzuţi pe front în luptele de la Stalingrad-

Cotul Donului-Stepa Calmîcă: în 2015 în acest 

cimitir românesc au fost reînhumaţi 72 de militari 

români, în 2016-594 de militari, în 2017-345 de 

militari, în 2018-633 de militari, toţi identificaţi şi 

exhumaţi din vechi cimitire de campanie 

româneşti care au existat în timpul Războiului 2 

Mondial în arealul Stalingrad-Cotul Donului-

Stepa Calmîcă 

• Amenajarea celui de al 2-lea Cimitir al 

Militarilor Români în Federația Rusă, la 

Apşeronsk, Ţinutul Krasnodar, a cărei inaugurare 

a avut loc la 26 noiembrie 2018, în pragul 

Centenarului României, unde vor fi reînhumate 

rămăşiţele pământeşti ale militarilor români căzuţi 

în luptă în Caucaz - Sudul Rusiei în cel de al 

Doilea Război Mondial. În ziua inaugurării, în 

acest cimitir au fost reînhumaţi primii 88 de 

militari români deja identificaţi. 

• Publicarea volumului de documente de arhivă 

„Prizonieri Români de Război în URSS. 

Documente 1941-1956” (Bucureşti, 2013, 

Editura Monitorul Oficial), premieră pentru 

istoriografia românească, prin directa sa implicare 

(a gestionat procesul identificării documentelor în 

arhivele ruse şi române, a identificat surse de 

finanţare). 

• Ridicarea până în anul 2018, în diverse regiuni 

ale Federaţiei Ruse, a 29 de monumente 

comemorative, în memoria prizonierilor români 

de război morţi în lagărele NKVD care au existat 

pe teritoriul actual al Rusiei în anii 1940-1950.  

 

În decembrie 2019, încă 5 monumente vor fi 

sfințite și dezvelite în Rusia, cu precădere în zona 

Munților Ural, unde a existat o retea 

impresionantă de lagăre pentru prizonieri de 

război. 
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• În iulie 2019, după o cercetare minuțioasă timp 

de 10 ani în arhivele ruse a unor diplomați români 

din Ambasada României la Moscova, pe site-ul 

misiunii diplomatice a fost postată o primă listă cu 

10.724 de nume de prizonieri români de război și 

internați civili care au murit în lagărele NKVD și 

au fost înhumați în zona lagărelor de detenție în 

Rusia. O a 2-a listă cu alți aproximativ 11.000 de 

prizonieri de război va fi publicată în curând. 

Premieră pentru istoriografia românească. 

Pe lângă aceste eforturi legate de reconstituirea 

istoriei tragice a eroilor români din cel de-al 

Doilea Război Mondial, s-a implicat energic în 

descoperirea de date documentare despre militarii 

români ardeleni din Armata Austro-Ungară care 

au luptat în Primul Război Mondial şi au căzut 

prizonieri pe teritoriul actual al Rusiei.  

 

Excelenţa Sa a iniţiat de altfel şi demersuri pentru 

identificarea locurilor de înhumare a acestora, în 

vederea ridicării de însemne comemorative în 

memoria lor. 

În ceea ce priveşte activitatea dedicată prezervării 

identității de limbă și cultură române a etnicilor 

români, care au ajuns să trăiască în spațiul fostei 

URSS, trebuie să remarcăm o serie de realizări ale 

Excelenţei Sale. 

Astfel, în cursul activităţii sale a reuşit 

identificarea, coagularea și organizarea, în 

premieră, a comunității românești din Republica 

Kazahstan, prin înființarea și înregistrarea juridică 

a SOCIETĂȚII CULTURALE ROMÂNE 

„DACIA” în oraşul Karaganda, centrul 

Kazahstanului (28 aprilie 2005) și a SOCIETĂȚII 

CULTURALE ROMÂNE „BUCOVINA” în 

oraşul Pavlodar, nordul Kazahstanului (2006), 

entităţi care dăinuie și astăzi şi menţin viu spiritul 

şi cultura românească în aceste regiuni. 

Totodată, a realizat identificarea, organizarea 

comunității românești din Rusia și înregistrarea 

juridică, în An Centenar 2018, a două organizații, 

şi anume SOCIETATEA CULTURALĂ 

ROMÂNĂ din regiunea Moscova (1 martie 2018) 

și CENTRUL CULTURAL ROMÂN „CASA 

MARE” din oraşul Tomsk, Siberia (martie 2018). 

Faptul în sine, ca românii din Rusia să fie 

organizați într-o comunitate activă, reprezintă o 

premieră după destrămarea URSS. 

A iniţiat şi coordonat o serie de studii și cercetări 

în problematica deportărilor în Siberia și 

Kazahstan a românilor basarabeni și bucovineni 

de către regimul stalinist în anii 1940, 1941, 1949 

și 1951, publicând mai multe articole pe această 

temă. Căutarea celor rămași cu traiul în aceste 

zone, sprijinirea lor pentru recăpătarea identității 

române de limbă și cultură, redobândirea 

cetățeniei române și atragerea tinerilor la burse de 

studii în ţară, a reprezentat pentru Domnul Vasile 

Soare o activitate permanentă în perioada 2002-

2019. 

În întreaga sa carieră de până acum, Excelenţa 

Sa, Domnul Ambasador Vasile Soare, a 

promovat și dezvoltat identitatea culturală şi 

lingvistică a românilor din spaţiul fostei Uniuni 

Sovietice, dedicându-şi totodată energia 

prezervării memoriei eroilor români căzuţi pe 

frontul de est în cel de-al Doilea Război 

Mondial, onorând astfel jertfa lor de sânge 

pentru Patrie şi Neam. 

Domnul Vasile Soare reprezintă un reper de o 

valoare incontestabilă pentru românismul de 

pretutindeni prin energia depusă în demersurile 

sale şi prin realizările unice din cariera 

diplomatică de până acum. 

 

 

 

Prof Valentina Lupu 

Îm memoriam: Didona Stanislav Eminescu  

S-a stins o mică stea din marele Luceafăr 

             Pe data de 24 octombrie avea să se stingă 

o mică stea din încrengătura stelară țesută în jurul 

marelui Luceafăr al culturii române. Didona 

Stanislav Eminescu, căci despre ea este vorba, 

este descendenta pe linie paternă a lui Matei 

Eminescu, singurul din familie care și-a asumat 

numele marelui poet. Tatăl Didonei, Victor, fiul 

lui Matei, deși talentat în arta lirică se va afirma în 

cele din urmă în domeniul publicisticii, dar nu cu 

aceiași profunzime precum a făcut-o Eminescu la 

ziarul ”Timpul”. În pofida unor dispute privind 

dreptul familiei de a-și asuma numele poetului, 

trebuie reținut faptul că Matei (cel mai mic și 

longeviv din cei 11 copii ai familiei Eminovici) l-

a obținut în mod legal, dar este greu de spus dacă 

a făcut-o dintr-un interes material (moștenirea 

dreptului de autor) sau din dorința sinceră de a-i 

transmite reputația numelui. Indiferent care a fost 
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motivația, datorăm lui Matei faptul că mulți din 

descendenții săi au cochetat cu geniul poetului, 

încercându-și condeiul. 

 Așa se face că unchiul Didonei, Gheorghe 

(fratele tatălui ei), a scris chiar o monografie 

întitulată ”Napoleon Bonaparte”. Ceva din 

talentul marelui poet se va regăsi la una din 

surorrile vitrege ale Didonei (după tată), Raluca 

Lucia, care scrie o poezie suavă și delicată, cu 

profundă tentă romantică din care nu ne-au rămas 

decât mărturiile Didonei pentru că se pare că s-au 

pierdut. Același talent se va regăsin la unul din 

nepoții de la sora sa Aglaia care va folosi atât 

prenumele poetului, Mihai, cât și a străbunicului 

Gheorghe Eminovici. Va renunța și el la poezie 

îmbrățișând în cele din urmă electronica de care 

era pasionat.  

Toate cele cinci surori ale Didonei vor 

purta numele poetului. Didona la rândul ei, 

profesoară de franceză, își va asuma povara 

renumelui poetului în pofida faptului că toată 

viața a fost ținta întrebărilor și curiozității 

generațiilor care i-au trecut prin mână. A făcut-o 

cu dăruire, bucurie și dedicație, în pofida unei 

opoziții, uneori chiar agresivă din partea unor 

critici, valoroși de altfel, care refuză dreptul 

familiei de a-și însuși numele poetului, fapt ce-i 

va provoca tristețe și durere.  

Grea misiune, dar și nobilă în același timp, 

să porți prin veac o moștenire atât de prețioasă 

cum este cea lăsată de Eminescu. Va practica 

toată viața meseria de dascăl în care va excela atât 

ca profesionalism cât și ca suflet. Va răspunde cu 

căldură și bucurie oricărui doritor de a pătrunde în 

tainele nemărginite ale poetului, purtându-i 

flacăra geniului prin vremi. Nimeni din 

descendenții lui Matei nu va părăsi numele de 

Eminescu. Alături de nepotul ei Mihai Gheorghe, 

și unica sa fiică (a Didonei) Iulia Adriana va duce 

mai departe numele poetului, unic și neegalat în 

cultura noastră. În afara granițelor țării fiind 

(Germania și Luxemburg ea încântă diaspora cu 

versurile poetului și epopeea vieții lui la 

evenimentele culturale care se organizează aici 

unde Eminescu este aproape nelipsit. Nu sunt 

puțini cei din descendența eminesciană care și-au 

încercat talentul în arta poetică, cei mai mulți însă 

au eșuat și au rămas cu dezamăgirea că nu se pot 

ridica la nivelul geniului eminescian. 

Fire suavă, de o decență și modestie rară, 

cu o prezență fizică și intelectuală mai mult decât 

agreabilă, a visat întotdeauna la consacrarea 

poetului în plenitudinea geniului său, pentru că a 

avut parte de adversități adevărate atentate la 

memoria poetului. Percepția ei era cu atât mai 

dureroasă cu cât aceste atentate veneau din partea 

unei tagme scriitoricești care se întitulează 

emfatic eminescologi, care i-au disecat  viața 

chinuită, nu rareori, cu rea credință, aruncând-o pe 

tărâmurile alunecoase ale conspirației și nebuniei 

luetice, aspecte care nu corespundeau câtuși de 

puțin adevărului. În plus sunt și nedrepte mai ales 

atunci când încearcă să culpabilizeze cu răutate o 

întreagă generație ca să nu mai vorbim de 

prieteni, colaboratori și simpatizanți     

Didona a vorbit despre poet toată viața, i-a 

comentat opera, a satisfăcut curiozitatea 

oamenilor de cultură, dar visul ei cel mai scump a 

fost organizarea unui festival Eminescu la Predeal 

împreună cu renumitul interpret de romanțe 

Gheorghe Sărac, cel care va alcătui mai târziu o 

antologie de romanțe pe versuri de Eminescu.  

Nu mai puțin frumoase sunt amintirile 

omului de litere și cultură George Corbu care-i 

creează un adevărat portret d‘Vincian care vede în 

portretul Didonei, nu numai omul și sufletul, ci și 

unduirea melancolică a versului eminescian.  

Cu dispariția Didonei Stanislav Eminescu 

se mai încheie o pagină în odiseea memoriei 

eminesciene.  Și atunci fireasca întrebare, cine va 

scrie următoarea pagină? pentru că Eminescu 

continuă să fie un izvor nesecat de înțelepciune, 

frumusețe și neprevăzut, atât de profund și 

universal este.  

Peste veac însă, Didona rămâne o frumoasă și 

distinsă ambasadoare a geniului eminescian.  
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Ionel MARIN 

 

  
 

Dor de EMINESCU 

 

De la ferestrele cerului un Făt-Frumos, 

Cu pletele-n vânt, dorul îl frământă… 

Ne retrimite, de dincolo de timp, prin metafore, 

Arma de tărie prin care putem recâștiga, 

Redutele pierdute, ca să înflorească în veci, 

Dulcea și inegalabila limba română. 

 

Eminescu, că despre el este vorba, 

Ne-a redat al veșniciei foșnet. 

Timpul nu s-a așternut peste zidirea sa, 

A rămas în noi precum tainele dumnezeiești, 

Lumină, adevăr, frumusețe, armonie… 

 

Vioară nestinsă a neamului românesc, 

Candelă aprinsă a credinței și iubirii, 

EMINESCU, este Luceafărul ce luminează, 

Sufletul și chipul tuturor românilor. 

 

Astăzi cu doruri viscolite și vise-n dureri, 

Cu lacrimi pe umeri, cioburi de împliniri, 

Suferința ar putea să nu mai doarmă, 

În inima noastră de români, de frați… 

 

Patria, demnitatea să ne fie casă, 

Iubirea, bunătatea neîntinate, 

Și-n lumină, cu dragoste frățească, 

România de-a pururi să trăiască. 

 

Bădia Eminescu cu imensa sa dragoste,  

A dat vii speranțe viselor noastre, 

Ca vindecare vechile răni să-și găsească.  

Din izvorul fermecat al poeziei, cu emoții  

Eminescu, ecou viu, ne dăruie raze de lumină, 

Pentru viitorul nostru și …al lumii întregi. 

  

 

În dulcele grai românesc   

 

Coloană a infinitului sufletesc, România, 

Pasăre măiastră pentru care străbunii, 

Părinții noștri și-au vărsat sângele, la 

Mărăști, Mărășești, Oituz și în alte…multe locuri. 

 

Glorie eternă și recunoștință eroilor români 

dintotdeauna! 

România, ecoul sacru, lăuntric, curcubeul ceresc, 

Catedrală sfântă, altar de lumină și al … lumii, 

Trăiește în și prin fiecare dintre noi… 

 

Plai la răscruce de vânturi, România, 

Minune Dumnezeiască ca și graiul ei, 

Melodios, dulce și armonios,  

Cu străluciri dacice, pline de mister… 

 

Oriunde în lume freamătă profund, duios, 

Limba cea dulce, românească. 

Doina, cântul, dorul rămân bijuterii 

Ale unui neam învingător de aspre milenii… 

Aici ne-am născut, în țara Dacilor liberi și 

puternici, 

Aici au prins contur visele, speranțele și zborul… 

Poporul tulburat de hrăpăreții dușmani, a găsit 

mereu, 

Lumina tăriei, a dragostei și a rămas învingător… 

 

Veghează frate, soră la grădina de aur, apără 

Inefabila Limbă Română, comoară de sfinte 

cuvinte. 

Graiul ne sfințește, ne-adună într-u rugăciune, 

ajută, 

Să-nflorească frumos în veșnicie Patria Română. 

Vatra străbunilor este casa noastră, aici sunt 

acasă,  

Simt și iubesc românește, refuz îngenunchierea… 

De va fi nevoie cu însăși viața vom păstra, 

Raiul și graiul dăruit de însuși Dumnezeu… 

 

 

Scrisoare către prieteni 

Florin CONSTANTINESCU 

 

Un iureș sălbatic… 
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- V-aduceți aminte? 

Spre film alergam laolaltă, de-a valma, 

Dorea câte unul s-astâmpere larma, 

Dar cine s-oprească o ceată fierbinte? 

Un semn de-ntrebare făcea să vibreze 

Cutia rebelelor vise privind 

Afișul din rama fixată în zid: 

O fiară… și flăcări… moloz… metereze? 

 

Finalul zburase… În noapte pierdut, 

Amprentele pașilor mei risipeam 

Și incoerentele-mi gânduri cârpeam 

Cu-aprinse imagini din filmul văzut. 

 

Stranii năluciri, îmi părea că, arzând, 

Cvartetele-aleargă în juru-mi, roiesc… 

Godzila, gândeam, e lăcașul drăcesc 

Născut de o minte presată de gând… 

 

Teroarea aceea rămase în zare, 

Pe-o undă minusculă-n fluviul de vreme… 

Deunăzi, ceva mă făcu a mă teme, 

Cumplit, veți zâmbi, o ciudată visare! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mă văd cât un munte și-alerg a turbare, 

Iar pașii-mi răsună sinistru și-a gol, 

În juru-mi, tangajul de flăcări, pârjol 

Și groaza îmi crește mai mare, mai mare! 

 

Văd numai văpaie, văd numai pustiu 

Și-n drumu-mi se cască adâncuri hidoase 

Și nu mai am carne pe tălpi, calc pe oase 

Și urlu-n neștire!… Și ce vreau? Nu știu! 

 

Ce groaznic blestem din vechime târâm 

Și cine-i regizorul piesei avane? 

E teatrul în care actorii-s satane?... 

Pe care planetă-s? Pe care tărâm? 

Sar hăuri arzânde c-un HĂU… disperat, 

Trec munți de moloz cu un urlet de fiară 

Spre zări unde focul, speram, să n-apară… 

Doar marea de flăcări  să văd mi-este dat! 

 

Prin oaza de neguri deasupra-mi ivită,  

Pe incandescentul ocean e un spor!  

Hoțește oțelul privirii-mi strecor 

Și-n Cornul Idilei mă zbat o clipită. 

 

E Luna? Fantasmagorie? E Ea, 

A nopților zână, amvonul iubirii, 

Crăiasă-a blândeții, speranță a firii! 

Din mintea-mi dispare cernita perdea. 

Sub mine-i Bătrânul de oameni distrus! 

Convulsii în lanț îl scurtează de clipe, 

Iar forțe ca viața-i să o înfiripe 

Pe-ntreg universul să cauți… că nu-s! 

 

Spărturi îi apar în întreaga lui masă: 

De lavă, de flăcări, de fum colonade, 

Prin ele se-avântă să-l ardă, să-l prade 

Și Moartea, greoaie, pe-ntinsu-i se lasă. 

 

Titanii de piatră aflară sălaș 

În foste abisuri, volumul lichid 

Pierise, doar vântul, Pământul arid, 

Cu vuiet năpraznic străbate trufaș. 

El, unic stăpân pe natura întreagă 

Ducând combustibil imenselor jerbe, 

Cu ochi diabolici admiră cum fierbe 

Infernul! Țâșnește bezmetic și-aleargă! 

 

Dansează în hohot enorma fantomă, 

Înalță imperii de flăcări pe Terra, 

Gigantică torță, în cosmos e Sfera 

Și-o macină focu-n esență și-n formă. 

 

Din gaze-otrăvite ți-am pus o coroană, 

Veșmântul de flăcări e fără de spații, 

Să vadă, regină, să vadă și alții 

Ce pis-curi a-tin-se gân-di-rea u-ma-năăă! 

Spre-adâncuri incerte-n turbata lui goană, 

Infima movilă de-anoste relicve  

O seamă de coaste… o seamă de tigve 

Scăpate din focul gheenei răstoarnă. 

 

De gheață mi-e inima, ochii-s de gheață, 

De gheață îmi pare și iadul acum, 

Privind cum rapid se transformă în fum 

Milenii de moarte, milenii de viață! 

 

Cumplit genocid! Ce cumplit cataclism! 

Tristețea pătrunde în mine, m-apasă, 

Un munte de pietre drept pat și drept casă 

Îmi este… Cuprins de agonic lirism, 

Mă văd într-o lume apusă transpus. 

................................................................ 

 

Din mica vedetă, plutind peste ape, 

Lăsam ai mei ochi, cu nesaț să se-adape 

Din zarea-n văpaie… fantastic apus! 
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O geană arămie 

pe-arcada fulguită din norul zdrențuit 

Pulsează spre un petic de viață pământeană 

Mesajul de adio al zilei spre-asfințit. 

Coliziunea razei 

cu stânca dă privirii puzderii scânteinde, 

Pictând tablou hipnotic pe pânza străvezie 

Al cărui farmec ochiul încearcă a-l cuprinde! 

 

Imensul glob de plasmă 

alunecă, alene, pe-o albie-ntre stânci 

Și-aprinde diademă pe nobila lor frunte, 

Înseninând retina din ochii mei adânci… 

 

Sublimă reverie 

ce se prelinge, parcă, din lumile de basm… 

A bolții vie rană coboară în abisuri, 

Punctând pe arcul vremii al zilei ultim spasm. 

 

Filoane de-ntuneric 

coroana atmosferei străpung disimulat, 

Miscibile-n fluidul ce poartă pe-aripi visuri 

Cuprind, pe nesimțite, volum nelimitat. 

 

Enclave de lumină 

răsar, pe rând, din masa eternului abis, 

Grăbind să se așeze pe-a cerului cupolă 

Spre-a-și depăna în noapte poveștile de vis! 

....................................................................... 

Încerc condensarea himerelor mele 

Ce-aleargă nebune prin tulburea minte 

Și văd în clipite-ai mei ani dinainte; 

Simt viața-mi cum grabnic se scurge, cum piere… 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Îmi port, ca o trenă, ciudatul meu vis 

Și tina brăzdată picioru-mi insultă, 

Dar globul de aur ce-n zare exultă 

Mă face să cred că-s în paradis! 

Hulpavă și densă privire rotesc, 

Zbucnită din bezna ogivelor mele 

Și inima-mi bate în ritmuri tembele, 

E viață în juru-mi! Eu simt că trăiesc! 

 

Trimit către Soare sărutul bineții, 

Tabloul feeric mă poartă-n extaz, 

Magnific erupe din Sfera de gaz 

Fluidul ce arde-n furnalele vieții! 

 

Pe-ntinsul Planetei e-o splendidă horă, 

Concertul Naturii în limba comună: 

Vrem Pace sub Soare, vrem Pace sub Lună! 

E laitmotivul la fiece oră! 

 

O ceată voioasă, un grup de copii 

Aleargă, vorbește și cântă, aleargă, 

De parcă și stelele, lumea întreagă 

Se află-nglobate-n aceste câmpii. 

 

În grupuri, de mână se prind câte doi, 

Formează tunelul… și-un glas genuin, 

Valsând în tremoluri spre naltul senin, 

Emană candoare… Și jocul e-n toi! 

 

Vorbesc despre apele învolburate, 

Vorbesc despre podul de piatră sfărmat, 

Dar ei sunt constructori… și-un pod ferecat 

Chiar mâine-l durează! Să-ntreacă pe toate! 

De-odată văd mii de copii pe câmpie, 

Frenetic se mișcă pe sol omuleții 

Din lumea-ntreagă, vlăstarele vieții! 

E-o horă de valuri pe-o mare zglobie. 

 

Dorința fierbinte din cântecul lor 

Cutremură Terra și-n Cosmos răsună: 

Vrem Pace sub Soare, vrem Pace sub Lună! 

Vulcanică undă de crez și de dor! 

 

Dizolvă distanțele voce tenace, 

Cuprins de vibrații e Cosmosu-ntreg, 

Din haosul vorbelor, clar se-nțeleg: 

Pământul vrea Pace… vrea Pace… vrea Pace! 

 

Cu grele-acuzații, sublima cântare 

Copiii încarcă, părinților lor, 

Durerea își strigă, iar strigătul lor 

Și stâncilor viață să dea e în stare! 

 

De ce către neguri cu mintea v-ați dus? 

De ce către moarte rapid navigați? 

De ce, la cheremu-unui pumn de damnați 

Glisați, fără frâne, spre-al vieții apus? 

 

Crepusculul vieților noastre, prin basme, 

Spre dulce visare-l purtarăți anume, 

N-ați spus despre relele care-s în lume, 

Că azi omenirea băltește-n marasme. 

 

Contrastele vieții, la fiece pas, 

Plăpândele noastre ființe sugrumă 

Și mulți dintre noi se transformă în humă… 
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Din lumea de basme doar iadu-a rămas… 

 

Istoria-i scrisă cu-al vostru roș sânge, 

Feroce sisteme, imperii, regate, 

Având rădăcinile-adânc împlântate, 

V-au supt și voința au vrut a v-o-nfrânge! 

 

Religii și mentori cu arta minciunii 

Stăpâni pe a voastră gândire au pus, 

V-au dat ucigașa speranță că SUS 

E-o forță ce are puterea MINUNII?! 

 

Farsori iscusiți ce pozează-n eroi 

Narează ce-i iadul, narează ce-i raiul… 

Cât sunteți în viață, ACELA vi-i traiul, 

Deșartă iluzie-i Lumea de-apoi! 

 

S-adoarmă-acel simț de dreptate și luptă 

E-adânca menire-a toxinei cumplite, 

C-o poftă vorace, din trupuri sleite 

Șacalii moderni de pe Terra se-nfruptă! 

 

Rechinii de astăzi provoacă stupoare, 

Valsează vocale-ndulcite anume, 

Priviți însă bine fetidele spume 

Din jurul hidoaselor guri lătrătoare! 

 

Voi nu simțiți, oare, suflarea-otrăvită? 

Voi nu vedeți, oare, că trena vorbirii, 

În ciuda speranțelor lumii, a firii, 

Cu arme-ale morții-i din plin garnisită? 

Pungași, criminali, onctuoase jivine, 

Pseudosavanți, ipocriți, inumani, 

Doar dornici de faimă și-avizi după bani, 

Vânzându-și știința pe-orice, la oricine, 

 

Asini, care doar osanale răcnesc, 

Formează armata ce latră-a plăcere, 

Când „bunul” rechin acest lucru îl cere, 

Ori rupe-n cruzimea-i din trupul lumesc. 

 

În lume sunt răni și curg râuri de sânge, 

În fiece clipă sunt mii de abuzuri; 

Nu pică din cer fabricate răspunsuri, 

Iar tarele lumii nu poți a le-nfrânge 

 

Prin lungi renunțări, rugăciuni și suspine! 

Îndreaptă-ți statura și pune în fiare 

Pe-acel ce tronează-n plăpânda-ți spinare! 

Prin luptă acerbă e drumul spre bine! 

Goniți din istorie-ai lumii balauri  

Popoarele-au dreptul la viață onestă  

Și puneți pe Terra, pe fruntea-i celestă, 

Stindardul de pace, coroana de lauri! 

 

În VOI e puterea și mintea-nțeleaptă 

De-a face prin luptă, prin muncă unită, 

Pe Terra, durabil, să fie zidită 

O lume mai bună, o lume mai dreaptă! 

 

Poem publicat în volumul ,,Cu faţa spre steaua 

polară’’, Editura Eurostampa, Timişoara, 2019 

 

“Lumea pe care am creat-o este un proces al 

gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fără a ne 

schimba gândirea.” – Albert Einstein 

 

 

 

Din seria: ,,Invitaţie la dezbatere!” 

 

Dr. Stelian Gomboş 

Despre (adevărata) provocare a Mântuitorului 

nostru sau despre cum Domnul Iisus Hristos ne-

a pus la treabă până ce a scos (şi, va scoate) tot 

răul din noi!... 

 

 Da, greu, dificil de primit şi de pus în 

practică acest cuvânt: „Celui ce te loveşte peste 

obraz, întoarce-i şi pe celălalt” (Luca 6, 29).  

 Suntem îndemnaţi, aşadar, nu doar să nu 

reacţionăm la lovitura primită, ci să ne mai şi 

arătăm disponibilitatea de a primi o alta.  

 Dar, vor spune unii, nu este suficient că o 

răbdăm pe prima? De ce trebuie să mai şi 

întoarcem celălalt obraz? Nu cumva, prin aceasta, 

celălalt se va simţi încurajat să ne facă şi mai mult 

rău? Nu cumva celălalt se va aprinde şi mai mult 

de mânie, interpretând nu ca blândeţe şi dragoste, 

ci drept sfidare atitudinea noastră, considerându-

ne provocatori? Uimitor este că se poate interpreta 

şi aşa întreaga situaţie.  

 Altminteri, Însuşi Domnul nostru 

Iisus Hristos i-a provocat sistematic pe cei cu care 

a fost contemporan acum două mii de ani.  

 A făcut multe minuni, a făcut mult bine 

tuturor celor ce L-au primit şi au acceptat ajutorul 

Lui, dar adesea a făcut-o fără nici un fel de 

diplomaţie, nu a menajat deloc sensibilităţile şi 
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idiosincraziile, mai ales ale „fariseilor şi 

cărturarilor făţarnici” (a se vedea întreg capitolul 

23 din Evanghelia după Sf. Ap. Matei, în care 

Mântuitorul are un discurs extrem de dur, de 

fermi şi de categoric la adresa acestora).  

 De pildă, cu toate că ştie, (re)cunoaşte 

obsesia lor pentru o cinstire habotnică a zilei de 

odihnă (sabatul), niciodată nu a ezitat a face 

minuni în această zi în care, după viziunea sau 

concepţia lor, nici măcar a face un om sănătos nu 

ar fi permis, fiindcă este „o lucrare”.  

 Altfel spus, înainte de a vindeca pe cel cu 

mâna uscată, spre exemplu, Iisus Hristos se 

adresează celor de faţă, spunând: „Se cuvine, 

sâmbăta, a face bine sau a face rău, a mântui un 

suflet sau a-l pierde? Dar ei tăceau; şi, privindu-i 

pe ei cu mânie şi întristându-Se de învârtoşarea 

inimii lor, a zis omului: Întinde mâna ta! Şi a 

întins-o, şi mâna lui s-a făcut sănătoasă. Şi ieşind, 

fariseii au făcut îndată sfat cu irodianii împotriva 

Lui, ca să-L piardă” (Marcu 3, 4-6).  

 Prin urmare, aceasta nu a fost singura 

situaţie în care iudeii au vrut să-L omoare, ca 

reacţie la cuvintele rostite de Domnul sau la 

minunile săvârşite (cum a fost, mai ales, după 

învierea Dreptului Lazăr). 

 În altă ordine de idei, nici pe ucenicii, 

discipolii şi apostolii Săi nu i-a menajat 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Chiar înainte de 

a primi să fie răstignit, a acceptat ca o femeie să 

verse pe capul Său „mir de nard curat”, iar 

ucenicii „s-au mâniat şi au zis: De ce risipa 

aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, 

iar banii să se dea săracilor” (V. Matei 26, 7-9).  

 Mai mult decât atât, acesta a fost 

momentul care practic l-a determinat pe Iuda 

Iscarioteanul să se ducă la arhierei şi să-L vândă 

lor pe treizeci de arginţi. Iuda a fost cel mai 

afectat de „risipa” făcută (preţul mirului, adică trei 

sute de dinari, era echivalentul venitului pe un an 

al unui lucrător agricol), dar nu pentru că-i păsa 

de săraci, ci pentru că banii ar fi ajuns la el 

şi, „având punga, lua din ce se punea în ea” (Ioan 

12, 6). 

 Aşadar, de ce S-a comportat în acest fel 

Domnul? De ce a ţinut să scandalizeze şi să 

zgândăre toată răutatea din oameni, fariseismul, 

viclenia, ipocrizia şi făţărnicia? De ce a permis ori 

îngăduit şi a provocat situaţii în care aceştia să-şi 

arate micimea sufletească, să scoată din ei toată 

invidia sau laşitatea? De ce nu i-a tratat mai cu 

delicateţe, ştiindu-i cât sunt de neputincioşi? 

Enervaţi la culme, disperaţi chiar, la un moment 

dat „L-au împresurat iudeii şi Îi ziceau: Până când 

ne scoţi sufletul?” (Ioan 10, 24). Iar Domnul Iisus 

Hristos îi înfruntă şi le spune direct: „Eu şi Tatăl 

Meu una suntem” (Ioan 10, 30). Chiar dacă ştia că 

asta era echivalent, în ochii lor, cu o blasfemie ce 

se pedepsea prin omorârea cu pietre. Iar când ei 

pun mâna pe pietre, îi întreabă: „Multe lucruri 

bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru 

care din ele aruncaţi cu pietre asupra Mea?” (Ioan 

10, 32).  

 Iată, în sinteză, lucrarea lui Dumnezeu în 

lume: El face binele, pe toate le face „bune 

foarte” (Facerea 1, 31), iar oamenii răspund cu 

răul. 

 Era absolut necesar ca, prin venirea lui 

Mesia, nu doar să se lucreze binele pe pământ, ci 

şi să se scoată afară toată răutatea din om. Iisus 

Hristos nu S-a lăsat prins, dat pe mâinile celor ce 

L-au răstignit, decât după ce Şi-a dus la bun 

sfârşit lucrarea Sa, după ce a împlinit („bifat”!) 

toate cele necesare mântuirii noastre. A intrat 

triumfal în Ierusalim (Cf. Matei 21, 10) inclusiv 

pentru ca, prin aceasta, să provoace toată invidia 

şi mânia celor ce-L duşmăneau.  

 Pentru că, pe agenda pământească a 

Domnului se afla şi această ţintă, de a răscoli tot 

răul din sufletele oamenilor, dar nu în mod gratuit 

sau din sadism, ci din dragoste, cu scopul de a nu 

mai rămâne nimic neasumat de El pe Cruce, din 

cele ale firii noastre corupte de păcat şi răutate.  

 Cu alte cuvinte, deci, prezenţa lui 

Dumnezeu ne ajută să conştientizăm starea 

noastră de oameni întunecaţi la minte, supuşi 

patimilor, egoişti şi autosuficienţi. El ştie prea 

bine că „lumea întreagă zace sub puterea celui 

rău” (I Ioan 5, 19).  

 Încât provocarea Lui este o şansă să 

sesizăm această realitate, să înţelegem ce nu este 

în regulă cu noi, ce trebuie să schimbăm la viaţa 

noastră. Această lucrare începută pe pământ acum 

două mii de ani de Iisus Hristos, Dumnezeu - 

Omul, va fi continuată şi dusă la capăt de Duhul 

Sfânt, Mângâietorul, care „vădeşte lumea de păcat 

şi de dreptate şi de judecată” (Cf. Ioan 16, 8). 

 Însă Domnul nostru Iisus Hristos nu scoate 

din noi doar răutatea, ci şi binele pe care ne-am 

îngrijit să-l cultivăm. „De aceea, orice cărturar cu 
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învăţătură despre Împărăţia Cerurilor este 

asemenea unui om gospodar, care scoate din 

vistieria sa noi şi vechi” (Matei 13, 52).  

 Ce înseamnă „vechi” şi ce înseamnă „noi”, 

citim în alt loc din Sfintele Evanghelii: „Omul 

bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate 

cele bune, pe când omul rău, din vistieria cea rea a 

inimii lui, scoate cele rele. Căci din prisosul inimii 

grăieşte gura lui” (Luca 6, 45).  

 Nu putem da vina pe nimeni şi pe nimic 

din afară, iată, toate sunt în noi. Ele sunt răscolite 

ca noi să nu putem spune că n-am ştiut, că nu am 

cunoscut ce s-a scris în fiinţa noastră.  Dacă 

ne-ar lăsa în pace, adică în voia noastră, am trece 

toţi în viaţa veşnică împovăraţi cu multă şi 

chinuitoare răutate.  

 Drept urmare, prin purtarea de 

grijă (provocarea sau intervenţia) lui Dumnezeu, 

noi avem şansa de a ne cunoaşte aşa cum suntem, 

de fapt, având o şansă şi oportunitate uriaşă, aceea 

de a schimba, transforma şi converti totul în 

favoarea noastră. Acum, cât încă mai este timp!... 

 Altfel spus, “Doamne, dacă este cu putinţă 

să treacă de la Mine paharul acesta dar nu precum 

voiesc Eu ci, precum Tu voieşti!” adică, aşa, prin 

luptă, determinare, după exemplul, modelul sau 

reperul Mântuitorului, şi, prin dobândirea unui 

răspuns bun, asumat şi responsabil, la adevărata şi 

veritabila provocare, aceea, a eradicării, 

îndepărtării şi eliminării răului, din noi, de, lângă 

noi şi, dintre noi!... 

 Doamne, ajută-ne, tuturor, în continuare, 

(numai) în tot lucrul cel bun! Amin!... 

  

 

Picătura de viaţă-poeme de Nicolae VASILE 

 

  
 

Eminescu divin! 

 

Eminescu, 

dar ceresc, 

pentru neamul românesc!... 

S-a angajat în a sa luptă 

pe orice fel de redută, 

s-a opus, 

n-a fost de ajuns, 

a scris, 

şi a fost proscris, 

a iubit, 

şi a fost jerfit! 

Pentru a ne mântui, 

Dumnezeu l-a trimis jos 

pe-al nostru Isus Hristos. 

Nu am ascultat de el, 

nu l-am ajutat de fel, 

nu l-am ştiut apăra, 

şi s-a transformat în stea!... 

Oare, am învățat ceva?... 

 

 

Datorie și viață 

 

Viață, piață, greață, 

datorii puhoi, 

se țin după noi. 

Timpul trece, 

fără trăire, 

fără iubire! 

Putem retrăi 

ce am irosit, 

sau le luăm cu noi 

și-n viața d’apoi? 

  

 

Cheia cerului 

 

Credeam 

că am tot Pământul 

pe umerii mei, 

așa trăit-am 

frumoși ani, 

dar grei. 

Deodată, 

ceva s-a-ntâmplat, 

Dumnezeu 

părerea și-a schimbat, 

m-a iertat, 

a luat durerea din grija mea, 

simțeam 

că-mi pregătește altceva! 

Ai apărut în viața mea, 

aveai ceva din ce îmi lipsea, 

ce-mi umplea gândul 
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și-mi anima cântul, 

ce păreau, demult, sortite 

să rămână, 

pe veci, adormite. 

Ai adus cu tine 

iubire, 

ai adus cu tine 

mister, 

să-ncercăm 

să-l dezlegam împreună, 

sau rămâne 

cheia noastră spre cer. 

 

 

Dilemă 

 

Mi-ați acaparat tot gândul, 

am ajuns pe culmi de viață, 

ca un fulg mă simt cu totul, 

ce prin aer se răsfață. 

Cu întregul gând la tine 

și cu trupul, tot, la ea, 

vulnerabil, nu sunt bine, 

parcă-aș fi un fulg de nea! 

Strop de apă aș deveni, 

simțind căldura ta, 

bob de gheață aș putea fi, 

dacă tu m-ai uita! 

Este tare greu pe lume, 

să ai viața din bucăți, 

să fii cu trupu-ntr-o parte 

și cu gându-n alte părți! 

 

Poeme … fluviu 

Acad. Cristian Petru BĂLAN (SUA) 

  

PASĂREA PHOENIX CARPATINĂ   

                       (Jurământul nostru) 

Renaște iar de sub ruine Pasărea Phoenix 

Carpatină 

Zvâcnind din geniu și durere, din roșia-i cenușă 

grea... 

Ce viu e zboru-i și ce sombru spre zarea-i de 

speranțe plină! 

Ce mândră urcă chiar spre locul de dinainte de-a 

cădea! 

 

Surâde zarea tricoloră, coruri de astre-n armonie 

O-mbracă-n cântece și-n ode, menindu-i strălucit 

destin, 

Iar Pasărea devine-o Țară - splendida, sfânta 

ROMÂNIE, 

Mărețul giuvaer al Terrei, ieșind din umbre spre 

senin... 

Se va-mplini Cuvântul Cosmic, născut din 

veșnicii de aur 

Care, lipind bucăți de haos, remodelează-acest 

prezent 

Spre-a reporni forfotul vieții, zidind noi vetre de 

tezaur; 

Și-atunci dorințele-mpietrite se schimbă-n fluvii 

cu torent. 

 

Acesta e momentu-n care suntem datori cu 

jurăminte. 

Acesta e momentu-n care toți să strigăm: NE-AM 

DEȘTEPTAT ! 

Și de aceea, toți românii, cu mâini pe steagul Țării 

sfinte, 

Jurăm s-o luăm de la-nceputuri, căci n-avem timp 

de așteptat! 

 

Poemul NEDUMERIRI 

 

Chemi norocul de departe rătăcit la hoți 

jegoși care-ți fură-agoniseala, cloacă de-avortoni 

făloși; fără milă-ți smulg produsul muncii tale 

pentru ei, au puteri să te-njosească, deși sunt niște 

pigmei; defilează cu sfidare de scursuri și non-

valori, se mândresc cu-nțelepciuni fabulate-n mii 

culori, întru totul ireale, dar pulsate-n negre 

valuri, unde spuma lor în clocot e scursură din 

canaluri. Au trecut acele timpuri născătoare de 

senin, când hoții stăteau în țepe, drepți, purificați 

din plin, când în loc de griji sinistre aveam pace și 

senin... Liniștea, cândva de aur, s-a schimbat în 

gălăgie care altora le place chiar dacă nu-ți place 

ție. Toate-ascund plecarea noastră, enigmatic, 

rând pe rând; secolul merge-nainte, când zburând, 

când șchiopătând... Însă lumea se învață și cu bine 

și cu rău, căci destinul nu-i volanul să-l învârți pe 

gustul tău... 
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              Poemul SCHIMBĂRI 
 

Sunt oameni ce se schimbă din miez înspre afară, 

Încât iarna dintr-ânșii devine primăvară, 

Iar crengile-nghețate din firea lor săracă, 

Cu flori, apoi cu fructe gustoase se îmbracă... 

 

Statura lor se-nalță crescând impunătoare - 

Prefac tot ce ating în flori strălucitoare 

Și gândul lor devine realități supreme 

Care durează veacuri sfidând cuvântul „vreme”. 

În fața-acestor genii cu minți adamantine, 

Când îți apar în față, onor li se cuvine, 

Deși cununi de lauri ar merita să poarte, 

De plecăciuni și laude ei toți se țin departe. 

 

Dar am greși să-i credem ducând vreun trai ferice, 

Căci contra lor mișeii se-adună spre-ai dezice. 

De-aceea prea aleșii spre tronuri nu aspiră: 

Ei nu-s din timpul nostru... Din viitor veniră! 

 

 

Poemul ECHIVALENȚE 
 

E Soarele în cosmos o limbă ca de clopot ? 

(Unde sunt miliarde ca el - „clopote-arzând”?) 

Toate răsună ne-ncetat, niciunu-n ropot, 

Ci-n ritmuri dulci, prelungi, ajunse pe Pământ... 

 

Le-aud numai cei care cred că sunt reale. 

Le-aud pe-un fond de orgă vestiți compozitori, 

Le-aud stoluri de păsări rotindu-se agale 

În ritmul lor melodic și tainic pe sub nori... 

 

Da, Universul cântă-n divine armonii, 

Materia lui neagră vibrează-n unde clar! 

Din adâncimi de sfere zbucniră raze vii 

Pulsând lumini prin spații lipsite de hotar. 

Da, Universul cântă, și cântă și Natura 

Prin murmur de izvoare, prin valuri mari de mări, 

Prin freamăte de codri (ea are altfel „gura”), 

Prin șuierat de vânturi, prin roua de pe flori! 

 

Totul e ritm și sunet - îndemnuri să creăm - 

Natura dă și cere, dar nu vrea nici stridențe, 

Nici parodii de sunet, cum azi exagerăm. 

Cu noi vrea-un cerc armonic, să fim cu ea-n 

cadențe. 

Să proslăvim Natura și Universu-n cântec, 

Să ne-ancorăm concentric în goluri de astral! 

Din aria voinței și-al cerului descântec, 

Să ridicăm spre ceruri al muzicii pocal! 

Slăvi-vom Universul, Pământul, Galaxia - 

Le vom slăvi atomii, căci sunt structura lor. 

Tot ce-i măreț, cânta-vom: Natura, Veșnicia - 

Dar mai întâi slăvi-vom pe-al lor Sfânt Creator! 

 

                     

PĂTIMIRILE POEȚILOR 

 

Prin zbateri și sculptări în slove, brodând idei cu 

dulci candori, 

Prin arderi vii ce umplu goluri și schimbă vorbele-

n cântări, 

Poeții-nșiră versuri albe sau clasice, de s-or ivi, 

Crezând că numele lor șterse, celebre-n veci vor 

deveni... 

 

La Porțile-eternității toți vin grăbiți și bat timid, 

Dar ele-s uși înțepenite și-odată-n secol se 

deschid, 

Iar cel mai norocos, când intră, străbate-un 

labirint de-amploare, 

Spre-a dovedi c-a lui sosire n-a fost o simplă 

întâmplare. 

 

Din zeci de colțuri, reflectoare îl urmăresc prin 

osanale; 

Covoare largi de flori, oriunde, l-așteaptă 

așternute-n cale. 

Și, totuși, cel ales, adesea, îndură pisme brusc 

ivite, 

Căci nu o dată-n flori, ascunse, l-ating și ace 

otrăvite... 

 

Nimic nu e perfect în lume și asta orice om o știe, 

Poeții însă-s alte ființe - transformă toate-n 

Poezie: 

Natura, dragostea, norocul ori chiar durerea-

adeseori - 

Și cât de cât, de-alină inimi, rămân pe veci 

nemuritori ! 
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MEDALION LIRIC  

Elena ARMENESCU 

   

 

Cuvântul de taină  

 

La Cina cea de taină  

nu mâncarea 

ci Cuvântul 

de taină 

te satură  

cu puterea lui,  

vestindu-te 

că poţi să meditezi  

la profunzimea Adevărului  

la duhul Mângâietorului,  

la via cerească,  

la mlădiţa domnească- 

Chiar de nu vrei să vezi,  

vezi, 

Chiar de nu vrei să auzi,  

auzi. 

 

Nu plânge, să nu te ascunzi,  

ruşinându-te 

de logodna trupului cu 

subtilul gândului 

 

Fără dorinţi  

simţi cum te duci  

pe calea triumfală  

spre mările din cer,  

spre trupul de azur al nimbului,  

spre mister, 

într-o trăire spectrală  

 

Răpit,  

născându-te imaginar 

a doua oară  

 

Cu noul chip suveran 

Piatră 

La temelia unui munte 

De iubire sacră...  

La Cina de taină  

nu mâncarea 

ci Cuvântul 

de taină 

te satură...  

 

  

Acad. Vasile TĂRÂŢEANU 

  

 

Cuvântul întrupat 

 

- Cine eşti tu? –mă-ntreabă 

Înspăimântat un vis 

- De ce ţi-i mâna greauă 

Când te apuci de scris 

 

Nu vezi că lumea-i plină 

de scribi ca la paradă 

sau vrei şi tu ca dânşii 

uitării să cazi pradă 

 

- O nu, nu vreau acum 

cât mai trăiesc să fiu 

Nici viu pe jumătate 

dară nici mort de viu 

 

- Mai bine-i să nu scrii 

în viaţă nici un rând 

Decât în zeci de tomuri 

să nu găseşti ungând 

 

Ce ar da rod frumos 

în-suflete-ncolţind   

Precum o rugăciune 

sau dulcele colind 

 

Dar dacă te încumeţi 

norocul să te poarte 

Pe drumurile sorţii 

prin viaţă şi prin moarte 

 

Să le cunoşti pe toate 
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pe lume câte sunt 

căci ele pot să-ncapă 

acum într-un cuvânt. 

Şi-acesta nu e altul 

decât cel întrupat 

de Cel de Sus în care 

să crezi cu-adevărat! 

 

 

Lidia GROSU(Chişinău) 

  

  
 

IUBIREA E RIDATĂ AZI PREA DUR  

 

Iubirea e ridată azi prea dur: 

A întomnat în certuri fără sens 

Şi, precum frunza,-şi caută un mur 

Să-i sprijine căderea – de-un imens, 

În noapte răsculat, dor – ce-a cedat 

Urâtului, când nu voia să moară... 

Şi nu mai pare-acum deloc ciudat 

Că tot ce n-are dor, n-are nici soare. 

 

 

ÎN VII CULORI MI-ACCEPT STRUCTURA  

 

În vii culori mi-accept structura 

Fiinţei, evitând un frig... 

De un cotor îmi cos ruptura 

Şi fi le noi viaţă-mi exig. 

 

Cu semnul crucii, bun de scris 

Peste-orizonturi ce dispar, 

Eu înviez din morţi un vis 

Şi îl îmbrac pe-un inelar 

Gând – ce-mi vesteşte întruparea  

Cu tot ce ar pretinde larg 

De noi emoţii – în prinsoarea 

Unor tăceri, care se sparg 

În spectre...  

şi-mi devin alură 

A roadelor, – ce-au dat în pârg... 

În vii culori mi-accept structura 

Şi-n ele timpu-mi înverig. 

Maria FILIPOIU 

  

 

CU DOR DE EMINESCU 
  

Dorul bântuie prin noapte, 

Așteptând sub bătrân tei, 

Făt-Frumos cu tandre șoapte, 

Pe-ale timpului alei. 

  

Pe Veronica o cheamă 

În al cuibului amor, 

Când noaptea strecoară-n geană, 

Vis din basm nemuritor. 

  

Dorul căutând iubire, 

Îl vântură vântu-n veac, 

Pe-a zării nemărginire 

Să unească dor cu drag. 

  

Dar eroii din poveste 

Rătăcesc prin Rai de sfinți, 

Când Luceafărul privește 

Cu ochii de dor aprinși. 

  

Roua gândurilor mele 

Se strecoară din priviri, 

Când plouă cu praf de stele 

În jurnal de amintiri. 

 

 

Alexandru Florin ŢENE 

 

  
 

Ninsori albastre   

I     

Cerne colinde cerul peste casă   
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Ziua alunecă pe sănii spre apus   

Dintr-o clipă de lumină în noi rămasă   

Se naşte în suflete, la fiecare, Iisus.   

   

Bate visul cu degetul în ferestre   

Vântul ciopleşte fluiere în alun,   

Când timpul coboară pe creste   

Sărbătoarea în case de Crăciun.   

   

Copiii ne colindă în prag   

Cântecele urcă spre stele, mai sus,   

Constelaţiile vin să vadă   

Cum din suflet se naşte Iisus.   

   

Alunecă sănii pe serile albastre   

Inelând cu doruri pământul străbun   

Copii aprind nelinişti în astre   

Visând sub brazi păduri de Crăciun.   

   

Burgul doarme la miez de noapte   

Pe străzile Clujului umblă visul cel bun   

Când dinspre luceafăr ne vin şoapte   

Că umblă cu daruri Crăciun.   

   

Aripi de lumină îmi intră în odaie   

Halebarda lunii nu ştiu unde s-a dus   

Căci în clipa, aceasta, de văpaie,   

Dintr-o minune s-a născut Iisus.    

II      

Ninge, ninge ca în datinile noastre,   

Colindătorii în sănii de lumină   

Vin încărcaţi în balade cu astre,   

Când îşi mai pune bradul un cerc pe tulpină.   

   

Copiii rup pietre din Steaua polară   

Nestemate lucind în visele lor,   

In cântec germinează vibraţie solară   

Ca mierea cuvântului născut dintr-un dor.   

Ninsori albastre coboară pe cetini,   

Vinul decantează cristalul pe masă   

Şi-adînci sentimente,între prieteni,   

Ţes verbe în fraze de mătasă.   

   

Oraşul ascultă poeme de iarnă rezemat,   

Luceafărul bate monezi în ferestre   

Cînd stelele la colind au plecat   

Prin brazii înşurubaţi în creste.   

   

Adie clipe rotunde cu ochii vii   

Şi norii cad ca la începuturi,   

Înflorind crini pe genunchii fetelor, în orele 

tîrzii,   

Cînd noaptea toată e un roi de fluturi.   

   

Luna ca o halebardă păzeşte cîmpia,   

Cîntecul cocoşilor croieşte drum prin troiene   

S-alunece pe-o sanie Poezia   

În casele noastre cu vise perene.   

 

 

 

Acad. Dumitru MATCOVSCHI 

 

  
 

MOŞTENIRE   

 

Eu trecutul nu mi-l vînd, 

Chiar să nu am de mîncare, 

Eu cu el am fost şi sînt 

Moldovean de la născare. 

Moldovean şi patriot 

Al acestui colţ de glie, 

Cred în Ştefan Voievod, 

Om de-naltă omenie. 

In Ion Viteazul cred, 

Poreclit Ion Cumplitul, 

Cel cu inima de ied, 

Nevîndutul, neturcitul. 

Eu trecutul nu mi-l vînd, 

Bani de aur nu doresc; 

Orşiunde, orşicînd 

Ştiu ca omul să muncesc. 

E trecutul tot al meu, 

E a mea Moldova-toată, 

Chiar dacă şi sînt plebeu, 

Şi nu viţă împărată. 

Vin din secol în frămînt, 

Vin din timpuri zbuciumate, 

Doina plîng şi doina cînt, 

Cine-a spus că nu se poate? 

Nu i-o fi plăcînd cuiva 

Limba noastra cea latină? 

El să plece, de-i aşa, 

Şi-napoi să nu mai vină. 
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Moştenesc acest trecut 

Din părinţi, ca pe-o moşie. 

Eu cu dînsul am crescut 

Şi-am scris prima poezie. 

Altceva ei n-au avut 

Ce să-mi dee, bieţi ţărani, 

Mi-au dat doar acest trecut, 

Într-un car cu doi plăvani.  

 

 

 Lia RUSE (Canada) 

  

 

PRINTRE FULGI DE ZAPADĂ   
 

S-aşternea iarna…Pacea creştea violetă. 

Ne târam paşii în ţârâitul flămândului frig 

Pe pârtia rece în straturi de cretă. 

De bucurie îmi venea să strig! 

Fluturii ne-nsoţeau ca-ntr-un joc, 

Când mă priveai inima mea  bătea-ntr-un ceas 

grăbit, 

Era ger, iar noi simţeam că stăm lângă foc, 

Ardea, în ochii tăi, un licărit… 

În dansul fulgilor, mi-aducea bucurie, 

Gândul că eram împreună pe-ntinderea albă. 

Ne primenea promoroaca argintie  

Înşirată pe crengi ca o salbă. 

Privirile ni s-aprindeau într-o lumină. 

Treceau clipe colorate, pe sănii, de-atâta dor, 

Eram sfioasă dar, mă credeai regină 

Păstrându-mă, ca sens al unui zbor… 

Simţeam că sunt un fulg care pluteşte în rai. 

Când umbra-ţi m-atingea mă  topeam ca zapada în 

soare, 

Sângele alerga ca sălbaticii cai 

Puşi la  sanie în sărbătoare. 

Zurgălăii cântau dulce,..ceva răsuna , 

-O doină de iarnă îngheţată, de tăcută nea-, 

În care sufletul, uşor, îşi revărsa, 

Peste iarnă, toată fericirea mea... 

 

PE ÎNTINDERI DE ZĂPADĂ   
 

Norii-şi mută zulufii străvezii 

Până-n închipuirile aprinse, 

Prin clipe zburdă imagini târzii 

Şi-un ritual de-argint aşterne vise… 

Din basm ceresc te laşi dulce, subţire, 

Din aburi încâlciţi ducând solii. 

Neliniştită eşti,.. o amăgire, 

Pe topitura albă te menţii! 

Toţi te-aşteptăm! Plutirea ta ne place 

Şi admirăm extaticul tău zbor… 

Prin aer pur cobori lăsând o pace 

Pe timpu-ngreunat şi răbdător. 

Alb smălţuit de ger ce se-nfiripă, 

În jos, de sus, ai drumul tot cotit… 

De bucurie toţi copiii ţipă 

Nerăbdători s-audă scârţâit.  

Clipe-nfăşurate-n cenuşiul pal 

Măsoară vremea pe-un ecran rotund, 

Sufletele bat într-un ritm egal… 

Apar năluci şi iarăşi se ascund. 

În atingeri superbe de dorinţă, 

Amândoi, iubirii, suntem pradă, 

Ne inundă întreaga fiinţă, 

Îmbrăţişaţi, pe-ntinderi  de zăpadă…. 

  

 

Geo CĂLUGĂRU 

 

 
 

 

CLIPA  

 

Fiecare clipă bea 

Ceva și din viața mea. 

Fiecare clipă duce 

Din răscruce în răscruce, 

De mă uit ca un străin, 

Vânturi câte calea-mi țin. 

Și își tot vorbesc în șoapte, 

Lotrii, parc-ar fi, în noapte 

Cum să mă apuce bine, 

Să mă-ntoarcă de la tine 

Și să uit, viață, c-ai fost 

Puțină și fără rost. 
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VINO, TIMPULE!  

  

Ascult timpul, seceră 

În mine cum seceră, 

Tac și-ascult, ascult și tac 

Și nu știu, să mă prefac. 

Dar el știe, că mi-e teamă – 

Vine și mă cere vamă: 

Verilor, ce mi le-a dat, 

Drumurilor, ce-am umblat 

Și se face, c-a uitat, 

Că iubirea mi-a furat – 

Când curgea luna pe sat – 

Dintr-un cer de nori arat. 

Vino, timpule, de vrei 

Haide, vino, să mă iei! 

Acesta-i jocul, nu îl schimb, 

Nu mi-ai dat nimic în schimb 

Ba și când puteai să-mi dai, 

Din ce-aveam, încă luai… 

 

 

Ioan RAŢIU 

 

  
 

Psalmul credinţei mele 

  

Doamne cred 

în bunătatea oamenilor smeriţi 

în fericirea zâmbetului prietenos 

în Iubirea ce iartă greşiţilor apropierii 

 

Cred  

în Cuvântul celui care Te urmează 

cu sufletul în Lumină 

cu inima în Rai 

cu clipa lepădării grijilor 

 

Cred 

în minunile făcătoare de icoane 

după chipul şi asemănarea Ta 

precum se spun rugăciunile 

de când moartea ne va despărţi 

până când iernile vor înflori   

 

Întrebări şi îndemnuri 

 

N-ai ce face-ntr-o clipă? 

Roagă-te Domnului cu slavă să mulţumeşti! 

 

N-ai ce face cu anii? 

Caută Adevărul între zâmbete şi izvoare! 

 

N-ai ce face-ntre nopţi? 

Visează până te conving amintirile! 

 

Ioan RAŢIU, volumul Misiunea întâmplării, 

Editura Fast Editing, Bucureşti, 2019 

 

 

  

Ioana STUPARU 

 

 
 

 

Despre îngeri 

 

Nu căuta prin scrierile 

filozofilor 

când vrei să afli  

câte ceva despre îngeri 

 

Întreabă-L pe Dumnezeu 

Fă-o direct şi simplu 

cu toată ardoarea  

sufletului tău 

 

Dumnezeu 

este singurul  

care ştie răspunsul 

Îţi va vorbi 

după nivelul puterii tale  

de a înţelege 

 

Te cunoaşte 

foarte bine 

şi pe tine 
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Cuvintele măiastre 

 

cuvintele măiastre 

se află dincolo de cetate 

înălţimea zidului 

mi-a ridicat privirea 

către cer 

 

smerită am îngenuncheat 

şi am rostit  

rugăciuni 

 

ca o minune 

pe umerii mei plăpânzi 

au crescut aripi albastre 

  

 

 

Nicu DOFTOREANU 

 

  
 

Tangoul celor 10 porunci  
 

Motto : 

Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. 

Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine. 

Biblia  - Ioan 14:6 

 

Ecoul imaginilor, 

Uneori oglindite-n penumbra vârstelor tale, 

Are patru colţuri: 

TRECUTE , 

 PREZENTE,  

       VIITOARE 

             Şi mai ales... POSIBILE! 

Căutând în colţul cel mai prăfuit   

Am descoperit cum,  

ghemuit spre marginea dorinţelor, 

Mirosul amintirilor flutură-n spaţiu  

Dând luminii forma infinitului. 

Despăturind-o-n umbra regretelor, 

Zdrenţuite încercări de viaţă, 

Am simţit însă bruma depărtărilor  

Împrăştiindu-i petalele şi ofilindu-i aroma. 

STAI!  Am strigat despicînd tihna uitării, 

STAI!  Am rugat invocînd cu gestul ameninţărilor 

eterne, 

STAI! Dar parfumurile, propuse clipelor, 

...trecuse! 

Şi-atunci am auzit GLASUL: 

-EU sunt gândul gândurilor tale ce te-a scos din 

calea îndoielilor 

-EU sunt imposibilul care te-a ridicat la înălţimea 

posibilului, 

-EU sunt SperanŢA, împlinirea ne-mplinirii 

riscată-n viitor! 

-Şi TU ...mă poţi ajuta?! 

-Te-ajut, dar:   

1, Să nu ai alt sfătuitor afară de mine..  

Căci EU, şi numai EU,  

Pot fi necontenit în toate cele trei dimensiuni ale 

tale,  

aparţinând alteia! 

2. Să nu-ţi faci chip cioplit din realitate, 

Fiindcă ea şi numai ea, nu mă poate cuprinde. 

3. Să nu-ţi încredinţezi dorinţa decît mie, 

Deoarece prin mine, 

Şi numai prin mine, poţi albi spuma viselor 

presărate-n tine . 

4. Să nu te-ncovoi degustând din zbuciumul 

timpului dat  ţie,  

Căci în tine şi numai în tine, 

..Își găseşte reazem izvorul incertitudinii... 

Şi....nu voi lăsa nepedepsit pe cel risipit în faţa-

ndoielii! 

5. Să nu încerci să furi din fărâmele de soartă  

Mai mult decât lasă să se întrevadă fluturarea 

vieţii-n vis , 

Căci, zvâcnind din adâncuri, cu cât te vei ridica 

mai sus 

  ....cu atât vei simţi mai tare gustul 

zădărniciei. 

6. Să nu-ncerci a aduna din nelinişti presimţiri, 

  riscînd numele meu în deşert, 

Căci VEI  PIERDE !! 

Şi-atunci : 

7. Să nu arunci cuvinte, 

8. Să nu ucizi c-o vorbă, 

9. Să nu striveşti cu ochii! 

Încearcă mai-nainte, de-a te-mbrăca în robă, 

10. Să-ţi cântăreşti sentinţa, 

Stopînd graba-n dorinţă,  

Pulverizată-n tine  

Cu-nţelepciunea vechii zicători :                                                                                
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TOT RĂUL E SPRE BINE! 
Și atunci,…adeseori,  

În ciuda riscului, uneori, 

Voi putea să te-ajut  

Să salvezi aroma celor mai adevărate interpretări 

Brumate-n interiorul AMINTIRILOR, mirosind a 

frumos,  

VISELE . 

 

Virgil CIUCĂ 

  

 

Apel la reîntregire 

 

Popor român, urmaş de daci 

Trezeşte-te din amorţire 

Nu mai cerşi la sfinţi şi vraci 

Aspiră la re-întregire 

Popor român, popor viteaz 

Refuză ruga idolatră 

Ţine visul unirii treaz 

Recheamă-ţi oastea de la vatră 

Aprinde foc pe vârf de munte 

Nu contempla cum curge Istrul 

Clădeşte peste Ţară punte 

Ca Tisa să uneşti cu Nistrul. 

Tulnicele în munţi să sune 

Adună-ţi oştenii sub armă 

Ca steaua ta să nu apună 

Când vrea o putere infamă. 

De la letopiseţ citire 

Dorinţa ta spre cer să tune 

Românii vor re-întregire 

Uniţi în crez şi acţiune. 

 

Nicolae Vălăreanu Sârbu 

  

Cu mâini de lumină  

Întorc gândurile până se uscă cum fânul, 

devin moi aromate, 

în tinerețe am adormit pe căpițe 

și am rămas îmbătat de mirosul copt. 

 

Acum învârt ideile și le las să germineze, 

caut esențe de trăire vie, 

merg mai departe și-mi evaluez posibilitile 

de a fructifica rodul 

care să-mi umplă viața 

cu mireasma răcoroasă a nopților de mai. 

 

Doamne, în universul atât de înălțător  

picură-mi din harul tău cîte puțin 

până mă trezesc om  

cu mâini de lumină. 

 

Poate nu știu să adaug zilele frumoase, 

dar ceva din suflet am să pun 

până va înflori din el recunoștința. 

 

 

 

Dumitru ICHIM (Canada)   

  

 
 

Când mâinile visează din cuibul lor că zbor 

 

Întotdeauna mâinile mele, 

(hoțește taina  de mine și-au ferit) 

că înlăuntrul lor, ca-ntr-un cuib, 

ar locui alte mâini, 

precum cântecul tău 

ce și tu îl ascunzi în mănușă. 

 

Azi noapte, mi-ai spus c-ai visat 

crengi la fereastră pândind, 

când păpădiile cerului 

înfloriseră iazul, 

și ce-ar putea să-nsemne? 

O fi a blestem, o fi a colind? 

 

Dar oare cum aș fi putut să trădez 

mâinile mele, 
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ale visului, 

că ți-au mângâiat azi noapte părul, 

obrazul 

și umărul răsăritului de lună? 

Nu crezi că-n răzbunarea lor 

ne-ar fi pârât caisului 

cum l-am furat cu dorul împreună 

de floare, de lumină și de zbor? 

 

 

Genoveva Simona Mateev 

 

CÂNTEC PENTRU ȚARĂ 

 

Românie, plai de dor, 

suflet cald și iubitor, 

tu împarți, cum Domnul spune, 

la ai tăi, la toți din lume, 

din frumos și din bucate! 

 

Unii, n-ar mai avea parte 

de pământul tău divin, 

că aruncă doar venin 

și cuvinte de ocară 

despre neam și despre țară! 

 

Mai sunt cei, știu ce-o să-mi zici, 

sunt atât, niște năpârci 

ce l-a pieptul tău au supt, 

însă au uitat demult, 

se dezic acum de tine! 

 

Tu, le-ntorci răul cu bine, 

însă prind a te-ntreba: 

Până când vei face așa? 

Până când la proști, la furi, 

râu de rău ai să înduri? 

Sună buciumu-n cetate 

și trezește din cea moarte 

pe vitejii ce tot dorm! 

Fir-ar să fie de somn! 

Amintește și la stânci 

Ce poți tu, când prinzi să plângi, 

cum ridici și văi și munți, 

tineri, oamenii cărunți, 

pe Ștefan și pe Vlad Dracul 

și bogatul și săracul. 

Iar purtând stindardul sus 

vine Maica și Iisus 

să îți facă acum dreptate, 

fiindc-așa, nu se mai poate! 

 

Românie, Românie, 

cântă vântul, cântă glie, 

cântă oameni, cântă flori, 

de-al tău drag, pentru noi zori, 

fie-ți cerul fără nori, 

și dușmanii făr' de chip, 

duși de Dunăre, nisip! 

  

 

Anghel HOTU 

 
Coşmar     

 

Un vis urât, un vis ca un coşmar 

M-a transpirat enorm, m-a sufocat. 

Eram pe o furtună marinar 

Când vasul, violent s-a scufundat. 

 

În coborâre către-al mării fund 

Eram înconjurat de peştişori, 

Şi m-a străfulgerat atunci un gând 

Care mi-a provocat intenşi fiori. 

 

Un gând de a fi înghiţit rapid 

De-un monstru subacvatic nevăzut, 

Un fapt ce nu era deloc stupid 

În lume-aceasta din necunoscut. 

 

Dar n-a fost monstru, ci un grup de peşti 

Destul de mari, ce m-au înconjurat, 
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Şi ca în fabuloasele poveşti, 

Flămândul grup, rapid m-a devorat. 

 

Iar visul meu a mai continuat 

Văzând într-un năvod cum au fost prinşi, 

Apoi, într-un restaurant, la preparat, 

Servind ca hrană unor domni distinşi. 

 

În timpul mesei, graţios mâncând 

Unul din ei încet s-a ridicat 

Spunând, livid şi-aproape tremurând, 

Că „peştele acesta-i alterat”. 

 

Coşmarul meu acum mi-a arătat 

Că deşi-n vis eram un dispărut, 

Consumatorul nu s-a înşelat, 

Simţind ceva care i-a displăcut. 

 

Acel ceva ce lui nu i-a plăcut 

Era ceva din mine prelucrat, 

Care-n acel moment am apărut 

În farfurie, metamorfozat. 

 

Deci dispărând, nu mergem în neant, 

Ci reintrăm în veşnic circuit, 

Şi iată cum într-un restaurant, 

Prin avatar, atunci m-am regăsit! 

 

 

Victor STEROM 

(14.02.1937-11.08.2014) 

 

 
Focul viu 

 

Au îmbătrânit 

zăpezile 

pe trupul meu. 

Ca mâine 

se vor face puhoaie 

Nervii lor sparţi 

vor stârni 

grele prevestiri 

feerice dezastre 

În timp ce 

Focul viu sunt eu 

pe câmpiile eterne 

Fără de margini, 

Fiind 

 

Sunt singur  

   

Valurile curg 

din mâna mea 

dinspre viaţă 

spre moarte 

Lumini 

în jocul degetelor 

Aud totuşi 

apropierea ceţii, 

înnoptând ţărmurile 

în dulcea absenţă. 

Nici nu simt că sunt 

sunt singur 

Nici nu-mi dau seama 

cum trec veacurile. 

 

Memoria poetului 

 

Ca o pădure-mi sunt 

cuvintele 

în esenţa primei ninsori 

suple 

intrând în memoria poetului 

precum fagurii 

în viscolul de- albine, 

alteori 

ţintuite-n câte-o cruce 

frigul descifrându-le 

religia 

îndelung 

amintită de noi. 

  
 

Pavel Rătundeanu-Ferghete 

 

 
 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE, IISUS 

Vorbele-s apă din izvor, 

fântână a patriei limba română, 
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la îndemâna inimii şi a sufletului. 

Prin cuvinte intrăm în lumină,  

precum frunzele prin fotosinteză 

în clipele anotimpurilor… 

De facem binele, se adună rodul, 

creşte pâinea cea spre fiinţă 

Şi zilele se înmulţesc prin… Isus! 

Să aveți drag de a scrie 

şi de a face mereu bine 

Să fiţi sănătoşi şi fericiţi, 

inteligenţi şi de caracter, 

împărtăşind cu dragoste,  

tot cei românesc şi uman… 

Prin ceea ce scriem, profundă 

dăruire, s-avem privirea spre pace, 

viitor divin, cu dulce libertate, 

şi tinereţe fără de moarte… 

 

 

Michaela Al ORESCU 

 

  
Eminescu 

 

Întins-a mâna lui spre veşnicie,  

Un drum abrupt de-iluzii şi durere,  

Suiş ce-apare-n orizont şi piere  

Când crezi că prinzi năluca lui nevie...  

Înfrânt de larga lor nimicnicie  

Ce se arată-n cicluri efemere,  

Sfârşi cerşind scăparea din himere  

Şi zbatere în cruda agonie...  

Isus un zvon i-aduse cum că zeul  

Zamolxe-i spuse ura s-o iubească,  

Insulta neagră să nu prigonească,  

Pe cei vrăjmaşi să-i binecuvânteze  

Şi-n clipele lucide, să viseze  

Repaosul din lupta omenească...  

 

 

Veghe  

 

Cu ce am meritat, o, Doamne,  

cortegiu-ntreg de sacrificii,  

atâtea bucurii, delicii  

şi toate-apoi să mă condamne?  

Am rătăcit pierdute toamne  

şi m-am ferit de artificii,  

dispreţuit-am măscăricii  

ce te aruncă-n grele soamne.  

Dar n-am păzit cu fermitate  

viaţa-n propria-i libertate,  

chiar împotriva ei vegheată  

Şi bucuria împlinirii  

cu ce cruzime mi-a fost luată  

şi chiar cu preţul nemuririi...  

 

 

Radu Mihai Crişan 

 

  
 

BĂDIEI MIHAI EMINESCU 

 

Tu eşti altarul nostru dac 

Şi veşnicia verde 

Ne eşti catapeteasmă şi ne dori 

Pe-o rană veşnic veche 

Învie-ne! Iartă-ne! Judecă-ne! 

Iisus te-a-ntrupat pentru-aceasta 

Un neam care piere 

’Ţi deschide fereastra 

Smerite Eminescu 

Pe care te-am făcut să plângi 

Cu lacrimi moi, de sânge 

Te rog, îndură-te de noi 

Căci neamul tău 

Se frânge 

Bădie Mihai 

Auzi-ne hai 

Şi om şti de-acum 

Să-ţi aşternem drum 

Să-ţi slujim de iesle 

Să suim pe creste 

Şi vor pieri câţi nu te-or înţelege 

Şi vor via atâţi câţi ţi-or urma 

Căci tu ni-eşti pildă şi ni-eşti lege 

Pentru-nviere 

Pururea 
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Marinela Stănescu 

 

VEȘNICIA SUFLETULUI 

 

Să-ți încapă-n suflet veșnicia  

Și tot mai departe să privești,  

Cât gândurile te poartă  

Spre zilele albastre din ferești; 

 

Să-ți încapă-n suflet veșnicia,  

Magia albastră din recoltă,  

Când nopțile închid zădărnicia,  

Și noi culegem stele de pe boltă; 

 

Să-ți încapă-n suflet veșnicia  

Când mugurii încep a înflori  

Iar pomul își arată dărnicia,  

Udat de roua zorilor de zi; 

 

Să-ți încapă-n suflet veșnicia  

Iar cerul la orizont se îmbină,  

Când își arată mândri voinicia  

Trupurilor scăldate în lumină. 

 

Să-ți încapă-n suflet veșnicia  

Când brațele iubirii se-nfiripă  

Iar gânduri-și arată trăinicia  

S-o poți trăi clipă de clipă… 

 

Corneliu CRISTESCU 

 
SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL 

 

Din Biblie, aflat-am mai multe despre sfinţi, 

Transmise-n scris sau grai, de cuvioşi părinţi. 

Ei, uneori, plătit-au cu sângele curat, 

Oricare, în esenţă, murea nevinovat. 

Dar faptele lor bune rămas-au peste ani, 

Învins-au, pe vecie, pe aprigii duşmani. 

Iar numele lor sfinte, schimbate în renume, 

Sunt venerate astăzi drept sfinte-ntreaga lume! 

*** 

Se ştie, creştinismul ne-nvaţă, prin părinţi: 

IOAN BOTEZĂTORU-i mai mare între sfinţi, 

Căci viaţa lui a fost o-ntreagă odisee, 

Fiind chiar cel mai mare născut dintr-o femeie! 

Aşa a fost, se zice, aşa mereu s-a spus, 

Că-i cel mai mare Sfânt. A zis-o chiar IISUS! 

A fost de mai-nainte un Antemergător 

Pentru IISUS, dar BOTEZĂTOR! 

 

Dar cine a fost IOAN şi cum a apărut, 

Este o taină-n sine, căci CERUL aşa a vrut! 

Era acolo-n lume o Ţară, GALILEEA, 

O parte din Regatul numit atunci IUDEEA. 

Trăiau aici doi oameni drepţi, dar nefericiţi, 

Deşi aveau de toate, erau neîmpliniţi. 

Trecuse tinereţea, erau acum bătrâni, 

Dar un copil minune, ei n-au avut la sân. 

S-au tot rugat la DOMNUL, de tineri, să le dea, 

Acel copil-minune. E tot ce le lipsea. 

Ei se rugau şi-acuma, sperând că nu-i târziu, 

Ca DOMNUL să le dea măcar acum un fiu. 

 

Şi tocmai când speranţa, încet, se-ndepărta, 

Când dreptul ZAHARIA, în templu, se ruga, 

Se-apropie de dânsul Arhanghelul GAVRIL 

Şi-i spune că soţia-i va naşte un copil! 

Deşi ELISABETA e stearpă şi bătrână, 

Urmează să apară cu un copil de mână. 

Copilul ce se naşte, va fi un băietan, 

Iar numele ce-l poartă, să fie deci: IOAN! 

Dar ZAHARIA, preot, la ştirea ce-a avut, 

Nu a mai spus o vorbă. El a rămas chiar mut!  

O vreme, tăinuieşte, ascunde bucuria 

Şi o trăiesc ei singuri, doar ea şi ZAHARIA. 

După vreo şase luni, veni la ea ...MARIA 

PREACURATA, cea care va naşte pe MESIA. 

La timp, i-a spus şi ei Arhanghelul GAVRIL, 

Din DUHUL SFÂNT, va naşte, şi ea, un SFÂNT 

COPIL! 

Aşa că cel născut întâi, IOAN, a fost, spun unii, 

Minunea care merge înaintea MINUNII! 

IOAN, în pântecele mamei, sălta de bucurie. 

Simţindu-l pe HRISTOS, de DUH  se umple, ca 

ILIE! 
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Dintr-u-nceput, IOAN e om plin şi de noroc, 

I-a fost prescris din ceruri să fie prooroc. 

 

A opta zi, născutul a şi primit un nume, 

Dar nu obişnuit, ci altul mai nou, anume. 

Părinţii au fost de acord, şi-atunci, cu mult elan, 

Şi-au amintit că Îngerul le-a zis de numele IOAN. 

Atunci când ZAHARIA a scris numele său, 

Deodată a vorbit, slăvind pe DUMNEZEU. 

L-a proorocit pe IOAN să fie un Antemergător, 

Ca să deschidă calea Celui Prea Înalt-Mîntuitor! 

 

Crescând, IOAN explică al DOMNULUI 

CUVÂNT, 

Chiar şi IROD îl ştie ca drept bărbat şi Sfânt! 

Botezul Pocăinţei, el îl făcea din ape, 

Spunând că Împărăţia din Ceruri e pe-aproape! 

IOAN făcea pe om s-admită că are un păcat, 

Dar de iertat, de DOMNUL, el poate fi iertat. 

 

Şi s-ntâmplat să vină IISUS, Cel Făr-de Păcat, 

Să-i ceară lui IOAN să fie botezat. 

Dar neavând păcate, n-o face pentru Sine, 

Preia păcatul lumii, să-i fie, deci, mai bine. 

IOAN îl vede astfel: un om curat ca mieii, 

Şi strigă-n gura mare: Ecce Agnus Dei! 

El vine-n urma mea şi e mai tare decât mine, 

Să-L proslăviţi pe DOMNUL, aşa cum se cuvine! 

Eu cer doar Pocăinţă, să mărturisiţi păcatul, 

Dar numai DOMNUL poate, El vine cu iertatul! 

Eu vă botez cu apă, aicea pe pământ, 

IISUS e Cel ce Iartă. Botez cu DUHUL DFÂNT! 

El ia păcatul lumii din firea omenească, 

Eu scad acum, ca El mai mult să crească1 

IOAN ne prevesteşte taina botezului creştin, 

Prin care Fii ai Domnului, cei botezaţi devin! 

 

În vremea aceea, IROD trăia în desfrânare 

Şi în păcat, cu soaţa fratelui mai mare. 

Ba chiar a îndrăznit să-şi fi găsit femeia, 

Pe fiica ei, o dansatoare, SALOMEEA. 

- O, SALOMEEA, frumoasa mea din casă, 

Cere-mi orice, căci vreau să-mi fii mireasă. 

Iar dacă vrei, eu pot să-ţi dau şi ţie, 

Orice, şi jumătate din Împărăţie! 

 

IOAN fu glasul care striga-n pustie, 

Ne-nduplecat fiind chiar cu IROD, se ştie. 

Desigur, nici acesta degeba nu a stat, 

L-a aruncat în temniţă, deşi nevinovat! 

Dar şi aici, în temniţa întunecoasă, 

Făcută de IROD sub propria lui casă, 

Ioan i-aduce critici grave, aude gălăgia. 

Prin glasuri de femei, prevede el urgia. 

Fiind acolo o mare sărbătoare, 

IOAN chiar strigă cât poate-n gura mare: 

- Nu se cuvine ţie, ca împărat sau rege, 

Să trăieşti într-un păcat sau în fărădelege! 

Mereu eşti în desfrâu, păcate şi beţie, 

Prevăd că îţi vei pierde şi-ntreaga împărăţie!   

 

Atunci, IRODIADA, vru cruntă răzbunare, 

Şi-i zice SALOMEEI că vrea pedeapsă mare. 

Să-i dea ca dar de nuntă, aşa precum se ştie, 

Chiar capul lui IOAN; îl vrea pe o tipsie! 

 

Atuncea, Împăratul, puternic s-a-ntristat, 

Dar a promis un lucru, aşa că-a acceptat.  

Şi cum a zis IROD, aşa şi-ntâmplat, 

Iar corpul lui IOAN, a fost decapitat! 

*** 

Aceasta a fost povestea celui mai mare SFÂNT, 

Menit ca să-L arate pe DOMNUL pe pământ. 

Pe Fiul Domnului trimis de TATĂL Cel de SUS, 

Pe Cel Prea Înalt Fiu, numit frumos IISUS! 

 

Se spune că IROD credea că cel venit, IISUS, 

E chiar IOAN cel înviat, venit din CER de SUS! 

 

Iar faima lui IOAN este din ce în ce mai mare; 

Creştinii fac, din ziua lui, o MARE 

SĂRBĂTOARE! (7 ianuarie 2020) 

 

Notă explicativă 

 

În numărul 65-66/2019 al revistei BOGDANIA, la 

pagina 54, a apărut poezia intitulată:  

EU M-AM RUGAT, DAR NU MI-A DAT, 

autor: Corneliu CRISTESCU. 

La sfârşitul poeziei, autorul a insertat/prevăzut o 

NOTĂ explicativă, privitor la sursa de inspiraţie 

care, din păcate a fost omisă, considerată 

inoportună.  

Prin prezenta, facem cuvenita completare.  

NOTA AUTORULUI este următoarea: 

Poezia de mai sus a fost inspirată de articolul 

domnului Corvin Bogdan ARICIUC, intitulat: 

De înviere... I-am cerut lui Dumnezeu, publicat 

în revista Independenţa Română. Independenţa 

prin cultură, nr. 51-aprilie 2019, pag. 1. 
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Maxime, aforisme, cugetări de Ion C. Ștefan 

 

 Cât de armonios pare acest univers și, 

totuși, moartea ne sfâșie cu nemilă pânza 

albastră a speranței. 

 Ajuns la bătrânețe, te poți gândi la viața de 

dincolo – în două feluri: ce lași pe pământ 

și ce te așteaptă pe tărâmul celălalt. 

 Nu te întrista că ai îmbătrânit; ar fi fost 

mult mai trist dacă nu ajungeai până la 

această vârstă. 

 Consider că e mult mai important să scriu 

decât să trăiesc într-o suferință continuă, 

în ciuda faptului că scrisul meu se referă 

chiar la acea suferință. 

 Neputând învinge moartea, nu ne rămâne 

altă cale decât să ne înfrângem slăbiciunile 

vieții. 

 Din momentul când vom înțelege că nu ne 

putem feri de moarte, vom căuta să trăim 

mai înțelept fiecare clipă. 

 Pentru tineri, moartea aproape că se 

confundă cu viața, pe când, pentru bătrâni, 

viața se confundă cu moartea. 

 Moartea alunecă paralel cu viața, numai 

că, la început, nu-o observăm; iar când ne 

dăm seama de existența ei e prea târziu ca 

să ne mai putem salva. 

 Nu contează cum îți închei socotelile cu 

viața, ci cât ai câștigat pe parcursul ei. 

 Îi apăruse ca într-un vis de doliu; niciodată 

nu reușise să vorbească îndeajuns cu ea, 

cineva o chemase prea repede pe tărâmul 

celălalt; iar acum era, pentru totdeauna, 

prea târziu. 

 Viața lui se derulase sub două dimensiuni: 

cea a unei superbe fericiri, în prima 

căsătorie, și cea a unei adânci dureri, după 

pierderea ființei iubite. 

 

Aforisme, maxime, cugetări din volumul Aripi 

spre nemurire, de Ion C. Ștefan, Editura Semne, 

București, 2019 

ELEGII pe firul gândului călător 

 

Irina Lucia MIHALCA 

 

 
 

ELEGIA I  pe firul gândului călător 

 

          Dincolo de graniţele acestei lumi un val 

plesneşte-n noapte şi un câmp se bucură de apă 

după arşiţa unei vieţi... 

 

- E cineva pe aici sau doar lumina lumânării? te 

întrebam…      - Bine te-am regăsit lumina păcii! 

mi-ai răspuns. 

- Viaţa implică destinul şi factorii de destin! Se 

poate ca tu să-mi fi influenţat radical acum ceva, 

posibil eu să-ţi influenţez emoţional şi definitiv o 

parte a senzitivului tău, poate într-un mod aparte! 

îmi spuneai candva... - Viaţa poate să fie deviată 

asemeni unei corăbii, dar tu, cel de azi, cel din 

momentul Acum, ce-ţi doreşti? îţi spuneam 

atunci. 

- Sunt aici, astăzi, îţi aparţin, sunt exact pe 

structura ta, îmi dai un centru de greutate, adică 

mă înfig bine în pământ cu picioarele! Ai grijă de 

lumina păcii! Contează atât de mult, oriunde! 

Sunt fericit că mă primeşti în fiinţa ta intimă şi 

vulnerabilă, nu în sensul de slăbiciune ci în sensul 

de sensibilitate, fragilitate! spuneai tu.... - Cred că 

spiritele noastre comunică cu mult mai mult, o 

profunzime interioară, dincolo de viaţă şi situaţiile 

ei! îţi spuneam... 

- Două zile de şoapte şi atât a durat până a plecat 

pe acel drum!...De atunci încerc să găsesc o 

definiţie lucrurilor! mi-ai scris...  

- În acele clipe ţi-a spus totul, privirea a contat 

mult. În vis vă regăsiţi! ţi-am răspuns printre 

litere... 

- Ai plecat? te întrebam ... iar tu:  

- Timpul nu curge într-o singură direcţie pentru 

toţi! Mai presus de toate există ceva. Nu ştiu ce 

este dar există. O energie pozitivă, ceva ce te face 

să pluteşti şi să te desprinzi uşor de tine. 
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- În spatele pozei sunt eu, uşor decopertat acum. 

M-ai văzut rău şi amnezic în unele situaţii, nu-i 

aşa? mă întrebai…  

- Rău? Nu, dragul meu. Doar voalat şi o mare 

durere şi temere, aşa percepeam. Dincolo e 

adevăratul suflet. Poate că, sufletul meu e sufletul 

tău. Esti Tu sau sunt Eu? Privindu-te simţeam 

cum pătrund tot mai profund dincolo, în planul 

nevăzut, în adevăratul Tu! îţi răspundeam... 

- Te-am bulversat rău, ca să vezi ce reuşesc! Scot 

tot din adâncul omului! ţi-am spus… - Ştiam! 

Sufletul unui om este mai mare decât fundul unui 

ocean! îmi răspundeai.... 

M-ai întrebat: - Accepţi să citeşti trei rânduri 

scrise cândva, o mică scrisoare?... ţi-am răspuns: 

- Da! ... şi, “fără titlu”, mi le-ai redat: ”Privesc la 

cel ce-mi stă înainte, la planul lui atât de stupid şi 

amar, la dorinţa lui de a mă apleca într-o zonă 

noroioasă şi crudă. Am nevoie de timp, de toată 

puterea şi lumina din mine, pentru că el este prea 

sigur de reuşită. Îl privesc încruntat pentru că am 

gustat prea viu din primejdie. Vreau să-l 

contrazic, dar, ridicându-mi ochii, mă izbeşte 

expresia privirii lui. Cineva mi-a spus odată, că în 

schimbul durerii se pregăteşte întodeauna ceva, 

mă gândesc că, poate, ar trebui să accept durerea 

şi să o las neatinsă, ca pe o taină...” 

Ai completat: - A scrie, nu înseamnă a avea 

încredere că poţi s-o faci! Aş posta un tablou alb 

şi aş scrie ceva şi aş fi eu, "Nu ştiu să scriu 

scrisori, ştiu doar să le citesc!". Scrisul implică 

altele, apare momentul de gândire cu sufletul, 

doar spiritul aşezat în inimă să-l ai. Destinul? 

Rămâne nota lui ca şi individ, rămâne stabilită de 

Sus. Nimic nu schimbă nota Do. Este Do de sus 

sau de jos. Nu ştie nimeni, unde va trăi în nota 

respectivă! Viaţa înseamnă destin iar cei din jurul 

nostru, peisajele, decorul şi întâmplările sunt 

influenţate de factorii de destin! ... - Până la un 

punct contează mult, dar putem schimba decorul 

de încercăm. Prin voinţa fiecăruia păşim peste o 

graniţă, chiar dacă atâtea împrejurări au dus spre 

acea direcţie. Omul e pus într-un complex de 

împrejurări dar are libertatea deciziei.  

Mintea pusă în situaţii limită acţionează 

surprinzător.  

Pas cu pas învaţă omul. Ai uitat că şi mersul doar 

cu încredere ai reuşit? Lasă-te purtat pe aripile 

visului tău interior şi adu la suprafaţa lumina din 

tine! ţi-am spus. (Pe firul undelor, un cântec 

transmis în poarta viselor... ecoul lui doar revine 

în dansul lunii prin umbra chiparoşilor.) 

- Închide ochii şi spune-mi ce simţi ascultând 

cântecul? te întrebam. - Frunze pe alei, asta am 

simţit şi eu, o frunză pe alee purtată de vânt! îmi 

spuneai. 

- Erai frunza sau zefirul ce purta în zbor frunza? 

.... - Nu ştiu ce eram, eu asta am văzut! ....  

- Frumos erai tu, acolo, liniştit, luminos, cel real! 

Păstrează-ţi amintirea să bată, acolo, în piept! îţi 

spuneam privind pe fereastra timpului... - Mereu 

sunt aşa! îmi spuneai. 

Te-am întrebat: - Ce părere ai despre toate, viaţă, 

lume, univers?... - Nefiind în comuniune cu tine 

nu poţi fi nici în viaţă prezent, nici în lume nu 

exişti şi nici univers nu există! Este starea mea! 

Aşa sunt mereu! mi-ai raspuns. 

Şi glasul meu îţi scria: - Mă bucur! Nu toţi reuşesc 

să redea clar asta căci ecoul răsună tot mai adânc. 

Înaintam în propriul labirint, ghidându-ne după 

cântecul lăuntric. Visele subterane vor umfla 

izvoarele ce ne conduc printre anotimpuri îmi 

îngâna glasul tău: “Dacă-ţi fac apa jucăuşă şi 

sălbatică n-o să-mi mai apropii barca de malul 

tău.”. 

Eu îţi spuneam: - Da!... - Nu! îmi spuneai Tu. - 

Este un contrast divin acest Da al tău cu acel Nu 

al meu! Şi ce se ascunde se vede! Am fugit din 

mâna morţii... rămân aici! mi-ai şoptit pe unda 

vântului stingher… - Undeva-cândva! ţi-am 

şoptit. 

- Da, chiar! O vibraţie ce te înalţă sus, pe scara 

cerului! Te aştepta momentul, căci dorul implică 

o poveste, o stare, un sentiment, un vis! Trăindu-

le într-o armonie în urmă rămâne dorul! În vis 

suntem doar noi! mi-ai confirmat. - Un zburător, 

zburătorul meu cel luminos şi divin de frumos, cel 

care m-a dus sub marea oglindă în fundaţia 

petalelor de maci, în câmpul de flori care ne-

aşteaptă, în cerul nostru interior de un albastru pur 

lăuntric! ţi-am spus. - Doar, pur şi simplu! mi-ai 

zâmbit. - Drumurile recuceresc câmpia mladioasă 

din noi, doar vântul ne schimbă destinul! îţi 

şoptea aerul ce multiplica gândul meu în spaţiul 

mistuit.(Va urma)  
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Florentin Smarandache 

4-columbia 

Conferențiind la Universitatea Los Andes din 

Bogotá 

1 august 2019 

 

 
La Universitatea Los Andes, din Bogotá.  

În Ciclo de Seminarios de Ingeniería Industrial 

(CSII), am conferențiat despre „Historia de la 

Teorías Neutrosofícas y sus Aplicaciones” 

[Istoria Teoriilor Neutrosofice și Aplicațiile lor] – 

doua decade de activitate, cu cercetători în 54 de 

țări.  

M-a prezentat Prof. Dr. Ciro Amaya, de la 

Departamentul de Inginerie Industrială, cu 

doctoratul luat în Canada, la École Polytechnique 

din Montréal.  

 

 
În prima parte am vorbit în spaniolă, dar când au 

început întrebările de la profesori (în special de la 

Dr. Camilo Franco) și studenți, am răspuns în 

engleză, îmi venea mai ușor pe limbă. La toate 

universitățile din lume, pe unde am ținut seminarii 

sau conferințe, la nivelul graduat studenții și 

profesorii înțelegeau engleză.  

* 

 
Statuia lui Mario Laserna Pinzón (1923-2013), 

fundador distingado de la Universidad de los 

Andes în 1948.  

* 

 
Profesorul Ciro mi-a făcut turul campus-ului 

universitar.  

 
Dintre cei care au asistat: Dr. Marío Castillo 

(profesor de statistică), Dr. Camilo Franco 

(profesor de analiză sistematică a datelor), Dr. 

Ciro Amaya (profesor de producție), Drd. Luis 

Gomez, Drd. Felipe Ramirez, studenții în 

inginerie industrială Cesar Rojas, Daniel 

Restredo, Sofía Escobar ș.a. 

*************************************** 
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Proză 

  

Adrian- Nicolae POPESCU 

 

 
 

Demn în umbra vieţii 

(urmare din numărul anterior) 

 

 Era un început bun…avea un „serviciu” de 

noapte şi bani de pâine în fiecare zi. Numai că 

numărătoarea o începea din seara următoare… 

…iar cinci lei pe zi erau prea puţini pentru ce mai 

avea el trebuinţă. Era clar că se impunea să-şi 

caute o a doua „slujbă”. 

 Îi mulţumi proprietarului şi îşi luă rămas 

bun până spre seară. 

Păşi apoi anevoios prin roua groasă, iar 

speranţa că va găsi mâna ce-i va întinde la finele 

muncii sale câştigul pe care-l merita, îl încurajă. 

Era convins că undeva, cineva îi va înţelege 

suferinţa fizică şi oferindu-i ceva spre 

îndeletnicire i-o va alina şi pe cea sufletească. 

Săltându-şi privirea peste fiecare poartă, zări un 

chip cunoscut ce robotea la un şanţ în curtea unei 

case aflate în construcţie. Se opri o clipă, înainte 

de a-i da bineţea binemeritată ca să-şi amintească 

numele şi unde l-a cunoscut.  

Răscolindu-şi sertarele amintirii, se 

lumină…Da, era el: lipovanul din satul unde 

fusese învăţător! Oare va vrea şi el să-l 

recunoască sau se va „lepăda” de fostul dascăl? 

Câştigându-şi banii cu puterea braţelor şi 

cu multă sudoare, Tit era expresia vie a sintagmei  

„excavator cu barbă”. Renumiţi pentru forţa lor 

fizică şi prin tehnica şi viteza cu care puteau să 

coboare nivelul solului, dar şi prin bărbile ce le 

protejau faţa de arşiţă şi ger, lipovenii au ştiut 

dintotdeauna să răsplătească darul cu care au fost 

înzestraţi printr-o credinţă puternică şi perpetuă. 

Toate acestea se regăseau şi la Tit, mai puţin 

barba…Zicea că încă nu ajunsese pe deplin la 

înţelepciunea pe care o impune purtarea ei şi de 

aceea cei ce-i apreciau calităţile native puteau să-l 

descrie drept „excavator” şi atât… 

 Cu trup robust şi roşu la faţă atunci când 

începea să dovedescă greul întâmpinat, venise 

pentru prima oară în oraş în urmă cu zece ani, să 

sape o grădină. Seriozitatea şi îndârjirea cu care 

lucra făcură să nu mai muncească şi prin 

împrejurimi. Ajunsese să rânduiască prin curţile 

„lumii bune” din oraş. Medici, profesori, avocaţi 

sau ingineri îl arvuneau din timp pentru 

trebuinţele lor, iar când avea de lucru mai multe 

săptămâni la rând îşi găsise chiar şi o gazdă 

ieftină unde putea să se îngrijească la finele zilei 

şi să înnopteze. Lăsase vorbă în sat la o vecină să 

aibă grijă de casă când era plecat la lucru, la oraş. 

Îi spusese şi unde să-l sune în caz de trebuia să se 

întoarne dacă apărea vreun neprevăzut; nu dorea 

să mai aibă parte de regrete şi tristeţi târzii ca 

atunci când, muncind fără răgaz, aflase după două 

luni că tovarăşul cel mai bun din copilărie 

cunoscuse eternitatea. 

Viaţa îl făcuse să se priceapă la toate 

treburile gospodăreşti; ca să câştige un ban cinstit 

îşi făcuse o raniţă lungă în care avea majoritatea 

uneltelor. Pe lângă topor, baros, şpiţ şi ruletă 

stăteau la loc de cinste şi mereu lustruite hârleţul 

şi lopata, cele mai dragi dintre toate cele care i-au 

crăpat şi bătătorit palmele.  

 La fel ca şi Vasile, Tit resimţise şi el 

îndepărtarea celei ce trebuia să-i fie alături şi la 

greu. Dorinţa  de a-şi sprijini şi a-şi ajuta copii, de 

a le oferi un trai mai bun îi purtase paşii dincolo 

de margini; mirajul străinătăţii aducându-i şi 

înstrăinarea celor dragi. Întors acasă după aproape 

trei ani, lipovanul nu mai găsea acea căldura 

sufletească lăsată în urmă şi semnând hârtia pe 

care „dumneaei” o pregătise de ceva timp, făcu o 

cruce şi se închină spre a-i fi de început în cea de-

a doua jumătate a vieţii. 

 Mai tot timpul singur, având doar uneltele 

lângă el, Tit uitase treptat tainele conversaţiei. 

Având rareori un partener de discuţie, îşi 

dezvoltase involuntar formule de politeţe 

exagerate ca dimensiuni şi ticuri verbale care să 

compenseze timpul de căutare al cuvântului ce 

avea să urmeze în exprimarea-i greoaie. 

-Doamne ajută!, îi ură Vasile, sugerându-i printr-

un zâmbet domol că îl cunoaşte. Mulţumesc, 

dumitale…cum să zic, domnule, că nu ştiu ce 

meserie sau ce îndeletnicire…cum să zic, aveţi. 
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-Nu mă mai ţii minte…Chiar nu mă recunoşti? 

-Nu, îmi pare foarte rău că nu ştiu cine 

sunteţi…îmi cer scuze…cum să zic, poate ar 

trebui să ştiu cine sunteţi sau poate unde lucraţi, 

dar…cum să zic, poate au trecut ani mulţi de 

atunci şi peste dumneata şi peste mine la fel, poate 

eraţi mai tânăr când ne-am cunoscut… 

-Au trecut anii, măi Tit…adevăr grăit-ai! Hai să-ţi 

amintesc eu de unde ne cunoaştem…am fost 

învăţătorul fetelor tale, la şcoala din sat… 

-Vai, domnule învăţător…cum să zic, aşa 

este…domnia voastră sunteţi! Nu v-am 

recunoscut, dar dacă m-aţi ajutat acum îmi dau 

seama că domnia voastră sunteţi…Dar,…cum să 

zic, chiar aşa este…au trecut ani mulţi de atunci, 

de când nu v-am mai văzut… 

-Patru ani, de la serbarea de sfârşit de an 

şcolar…nu e chiar aşa mult! Asta e…ce ştii tu şi 

nu vrei să spui, ştiu toţi…Lumea se miră cum am 

ajuns în halul în care sunt acum. Degeaba am fost 

învăţător, dacă nu am ştiut să folosesc corect 

semnele de punctuaţie. 

-Domnule învăţător…cum să zic, nu suntem noi 

în măsură de a judeca pe altul. Se va linişti şi 

pentru dumneata albia vieţii…cum să zic, adică 

vei vedea că până la urmă nimic nu e la 

întâmplare. 

-Să te audă…Da’ ce lucrezi aici? Nu are 

proprietarul ceva de lucru şi pentru mine? 

-Un domn doctor m-a rugat ca să-i fac două alei 

pentru maşină de la poartă până la garaj. Trebuie 

să termin…cum să zic, până săptămâna viitoare, 

când zice că o să plouă. A venit şi domnul tată 

socru al domnului doctor, un domn colonel în 

rezervă şi m-a ajutat să întind sfoara ca să 

delimitez drept aleile. Nu ştiu dacă puteţi să-l 

ajutaţi…cum să zic, cu ceva…dar dacă vreţi pot 

să-l întreb diseară. Pot să vă ofer şi o ţigară! 

-Nu, Tit! Gata cu ţigările şi cu băutura…Lor mi-

am amanetat jumătate din trup...fără să o mai pot 

recupera, din păcate… 

-Domnule învăţător…cum să zic, rău este ceea ce 

e prea mult! Să fumezi un pachet, sau să bei în 

neştire…Aşa, un păhărel, două, trei…cum să zic, 

să ai putere de muncă sau dacă e frig …cum să 

zic, să circule sângele, nu este rău. 

-Cum zici…te rog însă să-l întrebi pe proprietar 

despre ceea ce am vorbit.  

Voi trece şi mâine dimineaţă pe aici şi …cine 

ştie?  

Poate voi fi ucenicul tău! 

Lăsându-l pe Tit să desăvârşească lucrarea 

domnului doctor, ginerele domnului tată socru - 

domnul colonel în rezervă, Vasile călcă debusolat  

pe acelaşi drum sinuos al necunoaşterii, ce părea a 

nu fi iluminat nici măcar la final… 

Spera ca cineva să-i dea ceva de meşterit, 

orice numai să poată pune şi el ceva în buzunar 

Ajuns la o altă poartă începu să strige: 

-Doamna...Domnu’….E cineva acasă? 

Nici un răspuns. După un minut  încercă 

din nou: 

-Domnu’…Doamna! 

În cele din urmă, cu un scârţăit puternic 

uşa se deschise…O femeie între două vârste, 

deranjată oarecum din liniştea dimineţii se opri în 

pragul casei. 

-Ce vrei, omule? Pleacă! Numai de boschetari şi 

cerşetori am parte! Nu veniţi unul să bateţi un 

cui…Numai pomană, toată ziua cu mâna întinsă! 

-Doamnă, boschetar da…Dar cerşetor nu-s! Am 

un gram de demnitate! Dacă umblu după un ban, 

măcar să fie muncit! 

-Auzi la el! Vai de steaua ta… Ce să-mi 

munceşti? Nu vezi că eşti jumătate de om? Ia un 

leu de aici şi să nu te mai prind pe la poarta mea, 

ai priceput? 

 Şi el chiar venise pentru cuiul 

nebătut…Sau pentru uşa care scârţâia. 

Dărâmat şi  proaspăt etichetat porni spre 

piaţă ca să-şi cumpere pâinea nemuncită. Ostenită, 

„jumătatea de om” se aşeză pe o bordură mai 

înaltă spre a-şi odihni trupul rămas. Privind fără 

ţintă în asfaltul umed, îi apărură în faţa ochilor 

alte câteva grame de demnitate, aruncate de 

trecătorii grăbiţi.  

Simţindu-se la limita inferioară a 

umanităţii, Vasile luă banii de jos şi îi vârî fără a-i 

număra în buzunarul de la haină. Nu putea să-i 

accepte! Nu erau banii lui! Uitându-se împrejur 

văzu în celălalt colţ o femeie, cu capul plecat, 

acoperit de o broboadă neagră, cu veşminte 

mănăstireşti, ce purta pe umăr o traistă mică cu 

motive populare. Inexpresivă, ţinea în mâini o 

bucată dreptunghiulară de carton prin care cerea 

ajutor pentru construirea unui aşzământ monahal, 

oferind în schimbul donaţiei o mică icoană. 

Oare să fie un semn de sus? Oare să fi fost 

încercat de divinitate? Pentru prima oară în viaţă 

nu nega existenţa destinului, nici a celui ce l-a 
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hotărât. Nelămurit şi uşor şovăielnic, se îndreptă 

către posibila-i chemare. Pe masură  ce se apropia, 

era din ce în ce mai convins că păşea într-o 

direcţie prestabilită şi fiind hotărât să nu 

dezamăgească, se grăbi să ajungă la făptura cu 

straie cernite ce aştepta un mic ajutor de la 

trecători. 

Cuprinsă de un sentiment de nesiguranţă şi 

teamă, femeia strânse la piept cele ce le avea şi 

începu să alerge speriată prin mulţime. 

-Stai, maică! Nu-ţi fie frică…Vreau să dau şi eu 

nişte bani pentru construcţie! 

Nu sunt tâlhar, nici cerştor…Sunt doar un om 

bolnav şi …singur… 

Auzindu-i tristeţea din glas, femeia se opri. Se 

uită atent la el…Părea că vorbele îi erau pline de 

amărăciune şi fără minciună. 

-Maică, nu sunt ceea ce par a fi…Vreau ca pâinea 

pe care o voi mânca diseară să aibă gust. Mi-ar 

plăcea ca mila trecătorilor să zidească ceva. 

-Fie primit darul tău, Domnul să te aibă în 

pază…Credeam că eşti amărâtul de ieri şi iar vrei 

să-mi furi banii strânşi pentru clopotul mănăstirii! 

Da, fusese un semn! Vasile conştientiză că 

limita inferioară a umanităţii era mult mai 

jos…iar gramul de demnitate avea un alt preţ! Cu 

o icoană mică în buzunarul de la piept porni agale 

spre marginea oraşului, unde în cubul de beton îl 

aştepta un suflet cald. Îndrăznea să privească 

oamenii în ochi şi putea să-şi asume eşcul vieţii 

de până atunci, fără a păşi anevoios pe străzi 

lăturalnice. Nu mai simţise de ani buni 

liniştea…adevărata linişte... Un strop din definiţia 

destinului se prelinse pe fruntea sa.  

Trecând prin faţa blocului în care avusese 

cândva o familie fericită, zări pe geamul de la 

sufragerie imaginea doamnei sale. Fără zâmbet. 

Trecu discret, spre a nu fi văzut. Nu dorea să-i 

înlăcrimeze ochii mari şi verzi. Avea acum curajul 

să viseze la clipa în care mâna sănătoasă va bate 

iar la uşă, cu un coş imens de trandafiri roşii, 

având ascuns în mijlocul lor un bilet parfumat, pe 

care era rânduit caligrafic mesajul: „Mereu 

frumoasei mele Ana!” 

  

 

Poveşti pentru copii 

 

Cristian Petru BĂLAN 

 

Cum a venit pe lume Pruncul ISUS 

(povestire religioasă) 

 

        Era o noapte de la sfârșitul lui decembrie, 

o noapte deosebit de friguroasă pentru ținutul 

Palestinei unde iernile, de obicei, sunt rareori 

aspre. În noaptea aceea cerul era senin, iar luna 

plină strălucea poleind cu argint toate 

împrejurimile. Vântul începuse să bată cu putere 

de cum se înserase. Era un vânt destul de rece, 

pornit dinspre miazănoapte. 

      Venind din Nazaret, Iosif și Maria 

străbătuseră un drum lung până la Betleem în 

vederea recensământului ordonat de stăpânirea 

romană. Cu greu, găsiseră un lăcaș unde să 

înnopteze: un grajd care aparținea casei de oaspeți 

umplută și ea până la refuz de pelerini ca și dânșii, 

iar grajdul acesta semăna mai degrabă cu o 

peșteră. Pereții erau de piatră, tavanul de grinzi 

groase. În interior se afla o iesle de lemn, 

construită la nivelul podelei. Lângă iesle picoteau 

cinci animale cuminți: măgărușul cu care veniseră 

cei doi, un bou culcat pe paie, ce rumega liniștit, 

și două oițe cu un miel între ele. 

     Grajdul nu avea nici măcar o ușă, încât Iosif 

a trebuit să-și dezbrace mantaua de lână și să o 

fixeze la intrare ca pe o perdea pe care rafalele 

vântului o mișcau încoace și încolo. Aerul, 

bufnind, pătrundea când și când în încăpere. De 

aceea Iosif a trebuit să încropească un focușor din 

paie, din vreascuri uscate și coceni care se 

transformaseră repede într-o grămăjoară de 

jăratec. Ca să nu se stingă, peste jar trebuiau 

aruncate, din timp în timp, noi mănunchiuri de 

paie, din vreascuri uscate și coceni care se 

transformară repede într-o grămăjoară de jăratec. 

Ca să nu se stingă, peste jar trebuiau adăugate, 

destul de des, noi mănunchiuri de paie și surcele 

culese de pe-afară. Flăcările erau singura sursă de 

lumină în acel grajd, și ele aruncau lumini 

tremurătoare care mișcau umbrele pe cei patru 

pereți. În jurul focului, cei doi pelerini stăteau cu 

mâinile întinse spre flamele jucăușe. Fumul se 

ridica spre tavan și numai o parte din el ieșea cu 

greu afară pe lângă fâlfâierile mantalei de la ușă. 

De vreo două ori, Iosif ieșise prin preajma 
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grajdului de unde a revenit cu brațele pline de 

vreascuri și surcele. Când grajdul s-a mai încălzit 

puțin, soțul Mariei i-a improvizat acesteia un pat 

de paie aranjate uniform în ieslea de lemn, apoi și-

a ajutat soția, cu multă grijă și delicatețe, să se 

lungească încetișor pe stiva de paie, învelind-o 

bine cu mantaua ei albastră de lână. Sub cap, în 

loc de pernă, i-a așezat o bocceluță cu câteva 

cârpe. Alte lucruri le țineau într-o lădiță de lemn 

meșterită de iscusitele lui mâini de teslar. 

    Maria își privea cu dragoste soțul aflat în 

apropierea ușii. El se chinuia în continuare să 

întrețină focul să nu se stingă. Iosif ținea ambele 

mâini întinse spre jar și se ruga cu ochii închiși. 

Capul îi căzuse încet spre piept. Bărbatul era 

îngrijorat de starea soției lui care purta o sarcină 

în ultima lună, însă nu era chiar atât de convins că 

Mariei i-a sosit timpul să nască. Sarcina mersese 

bine până acum, fără probleme deosebite iar, pe 

de altă parte, amândoi știau bine, din întâmplările 

supranaturale prin care trecuseră, că Pruncul ce se 

va naște se va chema Iisus și că El va fi Fiul Celui 

Preaînalt. Nu fuseseră oare preveniți din timp de 

așa ceva? De aceea, nu se îndoiseră nici o clipă că 

va urma un eveniment deosebit în viața lor. 

Simțind că picioarele i-au amorțit de frig în 

sandalele șubrezite de drum, Iosif se descălță ca 

să-și încălzească la foc tălpile înghețate. Soția lui 

simțise un fior în tot trupul, apoi ușoare dureri în 

pântece. De aceea s-a ridicat încet din patul de 

paie, îngenunchind lângă iesle ca să se roage. 

Þinea mâinile încrucișate la piept și începu să se 

roage cu ochii închiși. Încet, încet, chipul i se 

estompa în umbră, pe măsură ce flăcările se 

micșorau. La un moment dat, soțul nu o mai văzu. 

   - Nu dormi, Maria? a întrebat-o el cu 

blândețe, dar nu a primit nici un răspuns. A 

repetat întrebarea... 

    - Acum mă rog, dragă Iosif, a răspuns dânsa 

într-un târziu. Mă rog. 

    - Spune, ai nevoie de ceva? 

    - Nu, Iosif. 

    - Încearcă totuși să dormi puțin. Ai nevoie 

de odihnă. 

    - Am să încerc, dar vreau să știi că nu sunt 

obosită să mă rog. 

    - Bine, Maria. Domnul să fie cu tine! 

    - Și cu tine, Iosife. Mulțumesc. 

    Soția lui s-a cuibărit din nou în patul de paie, 

în timp ce Iosif a mai adăugat alte vreascuri și 

coceni pe foc. Flăcările se învigorară din nou, iar 

bărbatul Mariei s-a apropiat și mai mult de flăcări, 

cu mâinile întinse spre jar, și începu iarăși să se 

roage, ocolind focul în genunchi. Se auzeau 

numai trosnetul vreascurilor și tropăitul 

măgărușului ce se tot mișca în căutarea firelor de 

fân. Boul se ridică să caute și el paiele prin lumina 

semiobscură. Deranjate de forfota animalelor 

vecine care se porniseră să ronțăie cu poftă paiele, 

cele două oițe s-au mișcat de la locul lor și au 

venit până la ieslea Mariei. Mieluțul, fătat 

probabil cu câteva zile înainte, s-a apropiat și el 

cu blândețe de iesle, iar Maria i-a pus mâna pe 

cap și a început să-l mângâie, fiindcă puiul de oaie 

s-a apropiat cel mai mult de ea.  Deasupra 

animalelor, hiberna o familie de lilieci, agățați pe 

tavan cu capul în jos. 

    O rază subțire de lună se strecură pe 

deasupra mantalei de la ușă, oprindu-se pe fața 

Mariei. Era fața unei fete de 16 ani, cu trăsături 

nespus de frumoase. Chipul ei părea atât de liniștit 

și feciorelnic, iar razele lunii îi lunii îi luminară 

pentru câteva minute fiecare trăsătură, cu 

mângâieri de argint. Dânsa deschise ochii de 

culoarea cerului, privind spre luna plină care o 

învăluia din ce în ce mai mult în unde de lumină. 

Fața i se transfigura într-un fel ciudat, 

supranatural, iar Maria privea spre lună zâmbind. 

Oare ce vede ea acum? Oare ce aude? Oare ce 

simte? Este singura care ar putea vorbi despre 

toate acestea, dar nu o face. Razele lunii îi cuprind 

acum toată fața, apoi umerii, apoi îi învăluie tot 

corpul, mai mult, tot mai mult... Maria închide 

ochii și geme ușor. Nu vrea să fie auzită de soțul 

ei. Nu vrea să-l sperie, fiindcă observase cum a 

adormit cu bărbia sprijinită în piept. Era tare 

obosit, căci Iosif mersese mai mult pe jos ținând 

măgărușul de dârlogi și acum intrase într-un somn 

profund. Dar de ce lumina lunii nu se mai mișcă 

de pe chipul ei? Chiar, de ce? Căci - iată! - lumina 

ei tot crește și crește... Nu numai fața, dar și 

mantaua cea albastră cu care este acoperită sunt 

cuprinse de acea lumină misterioasă, blândă, care, 

clipă de clipă, devine din ce în ce tot mai 

puternică și mai puternică, luminând tot grajdul... 

Să fie oare numai razele lunii sau o lumină 

tainică, divină, îi învăluie de la pântece în sus, 

apoi, treptat, tot trupul? Obiectele din jurul ei sunt 

cuprinse toate de aceeași strălucire miraculoasă. 

Până și mielul de lângă iesle strălucește ca 
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argintul luminat de soare. Totul a devenit frumos 

în jur. Firele de paie strălucesc acum ca aurul; ele 

s-au transformat parcă în fire de aur adevărate și 

uluitor de luminiscente... 

     Iosif a adormit de-a binelea lângă foc în 

timp ce toată încăpere continuă să se umple de 

splendoarea acestei lumini supranaturale care iată 

că devine din ce în ce mai orbitoare... Maria geme 

ușor în patul ei de paie, încovoindu-se din spinare 

și mușcându-și buzele. I-au apărut câteva 

broboane de sudoare pe frunte. Strânge la piept cu 

putere șomoioage de paie smulse din patul 

improvizat de Iosif. I se pare că aude în depărtare 

o muzică frumoasă cu ecouri... Oare aiurează? Se 

roagă din nou cu și mai multă intensitate. Dar 

muzica o aude la fel, parcă ceva mai tare și 

armoniile ei par a fi coruri de copii. Cere prin 

suspine greu reținute ajutor de la Dumnezeu. Și 

ajutorul vine. Dumnezeu o ascultă. Câteva lacrimi 

i-au apărut în colțul ochilor închiși... Zâmbește și 

geme în surdină. Este cuprinsă atât de durere cât 

și de fericire în același timp. Numai ea știe. Se 

pare că totuși durerea este suportabilă. Dar iată, în 

clipele următoare, durerile contracțiilor dispar 

brusc, odată cu ecourile ciudatelor coruri. În 

schimb, un țipăt de copil se aude din paie. Maria 

deschide ochii și își ridică din iesle Pruncul 

învăluit de aceeași stranie lumină care, nu se știe 

de ce, s-a mutat de pe miel pe micuțul bebeluș. 

Când el dăduse primele strigăte de viață, Iosif a 

sărit drept în picioare și, aproape speriat, a venit 

cu iuțeală lângă tânăra mamă care l-a chemat 

plină de bucurie și cu glas blând ca să-i arate 

Pruncul-minune... Acesta era roz, vioi și dolofan. 

Era frumos! Mișca viguros din mânuțe și din 

piciorușe, plângând cu un glas dulce care semăna 

cu scâncetul mieluțului de lângă el care, auzind 

glăsciorul copilului, într-adevăr, i-a răspuns 

imediat cu niște sunete asemănătoare. Căpșorul 

bebelușului este rotund și blond, gurița ca o 

cireașă micuță și coaptă. Mama Sa se aplecă ți-L 

sărută dulce pe căpșor și pe piept, plângând și 

zâmbind în același timp. 

De uimire, Iosif rămăsese parcă fără glas. 

Nașterea aceasta prea puțin așteptată în seara 

aceea a venit ca o surpriză ce s-a petrecut uluitor 

de repede, fără alte incidente, în afară de frigul 

nemilos care-i înconjura pe toți. 

     - Iosife, murmură Maria. Prorocirea făcută 

de Arhanghel s-a adeverit întocmai. Haide să-L 

oferim pe Pruncul Iisus Tatălui Ceresc care ni L-a 

dat cadou - și în clipa aceea își ridică Odrasla spre 

cer, adăugând: Iată-mă, o Doamne... Vreau să-ți 

spun că sunt gata să-ţi împlinesc voința... Și eu, 

Maria, și soțul meu Iosif, și El, micuțul nostru 

Iisus... Iată-ne acum suntem cu toții ai Tăi; 

suntem servii Tăi, Doamne. Pe Tine Te vom sluji 

și fii cu noi! Binecuvintează-ni-L pe micuțul 

Iisus! Spunând aceasta, ea făcu o plecăciune 

adâncă, apoi i se adresă lui Iosif: Vino, Iosife, ia-

L și ține-L! - și îi oferi Pruncul în brațe. Pentru 

câteva momente, Iosif se zăpăci de tot. 

      - Eu? bâigui el. Dar eu nu... Eu nici nu 

merit să-L ating căci știu bine Cine este... 

     Maria insistă: 

      - Ba da, Iosif. Tu meriți aceasta pe deplin. 

Nimeni nu merită mai mult decât tine. Ia-L și ține-

L, te rog, până găsesc niscaiva scutece, căci nu 

prea avem în ce-L înveli... Îți mulțumesc. 

Iosif luă Pruncul cu mâinile vibrând de emoție, 

în timp ce micuțul Iisus începu deodată să tremure 

și să țipe din răsputeri din cauza frigului. Dădea 

viguros din mânuțe și din piciorușe. Fumul din 

încăpere se îngroșase și îl făcu să tușească. Tusea 

se repetă și Îl cuprinse din ce în ce mai tare, iar 

părinții se speriară amândoi. Micuța Ființă de-abia 

venise pe lume - și în această lume teribilă găsise 

niște condiții ostile, cu totul neprimitoare, care-L 

făcură să sufere încă din primele momente. La 

început, Iosif nici nu știuse ce să facă, dar 

văzându-L cum tremură și cum tușește, el se așeză 

pe podea, își dezveli cu iuțeală veșmintele de la 

sân și-L strânse pe micuț la pieptu-i gol, lipindu-L 

de piele, lângă inimă, să-L încălzească. Se aplecă 

mult deasupra Lui să-I facă paravan cu tot trupul. 

Atunci izbucni în lacrimi și, cuprins de emoție, 

strigă: O, Doamne Dumnezeul meu! O, Doamne, 

ajută-ne! Ajută-ne, Iahve, Părintele nostru, Te rog, 

Te rugăm eu și Maria... Ajută-ne! Și zicând 

acestea Îi sărută bebelușului căpșorul, mânuțele 

tremurânde, umerașii, piciorușele reci ca gheața, 

suflând lung, de mai multe ori, aer cald peste ele 

și sărutându-le din nou, iar și iar. Focul aproape 

că s-a stins, iar vântul sufla acum din ce în ce mai 

furios și mai rece, stârnit parcă de duhuri 

potrivnice acestui moment binecuvântat. Căutând 

un loc ferit de curent, Iosif se ridică repede în 

picioare și se strecură cu abilitate între trupul 

măgărușului și al boului, unde curentul nu mai 

părea atât de puternic, acoperind mai bine 
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Pruncul. Spre deosebire de gesturile rapide, foarte 

grăbite, aproape disperate, ale lui Iosif, care se 

zăpăcise cu totul, Maria, dovedindu-se mai tare și 

mai calmă, dar cu mișcări încete de lăuză, 

deschise cufărașul în care se aflau numai câteva 

albituri, încălzi scutecele la jarul rămas nestins și 

veni să-și învălui Pruncuțul în scutece calde. 

Privindu-și cu aceeași dulce blândețe bărbatul, ea 

îl întrebă: 

     - Unde-L punem acum? Nu știu unde să-L 

așez. 

Iosif privi descumpănit împrejur, împinse 

animalele puțin la o parte și răspunse:  

     - Uite, până te schimbi tu, eu Îl pun în iesle, 

aici între paie... Uite-aici, Maria, sub respirația 

caldă a boului. E un locșor care pare mai cald 

decât în altă parte. 

Pentru câteva momente, copilașul fu așezat în 

fundul ieslei, între paie. Câteva fire îi înțepau fața 

și micul Iisus începu din nou să plângă. Mama 

veni repede lângă El și-L luă la sân unde 

Pruncuțul descoperi pentru prima dată izvorul 

laptelui matern, iar Iosif se întoarse la foc și-l 

reînsufleți. 

     Maria își legăna ușor Odrasla care, dând din 

nou de căldură, căscă pentru câteva clipite, apoi 

adormi imediat. Cu El în brațe, tânăra Mamă se 

duse din nou la iesle să-L culce. 

   - Iosife, te rog învelește-L cu mantaua mea, 

zise Maria. 

   - Bine, dar ție o să-ți fie frig. 

   - O, asta nu mai contează. Mantaua mea e 

moale și caldă, iar mie nu-mi mai este atât de frig. 

Copilul nu trebuie să sufere.. Poftim, ia-o... 

   Iosif împături mantaua Mariei în două și-L 

acoperi bine pe micuțul Iisus aranjându-L din nou 

în iesle, unde acum părea că se simte în deplin 

confort. Micuțul se cufundă imediat într-un somn 

adânc, în timp ce ambii părinți îngenuncheară 

lângă iesle și adresară lui Dumnezeu o lungă 

rugăciune de mulțumire, de data aceasta în gând. 

După rugăciune, Iosif o cuprinse pe Maria după 

umeri să o încălzească. Vântul afară se mai 

potolise. Cocoșii trâmbițau miezul nopții și 

începutul primei zile când Mântuitorul S-a 

întrupat pe planeta Terra, venind din slăvile 

universului într-o umilință de nedescris, să ia chip 

de Om și să se jertfească pentru omenire, chiar 

dacă era întruparea lui Dumnezeu însuși. Luna, 

care intrase în nori, și-a arătat din nou rotundul ei 

plin de lumină. Părinții priveau fascinați la 

Pruncul adormit în iesle, pe chipul căruia apăruse 

un zâmbet divin. Nici nu le venea să creadă cât de 

frumos este. 

Deodată, afară, în apropierea ușii, se auziră 

voci de bărbați și behăitul unei oi. Erau păstorii 

care, anunțați de un Înger, veniseră să aducă 

primele daruri noului Împărat al omenirii și să-I se 

închine. (SUA, 24 Decembrie 2019) 

 

 

Angela BURTEA 

 

Mitică 

O bancă acoperită cu zăpadă și multe alte 

bănci, copaci împodobiți cu ghirlande albe, cărări 

presărate cu pași de mărimi diferite, mașini de 

toate neamurile. Stau de câteva minute în 

așteptarea unei cunoștințe, simt cum degetele 

mâinilor și picioarelor încep să-mi amorțească, 

nasul să se înroșească ca un ardei iute, clipele par 

ore, nerăbdarea ajunge la limită. Privesc precipitat 

în depărtare și trag o-njurătură din toată puterea 

ființei mele, simțind plinătatea ei prin toate 

mădularele. Îmi place! Încep să mă răcoresc, 

număr până la zece, înainte și-napoi, implor 

divinitatea să-mi mărească doza de răbdare și 

continui să aștept. Ciudat, nu mă recunosc! 

Gata, ajunge! Și fac stânga împrejur, dând 

să plec. Ups! Mă pomenesc în brațele unui bărbat, 

îmbrăcat într-un cojoc cafeniu, cu părul cărunt, 

înalt, cu nasul coroiat și ochi verzi. Mă îndepărtez 

puțin și-mi cer scuze.  

-N-am vrut, zic eu zâmbind anemic.  

-Nici eu, da-mi place! adăugă el și mă 

apropie și mai mult de trupul său. Pe mine m-

așteptai? 

-Exact! răspund nervos și mă adăpostesc la 

pieptul lui, lăsându-mă acoperită nu numai de 

blana cojocului deschis, dar și de brațele lui mari 

și primitoare.  

-Ce faci, Mitică? se auzi în clipa 

următoare o voce sugrumată aproape de ceafa 

mea. În ciuda faptului că mă lipisem ca  marca de 

scrisoare, am întors capul cu încetinitorul, 

nepăsându-mi de ceea ce auzeam. Cine era Mitică 

și cine era bărbatul de care mă apropiasem, nu 

știam.  

La doi pași de mine zăresc o femeie 

măruntă și dolofană, care purta o căciulă mare de 
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blană, ce nu-i dădea voie să vadă mai departe de-

un metru, îmbrăcată cu o scurtă groasă 

confecționată dintr-un material impermeabil, 

pregătită să plece departe de casă, în creierul 

munților. 

-N-ai auzit, Mitică, ce faci? Aici trebuia să 

ne-ntâlnim? Cine-i muierușca asta? Nu te-ai lecuit 

nici acum? continuă femeia pe un ton ușor 

alarmant. 

Nu părea să fie nici prea nervoasă, dar nici 

indiferentă. Încerc să mă desprind din 

îmbrățișarea cojocului de blană, călduros și plăcut 

mirositor, dar corpul meu rămâne inert, blocat de 

brațele vânjoase ale necunoscutului. Ridic capul 

spre înălțimea sa și-l privesc nedumerită. 

Zâmbind, îl aud șoptindu-mi la ureche: Ssstt! Nu 

te mișca! Rămâi pe loc! 

 Și nu numai că nu m-am mișcat, dar m-

am lipit și mai tare, privind senină spre cea care 

avea o problemă de lămurit. 

- E nevastă-mea, Maricico! Nevastă-mea, 

cine ar putea fi?! răspunse bărbatul surprins de-

ntrebare. 

-Și eu cine sunt, Mitică, dacă ea e nevastă-

ta? insistă femeia. 

-Nevastă-mea, Maricico, nevastă-mea, 

continuă bărbatul, ca-n scheciurile de odinioară, 

când umorul era umor de savurat și învățat. 

-Nevastă-ta! Dar câte neveste ai tu, 

Mitică?  

- Una, Maricico, una! răspunse el calm, 

fără a mă elibera din brațele sale. Și aceea ești tu: 

frumoasă, deșteptă și cuminte. 

- Și gospodină, Mitică! Gospodină, că 

nimeni nu face fasole cu ciolan mai bună ca mine, 

iar coliva... e prăjitură fină, spumă, nu alta. Pun 

grâul la foc, Mitică? 

- Fă-o din arpacaș, Maricico! Fierbe mai 

repede! zise el, scoțând din buzunarul de la piept 

o bancnotă. Femeia întinde mâna, ia banul, îl trece 

ca lăutarii pe la bărbie, semn de mulțumire, apoi 

întreabă: 

-   Când te întorci, Mitică?  

- Mâine, să aibă timp să se răcească 

coliva! 

Femeia plecă liniștită, iar eu continuam să 

stau aproape, cât mai aproape de Mitică. 

- Cine ești tu, Mitică? întreb eu, ca și când 

eram a doua Maricica. 

- Mitică! răspunse el. 

- Și eu, Mitică, eu cine sunt? întreb. 

- Nevastă-mea! 

- Și ea, ea cine era? 

- Tot nevastă-mea! 

- Dar câte neveste ai tu, Mitică? 

- Una, și aceea ești tu! 

- Dar eu nu știu să fac nici fasole cu ciolan 

și nici colivă! 

- De data asta, știu eu! 

- Dar eu nu vreau să mor, Mitică! am 

strigat eu, slăbindu-mă din strâsoarea lui. 

- Îți mulțumesc! adăugă el. Ai jucat 

perfect. Rolul ți s-a potrivit ca o mănușă! Sunt 

Cornel Vasiliade, propietarul ceainăriei din colț. 

-Vasiliade? Nu se poate! Tu ești Valiliade 

de la vestita ceainărie, care face furori prin tot 

târgul? Și nu mă cunoști, Vasiliade? 

- Ar trebui? întrebă bărbatul uluit. 

- Păi nu ți-am trimis eu atâția clienți pentru 

pomeni și parastase? Nu ți-am îngroșat eu 

bugetul, Vasiliade? 

- Emi! Tu ești Emi, de la Compania 

”eMilos”!  

- Pompe funebre, Vasiliade! El cu mortul, 

eu confortul! Ai văzut ce mică-i lumea? 

Și-am plecat cu Vasiliade spre ceainăria 

lui. Pica tocmai bine un ceai cald, într-un loc 

amenajat pentru musafiri speciali. Cum am ajuns 

eu în brațele acestui bărbat, nu-i greu de înțeles. 

Tot pentru niște probleme legate de jobul meu, 

trebuia să mă întâlnesc cu cineva care îmi înlesnea 

o trebușoară amânată de ceva vreme.  

Cum locul întâlnirii fusese greșit înțeles și 

de unul și de altul, iar telefonul meu stătea 

cuminte acasă, dintr-o grabă incurabilă, 

comunicarea fusese imposibil de reluat. Și nu m-

aș fi cuibărit atât de ușor la pieptul lui Vasiliade, 

dacă un om, din aceia fără adăpost, recunoscut 

pentru comportamentul său impre-vizibil, nu mi-

ar fi dat târcoale, în timpul așteptării mele. Cine 

era Maricica însă?! 

-Te-ai speriat puțin, văzând-o pe Maricica, 

nu? 

-Recunosc, moale nu mi-a fost, ținând 

seama că nu știam cine ești tu în primul rând, dar, 

văzându-te destul de protector, mi-am revenit. 

Adevărat, cine era femeia? 

-Maricia e o fostă angajată. În urma unei 

probleme de familie a rămas puțin dereglată. E 

forma ei de manifestare, atunci când scapă din 
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casă. Primul drum îl face, evident, spre ceainărie, 

locul în care a muncit și pe vremuri. Nu-i 

periculoasă, însă acesta e dialogul preferat, folosit 

frecvent, iar bărbații o cunosc deja și n-o 

agresează. Unii se distrează pe seama ei, dar rău 

nu-i fac. Răul vieții ei s-a produs acum un an. Cel 

care a adu-o în starea asta a fost chiar soțul ei, 

mort într-un cumplit accident, dimpreună cu 

amanta. Ai văzut cum a plecat, dacă i-am dat bani 

pentru colivă? Asta știa să facă cel mai bine: 

colivă! 

Vasiliade râse cu gura până la urechi, 

zgomotos, dar sănătos! 

-Ai uitat, și fasole cu ciolan! am completat 

eu. 

- Exact, și fasole cu ciolan! Să știi că era 

foarte pricepută și, mai ales, organizată și 

credincioasă. A fost o pierdere pentru mine, nu-i 

ușor să găsești oameni potriviți pentru acestfel de 

servicii! zise el, în timp că rămase doi pași în 

urma mea, apoi adăugă: Să știi că nu arăți rău 

deloc, pentru afacerea pe care o ai! Mă așteptam 

să dau cu nasul de-o femeie obosită și plictisită de 

viață. 

-Mai apropiată de moarte, decât de viață, 

nu? Vorba ceea, firma ”eMilos” cine ar fi putut s-

o conducă? am completat eu, zâmbind a nemurire. 

-Nici chiar așa! Dar nu-mi displaci! 

După cele întâmplate, ziua n-a fost urâtă 

deloc. Pe cât înghețasem, atât de bine m-am 

dezghețat în compania lui Vasiliade, bărbat 

șarmant, cu abilități în a fi un bun conducător și 

organizator, potrivit pentru afacerea pe care o 

avea. De atunci, am rămas buni amici, ne-am 

ajutat în treburile noastre și, ori de câte ori voiam 

să ies din cotidian, ceainăria lui era locul 

miraculos, unde găseam de fiecare dată un alt 

ceai, o altă aromă, un alt tip de discuție, dar la fel 

de elevată, fiindcă Vasiliade avea tot ceea ce îi 

trebuie unui bărbat agreabil, de care nu te 

plictiseai niciodată. 

 

 

 

Ioan Ganea-Christu 

 
 

MICA GOSPODĂRIE... 

 

 O poveste pe care am „diseminat-o” multor 

prieteni în prezentare orală (fără poster) îmi 

provoacă emoţii aproape lacrimogene de fiecare 

dată, cu toate că acţiunile s-au petrecut după anii 

’80, în Ţara Moţilor. 

 La acea vreme, sau în acele vremuri, erau la 

modă excursiile prin ţară (numai prin ţară!) în 

circuit, cu trenul. Ca să ne amăgim că am vizitat şi 

alte ţări am introdus în acest circuit regiuni ca 

Ţara Bârsei, Ţara Oaşului, Ţara Moţilor ş.a. 

 Aşa am ajuns în oraşul Câmpeni, într-o după 

amiază târzie de vară a vacanţei din timpul 

studenţiei.  

 Ce să facem? La singurul hotel din localitate, 

normal că nu funcţiona apa (de cea caldă nici 

vorbă!); alt tren urma peste 5 ore... şi făcuserăm 

deja întrerupere de 24 de ore, cum era „mersul” la 

această categorie de bilete. Am hotărât să mergem 

pe deal, munte, ce-o fi, să înoptăm la particular. 

N-am găsit nici un amator găzduitor până spre 

vârf... Toţi localnicii ne priveau cu bunătate, dar 

se scuzau că nu sunt pregătiţi, n-au mai închiriat 

niciodată, mai ales la patru persoane, nu au unde 

să ne primească. Încercaţi mai din sus... 

 Să ne întoarcem, nici nu se mai punea 

problema, eram deja obosiţi de atâta urcuş şi de 

căratul bagajelor.  

 Se mai zăreau, chiar dacă soarele se acunsese 

de mult după dealurile cu miros de fân proaspăt 

cosit, două căsuţe, ultimele încercări şi speranţe. 

Aici am apelat la textul pregătit şi real, cum că nu 

mai aveam altă variantă. Oamenii, cumsecade dar, 

nu aveau nevoie să se complice, nu au mai avut 

nici ei astfel de cerinţe, nici cu banii nu prea 

aveau ce face căci n-aveau ce cumpăra, locuinţele 

erau modeste şi nepregătite pentru atâţia oaspeţi ... 

 - Domnule sunteţi ultima şansă, primiţi-ne 

numai până mâine dimineaţă, undeva în şura cu 

fân, nu suntem pretenţioşi ... 

 Norocul nostru a fost că au apărut doi copii, 

fată  şi băiat,  de 10 – 12 ani, care au intervenit şi 

au insistat către tatăl lor să ne primească, 

justificând că au casetofon... şi aparat de 

fotografiat şi ... ce or mai fi văzut ei. 

 De milă, din convingere sau spre a-i mulţumi 

pe copii, omul s-a consultat cu soţia şi ne-au 

repartizat camera care se vedea clar că n-a primit 

oaspeţi în ultimii ani, dar era de o curăţenie de 

parcă o făcuseră în acea dimineaţă. 

 Am scos din bagaje nişte produse pentru 

copii (ciocolată, portocale, suc) în semn de 

mulţumire pentru ajutorul primit şi le-am făcut 
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câteva fotografii. Copiii, încântaţi şi de muzica 

disco de la casetofonul care funcţiona pe baterii, 

după ce le-au povestit părinţilor, au venit cu ceva 

ouă, slană, brânză, palincă şi pită din mica 

gospodărie pentru dimineaţa care urma. Au fost 

minunate ca şi vremea cu răsăritul, natura 

înconjurătoare cu farmecul vederii de sus, cu 

liniştea întreruptă doar de ciripitul păsărilor, 

cântatul cocoşilor, lătratul vreunui câine sau 

clopotul unei vaci... 

 Le-am mulţumit încă o dată primitoarelor 

gazde care s-au scuzat pentru condiţiile modeste 

de care au dispus pe moment şi chiar au insistat să 

mai stăm o noapte, după ce venim din 

peregrinarea planificată. Am acceptat, am luat şi 

copiii cu noi, foarte utili ghizi, chiar şi la acea 

vârstă. 

 Având ustensilele de desen/pictură la mine, 

le-am făcut copiilor câte un portret în cărbune pe 

care le-am dăruit şi pe care cred/sper că le mai 

păstrează şi azi.  

 În mica gospodărie aveau câte puţin cam din 

toate cele trebuincioase traiului. Dar ca să putem 

lua pâine din oraş era obligatoriu să fii înscris din 

timp pe lista rudelor, ceea ce nu era cazul nostru. 

Ne-au dat raţia lor de pe cartelă.  

 

Ca să poţi cumpăra o pereche de ciorapi trebuia să 

dai nişte ouă! Am cumpărat ouă proaspete de la 

localnici şi le-am dat gratis la magazin (nu ştim 

care era destinaţia lor, iar ciorapii aveau preţ fix!). 

 Fiind duminică am coborât în oraş la târgul 

de vite, spectacol impresionant şi inedit pentru noi 

care nu mai văzuserăm într-un loc atâtea animale 

şi atâta forfotă cu zgomot şi praf. Apoi am fost la 

biserică unde (chiar şi atunci!) oamenii veneau 

îmbrăcaţi de sărbătoare, decenţi, iar după slujbă 

bărbaţii se întâlneau cu prietenii sau vecinii la un  

pahar de vorbă dar şi cu vin ars... 

 Acea duminică s-a dovedit o zi mohorâtă cu 

risc de ploaie care ne-a tăiat elanul de drumeţie 

prin localităţile învecinate.  

Eu mi-am despachetat „sculele” de pictură şi am 

prins pe pânză atmosfera liniştită a dealurilor în 

care tronau din loc în loc clăile sau căpiţele de fân 

cosit, uscat şi adunat cu dibăcie pentru a rezista 

peste iarnă.  

 Am rămas prieteni, ne-am scris când găseam 

timp, am revenit şi cu părinţii în alte concedii şi 

ne-am făcut mici cadouri prin poştă. 

 Cea mai emoţionantă amintire care încă ne 

marchează chiar după câteva decenii, s-a petrecut 

cu ocazia despachetării primului colet primit de la 

familia lui Costică. Pe o foaie ruptă din caietul 

copiilor era scris, cu un creion dirijat de mâna 

muncită din greu, textul de-a dreptul 

impresionant, ştiind situaţia materială a 

expeditorilor: 

 Din mica noastră gospodărie vă trimitem 

câte ceva care sperăm să vă facă plăcere şi 

trebuinţă. Noi suntem bine şi vă mai aşteptăm cu 

drag pe la noi. 

Familia Moţ 

 Iar produsele împachetate şi aşezate cu grijă 

(credem că a participat întreaga familie la acest 

ritual) degajau căldură şi respect, bunătate şi 

recunoştinţă, omenie şi prietenie necondiţionată; 

erau o bucată de unt adevărat, mirosind a flori de 

câmp şi învelit într-o frunză de brusture, o bucată 

de slănină fragedă şi puţin afumată, un cârnat şi ... 

6 cartofi! 

 Coletul nu a fost trimis din obligaţie, ca 

urmare a expedierii de către noi a unor produse pe 

care nu aveau de unde să le procure din zonă: 

portocale, ciocolată chinezească, bomboane, 

papetărie, ness ş.a., întrucât ambele au ajuns la 

destinaţie în aceeaşi zi premergătoare Crăciunului.  

 Peste un an, surpriza a fost şi mai mare: 

coletul trebuia ridicat de la mesageria Gării 

Basarab. Era un brad foarte mare şi frumos, 

inscripţionat cum că nu a fost furat. A trebuit să-i 

tai din piciorul gros pentru a-l putea transporta, 

chiar cu breakul, apoi să-l plasez în apartamentul 

de bloc... 

 

 De curând, a murit Costică MOŢ! 

 Atunci când l-am cunoscut era cam de o 

vârstă cu soţia, pe la 40 de ani.  Oameni munciţi, 

cinstiţi, cu dragoste de copiii pe care i-au crescut 

cum au putut, cu sacrificii, dar şi cu satisfacţia că 

educaţia lor a dat rezultatele aşteptate. 

 Fusese şofer pe un utilaj din dotarea 

Combinatului de Prelucrare a Lemnului la care 

lucra majoritatea populaţiei din zonă, dar în urma 

unui accident de muncă i-a fost retras carnetul şi a 

fost obligat să „lucre” în alte domenii, cred că 

paznic la acelaşi loc de muncă până s-a desfiinţat 

combinatul, ca şi majoritatea celorlalte din ţară, 

după ’89. 

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! 
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Cronici literare, recenzii, comentarii 

 

 

Prof. GEO CĂLUGĂRU 
 

DESPRE ÎNCEPUTUL CERCULUI SAU 

DESPRE ÎNCEPUTUL CONTINUU 

 

 Editat în condiții deosebite de profesorul, 

scriitorul, eseistul Ion C. Ștefan, volumul 

antologic, pe care și-l face cadou în întâmpinarea 

nașterii lui Iisus Christos, cunoscută, îndeosebi, 

sub numele de Crăciun, domnul inginer Nicolae 

Vasile, aureolat de un prestigiu unanim 

recunoscut – Membru al Academiei de Științe 

Tehnice – profesor universitar, cu un doctorat 

strălucit, ni se înfățișează, prin această antologie 

trilingvă de autor, intitulată ,,Începutul 

cercului”, în ipostază de prețios poet, capabil de a 

crea, cu talent, poezie abordând tematici și 

subiecte de o certă diversitate. 

 Antologia este însoțită de un vibrant 

cuvânt înainte al editorului Ion C. Ștefan, nu doar 

un poet redutabil dar și un degustător rafinat de 

poezie adevărată. 

 Între autor și editor este o deplină 

încredere, marcată de o firească fidelitate, 

confirmată de cele câteva volume, publicate la 

editura ,,Arefeana” – le menționez: 

,,Românul ciclic”, ,, Dominoul iubirii – Raiul”, 

,,Zâna și viața”, ,,Clubul”. 

Antologia la care mă refer, consistentă (are 338 de 

pagini) și cuprinde o exigentă colecție și, prin 

aceasta, cu adevărat, reprezentativă pentru talentul 

și bogăția abordărilor. Volumul este structurat pe 

mai multe cicluri, cărora autorul le spune cercuri, 

după cum urmează: ,,Poezia iubirii”  de la pagina 

13 – 56, cu 28 de poezii;   ,, Poezia vieții”  de la 

pagina 59 -168, cu 81 de poezii; ,,Poezia 

filosofiei” de la pagina 169 – 238, cu 38 de 

poezii; ,,Poezia poeziei” de la pagina 241 – 264, 

cu 16 poezii la care se adaugă un număr de 36 

poezii traduse în limba engleză și 8 în limba 

spaniolă, deci 44 traduceri în cele doua limbi 

menționate, realizate de prieteni ori de redactori 

de la diverse reviste europene, în care au apărut 

de-a lungul timpului, intitulat ,,Poetry” și 

,,Poesia”. 

 Antologia se deschide cu un Motto 

îndemn, în mai multe trepte, adresat tinerilor, 

subliniind rolul decisiv de liant al limbii materne. 

Ce le spune poetul Nicolae Vasile tinerilor –  

,,Dragii mei tineri,/colegi de popor,/să nu pierdem 

ceva/de ce fi-ne-va dor! Deci, un deci conclusiv, 

apreciat ca urgență ,,Fără Limbă/nu există 

popor/fără limbă/nu avem viitor!”  Îndemn ferm 

la racordarea cuceririlor tehnice la zi: ,,Să fim I.T-

iști; să fim artiști,/să  cutreierăm lumea/ca 

automobiliști! 

Un avertisment, de care va trebui să ținem seama 

este clar formulat: ,,Cândva, vom dori ca/ acasă să 

fim cineva,/dar dacă acel acasă/nu va mai 

exista?... 

 

Propune, încrezător soluția unității pentru 

conaționalii noștri: ,,Ca români, din ceva, vom 

avea mereu tot/limba română este aceea,/Să ne fie 

al unirii suport!(Limba ce ne unește). Pe coperta 

patru , e un fel de ultimă concluzie prin punere 

alături a anotimpurilor naturii cu cele ale vieții 

omului. Asemeni succesiunii anotimpurilor în 

natură, într-un mod identic se succed și 

anotimpurile vieții umane, dacă se ține seama de 

anumite condiționalități. Prin urmare: 

,,Toamna,/început și sfârșit!... Cu o condiție, 

neapărat respectată: ,,Dacă/iarna/de îngheț te-ai 

ferit,/(dacă) primăvara/ai înflorit,/vara (dacă) te-ai 

copt/dar nu te-ai topit, (dacă) totul până aici a 

decurs firesc, atunci, toamna,/poți culege tot/ce-ai 

crescut/să ai energie/pentru alt început! (Începutul 

cercului, la care se adaugă succesiunea fără limită 

în timp a condiționalităților, ca fiecare sfârșit să 

fie locul unui mereu alt început).  

M-a bucurat să constat întâlnirea mea, prin 

mesajul poeziei ,,Candori”, cu mesajul domnului 

Nicolae Vasile din poezia și ideea de ansamblu a 

antologiei, cuprinsă în titlul acesteia.  

 

Prin urmare: ,,Zâmbetul unui copil 

(inocența cuprinsă în acest zâmbet), A coborât 

cerul(cerul coboară spre pământ), Cât să-l 

atingă(cine) posesorul zâmbetului – copilul. 

Urmarea acestei apropieri a Cerului de pământ, 

este echivalentul ,,toamnei din poezia domnului 

Nicolae Vasile, marcată prin ,, un măr a căzut”, 

adică s-a copt, este rod ce se cerea cules de om. 

,,Se leagănă golul”(locul ocupat anterior de măr), 

,,Până să îl umple/Alt fruct” – adică o nouă rodire, 

un nou măr ,,pe care-l poate culege, (copilul) Să 

aibă energie/pentru alt început”.  
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 Primim cu bucurie, acest dar de suflet al 

poetului inginer Nicolae Vasile și-i dorim noi 

începuturi de care să ne bucurăm împreună. 

 

 

Vasile Filip  despre volumul „Zbor Despletit / 

Disheveled Flight (2019)”,  

autor Vavila POPOVICI 

 

 

Ispita zborului  

            De cum a apărut el în peisajul viu al 

Pământului, omul a ridicat ochii spre Cer. Și a 

văzut Nesfârșitul, limitat de jur-împrejurul cuprins 

de privirile lui ce nu puteau sări peste linia 

Orizontului. La început, s-a mulțumit cu atât 

omul. Încet-încet, însă, tot scrutând el Înaltul – și 

pe senin și pe înnourat – locuitorul Pământului a 

prins a prinde cum ceva îi dă ghes. Să afle mai 

multe decât vedeau ochii lui și decât putea 

pătrunde mintea lui. Un fel de ispită, pe care, la 

începuturi, el nici nu a știut cum să o 

numească. Pe măsura curgerii timpului și a 

evoluției omului, tentația de a descoperi Cerul a 

căpătat două dimensiuni, care s-au alăturat 

celorlalte caracteristici ce particularizau portretul 

– încă neterminat – al ființei superioare, care 

singur s-a categorisit. Una mai concretă, numită 

mai apoi științifică: cercetarea și cunoașterea 

Universului. La început de pe Pământ, după aceea 

suindu-se el însuși la Cer. Alta, mult metaforică, 

exprimată la modul liric, în cântec, în poezie, în 

pictură. Astfel, tentația a devenit ispită: ,,Un cer 

de stele  dedesubt, / Deasupra cer de 

stele”…Deși nu i-am citit pe toți, eu am credința 

că nu există poet pe lumea aceasta care să nu fi 

visat că zboară, chiar dacă unii au făcut-o cu aripi 

căzătoare. Doar ei, poeții, l-au inventat pe Icar… 

Și doar ei văd îngeri zburând… 

            ,,Zbor despletit” se numește proaspătul 

volum de poezie (și acesta bilingv– în română și 

engleză) semnat de Vavila Popovici. O metaforă 

care te duce cu gândul la imateriali-

tatea fenomenului în sine, dar, mai cu seamă, la 

valențele poetice ale acestuia. Fără zbor, poezia 

lumii ar fi mai săracă, cu toate că vrăjitorii 

cuvintelor ar fi născocit alte mijloace de… 

deplasare, în timp și în spațiu. Cartea, cu o copertă 

nu numai sugestivă, ci și elegantă, realizată de 

Teodora Stoica, nepoata autoarei volumului, 

dovedește că și aceasta este cucerită de tainele 

zborului.  

            Poeziile, variate tematic, arată ca un stol 

de păsări / gânduri / trăiri ce survolează un spațiu 

al ideilor și simțămintelor. Un zbor stimulat de 

dorința cunoașterii și redimensionării a două 

componente ale unui singur Univers: realul și 

imaginarul metamorfozate în strai 

poetic. ,,Întindere infinită – ,,revelație a 

eternității” –/ și pescăruși cu aripi grațioase / 

vestind bucuria dimineții”. Chiar cum poeta 

Vavila Popovici se destăinuie, ,,Trăind mai mult 

în vis decât în realitate, / poetul e un ,,hidalgo” 

sărac”... Și tot autoarea zicerii de mai sus 

lămurește ce și cum este cu sărăcia / bogăția 

poeților: ,,Luna strălucește, glisând pe cer, / își 

caută poeții / să le mângâie fruntea cu razele 

sale”. Iar poeții îi sunt recunoscători astrului 

ceresc: ,,Versuri de iubire poeții-i dăruiesc…” 

            Pe seama zborului – ,,această mirabilă 

amăgire”, cum mi se pare că am citit cândva, 

undeva – s-au scris biblioteci întregi. S-au făcut și 

glume. S-au compus și ziceri înțelepte: ,,Nu tot ce 

zboară se mănâncă”, de pildă. Raportat la propriul 

univers, zborul arată și în acest fel în viziunea 

autorului acestei la fel de frumoase cărți oferită 
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nouă de Vavila Popovici: ,,Visele tinereții mă 

străduiam să le-mplinesc,/ pe când viața le 

spulbera cu-atâta nepăsare…/ Au rămas 

amintirile, împlinirile,/ dar și regretele, 

neputințele,/ fugi sincopate ale minții,/ ca un zbor 

despletit al păsării rănite.” 

            La care eu îmi permit, pe proprie 

răspundere, să fac un adaos, pe care îl consider 

absolut necesar. Volumul de versuri aflat acum 

sub ochii mei îmi face și o altă demonstrație, pe 

lângă cele ce-i atestă valoarea artistică: Vavila 

Popovici nu-și frânge zborul. Acesta face parte 

din ființa ei uman poetică și îi garantează 

dăinuirea. Ea zboară cu aripi 

necăzătoare… ,,Când cerul și-ascunde podoaba,/ 

poeții continuă să-și imagineze cerul,/ scriu 

scrisori de dragoste vieții, născocesc 

răspunsuri…” 

 

Prof. GEO CĂLUGĂRU 

EGIPTUL CA O POVESTE - CROCHIURI 

SENTIMENTALE - MAGDA BĂDOIU 

  

 Cu un discurs literar impecabil, complex şi 

sincretic – îngemănare inspirată de 

memorialistică, povestire şi poezie, multă şi 

captivantă - scriitoarea Magda Bădoiu, aflată la 

cea de-a 8-a carte: “Egiptul ca o poveste, din 

serialul de crochiuri sentimentale”, apărută recent 

la Editura Betta, izbuteşte şi de această dată o 

lucrare de referinţă. 

               Călătorind împreună cu soţul, sponsorul 

unic al acestor călătorii, pe mai multe meridiane şi 

paralele ale planetei albastre, i se pare în firea 

lucrurilor să demareze cu constatarea: “Nici nu 

contează, de mâine, încotro vom pleca din nou, 

amândoi…”. Cu o imaginaţie bogată şi inspirată, 

servită de o stăpânire perfectă a valenţelor 

expresive ale limbii române, autoarea foloseşte 

parafrazări prin care îşi apropie citirorii, folosind 

numiri şi denumiri foarte familiar acestora: “N-

apuc să isprăvesc gândul, când, întrupată parcă 

din nisipul Saharei, apare Marea Roşie, ca un 

lighean uriaş…”. Nimic nu-i scapa ochiului 

exersat să observe şi nici sufletului astfel alcătuit 

încât să vibreze sub pecetea noului, receptat şi 

apoi exprimat la temperatura trăirii şi astfel 

captivându-şi cititorii, după cum vom constata pe 

măsură ce o însoţim uluiţi şi din ce în ce mai 

curioşi de ceea ce aflăm, mereu mirându-ne 

uluitoarea alternanţă a peisajului, convingător 

descrisă: “Apa din zare până-n zare şi apoi iarăşi 

deşert, unde se văd deja bine hoteluri, piscine 

ridicate printre cocoaşele dunelor… semn că 

civilizaţia pătrunde şi în cele mai îndepărtate 

colţuri ale Saharei.” În Nubia Hotel sunt cazaţi în 

nişte camere modeste, unde nu se făcuse curăţenie 

de ceva vreme şi consecinţele acestei stări de 

lucruri-praf, pânze de păianjen, miros de încăpere 

neaerisită. Dezamăgire totală şi nedumerire 

exprimată franc: “Oare firma Christian Tour ştie 

unde-şi trimite turiştii?  

A avut curiozitatea să vadă condiţiile de cazare?”. 

Năduful se exprima cu mare mâhnire printr-o 

paralelă a contrastelor, aproape patetică: “Păcat de 

ţară, de lumea prin care am trecut de ce am văzut 

şi ne-am bucurat că nişte copii mari ce suntem, 

fiindcă 8 zile cât a durat excursia noastră într-o 

lume fără egal (exceptând cele 3 zile ale 

croazierei pe Nil, unde a fost jos pălăria!) restul- 

deziluzie, stress, nemulţumire, lipsa unui minim 

confort şi a curăţeniei, iar lista reproşurilor poate 

continua şi în termini mai duri. O să spuneţi – 

precaută autoarea, adauga – că era treaba 

egiptenilor să asigure curăţenia, dar tu, ca firmă 

care te respecţi, nu te interesează unde-ţi trimiţi 

oamenii, sau te-ai gândit la costuri mai ieftine 

pentru a atrage turiştii şi vorba ceea: profitul să 

iasă!” 

Dovendindu-se corectă până la sfârşit în aprecieri 

nu ocoleşte nici partea proprie de contribuţie la 

cele întâmplate: “Este drept că nici n-am fost 

atenţi la program. Ne-a atras oferta lor prin 

programul Pellerin, pentru că îmi doream să 

străbat Egiptul prin deşert în căutarea trecutului, a 

nemuritorilor faraoni cu piramidele lor…fără acea 

noapte de adevărat coşmar petrecută în trenul cu 

nişte vagoane de dormit antediluviene (14 ore de 

chin) între Assuan şi Cairo, cazarea la diferite 

hoteluri la mâna a doua, chiar şi mâncarea oferită, 

din cauza căreia o parte din grupul nostru sa 

îmbolnăvit…Noi am avut norocul de a scăpa 
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teferi, dar n-aş sfătui pe nimeni să plece în Egipt 

înainte de a se informa temeinic.” 

Volumul musteşte de date privind locurile 

vizitate, impresiile de la pragul de jos până la cel 

de mai sus, date care îi inspiră formulări absolut 

captivante şi unele stări de lucruri care o mâhnesc, 

provocându-i indignare până la revoltă, se 

îngemănează parcă pentru a atenua anumite 

aspecte: “Parcă nimerisem într-un basm al 

Seherezadei din O mie una de nopţi. Clădiri 

construite din piatră alb-gălbuie, colorate în 

nuanţe pale, extrem de placate, pe acoperişurile 

cărora se îmbrăţişează armonios, minarete şi 

cupole, ca nişte castele în miniatură, în care 

trecutul dăinuie în prezent şi invers, prin 

denumirile inscripţionate pe faţadele hotelurilor, 

magazinelor sau caselor de vacanţă ale 

bogătaşilor: “Cleopatra, Bazar, Titanic 

Palace...Înviorat de palmieri şi de o vegetaţie, 

luxuriantă chiar pentru pustiu...Aşa începe 

aventura noastră în Egipt, stranie, exotică, dar în 

acelas timp atât de pamânteană, ancorată în dura 

realitate a deşertului, care acoperă Egiptul în 

proporţie de 95%, adică în jur de un milion de 

kilometri pătraţi. 

Privitor la populaţie ni se dezvăluie că Egiptul are 

o sută de milioane de locuitori şi că aproape 

jumătate dintre aceştia au sub 20 de ani, trăiesc 

cam pe 33 de mii kilometri pătraţi în marile oraşe 

Cairo, Alexandria, Luxor, Assuan..., în localităţi 

situate pe malurile Nilului, ale Mării Mediterane 

sau ale Mării Roşii, unde este pământ roditor, 

irigat şi se practică agricultură şi, în foarte mică 

măsură, în grupuri seminomade, în deşert. 90% 

dintre egipteni sunt musulmani, restul, în mare 

parte, sunt ortodocşi. 

Iată o impresie de ansablu referitoare la aceasta 

cea mai proaspătă excursie, făcută cu soţul, într-

un grup de 27 de români, o impresie cât se poate 

de realistă: “A fost cea mai ciudată excursie a 

mea, în care am trăit clipe de la extaz până la 

mizerabil, momete înălţătoare, unice dar şi 

momente dezagreabile, încărcate de izul 

gunoaielor aruncate la întâmplare chiar şi în 

centrul capitalei Cairo. Pentru că Egiptul, aşa cum 

l-am perceput eu, înseamnă în primul rând un 

amestec de senzaţii, mai puţin imagini, sunete şi 

mirosuri, începând cu soarele care-mi zgâria 

pielea arzând cu peste 50 de grade Celsius în luna 

mai, cuvântul deşertului prezent permanent printre 

noi, cu fluierături de cobre, cu rugăciunile ce se 

ridicau din minaretul moscheilor din două în două 

ore, cu împotrivirea încăpăţânată a dromaderilor 

când erau înşeuaţi şi încălecaţi, cu arsura ceaiului 

de mentă, simţită pe cerul gurii, cu nisipul ce-ţi 

intră în ochi, în gură şi în suflet, cu frigul de la ora 

2 dimineaţa etc.” 

  

Drd. Mihaela-Mariana Cazimirovici despre 

vol. „Simfonia gândurilor mele”, autor Doina 

BÂRCĂ, Editura Fast Editing, 2019 

 

 
 

Întregirea iubirii 

de drd.
1
 Mihaela-Mariana Cazimirovici 

Încă de la primele întâlniri de cenaclu, am 

remarcat căldura și gingășia versurilor sale despre 

Cervenia natală și așteptam cu emoție fiecare 

evocare a sa, pe care dna Doina Bârcă o făcea cu 

o lacrimă în colțul ochilor. 

Iată că, și în acest nou volum de versuri, 

intitulat „Simfonia gândurilor mele”, 

deschiderea este făcută tot prin întoarcerea în 

copilărie, descoperindu-ne calea spre interiorul 

său plin de lumină și culoare. 

Ascuns printre rînduri, se află fiorul iubirii, 

mereu nou pentru poetă și dorit o dată cu viața, pe 

care o cere cu-nsetare, dar și cu durere: „Să mai 

simt viața-n ultimul meu zbor” (Rugă, p. 11). Și 

totuși, una singură este iubirea aceea puternică, ce 

                                                           
1
 Mihaela-Mariana Cazimirovici este studentă-doctorandă 

la Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala 

Doctorală Litere, Domeniul Filologie, Subdomeniul 

Literatură. 
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încă o ține trează noaptea: „Câte iubiri am trăit,/ 

Niciuna nu m-a întregit,/ Ca iubirea pentru tine./” 

(Câte iubiri..., p. 17), efemerul ei pierzând-o în 

nostalgie. 

Există însă bucuria, care depășește tristețea 

momentelor de amintire a timpurilor acelora; 

există alinarea prin „ochii verzi și limpezi” 

(Pentru Maria mea, p. 65) ai Mariei, nepoata sa, 

și prin „fața de căpșună parfumată” (Pentru 

Iulian-Andrei al meu, p. 69) a nepotului său, 

Iulian-Andrei. Aceștia-i sunt, de-acum, daruri de 

preț și suflu nou, primăvăratic. În plus, Maria pare 

că îi calcă pe urme bunicii, aceasta devenindu-i 

mentor în poezie. 

Întregirea iubirii, însă, vine cu iubirea pentru 

țară, pe care o oferă-n dar, prin dedicații, în vers, 

celor dragi, precum nepoatei sale: „Peste țara mea 

cea dragă,/ Nori de pace să plutească./ Din flori 

voi face cunună,/ Pentru glia strămoșească.//” 

(România mea iubită, p. 74); pentru ca întreaga sa 

inimă să se deschidă și să capete profunzime doar 

în fața lui Dumnezeu: „Ajută-mă, Doamne să mai 

iubesc,/ Nu-mi lua răsăritul de soare din mine!/” 

(Ajută-mă, Doamne!”, p. 27), cu aceeași căldură 

căutând nădejdea și armonia, ca și în acrostihul pe 

care dna Maria Niculescu i l-a dedicat: „Credința-

mi e spre Tine, Doamne sfinte/” (De ani și ani 

doinesc, p. 79). 

Și rămânem în suflet cu speranța și credința, 

care îmbracă poeziile dnei Doina Bârcă într-o 

aură de senin, printre toate elementele naturii, 

printre frunze, flori și copaci, ce-i străjuiesc, 

mereu, cuvintele ritmate-n vers. 

 

Recenzie teatru de Ștefan Apostol 

 

„Cu cine mă culc în seara asta sau Tabloul 

făcător de minuni” 

 

Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural pentru 

U.N.E.S.C.O. Nicolae Bălcescu, în sectorul 4 al 

Capitalei. De altfel aici, în această locație, spre 

surprinderea multora, chiar se joacă spectacole de 

teatru bune, unele chiar foarte bune. Din categoria 

spectacole bune face parte și ceea ce am vizionat 

aproape 100 de oameni, și anume spectacolul „Cu 

cine mă culc în seara asta sau Tabloul făcător 

de minuni”, în regia lui Popa Ioan Nicolae, sau 

PIN cum îi mai spun apropiații. 

Sală a fost neîncăpătoare, fiind necesare 

poziționarea unor scaune suplimentare, iar 

tensiunea de dinaintea începerii spectacolului o 

simțeai în aer și o puteai tăia cu cuțitul. 

Piesa de teatru „Cu cine mă culc în seara asta 

sau Tabloul făcător de minuni” îl are ca autor 

pe dramaturgul, jurnalistul și poetul român de 

origine ucraineană, membru al Uniunii Scriitorilor 

din Ucraina și al Uniunii Scriitorilor din România, 

Mihai Hafia Traista, autor care nu este la prima 

producție de teatru. 

Ceea ce diferă acest text de celelalte de până 

acum, este faptul că a fost scrisă (așa cum autorul 

a mărturisit) avându-i în minte pe actorii trupei de 

teatru Trupa de teatru „Proart Slatina 2010”, asta 

după ce, nu demult, aceeași trupă juca pe scena 

din Slatina un alt text dramaturgic scris de același 

autor. 

Trecând acum de la introducere la esență, textul 

acestei piese de teatru ne duce cu gândul către 

celebrele texte scrise de greul dramaturgiei 

românești, I.L.Caragiale. Sunt convins că o să vă 

întrebați de ce, iar eu am să vă răspund. 

Pe cât de simplu este ca și construcție, pe atât de 

actual este, prin mesajul, crearea personajelor, dar 

și prin plasarea atemporală în spațiu și timp a 

textului. Dacă este să ne raportăm la personajele 

principale am descoperi că povestea piesei o 

regăsim în realitatea în care trăim. 

Ni se dau trei personaje, doi frați și un servitor, 

cei doi frați primind o moștenire de la mama 

acestora, încuiată într-o cutie cu lacăt. De aici 

începe balul și tot ce urmează ne demonstrează și 

argumentează afirmațiile de mai sus. 

Primul frate este un doctor, cică de renume, dar 

prost făcut grămadă, afemeiat și avar. Cel de-al 

doilea frate, mai mare, e un așa-zis visător, 

scriitor, alcoolic și leneș, la fel de calic și de prost 

ca și fratele mai mic. Dar ceea ce au amândoi în 

comun este dorința arzătoare de a afla ce se află în 

acea cutie, ca un fel de testament, lăsată de mama 

lor pentru a fi deschisă doar în anumite condiții. 

Dacă cei doi nu v-au convins, acum apare cel de-

al treilea personaj, servitorul, care, pe cât de 

aparent dezinteresat, pe atât de ipocrit și mincinos 

este, la fel ca și cei doi frați. Amândoi frații 
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uneltesc unul împotriva celuilalt, ajutați 

bineînțeles de loialul servitor, dar ceea ce nu 

realizează cei doi este că același servitor uneltește, 

din umbră, împotriva lor. 

Avariția, minciuna, ipocrizia, dorința de afirmare 

călcând pe cadavre, uneltirea unor scheme 

diabolice, etc, toate aceste elemente sunt aduse în 

fața spectatorului, îmbrăcate într-o comedie, dar, 

amarul este că toate acestea le regăsim în 

realitatea imediată, cea în care trăim și nu e 

nevoie să săpăm adânc pentru a le putea vedea, ci 

este ici șa, în clasa politică românească 

contemporană. 

Mesajul, pe cât de comic la final, pe atât de real, 

dureros și dur este, iar regizorul Popa Ioan 

Nicolae recunoaște că asta și-a dorit, lăsând la o 

parte tenta comică a textului, de altfel modificat 

de domnia sa (afirmă acest lucru într-un interviu), 

tocmai pentru a putea scoate în evidență și mai 

mult toate aceste cutume ale societății. 

Spectacolul nu are un ritm alert, așa cum te-ai 

aștepta, ci se construiește pas cu pas, da, recunosc, 

pe alocuri având momente în care poți prevedea o 

anume acțiune, un anume deznodământ, dar, per 

total este un spectacol care merită jucat și văzut 

cu sala plină. 

 
Așa că, dacă auziți că vine pe la voi, prin oraș 

Trupa de teatru „Proart Slatina 2010” cu acest 

spectacol, dați fuga de vă luați bilete și mergeți 

să-l vedeți, iar eu aștept următorul text 

dramaturgic semnat de Mihai Hafia Traista și sunt 

convins că o să fie la el de bun ca și cel despre 

care tocmai v-am povestit. 

 

 

DIN CREAŢIILE TINERILOR CREATORI 

PREMIAŢI LA FESTIVALUL - CONCURS 

DE CREAŢIE LITERARĂ BOGDANIA.  

 

 

 

Gheorghe Damaris Cristina 

 

 
Vârsta: 23 ani 

În vara anului 2019, a absolvit Facultatea de 

Biotehnologii, specializarea Biotehnologii 

Medical-Veterinare, din cadrul Universității de 

Științe Agronomice și Medicină Veterinară 

București, cu titlul de inginer. 

,,Poezia a fost, este și va fi mereu în viața mea. 

Totuși, m-am gândit să încerc să explorez și alte 

domenii ale cunoașterii, așa că, atunci când s-a 

ivit ocazia să lucrez într-un laborator de cercetare, 

am considerat că este timpul pentru o nouă 

provocare. Aceasta a venit la pachet cu o mulțime 

de „surprize”, printre care se numără și 

participarea la câteva conferințe internaționale”.  

În septembrie 2018 a participat la „4
th 

International Conference on Analytical 

Chemistry”, conferință care s-a desfășurat în 

București, România, la care a câștigat premiul 

pentru cea mai bună prezentare orală. De 

asemenea, în septembrie 2019, a participat la 

„Euroanalysis 2019 Conference”, care s-a 
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desfășurat în Istanbul, Turcia, la care a câștigat 

premiul al II-lea la categoria intitulată Springer 

Poster Pitches Presentation Awards.  

A obţinut Premiul II, secțiunea poezie la 

Festivalul-concurs internațional de creaţie literară 

Bogdania, ediția a VIII-a, Bucureşti, 18 iunie 

2019 

  

Plângi, suflet întristat 

 

Lasă-ți lacrimile să curgă libere pe fața ta, 

Lasă-ți mânia să curgă odată cu ele, nu te înfrâna, 

Lasă-ți lacrimile să poarte departe de sufletul tău 

Toate emoțiile negative care au măcinat gândul 

tău. 

 

Lasă-ți lacrimile să poarte cu ele 

Orice întristare care se află în tine, toate gândurile 

rele 

Pe care le-ai adunat odată cu trecerea timpului 

Și lasă să răsune din tine muzica sufletului. 

 

Lasă-te purtat pe valuri ale eliberării, 

Explorează întinderea vastă a cerului și a mării, 

A mării necunoscutului, a lumii din tine 

Și trăiește sentimentul libertății depline. 

 

 

Dincolo 

 

Vălul negru ce întuneca zarea, 

Aducând în viețile noastre uitarea 

A fost îndepărtat cu multă trudă 

De cei care știau că viața nu e atât de crudă. 

Aceștia au ajuns să cunoască, 

Înaintea multora, cum să trăiască 

Și au vrut să arate că se poate 

Să faci să se ivească speranța din inimile ferecate. 

Doar de credință era nevoie, pentru a reuși 

Să facă orice suflet să spere, ca el să poată ști 

Că ceea ce îi spune inima sa 

E mai puternic decât orice necaz ar apărea, 

Pentru că inima știe cum să înfrunte 

Toate gândurile rele ce dau târcoale, așteptând să 

intre, 

Inima știe ce vrea și are puterea 

De a învinge orice necredință și, mai ales, 

durerea. 

Inima va cunoaște mereu adevărul 

Și va ști încotro să poarte piciorul 

Celui care alege să asculte de vocea sa, 

Celui care, chiar în clipe de-ndoială, nu va uita 

Să-și pună întrebarea: “Oare ce-mi spune inima 

mea? 

Oare cărui gând dorește ea glas să-i dea?” 

Și, astfel, pașii celui care-nvață s-asculte 

chemarea 

Vor ajunge în curând să depășească zarea 

Și-l vor purta spre noi orizonturi, 

Care se vor deschide în fața multelor sale eforturi. 

 

 

A crea 

 

Creația înseamnă dragoste și pasiune, 

Înseamnă a-ți găsi propriul fel de exteriorizare 

A sentimentelor și gândurilor tale; 

Să le înființezi un drum ce duce către lume, 

Să le lași să zboare libere, fără niciun fel de 

înfrânare. 

 

Creația nu are limite, oricine poate 

Să dea frâu liber sufletului său, 

Să-l lase să zboare, să exploreze toate, 

Ca el să se sature din ideile aflate chiar și-n cel 

mai primejdios hău. 

 

Creația înseamnă numai posibilități de exprimare, 

Iar fiecare suflet are propriul stil 

De a spune de ce e fericit ori de ce-l doare 

Să știe că încă mai poate fi copil. 

 

Creația capătă-nsemnătatea pe care noi 

Alegem să i-o atribuim în inimile noastre, 

Iar, dacă îi permitem, ideile vor curge precum un 

șuvoi 

De lacrimi, care sunt de fericire, eliberatoare. 

 

 

Destin din negură 

 

Departe, departe, în neguri de noapte, 

Pe dealuri pustii, străbătute de șoapte, 

Pe drumuri de munte ce șerpuie-agale 

Se plimbă străinul, cu tolba-n spinare. 

 

Vânează ființa născută din umbre, 

Ce lasă doar urme de prevestiri sumbre, 

Ce naște-n privire doar teamă și spaimă 
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Și-aduce în suflet o veșnică iarnă. 

 

Străinul cu fața asprită de vreme 

Urmează cărarea, căci el nu se teme. 

O știe de-o viață, că doar îi e mamă 

Și doar el cunoaște singura ei taină. 

 

Și vrea să curme durerea din lume 

Străinul ce n-are nici suflet, nici nume. 

Născut dintr-o șoaptă de ani buni apusă, 

Viața îi e de un singur scop condusă. 

 

Povestea sa încă e în derulare, 

Astfel că sfârșit ea astăzi nu are. 

Străinul tot urcă pe drumul de munte, 

Urmându-și destinul, ființa să-nfrunte. 

  

 

 

ȚIBULEAC ALINA VIOLETA 

 

 
Data și locul nașterii: 5 mai 2000, Suceava 

Elevă la Colegiul Național ”PETRU RAREȘ” din  

SUCEAVA 

MEMBRĂ CLUBUL DE PROZĂ ALECART 

Premiul I, secțiunea proză scurtă, la Festivalul 

național literar Bogdania, ediția a VII-a, Focșani, 

2018 

 

Lepidopter 

 

   - E vineri, Kari. Ieși cu mine în oraș! 

   - O singură întâlnire, continuă el. 

   Vocea lui mă hipnotizează.  

   - Ce ai de pierdut? 

   Mii de motive să-l refuz. Mii de argumente 

să-i spun nu.  Trecutul mamei mele.  Prezentul 

surorii mele.  Pe mine.  

   - Spune da. Te rog! 

   Prin crăpătura din acoperiș plouă. Dacă Kari 

nu ar tot goli oala metalică și ruginită de dedesubt, 

casa s-ar inunda. Își șterge ochelarii mari, cu rame 

metalice, respiră zgomotos și se îndreaptă alene 

spre ieșire. Dacă s-ar putea numi așa. O ușă 

scârțâind în balamale, lemnul uscat și ros de carii. 

O perdea prăfuită. Ploaia ajunge în oală pleosc și 

pic-pic, dar Kari nu-și mută privirea scrutătoare 

de la ușa veche. Pare că nu se sinchisește deloc.  

   - Kari! o strigă bunica.     

   E târziu și umbra o să acopere imediat și 

cealaltă jumătate a casei. Bezna destramă culorile 

psihedelice cu care Kari obișnuiește să se joace. 

Se joacă așa de când mama ei, la vreo 10 ani, o 

părăsise. O mamă obsedată de băieți, dragoste și 

sex. O văzuse odată într-o cafenea. Oameni cu 

fețele lungi. Pahare de bere în față. Probabil 

duhnea a țigări. Și ea încă voia să-i simtă mirosul 

de mamă. Plecă scâncind de acolo.    

   Căldură înăbușitoare. Zărește un loc liber în 

spate și se strecură printre mirosurile duhnitoare 

de transpirație ale muncitorilor. Sudoarea i se 

scurgea pe frunte și pe gât. Se șterge cu mâneca 

bluzei și încearcă să-și facă vânt cu un caiet. E cel 

de muzică. Detestă muzica. Muzica era mama. 

Era sora ei. Ce rost mai are să o placă? Ele au 

plecat, ea va pleca. Își promisese o viață fără 

muzică.  Fără băieți.    

   Un fluture cu aripi vărgate. Nu se sinchisește 

de privirile mustrătoare ale trecătorilor. Ea aleargă 

după el. El se așează sub un felinar. Ea încearcă 

să-l prindă. El zboară mai departe.  

   Se ciocnește de el. Nervoasă, își ridică 

ochelarii cu ramele boțite și îi aruncă o privire 

furioasă. Fluturele dispăruse. În fața ei era un el în 

carne și oase. O privea zâmbind și își continuă 

drumul. Nederanjat de ce tocmai se întâmplase. 

Ea se dezmeticește. Aleargă după el. El se așează 

sub un felinar. Ea încearcă să țipe. El își scoate 

chitara. Dintr-o husă vărgată. Nici nu observase 

că el avea o chitară. El începe să cânte.  

          Ea-terifiată. Face stânga împrejur și intră în 

scara unui bloc.  În flacăra unui bec pâlpâind în 

întuneric, năvălesc și se mistuie, orbi, fluturi 

hipnotizați.  Negri și nu vărgați. Se mai liniștește 

și iese.  

   - E prea târziu. Bunica și-o fi făcând 

griji...zice ea, cumva apatic. Și se îndreaptă 

bătând cu vârful pantofului  pietricelele de pe 

străduța îngustă. De parcă și-ar vărsa mânia pe 

ele.   

 - Ai de ales. Mereu ai avut de ales. Acum 

trebuie doar să faci acelaşi lucru, spuse demonul 

zâmbind. Felul macabru prin care îşi rânjea colţii 
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la mine mă făcea să tremur.  Demonul stătea 

cocoşat, dar într-un fel ce îl făcea, totuşi, să pară 

impunător, demn. Ochii  lui negri pătrundeau atât 

de profund în adâncurile fiinţei mele, încât 

simţeam durere în cap, apoi în tot trupul. 

Sentimentul produs mă răscolea, nu îmi dădea 

pace, însă mă bucuram de ciudata senzaţie. 

Imaginea s-a distorsionat.  Devenea omul de care 

mă temusem, omul pe care îl urâsem cu toată 

fiinţa mea. Cel pe care îl condamnasem.     

   Kari pune ibricul pe foc. Scapără un chibrit 

și, cu privirea goală, se uită în tavan. Flacăra îi 

arde degetele. E tulburată de molia care se 

ascunde în colțul tavanului, încât nici nu mai 

simte durerea. Vede un fluture vărgat încercând să 

evadeze din mirosul  bătrân al camerei.  

   -Kari! o strigă bunica. 

   Scurge zeama lămâii în apa care clocotește. 

Bulbucii o sperie. Bulboane care sfărâmă aripile 

fragede ale fluturelui ei vărgat. Adaugă două 

frunze  de mentă. Și se așează  pe pat. Păianjenul 

din colțul sobei  îi înghite cu lăcomie fluturele. 

Apa din găleata de pe poliță oglindește o sclipire 

strălucitoare încât fluturele se îneacă în vâltoarea 

ei.  În momente când,  după îndelungi tenebre,  se 

aprindeau pe vaste orizonturi zorile, fluturele 

evadează prin crăpătura geamului. Un cioc ascuțit 

și trupul lui dispare. O aripă frântă cade odată cu 

ultima petală a trandafirului roșu din fața casei. 

Kari suspină. Își pune în el toată ura şi disperarea 

pe care le simte, toată forţa pe care i-o dăruise 

demonul. Un demon ce-i violează  intimitatea și o 

face infirmă.    

    Ochelari cu lentile fumurii. Se sprijinea într-

un baston cu capul aurit. Bătrânul din fața ei o 

privea cam aiurit. Bunicul , care părea că dăduse o 

finitate formei nedeslușite din tavan prin care 

picăturile de ploaie se prelingeau, stătea acum în 

fața ei. Dar parcă n-o mai recunoaște. Sau o 

confundă cu vreo altă strănepoată. 

   Zdrăngănitul chitarei deja o enervează. Nu 

mai are răbdare. Nu-l mai suportă. Se ridică și 

vrea să-l facă ou cu oțet. Numai că...ceva o 

oprește. În nări e mirosul ceaiului de mentă cu 

miere. Aude glasul bunicii. 

   - Kari! 

   Vede un fluture vărgat epuizat. Nu mai are 

putere să lupte împotriva apei care, cu o sete 

morbidă, se hrănește cu ultimele lui puteri.  Simte 

că pășește pe un drum de cuie. Bocancii de 

rockeriță atârnă ca un bolovan în picioarele ei. O 

afundă într-o lume în care se trezește fredonând 

fals din Pink Floyd.  „Froooom zăăă saicliiing 

scai...”.     

   Trei cruci. Se închină din nou. Încă trei cruci 

și-un „Doamne izbăvește!” sugrumat. Are ochii 

închiși și aude un foșnet subțire. E chinuită de 

ezitare. Un „Doamne-ajută!” pe fugă și deschide 

ochii. Fie ce-o fi! Un fluture cu aripi vărgate 

desenează cercuri în jurul capului ei. De parcă ar 

vrea s-o încadreze în vreo aură. Cu ce ți-am greșit, 

Doamne? 

Un invalid, pe o pătură vărgată de cașmir, 

cântă la chitară. Un glas ce-i dă fiori și îi face 

pielea de găină. El se întoarce. Ea zărește în ochii 

lui sclipirea din ochii răutăcioși ai demonului. 

Numai că există ceva profund în ei, încât îi 

electrizează întregul suflu. Și iată! Cade 

prosternată în fața chemării lui. Vede fluturi. 

Doar fluturi vărgați. Nu mai are putere să se 

ridice. Muzica și verdele hipnotizant al ochilor lui 

o posedează. -Kari! se face auzit din nou glasul 

bunicii. Trebuie să se fi făcut deja târziu. 

Picăturile scurgându-se prin gaura din acoperiș o 

țin trează. Voia să-și limpezească mințile, dar ele 

mai rău i le tulbură. Se ridică năucă din pat și se 

uită pe geam. Lemnul vechi, ros de carii, e putred. 

Și ud. Afară, într-o băltoacă din fața șopronului, 

o vrabie se scaldă. Toate penele i se înfoiază de 

zici că-i un arici. Încet, încet, soarele își face loc 

printre copacii înrourați de ploaie. Kari rămâne 

cu privirea fixată pe luciul neasemuit al apei. 

Tremură ușor… 

 

 

Dabija Maria (Republica Moldova) 

 

 
Absolventă a Liceului Teoretic ”Matei Basarab”, 

orașul Basarabeasca, Republica Moldova. În 

prezent studentă. 
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”Universul poetic al Mariei Dabija  învolburează 

imaginația cititorului prin vastitate.  

Creația este de rezonanță clasică în rime, dar cu 

problematica trecutului actuală. Gena dacică  

răzbate din ființa poetei, uimitor, trăind în mediu 

rusesc și înconjoară planeta ca un strigăt 

învingător”… afirma Prof. Georgeta Blendea 

Zamfir, scriitoare din Brașov. 

Premiul II, secțiunea poezie la Festivalul național 

literar Bogdania, ediția a VI-a, 2017  

 

 

Poezia, gând ferice 

 

O, poezie, gând ferice, suflări alese între muze 

Te cântă inima ce bate ca ritmul rândurilor spuse, 

Cutremuri  glasul  ce vibrează ca struna harpelor 

din ceruri 

Străbate sufletul cuvântul ce strălucește prin 

eteruri! 

O, poezie, pomul sacru, sfințit prin mugurii de 

soare 

Și revărsându-te-n catedrale de bucurii alinătoare 

Tu implantezi prin inimi pure nemărginirea prin 

tandrețe 

Ești o avere minunată, ce caută în veci poeții. 

Prin  universul tău poetic culegem șirul de emoții 

Și caldă-ți este slova sfântă, când o găsim 

grabnic,cu toții 

Tu –mbrățișezi  mireasma sfântă și tu emani 

mereu lumină, 

Iar  lira-nlăcrimată cântă, în suflet slovele se-

ngână. 

Cu libertatea inspirării ce zboară lin prin 

modestie, 

Cu preamărirea ta, o, muză, ne semeni –n cuget 

bucurie 

Ești o candelă ce se-aprinde cu focul rubiniu prin 

haruri 

Ne înzestrezi, o, poezie cu minunate-a tale 

daruri... 

Înfăptuirea ta prin veacuri rămâne pururi  o 

tendință 

Rămâi așa, făptura minții, să fii o veșnică dorință 

Păstrează via ta culoare, cereasca limbii 

mărgelușă 

În amintire te strecoară, lăsând eterna ta cenușă! 

 

Chipul Moldovei 

 

Moldova-sfintele meleaguri, sacramentale 

testamente 

Trăiască inima Moldovei, trăiască pururi 

sentimente 

Sfințit-au zorile pământul și văile -n luciri 

scăldate 

Râzânde florile pe câmpuri  și dealurile-n răni 

spălate 

Cu norii adânciți în gânduri, cu bolta cerului 

natală 

Trăiască  sufletul mândriei, trăiască inima statală! 

Lumina –n  cuget națiunii, drapelul  de identitate 

Să le păstrăm cu falnic nume,în suflet pururi 

libertate 

Să dobândim o soartă plină de bucurii alinătoare 

Cu hărnicia  cea divină și limba noastră  

curgătoare 

Cu dăinuirea lungă-n  timpuri și tulburări în vorbe 

sfinte 

Trăiască veșnica Moldova, trăiască sacrele 

cuvinte! 

Cu o istorie în veacuri, cu plăgi rănit este 

pământul, 

Cu lacrimile dimineții, cu stropi răsună cerul, 

sfântul, 

Cu un belșug de iarbă verde, cu fluierul ce drag ne 

cântă 

Cu spiritul divinității, cu codri bătrâni ce ne alintă 

Ai arborelui sfinte brațe, ce se întind cu-o 

rugăciune 

De fapt, Moldova  este plaiul, ea este unica 

minune! 

Trăiască țara cea creștină, pământuri rodnici-n 

hărnicie 

Și în a soarelui ființă Moldova-nseamnă veșnicie. 

Cu  caldele primiri în suflet, cu înfocata națiune 

Moldova este destinată să ne învețe lucruri bune 

Cu-nțelepciune semănate, meleagurile –n  sânge 

roșii, 

Iar noi culegem fapte demne, ce ne-au lăsat cu 

drag strămoșii! 

  
Statuia domnitorului Ştefan cel Mare  

din Chişinău 
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Traduceri din lirica europeană 

 

Luca Cipolla (Italia) 

 

A mia figlia 

   

Perché m'hai tenuto in piedi 

e dalle tue mani 

viridi sentieri che 

folle camminavo, 

arbusti 

ove l'avèrla, 

i rami pizzicando, 

alla finestra, scaltra, 

il canto ridestava.. 

Breve e lunga   

ogni tua sillaba  

a un tempo, 

ossigeno all'oscuro male, 

rompe la clessidra   

lasciando 

gioco al padre 

..prati accesi e foschie settembrine, 

monocromatiche forme  

d'obliate stanze ma 

dolore 

che ancor tarda 

a tarpare le sue ali. 

 

Fiicei mele 

 

Pentru că m-ai sprijinit 

și din mâinile tale  

cărări verzi pe care  

eu nebun umblam,  

arbuști 

unde sfrânciocul, 

ramurile pișcând, 

la fereastră, isteț, 

cântul redeștepta.. 

Scurtă și lungă 

fiecare silabă a ta 

totodată, 

oxigen obscurei boli, 

rupe clepsidra 

lăsându-i 

drum liber tatălui 

..pajiști strălucitoare și cețuri septembrine, 

monocromatice forme 

ale odăilor uitate însă 

durere 

ce mai întârzie 

să-și taie aripile. 

 

Maggio '92 

 

Stanca e dimessa,  

le tue pupille bucavano l'etere 

nella profonda e calda 

consapevolezza che 

il tramonto a maggio 

ci donava. 

Ricordi la sera? 

La fragranza del respiro pregno 

di fieno sulla corte che 

un'antica danza 

destava 

svelando membra pallide 

vegliate dalla luna 

di fine novecento? 

 

Mai '92 

 

Obosită și smerită, 

pupilele tale găureau eterul 

în profunda și calda 

conștiința pe care 

apusul în mai 

ne o dăruia.    

Îți amintești seara? 

Mireasma respirației încărcate 

din fân peste curtea pe ce 

un dans antic 

o deștepta 

dezvăluind membre palide   

păzite de luna  

sfârșitului nouă sute? 

 

Vidi la luna sciogliersi (ad Antonia Pozzi) 
Vidi la luna sciogliersi 

e cadere a cascata 

sulla superficie terrestre, 

una pozzanghera divenire fiume 

e poi 



Bogdania…………………………………………………………………………An VIII, Nr. 67-68/2020 

 
 
 

 
     82 

 
  

il torrente, raccolto dalla valle, 

scaldar delle sue acque 

un cuore freddo e insofferente 

che nel presente già 

anelava all'ultimo sogno. 

Vidi le rose, il timo e la cassapanca, 

adolescenti rocce 

vibrare alla vita 

nell'energia che il futuro dava, 

ma senza quello scudo 

il buio impadronirsi di 

queste membra 

e il silenzio, non più meditazione, 

evocare il vento 

dell'ultima stagione ove, 

raccolti i segni, 

alla neve affidai la mia ultima impronta. 

 

Am văzut luna să se topească (poetei Antonia 

Pozzi) 
Am văzut luna să se topească 

și să cadă în cascadă 

pe suprafața pământului, 

o băltoacă să devină râu 

și apoi 

torentul, strâns de vale, 

să încălzească cu apele lui 

o inimă rece și neliniștită 

care în prezent deja  

tânjea după ultimul vis.  

Am văzut trandafirii, cimbrul și lavița, 

stânci adolescente 

să vibreze pentru viață 

în energie pe care viitorul o da, 

dar fără acel scut 

întunericul să se înstăpânească asupra   

membrelor aceste 

și tăcerea, nu mai meditație,  

să evoce vântul  

ultimului anotimp unde, 

semnele adunate, 

zăpezii i-am acordat ultima amprentă mea. 

 

 

Noutăţi editoriale 

Ionel MARIN despre vol. ,,Mozaic de 

cugetări’’, autor Vasile GROZA, Editura 

Bogdania, 2019 

  

    Domnul Vasile Groza este un scriitor prolific, 

cunoscut în România, autor a numeroase volume 

de poezie, proză, teatru, romane, epigrame şi 

literatură pentru copii. 

Este un scriitor harnic, profesionist, fără orgolii, 

modest şi are comportare ireproşabilă. Creşterea 

spirituală, sentimental datoriei, al respectului 

pentru cultura română l-au determinat să creeze 

zilnic şi temeinic să dăruiască din talanţii primiţi 

în dar. Vasta experienţă de viaţă l-a stimulat să 

scrie şi cugetări, aforisme, maxime. Acumulând 

multă înţelepciune, domnul Vasile Groza, 

regăsindu-se pe sine şi observând în detaliu 

realitatea cotidiană, societatea noastră a creat 

adevărate repere existenţiale. Prin gânduri 

înţelepte, lumina adevărului ne prezintă o 

interesantă viziune asupra vieţii şi pentru 

armonizarea relaţiilor interumane. 

Aşa cum ne îndemna savantul Albert Einstein: 

„Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat 

un om de succes”. Dacă îți asculți inima și te 

implici cu adevărat, vei reuşi să devii ceea ce 

doreşti. Domnul Vasile Groza a reuşit prin lumina 

cugetului său, să ne ofere o bogăţie de gânduri, de 

lecţii de viaţă şi blândă înţelepciune românească. 

Demersul domniei sale este lăudabil şi în folosul 

dezvoltării spirituale a semenilor noştri. Felicitări!  
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Proiecte BOGDANIA! 

 

Festivalul - Concurs internaţional de 

creaţie literară „BOGDANIA”,  

Ediţia a IX-a, 2020 

Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA” 

şi revista de creaţie şi cultură ”BOGDANIA” 

din municipiul Focşani, Str. Contemporanul, 

Nr. 28, judeţul Vrancea organizează: 

Festivalul - Concurs internaţional de 

creaţie literară „BOGDANIA”,  

ediţia a IX-a, 2020 

 

Regulament 

Scopuri: 

* stimularea interesului pentru literatura 

română contemporană şi a respectului pentru 

valorile moştenite. 

* dezvoltarea spiritului competitiv, a dorinţei 

de afirmare şi pentru ieşirea din anonimat al 

celor care creează şi care au talent deosebit. 

* promovarea în revistele de cultură şi în 

Antologii literare a câştigătorilor şi creaţiilor 

valoroase din fiecare secţiune literară. 

Participanţi: - Autori care nu au volume 

tipărite şi care au vârsta între 16 ani şi maxim 

40 de ani. 

Secţiunile concursului: poezie, proză scurtă 

şi eseu.  
Textele trebuie dactilografiate în Word, Times 

New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu 

diacritice şi să nu depăşească 3-4pagini A4 

pentru fiecare gen literar, într-un singur 

document în format .doc sau .docx la adresa 

de e-mail: ionelmarin55@gmail.com 

Trimiterea textelor (creaţiilor): 01 martie  – 

30 mai 2020, la adresele: 

a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu 

menţiunea ”Pentru concurs”.  

       b) Poştă: Asociaţia Cultural-umanitară 

”BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. 

Contemporanul nr. 28, Cod 620065, judeţul 

Vrancea, cu menţiunea „Pentru concurs” în 

câte 2 exemplare.  

Textele vor purta un motto, care se va regăsi 

şi pe un plic închis, cuprinzând date despre 

autor (nume, prenume, data naşterii, profesia, 

adresa de corespondenţă, telefonul, precum şi 

o scurtă prezentare a activităţii literare). 

Textele trimise după data de 30.05.2020 (data 

poştei) nu vor fi luate în considerare, de 

asemenea cele care nu sunt dactilografiate 

corespunzător (fără diacritice). 

Corectarea textelor se va face de către un 

juriu format din 5 (cinci) personalităţi: critici 

literari, scriitori și oameni de cultură români. 

Se va întocmi o fişă de participare pentru 

fiecare concurent.  

În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili 

în mod corect şi obiectiv, pe bază de note, 

concurenţii câştigători pe secţiuni. 

Premianţii vor fi anunţaţi în data de 30 iunie 

2020, prin e-mail şi telefonic. 

Se vor acorda Premii pentru fiecare secţiune 

şi  în funcție de calitatea textelor,  diplome 

speciale din partea revistei de cultură 

Bogdania şi a partenerilor. 

Persoanei care va întruni cel mai mare 

punctaj, indiferent de secţiunea la care a 

participat i se va acorda ”TROFEUL 

„BOGDANIA”, 2020. Persoanele care vor să 

sprijine proiectul o pot face prin donaţii ori 

sponsorizare în contul Asociaţiei Cultural-

umanitare Bogdania: 

RO11BRMA0999100047750380, în RON;  

RO11BRMA0999100047751156 în euro, 

Banca Românească, Filiala Focșani, CIF 

29080784, cu menţiunea pentru Festivalul 

Bogdania, 2020. 

Festivitatea de premiere se va ţine la 

începutul lunii iulie 2020, în locaţia ce va fi 

făcută public şi cunoscută dvs. cu cel puţin 5 

zile înainte.  

Găsiţi informaţii şi pe site-ul: 

www.revistabogdania.ro. 

Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți în 

competiția literară. Tuturor succes şi numai 

bine! 

            Relaţii suplimentare: 

Scriitor Ionel MARIN  
e-mail: ionelmarin55@gmail.com;  

Mobil: 0752862369; 0728217492;  
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Asociaţia cultural-umanitară Bogdania din 

Focşani: invitaţie de participare la   

Concursul de creaţie literară pentru elevi 

,,BOGDANIA”, ediţia II-a, perioada: 

01martie-30 aprilie 2020 

 

Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA” 

din municipiul Focşani şi revista de cultură 

”BOGDANIA” consideră util şi benefic să 

continue proiectul literar, început anul trecut, 

pentru elevi de Şcoală gimnazială, vârsta 7-

15 ani. 

Scopuri: 

*Descoperirea de noi talente din rândul 

elevilor din clasele I-VIII, stimularea 

interesului pentru creaţie literară şi 

promovarea dorinţei de afirmare a copiilor 

care creează şi au înclinaţii deosebite pentru 

limba română. 

Participanţi: - Elevi ai Şcolilor Gimnaziale  

din Vrancea şi din ţară, din clasele I-VIII. 

Secţiunile concursului: poezie şi proză 

scurtă.  
Textele trebuie dactilografiate în Word, Times 

New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu 

diacritice şi să nu depăşească 3 pagini A4 

pentru fiecare gen literar (minim 3 poezii), 

într-un singur document în format .doc sau 

.docx la adresa de e-mail: 

 ionelmarin55@gmail.com  

 

Trimiterea creaţiilor: 01 martie – 30 aprilie 

2020, la adresele: 

a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu 

menţiunea ”Pentru concurs”.  

       b) Poştă: Asociaţia Cultural-umanitară 

”BOGDANIA”, municipiul FOCŞANI, Str. 

Contemporanul nr. 28, Cod 620061, judeţul 

Vrancea, cu menţiunea „Pentru concurs” în 

câte 2 exemplare.  

Textele vor purta un motto, care se va regăsi 

şi pe un plic închis, cuprinzând date despre 

autor (nume, prenume, data naşterii, adresa de 

corespondenţă, precum şi denumirea Şcolii 

Gimnaziale, profesor/îndrumător, localitatea 

şi judeţul). 

Textele trimise după data de 30 aprilie 2020 

(data poştei) nu vor fi luate în considerare, de 

asemenea cele care nu sunt dactilografiate 

corespunzător (fără diacritice). 

Corectarea textelor se va face de către un 

juriu format din 5 (cinci) poeţi, prozatori, 

critici literari din România. Se va întocmi o 

fişă de participare pentru fiecare concurent.  

În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili 

pe bază de note, concurenţii premiaţi la poezie 

şi separat la proză scurtă, pentru elevii din: 

a) Clasele I-IV;  

b)  Clasele V-VIII 

Concurenţii vor fi anunţaţi în data de 20 mai 

2020, prin e-mail şi telefonic, despre 

finalizarea evaluării fiecărei creaţii, fără a se 

nominaliza şi numele premianţilor. 

Se vor acorda Premii pentru fiecare secţiune 

şi în funcție de calitatea textelor și diplome 

speciale din partea revistei Bogdania şi a 

partenerilor concursului Bogdaniei. 

Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți în 

competiția literară. Vom primi cu bucurie 

creaţiile voastre, poezii, poveşti, povestiri 

legate de copilărie, amintiri din vacanţe, 

obiceiuri şi tradiţii de Paşti, despre istorie, 

natură, şcoală, familie, etc.  

Tema este la alegerea voastră. Să ne 

trimiteţi lucrări proprii, nepublicate.  

Festivitatea de premiere se va desfăşura în 

perioada 25 mai - 01 iunie 2020 în locaţia ce 

va fi făcută public înainte de 20 mai 2020. 

Succes tuturor! 

Relaţii suplimentare: e-mail:  

ionelmarin55@gmail.com;  

Mobil: 0752862369; 0728217492;  

Preşedintele Asociaţiei culturale Bogdania,  

Scriitor Ionel MARIN  

 
 01 iunie 2019 -premierea la Biblioteca mun. Adjud 
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Evenimente culturale 

Festivalul Național al Artelor pentru Copii și 

Tineret ,,Jocurile Copilăriei”, ediţia a II-a, 

Bucureşti, sediul AGIR, 16 decembrie 2019  

  

       În frumoasa şi spaţioasa sală a Asociaţiei 

Generale a Inginerilor din România din Bucureşti 

pe data de 16 decembrie 2019 a avut loc ediţia a 

II-a a Festivalului Național al Artelor pentru 

Copii și Tineret ”Jocurile Copilăriei”. 

Organizator: Asociaţia Cultural Artistică 

”JOC”-B.M.R, reprezentată de preşedinte, 

profesor Magda BĂCESCU şi domnul Ştefan 

APOSTOL, jurnalist.  

Parteneri: Cercul Scriitorilor Ingineri ”Literar 

ing.” condus cu dăruire şi competenţă de Prof. 

univ. Nicolae VASILE  și CMR București-Ilfov 

reprezentat de doamna  Petrescu Maria, director 

executiv.  

Juriul a fost format din domnii: Prof. dr. ing. 

Nicolae VASILE, scriitor, Geo CĂLUGĂRU, 

scriitor, Ioan RAŢIU poet şi Ionel MARIN 

scriitor, Preşedintele Asociaţiei cultural-umanitară 

Bogdania din Focşani.  

 

 
       Doamna Magda BĂCESCU a prezentat 

secţiunile concursului şi invitat pe scenă fiecare 

concurent să prezinte ce a pregătit. Elevii s-au 

descurcat foarte bine, au dovedit o bună pregătire, 

inspiraţie şi talent actoricesc. 

Cu acest prilej au fost acordate cadouri din partea 

sponsorilor și a organizatorilor tuturor copiilor 

participanți, iar copiilor merituoşi, cei ce au 

obținut premiile I la toate categoriile, premii 

substanțiale chiar și în bani, aceştia bucurându-se 

de o atenţie deosebită şi de foarte multe aplauze.  

Elevii care au obținut premiul I au fost:  

 

 
Roșcan Alexandru Sebastian, clasa O secțiunea 

poezie; 

 
Danciu Horia Mihai, clasa a III-a secțiunea 

poezie;  

 
Danciu Mircea Alexandru, clasa a VI-a 

secțiunea scenetă;  
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Năstase Anamaria Ștefania, clasa a VI-a 

secțiunea fabulă 

  

 
Stancu Andra Georgiana, clasa a VIII-a 

secțiunea monolog. 

  

       Unul dintre obiectivele principale ale 

Asociaţiei Cultural Artistice ”JOC”-B.M.R este şi 

acela de a descoperi, stimula și promova interesul 

tinerilor pentru creaţia literară. Doamna prof. 

Magda Băcescu a prezentat cel mai recent volum 

apărut, volum de debut al fraților Mircea și Horia 

Danciu ”JOC
2
”, Editura Minela 2019, care, 

pornit dintr-un joc ce a durat aproximativ trei ani 

a ajuns volum demn de o lansare la Muzeul 

Național al Literaturii Române din București. 

Acesta este exemplul viu că SE POATE dacă ai 

har, dacă ești dispus să muncești și să faci totul cu 

responsabilitate și dăruire. 

 
Prima parte a evenimentului s-a încheiat cu un 

recital poetic, din volumul de debut prezentat 

”JOC
2
”, susținut de talentata actriță Doina 

Ghițescu din Bucureşti. 

Prof. Magda BĂCESCU 

 

 

 

Cercul Scriitorilor Ingineri LITERAR 

ING, Bucureşti, România 

Cronica evenimentului din 16 decembrie 

2019 

 
 În ziua de 16 decembrie 2019, în sala 

mare din AGIR Bucureşti, s-a ţinut şedinţa 

curentă a Cercului Scriitorilor Ingineri Literar 

ing. Domnul Nicolae VASILE, preşedintele 

Cercului, a menţionat, încă de la început, că astăzi 

avem o seară foarte bogată în evenimente, 

deoarece vom îmbina literatura cu teatrul şi 

gazetăria, dar şi cu ...copilăria. Aşa cum s-a 

comunicat, programul extins a cuprins mai multe 
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secvenţe şi ele s-au derulat întocmai, pe parcursul 

mai multor ore.  

      
 

În  prima parte, organizatorii evenimentului, 

doamna profesor Magda BĂCESCU şi domnul 

Ştefan APOSTOL, au prezentat Asociaţia 

,,JOC’’-BMR şi Teatrul de copii. În cadrul 

concursului ,,JOCURILE COPILĂRIEI’’, ediţia 

a-II-a, un juriu format din domnii: Nicolae 

VASILE, Geo CĂLUGĂRU, Ioan RAŢIU şi 

Ionel MARIN, a acordat premii copiilor 

merituoşi, iar aceştia  s-au bucurat de o atenţie 

deosebită din partea asistenţei şi de foarte multe 

aplauze.  

 
În partea a doua, a avut loc Gala premiilor 

Reviste Cronica Timpului, manifestarea fiind 

moderată de doamna Rodica SUBŢIRELU, 

redactorul-şef al revistei şi domnul avocat George 

VLAICU, ambii dovedindu-se la înălţime, 

captând auditoriul, realizând un moment deosebit. 

Gala s-a desfăşurat în cadrul manfestărilor legate 

de împlinirea  a 100 de ani ai Uniunii Ziariştilor 

Profesionişti din Romania, sub deviza: 

Ziaristul-Promotor al Marii Uniri. Sărbătorirea 

a 100 de ani de jurnalism profesionist în 

România. 

 
Au fost premiate o serie de personalităţi din 

domeniul literaturii, artelor plastice, ştiinţei şi 

jurnalisticii, printre care: scriitorul Mihai 

DIACONESCU (propus la un moment dat pentru 

premiul NOBEL), pictorul Virgil COJOCARU-

COVER, cercetător dr. în ştiinţe Clementina 

TIMUŞ şi alţii, printre care şi cunoscuta actriţă 

Doina GHIŢESCU, aplaudată la scenă deschisă.  

Gala s-a terminat cu câteva scenete jucate de 

ziarişti colaboratori ai revistei, membri ai trupei 

artistice TEATRUL NOSTRUM, printre care au 

excelat doamna Mariana ANGHEL şi domnul 

istoric şi ziarist Viorel Ghe. SPETEANU, ambii 

având apariţii repetate şi puternic aplaudate. 
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O impresie deosebită a lăsat şi interpretarea 

doamnei doctor şi poet Elena ARMENESCU, 

care, cu eleganţa-i cunoscută, a impresionat pe cei 

prezenţi, având parte de aplauze prelungite. 

În partea a treia a şedinţei, doamna redactor-şef 

Antoneta RĂDOI şi directorul revistei 

Convorbiri literar-artistice, a făcut o scurtă 

prezentare a revistei, care a împlinit 2 ani. 

 
Revista se află deja la numărul 13, număr cu 

noroc, zicem noi, pentru că au fost destui cei care 

considerau că o asemenea revistă, în actualul 

context cultural nu va rezista mai mult de 2-3 

numere. 

În acest timp, aprecierile la adresa revistei au fost 

pozitive, încurajatoare, uneori chiar peste 

aşteptări. Proiectul acesta a fost unul foarte 

curajos, temerar chiar, dar s-a bazat pe 

entuziasmul unui mănunchi de oameni dăruiţi 

pentru cultură, care fără nici un fel de recompensă 

financiară au trudit mult, spre a face posibilă 

apariţia la timp a revistei număr de număr. 

Doamna Antoneta RĂDOI multumeşte membrilor 

redacţiei, în mod special celor doi redactori-şefi 

adjuncţi, Aura DAN şi Alexandru NICOARĂ, cei 

mai devotaţi colaboratori, dar şi colaboratorilor 

revistei, care au devenit din ce în ce mai 

încrezători în destinul literar al acestei reviste. 

  

O mulţumire deosebită aduce domnului profesor 

Nicolae VASILE, preşedintele Cercului 

Scriitorilor Ingineri din AGIR, care a fost alături 

de dânsa încă de la început, încurajându-o şi 

oferindu-i spaţiu pentru unele manifestări 

redacţionale, dar şi recomandând revista 

colaboratorilor săi. Acum, revista se bucură de 

prestigiu în plan naţional şi a pătruns deja în 

multe alte ţări. 

Ultima parte a serii, conform programului, a fost 

specifică Cercului Scriitorilor Ingineri Literar 

ing, deoarece a cuprins o lansare de carte. A fost 

vorba despre lansarea celei mai recente cărţi 

scrisă de domnul Nicolae VASILE, preşedintele 

Cercului Inginerilor Scriitori, intitulată: 

ÎNCEPUTUL CERCULUI, carte apărută în 

Editura AREFEANA, Bucureşti, 2019. 

       
Cartea este o antologie selectivă trilingvă de autor 

şi are un cuvânt-înainte scris de domnul profesor 

Ion C. ŞTEFAN, directorul editurii menţionate. În 

cuvântul său, domnul Ion C. ŞTEFAN a arătat că 

domnul inginer Nicolae VASILE are un talent 

real, dovedit de-a lungul timpului, prin 

numeroasele volume pe care le-a publicat. 

Volumul este structurat în mai multe cicluri sau 

cercuri, cum le numeşte autorul: Poezia iubirii, 

Poezia vieţii, Poezia filosofiei, Poezia poeziei şi 

un grupaj de traduceri, în limbile engleză și 

spaniolă. 
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Domnul Ion C. ŞTEFAN a spus că a fost încântat 

de farmecul versurilor dedicate iubirii, naturii, 

universului casnic, precum şi cele filosofice, 

autorul dovedindu-se talentat şi autoexigent. 

Domnul profesor exemplifică cele de mai sus prin 

câteva selecţii: Dacă aş fi Eminescu,/ n-aş mai 

căuta flori albastre,/ pentru că ori nu mai sunt,/ 

ori nu mai sunt ale noastre. Ori: Să învăţăm  a 

trăi / cum trăiesc pomii iarna/ fără frunze şi flori,/ 

aşteptând primăvara. Poetul are un talent intuitiv 

deosebit, îmbogăţit prin numroase lecturi, este 

sobru şi sensibil, energic şi convingător. Este un 

poet adevărat şi îi prevede o ascendenţă continua 

a acestuia. 

 
A luat apoi cuvântul domnul Victor ATANASIU, 

critic literar cunoscut şi deosebit de exigent, care 

a afirmat că domnul Nicolae VASILE este un 

scriitor  omnivalent, care scrie o poezie agreabilă, 

cu vesuri de suflet. Dânsul scrie poezie de 

dragoste, dar şi de filosofie. Versurile sunt 

mişcătoare, pot fi puse pe muzică şi interpretate 

cu uşurinţă. Ca om, este un om care te ajută atunci 

când ai nevoie. 

Domnul profesor Geo CĂLUGĂRU face, de 

asemenea, un elogiu personalităţii poetului şi 

menţionează că acesta le spune tinerilor să fie IT-

işti, să fie artişti, să fie automobilişti, dar să nu fie 

trişti, aş adăuga eu. Ca români, vom avea mereu 

limba română, vom avea un mesaj comun. Fiecare 

sfârşit să fie mereu un început, pentru că: 

Zâmbetul unui copil a coborât cerul şi l-a atins.  

 

A urmat domnul Ionel MARIN, redactorul-şef al 

revistei BOGDANIA, publicaţie apropiată 

cercului nostru, care a spus că domnul Nicolae 

VASILE este polivalent, om de ştiinţă şi om de 

cultură, iubitor de cărţi. După lectura cărţilor sale, 

devenim mai bogaţi spiritual, drept pentru care a 

scris o poezie omagială pe care o citeşte în faţa 

celor prezenţi, care, prin aplauze, confirmă 

mesajul. 

 
O intervenţie interesantă a avut domnul Florin 

GRIGORIU, care, după ce a citit o poezie cu iz 

folcloric, a făcut aprecieri elogioase la adresa 

poetului Nicolae VASILE, afirmând că, autorii de 

cărţi şi reviste literare, scriitorii deci, nu au vârstă, 

ei sunt eterni. 
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A urmat doamna Mihaela-Mariana 

CAZIMIROVICI care, în stilu-i elegant de critic 

în devenire, a făcut aprecieri deosebite faţă de 

poezii dar şi despre omul Nicolae VASILE. 

 

 
 

Domnul Nicolae DOFTOREANU, care excelează 

în tangouri literare, apreciază că domnul Nicolae 

VASILE este un poet plin de har, magician al 

versului, cum rar mai găseşti, este generos şi 

iubeşte cu pasiune poezia, dar şi filosofia. Poezia 

sa este plină de simţire poetică, este scrisă din 

suflet pentru suflet, de la material spre abstract şi 

invers, volumul fiind o poartă spre revelaţie. 

 

 
Au mai avut intervenţii: doamna Doina 

GHIŢESCU, doamna Doina BÂRCĂ şi doamna 

Antoneta RĂDOI, care au avut cuvinte frumoase 

la adresa volumului şi a autorului. 

Seara s-a încheiat cu o mică recepţie, cu trataţii pe 

măsură, unde participanţii au socializat frumos. 

A consemnat, Corneliu CRISTESCU         

ZIUA CULTURII ROMÂNE la Galeriile de 

artă din Focşani, 15.01.2020 

 

     Asociaţia cultural-umanitară Bogdania în 

parteneriat cu Centru cultural Vrancea, Prof. dr 

Liviu Nedelcu, manager general a susţinut un 

frumos Regal de muzică şi poezie dedicat ZILEI 

CULTURII NAŢIONALE. Evenimentul a început 

la etajul I prin prezentarea de către domnul Ionel 

Marin, preşedintele Asociaţiei Bogdania a  

expoziţiei ,,Salonului Anual al Filialei Vrancea a 

Uniunii Artiştilor plastici din România’’, deschisă 

din data de 18 decembrie 2019. La eveniment a 

participat doar pictorul Prof. Nicolae Rădvan, în 

vârstă de 91 de ani.  

 

 
Au fost admirate picturile expuse şi felicitaţi 

pictorii vrânceni care fac cinste judeţului şi 

contribuie la îmbogăţirea culturii materiale. 
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S-a coborât la parter unde moderatorul 

evenimentului cultural, poetul Ionel Marin, a 

reamintit importanţa zilei de 15 ianuarie şi faptul 

că astăzi se împlinesc 170 de ani de la nașterea 

domnului Mihai Eminescu, Luceafărul poeziei 

românești. Cultura ne ajută să devenim liberi” și 

doresc să fie o seară de bucurie, având motive să 

fim mândri ca popor că avem străluciți români 

care au creat opere fundamentale și au contribuit 

substanțial la afirmarea culturii române. 

 

A amintit de mari personalităţi româneşti 

contemporane, de scriitorii vrânceni şi din ţară, 

transmiţând îmbrăţişările sufleteşti ale unor 

scriitori din diaspora românească precum: Acad. 

Cristian Petru Bălan, Prof. univ. Florentin 

Smarandache, Prof. univ. Nicolae Vasile, Ben 

Todică şi alţii. Scriitorul Ionel MARIN a propus 

şi s-a ţinut un moment de reculegere pentru Mihai 

Eminescu şi toţi creatorii români care nu mai sunt 

printre noi.  

 

Deşi au trecut 170 de ani de la naşterea lui 

Eminescu, Eminescu este actual, este ,,omul total 

al culturii române”, iubit de românii de 

pretutindeni şi tradus în peste 150 de ţări din lume 

şi prin strădania extraordinară a Acad. Mihai 

Cimpoi din Chişinău. În Revista Bogdania s-au 

publicat numeroase articole despre Mihai 

Eminescu şi corifeii culturii române.  

 

Prin revista de creaţie şi cultură Bogdania, prin 

Festivalul-concurs literar Bogdania şi alte 

activităţi Asociaţia cultural-umanitară Bogdania 

sprijină, promovează și răspândeşte cultura 

română în lume.  

 
 

Şi domnul Radu Borcea a vorbit despre opera 

strălucită a lui Mihai Eminescu, subliniind faptul 

că acesta reprezintă bunul cel mai de preț al 

patrimoniului cultural național român. Luceafărul 

poeziei românești, care a fost nu numai poet, ci şi 

prozator, dramaturg, filozof, cugetător și strălucit 

gazetar. Jurnalistul Radu Borcea a vorbit despre 

Eminescu și Basarabia, lucruri interesante,  

precum: ”Până la 1812, denumirea de Basarabia 

nu a existat în documentele oficiale ale 

cancelariilor europene, acest nume fiind dat de 

Rusia, după ce soldatul ei a pus cizma aici, la fel 

cum, până la 1774, nu a existat nici denumirea de 

Bucovina, acest nume fiind dat de Curtea 

Imperială de la Viena, o altă putere europeană 

„colecţionară” de teritorii străine.  

A prezentat aspecte inedite legate de Eminescu ca 

gazetar. 

 

 
 

Spiritul lui Eminescu a coborât în Galeriile de 

Artă din Focşani prin versurile eminesciene 

cântate, recitate frumos, emoţionant de: Prof. 

Răduță Bornaz, poeta Simona Mateev, Poeta 
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Doina Pepene, scriitorul Vasile Buruiană, poetul 

Ion Apostu, doamna Doina Bornaz şi alţii. 

 
Prof. Răduţă Bornaz din Focşani 

 

 
Poeta Simona Mateev din Odobeşti 

 

 
Poet Vasile Buruiană 

 

Au vorbit convingător, cu prețuire și dragoste 

despre Eminescu și poeţii vrânceni: Vasile 

Buruiană şi Ion Apostu, iar Prof. Dana 

Iordăchioiu a interpretat frumoase cântece de 

muzică uşoară. 

Domnul Ionel Marin a adresat îndemnul de a 

respecta mai mult, permanent oamenii de cultură 

români, de a le urma exemplu lor de frumuseţe 

interioară şi de dăruire exemplară. Scriitorul Ben 

Todică din Australia în articolul ”Apărarea lui 

Eminescu” scria astfel: ”Să renunț la Eminescu 

înseamnă a-mi fi rușine că sunt român”. Numeroşi 

critici, istorici literari, oameni de cultură de pe 

mapamond afirmă că Eminescu, este cel care a dat 

eternitate poporului roman, mesaj reieşit şi din 

dedicaţia poetului Ionel MARIN, ”Eminescu, 

flacără vie a neamului”.   

 
Se poate afirma că în acest an, anul 2020, Ziua 

Culturii Naționale a fost și este încă sărbătorită cu 

mare drag în aproape toate localitățile județului, în 

țară, la Chișinău, Cernăuți și desigur în 

majoritatea comunităților de români din 

străinătate. Spiritul lui Eminescu ne unește și sper 

într-o revigorare a culturii române și în 

dezvoltarea conștiinței patriotice. Să aprindem 

candela unirii, frăției și iubirii pe întreaga glie 

strămoşească. Doamna Doina Bornaz a recitat, cu 

mult talent, poezia Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 

Românie!, apoi întreaga asistenţă, în picioare, a 

fredonat melodia EMINESCU.  

 

 
Aduc mulţumiri Consiliului judeţean Vrancea 

pentru găzduire, elevilor clasei a IX-a de la 

Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia’’, coordonaţi de 

Prof. Ştefan Crăsnaru, membrilor Asociaţiei 

Bogdania, tuturor participanţilor. (Ionel MARIN) 



                                                             Semnal editorial        
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