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Editorial 

 

    Ionel MARIN 

 

  

 

 

 

 

 

Arta de a trăi în armonie cu Universul! 

       Am afirmat adesea că: ,,Omul, sămânţă-

ecou, taină tulburătoare în foşnetul timpului şi 

netimpului, este o „zidire” frumoasă, dornică de 

absolut şi unică în manifestare. Omul este deci o 

fiinţă divină şi umană în acelaşi timp. În Biblie, 

la capitolul Geneze se arată: ,,Omul a fost zidit 

din ţărână şi a suflat asupra lui suflare de viaţă şi 

s-a făcut Omul într-un suflet viu”. Deci suntem 

creaţia lui Dumnezeu, părticică din universul 

văzut şi cel nevăzut, cu posibilitatea de a trece 

dincolo de spaţiul terestru, de a cunoaşte şi trăi 

miracolul, prin suflet şi duh. Măreţia Universului 

este imposibil de cuprins în cuvinte. Am trăit de 

curând sfintele Sărbători ale Paştilor, Învierea 

Domnului Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Am 

primit Sfânta Lumină a Învierii şi se cade ca în 

suflet s-o păstrăm vie şi nealterată de vicii şi 

păcate. Necredinciosul Toma a fost dojenit de 

Domnul Isus: „Ai crezut pentru că M-ai văzut? 

Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 

20:29). Credinţa este lucrătoare şi doar cea 

adevărată, neprefăcută şi nefăţarnică, aduce roade 

de smerenie şi mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu 

este viu, căci numai prin suflet simţim, ne 

bucurăm, suferim şi intrăm îm legătură cu 

Părintele ceresc, Creatorul întregului Univers. 

Este firesc să dorim să cunoaştem Adevărul 

suprem, absolut şi să dăm strălucire iubirii, aurul 

sufletesc al omului. Suntem scânteia divină ce 

hoinăreşte prin anotimpurile vieţii şi trebuie să 

respectăm rostul şi sensul vieţii, să susţinem şi 

răspândi idealurile, opiniile şi faptele pro-familie, 

pro-viață, pro-Dumnezeu.  

Se spune că ,,ceea ce gândeşti, simţi şi faci aşa şi 

eşti”. Ştiind că există o legătură strânsă între 

gândire şi faptă se impune să ne perfecţionăm 

caracterul, să alungăm viciile, furia, ura, invidia, 

stările negative care produc multă suferinţă şi 

durere. Să gândim pozitiv, să ne preocupe 

realizarea unui ideal, a propriilor vise şi să trăim 

în armonie cu semenii noştri, cu natura şi cu 

Dumnezeu. Din nefericire evoluţia tehnologică 

nu a atras după ea o creştere substanţială a 

conştiinţei umane, a responsabilităţii faţă de cei 

din jur, faţă de naţiune şi societate.  

Starea firească a omului este de înţelegere, 

toleranţă, echilibru, respect, prietenie şi trebuie 

extinsă la nivelul întregii planete. Este timpul să 

recunoaştem că: ,,Pământul nu ne aparţine. Noi 

aparţinem Pământului!” Fiecare dintre noi trebuie 

să îmbunătăţim relaţiile cu cei apropiaţi, cu 

semenii noştri indiferent de naţionalitate, religie, 

sex. Întotdeauna familia tradiţională, formată din 

mama, tată şi copii, să aibe respectul şi preţuirea 

meritată. Cui serveşte bătălia inutilă dintre noi? 

Averea cea mai de preţ a omului este viaţa, 

sănătatea şi libertatea. Mircea Eliade, afirma: „A 

fi liber înseamnă înainte de orice a fi responsabil 

faţă de tine însuţi.” şi că „Libertatea absolută se 

câştigă prin dragoste. Căci doar dragostea îl 

eliberează pe om de natura sa”. Deci dragostea, 

iubirea sunt elementele, condimentele esenţiale 

ale vieţii noastre. 

Ţinând seama de provocările globale din ziua de 

astăzi, precum: inegalitățile sociale și economice, 

insuficienta reprezentativitate a  tinerilor în 

sistemele politice și decizionale, de pandemia 

generată de virusul Covid-19, se impune ca 

necesitate pregătirea şi implicarea activă a 

tinerilor în luarea deciziilor la nivel local, 

național și global spre folosul întregii lumi. 

Tineriii, copiii, sunt viitorul lumii şi trebuie să-i 

pregătim să transforme Terra într-o planetă a 

fericirii. Numai prin muncă, implicare, bunătate, 

iubire se pot realiza marile idealuri ale umanităţii.  

Viaţa normală înseamnă: pace, libertate, dreptul 

la muncă, învăţătură, cultură, credinţă, iubire, 

demnitate şi fericire. Pandemia a schimbat faţa 

globului, a modificat relaţiile dintre oameni, 

naţiuni şi riscă să ne ducă către haos şi dezordine 

mondială. Fiecare OM poate deveni o scânteie 

din miracolul Viaţă şi transmite raze din  nestinsa 

lumină dumnezeiască!  

Să acordăm mai multă atenţie: educaţiei tinerei 

generaţii, omului şi nevoilor sale, promovării 

valorilor autentice şi ale interesului naţional.  

Putem şi trebuie să intrăm curând în normalitate, 

într-o normalitate în care libertatea, zâmbetul 

omului să înflorească pe chip şi să aducă bucurii 

şi strălucire întregii planete. 
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Pagini de istorie 

 

Dovezi despre strămoşii poporului român 

(urmare din nr. anterior) 

 

*Andre Armad: „Într-adevăr acesta este unul din 

cele mai vechi popoare din Europa…fie că este 

vorba de traci, de geţi sau de daci. 

Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică  

– era pietrei şlefuite 

– până în zilele noastre, susţinând astfel printr-un 

exemplu, poate unic în istoria lumii continuitatea 

unui neam”. 

* Huszti Andras: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi 

astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, 

vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult 

părinţii lor”. 

* Bocignolli (1524): „Rumunii despre care am 

spus că sunt daci”. 

* L.A. Gebhardi: „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca 

dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri. 

Grecii dădeau atât geţilor din Bulgaria, cât şi 

dacilor din Moldova,Valahia, Transilvania şi 

Ungaria acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi 

dacii provin de la traci”. 

*Martin Hochmeister (Siebenburgische 

Provinziaal Blatter, 1808): 

„În cele mai vechi timpuri cunoscute, în 

Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii, 

care mai erau numiţi şi geţi şi de la ei a primit 

actuala Transilvanie împreună cu Moldova, 

Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria 

numele de Dacia”. 

*Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire 

roumaine, Paris, 1866):  

„Dacii sunt primii strămoşi ai rumunilor de azi. 

Din punct de vedere etnografic dacii par să se 

confunde cu geţii, aceeaşi origine, aceeaşi limbă. 

Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile 

din vechime concordă”. 

* Jakob Grimm (Istoria limbii germane, 1785-

1863):  

„Denumirile dacice de plante, păstrate la 

Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor 

Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii 

germane”. 

* Cronicile spaniolilor 25 (pag.179): „Daco-Geţii 

sunt consideraţi fondatorii spaniolilor”. 

* Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): 

„Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii 

popoarelor nordice”. 

* Leibnitz (Collectanea Etymologica): „Daco-

Geţii sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin 

saxoni şi frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai 

anglilor”. 

*Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al 

II-lea): „Chiar dacă se ştie că latinaesca e limba 

oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba 

Imperiului Roman, iar limba rumună este o limbă 

latină, mai puţină lume cunoaşte că limba rumună 

sau precursoarea sa, vine din locul din care se 

trage limba latină, şi nu invers! Cu alte cuvinte, 

nu limba rumună este o limbă latină, ci mai 

degrabă limba latină este o limbă rumună. 

Aşadar, vreau sa-i salut pe oamenii din Munţii 

Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi cei 

care aţi oferit un vehicul minunat lumii 

occidentale”. 

* Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din 

cinci continente, dar în Carpaţi am găsit 

monumente unice dovedind că în aceste locuri a 

existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul 

celei mai vechi civilizaţii cunoscute astăzi”. 

* Carlo Troya (1784-1858, istoric italian):  

„Nici un popor din cele pe care grecii le numeau 

barbare nu au o istorie mai veche şi mai 

certă ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării 

mele, Istorie Getică sau Gotică se împarte în două 

părţi şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai 

lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric 

din neamul Amalilor.” 

* Harald Haarman (specialist în istoria culturii): 

„Cea mai veche scriere din lume este cea de la 

Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană;), 

iar civilizaţia danubiană este prima mare 

civilizaţie din istorie.” 

* Paul Mac Kendrick: „Burebista şi Decebal au 

creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu 

vederi înguste ar putea-o califica drept barbară”. 

* William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 

1995): 

„Locul descris de Vechiul Testament ca fiind 

inundat de potop este cel al Mării Negre”. 

* Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona, 

1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): 

„Nu pot să înţeleg la rumuni mania lor de a se 

lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani ştiind 

foarte bine că în Dacia nu au venit romani, 

nici măcar italici, ci legiuni de mercenari 

recrutaţi din toate provinciile estice ale 

imperiului, chiar şi administraţia introdusă de 

cuceritori avea aceeaşi obârşie.  
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Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-

i cunoască rumunii mai bine şi să se laude cu ei, 

pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi 

morală înaltă”. 

* Marc Pagel (profesor, şef al laboratorului de 

bio informatică la Universitatea Reading, 

Anglia): 

„Acum 10.000 de ani în spaţiul carpatic a existat 

o cultură, un popor care vorbea o limbă unică şi 

precursoare a sanscritei şi latinei”. 

* Jean Laumonier (în cartea „La nationalite 

francaise”, Paris, 1892): 

„Românul sau dacul modern este adevăratul celt 

al Europei Răsăritene”. 

* Andre le Fevre (în lucrarea „Les races et les 

langues”, Paris 1893): 

„Celţii bruni cărora etnografia le relevă urma din 

Dacia până în Armric (Bretania) şi Irlanda, galii 

blonzi… populaţii care vorbeau dialecte indo-

europene”. 

* Împăratul Iosif al II-lea: 

„Aceşti bieţi supuşi rumuni, care sunt fără 

îndoială cei mai vechi şi mai numeroşi în 

Transilvania, sunt atât de chinuiţi şi încercaţi de 

nedreptăţi de oricine, fie ei unguri sau saşi, că 

soarta lor, dacă o cercetezi este într-adevăr de 

plâns…” 

 

 
Hartă din 1919 

 

 

Mari domnitori ai neamului românesc 

Corneliu CRISTESCU 

 

MIHAI VITEAZUL, Domn al Valahiei, al 

Ardealului şi a toată Ţara Moldovei 

Motto: De la 1600, nici un român n-a mai putut 

gândi unirea fără uriaşa lui personalitate, fără 

paloşul sau securea lui ridicată spre cerul 

dreptăţii, fără chipul lui de curată şi desăvârşită 

poezie tragică. N. Iorga, despre Mihai Viteazul. 

În hrisovul datat la 6 iulie 1600, Mihai Viteazul 

se intitulează domn al Valahiei, Ardealului şi 

toată Ţara Moldovei, prin această titulatură 

confirmându-se, și documentar, prima unire 

politică a celor trei ţări româneşti din anul 

1600, unire înfăptuită de marele voievod Mihai 

Viteazul.  

De facto, unirea celor trei ţări române era 

înfăptuită încă din luna mai a anului 1600, după 

ce Mihai l-a alungat de pe tronul Moldovei pe 

Ieremia Movilă, cel care era devotat polonezilor 

și care favorizase practic îndepărtarea Moldovei 

de Sfânta Alianţă [1].   

Fiind simultan domnitor în Ţara Românească 

(1593 – 1601), Transilvania (1599 – 1600) şi 

Moldova (1600), Mihai Viteazul a realizat pentru 

prima dată unirea unui teritoriu apropiat ca 

întindere de cel al României de astăzi, fiind 

perceput de mulţi români ca unul dintre cei mai 

importanţi eroi naţionali. Din acest motiv, el este 

considerat de istoriografia românească primul 

unificator al poporului român şi erou naţional 

[1].  

 

Harta teritoriilor stăpânite de Mihai Viteazul 

Mihai realizase unitatea politică a Ţărilor 

Române, fapt de o însemnătate nemăsurată, dacă 

nu ca o încoronare a năzuinţelor trecute /…/ de 

a-şi întinde hotarele politice până unde se întind 

acelea ale naţionalităţii sale. Aceasta este gloria 

cea mai mândră a lui Mihai Viteazul, steaua 

care, aprinsă de el în trecut, va luci totdeauna 

viitorul poporului român şi a cărei lumină va fi 
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pururea îmbinată cu figura lui Mihai, spune A. 

D. Xenopol, în Istoria românilor din Dacia 

Traiană, vol. III, Iaşi, 1980, pg. 289, citată în [2].   

În preajma campaniei din Moldova, Mihai 

afirma: Când voi fi adus în puterea mea cele trei 

ţări (române, n.n.), atunci cu adevărat voi putea 

apuca pe turc de barbă şi voi aduce cu atât mai 

multe servicii creştinătăţii. Istoricii consideră că 

aceasta este formularea cea mai elocventă cu 

referire la proiectul politic al lui Mihai Viteazul 

[2].   

Epopeea Ardealului a durat 11 zile. La 1 

noiembrie 1599, Mihai Viteazul a intrat 

triumfător, ca principe, în Alba Iulia, urmat de 

Baba Novac. Deci, dobândi Mihai Viteazul două 

ţări: Ardealul şi Ţara Românească, consemna 

cronicarul vremii. Ecoul victoriei a cuprins toată 

Europa!  

Trebuie spus însă că, după intrarea în Alba Iulia, 

la 4 noiembrie 1599 Mihai trimite un sol la 

împăratul Rudolf al II-lea să-i spună că a cucerit 

Ardealul în numele lui, dar cu toate felicitările şi 

mulţumirile transmise, împăratul scrie imediat 

arhiducelui Mathia să ordone generalului Basta 

să stea lângă graniţa Ardealului să prevină o 

mişcare surprinzătoare din partea voievodului 

român. 

Sultanul a trimis lui Mihai un steag în semn că îl 

recunoaşte drept stăpân al Ardealui, dar şi lui 

Nicolae Pătraşcu, domnul Ţării Româneşti, 

numit la 9 iunie 1598.  

Gestul Porţii însemna recunoaşterea 

internaţională a Unirii celor două ţări, sub 

sceptrul lui Mihai Viteazul. Ioan de Prislop a 

fost numit Mitropolit Ortodox de Alba Iulia. 

La 12-13 noiembrie 1599, oamenii lui Mihai 

Viteazul au alcătuit în limba română Catastihul 

Ţărâi Ardealului despre judeţe şi vamele şi 

ocnele. Să se ştie Ţara Ardealului cu judeţele şi 

cu venitul, câtu-i iaşte. Fac împreună porţi 

14.424 (gospodari).   

Astfel, şi în Transilvania se fac acte în limba 

română, iar judeţul, ca instituţie administrativă 

tradiţională românească, a fost implementat şi în 

Ardeal [2]. 

Epopeea Moldovei a durat 8 zile, în aprilie – 

mai 1600.  
După cucerirea Moldovei, Mihai cerea 

împăratului să-i recunoască: în perpetuum 

Ardealul, Moldova şi Ţara Românească, lui şi 

fiului său  [2]. 

În documentul/hrisovul scris la Iaşi, la 6 iulie, 

Mihai Viteazul se intitula: „Io Mihail Voievod, 

din mila lui Dumnezeu, Domn al Ţării Ungro-

Vlahiei şi Voievod al Ardealului şi Domn al Ţării 

Moldovei”. Însemnarea autografă a lui Mihai 

Viteazul : „Io, Mihail Vodă”, „Io” este 

prescurtare a numelui „IOANNES”– cel ales de 

Dumnezeu; din mila lui Dumnezeu, reprezintă 

originea divină a puterii domneşti, se 

menţionează în: Victor Moldovan şi colectiv, 

Istoria Românilor, sinteze şi modalităţi de 

evaluare, Capacitate 2002, Ed. Dacia, Cluj-

Napoca, 2002, citat în [2].  

Se înfăptuia, astfel, prima Unire politică a celor 

trei ţări româneşti, în hotarele ce reuneau, în 

cea mai mare parte, teritoriul Vechii Dacii, 

deziderat major şi aspiraţie seculară a poporului 

nostru. 

Eminescu spunea: Cucerirea Moldovei şi 

Ardealului de români nu este o supunere a altor 

popoare, ci organizarea economică, socială şi 

politică, pe care o dau ţării lor în cursul 

veacurilor,, de asemenea citat în [2].  

 

Mihai Viteazul 

Gestul Sultanului de a trimite steag şi a-l 

recunoaşte drept stăpân al Ardealului, nu este 

singular. 

Recunoaşterea internaţională al lui Mihai 

Viteazul s-a făcut în ţări chiar foarte îndepărtate. 

Astfel, Henric al IV-lea, Regele Franţei, 

contemporan cu Mihai, scrie: Dacă a fost 

vreodată un principe în lume demn de glorie 

pentru acţiuni eroice, acesta e signor Mihai, 

principele Valahiei. Citat apărut în Neamul 



Bogdania…………………………………………………………………..........Anul IX, Nr. 83-84/2021 

  
      7 

 
  

românesc de pretutindeni, fondat de Nicolae 

Iorga, acum 

serie nouă, august 2001, menţionat în [2].  

Regele Filip al III-lea al Spaniei, de asemenea, 

contemporan cu Mihai, scria: Iar eu, cât pot de 

stăruitor, te rog să urmezi în cele ce ai început, 

răspunzând aşteptării mele şi ca semn al preţuirii 

mele /.../ socotindu-te aşa cum te socotesc, pentru 

statornicia ta, demn de fapte şi mai măreţe [2].   

Nu mai vorbin de ţările învecinate, unele pline de 

admiraţie şi speranţă, altele de îngrijorare, de 

invidie, de ură şi chiar de frică! 

 

PARTEA A V-A, MIHAI-VOIEVOD SE-

NTOARCE-N ARDEAL 

Răscoala nobililor şi înfrângerea de la 

Mirăslău.  
Mihai Viteazul se afla în primăvara anului 1600 

la apogeul puterii sale.  

În hrisoavele sale, se intitula cu mândrie: „Io 

Mihail Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al 

Valahiei, al Ardealului și a toată Țara 

Moldovei“. Dar tocmai această putere pe care o 

acumulase va reprezenta în ultimă instanță și 

cauza principală a prăbușirii sale [3].   

Nicolae Bălcescu, în a sa Istorie, scria: Îndată 

după întoarcerea lui Mihai în Alba Iulia, sosiră 

acole doi olaci de la împărat, aducându-i urări 

pentru norocita izbândă din Moldova şi 

înştiinţându-l ca să să mulţămească cu Ţara 

Românească şi cu Moldova şi să lase Ardealul pe 

seama împăratului. Mihai nu se putea învoi cu 

aceste propuneri, neândurându-să a lăsa 

Ardealul; el porni îndată la curtea împărătească 

doi soli, pe Tudosie Logofătul şi pe Gaspar 

Corniş, spre a ruga pe Rudolf al II-lea ca să-i 

lase Ardealul, căci l-a dobândit cu sabia şi cu 

atâta sudoare, osteneală şi sânge, şi să-l 

sloboade asupra turcilor să meargă a lua mai 

întâi Temişoara, pe care s-o închine împăratului. 

După aceea, Mihai schimbă cârmuirea 

vremelnică din Moldova şi orândui acolo în locul 

său pe Marcu, fiul lui Petru Vodă Cercel (fratele 

său, după Pătraşcu Vodă), trimiţănd cu dânsul şi 

pe Preda Buzescu. Întru aceea, Mihai, la 20 iulie 

1600, deschisă Dieta în Alba Iulia, spre a o 

consulta despre deosebite trebuinţă ale ţării. El o 

puse din nou de-i jură credinţă. [4]. Iar mai 

departe: Mihai, după ce primi bine pe solul 

împărătesc, trimise răspuns prin Gaspar Corniş 

şi Pangratie Sennyei: ca să binevoiască a se 

întoarce îndată lângă cezar, spre a-i cere, pentru 

dânsul şi în numele său, ca să-i dea Ardealul supt 

nişte condiţii şi să-l roage d-a trimite răspuns 

craiului Poloniei ca să nu-l izbească cu puterea 

în Moldova, pentru ca el, cu aştile ardelene, 

moldovene şi munteneşti şi acele ce avea în leafă 

de la împăratul, să poată cu mai multă grabă şi 

siguranţie merge împotriva turcilor, a trece 

Dunărea şi a ameninţa Constantinopolul [4].  

 

Mihai a cerut împăratului să-i recunoască 

stăpânirea Ardealului, dar acesta s-a opus perfid, 

cerându-i să plece din ţară! Dacă spada sa fusese 

de folos Habsburgilor spre a redobândi 

Transilvania, era improbabil ca, după victorie, 

Mihai să fi fost dispus să le-o cedeze [5].  

Dintr-o scrisoare către împăratul Rudolf al II-lea, 

transmisă din Alba Iulia, la 16 februarie 1600, 

document prezentat în Istoria lui Murgescu [6], 

aflăm care a fost răspunsul lui Mihai la 

scrisoare împăratului şi, respectiv, refuzul lui 

Mihai, la cererea acestuia de a abandona 

Ardealul:  

Eu am luat Ardealul […] riscându-mi întru 

aceasta trupul şi viaţa, având cu mine la un loc 

soţia şi pe singurul meu fiu. Dacă s-ar fi 

întâmplat o nenorocire, atunci ei, laolaltă cu 

soţia şi fiul şi cu toţi ai mei am fi rămas acolo. Eu 

am nădăjduit că Măria sa împăratul roman îmi 

va da confirmarea nu numai cu onoruri 

însemnate, ci cu steaguri împărăteşti, cu scrisori 

şi peceţi. Însă el vrea să mă gonească din Ardeal, 

cum se alungă o târfă din ţară. Asta n-o vrea 

Dumnezeu! 

Eu nu mă voi lăsa gonit, chiar de mi-aş lăsa 

capul, căci eu l-am luat cu sabia mea. Eu am 

slujit împăratul roman nu de teamă, ci din marea 

dragoste ce o am faţă de creştinătate. 

Împăratului turcesc, de o bucată de vreme, i-am 

făcut toate ruşinile şi batjocurile pe care şi le 

poate închipui cineva; iar el acuma, la sfârşit, 

îmi trimite un cal frumos înşeuat şi 15 000 

ducaţi, un surguci cu pene de cocor, un steag de-

al lui cu o sabie, un buzdugan şi câteva caftane 

din foi de aur, şi un dar pentru boierii mei, care 

sânt la Curtea mea, drept cinstire. Lui i-am făcut 

toate ruşinile şi batjocurile pe care le-am putut 

închipui, ca şi solului său în Ţara Românească. 

Iar împăratul Roman […] îmi trimite drept 

cinstire trei coli de hârtie pline de venin, ruşine 
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şi batjocură, şi vrea să mă gonească afară, aşa 

cum am fost înştiinţat. Mi s-a spus, într-adevăr, 

să nu mă încred în nemţi, căci voi fi rău răsplătit 

pentru slujba mea credincioasă; aşa precum s-a 

întâmplat. Voi trimite pretutindeni această 

scrisoare a Maiestăţii sale, ca să vadă toată 

lumea bătaia de joc şi nerecunoştinţa ce mi s-a 

făcut pentru slujba mea credincioasă [6]. 

(Document cuprins în: Antologie domnească, de 

la vorbe ocazionale la inscripţii în piatră, îngrijită 

de Barbu Berceanu, Ed. Minerva, Bucureşti, 

1999, p. 61–62), menţionat în istoria respectivă 

[6]. 

Mihai îşi justifica demersul său istoric astfel: În 

timpul acesta se poate vedea că n-am cruţat nici 

cheltuieli, nici osteneală, nici sânge, nici însăşi 

viaţa mea, ci am purtat războiul aşa de mult timp 

singur, cu sabia în mână, fără să am nici 

fortăreţe, nici castele, nici oraşe, nici cel puţin o 

casă de piatră unde să mă pot retrage… Nu am 

pregetat să mă alătur cu puterile mele şi cu 

cheltuieli uriaşe la creştinătate, nefiind cunoscut 

de nimeni şi nici nu le-am făcut silit de cineva, ci 

ca să am şi eu un loc şi un nume în creştinătate 

am părăsit toate celelalte prietenii ce le aveam, 

aşa cum arată N. Iorga în O istorie a lui Mihai 

Viteazul de el însuşi, [5]. 

Toate actele pe care Mihai le-a săvârşit la Alba 

Iulia şi la Iaşi indicau una şi aceeaşi preocupare: 

de a întări unitatea celor trei Ţări Româneşti şi 

de a reda poporului român măreţia pe care a 

avut-o în vremea Vechii Dacii. Pentru a 

consolida unirea, Mihai ia o serie de măsuri: 

adoptă aceeaşi stemă pentru toate teritoriile;  

construieşte o biserică ortodoxă la Alba Iulia; 

acordă anumite înlesniri preoţilor şi iobagilor 

români; numeşte ca mitropolit al Transilvaniei pe 

Ion de la Prislop. 

În urma strălucitelor victorii ale lui Mihai 

Viteazul în Valahia, Bulgaria, Ardeal şi Moldova, 

personalitatea sa a ajuns să inspire respect şi 

îngrijorare în minţile vecinilor, inclusiv cele ale 

aliaţilor austrieci, care au constatat capacitatea lui 

Mihai de a consolida cele trei principate 

româneşti şi a promova interesele acestora prin 

acţiuni independente, rapide, ferme şi foarte 

eficace care, la un moment dat, ar fi putut deveni 

defavorabile casei regale a Austriei.  

Astfel, contextul internaţional a devenit net 

nefavorabil lui Mihai Viteazul. Puterile vecine 

vedeau în noul stat o contradicţie cu interesele 

proprii. Habsburgii (austriecii) îşi vedeau 

ameninţate planurile de menţinere a Transilvaniei 

în sfera de influenţă, Polonia nu dorea pierderea 

controlului asupra Moldovei, iar Imperiul 

Otoman nu accepta ideea renunţării la Valahia. 

Mai mult chiar, noul stat reprezenta o formulă 

puternică, capabilă să schimbe raportul de forţe 

din regiune [1].  

Mihai îşi îngrijora nu numai pe duşmani, ci şi pe 

aliaţi!  

În plan extern, Mihai și-i făcuse pe toți dușmani, 

iar generalul austriac Basta, un om lipsit de 

caracter și orgolios, îl ura din tot sufletul pe 

domnul valah. Dincolo de marile sale succese 

militare, situația lui Mihai Viteazul rămânea 

fragilă din cauza precarității mijloacelor sale 

financiare. Trecuseră vremurile în care baza 

puterii unui domnitor o reprezenta „oastea cea 

mare“, războiul se „profesionalizase“, fiind acum 

în principal apanajul mercenarilor, oșteni 

obișnuiți cu mânuirea armelor de foc și a 

artileriei, dar care costau extrem de mult și a 

căror loialitate era deseori îndoielnică [3].  

Profesorul Florin Constantiniu sublinia că: Mihai 

s-a aflat mai tot timpul în criza de mijloace 

pecuniare pentru plata trupelor sale. Confruntat 

cu un larg spectru de adversari și adversități, el 

nu a dispus de forța ce i-ar fi permis să conserve 

ceea ce cucerise. Căderea devenea inevitabilă!  

Existau însă şi conflicte interne, cauzate de 

insubordonarea nobililor maghiari din Ardeal 
care nu acceptau măsurile impuse de noul Domn. 

De asemenea, sașii au rămas ostili lui Mihai, în 

urma jafurilor întreprinse de armatele sale în 

orașele și satele lor (Ghimbav, Codlea, 

Merghindeal, Cincu, Șura Mică, Cristian, Câlnic 

etc.). 

Într-adevăr, primii care se ridică împotriva lui 

Mihai sunt nobilii maghiari din Ardeal.  

Mihai convoacă Dieta pe 1 septembrie 1600 la 

Sas-Sebeș, dar nobilimea ardeleană se adună la 

Turda considerând că stăpânirea lui Mihai este 

nelegitimă și se declara pe față ostilă lui Mihai, 

jurând credinţă împăratului Rudolf al II-lea.  

În mod normal, Mihai nu ar fi avut nicio 

problemă să reprime această revoltă nobiliară, dar 

împăratul Rudolf al II-lea îi sistează subsidiile 

necesare plății armatei sale de mercenari. 

Aceștia, neplătiți de câteva luni de zile, trec în 
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tabăra nobiliară cu speranța că vor fi plătiți. 

Rezultatul confruntării avea să fie decis de 

atitudinea lui Basta, mai bine zis, de a Curții 

imperiale. Ori nobilii răsculați prestează prin 

Stefan Csaky jurământ de credință împăratului 

habsburg [3]. Era clar că împăratul nu mai avea 

nevoie de Mihai. Stuaţia devenise 

încordată/tensionată şi trebuia rezolvată cât mai 

repede. Dar cu cine şi, mai ales, cu ce? 

Ajutoarele venite din Muntenia au fost oprite de 

sașii brașoveni la 2/12 septembrie și 4/14 

septembrie 1600. 

În acest timp, tensiunea dintre nobilii unguri şi 

Mihai creştea continuu. Mai ales că se şi lucra în 

acest sens. Dar pericolul creştea şi dinafară, 

Moldova era deja vizată de poloni. Bălcescu zice: 

Într-aceea, Mihai aflând că polonii adună oaste 

pe hotarul Moldovei (....), scrisă îndată 

generalului împărătesc din Ungaria de Sus a să-

şi ţie armia gata, ca la trebuinţă s-o poată avea 

sub mână. Era Basta care comanda aceasă 

armie. Din porunca împărătească el se trăsasă 

din Ardeal la Cosovia, cu durere în inimă că lasă 

Ardealul în mâna lui Mihai. El avea poruncă (de 

la împărat) de a sta gata de a agiuta pe Mihai la 

orice cerere. Dar aceste favoruri ce împăratul 

făcu lui Mihai ascundea o vicleană trădare [4].  

Dar jocul împăratului, şi implicit al lui Basta, era 

dublu: ...cezarul, care să temea de ambiţiile lui 

(Mihai) ca el să se alieze cu turcii şi să se 

proclame neatârnat de împărăţie, hotărî a-l 

adormi, dându-i cererile sale şi, într-aceeaşi 

vreme, cunoscând ura nobililor către Mihai, prin 

tainice instrucţii ce dete lui Petz şi lui Basta, îi 

însărcină a se folosi de această ură, a o aţâţa şi a 

o lăţi şi mai mult şi, câmd va izbucni răscoala, a 

o agiuta cu putere împotriva lui Mihai [4].  

Pe de altă parte, Moise Secuiu, care era în 

serviciul lui Mihai, la întoarcerea lui din 

Moldova, se opri puţin în Ţara Bârsiei şi s-a 

înţelese cu George Mako şi ceilalţi comandanţi ai 

oştirii ungureşti, cărora le-a vorbit de: 

întoarcerea lui Sigismund şi de revolta împotriva 

lui Mihai, aţâţându-i a sta şi ei una spre a mântui 

naţia lor de supt domnia unui aşa de rău stăpân 

[4]. Apoi, Moise Secuiu a mers în Polonia la 

Zamoisky, ca să-i ceară agiutor de oaste 

împotriva lui Mihai.  

Situaţia tragică în care se găsea Mihai-Vodă este 

descrisă atât de frumos de Nicolae Bălcescu: 

Astfel, o coaliţie puternică şi îngrozitoare se 

pregătea asupra capului lui Mihai. Austriacii, 

ungurii, polonii, Ieremia Mivilă cu partida sa în  

Moldova, turcii şi tătarii, toate aceste popoare, 

care fuseseră umilite prin triumfurile noastre, 

călcate prin oştile noastre, acum, înţelegându-să 

din mână în mână împreună, se înfiora de mânie 

şi de nădejde şi să gătea a năvăli într-una mii de 

mii, ca o vijelie furioasă, spre a doborâ la 

pământ un singur om; dar acest om era Mihai 

Viteazul, domn al vitejilor români [4]. În aceste 

împrejurări deosebit de grave, Mihai îşi analiza 

situaţia şi şansele de victorie în conflictul ce sta 

să apară, pentru că: O rază de tristă îngrijire-

presimţire a viforului ce urla în depărtare, 

ameninţându-l – întră în cutezătoarea şi voinica 

sa inimă. [...], el întrebă pe mumă-sa, ce era 

meşteră în a ghici viitorul, care îi răspunse că 

„termenul puterii sale se apropie”[...]. Într-

adevăr, nobilii ce complotau se foloseau de orice 

spre a aţâţa lumea şi a o aduce la o revoltă de 

faţă împotriva lui Mihai [4].    

Conflictul dintre domnul Mihai Viteazul, devenit 

și principe al Ardealului în urma bătăliei de la 

Șelimbăr, și nobilii ardeleni s-a acutizat. 

Stăpânirea lui Mihai Viteazul în Ardeal a fost 

considerată nelegitimă de către Dieta de la 

Turda din  23 august/2 septembrie 1599, 

convocată de Ștefan Csáki (cel care dorea el 

însuși să devină principe al Transilvaniei), 

recunoscându-se autoritatea împăratului 

german Rudolf al II-lea (1576–1612).  

Deşi nobilii unguri au refuzat să vină la Alba 

Iulia, la chemarea domnului, Mihai nu 

acţionează, iertând de atâteaori pe nobili care au 

greşit faţă de el. Asigurarea că Basta îi va veni în 

agiutor şi că astfel nobilii, aflându-să prinşi între 

două armii, nu vor îndrăzni a face nimic, singură 

numai poate tălmăci purtarea lui [4]. Dar nobilii, 

care puseră în capul aştirilor lor pe Ştefan Csaki, 

unul dintre căpitanii lui Mihai, au simţit sau au 

ştiut, poate, intenţiile cezarului. În cuvântul său, 

acesta cheamă la: a scutura jugul unui domn 

strein, barbar şi tiran, care a jurat pieirea lor 

(...), că oastea cezarului nu este departe [4].  

Csaki încheie discursul cu propunerea: ca să 

trimită adunarea soli la Basta, generalul 

Ungariei de Sus, care acum se află la hotar, spre 

a-l chema într-agiutor. Arătându-i că a venit 

vremea ca să dobândească Ardealul pe seama 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazu
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_%C8%98elimb%C4%83r
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_%C8%98elimb%C4%83r
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dieta_Transilvaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dieta_Transilvaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/23_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1599
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98tefan_Cs%C3%A1ki&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rudolf_al_II-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/1576
https://ro.wikipedia.org/wiki/1612
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împăratului şi a-şi izbândi despre Mihai şi 

totodată pe dânşii să-i mântuiască de tirania lui 

[4]. Cuvântarea lui Csaki a fost convingătoare, iar 

nobilii ardeau de nerăbdare să plece la luptă, ca 

să se răzbune pe Mihai. Pentru a-l convinge pe 

Basta să accepte să le dea ajutor, să-i spună că ei: 

sunt hotărâţi a nu mai suferi pe Mihai, se vor 

vedea nevoiţi sau a chema pe Sigismund, ce era 

la hotar cu oaste puternică (poloneză), sau a cere 

ajutor sultanului turcesc [4]. O asemenea ofertă, 

Basta, care visa la aceasta, nu a putut să nu o 

accepte... 

Dieta a cerut ajutorul lui Giorgio Basta, care a 

răspuns chemării, și a pornit din Ungaria de 

Sus spre Ardeal, iar cavaleria și trupele Dietei 

ardelene l-au părăsit pe Mihai și au trecut de 

partea habsburgică. Ajutoarele venite din Valahia 

au fost oprite de sașii brașoveni la 2/12 

septembrie și 4/14 septembrie 1600 [7]. 

Mihai Viteazul dispunea de aproximativ 10.000 – 

12.000 de oameni, iar armata nobilimii, 

împreunată cu cea a lui Basta, era formată din 

aproximativ 18.000 de oameni, din care 6.000 de 

cavaleri germani și flamanzi, purtători de cuirase, 

și muschetari valoni și francezi [7].   

Nicolae Bălcescu, cu talentul şi sensibilitatea 

binecunoscute, exclamă: În piept inima ni se 

frânge de ce înaintăm cu povestirea către acea 

catastrofă grozavă, la care ne târî aceste greşeli 

(ale lui Mihai); căci de aci izvorâră nu numai 

nenorocirile acestui bărbat mare, unul dintre cei 

mai minunaţi ai istoriei omenirei, dar încă şi 

nenorocirile naţii române, care, dintr-atâta 

mărire şi glorie, căzu, împreună cu eroul său, 

într-o prăpastie spăimântătoare, de unde două 

veacuri şi jumătate de suferinţe nu o au putut 

încă mântui [4]. 

În aceste condiții, Rudolf al II-lea nu mai avea 

nevoie de Mihai, iar Gheorghe Basta, care se afla 

lângă graniţă, își unește oastea cu cea a nobililor 

răsculați. Generalul imperial Basta se îndrepta 

spre Alba Iulia. Dar Mihai, care se afla la Orăștie, 

l-a întâmpinat lângă satul Mirăslău. Bătălia dintre 

Mihai Viteazul și adversarii săi coalizați are loc 

între Turda și Alba Iulia, lângă satul Mirăslău, 

pe 18/28 septembrie 1600 [3]. Mihai Viteazul și-

a așezat oastea la Mirăslău, într-un loc îngust 

între râul Mureș, dealuri, pârâul Lapad și o 

pădure întărită prin șanțuri. Basta împreună cu 

nobilii aveau circa 18000 se ostaşi, iar Mihai 

avea ceva mai mult. Lupta a început cu atacurile 

artileriei, din ambele părți. Giorgio Basta a 

simulat retragerea pentru a-l obliga pe Mihai să 

părăsească poziția, iar acesta a căzut în cursa 

întinsă. Pornind în urmărirea falsei retrageri a lui 

Basta, cavaleria lui Mihai a fost atacată de 

muschetari și cuirasați și risipită, spulberată, iar 

tunurile pierdute, întrând într-o panică totală, în 

timp ce o mare parte din mercenarii cazaci l-au 

părăsit [7].  

Diferența va fi făcută de superioritatea calitativă 

a trupelor lui Basta formate din cele mai bune și 

antrenate unități de infanterie din Europa și o 

cavalerie adaptată noilor condiții, pe care tehnica 

armelor de foc o impunea. Bravura nativă – de 

care Mihai dă dovadă și în această bătălie – în 

condițiile de luptă din toamna anului 1600, este 

anihilată de manevre calculate matematic, de 

către un comandant de meserie, altfel mediocru 

strateg și căpitan, spune istoricul Manole 

Neagoe, în [3]. De data aceasta, în lupta cu oastea 

lui Basta, Mihai a fost înfrânt, suferind o gravă 

înfrângere şi abia a scăpat cu viaţă fugind de pe 

câmpul de luptă [8]. 

Înfrângerea a fost catastrofală, murind 4.000 

dintre oamenii săi, iar domnul, pentru a se salva, 

trece Mureșul, pornind spre Alba Iulia. Cu ajutor 

valah, reușește să ia tezaurul din capitala 

Ardealului și, în contextul pătrunderii oștilor 

polone în Moldova și Valahia, a trecut munții 

pentru a respinge atacul polon din Valahia [7]. 

Înainte de a trece munţii, împreună cu trupele 

aduse de fiul său Nicolae, le Braşov, înfrânge 

trupele săseşti răsculate. Culmea e că pe 22 

septembrie, Rudolf al II-lea, în urma 

tratativelor cu solii lui Mihai, îi recunoștea 

acestuia titlul de guvernator al Transilvaniei, 

lipsit acum de orice valoare în urma înfrângerii 

lui Mihai de către trupele aceluiași împărat [3]. 

Perfida Austrie  nu-și dezmințea renumele nici de 

această dată! 

Între timp, polonii intraseră în Moldova, 

respinseseră trupele şi cu boierii lăsați de Mihai 

la Iași și îl instalaseră din nou ca domn pe 

Ieremia Movilă. La 5 octombrie, armata polonă 

se afla la Focşani. Apoi continuându-și înaintarea 

spre sud, intraseră în Țara Românească pentru a-l 

pune voievod acolo pe Simion Movilă.  

Mihai este nevoit să alerge să-și salveze tronul. 

Este înfrânt în două bătălii: la Bucov, la 20 
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octombrie, dar și la Curtea de Argeș, la 25 

noiembrie, ultima luptă, fiind părăsit de cei care 

îi stătuseră până atunci alături, în frunte cu frații 

Buzești. Alt mare căpitan al său, credinciosul 

Baba Novac, care, după ce a încercat să-i 

oprească pe polonezi la Năieni, la 12 octombrie, 

şi la Ceptura, pe 14 octombrie, a primit ordin să 

se întoarcă la Cluj, unde va fi schingiuit, tras în 

țeapă și ars pe rug de către nobilii maghiari 

dornici de răzbunare, la 5 februarie. Avea 71 de 

ani în momentul îngrozitorului supliciu suferit 

pentru credința sa în Mihai-Vodă [3]. 

Cauzele înfrângerii lui Mihai la Mirăslău 

Înfrângerea lui Mihai-Voievod la Mirăslău, s-a 

datorat mai multor cauze, unele previzibile. 

Cauzele care au dus la prăbuşirea lui au fost pe 

de o parte nemulţumirea nobililor maghiari din 

Transilvania, înţeleşi cu generalul imperial 

Basta, iar pe de altă parte duşmănia polonilor. 

Nobilii maghiari nu doreau un valah la cârma 

Transilvaniei şi erau nemulţumiţi de cheltuielile 

pe care Mihai le impunea pentru întreţinerea 

armatei sale. Generalul Basta a fost încurajat de 

curtea imperială să acorde ajutor nobililor 

maghiari, pentru că imperialii doreau 

Transilvania provincie sub controlul lor, nu a lui 

Mihai [8]. 

Trecerea sașilor de partea Casei de Habsburg a 

fost cauzată de numeroasele jafuri comise de 

trupele lui Mihai Viteazul, precum cele de 

la Ghimbav, Codlea, Merghindeal, Cincu, Șura 

Mică, Cristian, Câlnic etc. În plan extern Polonia 

nu a acceptat trecerea Moldovei sub dominația 

Țării Românești, iar sprijinul împăratului Rudolf 

al II-lea față de Mihai Viteazul a scăzut, în 

contextul suspiciunii că Mihai va trece de partea 

otomană. Generalul Giorgio Basta a fost trimis în 

Transilvania pentru a întări cursul antiotoman.  

În această conjunctură a avut loc bătălia de la 

Mirăslău din 18/28 septembrie 1600 între Mihai 

Viteazul și generalul imperial Basta, care se 

îndrepta spre Alba Iulia. Mihai, care se afla la 

Orăștie, l-a întâmpinat lângă satul Mirăslău.  

Cu toate că-și alesese o poziție întărită în mod 

natural, Mihai, cu firea lui impulsivă, nu a 

profitat de această așezare strategică și s-a lăsat 

provocat de Basta, care a simulat o retragere. 

Mihai considerând această retragere ca un semn 

de slăbiciune a trupelor lui Basta, părăsește 

poziția întărită și începe să urmărească pe inamic. 

Această mare greșeală a fost una din cauzele 

înfrângerii de la Mirăslău. O altă cauză a fost 

superioritatea trupelor lui Basta. Trebuie amintit 

că dincolo de succesele sale militare, poziția lui 

Mihai era fragilă din cauza precarității 

mijloacelor sale pecuniare și militare. O altă 

cauză, după părerea cancelarului polon Ioan 

Zamoyski, este că: domnului român i-au lipsit 

cele mai bune unități pe care le avea: mercenarii 

lui Baba Novac, oastea lui Udrea și oastea 

română a lui Sava armașul și Radu Buzescu  [7].  

Astfel, Mihai nu reuşeste să înfrîngă revolta 

nobililor maghiari sprijiniţi de generalul Basta 

(Mirăslău 18/28 septembrie 1600) şi pierde 

Ardealul. În scurt timp, pierde Moldova care va 

reintra în posesia Movileştilor aserviţi intereselor 

polone [5].  Polonii au pătruns în Moldova cu 

cancelarul și marele hatman Zamoyski, astfel că 

acesta îl reinstalează pe Ieremia Movilă, pe tronul 

Moldovei. Apoi, Mihai este învins în Bătălia de 

la Bucov (20 octombrie 1600) de către polonezi. 

Mihai încearcă să reziste atacului polon asupra 

Valahiei, însă pierde şi Valahia, iar pe tronul său 

se va urca un alt membru al familiei Movileștilor, 

Simion Movilă. 

Așadar, înfăptuirea unirii manu militari nu a 

durat, creația politică a lui Mihai s-a prăbușit ca 

efect al intereselor proprii ale Habsburgilor, 

Poloniei și Imperiului Otoman [9]. 

Pierzând Ardealul, dar şi Moldova şi Valahia, 

Mihai este nevoit să se retragă din Ardeal. 

Cu familia rămasă zălog în cetatea Făgărașului, 

trădat și părăsit, Mihai ia calea exilului, spre 

Viena, apoi la Praga unde se afla Curtea 

imperială... 

Notă: Articolul este editat folosind tehnica 

colajului, pe baza documentelor de mai jos. 
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MIHAI-VOIEVOD SE ÎNTOARCE-N 

ARDEAL 

  de Corneliu Cristescu 

Fiind în Moldova, Mihai a aflat 

Că în Ardeal, ceva s-a-ntâmplat; 

Sigur că oamenii săi l-au informat! 

Cu oaste mai mică, călare pe cal, 

Mergând în galop, din vale în deal, 

Mihai se întoarce din nou în Ardeal! 

 

Ajungând, văzu că măsurile luate, 

De maghiarii nobili, nu erau respectate; 

Mihai socoteşte că aşa nu se poate! 

Dieta, în Ardeal, nemulţumită era, 

Măsurile impuse, nu le convenea; 

Iar nobilimea maghiară fierbea! 

 

Nunţiul Papal, Malaspina, a informat 

Direct, prin rapoarte, pe Împărat, 

Că nu e de acord cu ce s-a schimbat. 

Să nu se schimbe cumva vre un post, 

Legile să rămână aşa cum au fost; 

Nu vrem Domn mai deştept, preferăm unul prost! 

 

De fapt, în Ardeal, prea mult nu schimbase, 

Pe ortodoxi, doar, îi emancipase; 

Doi boieri valahi, în Dietă intrase. 

Mici recompense, la luptătorii cei dragi, 

Înlesniri pentru preoţi şi pentru iobagi, 

În rest, mai nimica; de tras, tot le tragi! 

 

Mihai a încercat să negocieze 

Cu nobilii maghiari, şi să trateze; 

Dar ei erau gata oricând să trişeze! 

Mai mult, nobilii pregăteau oastea, 

Ei fiind înţeleşi cu generalul Basta, 

Care-l ura pe Mihai mult pentru asta! 

 

Dar nobilii maghiari credinţă jurară 

Către Îîmpăratul Rudolf, cel din afară, 

Prin Csaky Ştefan, acum, prima oară. 

Basta, de îndată, şi el s-a alăturat, 

Cazul părea acum deplin rezolvat; 

De Mihai, Împăratul acum s-a îndepărtat! 

 

Să atace Mihai, era acum rândul său, 

Mihai s-a luptat, precum un erou; 

Dar Mihai este învins la Mirăslău! 

La doar două zile, Împăratul va spune, 

Iar aceasta pare cumva o minune: 

Guvernator, Mihai va rămâne! 

 

Între timp, polonii-n Moldova intrară, 

Pe cei lăsaţi de Mihai, i-au dat afară; 

Pe Ieremia Movilă, din nou, îl instalară! 

Mai mult, polonii, spre sud, înaintară 

Şi Valahia lui Mihai ei o ocupară; 

Pe Simion Movilă, Domn îl instalară! 

 

Mihai a-nţeles că nu-i totul pierdut, 

Se-ndreaptă spre Ţară neabătut, 

Să îşi ia înapoi tronul ce a avut. 

Mihai galopează spre-al ţării pământ, 

Armata polonă îl atacă cu-avânt; 

La Bucov şi Curtea de Argeş, e-nfrânt! 

 

Mihai află acuma şi relele veşti, 

Polonii se plimbă prin Bucureşti; 

Il părăsiră acuma şi fraţii Buzeşti! 

Dar Baba Novac, un căpitan de al său, 

A fost schingiuit, tras în ţeapă, ars rău; 

La Cluj, a murit precum un erou! 
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Mihai a-nţeles că destinu-l lăsase, 

Soarta sa, pe el, se răzbunase; 

Singur printre duşmani el rămase! 

Familia sa era-n zălog în cetate, 

Dar la Făgăraş, s-ajungă nu poate; 

Mihai a hotărât să meargă departe. 

 

Să reziste aşa, pot doar cei mai buni, 

Mulţi pot ajunge să devină nebuni; 

Să pierzi trei ţări, în numai trei luni! 

Dar Mihai nu disperă, el doar socoteşte 

Ce poate să facă, el acum se gândeşte; 

Înfruntă destinul într-un fel româneşte! 

 

Mihai a-nţeles că Basta avea rolul său, 

Dar Împăratul avea acum rolul mai greu; 

Mihai se închină, se roagă la Dumnezeu! 

Iar gândul cel bun îi veni chiar imediat, 

La aşa o mişcare, puţini s-au aşteptat; 

Salvarea să-i vină chiar de la Împărat! 

 

La drum, porni însoţit de o gardă domnească, 

Dar fu nevoit calea dreaptă să-o ocolească; 

Deşi nu era, părea o treabă nemţească. 

Prin Deva, Beiuş, Oradea şi Debreţin, 

Către Caşovia, trecu prin Tokay-ul cu vin; 

Era vremea rece de iarnă, dar cerul senin! 

 

În ianuarie, Mihai la Viena ajunge; 

Mathias, frate cu Rudolf, de-un sânge, 

Fixă întrevederea lui Mihai, spre-a se plânge! 

La Praga, ajunge Mihai peste o lună, 

Dar aşteptă pe Împăratul încă o săptămână; 

Mihai primeşte de la Rudolf vestea cea bună! 

 

 

Între timp, în Ardeal, lucrurile s-au complicat, 

Împotriva lui Basta, nobilii s-au răsculat; 

Ca principe în Ardeal, pe Sigismund l-au votat! 

Împăratu-a-nţeles că singurul care poate 

Să-i înfrângă pe nobili, dar cu Basta ca parte, 

E doar Mihai; şi-l puse în fruntea unei armate!  

 

  
 

Gheorghe P. ŢICLETE 

 

    
 

CUM AM FOST? CE SUNTEM ȘI  

CUM VOM FI? 

 

Motto: 

Să stăpânim durerea care pe om supune, 

Să așteptăm în pace al soartei ajutor; 

Căci cine știe oare, și cine îmi va spune 

Ce o s-aducă ziua și anul viitor? 

(„Anul 1840”, de Grigore Alexandrescu) 

   

      Din totdeauna, forța unui popor a fost deter-

minată nu numai de calitățile sufletești și 

biologice ale membrilor săi, dar și de condițiile 

de viață ale acestora. Condițiile de viață ar fi 

întotdeauna determinate de zona sa geografică în 

care trăiește și de abilitățile, inteligența și 

corectitudinea conducătorilor săi. Zona 

geografică, adică teritoriul unei țări cuprins între 

hotarele sale, va avea importanță deosebită din 

punct de vedere economic, datorită resurselor 

naturale în primul rând. Vecinătatea acestui 

teritoriu va putea influența autoritar activitatea 

politică, dar și viața culturală. Iată de ce putem 

spune că fiecare popor este, în felul său, unicat, 

poporul român nefiind o excepție.  

Prin democrație, oamenii au înțeles la început că 

se poate realiza o armonizare a intereselor 

individuale, eliminând astfel conflictele de 

interese. Cum aceste conflicte între indivizi nu au 

fost niciodată împăcate,   s-a ajuns la concluzia 

că, prin democrație, organizarea politică a 

statului va putea crea (sau ar trebui să creeze) 

condiții prielnice  pentru toți cetățenii, astfel 

încât să dispară favoritismele, nedreptățile și 

abuzurile, prin asigurarea unei depline egalități a 

tuturor cetățenilor. Regimul totalitar, care a 

existat la noi în țară până în 1989, a căutat să 

speculeze demagogic prevederile și aplicarea 

unei adevărate democrații, căci a deturnat 

sensurile unei democrații reale spre întărirea 

luptei de clasă, care i-a făcut pe oameni să-și 

perfecționeze ura unul față de celălalt, ducând la 
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revolte disperate, deseori subtil și brutal 

înăbușite. Dar să lăsăm această analiză pentru 

altă ocazie.   

Deși vreme îndelungată poporul român a avut de 

înfruntat atâtea vitregii și a suferit, el și-a păstrat 

limba, credința, obiceiurile și portul. Să nu intrăm 

prea mult în detalii, căci ne-ar trebui multe 

pagini, pentru a arăta doar cele mai semnificative 

momente,pentru fiecare din teritoriile care atâta 

amar de timp au fost despărțite... Să nu trecem 

însă cu vederea pe Mihai Viteazul – primul 

făuritor al unității românilor, care la 1 noiembrie 

1599 intra triumfător în Alba Iulia, iar la 1iunie 

1600 boierii moldoveni i se închinau și-l 

recunoșteau ca Domn și în cea de-a treia țară; pe 

Alexandru Ioan Cuza, făuritorul primei Uniri a  

Principatelor Române la 24 ianuarie 1859, și mai 

apoi Carol I (cel înțelept), care vine ca domn 

după abdicarea lui Al. I. Cuza (la 24 februarie 

1866), căruia îi datorăm independența Țărilor 

Române în urma războiului încheiat la 27 

noiembrie 1877 și recunoașterea lor prin tratatul 

de la Berlin din iunie 1878.  

Nu se știe de ce, niște sârbi fanatici asasinează pe 

moștenitorul tronului austriac și pe soția sa. Atât    

le-a trebuit austriecilor care pornesc războiul 

împotriva sârbilor, la 28 iulie 1914, dată la care 

se consideră declanșarea primului război 

mondial. Rușii intră în război alături de sârbi. 

Austriecii sunt ajutați de germani care se declară 

împotriva Rusiei și Franței; dar, în drumul lor, 

trec prin Belgia, și-i determină astfel pe englezi 

să le ia apărarea. În octombrie 1914, turcii se 

alătură germanilor, pentru ca mai apoi, în 25 mai 

1915, italienii să fie alături de francezi, iar 

bulgarii alături de germani.  

Trecuseră mai bine de doi ani și România se 

găsea tot pe poziție neutră. Să nu uităm că 

italienii se alăturaseră francezilor în primul rând 

pentru a-i elibera pe frații lor de sub austriecii 

cotropitori, ceea ce, pentru noi românii, a fost un 

impuls patriotic în scopul dezrobirii Ardealului și 

Bucovinei, motiv pentru care la 28 august 1916 

intrăm în război alături de francezi, englezi, 

italieni și belgieni.  

Guvernul țării noastre, în frunte cu Ion. I. 

Brătianu, declarase război doar austriecilor și 

ungurilor, dar cum această hotărâre nemulțumea 

tabăra germană, suntem informați că aceștia, 

împreună cu turcii și bulgarii, ne-au declarat 

război.  

La început, trupele române, luptând vitejește, 

înaintează nestingherite în Transilvania și Banat. 

Pentru a rezista în continuare, românii se bazau 

pe promisiunile rușilor de a învinge pe austrieci 

în Bucovina, dar și pe cele ale francezilor și 

englezilor de a începe ofensiva împotriva 

bulgarilor, pornind de la Salonic, pentru a ajunge 

la Dunăre. Din păcate aceste înțelegeri nu au 

putut fi realizate, iar ajutoarele din partea rușilor 

au rămas un deziderat. Urmarea imediată a fost 

pierderea Dobrogei, ocupată de bulgari care au 

primit ajutor de la germani, cu muniții și trupe.  

Eșecul suferit în Dobrogea a atras după sine și 

atacul dinspre Ardeal, ceea ce determină pe 

generalii Averescu și Prezan să se retragă între 

vechile hotare, în așteptarea ajutoarelor de la ruși.   

În acest timp, rușii care urmau să ne vină în 

ajutor, intrau în țară pe la Ungheni și ieșeau la 

Reni, fără a mai veni pe front pentru a fi alături 

de români în luptă. De ce evenimentele au luat 

această întorsură? Simplu! Pentru că rușii doreau 

să fim învinși, iar în urma înțelegerii secrete cu 

cei împotriva cărora luptam, urmau să împartă 

țara, dând astfel Ungariei – Oltenia și Muntenia; 

bulgarilor – Dobrogea; lor revenindu-le 

Moldova?!  

Au urmat lupte grele și mai bine de două luni de 

zile, românii au înspăimântat pe dușmani, prin 

vitejia și sacrificiul de care au dat dovadă. Așa au 

arătat românii ce înseamnă să-ți aperi patria. Cu 

greu au reușit germanii, după nenumărate 

încercări, soldate cu pierderi imense și sacrificiul 

unei întregi divizii, să străpungă frontul românesc 

pe valea Jiului, unde soldații români, alături de 

bătrâni, copii și femei, au dat dovadă de 

adevărate acte de eroism. La 14 octombrie 1916, 

populația orașului Târgu-Jiu, alături de 

jandarmi, a reușit să oprească înaintarea 

armatelor germane, întârziind astfel joncțiunea 

cu alte formații pentru a merge spre București. 

Îndârjiți de rezistența românilor, aviația germană 

a bombardat cu sălbăticie Bucureștiul, pentru a-i 

determina pe români să ceară pacea. Orașul a 

rezistat cu îndârjire și răbdare la toate atacurile 

germane, fapt pentru care a fost decorat de 

francezi cu Crucea de Război a Franței.  

Rezistența fără limite a românilor i-a îngrozit pur 

și simplu pe dușmani, căci ei știau foarte bine că 

noi nu dispuneam nici de arme, nici de muniții 

așa cum ar trebui. Rușii erau la marginea 

Bucureștilor, în partea opusă frontului, fără a ne 
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ajuta, și așteptau liniștiți să ne vadă cum ne 

prăbușim, căci își făcuseră deja planurile de ce va 

urma în acest caz. Dar îndârjirea, vitejia și 

sacrificiul ostașilor noștri nu au putut opri 

ocuparea Bucureștiului. Toate jertfele românilor 

și sacrificiul lor, au dat totuși posibilitatea 

francezilor să obțină marea victorie de la Verdun, 

datorită faptului că germanii își aduseseră o mare 

parte a armatelor lor pentru a lupta împotriva 

noastră. La 6 decembrie 1916, trupele dușmane 

ocupau teritoriul Bucureștiului.  

Văzând că nu mai este speranță de ajutor, armata 

română este nevoită să se retragă în Moldova, 

luptând fără încetare, nu numai cu dușmanul, dar 

și cu lipsurile, foamea, frigul și bolile... Iată cum 

Dumnezeu a pus încă o dată la încercare acest 

popor... așa au continuat luptele și înaintarea 

dușmanului până la cucerirea Focșanilor la 8 

ianuarie 1917, dar nu au mai ocupat Moldova, 

căci aceasta, conform planului, înțelegerii, era 

destinată rușilor!...  

Cu toate aceste pierderi și suferințe, românii nu 

se dau bătuți, deși și-au dat seama că nu se mai 

puteau baza pe ruși, dar cu o dorință sfântă ca un 

crez disperat, doresc să-și vadă țara reîntregită, 

și încep să-și refacă oastea, ajutați și îndrumați de 

francezi și englezi, ajutați cu arme și muniții noi, 

venite din țările aliate. Se aprinde flacăra 

libertății și a dezrobirii pentru toți românii 

înghesuiți până la sufocare în teritoriul Moldovei! 

O forță și dor nestăpânit îi îndeamnă în luptă, pe 

viață și pe moarte, pentru a-i elibera în primul 

rând pe cei rămași acasă în ghearele dușmanului 

cotropitor.   

În aceste zile de grea încercare, la Iași, în ziua de 

10 mai 1917, oștirea țării, renăscută, a defilat pe 

platoul de la Șorogari, în ritmul fanfarei, ostașii 

viteji ai diviziei a XI-a care luptaseră cu 

neasemuită dăruire: la Jiu, la Olt, la Turtucaia și 

la București. Regele Ferdinand I și generalul 

Berthelot au decorat pe cei care s-au distins în 

luptele crâncene de până acum. Parcă se simțea 

un avânt și o speranță pentru cei ce au asistat și 

au trăit această sărbătoare, iar atunci când s-a 

intonat îndemnul la luptă și fanfara a umplut 

văzduhul cu cântecul „La arme”, s-a trezit 

încrederea în viitor și în victorie. Această 

presimțire s-a transformat în realitate în luptele 

de la Oituz, Cașin, Mărăști și Mărășești. Luptele 

duse aici au rămas în memoria urmașilor, ca o 

mărturie vie înscrisă în cartea de suflet a 

neamului românesc. Această dăruire a făcut pe 

vrăjmașii de atunci să afirme că „soldații români 

sunt cei mai buni din Europa”.  

Acest avânt fără limite al ostașilor români a fost 

pentru moment debusolat de întorsătura luată la 

ruși, unde, după înlăturarea țarului Nicolae, în 

urma revoluției, țara devine republică (socialistă), 

condusă anarhic de comuniști. Toți erau sătui de 

război și plecau unde vroiau, în debandadă.  

Cu toate aceste dezamăgiri venite din partea 

rușilor, pentru România a fost un moment 

prielnic în drumul ei spre realizarea visului de 

veacuri – România Mare, căci populația 

Basarabiei (Moldova de dincolo de Prut), se rupe 

de Rusia și se declară independentă și la 9 aprilie 

1918, în urma hotărârii Sfatului Țării, se alipește 

Regatului României.  

În acest timp, Puterile centrale (Germania, 

Austria, Ungaria), dar și Bulgaria și Turcia, sleite 

și învinse în nedreptul război pe care l-au 

provocat, vor trebui să suporte urmările unor 

revoluții interne, prin care popoarele vor alunga 

de la domnie pe cei care-i târâseră într-un război 

pierdalnic.  

România este chemată de către aliați pentru a-i 

alunga definitiv pe dușmanii din țară, în primul 

rând în Bucovina, pentru a opri jafurile și 

omorurile la care se dădeau bandele austriece și 

ruse. Cea mai mare parte a armatei, sub 

conducerea generalului Moșoiu, comandantul 

diviziei a 7-a, trece în Ardeal pentru eliberarea 

fraților români de aici. Cu această ocazie se 

întocmește o proclamație, destinată românilor 

ardeleni, care spunea printre altele:   

„Români, Cu noi aducem libertatea, iar 

dreptatea este scrisă pe steagurile noastre!”  

„Din ordinul majestății sale Regelui Ferdinand I, 

a celui mai viteaz și înțelept dintre regi, trecem 

hotarele nedrepte, care ne-au despărțit zece 

veacuri. Ștergând amintirea timpurilor de durere 

și umilință, vă întindem mâna de frate, spre a 

întâlni legătura care de acum nu trebuie să se 

mai desfacă și nu se va mai desface!”  

Sfatul național al Bucovinei, având în frunte pe 

marele patriot Iancu Flondor, împreună cu alți 

destoinici români, hotărăște la 28 noiembrie 

1918, unirea și a acestui ținut străvechi 

moldovenesc cu România.   

La 1 decembrie a aceluiași an 1918, Marele Sfat 

al Românilor din Transilvania, Banat și 

Maramureș, avându-i drept călăuzitori pe Iuliu 
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Maniu, Alexandru Vaida-Voievod, Vasile Goldiș, 

Octavian Goga și alți români patrioți, hotărăște, 

la Alba Iulia alipirea pentru vecie a acestor 

ținuturi la Regatul României. La 12 decembrie, o 

delegație numeroasă vine la București, pentru a 

aduce la cunoștință M.S. Regelui alipirea 

Ardealului la România.  

Conferința de pace de la Versailles, din 8 

ianuarie 1919, se deschide pentru a pregăti 

documentele viitorului tratat, care va fi semnat și 

de reprezentanții țării noastre la 28 iunie a 

aceluiași an. Din păcate, cu această ocazie s-a 

văzut încă o dată cum interesele marilor puteri nu 

țin seama de dreptatea și drepturile țărilor mici, 

căci americanii au susținut fățiș pe sârbi (de ce 

oare?) împotriva noastră, pentru a li se da 

aproape jumătate din Banatul dezrobit. Șeful 

delegației române, Ion. I.C. Brătianu, refuză 

semnarea tratatului  cu Austro-Ungaria și la 

întoarcerea în țară demisionează. În locul lui, 

preia conducerea guvernului Alexandru Vaida-

Voievod care însă semnează pacea cu Austro-

Ungaria la 8 decembrie 1919.    

Jertfele României în timpul războiului de 

întregire națională au fost imense, prin pierderi 

umane (circa 300.000), invalizi, văduve și orfani 

(peste o jumătate de milion), precum și în bani, 

suma ridicându-se la peste 33 miliarde de lei în 

aur (o sumă fabuloasă și în zilele noastre). Dacă 

neamul românesc a trebuit să-și poarte crucea 

suferințelor, ca să poată fi demn în a-și realiza 

unirea politică, tot așa, Regele Ferdinand I, 

supranumit Cel Loial, a purtat mai întâi cununa 

de spini a retragerii în Moldova, apoi a venit 

vremea pentru a-și împodobi fruntea cu Coroana 

de oțel, în Catedrala Neamului din Alba Iulia, la 

15 octombrie 1922.  

Cu acest prilej, regele Ferdinand își prezintă 

programul său, prin care o serie de puncte au stat 

la baza întregii sale domnii de acum încolo și de 

la care nu s-a abătut. Printre ele putem aminti:   

„- Vreau ca țărănimea, stăpână pe veci pe ogoa-

rele ce le-a dobândit, să le dea toată puterea de 

rodire în folosul ei și al binelui obștesc;  

- Vreau ca muncitorimea, credincioasă Patriei, 

să-și afle soarta tot mai prosperă, într-o viață de 

armonie și de dreptate socială;  

- Vreau ca în hotarele României întregite, toți fiii 

buni ai țării, fără deosebire de religie și 

naționalitate, să se folosească de drepturi egale 

cu ale tuturor românilor, ca să ajute cu toate 

puterile Statul în care Cel de Sus a rânduit să 

trăiască împreună cu noi;  

- Vreau ca românii din toate straturile sociale, 

însuflețiți de năzuința unei depline înfrățiri 

naționale, să se folosească toți de legitima 

ocrotire a Statului;  

- Vreau ca în timpul domniei mele, printr-o 

întinsă și înaltă dezvoltare culturală, patria 

noastră  să-și îndeplinească menirea de 

civilizație ce-i revine în renașterea Orientului 

European, după atâtea veacuri de cumplite 

zbuciumări.”  

Acest program prinsese contur încă din timpul 

războiului, pe pământul de refugiu al Moldovei 

neînvinse, atunci când regele a ținut un discurs în 

fața ostașilor din armata a II-a pe frontul de luptă. 

Toate promisiunile făcute atunci au fost realizate 

pentru toți cetățenii locuitori ai României Mari.  

Înfăptuirea României Mari a permis realizarea 

promisiunilor făcute de Regele Ferdinand:  

- Reforma agrară a permis reducerea marii 

proprietăți, care era înainte de război de 40% din 

suprafața totală cultivată, la 10%, iar mica 

proprietate a crescut de la 60% la 80-90%. Prin 

această reformă au fost împroprietăriți peste 

700.000 de țărani, indiferent de ce naționalitate 

erau sau cărei confesiuni religioase aparțineau. 

Făcându-se un studiu asupra reformei agrare 

(împroprietărirea) în România, în 1932, se arată 

că numărul cetățenilor minoritari intrați în 

posesia loturilor de pământ din expropieri, este 

de 206.615 față de 532.700 al românilor, ceea ce 

reprezintă cam 36% pentru minoritari și 64% 

pentru majoritari;  

- Reforma electorală din 1926 introduce votul 

universal direct, secret și obligatoriu, constituind 

încă un pas înainte pe drumul dezvoltării 

României;  

- După schimbările survenite în timpul războ-

iului de întregire a neamului românesc, era 

normal să urmeze și o revizuire a constituției.  

 

Ca urmare, la 28 martie 1923, Regele Ferdinand, 

printr-un decret, va promulga noua constituție, 

prin care se precizează că România este un stat 

național, unitar și indivizibil. Toți cetățenii țării, 

fără deosebire de origine etnică, de limbă sau 

religie, au aceleași drepturi și libertăți garantate 

prin constituție.   

- Libertatea  muncii, libertatea învățământului, a 

presei, a întrunirilor, a diverselor asociații, sunt 
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de asemenea garantate, împreună cu libertatea 

conștiinței.  

În baza noii constituții de la 1923, au fost 

definitivate o serie întreagă de legi fundamentale, 

printre care legea pentru unificarea 

constituțională și administrativă a bisericii 

ortodoxe române, întocmită pe baza textului din 

Statul organic al mitropolitului Șaguna. Se 

stabilesc legile școlare pentru învățământul 

primar și normal (1924), legea învățământului 

particular (1925), legea învățământului secundar 

(1928). Această ultimă lege, între 1928-1935 va 

fi supusă unor îndelungi transformări și 

experiențe,care însă n-au contribuit în totalitate la 

progresul învățământului. La cele patru 

universități din București, Iași, Cluj și Cernăuți, 

precum și la Academiile de Teologie, de Comerț, 

de Agricultură, Școala de Poduri și Șosele din 

București, dar și la Politehnica din Timișoara, a 

început o adevărată avalanșă de studenți. A fost 

ca o izbucnire vulcanică pentru dorința de a 

învăța.  

Se înființează un Minister al Sănătății (1923), un 

Institut de igienă și Casa Sănătății (ambele în 

1927). Ca rezultat al reformei agrare, se produc 

schimbări importante în situația economico-

financiară a țării, care nu întotdeauna au 

contribuit la progresul vieții industriale și 

comerciale, mai ales că majoritatea erau în mâna 

unor elemente străine și, nu de puține ori, 

dușmănoase intereselor dezvoltării țării. Ca 

urmare se desprinde necesitatea înlocuirii 

elementelor străine primejdioase cu elemente 

capabile și de încredere. Se constată astfel, chiar 

de către străini, că „muncitorii români sunt 

nepretențioși și ca atare ușor pot fi împăcați”, 

dovedindu-se harnici și de încredere.  

În privința vieții sociale, România s-a dovedit a fi 

un stat democratic în adevăratul sens al 

cuvântului și nimeni nu va putea fi împiedicat 

pentru a progresa până la cele mai înalte trepte 

ale ierarhiei social-politice, indiferent de 

originea sa umilă. Doar oligarhia bancară și-a 

însușit în primul deceniu după război o serie de 

privilegii care nu întotdeauna erau meritate (la fel 

ca în zilele noastre), dar din toamna anului 1931 

băncile încep să intre în declin.  

Iată cum, prin diferite acțiuni, societatea româ-

nească nu mai îngăduie aristocrația din 

moștenire familială și nu mai acceptă 

ascensiunea spre putere numai prin puterea 

banului. Este permisă numai aristocrația 

meritului, a talentului și a vredniciei personale.  

Frumoase și demne aspirații, căci astfel această 

nouă aristocrație va crea cu timpul tradiții de 

viață socială și culturală, care vor deschide calea 

spre înaintarea celor mai vrednice elemente, care 

vor putea să se ridice prin calități superioare, din 

sânul poporului, ca dintr-un izvor nesecat, 

contribuind astfel cu puterile lor proaspete la 

avântul societății românești.   

În  multe privințe perioada interbelică a  fost 

benefică și a contribuit la dezvoltarea economico-

socială și culturală a acestui popor atât de greu 

încercat de-a lungul istoriei sale zbuciumate. Din 

păcate, norii întunecați și amenințători ai celui 

de-al doilea război mondial au oprit brutal viața 

și activitatea înfloritoare ce se desfășura pe 

pământul României întregite. N-am avut de ales 

căci din nou am fost la cheremul marilor puteri ce 

se înfruntau la intersecția drumurilor de interese 

meschine... După încheierea războiului am fost 

vitregiți prin pierderea unor teritorii străbune, 

prin plata despăgubirilor de război și prin 

menținerea în spatele cortinei care despărțea 

două lumi...  

Cu însuflețire și speranță s-a început recon-

strucția țării și vindecarea rănilor adânci 

provocate de un război pe care nu l-am vrut. Din 

păcate, lumina amăgitoare de la răsărit ne-a fost 

fatală și a trebuit       s-o îndurăm fără speranță 

aproape o jumătate de secol, timp în care alte 

popoare s-au putut redresa economic și dezvolta 

liber...  

Dar iată că se-nvârte roata, căci în decembrie 

1989 s-a produs descătușarea și cu toții speram 

că s-a terminat cu frica, cu închisoarea, cu 

îngrădirea libertăților, cu foamea și cu frigul... 

Așa părea, căci noi cei mulți, toleranți și creduli, 

speram că nu vom mai fi amăgiți, mințiți și 

înșelați. Ni se promitea că vom face cu toții un 

front comun pentru salvarea națională, că nu  

vom mai tremura, că nu vom mai suferi de 

foame, etc., etc. Ce cruntă dezamăgire după 19 

ani, căci așa cum spunea puțin-cunoscutul poet 

pașoptist Grigorie Serrurie în a sa poezie „N-ai 

monedă? Nu ești om”, astăzi este actuală și se 

aplică întocmai:  

„Așadar acela care vrea s-aibă nume,  

Noroc, credit, rude, amici buni în lume,  

Și ca să devie la toate isteț,  

Silească-se numai, să se-mbogățească  
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Prin orice mijloace și cu orice preț.  

  

Să n-aibă rușine, nici să-i fie frică  

De nu știe carte nici cât o pisică,  

De e prost ca gâsca și neomenos,  

Fiindcă moneda îl împodobește   

Cu învățătură și cu simț vârtos,  

 

El iese din crime curat ca o floare;  

Pentru dânsul legea se calcă-n picioare,  

El în tribunaluri e judecător  

Și-n administrație face ce voiește;  

El e și-n Biserici sever dictator.”  

       Să sperăm totuși, că acum, în anul aniversării 

a 90 de ani de la unirea tuturor românilor și al 

alegerilor parlamentare, să putem redresa panta 

descendentă, iar popoarele Uniunii Europene să 

constate măreția acestui popor din care facem 

parte cu toții și să-l contrazicem pe Grigore 

Alexandrescu în melancolia sa, arătată în aceeași 

poezie, „Anul 1840”, când zice:  

„Dar aș vrea să văz ziua pământului vestită  

Și să respir un aer mai liber, mai curat;  

Să pierz ideea tristă de veacuri întărită,   

Că lumea, moștenire despoților s-a dat!”  

 

 

BEN TODICĂ (Australia) 

 

  
 

DICTATURA BABELOR 

(Băbești dar Adevărate) 

  

       Sfarmă-Piatră și Strâmbă-Lemne sunt eroii 

unui trecut civilizat, adică cu bun simț. Faptul că 

albii din America se simt vinovați de exploatarea 

negrilor i-a dus cu imaginația până acolo încât să 

creeze și robotul viitorului, adică Inteligența 

Artificială, care la rându-i să-l exploateze și pe el 

și, în ăst fel să scape de simțul vinovației. Dar 

Dumnezeu nu lucrează așa. 

Așa începe povestea noastră, povestea 

algoritmului babelor, care noaptea puneau oul de 

găina neagră subțioară ca să-l clocească, din care, 

se spune că ieșea un mic diavol (algoritm) pe care 

îl punea la muncă. Însă, atenție! Dacă nu știi să-l 

ții în frâu, acest diavol se va întoarce spre tine și 

te va prelucra. 

Babele au învățat încet algoritmii să extragă 

valoarea din noi de parcă am fi fost expres făcuți 

pentru a fi mulși. Adevărata noastră valoare și 

destin nu o mai cunoaștem. Cine suntem? De ce 

sunt aici? Care e scopul vieții? Sunt întrebări de 

care am uitat, fiind orbiți de materialism. E din ce 

în ce mai greu să fii suflet divin. Om. 

Noi nu ajutăm societatea/umanitatea să se 

descopere, să progreseze, să se lumineze pentru 

că suntem dresați prin algoritmi după profit 

permanent pentru patron. Patronul ar trebui să fie 

națiunea/specia umană. O conștiință 

națională/planetară lipsește cu desăvârșire, lucru 

care va duce la înăbușirea existenței emoționale. 

La dispariția iubirii și a visului. Omul bolnav de 

orgoliu și control personal prin posesie și lăcomie 

nu va fi de acord niciodată cu această eliberare, și 

așa a fost inventat internetul și micuțul diavol 

algoritmul. SĂTĂNEL CARE ÎȘI BAGĂ 

CODIȚA PRIN TOATE OALELE. 

Prădătorul s-a grăbit să facă filme cu roboți ca să-

și ascundă planul meschin de exploatare al 

omului de către om. Dăm acum vina pe roboți, 

precum că ei sunt RĂUL NECONTROLAT. 

Elitele vor reconstrui viața și noul om pe pământ. 

Până acum a fost o preselecție naturală a omului, 

de aici încolo va fi una dirijată și controlată de 

dictatori. Era vieții anorganice. Cum o vor regla 

ei oare? 

Omul va deveni instrumentul muzical la care va 

cânta politicianul. S-a ajuns la concluzia că 

Nostalgia nu este o cale bună de a rândui 

omenirea. În această lume nimic nu e permanent. 

Evoluția și progresul încetează odată cu unirea 

oamenilor, cu globalizarea ei în ordine și 

stabilitate. 

Noi, ca specie umană nu vom fi în stare să 

rezolvam toate problemele vieții, ci doar să 

contribuim la continuarea/rezolvarea lor. 

Problema vine din interiorul nostru. Toată viața 

luptăm să ne apărăm imaginea/reputația pe care 

ne-am creat-o încă din copilărie fără să realizăm 

că îi facem pe cei din jur să sufere. Aceasta este 

tragedia omului pe pământ. Pierderea legăturii cu 

realitatea a ceea ce suntem de fapt: (vezi 

Spinoza) trădători, eroi, criminali. 

Care e viitorul nostru atunci? Economia viitorului 

va consta în industrializarea trupului și a minții 
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omului, nu textile, mâncare sau mașini etc., ci 

trup, minte și creier. Cine decide? Cei care 

controlează datele și informațiile. Cel mai 

important activ din ziua de azi. 

În trecut pământul era cel activ, apoi mașinăriile, 

capitaliștii și proletarii și în viitor se va împărți în 

specii. Dacă ne amintim cum țipau capitaliștii că 

America este țara visului omului harnic, muncești 

și-ți cumperi pământ și casă, mașină etc. fără ca 

proletarul să realizeze că de fapt a fost țara de vis 

a bancherului, a exploatatorului care te lega la gât 

cu un împrumut bancar pe viață. Nu puteai să te 

mai revolți de frică să nu le pierzi. Botnița pe 

gură. 

În următoarea sută de ani vom realiza că virușii 

de azi sunt algoritmii de mâine care ne vor 

controla și condiționa existența. Infotecul se va 

uni cu Biotecul, comunicarea cu omul și între 

oameni va fi digitală. Nu vom mai vorbi, scrie și 

citi. Ura! Bucuria chiulăilor! Omul va fi controlat 

prin citirea schimbărilor biochimice din corp. 

Dacă nu-ți va plăcea de șef, el o va citi pe 

calculator și te va scurtcircuita. Cu o boală de 

inima sau picior blocat. Calculatoarele vor ajunge 

să ne cunoască mai bine decât noi și în cazul în 

care vom fi indispensabili, ne vor feri de boli 

înainte ca ele să apară. Calculatorul va putea să 

spună mai bine decât tine dacă ești bărbat sau 

femeie și, ca urmare te va opera gratuit. A doua 

zi te vei trezi fetiță sau băiețel. Așa va apărea 

DICTATURA TOTALĂ. 

Atunci, ca să continui cu povestea noastră 

mitologică a eroilor basmelor noastre românești, 

pot fi convins că au fost adevărați nu numai 

Sfarmă-Piatră și Strâmbă-Lemne, dar și legenda 

maramureșenilor noștri că într-adevăr se trag din 

fiii lui Uranus şi ai Terrei din mitologia greacă, 

din Roza-Rozalina, fiica gigantului Ciungălău de 

pe Iza care s-a căsătorit cu unul din localnici. 

După rugăciuni de zile și nopți, Dumnezeu i-a 

ascultat dorința, devenind femeie obișnuită. 

Văzând minunea, tatăl fetei a împietrit și avem ca 

dovadă stânca numită „dealul Gogasa”.  

 

SCHIMBAREA GENETICĂ E ADEVĂRATĂ. 

Viitorul omului e tot atât de mitologic precum 

trecutul basmelor sale. Deci, dacă lăsăm 

algoritmul să se întindă prea tare (cum zicea 

baba, dacă nu-l ținem pe drăcușor sub control) 

toate legendele se prăbușesc și cu ele întreaga 

omenire. 

Cristian Petru BĂLAN 

 

BIBLIA, VOCEA CERULUI,  

VOCEA LUI DUMNEZEU 

(O esență semi-schițată depre importanța Bibliei) 

        

       Din momentul în care, din cele mai adânci 

vremuri, sa spus că Universul este un spațiu 

infinit, iar mai târziu, că este o creație a 

Eternității, plin cu o multitudine incomensurabilă 

de astre, un spațiu impresionant căruia noi, când 

îl privim, îi zicem simplu Cer, din momentul 

când oamenii au început să scrie, au avut surpriză 

să descopere, de-a lungul timpului, că acest cer 

aparent tăcut, a început și el să vorbească, într-un 

fel aparte, nu numai prin tunete ci și prin 

gândurile oamenilor, gândurile transformate în 

cuvinte admirative, pline de laudă la frumuseții 

cerului. Aceste cuvinte, de-a lungul multor 

perioade, au început să fie scrise, apoi să se 

înmulțească, devenind tot mai bogat în înțelesuri 

și în străluciri sacralizante. Sosise deci momentul 

propice când Divinitatea eternă a decis să aleagă 

dintre oameni pe cei mai înțelepți pe care ia 

contact direct și ia inspirat să-i învețe pe semenii 

lor originea și tainele acelui cer care îi acoperă și 

îi uimea. Astfel, prin intermediul acestor aleși, nu 

exagerăm să spunem că, într-un fel, cerul a 

început să vorbească și să le descopere niște taine 

întru totul necesar. La timpul potrivit, aleșii 

Divinității s-au apucat să descrie cam tot ce 

vedeau și auzeau. Scrierile lor deveneau din ce în 

ce mai interesante, mai atractive și mai utile, 

învățându-i cum să trăiască respectându-se 

reciproc, cum să evolueze și să se 

supraviețuiască, ferindu-se de ură, de necinste, de 

răzbunare, de ucideri de războaie etc., accentul 

cel mai mare punându-se pe sentimentul de 

iubire. Apoi li sa explicat că toate aceste sfaturi 

bune vin din partea unui Creator al lumii și al 

Universului, numit Dumnezeu, care conduce totul 

ca un stăpân absolut și care locuiește în sus cer, 

arătând-se sub diverse forme numai celor ale de 

El să- I scrie poruncile. Toate sfaturile Lui au fost 

primite cu bucurie și supunere de autorii acelor 

scrieri ce se înmulțeau pe an ce trece, iar 

ansamblul număratelor pagini au fost adunate 

într-o carte sfântă, numită BIBLIA sau Cartea 

Cărților. (La început ea avea un alt nume.) iar 

ansamblul număratelor pagini au fost adunate 

într-o carte sfântă, numită BIBLIA sau Cartea 
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Cărților. (La început ea avea un alt nume.) iar 

ansamblul număratelor pagini au fost adunate 

într-o carte sfântă, numită BIBLIA sau Cartea 

Cărților. (La început ea avea un alt nume.) 

Se înțelege că preamăritul nostru Creator, după 

ce a creat rasa omenească, nu putea să-l tacă la 

infinit și, precum spuneam, din oamenii aleși de 

El, a ales, mai întâi un om înțelept, pe Moise, 

căruia ia înmânat cele zece porunci, apoi pe mai 

mulți alții cărora, direct sau indirect, le-a vorbit, 

explicându-le, pe cât puteau ei înțelege, 

spunându-le absolut tot ce trebuie să facă pentru 

a fi veșnic feriți într-un spațiu edenic și etern, 

dându-le reguli precise ce trebuie neapărat 

ascultate, dar și avertizări despre ce ar putea păși 

dacă nu le respect. Deocamdată ne interesează 

mai puțin care au criterii și motivare pentru care 

Dumnezeu a ales (poate nu chiar la întâmplare) o 

anumită limbă sau limbi în care Biblia a fost 

scrisă - și nici din ce cauzează a ales un anumit 

popor căruia să i se adreseze direct. 

Creatorul ia ales și ia inspirat pe toți care 

comentau criteriile religioase și sfaturile primite 

spre binele lor, avertizându-i în mod serios 

despre consecințele și implicațiile neplăcute în 

caz că le desconsideră. Surpriza nu a întârziat să 

se ivească atunci când una dintre cele mai 

inteligente ființe create, heruvimul Lucifer, 

profitând de puterile extraordinare primite, a 

profitat pe furiș de aceste însușiri imense, 

căpătând convingerea falsă că Îl va putea înlocui 

pe Creatorul său. Plin de gelozie și de îngâmfă, a 

încercat să-I ia locul și, împreună cu o treime din 

oștirile înțesute sa răsculat împotriva lui 

Dumnezeu care imediat la izgonit din Eden 

împreună cu slujitorii lui cu tot, luându-le 

puterile cu care am găsit pe primii. oameni creați, 

care și ei, fiind vinovați, au fost, de asemenea, 

alungați la rândul lor din Rai. Interesant este că 

niciun autor din cei 66 de scriitori ai Bibliei nu 

ne-a dat vreun amănunt nici despre alungarea lor 

din Paradis, nici despre felul cum a decurs 

conflictul dintre ființele alungate și prigonitorii 

lor divini trimiși să-i înlăture. Explicația este din 

cauză că Dumnezeu nu le-a comunicat și 

amănunte, probabil din cauză că Lucifer și oastea 

lui nu s-au lăsat ușor azvârliți afară și au rezistat 

printr-o adevărată bătălie în care, desigur, au fost 

definitiv învinși. Unii teologi sunt închiși această 

luptă că ar fi comparabilă cu scenele filmate în 

„Războiul stelelor” ... Ceea ce intrigă pe anumiți 

cercetători este de a lui Lucifer nu i sa anulat 

rangul angelic de heruvim și de ce demonii lui li 

sa permis în continuare să facă rău oamenilor și 

să-i înșele. Primii oameni alungați din Eden, 

Adam și Eva, au primit o povară grea numită 

„păcatul strămoșesc”, un blestem recuperabil 

însă, deoarece li sa oferit o șansă imensă de 

iertare printr-un experiment întru totul unic. 

Dumnezeu a recurs la o tactică de mare efect, 

întru totul original și de mare efect, dar extrem de 

dureroasă, și anume a ales varianta de a-Și 

întrupă sub formă de om o parte din 

Atotputernicia Sfintei Treimi. Materializarea 

acestei echivalează cu o autojertfă divină, pentru 

că acel Om, rupt din Dumnezeu, era Iisus Hristos. 

El a fost numit Fiul Creatorului, deși rămânea în 

continuare ca parte a Trinității. Experimentul, o 

premieră supranaturală absolută și perenă, a 

continuat cu momentul când Dumnezeu Tatăl și-a 

trimis pe Fiul Divin în lume, să predice omenirii 

regulile mântuirii prin care s-ar putea anula 

definitiv „păcatul strămoșesc”. Numai că, pentru 

a ajunge aici, Ca Mântuitor, Iisus a fost ajutat în 

misiunea Lui de o minunată elită de discipoli și 

evangheliști care i-au notat faptele, activitate și 

predicile, dându-ne amănunte frumos descrise 

despre viața Lui excepțională care a schimbat 

cursul omenirii. Fiul trebuia, așadar, să-și 

jertfească viața suferind umilințe și dureri căci 

numai prin ele se puteau șterge pentru totdeauna 

la spălarea păcatelor din toate generațiile 

omenești decise să accepte puterea divină.  

Discipolii Mântuitorului, care și-a luat voluntar 

asupra Lui toate păcatele noastre, au scris Noul 

Testament și astfel, adăugat la Pentateuhul scris 

în limba ebraică, au întregit BIBLIA care a 

devenit cartea cea mai cunoscută și cea mai citită 

din lume, tradusă în multe limbi, o operă genială, 

inegalabilă, o scriere desăvârșită a întregii 

omeniri. Chiar dacă și înainte de apariția Bibliei 

au mai existat scrieri cu sfaturi bune și frumoase, 

cu încercări sincere de purificare a sufletelor 

omenești prin recomandări de exerciții și 

concentrări spirituale, toate acestea erau simple 

încercări lăudabile dar cu totul insuficient, 

experiențe simple ale diverșilor autori cinstiți 

care își împărtășesc în paginile lor unele reușite 

spirituale de moment, dar perisabile, că toate, 

luate la un loc, nu puteau distruge nici pe departe 

valurile de răutăți omenești în creștere. Absolut 

niciuna din ele nu a putut echivala sau înlocui 
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vreodată imensa putere a Bibliei, a Vechiului și 

Noului Testament. În plus, toate prezicerile 

Bibliei de până acum cu fost cu amănunțime 

îndeplinesc, rămânând doar câteva de 

materializat în fapte și evenimente reale. 

Să nu bucurăm deci că sunt martorii desfășurării 

lor contemporane de netăgăduit, că asistăm zilnic 

la aceste mărețe schimbări finale care nu 

contrazic Biblia. Să considerăm aceste momente 

ca o mare binecuvântare istorică pentru noi toți. 

Unii o înțeleg, alți încă nu, dar o vor înțelege și ei 

în curând și atunci cu toții nu vom lămuri că 

Biblia este Vocea Cerului, Vocea lui Dumnezeu! 

 

 

 
 

Nicolae VASILE 

 

O sută de gânduri din pandemie 

(urmare din nr. anterioare) 

 

*Odată cu noul coronavirus, am trecut de la 

epoca macro la epoca micro. Astfel, am constatat 

cât de micro sunt politicienii noștri, specialiștii, 

oamenii bisericii, încât am ajuns să luăm lumină 

de la polițisti! 

*Au existat trei feluri de politicieni: cei care au 

sacrificat economia pentru a salva oamenii, cei 

care au sacrificat oamenii pentru a salva 

economia și cei care au sacrificat și oamenii, și 

economia pentru a se îmbogății. 

*Actuala ocultă mondială s-a format din 

îmbogațitii din războaiele lui Napoleon, din 

primul razboi mondial și din al doilea război 

mondial. Se va primeni echipa cu îmbogățiții din 

pandemia coronavirusului. 

*Într-un discurs ocazionat de începutul anului 

universitar, ținut de Bill Clinton ca președinte 

SUA, acesta a spus: trecutul a fost mecanic, 

prezentul este electric, viitorul va fi biologic. 

Abia acum am înțeles ce a vrut să zică! 

*Prietenul său, Bill Gates, i-a luat vorba din gură 

și s-a apucat de fapte, schimbându-și preocupările 

de la virușii electronici la cei biologici. Tot așa, 

abia acum am înteles de ce! 

*Cândva, văzând cum se aleg câștigătorii 

Festivalului Euroviziunii, Mădălin Voicu spunea 

că acesta a devenit un fel de Miss Piranda, fiecare 

o votează pe a lui fără nicio legătură cu valoarea. 

Sunt de acord cu el! 

Din păcate, cam așa a devenit situația și cu șefii 

organismelor mondiale pe diferite domenii. Cel 

putin, Organismul Mondial al Sănatății s-a 

descalificat total cu ocazia crizei coronavirusului 

prin recomandările ilogice și contradictorii pe 

care le-a dat. 

*Conform legislației internaționale în domeniul 

inovarii, descoperirile, adică ceva existent 

natural, descoperit la un moment dat de o minte 

luminată, nu se brevetează, pentru a nu se crea 

drepturi patrimoniale asupra ceva dat de 

Dumnezeu. Organismul Mondial al Sănătății se 

chinuie să ne convingă de proveniența naturală a 

ultimilor viruși, care au produs atâtea victime, dar 

aceștia au fost brevetați de diverse entități 

știintifice care i-au creat și care chiar se laudă cu 

acesta. 

*Suntem într-un bal mascat mondial în care toți 

umblă cu mănuși. Condiții optime de făcut toate 

grozăviile pământului, nu lași amprente și nici nu 

ți se vede fața! 

*Frenezia de azi a producerii de măști, care, pe 

lângă rolul lor de protecție medicală, va și 

revigora economia națională, seamănă cu cea a 

vatei de zahăr din perioada de după evenimentele 

din decembrie 1989. 

*Obligați să stăm acasă, izolați la domiciliu din 

cauza pandemiei, am constatat că pedeapsa prin 

muncă, o formă existentă oficial pe vremea 

comunismului, era un nonsens. Munca este o 

adevarată distracție față de statul acasă! 

*Mă întreba un prieten, realizatorul unei 

publicații depre elitele tinere, dacă am vreun 

mesaj pentru acestea. Principalul sfat pe care-l 

pot da superperformerilor liceelor și facultăților, 
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este să fie pregătiți pentru a trăi realitatea crudă, 

și anume, că elitele tinere nu devin totdeauna și 

elite bătrâne. Viața este mult mai complicată!... 

În timpul vieții unui om, soarta aruncă de mai 

multe ori zarurile! 

*S-au aruncat zarurile la Unirea Țării Românești 

cu Moldova. Câte elite tinere din ambele părți nu 

au mai ocupat aceeași pozitie după amestecare? 

Istoria consemnează multe reașezări de poziții 

dominante făcute doar din rațiuni de eficientizare 

a funcționării noului stat rezultat, decât după 

valoare. Situația a creat premizele inspiraționale 

ale scrierilor lui Eminescu, Caragiale, Maiorescu 

etc. 

*Atunci, instrumentul internațional al 

schimbărilor a fost Revoluția de la 1848, unirea 

țărilor române fiind o consecință politică, mai 

târzie, dar consecința socială imediată a fost o 

holeră: „... a venit în vara ceea, pe la august, și 

cinstita holeră de la ’48 și a început a secera prin 

Humulești, în dreapta și în stânga, de se auzea 

numai chiu și vai în toate părțiile [...] peste 

noapte a dat și holera peste mine și m-a frământat 

și m-a zgârcit cârcei; și-mi ardea sufletu-n mine 

de sete. [...] Doftorii satului, moș Vasile Țandură 

și un altul [...] mi-au tras o frecătură bună cu oțet 

de leuștean...au întins hoștinele (ceară de albine) 

fierbincioare pe o pânzătură și m-au înfășat cu ele 

peste tot ca pe un copil [...] până ce am adormit 

mort, și de-abia a doua zi pe la toacă m-am trezit 

sănătos ca toți sănătoșii. Vorba ceea: lucrul rău 

nu piere cu una cu două”. (Ion Creangă) 

*Urmatoarea aruncare de zaruri a fost tot dublă și 

a constat în: primul război mondial și Unirea 

României cu Transilvania, una internațională, 

cealaltă, națională. Și ce zaruri!... Cine este 

curios să afle detalii să citească scrierile lui 

Cioran din acea perioadă, cartea Nu a lui Eugen 

Ionescu, jurnalul lui Mihail Sebastian etc. 

*La fel, a existat un instrument internațional, 

războiul, și o consecință politică, întregirea 

României, dar și una socială, epidemia de tifos și 

gripă. Când patrioții români din Transilvania 

umblau din casă-n casă pentru a chema lumea la 

Marea Adunare de la Blaj, era pe timp de 

epidemie, riscându-și viața pentru idealul unirii. 

Dar au făcut-o! 

*Al doilea război mondial și venirea 

comunismului, reprezintă o altă dublă aruncare 

de zaruri, la fel, internațională și națională. Ce-o 

fi fost în sufletul elitelor interbelice, când valori 

incontestabile au ajuns să fie subordonate unor 

indivizi cu mari probleme la scris și citit? 

*Deja s-a creat uzanța unor duble aruncări de 

zaruri. Iar au venit la pachet: dispariția, măcar 

formală, a comunismului și revoluția română din 

1989, și aceasta cam formală, la fel una 

internațională și cealaltă natională. Alte motive 

de tulburare a scării valorilor și perturbare a 

carierelor elitelor tinere de la vremea respectivă.  

Măcar s-a spulberat mitul operelor de sertar, al 

celor neputincioși din epoca de aur, constatându-

se înexistența lor.  

*Și a venit pandemia de coronavirus!... După 

câteva încercări nereușite, gata, a avut loc! Să fie 

aceasta o aruncare de zaruri biblică, adică cu 

schimbarea  culorii nației care conduce lumea, 

acel sfârșit de lume preconizat de cele divine??? 

*Nu este precedată de niciun instrument 

internațional notoriu. Să fie chiar ea instrumentul, 

urmând să asteptăm consecințele??? 

*Să așteptăm replica internă, care ne-a obișnuit 

să apară la precedentele aruncări de zaruri!!!  

V-ați întrebat ce s-ar fi putut  întâmpla dacă 

cutumele parlamentare ar fi permis aprobarea 

tacită la ambele camere ale Parlamentului 

României? S-ar fi dat vina pe coronavirus! Pentru 

evoluția viitoare, lăsăm o poziție liberă în această 

carte, presupunând că până la cartea următoare, 

vor avea loc replici interne și internaționale. 

Doamne păzește-ne de noi înșine! 

Extrase din vol. Hectomeronul Coronavirus. O 

sută de gânduri din pandemie, autor Nicolae 

VASILE, Editura Favorit, Bucureşti, 2020 

 

 

 

Nicolae VASILE 

Și s-a dus dl. Ion C. ȘTEFAN!...  

 

 
 Un om profund, înțeles de unii, neînțeles 

de alții, un luptător pe tărâmul iubirii, un iubitor 
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al iubirii mai mult decât al femeii, ca mai toți 

artiștii.  

 A fost un scriitor care a trăit atât 

vremurile literare de dinainte de 1989, cu cărți 

foarte puține, tiraje mari și popularitate deosebită 

a scriitorilor, cât și pe cele de după, cu cărți 

multe, tiraje de o sută de exemplare și batjocură 

față de tot ce este artă, inclusiv literatura.  

 L-am cunoscut la Cenaclul Destine, 

condus de dl. Victor Gh. STAN, unde era asaltat 

de toți cei care scoseseră noi volume pentru a le 

face recenzii și i-am auzit reacția „Măi copii, nu 

am timp să le citesc pe toate, mai am și eu și 

altceva de făcut, știți că eu nu scriu despre o 

carte decât după ce am citit-o și am înțeles-o 

foarte bine! Asta îmi ia mult timp.” Apucasem să-

i dau noua mea carte Universul ciclic, înainte de 

a-i auzi remarca de mai sus, că altfel nu aș mai fi 

îndraznit. O perioadă nu ne-am mai văzut, eu 

n-am mai fost la Cenaclul Destine, iar dânsul nu 

venea la Cenaclul Literar ing. Ne-am întâlnit cu o 

altă ocazie, când a venit la mine și mi-a zis: „Măi 

băiete, mi-a plăcut mult cartea pe care mi-ai dat-

o! Un amestec de poezie cu filozofie cum n-am 

mai citit! Am și făcut o recenzie pe care am 

trimis-o la Revista „Litere” de la Târgoviște. Am 

urmărit și altele pe care le-ai publicat și cred că 

ar trebui să te numești Nae Vasile, nu Nicolae 

Vasile, că așa a făcut și Nae Ionescu când a 

văzut că lumea trata ca banal numele său real de 

Nicolae Ionescu!” Am prins curaj și i-am dat 

noul meu roman Dominoul iubirii, care tocmai 

apăruse.  

 De atunci, a început să vină regulat la 

Cenaclul Literar ing, unde am intrat într-o relație 

foarte apropiată. La una dintre discuțiile 

ulterioare mi-a spus: „Am citit romanul tău. Mi-a 

plăcut foarte mult cum ai construit povestea de 

iubire, sunt chiar puțin invidios, dar am o 

propunere. Scrie o variantă cu un sfârșit fericit și 

ți-o public la editura mea Arefeana! S-a dus 

perioada romanelor tragice și chiar eu m-am 

săturat de atâtea cazuri nefericite.” Așa a apărut 

romanul Dominoul iubirii.Raiul, care a fost și 

începutul colaborării noastre editoriale. 

 Au urmat, tot la Editura Arefeana, 

volumele Românul ciclic (proză scurtă), Clubul 

(eseu), Începutul Cercului (poezie) și Zâna și 

viața (roman de dragoste), ultimul stârnindu-i iar 

apetitul de discuții pe tema iubirii, în urma cărora 

i-am citit volumele Întâlnirea de la muzeu și 

Umbra dintre noi, care mi-au plăcut foarte mult. 

Am scris și o recenzie comună, foarte 

cuprinzătoare, preluată în volumul meu Citadela 

perpetuă și publicată în Revista „Rotonda 

Valahă”. 

 După citirea acestor două cărți am înțeles 

mai bine esența vieții lui. A fost trăitorul unei 

mari iubiri neîmplinite. Atunci am înțles și de ce 

mi-a făcut sugestia referitoare la sfârșitul fericit 

al romanului meu, dar și de ce îi făcea plăcere să 

vină la cenaclul nostru. Era interesat să 

înțeleagă modul de gândire al scriitorilor, mai 

ales al poeților, care aveau și o pregatire în 

domeniul științelor realiste, cum era și cea care a 

fost pasiunea vieții sale. Așa se explică și relațiile 

sale literare cu matematicienii, academicieni, 

Solomon Marcus și Gheorghe Paun, la care se și 

referă în romanele sale.  

Dumnezeu să-l odihnească în pace!  

 

 
 

Nicolae VASILE, 29 aprilie 2021 

 

 

 

Marin Voican-GHIOROIU 

 

Im memoriam: CONSTANTIN ARVINTE 

 

  
       Maestrul Constantin Arvinte, dirijor, 

orchestrator și folclorist..., cu o impresionantă 

activitate de creație, care cuprinde peste 5.000 de 

lucrări: folclorice, muzică de scenă pentru 

ansambluri artistice, muzică simfonică, cantate, 

poeme coral-simfonice, imnuri, muzică de cor, 
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muzică pentru fanfară, lieduri, romanțe, cântece 

și dansuri, etc. născut în 21 Mai 1926, Comuna 

Voinești, jud. Iași, în noaptea de 30 Aprilie 2021 

s-a înălțat spre ceruri. Bunul Dumnezeu să-l 

primească în Raiul Muzical și cor de îngeri să-i 

cânte „Veșnica ta pomenire!” 

Mamă Țară,-mbracă 

Strai regal cernit… 

Fiul tău îți pleacă 

Spre Raiul sfințit. 

 

Plângă-l munții ‘nalți, 

Codrii și izvoare… 

Românii lui frați 

Și marea cea mare. 

 

CĂRȚI PUBLICATE 

- TUDOR VLADIMIRESCU „Poem vocal-

simfonic” 

- BRÂNCȘIANA „Poem vocal-simfonic” 

- DOAMNE, ȚIE-ȚI MULȚUMIM 

- FRATE DRAG, ARDEAL IUBIT 

- FĂRCĂȘANA „Poem vocal-simfonic” 

- EROILOR LEGENDARI AI NEAMULUI, 

PRINOS DE RECUNOȘTINȚĂ 

- COLINDE ROMÂNEȘTI 

- TU, ROMANȚĂ-NCÂNTĂTOARE 

- CANTATA UNIRII „Poem vocal-simfonic” 

- FOLCLOR MUZICAL DIN TRANSILVANIA 

- CAIET „FOLCLOR MUZICAL DIN 

DOBROGEA”  

CONSTANTIN ARVINTE (n. 21 mai 1926, 

comuna Voinești, județul Iași) este un 

compozitor, dirijor și folclorist român de mare 

prestigiu. 

Între anii 1933-1937 face cursul primar în 

comuna natală, după care urmează între 1937-

1945, Școala Normală „Vasile Lupu” din Iași, 

unde își dezvoltă aptitudinile muzicale cu 

profesorii: Constantin Baciu - teorie și solfegiu, 

muzică vocală și corală și Rudolf Podlowski- 

vioară, flaut, trompetă, orchestră și fanfară. 

Între anii 1945-1949 urmează: Conservatorul de 

Muzică și Artă Dramatică „George Enescu” din 

Iași, unde îi are ca profesori pe: Constantin 

Georgescu - armonie, contrapunct și fugă; 

Constantin Constantinescu - teorie și solfegiu; 

Antonin Ciolan și Emanuel Elenescu - dirijat: cor 

și orchestră; Achim Stoia - folclor; George Pascu 

- istoria muzicii, estetică și forme muzicale; 

Robert Steckelman - instrumentație și 

orchestrație; Jenny Itzicovici - pian și Elena 

Urma - canto. 

Imediat, urmează în 1950 Școala militară de 

muzică-dirijor de fanfară, iar între anii 1954-1957 

face studii de perfecționare în domeniul 

compoziției cu: Zeno Vancea - polifonie modală 

și Constantin Bugeanu - forme muzicale, 

instrumentație și orchestrație și Dimitrie Cuclin - 

compoziție și estetică muzicală. În 1973-1974 

frecventează ultimul an la Universitatea de 

Muzică București, studiind cu profesorul Iosif 

Csire și își susține examenul de diplomă cu teza: 

Folclorul muzical românesc în creația cultă 

(corală) și în spectacolul scenic (ansambluri 

profesioniste de folclor) - conducător științific 

Lazăr Octavian Cosma. 

- 1946-1949: dirijor al corului mixt al Căminului 

Cultural „Învățător C. Vasilescu” din comuna 

Voinești, județul Iași; 

- 1949-1950: corist și dirijor de cor Ia Ansamblul 

MAI din București; 

- 1957-1960: secretar muzical, folclorist 

orchestrator la Ansamblul „Ciocârlia” al MAI 

(orchestra populară); 

- 1960-1965: inspector în cadrul Direcției 

Muzicii din Ministerul Culturii; 

- 1965-1968: secretar muzical la Ansamblul 

„Ciocârlia”; 

- 1976-1979: folclorist în cadrul Institutului de 

Etnografie și Folclor, București; 

- 1979-1984: a revenit ca dirijor al formației 

artistice „Ciocârlia”. 

De-a lungul carierei sale s-a bucurat de sprijin 

profesional din partea unor prestigioși maeștri, 

printre care: D.D. Botez, Mircea Chiriac, Viorel 

Doboș, Victor Giuleanu, Florin Comișel, Dinu 

Stelian, Victor Predescu și a colaborat cu 

muzicieni, dirijori, maeștri coregrafi și folcloriști, 

ca: Marin Constantinescu, Ionel Budișteanu, 

George Vancu, Iacob Ciortea, Eugen Gal, Floria 

Capsali, Gheorghe Popescu-Județ, Gheorghe 

Baciu, Iacob Lascu, Tamara Cap, Emilia Comișel 

și alții. 

 

MUZICĂ DE SCENĂ PENTRU 

ANSAMBLURI ARTISTICE 

- La bâlci (1956), fantezie muzical-coregrafică; 

- Obiceiuri de iarnă din Moldova (1960), fantezie 

coregrafică; 

- Dansul fetelor din Căpâlna (1961); 

- Fantezie coregrafică dobrogeană (1961); 
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- Sâmbra oșenească (1962), suită de dansuri 

populare; 

- Artizanat moldovenesc (1963), fantezie 

coregrafică; 

- Drăgaica (1964), tablou coregrafic; 

- De la Dorna până-n Vrancea (1967), spectacol 

muzical-coregrafic; 

- Rapsodia oltenească (1967); 

- Haiducii lui Bujor (1968), teatru folcloric 

moldovenesc, libretul de Constantin Cârjan; 

- Sărbătoarea liliacului (1968), suită coregrafică 

de jocuri populare oltenești; 

- Florile Bihorului (1969), suită coregrafică de 

dansuri populare ardelenești; 

- Trei mândruțe, româncuțe (1969), rapsodie 

coregrafică; 

- Ciuleandra (1969), scenă coregrafică; 

- Pe aripile rapsodiei (1970), spectacol de cântece 

și dansuri; 

- Legendă și dor (1971), spectacol muzical-

coregrafic; 

- Pe plaiurile Mioriței (1972), spectacol muzical-

coregraf ic; 

- Pe acest pământ (1975), muzică de scenă, 

libretul de Isidor Râpă și Iosif Capoceanu; 

- Primăvara pe Mara (1978), tablou coregrafic; 

- La popasul dorului (1979), spectacol muzical-

coregrafic; 

- Triptic coregrafic românesc (1983), spectacol 

muzical-coregrafic; 

- Cântă ciocârlie (1986), spectacol muzical-

coregrafic; 

- Nunta Zamfirei (1986), poem coregrafic. 

 

MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ 

- Balada lui Pintea Viteazul (1961), pentru solist, 

cor mixt și orchestră, versuri populare; 

- Cantata patriei (1964), pentru soliști, cor mixt și 

orchestră, versuri de Florin Raba; 

- Poem maramureșean (1965), pentru soliști, cor 

mixt și orchestră, versuri de Valentin Munteanu; 

- CANTATA UNIRII 

- BRÂNCUȘIANA 

- TUDOR VLADIMIRESCU (Poem coral-

simfonic la aniversarea a 200 de ani de la 

Revoluția din 1821) 

- FĂRCĂȘANA 

- REGELE FERDINAND 

- EROI LEGENDARI AI MARII UNIRI 1918 – 

2018 

- STEAGUL ROMÂNESC 

- Te cântăm, străvechi pământ (1969), poem-

cantată pentru soliști, cor mixt și orchestră, primă 

audiție, București, 31 iulie 1969, Ansamblul  

- - „Ciocârlia”, Constantin Arvinte; 

- Slavă, partidului lumină (1971), cantată, versuri 

de Mircea Block, primă audiție, Craiova, 9 mai 

1971, Filarmonică, Theodor Costin; 

- Balada unui popor viteaz (1978), pentru bariton, 

recitator, grup coral și orchestră, versuri de Angel 

Cârstea; 

- Balada omagială (1980), pentru soliști, grup 

coral și orchestră, versuri de Angel Cârstea; 

- Baladă despre Tudor Vladimirescu (1981), 

pentru soliști, grup coral și orchestră, versuri de 

Ioan Meițoiu; 

- Soarele libertății (1984), pentru tenor 

(mezzosoprană) și orchestră, versuri de Crișan 

Constantinescu; 

- E toată țara-n sărbătoare (1985), pentru altistă și 

orchestră, versuri de Nicolae Dragoș. 

 

MUZICĂ SIMFONICĂ 

- Simfonieta pentru orchestră de coarde (1960); 

- Suită simfonică (1961); 

- Joc din Oaș (1964), dans simfonic; 

- Doină și joc în stil românesc (1971), pentru 12 

viori; 

- Cântări străbune (1978), preludiu simfonic, 

primă audiție, Brăila, 1978, Orchestra „Lyra”, 

Nicu Teodorescu; 

- Fantezie concertantă românească (1983), pentru 

cvintet instrumental și orchestra primă audiție, 

Nijmegen (Olanda), 24 februarie 1984, Orchestra 

simfonică, Jan Cober; 

- Corăghiasca din Hârlău (1985), dans simfonic; 

- Coloana infinită (1985), piesă pentru orchestră 

simfonică; 

- suita sătmăreană (1986) pentru oboi și orchestră 

de coarde. 

 

MUZICĂ PENTRU FANFARĂ 

- Plaiuri românești (1981); 

- Sârba în căruță (1981), prelucrare. 

 

MUZICĂ DE CAMERĂ 

- Triptic românesc (1984), pentru sextet 

instrumental; 

- Cântări străbune (1985), suită pe teme de 

colinde pentru cvartet de coarde; 

- Melancolie (1986), pentru cvartet de coarde. 
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MUZICĂ CORALĂ 

- Sub flamura partidului (1959), cor mixt, versuri 

de Ion Socol, București, 1960; 

- Partid viteaz (1960), cor mixt, versuri de Ion 

Socol, în Tomegdalok (Massenlieder), București, 

1962; 

- Veghez (1961), pentru 3 voci egale, versuri de 

Nicolae Dumbravă, în De ziua ta, republică, 

București, 1962; 

- Poem coral pentru mineri (1962), pentru cor 

mixt, versuri de Florin Raba; 

- Hăulita oltenească (1966), pentru cor mixt și 

pian (orchestră populară), versuri populare; 

- Cununa spicelor (1966), pentru cor mixt și pian 

(orchestră populară), versuri populare; 

- Republică, izvor de frumuseți (1966), pentru cor 

mixt, versuri de Ioan Meițoiu; 

- În cetatea Sucevei (1968), pentru cor mixt și 

pian (orchestră), versuri de Mircea Block; 

- Ia-mi tăicuță, papucei (1968), pentru soprană, 

cor mixt și pian (orchestră populară), versuri 

populare; 

- Triptic maramureșean (1969), pentru cor mixt și 

percuție, versuri populare; 

- Odă eroilor țării (1972), poem coral pentru cor 

mixt a cappella; 

- În ceas de foc al marilor victorii (1973), poem 

coral pentru cor mixt a cappella, versuri de 

Nicolae Dolângă și Mihail Cosma;  

- Suntem tineri militari (1974), pentru cor 

bărbătesc și pian (orchestră), versuri de Ion 

Socol; 

- Țării șarje de oțel (1974), pentru cor mixt a 

cappella, versuri de Nicolae Nasta în Cântecul, 

prietenul nostru, București, 1984; 

- Spune inimioară (1975), pentru soprană și cor 

mixt; 

- Diptic maramureșean nr. 1 (1976), prelucrare de 

folclor pentru cor mixt, versuri populare, în 

Cântece pentru pionieri și școlari, București, 

1976; 

- Diptic maramureșean nr. 2 (1976), prelucrare de 

folclor pentru cor mixt, versuri populare; 

- Republică înnoitoare țară (1976), pentru cor 

mixt, versuri de Nicolae Nasta; 

- La Mărășești (1976), pentru cor mixt și pian, 

versuri de Ioan Meițoiu, în Flamura neatârnării, 

București, 1977; 

- Balada gornistului de la Plevna (1977), pentru 

bariton și pian (orchestră), versuri de Ioan 

Meițoiu; 

- Ciuta (1978), pentru 3 voci feminine, versuri 

populare; 

- În frumoasa Românie (1978), poem pentru cor 

mixt, versuri de Ioan Meițoiu; București, 1978; 

- Balada unui popor viteaz (1978), pentru solist, 

grup vocal și pian (orchestră), versuri de Angel 

Cârstea; 

- Frumoasă ești liberă, țară (1979), pentru cor 

mixt, versuri de Ioan Meițoiu, București, 1979; 

- Odă în metru antic (1979), pentru cor mixt, 

versuri de Mihai Eminescu; 

- Țara (1979), madrigal pentru cor mixt, versuri 

de Sergiu Adam, București, 1979; 

- Pe uitate cărărui (1980), pentru cor de femei, 

versuri de Sergiu Adam, București, 1979; 

- Hăulita oltenească (1980), prelucrare de folclor 

pentru cor de fete, versuri populare; 

- Dragu-mi-i veselia (1981), prelucrare de folclor 

pentru cor mixt, versuri populare; 

- Țara își făurește visul (1983), pentru cor mixt și 

pian (orchestră), versuri de Angel Cârstea, 

București, 1983; 

- La izvor de poartă albă (1983), pentru cor de 

femei, versuri de Ion Cozmei; 

- Când te cheamă țara (1984), pentru bariton, cor 

bărbătesc și pian (orchestră), versuri de Mircea 

Block, București, 1984; 

- Congresul Comuniștilor Români (1984), pentru 

cor mixt și pian (orchestră), versuri de Angel 

Cârstea, București, 1985; 

- Drum înalt (1985), pentru cor mixt a cappella, 

versuri de Teofil Bălaj; 

- Coborât-o, coborâtu’ (1985), prelucrare de 

folclor pentru cor bărbătesc, versuri populare; 

- Diptic buzoian (1986), prelucrare de folclor 

pentru cor de fete, vioară și pian, versuri 

populare; 

- Revedere (1986) madrigal pe versuri de Mihai 

Eminescu. 

CULEGERI DE FOLCLOR 

- Jocuri populare românești, București, 1959 (în 

colaborare cu Gh. Popescu-Județ); 

- Jocuri populare, din regiunea București, 

București, 1961 (în colaborare cu Gh. Popescu-

Județ); 

- Jocuri populare din regiunea Argeș, București, 

1963 (în colaborare cu Gh. Popescu-Județ); 

- Maramureș, viață nouă, Baia Mare, 1965 (în 

colaborare cu Isidor Râpă); - Jocuri populare din 

regiunea Dobrogea, Constanța, 1967 (în 

colaborare cu Gh. Popescu-Județ); 
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- Ceteră, lemnul de dor. Melodii instrumentale, 

Baia Mare, 1968 (în colaborare cu Isidor Râpă); 

- Câtu-i Maramureșu’, Baia Mare, 1971 (în 

colaborare cu Isidor Râpă). 

 

PREMII ȘI DISTINCȚII 

Prin Decretul nr. 1122 din 19 decembrie 1967 al 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, artistului Constantin Arvinte i s-a 

acordat Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a 

„pentru merite deosebite și îndelungată activitate 

artistică”.[1] 

- 1976 - Premiul II (ex-aequo) la Concursul 

Internațional de Cânt Coral Tours, Franța; 

- 1996 - Premiul pentru întreaga activitate 

artistică a interpreților acordat de Fundația 

„Mihail Jora”; 

- 1997 - Mențiune excepțională pentru creație 

corală, Festivalul de creație și interpretare 

religioasă; Dumnezeu să-l odihnească!  

 

 

 

Pr. stavr. Radu BOTIŞ 

  

Moartea şi Învierea Domnului 
            Toate cele patru Evanghelii sunt 

asemănătoare în afirmaţia că Iisus a murit într-o 

zi de vineri, ziua pregătirii sabatului (Matei 27, 

62; Marcu 15, 42; Luca 23, 54; Ioan 19, 31). 

            Despre semnificaţia pe care o dă morţii 

Sale, Iisus vorbeşte când se află pentru ultima 

oară cu cei doisprezece, la Cina care a avut loc 

într-o casă din Ierusalim, proprietatea unei 

cunoştinţe a lui Iisus. El concentrează în ultima 

cină toată viaţa Sa. Cina cea de taină s-a 

desfăşurat în cadrul unei cine pascale. Cina cea 

de taină a avut loc în Joia Mare, către 

seară. Aceasta a fost o cină pascală, dar nu în 

sensul că Mântuitorul ar fi celebrat cu ucenicii 

Săi paştile iudaic, care începea de fapt în seara 

zilei următoare, ci în sensul că El a instituit un 

nou Paşti, adică Taina Sfintei Euharistii, care 

avea să fie pentru Biserică o permanentă 

actualizare a jertfei adevăratului Miel pascal[1]. 

            Patimile desemnează ultima perioadă din 

viaţa lui Iisus, intervalul cuprins între momentul 

arestării Sale în grădina Gehtimani şi cel al 

înmormântării într-o altă grădină, lângă Golgota. 

Itinerariul urmat de Iisus îl poartă succesiv la 

casa lui Anna, a lui Caiafa, la pretoriul lui Pilat, 

palatul lui Antipa şi în sfârşit, de la pretoriu la 

Golgota sau „locul Căpăţânii”, dealul execuţiilor 

lângă care este mormântul.  

            La romani existau trei tipuri de pedepse 

capitale şi anume: decapitarea,     arderea şi 

crucificarea prin care a fost ucis şi Mântuitorul 

Iisus Hristos. De obicei pedepsele capitale erau 

precedate de flagelare. Biciuirea însoţea 

crucificarea. Flagelarea, obişnuită într-o 

condamnare la crucificare, a fost aplicată lui Iisus 

în urma hotărârii lui Pilat. Pedeapsa era atât de 

brutală, că mulţi condamnaţi nu rezistau şi 

mureau în timpul biciuirii. 

            După încheierea flagelării, lui Iisus i-au 

fost puse haine, după care porneşte spre Golgota. 

Iisus străbate drumul până la Golgota purtând 

crucea în spate. La sosirea pe Golgota, soldaţii 

execută sentinţa. Deşi Evanghelia după Marcu 

(15, 25) situează ora crucificării la ceasul al 

treilea, Evanghelia după Ioan relatează că Pilat ar 

fi pronunţat sentinţa cam la al şaselea ceas, iar 

răstignirea ar fi avut loc înainte de unu după 

amiază. De fapt, acesta este momentul în care 

cele trei Evanghelii sinoptice situează începutul 

unui fenomen extraordinar, întuneric, care 

însoţeşte agonia lui Iisus şi care se prelungeşte 

până la trei după amiază, ora morţii. Deasupra 

capului, pe cruce, este pusă o tăbliţă care conţine 

nucleul acuzaţiei şi sentinţei, cu expresia „regele 

iudeilor”. Scena răstignirii este dată de cele patru 

Evanghelii, că Iisus este aşezat între doi bărbaţi 

răstigniţi şi ei [2]. 

            Evanghelia lui Luca menţionează un 

răspuns al lui Iisus la răstignirea Lui. E vorba de 

o scurtă rugăciune în care cere ca aceia care-L 

crucifică să fie iertaţi: „Părinte iartă-le lor, că nu 

ştiu ce fac” (Luca 23, 34). Agonia lui Iisus a fost 

destul de scurtă, încât Pilat a fost surprins (Marcu 

15, 44). 

            După cel puţin doua ore de la răstignire, 

Iisus moare pe cruce, pe la aproximativ ora trei 

după-masa. Evanghelia după Marcu (15, 37) şi 

cea după Ioan (27, 50), relatează moartea lui Iisus 

însoţită de „un strigăt mare” scos de Iisus, care ar 

fi urmat imediat încercării de a-i da oţet. Ioan 

(19, 30) situează moartea după acelaşi episod, 

deşi aici se spune explicit că Iisus a luat băutura 

şi rosteşte, înainte de a muri, fraza: „Săvârşitu-s-

a”. Apoi „plecându-şi capul, şi-a dat duhul”. 

Potrivit Evangheliei lui Ioan, plecarea capului de 

către Iisus nu înseamnă că rămâne inconştient, ci 
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că, murind, se adresează celor apropiaţi Lui care 

sunt jos, lângă cruce, dăruindu-le Duhul Sfânt. 

Conform Evangheliei lui Luca, ultima frază a lui 

Iisus este o rugăciune de încredere în Dumnezeu: 

„Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu” 

(Luca 23, 46). 

            Moartea lui Iisus este una reală, fizică, 

venită după o lungă succesiune de injurii, 

umilinţe şi chinuri, începute odată cu arestarea la 

Gehtimani în noaptea de joi spre vineri, 

culminând cu răstignirea, pe Golgota. În cele din 

urmă, cu trupul şi duhul distruse de ostilitatea 

umană şi de tăcerea divină, Iisus moare. 

            De obicei, la romani, agonia crucificării 

se prelungeşte ore, poate chiar zile. După moarte, 

cadavrele erau lăsate în voia vulturilor şi a 

păsărilor. Paznicii aveau grijă ca nici rudele, nici 

prietenii, să nu vină să le ia de pe cruce trupul, 

lăsând trupurile neînmormântate, condamnaţilor 

le era interzisă înmormântarea. 

            Sensibilitatea iudaică nu tolera ca cei 

executaţi să nu fie înmormântaţi în chiar ziua 

morţii. Această justificare reiese din Deuteronom 

21, 22-23: „Trupul lui să nu rămână peste noapte 

spânzurat de copac, ci să-l îngropaţi tot în ziua 

aceea”. La iudei, dacă după crucificare era zi de 

odihnă, cei crucificaţi trebuiau daţi jos de pe 

cruce, astfel trebuia să li se grăbească moartea şi 

să fie înmormântaţi înainte de apusul soarelui, de 

începerea zilei de sărbătoare. În cazul lui Iisus şi 

a altor condamnaţi, în vinerea aceea era ajunul 

celei mai mari sărbători iudaice, Paştile, şi, prin 

urmare, trebuiau să moară şi să fie înmormântaţi 

înainte de sfârşitul zilei. 

            Din acest motiv (Ioan 19, 31), Pilat a 

acceptat cererea autorităţilor iudaice de a da 

trupurile jos de pe cruce să fie înmormântate. 

Sistemul obişnuit era să li se zdrobească fluierele 

picioarelor celor atârnaţi, încă vii, deoarece astfel 

se producea o moarte rapidă. Această practică a 

fost aplicată celor doi bărbaţi crucificaţi odată cu 

Iisus. La Iisus n-a fost nevoie, deoarece agonia 

Lui a fost scurta, de aceea, când soldaţii au ajuns 

la Iisus au văzut că este deja mort. Unul dintre ei 

se asigură străpungându-i coasta cu suliţa, să-i 

dea lovitura de graţie. Tăietura este făcută atât de 

mare încât poate intra în ea mâna (Ioan 20, 25). 

Şi din rană iese „sânge şi apă” (Ioan 19, 34). 

            Evanghelia după Ioan pune în legătură 

sfârşitul lui Iisus cu sacrificarea mieilor pascali 

care avea loc în acel ajun de Paşti şi căruia, aşa 

cum este prescris, nu I se zdrobeşte nici un os şi 

care moare străpuns, dând viaţă şi dăruindu-se 

total ca instaurator al noului legământ între 

Dumnezeu şi omenire. Este relatarea celui care a 

văzut cu propriii ochi şi poate depune mărturie. 

Şi încheie: „şi acela ştie că spune adevărul, ca şi 

voi să credeţi” (Ioan 19, 35-37). 

            Responsabilitatea pentru înmormântarea 

lui Iisus şi-o ia un bărbat şi anume Iosif din 

Arimateea. Acesta, membru al aristocraţiei laice 

din Ierusalim, singurul cunoscut de guvernator, 

„îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui 

Iisus” (Marcu 15, 43). După ce a primit 

permisiunea din partea lui Pilat, Iosif din 

Arimateea se întoarce pe Golgota cu un giulgiu 

pe care l-a cumpărat (Marcu 15, 46). Potrivit 

Evangheliei lui Ioan 19, 39, pe Golgota a venit şi 

Nicodim. 

            După ce L-au coborât de pe cruce, trupul 

lui Iisus este aşezat pe giulgiu. Înfăşurarea în 

giulgiu a unui cadavru este specific obiceiurilor 

funerare iudaice. După ce a fost înfăşurat, trupul 

a fost pus în mormânt. 

            Moartea Mântuitorului a fost benevolă, pe 

când la ceilalţi oameni este inevitabilă, chiar dacă 

au fost eliberaţi de păcat. Iisus nu moare moartea 

Sa. El nu poartă moartea ca o osândă în sine. Aşa 

cum a luat asupra Sa păcatul altora, aşa ia şi 

moartea altora. Moartea altora a trebuit să o ia 

Iisus asupra Sa pentru că a luat păcatul lor. 

Păcatul atrage după sine moartea. Suferinţa lui 

Iisus reprezintă suferinţa deplină care sfârşeşte în 

moarte. Iisus s-a făcut om pentru a putea intra în 

solidaritate cu omenirea, cu scopul de a o 

mântui[3]. 

            De obicei biografia unui personaj se 

sfârşeşte odată cu moartea lui, capătul vieţii. În 

cazul lui Iisus Hristos se întâlneşte un eveniment 

neobişnuit. Acest eveniment este Învierea Lui. 

Trecerea Lui de la viaţă la moarte, consecinţă a 

crucificării, a fost urmată imediat de o altă 

trecere, inversă, imprevizibilă şi anume trecerea 

de la moarte la viaţă, la o viaţă nouă şi total 

diferită, care cuprinde prezentul şi viitorul, 

pământul şi cerul, Dumnezeu şi umanitatea, 

lumea prezentă şi cea care va veni. 

            Învierea lui Hristos ne întemeiază, în 

general, credinţa într-o continuare a vieţii după 

moarte. „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este 

credinţa noastră” (I Corinteni 15,17). Învierea L-

a adus pe Iisus într-o mai mare apropiere de 
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oameni. Desigur, întrucât trupurile acestora nu 

sunt şi ele înviate, apropierea deplină se va 

realiza numai după învierea tuturor. Învierea cu 

trupul a însemnat atât o înălţare a propriei Sale 

stări, cât şi o apropiere mai mare de oameni, o 

mai mare eficacitate asupra spiritului lor. Dar 

ridicarea propriei Sale stări însemnă şi o mai 

mare apropiere de Dumnezeu, ca om. 

            Prin Înviere, Iisus, ridicându-Se ca om 

mai aproape de Dumnezeu, S-a ridicat prin însuşi 

acest fapt la treapta cea mai înaltă a umanităţii, 

care este o comunicativitate în relaţiile cu 

oamenii. 

            Despre fiinţa şi atributele trupului înviat a 

lui Hristos nu poate omul din trup pământesc să 

spună ceva determinat şi inteligibil. Sfintele 

Evanghelii ne relatează, pe de o parte, că trupul 

lui Iisus a putut fi pipăit cu mâinile, a primit 

hrană iar, pe de altă parte, că pătrundea prin uşile 

încuiate, apărea şi dispărea din ochii ucenicilor şi, 

în general, că atingerea fizică obişnuită de mai 

înainte nu mai era posibilă, cum reiese din cazul 

Mariei Magdalena în dimineaţa Învierii. 

            Preotul Serghei Bulgakov observă că 

petrecerea lui Iisus cel înviat în lume până la 

înălţare stabileşte legătura între starea actuală a 

lumii cu trupul sufletesc al omului şi între starea 

preamărită a lumii de după schimbarea universală 

şi transfigurarea făpturii cu trupul duhovnicesc al 

omului. Prin Învierea lui Iisus, s-a făcut începutul 

lumii viitoare. Ea este începutul noii creaţiuni a 

lumii, care numai prin pauza creatoare, în care ne 

aflăm, e oprită pentru un anumit timp, înainte de 

a fi dusă la capăt[4]. 

            Apariţiile lui Iisus după Înviere sunt în 

număr de douăsprezece, acestea acoperă 

persoanele şi sectoarele cele mai importante din 

activitatea Sa şi din comunitatea creştină care va 

apărea după moartea Lui. Grupul care a 

beneficiat de cele mai multe apariţii este al 

ucenicilor Lui, al celor pe care i-a chemat Iisus la 

începuturile activităţii Sale publice. Arătările se 

produc întotdeauna ca rezultat al iniţiativei 

personale a lui Iisus, care-i ia prin surprindere pe 

destinatari. Se produc în locuri diferite, dar legate 

întotdeauna de locurile prin care au mers Iisus şi 

ucenicii înainte de moartea Lui. 

            Apariţia este prezentată ca o vedere reală, 

nu ca pe o viziune. Iisus este prezent ca persoană. 

Iisus se arată oamenilor care îl cunosc şi care vor 

fi capabili să-şi dea seama cine este El. De 

exemplu, în seara duminicii Paştelui Iisus apare 

printre ucenici şi Li se adresează cu salutul 

iudaic: „Pace vouă” (Luca 24, 36;Ioan 20,19). 

Apoi le arată urmele crucificării vizibile pe trup, 

concret, semnele cuielor în mâini şi picioare şi 

ale suliţei în coastă. Şi, conform lui Ioan 20, 22, 

le zice: „Luaţi Duh Sfânt”. El apare în mijlocul 

lor şi teama se transformă în bucuria regăsirii. 

            Odată Înviat, Iisus inaugurează viaţa 

viitoare, lumea definitivă. Învierea Lui a purtat 

pecetea iubirii lui Dumnezeu, pentru Fiul Său 

iubit şi pentru toată omenirea. 

            După cele patruzeci de zile de la Înviere, 

petrecute de Mântuitorul Iisus pe pământ, S-a 

înălţat la cer. Înălţarea la cer se înţelege ca şi 

înălţarea oricărui corp în aer, cu deosebire că 

Domnul Hristos, având trup preamărit şi fiind 

totodată şi Dumnezeu Atotputernic, nu avea nici 

o greutate care să-i împiedice înălţarea la cer. 

            Domnul Hristos S-a înălţat cu trupul la 

cer, căci cu Dumnezeirea era şi este pretutindeni, 

şi astfel ne-a arătat şi nouă care este ţinta ultimă a 

călătoriei noastre pe pământ: cerul[5]. Înălţarea 

este ridicarea umanităţii lui Iisus în intimitatea 

ultimă a Sfintei Treimi şi la starea de cinste, 

putere şi suveranitate deplină. 

            Pentru că Iisus şi-a ridicat, prin înălţare, 

umanitatea în ultima intimitate a Sfintei Treimi, 

păstrând şi adâncind, în proporţia înălţării, 

apropierea de toată omenirea, coboară la scurt 

timp după înălţare Duhul Sfânt peste cei care sunt 

ai lui Hristos, realizând Biserica. Duhul Sfânt, ca 

iubire supremă a Tatălui, ca manifestare a 

intimităţii Lui, a coborât peste lume, întrucât S-a 

aşezat întâi în chip desăvârşit peste omenitatea lui 

Hristos, ridicată în ultimă intimitate divină. 

Deoarece intimitatea lui Hristos, înălţată în acea 

intimitate a Duhului Sfânt, asemenea dumnezeirii 

Lui, se află în acelaşi timp în cea mai adâncă 

intimitate a oamenilor care îşi deschid poarta 

sufletului lor prin credinţă, Duhul Sfânt îi 

învăluie şi pe aceştia, ca pe purtătorii de Hristos. 

Biserica, mistica omenitate a lui Hristos, primeşte 

pe Duhul Sfânt, în calitatea ei de trup al lui 

Hristos[6]. 

            Iisus Hristos S-a înălţat la cer după 

Înviere, atât pentru a primi toată puterea 

dumnezeiască în conducerea lumii spre mântuire, 

cât şi pentru a lăsa oamenilor la latitudinea lor să 

se decidă liber:a crede în El sau nu. Dacă ar fi 

continuat să stea cu mărirea trupului Său înviat 
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între oameni, aceştia ar fi fost siliţi să-L 

recunoască drept Dumnezeu. Istoria, ca un loc al 

vieţii de libere decizii, ar fi devenit imposibilă. 

 ………………………………………………. 

[1] Annie Jaubert, La date de la Cene, Paris, 

1957, citat din Preot Prof. Dr. Vasile Mihoc, 

Asist. Drd. Daniel Mihoc;  Ioan Mihoc, op. cit., 

p. 110. 

[2] Michel Henry, Ioan Ica, Cuvintele lui Hristos, 

Sibiu, Editura Deissis, 2005, p. 87. 

[3] Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 336. 

[4] Karl Heim, Jesus der Weltvollender, Furche-

Verlag, Berlin, 1937, p. 178, citat din Dumitru 

Stăniloae, op. cit., p. 355. 

[5] Învățături ale Bisericii Ortodoxe, Timişoara, 

1987, p. 85. 

[6] Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 363. 

 

 
 

 

 

 

Poezii patriotice 

 

George COŞBUC (1866-1918) 

 

  
 

Rugămintea din urmă   
     

Eşti schilav tot! Un cerşetor 

Te ‘ntorci acum acasă; 

Şi ce fecior frumos erai! 

Dar, oricum eşti, ce ţi pasă! 

Tu vei vedea iar satul tău 

Şi casa voastră ’n vale; 

Şi biata mamă ţi va ieşi 

Plângând in cale. 

 

Şi eu rămân să mor p’aici 

Cu liftele păgânei 

Ah! parcă simt că n’am s'ajung 

Să văd ziua de mâine. 

Cu douăzeci deodată’n car 

La groapă ne vor duce, 

Şi bun e Domnul de om avea 

La cap o cruce. 

Noi de copii ne ştim şi-am fost 

Ca fraţii şi mai bine. 

Eu de-am avut un singur ban 

L-am împărţit cu tine 

Şi tu eu gura foc prindeai 

Să-mi dai ajutorare! 

Să-ţi răsplătească Dumnezeu 

Că- i bun şi mare. 

 

Şi-auzi acum: de-or întreba 

In sat de-a mea venire, 

Tu 'n loc de adevăr, să spui 

Că n-ai de mine ştire; 

Că n’am fost la un regiment — 

Dar spune-le ce-ţi place 

Că pentru ei, ori viu, ori mort, 

Tot una face. 

 

Iar mamei, Doamne, cum aşi vrea 

Credinţa s’o înşele! 

Să-i spui că m’ai lăsat rănit 

La Turnu Măgurele, 

Dar voi sosi cât de curând; 

Ascultă-mi rugămintea, 

Că mama dac’ar şti că s mort, 

Şi-ar pierde mintea. 

 

Tu s’o amâi cu zi de zi 

Şi spune-i câte toate; 

Ea e bătrână, n’are mult 

Să mai trăiască poate, 

Şi pentru ce să-i amărăşti 

Şi zilele-i puține? 

Că n’are ’n lume bun şi drag 

Decât pe mine. 

 

Iar Linii, de s’ar întâmpla 
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Să vă ’ntâlniţi vreodată, 

Să-i spui eă-s sănătos şi-aş vrea 

S ’o aflu măritată. 

Tu uită-te în ochi să vezi 

De-o doare ori n- o doare; 

Iar dacă vei vedea- o stând 

Nepăsătoare, 

 

Să-i spui că m’ai lăsat rănit 

Pe umedele paie, 

Că doctorul în carnea mea 

Adâncă brazdă taie, 

Că de dureri eu mă izbesc 

Şi urlu ziua ’ntreagă 

Şi c’am murit gândind la ea 

Că mi-a fost dragă. 

 

Şi dacă ochii ei atunci 

Mai turburi se vor face 

N’o mângâia! E de prisos, 

Te rog s’o laşi în pace. 

O frunza veştedă nu-ţi dă 

Cuvânt să zici că-i toamnă 

Si-o lacrimă în ochii ei  

Nimica nu ’nseamnă. 

 

Şi- acum dă-mi mâna! A sunat 

Gornistul de plecare. 

Du Oltului din partea mea 

O caldă salutare. 

Şi-ajuns în ţară, eu te rog, 

Fă-mi cel din urmă bine: 

Pământul ţării să-l săruţi 

Şi pentru mine. 

 

 

Scut şi armă 

 

Domnul sfânt să ne iubească 

Şi al Său Duh ocrotitor, 

Plin de pace să plutească, 

Peste Ţara Românească 

Şi~al Românilor popor! 

 

Noi prin vremi ce ne ’ncercară 

Altă armă n-аm avut: 

Numai dragostea de țară, 

Ce strămoşii ne-o lăsară, 

Şi pe Domnul Sfânt de scut. 

 

Dar ne a fost destul atâta! 

Fruntea sus voi fraţi ai mei! 

Astfel cerul hotărit-a, 

Să se ’nalțe amărîta 

Ţară prin puterea ei. 

 

Mai făţiş, mai fără veste 

Ne-aţi lovit duşmani de voi! 

Dar ce-a fost a fost poveste! 

Dragostea de ţară este 

Şi mai tare-acum în noi. 

 

Şi de cine ne o fi teamă? 

Mult a fost să mai răbdăm 

Nebăgaţi de voi în seamă, 

Acum ştiţi voi cum ne cheamă... 

Dacă nu, să vă ’nvăţăm. 

Numai Domnul ne iubească 

Şi al Său Duh ocrotitor 

Plin de pace să plutească 

Peste Ţara Românească 

Şi-al Românilor popor! 
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Acad. Cristian Petru BĂLAN - Poeme 

 

 

 

ETERNA NOASTRĂ DATORIE 

 

Întregul cosmos tainic, prin simfonii de stele, 

Prin armonii corale venind din raze mii, 

Pios strânsese-n cercuri vibrații lungi din ele, 

Spre-a pune Providenței cununi de galaxii ...  

De la-nceput, Cuvântul umpluse Universul. 

Și-a fost din veșnicie Colosul Infinit, 

Egal cu Creatorul, dar totuși înțelesul 

Nicicând vreodată lumii nu-i va fi deslușit! 

 

Adânc, Lor li se-așterne Creația întreagă, 

Căci Fiul și cu Tatăl zidiră omenirea 

Și numai Lor, de-a pururi, toți îngerii se roagă 

Prin coruri nesfărșite, slăvindu-Le Zidirea! 

 

Gelos, Vrăjmașul crâncen sădi în om păcatul, 

Dar Fiul ne salvează prin sângele-I sublim. 

De-aceea, drept răsplată, azi ne-adunăm tot 

leatul, 

Cu oștile de îngeri, ca-n veci să-L proslăvim! 

 

 

DIN COLȚ DE GALAXII, ÎN VECI 

TE PROSLĂVIM! 

 

Voi, galaxii mărețe, sunteți poeme-n haos, 

Cu litere de stele și rime de lumini, 

Pulberi de focuri vii și fără de repaus 

Ce spiralați prin spații cu freamăt de nori lini! 

Mulți ne-am mirat de vestea că n-ați fost 

totdeauna 

Și că Eternul Tată v - a inventat demult - 

Arhitecturi complexe, din Faceri fiind cununa 

Cu care-ați fost create din geniu și tumult. 

Din cuiburile-acestea de focuri infinite, 

El a ales un punct complex prin măreții, 

Cu frumuseți nespuse, cu fasturi diferite, 

Și l-a umplut cu viață prin formă-n zeci de mii. 

Iar printre-aceste ființe exist chiar și eu - OMUL. 

Deci, iată-mă! Din toate, doar eu gândesc, 

vorbesc! 

Deci, pentru mine, Doamne, făcuși lumea și-

atomul? 

Chiar merit eu atâtea? Cum pot să-Ți mulțumesc? 

 

Din toate ce-ai creat în infinitul spațiu, 

Pe mine m-ai iubit cu patimă, complet, 

Încât, când m-ai sculptat din tină, cu nesațiu, 

Parcă-ai fi vrut,  prin mine, să-Ți faci Autoportret  

 

Iar eu, nerușinatul, procletul și ingratul, 

La prima-ademenire, pe dată Te-am trădat! 

Cu mare-ndurerare, Tu mi-ai plătit păcatul 

Și-atunci de lângă Tine, din Rai m-ai alungat ... 

 

Dar marea Ta iubire n-a dispărut o clipă, 

Căci Fiul, rupt din Tine, prin Chipul Lui sublim, 

Ne-a luat cu El păcatul, iertându-ne în pripă 

Și-acum, văzându-Ți jertfa, pe veci Te 

proslăvim! 

 

 

 

 

Preot Marcel MIRON- poeme 

 

 
Așteptare 

 

Cânt și aștept 

pentru că în coșul sufletului meu 

împletit din raze de lună 

soarele blând 

va veni în el să apună. 
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Din caierul speranței 

trag fir subțire 

să-mi țes cămașa de zale 

pentru costumul de mire. 

 

Suspin și mă întristez 

pentru că în coșulețul meu 

cu bucurie lucrat 

cucul 

pasăre cenușie 

pe-nserat 

ouă de vânt a ouat. 

 

În turbulențe fierbinți 

clocesc ouă de cuc 

până când 

în inima mea 

cusută cu raze de lună 

un soare bătrân 

va uita 

un ou de lumină.  

 

 

Din cununa lumii 

 

Scriitorii 

se încing cu văi de lumină 

și umblă desculți 

pe cărările criticii 

pavate cu așchii de cristal. 

 

Poeții 

copacii vieții 

cu fiecare lacrimă 

înfloresc primăvara 

și-n zâmbet 

covor de stele spre rai. 

 

Parfumul lor 

ozon și culoare 

dincolo de grădina timpului. 

 

Preoții 

nori de tămâie 

spre tronul etern 

oricât ar călători 

nu vor ajunge niciodată. 

Biserica 

hotel în care 

îngerii vin 

să se odihnească. 

Dansul mirilor 

 

Când o fată vorbește despre iubire 

privighetoarea se pitește în cuibul cu ouă 

să nu-i zboare puișorii. 

 

Cu aripi de argint 

îngerii mângâie valurile 

iar marea se face netedă 

ca ringul de dans 

unde mirii trăiesc 

valsul nemuririi. 

 

Platoul acesta de ape 

întins din orizont 

spre veșnicie 

se va sparge 

sub tocul ascuțit 

al pantofului alb al miresei 

iar din obrazul roșu al soarelui 

va curge o lacrimă de sânge. 

 

 

Altar 

 

Curat ca lacrima 

prestolul marmorean 

pe el se zbate spaima 

și tremură speranța. 

 

Atât de gol 

în fiecare zi te regăsesc! 

cu furca adun paiele lumii 

stog ascuțit 

ca pălăriile idolilor fenicieni. 

 

Zilnic primesc gunoaie 

marfă pentru jertfă 

jalnic material 

la îndemâna slujitorului. 

 

Toți aduc ce cred 

dar nu cred în ce oferă: 

gablonzuri 

fân 

paie 

trestie. 

Ard! 

Ard! 

Ard! 

mă frige Doamne! 
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Trimite ploaia 

trimite-mi furtună umedă 

să stingă focul iadului. 

 

Și-a plouat 

potop de-o clipă 

peste cenușa slabă 

nici de leșie nu-i bună. 

 

Din nou altarul mi-e gol 

iar lacrima nu mai pică. 

 

Adună Doamne ce știi  

pentru bucuria jertfei 

de aur 

argint 

și pietre prețioase 

ascunse în fânul cosit 

în vara vieții 

și trestii  

multe trestii 

mlădii și gânditoare 

și pune pe Ilie 

proorocul legii curate 

să aducă 

jertfă holocaustă. 

 

Și eu să zbor 

ca bobul dintr-o păstaie uscată 

iar tu să-ți primești vistieria. 

  

 

 

Alexandra Beatrice Kiseleff 

  

PICĂTURA DE LIMBĂ ROMÂNĂ 

 

În numărul trecut spuneam că voi continua ideea 

și sunt convinsă că numai aplicând niște măsuri 

coercitive, celor care masacrează fără jenă limba, 

se va putea pune stavilă  greșelilor de exprimare. 

Nu este posibil ca persoane cu studii serioase să 

fie trase de valul de greșeli inexplicabile. Iată un 

exemplu de pe postul PRO TV: 1 Mai petrecăreț 

decât altul ( și asta apărea scris, negru pe alb) să 

vedem ce vrea să zică  acest enunț? Păi, probabil 

un 1 Mai petrecăreț cum n-a mai fost altul. 

Pe postul TVR1, se spunea: acești telespectatori 

ale umanității, evident că telespectatorii nu 

puteau fi decât ai umanității. Pe același post, la 

Teleenciclopedie , fiind vorba de Conferința de la 

Ialta, din douăsprezece septembrie/doisprezece 

septembrie. O reclamă la o ustensilă de plivit 

buruienile, explicând cât de greu este să faci 

operațiunea manual, continua astfel: și dacă nu 

reușești să scoți rădăcina trebuie să începi de la 

început / să o iei de la început. În data de 29.04, 

fiind vorba despre pregătirile salvamarilor de la 

Constanța în vederea Paștelui se spunea: să fie 

pregătiți pentru orice eveniment ce ar apare/ 

optativul se formează cu infinitivul verbului deci: 

vor apărea, este corect. 

Pe postul  Realitatea TV, din 13.O5, apărea 

următoarea formulare: ceea ce vreau eu să vă 

întreb este în felul următor, stau și mă întreb, 

cum poate gândi cineva atât de anapoda, care fel? 

când întrebarea firească era: vă întreb, și 

continua cu întrebarea respectivă, simplu și 

coerent. 

Să vedem cum gândește un deputat AUR: ...noile 

culmi pe care le ating coaliția ; culmile le atinge 

coaliția domnule deputat, cu tot regretul! În 

formularea respectivă coaliția este subiect, atinge 

predicat și culmile, complement, deci acordul se 

face cu subiectul – coaliția (ce face coaliția?) 

atinge. 

Într-o ediție specială de pe TVR1, o doamnă, 

Doina, relatează despre tragedia de la Victor 

Babeș: Bolnavii de covid din această perioadă 

are nevoie, auzi domnule, bolnavii are nevoie, 

cum este posibil domnule „după lupte 

seculare”... am ajuns iar la este multe?!... Și ne 

pretindem intelectuali?! E de râsul lumii, zău 

așa! 

Cât despre prepoziții, conjuncții, locuțiuni 

adverbiale sau adjectivale, ce să mai vorbim, 

parcă nici n-am fi trecut de primele clase primare. 

Hai să ne amintim câteva reguli elementare: 

1. Adverbe și locuțiuni: norma literară 

condamnă folosirea lui ca și (sau a lui ca, 

virgulă) în loc de ca pentru  evitarea  cacofoniilor 

(și cu atât mai mult când acest pericol nu există), 

în construcții de tipul ca și  consilier, care pot fi 

înlocuite  prin construcții directe precum: a fost 

numit consilier sau l-a luat drept consilier; în 

calitate de consilier. 
2. Adverbul decât „doar, numai” se folosește 

numai în construcții negative (Nu am decât o 

casă), în timp ce sinonimele sale se 

întrebuințează în construcții pozitive (Am 

doar/numai o casă).  

3.  Locuțiunile adverbiale nu cunosc categoria  
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numărului; astfel locuțiunea adverbială altă dată 

nu are plural. 

Poate să vi se pară ciudat că insist cu aceste 

reguli elementare, de altfel, dar voi reveni la ele 

mereu, poate că în acest fel voi reuși să îi fac să 

înțeleagă pe cei care o țin mai departe cu 

greșelile, ca și când eu aș vorbi la Lună. 

Acum, voi da câteva reguli gramaticale privind 

numeralul: 

1.Numeralul cardinal unu se scrie fără -l la 

final, spre deosebire de pronumele nehotărât: 

N-au fost aleși doi reprezentanți, ci numai unu; 

Dintre trandafiri, cel mai bine miroseau doi albi 

și unu roz, dar Unul a reușit, celălalt nu. 

2.Numeralul cardinal „12” și cel ordinal 

corespunzător trebuie folosite la forma de 

feminin atunci când se referă la substantive 

feminine: ora douăsprezece, douăsprezece mii 

de lei, clasa a douăsprezecea (dar se acceptă și 

formele de masculin în indicarea datei: doi, 

doisprezrce, douăzeci și doi mai). 

3.Norma a  acceptat formele paisprezece, 

șaisprezece, șaizeci (în loc de patrusprezece, 

șasesprezece, șasezeci, care nu mai sunt admise 

și pronunțările în tempo rapid cinsprezece și 

cinzeci, pentru numeralele compuse cu cinci, 

precum și în numeralele ordinale 

corespunzătoare. 

4.Numeralele „17”și „18”  se pronunță (și se 

scriu în litere) în conformitate cu numeralele 

simple de la care sunt compuse, fără(altă) vocală 

de sprijin  (i, â, u) în interior: șaptesprezece, 

optsprezece. Nu sunt admise de normă forme ca: 

unșpe, unsprece, șaispce; unșpce; douășunu; 

pașopt (deși este acceptat derivatul pașoptist); 

doăjde mii; o mie și unu; două mii (milioane etc.) 

și o sută.                                                                                                                                                                    

5.Pentru indicarea primei zile a fiecărei luni 

trebuie folosit numeralul ordinal  și nu cel 

cardinal întâi Decembrie, Întâi Mai; nu Unu  

Decembrie, Unu Mai. 

6.Normele actuale acceptă la femininul nearticu- 

lat al numeralului ordinal întâi prost pus sub-

stantivului și forma întâia: clasa întâi/întâia.                                                                                          

7.Aproximația în interiorul unor limite numerice 

se redă fie prin construcții cu prepoziții (S-au 

prezentat între douăzeci și treizeci de persoane. 

Temperaturile minime se vor situa între 2 și 4 

grade. Deschis între 10 și 18. Am concediu de la 

1 (până) la 31 august, fie, în scris, prin 

alăturarea numeralelor, despărțite prin linie de 

pauză ( S-au prezentat douăzeci – treizeci de 

persoane. Temperaturile minime vor fi de 2 – 4 

grade. Deschis 10 – 18. Concediu 7 – 31 august), 

dar nu prin combinarea celor două procedee                                                                                                                                                                                 

8.În texte numeralele se scriu tot „în litere” (cu 

excepția unor documente comercial-

administrative, de exemplu în formulare pentru 

securizarea sumelor de bani înscrise) și mai 

frecvent cu cifre, cu excepția numeralelor sub 

zece, care se scriu în general în text în cuvinte ( 

Alfabetul limbii române are 31 de litere, dintre 

care nouă sunt litere-vocale). 

9.Exprimările la sută și procent(e), fiind 

echivalente, nu trebuie folosite împreună: 2%/doi 

la sută, /două procente (nu două procente la 

sută). 

10. Valoarea de genitiv se exprimă cu ajutorul 

prepoziției a, iar cea de dativ – cu prepoziția la, 

ambele + acuzativul   (votul a doi senatori; a dat 

note la doi elevi). 

 

Pronumele și adjectivul pronominal 

1. Acordul în persoană, gen, număr și caz al 

adjectivului pronominal de întărire însumi 

(însumi, însuți, însuși, înșine, înșivă, înșiși) este 

obligatoriu.                                                                                                                                                                                            

2. Pronumele și adjectivul demonstrativ de 

depărtare și de identitate se scriu la feminin 

singular aceea, aceași, iar la masculin plural 

aceia, aceiași 

3. Pronumele și adjectivele posesive noștri, voștri 

se scriu totdeauna cu un singur -i (ai noștri tineri, 

tinerii noștri) pentru că nu primesc articol. 

4. În construcția cu prepoziția de (care și-a 

pierdut sensul partitiv, dobândind sensul „de 

felul”) + pronume posesiv, norma actuală admite 

atât pluralul cât și singularul: un prieten de-ai 

mei/ de-al meu, o prietenă de-ale mele/de-a mea. 

5. Prepoziția pe la acuzativul pronumelui relativ 

care cu rol de complement direct este obligatorie 

(Omul pe care l-am văzut, nu Omul care l-am 

văzut). Am ținut neapărat să public regulile 

gramaticale că poate așa, cei care greșesc mereu, 

vor reține aceste reguli și nu vor mai greși la 

infinit. (Va urma) 

Limba română la sine acasă e o împărăţie 

bogată, căreia multe popoare i-au plătit banii în 

aur. A o dezbrăca de averile pe care ea le-a 

adunat în mai bine de 1000 de ani, înseamnă a o 

face din împărăteasă cerşetoare…  

(Mihai Eminescu)  
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MEDALION LIRIC 

NicolaeVASILE 

 

 
 

Noua lumină de Paște 

 

Mai nou,  

chiar de aștepți sărbători, 

ești pornit să te măsori, 

dacă ești gata să mori!... 

 

Dacă îngrijești o plantă 

sau un animal de casă, 

pe care de mult le crești, 

cui să le lași, că le iubești? 

 

Grijă să ai, să aibă apă,  

să aibă mereu ce mânca, 

apoi, pentru tine, de la viață,  

la ce mai poți aștepta?... 

 

Cerului, ca de-obicei, te rogi 

și-ai aștepta să te ajute, 

dar el pare să nu mai asculte,  

are, deja, cerințe prea multe. 

 

Lumina care să te mântuiască, 

ce știai din veci că renaște 

în fiecare dimineață de Paște, 

nu te găsește, nu te mai cunoaște. 

 

Puterea și biserica te sfătuiesc, 

fără vreun dubiu că greșesc: 

poți spera la o viață luminoasă, 

doar stând ascuns la tine acasă. 

 

Lumina, ce-o așteptai de afară, 

poate, deloc, să nu mai apară, 

încearcă, și o să vezi, va fi bine, 

scoate lumina, omule, din tine! 

 

Și-n noapte, pune-o la fereastră 

precum o floare în glastră, 

toată lumea să o vază. 

Domnul să te aibă în pază!... 

Noi cei din generația ce trebuie să piară 

 

Noi cei din generația ce trebuie să piară, 

cumpărăm mai puțin, nu bem, nu mâncăm,  

și-o să cam moară industria alimentară! 

 

Noi cei din generația ce trebuie să piară, 

renunțăm la televiziuni, la cărti, la presă,  

o să scadă, și mai mult, educația-n țară! 

 

Noi cei din generația ce trebuie să piară, 

acasă stăm, creștem nepoți, nu mai umblăm, 

încât turismul, astfel, poate c-o să moară! 

 

Noi cei din generația ce trebuie să piară, 

să facem mișcare, grădinărim, alergăm, 

industria farmaceutică, astfel, să dispară! 

 

Noi cei din generația ce trebuie să piară, 

să trăim simplu, nu economisim, nu cheltuim, 

luxul băncilor, pe banii noștrii, mai coboară! 

 

Noi cei din generația ce trebuie să piară, 

cât mai trăim, cât mai gândim, cât mai votăm, 

s-o facem încât cinismul și prostia să dispară! 

 

Noi cei din generația ce trebuie să piară, 

trăim vremuri grele, de lupte, care pe care, 

funcționarii, din casă, vor să ne dea afară. 

 

Domnul nu vrea ca generația noastră să piară, 

dar lumea-i plină de proști, de răi, de paraziți 

și zgâlțâie pomul, poate din aceștia mai doboară! 

 

Când vom pieri, totuși, că odată o vom face, 

nu va fi mai bine, chiar dacă noi vom tace, 

urmașii noștri nu vor trăi în liniște și pace. 

 

 

 

Gheorghe A. STROIA 

 

 
 

Poarta timpului 

 

E ceasul 
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al doisprezecelea, 

bat clopotele 

Universului, 

strigând cu glas 

de Jertfă: 

Treziţi-vă! 

Treziţi-vă la viaţă, 

voi, pelerini fără cale, 

pomi fără roade, 

codri fără mlădiţe, 

voi, nori secaţi de 

vântul păcatului! 

 

Treziţi-vă la viaţă, 

voi, ceas fără clipă, 

apă fără murmur, 

mări fără maree, 

voi, pescăruşi vânaţi 

de Timp! 

 

Treziţi-vă la viaţă, 

voi, păduri fără cetini, 

munţi fără creste, 

tărâm fără de hotar, 

voi, raiul lipsă din 

zborul de îngeri! 

 

E ceasul 

al doisprezecelea, 

bat clopotele 

Sufletului, 

Strigând cu glasul 

Sacrei euharistii: 

Treziţi-vă! 

TREZIŢI-VĂ!... 

 

 

 

Virgil CIUCĂ 

 

 
 

De ce te plângi?  

  

De ce te plângi, române? Nu-ţi ajung   

Nici apele, nici codrii şi nici munţii   

Să-ţi strângi sub arme forţe ce disjung   

Să-nfrunţi trădarea. moartea, şi vânduţii?   

  

Nu te ruga la sfinţii inventaţi!   

Şi nu te teme de divinitate   

Recheamă-n Ţară fraţii exilaţi   

Să apăraţi Neam şi statalitate   

   

Opreşte-ţi lacrimile care curg   

Când bate-n dungă clopote-alarme   

Urmaş de Daci, cu glas de demiurg   

Recheamă-ntreaga Dacie sub arme!   

    

  

Reveniţi, români! 

 

Români, nu mai părăsiţi Ţara 

Voi, cei plecaţi, veniţi acasă. 

E neplăcut să-ţi duci povara 

De sclav în lumea tenebroasă 

  

Nu mai plecaţi, români, din Ţară, 

Nu mai cerşiţi la porţi străine 

Sclavia e ereditară 

În ţările prea libertine 

  

Treziţi-vă din contemplare 

Pierduţi în vise anodine 

Puterile invadatoare vor 

Ţara noastră să dezbine 

  

Români, nu mai părăsiţi Ţara! 

 

 

 

Elena ARMENESCU 

 

 
 

Rosteşte-mă! 

 

Înveşmântată ca o vestală  

Învăluită în speranţă   

Sunt tot acolo, unde m-ai lasat 

Aştept ca o statuie  
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Să-ţi văd pasul încolţit lângă trepte  

 

Fulgerele vremii, ninsorile mele dragi  

Te aduc nălucă sub aceeaşi copaci  

Aerul se tulbură, clipa lovită  

Aduce zvon de îmbraţişare. Aş zbura...  

-strigă-mă! Ţi-am spus; şi a răsărit  

curcubeul lângă suflarea amiezii  

Tăcerea devenise o dungă subţire  

printre armonii jefuite de cântec  

 

Când eşti departe  

Rosteşte-mă încet, tandru  

cu numele meu întreg de zidire  

Cheamă-mă să te aud! 

şi ai să vezi cum o petală  

Îţi va mângâia umărul.  

Deasupra 

Sufletul meu ca un vis plutitor te atinge  

Când amurgul ţi-aleargă rătăcirile  

Ducându-te lângă privighetori  

Departe, în jurul pământului, între nelinişti  

  

 
 

 

Acad. Nicolae DABIJA (1948-2021) 

 

 
 

Poetul 

 

C-o mie de ochi urmăresc  

fructul împrăștiindu-se-n aer; 

sun 

clopotele sângelui peste amiaza câmpiei,  

eu, cel care lumea o compun.  

 

Mă luminează în noapte alba hârtie  

și ninsoarea de-afară, puțin;  

oh, ca un zeu trec printre oameni  

și aripile sub haină ascunse le țin.  

 

 

Săracă ţară bogată  

 

Frunză verde foaie lată  

Săracă țară bogată!  

Neam pribeag, nu undeva - 

Emigrant în țara ta!  

 

Tot ai zis c-așa ți-i scris: 

Să fii liber doar închis!  

Necăjitul meu popor,  

Că-ți mai arde de umor!  

 

Of, sătulule flămând  

Lăngă ape însetând!  

Cum cerșim cu gura mută  

Pâinea tot de noi crescută.  

 

Țara mea de oameni triști,  

Mult mă mir că mai exiști,  

Ciopârțită în bucăți  

Că te mai găsesc pe hărți.  

 

Tot mai tristă te apuc  

De când corbii te conduc 

Și te duc - șontâc! - De zor 

Spre Mărețul viitor.  

 

Săracă țară bogată,  

Vine vântul să te bată,  

Vine cerul să te ningă  

Și toți morții să te plângă.  

 

N-o să mori de două ori:  

Larg ți-a fost în închisori  

Și cald ți-a fost în Siberii,  

Țară prinsă-ntre imperii.  

 

Fii cu Dumnezeu atentă: 

Te prefaci in-de-pen-den-tă, 

Te prefaci c-ai fi stăpână - 

Cu cătușele în mână!  
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Și iar verde foaie lată,  

Săracă țară bogată,  

Săracă țară furată,  

Mai și cânți, trasă pe roată...  

 

 

 

Dan FLORICĂ  

 

 
 

Acum şase mii de ani  

 

Acum şase mii de ani, înainte de Hristos, 

Turdaşul era oraş şi era unul frumos,  

Dar veni autostrada care duce spre Sibiu,  

Să-l scoată din liniştire, să-l facă să fie viu  

 

Ce să vezi? Unii de-aproape, firmă care-i 

în viteză,  

Sapă cu buldozere ca să-i spulbere 

din…freză; 

Alţii fac dintr-un perete, ce-i demult 

făcut…demult,  

Un muzeu de pietate, nu un drum cu-acel 

tumult. 

 

Doar la ei înalţă griji, iar la alţii sfarmă tot  

Răutate, nesimţire, din bojogii toţi la scut!  

 

 

Un ideal de veacuri 

 

Unirea n-am făcut-o doar c-am avut 

dorinţă,  

În amănunt stă totul, aşa e cu putinţă,  

Având şi oameni bravi cum a şi fost Maniu  

Venind din vechi familii, în simţăminte 

viu. 

 

A fost de neclintit în hotărârea luată,  

Ce a privitArdealul şi toate laolaltă,  

Pedeapsa ce-a primit a fost la sine haltă,  

Să poată prinde frontul şi moartea cea 

înaltă.  

Imperiu destrămat, popoare subjugate  

Vor rupe grele lanţuri de alţii ferecate,  

Dar printre ei românii îşi fac armată mare,  

Viena o salvează şi Budapesta care,  

 

Evită bolşevismul  şi starea de necaz,  

Dar uită îndelung de ieri şi până azi.  

Armata a păzit un ideal de veacuri  

Şi a făcut ce alţii consideră  că-s fleacuri. 

 

Să ştiţi că fără ea unirea grea era…  

Şi-o flacără de veacuri putea a se stingea!  

 

 

 

Mihail GRĂMESCU 

 

 
 

tu 
noapte 

am visat că sunt acoperit de umbră 

sub ea era 

un alt tărâm 

cu ziduri crenelate 

 

coborând în acea fântână 

am găsit un diamant de apă 

tu nu erai decât un gând 

eu nu eram nimic 

eram o amintire de ceva pierdut 

demult 

  

pogorâre 
mă reîntorc prin mări de ceaţă 

munţi de flori 

mă regăsesc în altă viaţă 

adeseori 

aici e trist şi fum şi gheaţă 

frig şi nori 

acolo Moartea mă răsfață 

până-n zori 

aici mă scoli de dimineață 

mi-aduci flori 
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acolo n-am nici trup nici față 

vis ce zbori 

 

fără titlu 
ţara îşi întinde crenelurile generale 

călătorul trece cu trenul 

ca într-o perpetuă călătorie 

capul stă aplecat în piept 

vădind oboseală 

ține în poale o geantă de piele 

scofâlcită și roasă.../și, tot cugetând el așa 

călătorul doarme 

crenelurile țării 

trec prin fața geamului 

și rămân în urmă. 

 

 

 

Vasile GROZA 

 

  
 

Întrebare 

 

Și trupul meu, e cât pământul de lat, 

Cât pământul de-ntins. 

Adâncul nu l-am măsurat. 

Doar atât că-n inima lui, e și inima mea! 

Există acolo un foc aprins 

Așa se naște viața! 

 

Da, dar de unde, cât și cum am devenit viu? 

Din pământ întins, lat și rotund, 

Din păduri, ape, din pustiu? 

Cred că la-nceput, pe parcurs, când? 

Mă frământ ca lutul în ploaie 

Ca lumina stelelor, în vocabularul necuprins 

Soarele răspunzător de toate ca o văpaie, 

Cu razele sale fierbinți, îmi dă un răspuns! 

 

Aici pe pământ, se întâmplă toate 

Și viață venindă 

Cu nașteri da, dar și cu moarte, 

Cu bază și vârf ca o piramidă! 

 

Razele mele, peste tot încălzesc, 

Te naști din pământ, cum la început, 

S-a-ntâmplat, se-ntâmplat, cu porunca celui 

ceresc, 

Cum Adam și Eva s-au născut 

 

De-acolo e geneza, Dumnezeu a conceput! 

Te naști și trăiești, în jur este viața. 

Pământul e leagănul tău de copil 

Și mamă și tată! 

 

Din pământ ești și în el te-ntorci, învață. 

E un mod de a fi,acesta e ,,perpetuum mobile!’’ 

Totul în natură se perpetuează! 

 

   

 

Ovidiu ŢUŢUIANU 

  

 

Rondelul virusului inteligent 

 

Sunt virusul inteligent, 

Creat în China sau oriunde. 

Am calități de emergent, 

Pot penetra, mă pot ascunde. 

 

Sunt virusul inteligent, 

Cu noile structuri rotunde. 

Nu sunt deloc un indulgent, 

Țintesc plămâni pentru-a pătrunde. 

 

Sunt virusul inteligent, 

Dotat cu „n” culturi fecunde. 

Devin mereu mai vigilent 

Și tot revin în varii runde. 

 

Sunt virusul inteligent! 

 

 

Rugă 

 

În memoria lui Antoine de Saint-Exupéry, 

(poet, romancier, jurnalist, aviator francez, 1900-

1944) 
 

 

Mărite Doamne, nu îți cer minuni, 

Sau bogății absurde Să-mi aduni. 
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Dă-mi doar putere zilnic, și Să-mi zici, 

Cum oare să-mi duc viața cu pași mici? 

 

Atent mă Fă, sensibil, inventiv, 

Dușman rutinei, calm și receptiv! 

Corect sămânța vieții să o cern, 

Îndrumă-Mă esența s-o discern! 

 

Mă-nvață să fac timpul prețios, 

Să pot vedea oriunde ce-i frumos. 

Țintind valoarea ca să nu greșesc, 

Iar bucuria artei s-o găsesc. 

 

Arat-mi cale-adevărată, Te implor! 

Căci visele nu sunt un ajutor. 

Nici dorul aprig pentru alb trecut, 

Nici pentru viitorul prefăcut. 

 

Ajută-mă să fiu aici și-acum, 

Aflat pe al firescului meu drum. 

Pavat cu greutăți și cu dureri,  

Ca să le-nving, Tu dă-mi puteri! 

 

Să-mi amintești de adevărul strict, 

Că între minte și inimă-i conflict 

Deci rogu-Te trimite-mi adevăr,  

Dar cu blândețe nu doar în răspăr! 

 

Învață-mă, să rabd și să aștept, 

Prietenia-n oameni s-o deștept. 

Inspiră-mă să nu devin avar, 

S-ofer „căldură” unde-i necesar. 

 

Ajută-mă s-ajung la cei căzuți 

Și să-i ridic apoi către virtuți! 

Nu-mi da „măriri” ci rogu-Te să-mi zici: 

Cum oare să-mi duc viața cu pași mici? 

 

Testul lui Socrate 

 

Socrate- ce „cucuta nu a refuzat”
*)

, 

De-un cunoscut, odată, fuse întrebat: 

-Știi ce am auzit despre amicul tău? 

-De regulă nu mă interesează, zău. 

 

Dar ca să te ascult, să-mi spui ce ai aflat, 

Te voi supune la un test anticipat; 

Întreb întâi: E informația „beton”? 

-Nu sunt prea sigur de persoană, nici de ton!  

 

Te-ntreb apoi de-i „bine” ce ai auzit? 

-Ba nu, e „rău”și mult ar fi de nedorit! 

-În fine, spune-mi dacă-n știre-ar fi folos? 

-Consider că nu ar aduce vre-un prinos! 

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

Deci, nu ești sigur, nu-i bună, nici utilă; 

La ce m-ajută, o știre inutilă? 

 
*) Filosoful atenian Sofocle (469-399 î.Hr.), a preferat să bea cupa cu 

cucută (otravă) decât să abdice de la principiile sale neconformiste. 

 

 

Pompiliu CREŢU 

 

  
 

DESTINE ȘI UMBRE  

  

E vremea umbrelor care coboară  

din înălțimi abrupte sau mesteceni  

și când neliniști se desprind din cetini  

în prag de dimineți sau către seară.  

  

Amurguri întind umbrele pe vale  

și-aduc pe lângă noi singurătatea,  

lumini se ofilesc căzând în noaptea  

când demonii ascunși ne stau în cale.  

  

Să nu visăm în liniștea ce geme  

de dorul celor care și-au ars umbra,  

în hora-ntinsă, acolo unde sâmbra  

s-a însoțit cu valuri de blesteme,  

  

Care-au căzut pe sufletele triste,  

atuncea când satiri din a lor gură  

au aruncat cu pară și cu ură  

mici monștri cu valențe anarhiste...  

  

Sirene disperate care cântă  

se vor schimba în flăcări ce dansează  

cu vieți ce în derivă navighează  

și-n valuri cenușii destine-nfruntă.  

  

Destine triste-n atmosferă sumbră,  

când florile au umbre pe petale  
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și respectând cadențe ancestrale  

în viață ne mai ținem de o umbră...  

  

  

RĂSTIMPUL VEȘNICIEI  

  

Iar dacă timpul ar învăța drumul  

întoarcerii din neant spre începuturi,  

aș reveni și eu din infinituri  

să-ți regăsesc cu drag, suav, parfumul.  

  

Și-n nopțile cu stele albe-n lacrimi  

ce cad pe fața cerului albastru,  

vom fi frumoșii timpului terestru  

care dau frâu la mângâieri și patimi.  

  

Prin somnul din răstimpul veșniciei  

cu brațe albe îmi vei prinde fața,  

pe ridul vremii se va opri viața  

sau ne vom duce-n pragul nebuniei?!...  

  

Dar dacă timpul își urmează cursul  

netulburat mereu spre înainte,  

din ce-am dorit rămân numai cuvinte  

țesute-n suflet să încânte versul...  

  

În dimineți când raza scaldă trupul  

trudit de frământările nocturne,  

vom reflecta la zilele postume  

când pentru noi... nu va mai curge timpul...   

  

 

Ion PĂRĂIANU  

 

 
 

Multe  clipe n-or mai fi 

 

Cine la minte e creț 

Nu dă pe nimeni un preț. 

 

Îl urăște, îl blamează; 

Nimic  nu-l interesează. 

 

N-a  avut dascăli la școală, 

Să-l mai „scutere” de boală, 

Să-i arate dreapta cale, 

Ce-o ia lumea-mbrățișare 

Ca Christos pe Sfânta Cruce, 

Înșiroind-o  cu sânge, 

Pentru dragostea de semeni 

Ca măicuța pentru gemeni. 

 

„Iubește-ți  aproapele!” 

Spun învățăturile 

Unicului  Dumnezeu  

Și Marelui Fiu al Său, 

De toată Lumea slăvit 

Pentru noi ce s-a jertfit. 

 

S-a jertfit tot din iubire 

Pentru-ntreaga omenire. 

 

„Iubește-ți aproapele, 

(Repetă-nvățăturile), 

Ca pe tine însuți!”, 

Dar fără motiv să uiți 

Că iubirea e supremă, 

Are  chip  de crizantemă. 

               

              * 

La tinerețe eram zmei, 

Rătăceam pe alte  căi ... 

 

Timpul trece,  nu ne iartă, 

Ne mai întorce  o dată, 

Iar de-am  mai putea iubi, 

Multe clipe n-or mai fi. 

 

 

 

Mircea Dorin ISTRATE 

 

  
 

HRISOVUL  LUI  STEFAN 

 

Cămilare, ai poruncă de la Ştefan, domnul mare 

Ca să scrii hrisov de suflet pentru vremea ce-o să 

vină, 

Şi mi-l pune-n multe locuri ca să ştie orişicare 

Ce-ntăreşte ţara, neamul, măreţindu-se pe sine. 
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Slovă fă, cu scris de aur, cum îs ramele la sfinţi 

Ca să ştie peste veacuri cela care îmi citeşte, 

Că din toate prima este DRAGOSTEA PENTRU 

PĂRINŢI 

Ce s-o dai atâta vreme până unul mai trăieşte. 

 

Alta-i DRAGOSTEA DE ŢARĂ şi de huma ei 

străbună 

Ce ne dă din ea putere ca să trecem de nevoi, 

Să îi facem tare stâncă pe acei care s-adună 

Să îşi apere moşia, chiar de-o fac cu pumnii goi. 

 

Mai apoi, îmi spune dară că ce-a DRAGOSTE 

DE NEAM 

E aceea ce uneşte românimea laolaltă, 

Ea îmi ţine viu trecutul, măreţindu-l an de an 

Să nu uite-n veci urmaşii calea noastră, înstelată. 

 

Toate astea scrie dară cămilare, să se ştie 

Că aşa ne-am dus ursita până-n clipa cea din 

urmă, 

Şi c-aşa am vrea urmaşii să trăiască-n veşnicie 

Într-u dragoste de ţară, de cel neam şi-a noastră 

mumă. 

 

 

Florin Constantinescu 

 

 
 

SOMNOROASE PĂSĂRELE   
                PARODIE* 

 

Somnoroase păsărele 

 În fotolii se adună 

Să se vadă între ele 

 Și să-și spună...”Noapte bună!” 

 

Convocate-n mare grabă 

 Pentru-o lege de citit, 

Fiecare-n gând se-ntreabă: 

 ”Ce-o mai fi de…ciugulit?” 

 

Moțăind cu-aripa-n tâmplă 

 Dintr-o vinere în joi, 

Vor minuni și chiar se-ntâmplă: 

 Într-un an cu…vile noi! 

 

Când și când, prin noaptea lungă, 

 Ciripesc șoptit prin vis: 

”Nimeni somnul nu ne-alungă, 

 Ce frumos e-n …Paradis!” 

 

Le zâmbește mândra lună 

 Tolănită pe un nor 

Și le-ascultă cum se-ngână: 

 ”Doamne, blând e-al…nost` popor! 

 

Vom porni din zori cântarea 

 Să-l mai amețim o dată, 

Să mai prindem în fotolii 

 Înc-o noapte…fermecată. 

 

I-om promite bun renume 

 Si că-n fericire-om fi: 

El cu ciorba de legume, 

 Noi…cu vile și moșii.” 

 

*După poezia cu același titlu a marelui  

             poet   Mihai Eminescu 

 

 

Marian ILIE 

 

  
 

Fals  tratat de medicină 

 

     Prietenilor mei medici din  

      generaţia babby boomer 

 

Alungă-ţi spaima! Unanim 

Când Paştele va fi să vină 

Să mergem să ne-mpărtăşim 

Şi să luăm Sfânta Lumină 

 

Să nu te temi  să iei lumină 

Şi să nu uiţi ce-ţi spun eu ţie - 

Eşti  fals  tratat de medicină 

În oarba asta pandemie 
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Că dacă virusul te-a prins 

Chiar de nu-i vajnicul COVID 

Eşti luat cu japca dinadins 

Din interese de partid 

Care partid  într-un conclav 

Cu celelalte coalite 

Îţi dă verdictul cel mai grav 

Şi deîndată te închide 

 

Într-un spital covidizat 

Cu finanţare la harneală 

Eşti mintenaş legat de pat 

Să nu cumva să scapi… de boală! 

 

Voi spune asta-n orice clipă 

Şi-n orişice împrejurare 

COVIDul ăsta e o gripă 

Da  e o gripă oarecare 

 

C-un virus pregătit tenace 

În nu ştiu ce laboratoare 

Trimis în lume să atace 

Din om în om  întregi popoare 

 

C-un arsenal solid în spate  

Într-un vacarm universal 

Păzească Dumnezeu  măi frate 

S-ajungi pe patul de spital 

 

Că-ţi vor pompa perfuzii scumpe 

Legat de pat  n-ai cum să mişti 

Eşti prins în protocoale tâmpe 

Clocite de specialişti 

 

Înstrăinaţi de meserie 

Executând instrucţiuni 

Ca-n caţiva ani de pandemie 

Să scape lumea de bătrâni 

 

Să mai depopuleze Globul 

Că-n lume-i prea înghesuială 

Trudit  decenii  precum robul 

Acum îi bagi la cheltuială 

 

Că vrei şi pensie frumoasă 

Şi oblojeli  la bătrâneţe 

Şi loc alături lor la masă 

Şi-ai şi tupeu să dai poveţe… 

 

S-a dat pricaz prin cancelarii 

Şi ţi-au pus virusul pe urmă 

De-abia aşteaptă măcelarii 

Să mergi la abator  în turmă 

Avem destui din ăştia-n ţară 

Copii şcoliţi cu burse varii 

Masterizaţi  tot pe afară 

Iar politruco- măcelarii 

 

Uitară jurământul sacru 

La templul lui Asclepios 

Jurând  acum  în simulacru 

Pentru Bill Gates  cu banul jos… 

 

Mă iartă   dar  n-am nicio vină 

Când vin şi spun: ruşine lor! 

Eşti  fals  tratat de medicină 

Dacă spitalu-i abator 

 

Ei zic că astea sunt excepţii 

Nu neg, că nu am interese 

N-am să fiu parte cu nedrepţii 

Dar avalanşa de decese 

 

Înfăşurate-n protocoale 

Pe interdicţia la leacuri 

Cu care-afară din spitale 

Sunt stinse gripele  de veacuri 

 

Şi-asaltul ăsta revolut 

Asupra celor ce  cu har 

Fac din bolnav un renăscut 

În atmosfera de calvar 

 

Îmi dau motiv de bănuială 

Că blestemata pandemie 

În resetarea mondială 

E-un episod de tiranie 

 

În care sănăntea-i arma 

Ce-aduce omenirii chinuri 

Pentru ca felcerii BigPharma 

Să vânda cât mai scump vaccinuri 

 

Iar ca să ţină lumea-n şah  

În candidă obedienţă 

Pun botniţe. Lumea e-n crah 

Deşertăciune şi demenţă… 

 

Cum  dar  să scapi? Popor sărac 

Tratat  meschin  de medicină 

Consumă buruieni de leac 

Şi haidem  să luăm Lumină! 
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Irina Lucia MIHALCA 

 

 
 

Ca soarele şi luna, uneori  

   

 De vină să fie lumina primăverii  

 sau vântul, în trecere,  

 prin câmpul însângerat de petalele macilor?  

 De vină să fie mireasma ploilor de vară,  

 luna plină sau exploziile solare,   

 pentru paşii purtaţi peste pragul visului,   

 trezind, ca o adiere, suspine  

 care ne-nsoţeasc lacrima de neoprit?    

 Poate că, aşa suntem noi,  

 ca soarele şi luna, uneori.  

 Un continent pierdut ce crede-n regăsire!    

 Îţi simt absenţa din fiecare trecere,  

 precum sunetul înăbuşit   

 al clopotului scufundat în adâncuri  

 şi zidul înălţat, ca un pumnal între noi,  

 şi lumina ce pâlpâie înspre ţărmul întunecat.    

 Sub cerul infinit stelele-au amuţit,  

 am închis muzica,  am stins valul,  

 ştii bine, la puţini li se arată stelele.  

 E mai bine acum?     

 

 Vorbeşte-mi. Să mergem, dă-mi mâna!  

 Suntem singuri în oceanul acesta,  

 risipeşte absenţa şi umbrele rănilor  

 neînchise în trecere.    

 Vorbeşte-mi. Să mergem, dă-mi mâna!  

 Speranţa, ca o rază de soare,   

 ce-aşteaptă să străpungă abisul durerii,   

 uimirea şi necuprinderea ei.  

   

 În viaţă ne căutăm tot pe noi,   

 atingerea fiinţei, o clipă, doar,   

 prin care râul-şi opreşte curgerea. 

 Tu, eu - o respiraţie,  

 un gând care se dăruie -,  

 lumina ce trece prin umbrele  

 strânse, laolaltă, de norii înfloriţi,  

 lumina risipită, apoi,  

 prin aerul străveziu al inimilor noastre.  

Sibiana Mirela Antoche 

 

 

 

 

 

 

 

Cearcănele ploii... 

 

mi-e sufletul exilat în canionul gândurilor  

secondate de neuronii fumigeni 

adormiți în condurul cu stele al nopții 

e liniște pe lama ascuțită a orizontului  

nu dansează nici felia albotină a lunii 

nici coconul rubiniu al răsăritului  

numai visele sparg banchiza de gheață  

în așchii de lumină hialină 

 

curg țurțuri de fluturi pe pleoape 

descălțându-mi irișii hăituți de tăcere... 

 

mi-am urcat sentimentele  

în turnul de fildeș al izbăvirii 

pierzând nasturii cămășii timpului 

între zdrențele lumânărilor topite... 

 

mi-am cusut teama cu firul de mătase al ierbii 

opintindu-mi lacrimile în cearcănele ploii... 

 

 

Dezrobita primăvară... 

 

liniștea universului sparge timpanul timpului... 

roiesc razele soarelui prin ochiurile ferestrelor  

neîntinând candoarea firului de praf 

niciodată n-a dansat atâta floare 

în poiana-mpânzită de aura dezrobirii 

niciodată cocorii n-au cântat din flautul trestiei 

trezind zorii deltei în splendidul spectacol 

 

fără niciun efort  

primăvara și-a deschis larg corola 

zâmbindu-ne ironic dintre ramurile de liliac 
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n-a știut că-și poate etala deplina frumusețe 

în lipsa forfotei umane 

uitase cum e să fii regină pe pământ... 

 

planetele-i admiră strălucirea 

ceru-i aplaudă regăsirea  

ea-și pipăie mugurii și frunzele 

să-și poată defini granițele 

 

jubilează 

iar noi jinduim să-i cuprindem în brațe clorofila  

fără să-i scuturăm niciun gram de polen... 

 

 

AURELIUS BELEI 

 

 
 

Topire de Lumină   
 

Lumina și-a topit  

aripile alergând, 

are dureri  

la zborurile înalte 

și rană vie  

la sufletele joase, 

nu se oprește-o clipă 

aleargă spre  

însuflețite stele,  

spre nemurite doruri,  

căutând roadele coapte 

ale inimilor, 

tot aleargă, 

o simt și prin mine  

cum urlă a infinit 

săpând 

după iubire. 

 

Regăsita mea   
 

Recunosc 

te-am căutat în fiecare privire 

ce izvora frumusețe 

în fiecare surâs ori adiere 

de patimă coaptă în trupuri 

pe sub ceruri și aripi 

pe sub pietre și valuri 

pe sub parfumuri perfecte 

ale unor șoapte de dor 

am tocit cărări neumblate 

să te pot găsi 

așa cum îmi erai 

promis dăruită 

și vis și culoare 

și rugă și zbor 

în mine nu te căutasem 

trăiai atât de strâns 

îmbrățișată în lumina 

dimineților mele 

încât ceea ce respiram 

eu crezând că 

e sublimul răsăritului 

era de fapt 

zâmbetul inimii tale 

cu tot cu infinit. 

 

 

Andrei Pogány  

 

 
 

O dorinţă pentru generaţiile viitoare 

În pasajul subteran, mulţimea mişuna, 

Copilandrul mâzgălit, în sus se înghesuia, 

Spre un bulevard, la cerşit bani mărunţi, 

Cu succes unde se plimbă mulţi turişti, 

Şi eu am ieşit în centru, dar cam moleşit, 

În faţa mea de o privelişte, sunt copleşit, 

Pe cer se învârt nori de culoare cenuşie, 

Sub ele catedrala, stă fără avarie, 

Întru la muzeu, aici am adăpost sigur, 

Mă plimb liniştit, de furtuna nu mai tremur, 

Remarc intuitiv obiectele exponate, 

Fermecată lor artistică veritate, 

Că am îndrăznit să intru aici, mă bucur, 

Pot aprecia fiecare obiect ca un zurzur, 

În săli plimbând admir creaţiile ciudate, 

Ele pătrund în sufletul meu furişate, 

Şi merg încet mai încolo într-o altă sală, 

La capăt ajung spre ieşire cu iuţeală, 

Lumina soarelui mă întâmpină afară, 
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Mă găsesc plimbând pe bulevard iară, 

Cu sufletul plin de complexe sentimente, 

Tinerilor doresc astfel de evenimente, 

Să realizeze piese impunătoare, 

Creaţia lor să rămână nemuritoare. 

 

 

Darie Niculae   

 

Țară tristă 

 

Pleacă fiii cu lacrima amară, 

Pleacă datina cu istoria milenară, 

Pleacă afară ţara dupa alţi sorţi, 

Rămân înlăcrimaţi bătrâni la porţi. 

 

Tu rămâi o tristă amintire 

Cu nume pe cruci în cimitire, 

Rămâi plângând cu braţele bătrâne 

Să strângi la piept ce mai rămâne, 

Din fiii ce de sărbători sosesc 

Atunci lacrimile despărţirii se opresc. 

 

Cuza, Doamne, lasă Iaşiul depărtării 

Vino în Bucureştiul tău acum al dezbinării, 

Să luminezi vremelnicii conducători, 

Fiii să stea aici mereu şi nu de sărbători. 

 

Țara tristă şi bogată  

Nu mai plânge încă odată! 

 

 

De pleci 

 

De pleci prin alte părţi, 

Spre ale lumii ţări vestite, 

Ca să vezi ce ştii din cărţi 

De belşugul din palatele aurite. 

 

Să citeşti istoria noastră, 

De la noi au luat cu toţii, 

Prin timp ca pe-o fereastră 

Şi ,,prietenii” şi hoţii. 

 

Şi de te pleci la porţi străine, 

Alte naţii sub a galbenilor mască, 

Fără a ţine seamă de tine, 

Ai să ajungi să-ţi poruncească. 

 

Tu degeaba baţi la porţi, 

Unde luminatele ferestre 

Hotărăsc ai lumii sorţi 

Peste gândurile noastre.     

   

George  PETROVAI 

 

   
 

Parabola copiilor 

  

Nutrea Iisus pentru copii 

o dragoste mistuitoare: 

Nu doar c-adulţilor cerea 

să aibă puritatea lor de floare, 

 

dar deseori, cu duioşie 

El îi chema şi ei veneau 

s-asculte-n basme fine pilde 

pe care-apoi le comentau. 

 

Unul era cu vrăjitoarea 

şi spiriduşul mititel, 

pe care ea l-a cetluit 

de trunchiul unui copăcel. 

 

Şi-a stat el astfel ani în şir 

rugând-o să-i curme canonul, 

până ce bunul vrăjitor 

a apărut şi i-a dat drumul. 

 

Un altul relata legenda 

cu juna fată de-mpărat, 

care-n avântu-i spre înalt 

de soare s-a amorezat. 

 

Şi zilnic ochii-i lăcrimau 

privind la el cât ce putea, 

iar gura ei arsă de dor 

iubitul nume-l tot rostea. 

 

A mers aşa o perioadă 

cu-ocheade şi cu jurăminte, 

până ce mama lui atentă 

văzu că el nu-i cel dinainte, 

 

c-adică-i tot cu gândul dus 

la fetişcana pământeană 
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şi că nici ziua şi nici noaptea 

nu pune geană peste geană. 

Îngrijorată de urmări, 

se hotărî să intervie – 

eterniză avântul fetei către soare 

prin preschimbarea ei în ciocârlie! 

 

De-aceea, ciocârlia primăvara 

cu cântec se înalţă spre iubit, 

înştiinţând pe gospodari că-i vremea 

să iasă iar la plugărit... 

 

Şi alte multe cunoştinţe 

copiilor le transmitea, 

iar mai la urmă-i învăţa 

o rugăciune acadea: 

 

„Curat ţine-mă, Doamne, -n lume 

până ce moartea m-o răpune. 

Nu-i nime-atât de păcătos,  

ca prin căinţă şi-ndreptare, 

la Dumnezeul plin de milă 

să n-aibă parte de iertare”... 

 

Printre copii era şi Sara, 

a lui Iair boboc de fată – 

la doisprezece anişori 

părea o zână întrupată. 

 

Nu doar cu numele prinţesă, 

ci-n adevăr mică stăpână 

peste stăpâni şi servitori, 

era a vieţii lor lumină. 

 

Şi fericiţi până la lacrimi 

de-a lor odraslă înzestrată, 

părinţii o mâncau din ochi 

cu poznele ei laolaltă. 

 

Căci n-o avea decât pe ea 

acest Iair la pungă gros – 

era fruntaş în sinagogă 

şi de-al măririi cancer ros. 

 

Dar într-o zi el la Iisus 

veni plângând că fata-i moare 

şi că doar Unsul e capabil 

să o repună pe picioare, 

 

cum în nenumărate rânduri 

cu-atâţi bolnavi a procedat, 

ba chiar se ştie că pe Lazăr 

iarăşi vieţii l-a redat. 

- De crezi, răspunsu-i-a Iisus, 

c-aievea toate aste-au fost, 

atunci e musai şi credinţa 

că Tatăl M-a trimis c-un rost: 

 

Sunt adevărul, calea şi viaţa 

pentru acei ce-Mi dau crezare; 

de-or trece cerul şi Pământul, 

a mea învăţătură moarte n-are! 

 

Un sol grăbit vesti decesul 

în timp ce discutau astfel, 

şi tatăl se pierdu cu firea, 

deşi El susţinea c-a adormit niţel. 

 

Acasă mama hohotea 

lângă micuţa în sicriu, 

iară mulţimea băgăreaţă 

pe Mesia-L făceau capiu 

 

pentru vrăjeala c-ar dormi, 

când e vizibil că s-a dus. 

- S-o-nvie, între ei cârteau, 

dacă e Fiul Tatălui de sus. 

 

Atunci Iisus dădu afară 

acea mulţime fistichie 

şi doar rosti „Talita cumi!”, 

că-ndată moarta fu iar vie, 

 

spre a părinţilor îmbucurare 

după atâta plâns şi jele. 

- Cred, Doamne! a strigat Iair. 

Ajută necredinţei mele! 

 

Cu mâna pe capul copilei 

din gheara morţii de-abia smulsă, 

Iisus le spuse că a lor 

e-mpărăţia-n cer promisă: 

 

- Aflaţi, grăi El mai la urmă, 

că numai cin’ se va smeri 

- aidoma acestor prunci – 

răsplata-n ceruri va primi. 

 

Dar vai şi-amar de-acela care 

împinge pruncii la păcat! 

Mai bine-ar fi să se înece 

cu un pietroi de gât legat... 
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Diana ŞTEFĂNESCU 

 

 
 

Supradimensionare   

 

În ce parte din mine 

s-au dus amintirile 

care nu mai încap în creier, 

într-un por al pielii, 

la rădăcina unei unghii, 

de unde poate vor crește 

într-o zi, noi amintiri, 

într-o geană sau într-un cartilaj 

brusc devenit dureros, 

sau în limfă, 

orice parte din corpul meu 

orice organ este depozitarul 

câtorva amintiri, 

suntem noi din acei ani 

și toți ceilalți, 

cei iubiți și cei neiubiți. 

  

E posibil că bolile 

sunt la origine depozite de amintiri 

cu cei neiubiți 

avortate de creier și refugiate, 

prin fatalitate, într-un organ. 

  

 

De aceea  

nu ar trebuie să ne mire 

confruntarea care se poate ivi 

între prezentul nostru și trecutul nostru 

când amintirile aflate în tăcere, 

se amestecă în clipele prezentului 

ca niște copii abandonați 

care ne-au găsit fără voia noastră 

și ne fac viața vraiște, acum. 

 

  

Ninge   

 

Ninge într-o lume care încearcă să-și recapete 

vechile gesturi ale normalității 

cu respirația unui bolnav 

aflat într-o criză severă de astm, 

natura încearcă din răsputeri 

să nu își piardă echilibrul 

și să nu se clatine sub loviturile 

care bat ca un secundar, 

aplicate ei de ființa generoasă 

numită om. 

 

 

Citate despre viaţă, adevăr, înţelepciune 

* „Am descoperit că dacă iubeşti viaţa, şi viaţa te 

va iubi pe tine.” – Arthur Rubinstein 

* „Asta e condiţia fiinţei: viaţa, nu durata vieţii.” 

– Ion Luca Caragiale 

* “Oamenii sunt păsări cu aripile crescute 

înăuntru” – Nichita Stănescu 

* „Valoarea unui om se măsoară după greutăţile 

pe care el le învinge.” – Voltaire 

* „Acolo unde eşti se afla lumea întreagă.”- 

William Shakespeare 

* „Nimic nu e departe când iubeşti.” – Mircea 

Eliade 

* “Când ne moare un vis trebuie să avem pregătit 

un alt vis.” – Luciano Ligabue 

* “Sinceritatea este cea mai îndrăzneaţă formă de 

curaj.”- W. Maugham 

* „Vor putea tăia toate florile, însă nu vor putea 

opri primăvara să vină.” -Pablo Neruda 

* “Cu un zâmbet poţi săruta un suflet!” – 

Octavian Paler 

* “Pot rezuma în două cuvinte tot ce am învăţat 

despre viaţa: merge înainte.” – Robert Frost 

* „Nimic nu valorează mai mult decât ziua de 

azi.” – Goethe 

* „Numai cu inima poţi vedea limpede.” – 

Antoine de Saint Exupery 

* „Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi în lume”– 

Mohandas Gandhi 

* „Doar cei ce pot vedea ceea ce este invizibil pot 

realiza imposibilul”– Patrick Snow 

* „Nu aştepta. Niciodată nu va fi timpul 

potrivit”– Napoleon Hill 

* „Nu permite că opiniile celorlalţi să devină 

realitatea ta.” – Leş Brown 

* „Nu recunosc alt semn al superiorităţii decât 

bunătatea.” – Ludwig van Beethoven 

* „Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care 

te înălţa.” – Nicolae Iorga 

* „Unii oameni apar în viaţa ta ca o 

binecuvântare. Alţii, ca o lecţie.” – Maica Tereza 

* „Sufletul să-ţi fie ca gândul, gândul ca vorba şi 

vorba ca fapta.” – Ion Slavici 
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PROZĂ 

 

Alexandru Florin ŢENE 

 

 
 

ION ŞI IOAN – ÎNŢELEPŢII DIN 

TRANSALPINA 

În primăvară, când muntele mai purta 

pecetea zăpezii şi firicele de apă se revărsau în 

văile unde ierburile mijesc a verde, Ion fiul lui 

Ionescu din Ioneşti, cioban cunoscut de pe valea 

Oltului a luat hotărârea să treacă dincolo, în 

Ardeal, cu cele zece oiţe ţurcane gestante. Atâtea 

îi mai rămăseseră  după inundaţii. Pleca să-şi 

caute o nevastă harnică şi bună de făcut copii. 

„Numai bine, până trec muntele, oile mele vor 

făta şi cu banii luaţi pe jumătatea de miei voi 

putea face nuntă“, gândea Ion, luând drumul 

Brezoiului, mergând agale în urma oilor. „Am s-o 

învăţ să-mi facă fasole bătută, frecată cu 

usturoi!” medita bărbatul lovind cu măciuca câte 

o piatră ce-i răsărea în faţa opincilor, legate până 

sub genunchi cu nojiţe din piele de porc… Din 

când în când fluiera printre dinţi la oiţele ce 

priveau cu jind la apa limpede a Lotrului. 

După atâta mers, a strigat scurt la oi. Acestea s-au  

oprit ca la o comandă, privind la stăpânul aşezat 

pe marginea unei stâci, năpădit de gânduri. 

„Puterea unui cioban se măsoară în greutăţile 

biruite!”. 

- Bârrr! Duceţi-vă să beţi apă! A strigat, aruncând 

spre ele cu un şomoiag de iarbă uscată. 

După o odihnă de mai bine de o oră, în 

timp ce autoturisme şi basculante treceau cu 

viteză pe lângă micul grup de oi, Ion s-a hotărât 

să treacă în faţa turmei, ca mioarele să-l urmeze 

docile pe poteca ce şerpuia pe lângă drumul 

asfaltat ce ducea spre Voineasa. „Frumoase 

locuri, sunt clipe ce le trăiesc din plin, salvându-

mi trecutul, astfel mă fac să cuceresc viitorul...” 

gândea Ion urcând spre pisc. Astfel, au trecut trei 

zile şi două nopţi dormind în mijlocul oilor, 

învelit cu şuba făcută tot din blană de oaie, cu 

căciula neagră de lână trasă pe frunte. 

Ioan al lui Ioan din Ioancău, cătun de pe 

lângă Sebeş Alba, s-a hotărât să se însoare cu o 

olteancă de prin zona Munteniei. Nici nu se 

topiseră bine petecele de zăpadă de pe 

Transalpina, că ciobanul, adunând cele zece oi 

gestante, ce-i mai rămăseseră în urma inundării 

satului de către râul Sebeş, devenit una cu 

Mureşul, a început să urce pe Transalpina, 

mânând oile cu fluieratul său caracteristic, printre 

dinţii rari din faţă. „Am să-mi găsesc o fomeie, 

iute şi harnică. Am să o învăţ să-mi facă balmoş 

şi mulţi copii!”  Gândea Ioan din Ioancău, 

fluierând la oile sale, ori de câte ori trecea pe 

lângă ele câte o maşină. 

Luase hotărâre asta, să plece din satul 

natal, după ce din gospodăria sa nu mai rămăsese 

nimic. „Dacă trebuie să aleg între două rele, 

gândea Ioan din Ioancău, am ales pe cel care nu 

l-am încercat până acum!”. 

Urca alene şi cu răbdare pe drumul ce 

ducea către vârful Urdele. Abandonase de mult 

şoseaua asfaltată, şi îşi conducea oile pe o potecă 

de munte, folosită de ciobani. Cizmele din piele 

de bou lăsau în urmă adânciturile tocurilor ce se 

umpleau imediat cu apa  mustind în iarba de pe 

potecă. Se simţea liber, el cu cerul şi oile lui. 

„Mă simt slobod, eu şi Dumnezeu, dar acest cost 

este că am acceptat responsabilitatea 

destinului!” Prin minte îi treceau tot felul de 

gânduri, unele mai năstruşnice decât altele. 

„Dacă nu-mi găsesc soaţă, cum îmi doresc?! 

Sunt bucurii, în viaţă care pot să mă înjosească, 

dar şi înfrângeri care mă pot împlini!”. ...Şi 

astfel au trecut trei zile şi două nopţi dormind, 

înfăşurat în şubă şi cu clopul tras pe frunte, în 

mijlocul oilor.      

Cu cât urcau, cu atât cerul era mai 

albastru şi aerul mai curat. Ion şi oile lui au ajuns 

pe platforma de pe vârful Urdele. Şi-a făcut 

palmele straşină la ochi să vadă mai bine cine 

vine dinspre sensul spre care dorea să meargă. 

„Poate este unul ca mine. S-o fi săturat şi el de 

satul său şi acum îşi caută norocul. A ajuns, fir-

ar să fie, la  concluzia că viaţa poate fi înţeleasă 

privind înapoi, dar trăită privind înainte. Căci 

de-aia şi el şi eu mergem spre înaintele nostru!” 

Ioan, mai având câteva minute până să 

ajungă pe platforma mult visată, s-a oprit din 

urcare şi cu oile strânse în jurul său şi-a pus 

palmele streaşină la ochi, pentru  alungarea 

razelor de soare ce-l orbeau, să distingă omul 
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ajuns sus. Acesta părea o statuie cioplită în 

bazalt. „O fi om bun? O fi om rău? Sau unul ca 

fostul meu vecin care părea pâinea lui 

Dumnezeu. Vorba aceea, îţi împrumuta umbrela 

pe timp de soare, dar o cerea înapoi în momentul 

în care începea să plouă!” 

Soarele îi învăluia cu razele sale blânde de 

primăvară din preajma Paştelui.  

- Ziua bună la dumneata, om cinstit! 

- Bună să-ţi fie inima! I-a răspuns Ion, ştergându-

şi obrazul cu dosul palmei. Dar ce vânt te aduce 

pe `mneata în aceste locuri? 

- La fel ca pe dumneata! 

- Adică?! 

- Nu e zăbavă să vorovim fără să spunem nimic. 

Musai e să-ţi spun...?! 

- Dacă doreşti... 

- Iacă... mă duc în Oltenia să-mi găsesc norocul! 

- Dar dumneata? 

- Mă duc în Ardeal să-mi caut sorocul! 

- Spune aşa, omule. ...Hai să ne hodinim oleacă 

pe stânca asta că timp avem... 

- Se spune că vremurile schimbă lucrurile. 

Dar...realităţile ne spun că noi trebuie s-o facem! 

- Musai, este cum zici... Dar... drumeţule, 

vorovim, vorovim, cum îi stă bine drumeţului, 

dar nu ne-am cunoscut! Pe mine mă chiamă Ioan 

din Ioancăul de lângă Sebeş. 

- Bine zici Ioane! Mie îmi zice Ion din Ioneşti de 

Vâlcea! 

- Măi, Ion când te-am zărit aici, sus cu oile lângă 

tine, mi-am zis: aista îi un hoţ de animale care 

vrea să treacă dincoace. 

- Hei, Ioane... s-a dus cu haiducia! Aşezându-şi 

mâţoasa de lână albă mai bine pe umeri, a 

continuat. Mă gândesc că un minut de îndoială 

face cât o veşnicie de suferinţă. 

- Ai dreptate! Dar prin pustietăţile aistea te poţi 

aştepta la orice! Însă, o vorbă înţeleaptă spune că 

eşecul nu ne  va  doborî atâta timp cât hotărârea 

mea de a reuşi e de-ajuns de puternică. 

- Aşa e, cum zici! 

- Nea, oiţă!... A strigat Ioan la oile sale care 

încercau să se amestece cu ale lui Ion. 

- Lasă-le! Se cunosc şi ele cum o făcui eu cu 

`mneata. Numai aşa se cunosc oamenii şi 

animalele. Fiindcă taina existenţei umane nu 

constă în a trăi, ci şi în a şti pentru ce trăieşti. 

- Ai dreptate! După cum am aflat unul de la altul, 

fiecare avem drumul nostru în căutarea unei 

soaţe. 

- Cum îţi este nevasta, aşa îţi este şi cinstea casei. 

Trebuie să ştii să ţi-o alegi. S-o cunoşti. Fiindcă 

cunoaşterea vorbeşte, iar înţelepciunea ascultă. 

- Şi, ziceai că treci la noi în Ardeal? 

- Musai să trec! Vreau să-mi fac o familie, cu o 

nevastă harnică, să ştie să-mi facă mămăligă şi 

fasole frecată. 

- Să te duci în satul meu, Ioancău, de lângă 

Sebeş, e o văduvă cu casă, lângă beserică, are de 

toate, harnică şi strângătoare... 

- Păi... de ce  a părăsit-o bărbatul!? 

- A trecut la Domnul! S-a răsturnat cu 

tractorul…Dacă te duci la ea să-i voroveşti că eu 

te-am trimis. Ioan din Iancău. Nu e departe. Cum 

cobori, ajungi în Sebeş, o iei la dreapta, mergi 

vreo patru kilometri şi ajungi în sat. 

- Aşa am să fac!... Am şi eu o femeie în comuna 

mea. Pe cinste, pentru `mneata! 

- Amu aştept să-mi spui `mneata! 

- Coborând, ajungi în Brezoi, apoi o iei la dreapta 

spre Căciulata, Călimăneşti, Râmnicul Vâlcea, şi 

mai mergi, timp de a mânca o pâine, spre 

Drăgăşani, şi ajungi la Ioneşti. E comună mare. 

Să ai grije să nu-ţi calce mioarele careva cu 

maşina. E circulaţie grozavă până la Govora. 

- Grijesc! Şi pe la noi se circulă bogăt... 

- Când ajungi întrebi de Maria lui Mecherel. Stă 

lângă şicoală. Îi spui de Ion al lui Ionescu, 

ciobanul. 

- A fost măritată? 

- Da! E femeia înecatului de la baraj. Îşi caută şi 

ea jumătatea. Ăi din sat ziceau că e rea de 

muscă… Dar nu e adevărat. Şti cum e… gura 

satului-i slobodă. 

- Am s-o caut… Amu zic şi eu ca omul. Voi 

încerca. Încercarea moarte n-are! Zise Ioan 

făcându-şi o ţigare dintr-o bucată de ziar 

mototolită în jeb şi tutun scos dintr-o tabacheră 

veche, ţinută în iţari. 

După ce a tras un fum în piept, după care îl 

expiră afară, Ioan a spart liniştea aşternută între 

ei. 

- Voi căuta s-o fac fericită, deoarece fericirea este 

armonia dintre ceea ce gândeşte omul, ceea ce 

spune şi ceea ce face…E bună de muncă? 

- E haitoşe! Are acarturi, ceva animale... 

- Înseamnă că-i fainoşe! Nu e ca Leana din capul 

satului care are chef să facă ceva, dar începând de 

mâine...   Foarte bine! Cărui bărbat nu-i plac 

muierile? În primul rând le iubim pentru 

frumuseţe şi în al doilea rând pentru că fac copii. 
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- Adică oameni! 

Ion şi-a pus mâinile streaşină la ochi şi-a privit la 

poziţia soarelui pe cer. 

- Bade! E trecut de amiază. E timpul să ne 

despărţim. 

- Călătorului îi stă bine cu drumul... 

- Brrr!  

După care Ion a fluierat printre dinţi. Oile s-au 

luat după el, coborând agale spre Ardeal. 

- No! Amu veniţi după mine, mioarelor... Grăi 

Ioan, sculând oile culcate pe nişte smocuri de 

iarbă, cu bota ce o avea în mână. Încet, cu mica 

turmă după el, a luat drumul Munteniei. 

Amândoi coborau pe căi diferite, având în suflet 

speranţa. În urma lor tricolorul arborat pe cea mai 

înaltă stâncă flutura pe cerul înalbăstrit de senin. 

 

 

 

 

Mihail GRĂMESCU 

 

ANGAJAREA   

 

           Portarul o întreabă unde merge, când aude 

că e pentru angajare,  îi indică,   etajul doi, la 

serviciul personal. Coridoarele sunt întunecoase 

și strâmte, și când intră în camera cu glaswand e 

izbită de un val de fum. Câteva femei trecute, cu 

cafelele în față, pe birou, stau de vorbă și le zic 

tare, în vreme ce în celălalt colț dactilografa bate 

furibund la mașină. 

          - Ați sosit prea târziu, îi spune plictisită una 

dintre ele, când află despre ce e vorba. Nu mai 

avem niciun post. 

          - Bine, dar abia ieri a apărut anunțul în ziar. 

          - Ai liceul? 

          - Da, am terminat anul trecut. 

          - Și până acum ce-ai făcut? Ă? Veniți să vă 

angajați după un an, și între timp, cine știe ce ați 

făcut: rujul ruj, unghiile făcute...noi nu angajăm 

paparude. Munca e grea. Nouă ne trebuie oameni 

care să lucreze. 

          - O să lucrez... 

          - Și noi de unde să știm dacă o să lucrezi 

sau nu? Noi te angajăm și, după aia, mata intri în 

concediu, chiulești, stai șase luni în prenatal și 

postnatal și urmează concediu pentru îngrijirea 

copilului. Ia zi!  Nu-i așa? Femeile nu sunt de 

încredere, nu putem risca. 

          - Bine, dar legea... 

          - Ce știi dumneata de lege? Ă? Auzi 

domne, mă învață ea pe mine legea! Știi să bați la 

mașină? 

          - Nu. 

          - Nu știi. Și cam ce știi dumneata, mă rog? 

          - Nu știu cam ce... 

          - Păi nu știi. Vă dau ăia drumu’ din liceu 

fără să fie nimic de capul vostru. Și noi să vă 

angajăm...Du-te și tu și vorbește la direcție. 

          x 

          Directorul o măsoară de jos în sus, în timp 

ce ea îi explică despre ce e vorba. 

          - Sigur că da, zice directorul, zâmbind 

strâmb. Doar sunteți o fată drăguță... Va trebui să 

ne întâlnim după-masă și să-mi explicați mai clar 

situația, fiindcă sunt câteva puncte asupra cărora 

mai trebuie insistat. De pildă, sunteți căsătorită? 

          - Nu. 

          - Foarte bine. Foarte bine. 

          x 

          Directorul are un apartament de patru 

camere aranjat cu gust. Soția tocmai a plecat în 

concediu, cu copilul. O servește cu băutură și 

țigări. Dă drumul la magnetofon. O invită la dans. 

La cincizeci de ani, bărbații dansând sunt hidoși, 

bâțâindu-și șuncile, congestionați și, mai ales, 

zâmbind și râzând inconștienți de grotescul cu 

care se expun. 

          - Ce vrei, în viață trebuie să te descurci, 

fiindcă așa e viața, îi explică el, cu un aer de 

pedagog. Vino mâine la mine, la prima oră și se 

va aranja. Ești o fată drăguță. 

          x 

          - Tovarășul director nu este aici astăzi, o 

repede secretara, întorcându-se apoi retoric spre 

cealaltă femeie: Dar cine i-a dat voie tovarășei să 

intre în întreprindere? Te rog să le atragi atenția 

celor  de la poartă să-și facă datoria cum trebuie, 

că  de-aia sunt  plătiți. 

          Poftim afară, domnișoară! o împinge de la 

spate femeia de la Personal-Învățământ. 

          - Și când pot să mai viu?... întreabă. 

          - Altădată, când o fi și tovarășul director 

aici, zice secretara. 

          Când închide ușa, din spatele ei răzbesc 

hohotele celor două: una râncheza ca un cal, în 

timp ce cealaltă chițăia. 

          x 

          Portarul o întreabă dacă nu a mai fost și 

zilele trecute. 

          - Ba da.         
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          - Pentru angajare, nu?   

          - Da. 

          - Nu avem posturi, domnișoară. Nu mai 

insistați. Duceți-vă mai bine la Forțele de muncă. 

          - Am fost. 

          - Și? 

          - Și nimic. Vă rog să mă lăsați să intru. Mă 

duc la direcție. 

          - Aveți bon de intrare? 

          - Nu. 

          - Atunci veniți mâine. 

          -  Vin aici de atâtea zile și nu reușesc nici 

măcar să-l găsesc pe director. 

          - Portarul o măsoară cu privirea și zice, 

insinuant: 

          - S-ar putea aranja. 

          Are fața buhăită și roșie, și miroase a acru 

de la vin. 

          - S-ar putea aranja, repetă, și rânjește  cu 

gura până la urechi. 

          x 

          Acum nici portarul nu mai vrea s-o ajute. 

          - Nu e aici tovarășul director. Vezi-ți de 

treabă. 

          - Dar... 

          - Tu nu auzi? 

          - Bine, dar... 

          - Ce vrei să zici? Ă? Vrei ceva? o întreabă 

el bătăios. 

          Ea tace și izbucnește-n plâns. 

          - Lasă ifosele! o repede el. Să nu te mai 

prind pe aici! Ei, putoare... 

          x 

          În parcul de lângă întreprindere nu mai e 

nimeni în afară de ea, plângând pe bancă. Dar, 

după o vreme, pe trotuarul de vizavi trece un  

grup de muncitori. 

          - Ce faci, fată? hai cu noi. 

          - Las-o mă. Nu vezi că plânge? 

          - E mișto, gagiculina. Ce e fată, ți-a tras 

broscarii plasă? 

          Unul dintre muncitori a venit și s-a așezat 

alături de ea. 

          - De ce plângi? Ia zi, parcă te-am văzut 

zilele astea agitându-te pe la personal, lucrezi la 

noi? 

          - Nuuuu! răspunde ea și plânge și mai tare. 

          - Da’de ce plângi? 

          - Nu reușesc să mă angaje-e-ez...          

 - Și pentru atâta lucru... Asta e tot? Lasă, nu mai 

plânge așa! Hai cu noi. Ai unde să stai? 

          Nu? Ei, lasă că le aranjăm noi pe toate. 

          x 

          În camera mică, de la subsol, e aer stătut, 

dar e cald. 

          - Știi că ești o fată drăguță? 

          - Da? chiar îți plac? 

          - Îhî. Numai că ești prea tristă. Uite, eu nu 

sunt așa. Nu trebuie să le pui pe toate la suflet. Ia 

lucrurile așa cum sunt! Când nu mai ține, îi dau 

dracului pe toți și mă duc acasă la ai mei, la țară. 

          - Eu nu am unde să mă duc. Mama a murit, 

iar tata e la închisoare. 

          x 

          Vise. Speranțe. Planuri. Și, într-o zi, vine și 

îi zice că s-a aranjat. Or să o angajeze. E vorba de 

un curs de calificare de câteva luni. Trebuie să se 

ducă să-și facă un control medical și gata. 

          x 

          - Am venit după rezultatul analizelor. 

          - Cum vă numiți? Dați-mi buletinul. 

          Nu i se găsește rezultatul, dar vine un 

doctor și o ia în cabinet. 

          - Pentru ce vă trebuie analizele? 

          - Pentru angajare. 

          - Sunteți căsătorită? 

          - Nu. 

          - Doctorul o privește peste ochelari și 

clatină din cap: 

          = Nenorocito! Și de unde ai recoltat 

beleaua? 

          - Îi spune că o să-i dea o recomandare 

pentru spitalul dermato. Îi spune că e grav, foarte 

grav. Îi spune că trebuie să-i declare pe toți cu 

care a avut contact în ultimul timp. O întreabă 

câți ani are, și clatină din cap dezaprobator. 

  

  

Andrei BREABĂN   

 

  
 

Zamolxis și medicina 

Zamolxis a adus dacilor credința în 

nemurire, care i-a ajutat pe daci să înfrunte 

moartea şi să lupte fără teamă cu toţi duşmanii 

care au îndrăznit să le calce hotarele şi să le 

amenințe libertatea. Erau ţelurile supreme pe care 



Bogdania…………………………………………………………………..........Anul IX, Nr. 83-84/2021 

  
      54 

 
  

le apărau şi pe care le socoteau datorie sfântă, 

cheia care le deschidea porţile lumii lui 

Zamolxis, porţile Raiului cum spun acum 

creştinii... Astfel din toate neamurile acestui 

Pământ, dacii cunoşteau taina nemuririi şi a vieţii 

veşnice încă înainte de venirea lui Iisus... 

Creştinismul, adus mai târziu, a fost ca o mănuşă 

care s-a mulat peste crezul lor străvechi, aducând 

pentru daci noi dimensiuni şi reverberaţii, dar cu 

aceeaşi finalitate, viaţa veşnică, într-o altă lume 

cu aceleaşi dimensiuni edenice ca aceea a lui 

Iisus... Este motivul pentru care și marele nostru 

duhovnic Arsenie Boca a spus: 

 

,,Ştiam şi înainte de Hristos că 

avem o obârşie divină, că suntem 

nemuritori cu sufletul şi că este un 

singur Dumnezeu, nevăzut şi spiritual. 

Ştiau asta şi dacii lui Zamolxe, dar 

odată cu venirea lui Hristos pe pământ 

se repară structural firea omenească”. 

 

După ce a venit printre daci, Zamolxis și-a 

convins semenii să creadă într-un singur zeu, 

lăsând deoparte religia politeistă, împrumutată, 

probabil, de la greci. Pe lângă nenumăratele 

schimbări produse de schimbarea credinţei 

dacilor, o să pomenesc de una mai hazlie, care se 

leagă de vechii agatârşi, un trib a dacilor din 

vechime. Aceştia trăiau în zona auriferă a Daciei 

în urmă cu 2500 ani î.Hr., undeva în bazinul 

Mureşului de azi. Mai erau numiţi drept 

conducători de toiege sau dacii din munţi şi erau 

nişte oameni gingaşi, care trăiau în pace fără să 

cunoască violenţa. Ca să cunoască bine legile, le 

învăţau de mici şi le cântau, ca să le ţină minte. 

Purtau multe podoabe din aur pe care îl aveau din 

abundenţă, le plăcea să se îmbrace frumos, se 

tatuau şi se vopseau în fel şi chip, ca să arate care 

mai de care mai arătos. Aveau în devălmăşie 

femeile ca să fie fraţi cu toţii şi, fiind cu toţii 

rude, să nu se mai pizmuiască între ei. Singura lor 

hibă în afara poligamiei era aceea că ei credeau în 

Apollo şi Dionis, cultivau viţă de vie şi beau mult 

vin, fiind iubitori ai unei vieţi uşoare, dusă în 

petreceri şi multe orgii. Se ocupau cu prelucrarea 

metalelor, oieritul şi viticultura.  

Era înaintea venirii lui Zamolxis în lume, 

când dacii aveau alţi zei şi altă credinţă... 

Zamolxis i-a convins pe daci să renunţe la 

ceilalţi zei, la băutură şi poligamie. Cu timpul nu 

s-a mai auzit nimic despre agatârşi, pesemne s-

au amestecat printre ceilalţi daci, adaptându-se la 

noile legi aduse de Zamolxis. 

Zamolxis îi învăţa pe daci să fie mai buni, 

să se iubească între ei şi să nu facă fapte rele. Le 

cerea să lase la o parte invidia, cleveteala şi mai 

ales mânia şi să ducă o viaţă sănătoasă, renunţând 

la carne şi băuturi alcoolice. Câştigând încrederea 

oamenilor şi a regelui, Zamolxis cere să i se facă 

o sală mare unde să-i găzduiască şi să-i ospăteze 

pe cetăţenii de frunte. În timpul meselor, la care 

lipseau carnea şi băuturile alcoolice, fiind însă 

mâncăruri la fel de bine gătite, după reţete 

pregătite de Zamolxis, acesta îi învăţa pe musafiri 

că nici ei, nici urmaşii lor nu vor muri, ci se vor 

muta într-un loc unde vor trăi veşnic şi unde vor 

avea parte de toate bunătăţile. Pe unii din ei îi 

învăţa tot felul de cunoştinţe de astronomie, 

despre pământ, soare, lună şi stele, dar şi despre 

legătura dintre aştri şi vreme, influenţa lor asupra 

lucrărilor agricole, spunându-le cum să se roage 

la Cer pentru a avea un an rodnic şi bun. A pus să 

fie aduse fete de prin toate satele pe care le-a 

învăţat tainele tuturor plantelor, ce boli vindecă 

fiecare din ele, unde pot fi găsite şi culese, cum 

să facă să tămăduiască bolnavii. O reformă 

fundamentală în credinţă, care a înlocuit-o pe cea 

veche a dacilor în mai mulţi zei cu credinţa în 

nemurire şi într-o singură zeitate supremă, 

punând în prim plan lumina care întreţine viaţa şi 

stă la baza actului creator. Dacii ştiau că izvorul 

luminii este soarele, știau de cele două solstiţii şi 

două echinocţii, cărora le-au dat semnificaţii 

mistice, organizând tot felul de ritualuri şi 

obiceiuri de apărare a luminii de forţele malefice 

ale întunericului. Despre acestea vom vorbi ceva 

mai târziu. Prin reformele lui, Zamolxis a rămas 

veşnic în conştiinţa dacilor care prin credinţa în 

nemurire au trecut prin multe suferinţe şi greutăţi. 

Prin el, dacii au devenit unicul popor monoteist 

din Europa şi singurii din lume care credeau în 

viaţa veşnică. Deşi mai erau popoare care aveau 

propriile concepte cu privire la ce se întâmplă cu 

sufletul după moarte, nimeni nu a reuşit să 

surprindă atât de asemănător creştinismului 

crezul în mântuire şi viaţa de apoi, transcenderea 

în lumea lui Zamolxis fiind condiţionată de 

faptele din timpul vieţii celui decedat. De aceea, 

nu există date certe cu privire la trecerea dacilor 

la creştinism. Acest lucru s-a făcut treptat, 

începând cu venirea în Dobrogea a Sf. Apostol 
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Andrei, continuând, pe nesimţite, mai întâi prin 

predicarea învăţăturilor lui Iisus în bisericile lui 

Zamolxis, acestea fiind treptat înlocuite cu 

biserici creştine. O altă dovadă, existenţa multor 

biserici şi mănăstiri pe lângă vechi aşezări dacice 

care desigur că aveau biserici şi temple închinate 

lui Zamolxis. Astfel, bisericile creştine s-au 

suprapus pe nesimţite peste cele zamolxiene la fel 

cum speranţa mântuirii adusă de Iisus s-a 

suprapus peste credinţa zamolxiană în nemurire. 

Slujitorii schiturilor şi mănăstirilor au preluat 

viaţa de celibat a slujitorilor lui Zamolxis, iar în 

Evul Mediu unii din ei au trebuit să înveţe şi 

mânuirea armelor, la fel ca preoţii lui Deceneu, 

pentru a se putea apăra de păgâni. 

De aceea, la poporul nostru credinţa este 

adânc înrădăcinată în inimă. Ea nu vine numai 

din primele secole creştine, ci era acolo din cele 

mai îndepărtate timpuri, înfiptă în suliţele bine 

ascuţite care duceau solul dacilor la Zamolxis. O 

jertfă acceptată pentru binele comun şi, mai ales, 

pentru a duce mai departe moştenirea unui neam 

măreţ, despre care Herodot spunea că erau cei 

mai drepţi şi mai înţelepţi dintre traci. 

Cât despre Zamolxis, mulți spun că ar trăi 

şi azi pe Muntele Kogaion... Unii dintre cei care 

urcă pe muntele Godeanu, sau la misteriosul 

Sfinx, se jură că au zărit pe cărare umbra unui 

bătrânel cu o mantie albă aşezată pe umeri, având 

în mâna dreaptă un toiag, iar pe spate o trăistuţă 

din cele făcute şi azi de femeile de la munte. 

Încercând să-i ia urma, acesta a grăbit pasul, 

afundându-se în pădure, ca apoi să dispară ca o 

fantomă... Se spune că Zamolxis mai locuieşte şi 

în zilele noastre în acea încăpere secretă aflată în 

munte, a cărei intrare încă nu a fost găsită. La fel 

ca intrarea în acea lume subterană de sub 

Sarmisegetuza, care ar ascunde vestigiile 

civilizaţiei care a trăit înainte de Potop. Se 

vorbeşte că acesta ar fi motivul pentru care dacii 

şi-au dat foc la cetate şi au ascuns toate ieşirile 

secrete. Unii susţin că Traian ar fi găsit-o, poate 

tot cu ajutorul lui Bicilis, cel care i-a dezvăluit 

împăratului Traian unde și-a ascuns comorile 

marele rege Decebal, şi ar fi luat de acolo acele 

statui uriaşe cu care a împânzit tot Forul Roman 

și care acum uimesc lumea fiind una din 

enigmele nedezlegate ale istoriei. 

Reformele înfăptuite de Zamolxis și 

Deceneu au fost atât de profunde, încât ele au 

cuprins întreaga Dacie, toate pământurile locuite 

de daci, fiind ca o şcoală generală obligatorie din 

zilele noastre... Un adevărat sistem instituţional 

de învăţământ, ca să nu folosesc termenul de 

academie... 

Cei doi Mari Preoţi, Zamolxis şi Deceneu, 

au folosit religia ca instrument de reformare a 

dacilor, instruind preoţii cum să procedeze, au 

stabilit sărbători cu ritualuri sacre şi obiceiuri ce 

trebuiau respectate. Aceste sărbători aveau 

scopuri multiple, de la crearea unor momente de 

socializare şi apropiere a oamenilor, destul de 

necesare în acele vremuri, la aplicarea unor 

remedii generale de vindecare a bolilor, dar şi de 

cunoaştere a viitorului. 

Dacii porneau de la vindecarea sufletului, 

care avea ca efect vindecarea trupului... Dar cum 

se făcea acest lucru? Platon ne dă un exemplu. La 

daci era vorba de un descântec. Asta mă duce cu 

gândul la o poveste auzită chiar de la un medic 

bun, pe care l-am cunoscut. Odată, la el vine un 

bolnav care i se plânge de tot felul de dureri. 

Medicul îl consultă, dar nu dă de simptomele 

bolii. Totuşi, nu vrea să-l aibă pe conştiinţă şi îi 

recomandă nişte ceaiuri şi mai multă odihnă. Îl 

cheamă la un nou consult peste o lună, să vadă 

dacă s-a făcut bine. Nu trece mai mult de două 

săptămâni şi se trezeşte cu bolnavul la el. Era 

speriat, spune că nu poate dormi, iar durerile s-au 

amplificat. Atunci medicul îi prescrie nişte 

analize şi îi recomandă un control la ecograf. 

Bucuros, pacientul ia trimiterea şi merge să facă 

analizele cerute de medic. Întors la cabinet, 

bolnavul îi prezintă documentele de analiză. 

Medicul le ia, se uită la pacient, se uită la analize, 

apoi din nou la pacient... 

- E grav d-l doctor? Cât mai am de trăit? 

- E destul de grav, ce să-ţi spun. Dar nu 

este cancer sau altă boală de netratat. Uite aici 

nişte pastile. Mergi acasă şi ia seara înainte de 

culcare câte una din ele. După zece zile de 

tratament să vii din nou la mine. Dar să respecţi 

cu stricteţe ora dacă vrei să-şi facă efectul... 

- Am înţeles, domnule doctor. Nu ştiu 

cum să vă mulţumesc. 

Pacientul pleacă bucuros acasă. Se 

întoarce după zece zile după cum au convenit. De 

astă dată era radios şi cu chipul senin. 

- Ei bine, ce s-a întâmplat?  

   E ceva mai bine? 

- Chiar foarte bine, domnule doctor. Nu 

mai am nici o durere, iar, de când iau tratamentul 
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pe care mi l-aţi dat, dorm tun, de poţi tăia lemne 

pe mine. 

- Ţi-am spus eu că o să te faci bine! Uite 

că îţi mai dau o porţie de pastile. Dar să ţii cont 

că sunt foarte puternice. Le am de undeva din 

străinătate, nu se găsesc pe la noi în farmacii. Va 

trebui să mai repeţi odată tratamentul după trei 

luni, iar după aceea o să fi sănătos toată viaţa. 

Microbul nu mai apare după două doze de 

tratament, dar dacă, Doamne fereşte, te mai iau 

durerile vreodată, să te întorci la mine şi mai 

vedem... 

- Am înţeles, domnule doctor. Rămân 

dator. 

La următorul control bolnavul spune că s-

a făcut bine și nu mai are nici un simptom al 

bolii.  

Ce medicament credeţi că i-a dat 

medicul?  

Răspunsul este simplu. Bolnavul a primit 

de la medic o banală aspirină, care oricum nu îi 

făcea rău. Dar tratamentul adevărat a fost 

convingerea că a fost tratat cu ceva deosebit, care 

i-a pătruns prin suflet în toate mădularele.  

Aceasta este povestea bolnavului 

închipuit, dar metoda se poate aplica și celor cu 

diverse afecțiuni psihice. Într-un alt caz, pacienţii 

aveau mai multe boli care se provocau una pe 

alta, iar orice medicament ar fi fost prescris 

pentru a trata una din boli le agrava pe celelalte. 

Se spune că un medic, la fel de isteţ, a dat 

bolnavului banala aspirină, iar când acesta a venit 

la control era aproape vindecat. Se pare că 

medicamentele luate înainte i-au provocat 

celelalte boli.  

 Medicii daci ştiau aceste secrete şi le 

aplicau când veneau la ei bolnavii. Pe mulţi îi 

vindecau cu descântece, cum a scris Platon, cu o 

banală apă sfinţită cum este aghiazma de astăzi, 

pe alţii cu tot felul de ceaiuri şi plante culese în 

anumite nopţi şi zile, unele după anumite 

ritualuri. Sunt asemenea metode întâlnite şi azi. 

Am auzit de bolnavi de cancer trataţi de bătrâne 

din sat cu moare de varză. După o lună, când un 

asemenea bolnav a mers la control, medicul care 

i-a dat doar trei săptămâni de viaţă, în loc să afle 

că pacientul i-a murit, constată că nu mai are nici 

o tumoare. Este şi acum o bătrână care locuieşte 

într-un sat de munte, de pe Ceahlău, zilnic la ea 

vin mulţime de bolnavi cărora le dă ceaiuri şi 

alifii, cu recomandări privind modul cum să le ia. 

Se spune că toţi s-au făcut bine fără să mai aibă 

nevoie de medic. O altă bătrână din zona 

Obcinelor Bucovinei aşează oasele frânte la loc 

fără a mai fi nevoie de operaţie.  

Dacii noştri aveau medici buni, atât preoţi 

cât şi preotese. Se pare că preoţii erau un fel de 

specialişti care se ocupau de bolile mai grele, la 

ei veneau bolnavii când aveau nevoie de operaţii 

sau cu răni, boli tratate mai greu de preotese. Atât 

preoţii, cât şi preotesele foloseau la tratarea 

bolnavilor mai întâi tot felul de descântece şi apă 

sfinţită, care să le descătuşeze sufletul din starea 

de depresie în care au intrat, şi abia după aceea, 

când descântecele şi ritualurile religioase nu 

dădeau rezultate, treceau la tratamente cu plante, 

alifii şi alte medicamente din acea vreme. Dar 

mai întâi tratau cu descântece, apă sfinţită, 

afumare cu tămâie şi iască şi tot felul de ritualuri 

sacre. Se pare că atunci a apărut aghiazma care se 

face mai ales iarna de Sf. Vasile şi de Bobotează 

şi are tot anul un efect tămăduitor. Aghiazmă se 

face şi în fiecare duminică la biserică, dar nu are 

aceeaşi putere de vindecare a bolilor ca aceea 

făcută de Bobotează. Se continuă și în zilele 

noastre cu obiceiurile precreştine de a se sfinţi 

casele şi alte bunuri mai importante ale 

oamenilor, ocazie cu care acestea se stropesc cu 

apă sfinţită de către preot în timpul ceremoniei. 

Se ţin ritualuri pentru noroc în căsnicie, pentru 

sănătate şi chiar pentru ca fetele şi flăcăii 

necăsătoriţi să-şi găsească perechea. Se leagă şi 

se dezleagă vrăji, se alungă duhurile rele de la 

case, se alină suferinţele bolnavilor şi ale 

bătrânilor aflaţi pe patul de moarte, şi multe alte 

asemenea lucruri.   

La români s-a păstrat și în zilele noastre 

obiceiul ca preotul să fie chemat pentru a-i trata 

pe bolnavi. După ce ţine o slujbă în care se 

foloseşte tămâie şi apă sfinţită, bolnavul este 

împărtăşit. Înainte de dezvoltarea sistemului 

medical, preotul şi vindecătoarele din sate erau 

singurii medici în mediul rural. Se spune că mulţi 

bolnavi se făceau bine după ce trecea preotul pe 

la ei şi le citea din cărţile sfinte, ardea tămâie, 

stropea bolnavul şi camera cu apă sfinţită, iar în 

final îl miruia. Şi în prezent, mai ales în mediul 

rural, la capul bătrânilor suferinzi sau a 

bolnavilor care cad la pat este adus preotul.  

 

Sunt preoţi cu har, care au cu adevărat 

putere tămăduitoare a unor boli, chiar boli grele.  
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Nu știu  cum o fac ca să dau argumente 

ştiinţifice în favoarea lor, dar din unele cazuri de 

care am auzit era cu adevărat vorba de boli reale, 

iar bolnavii s-au făcut bine după ce au chemat 

preotul sau au mers ei la biserică sau mănăstire. 

Poate că e adevărat ce a scris Platon că prin 

vindecarea sufletului se vindecă şi trupul. 

Oamenii cu credință primeau în suflet rugăciunea 

și ritualul făcut de preot, iar astfel se făceau bine. 

Un efect într-adevăr miraculos și greu de 

explicat, dar totuși întâlnit în practică. Metodă 

folosită de preoţii daci.  

Sau poate acei preoţi, fără să ştie nici ei, 

au acea bioenergie primită de la Duhul Sfânt, cu 

efecte benefice pentru refacerea spectrului 

energetic al organismului, deci tot sufletul se 

tratează mai întâi. Tratamentele folosite de 

preotesele şi preoţii daci erau totdeauna însoţite 

de rugăciuni şi ritualuri în care se foloseau 

descântece şi apă sfinţită. Se cerea ajutorul lui 

Zamolxis şi, astfel, se vindeca mai întâi sufletul. 

Până şi în cazul răniţilor şi al unor operaţii se 

foloseau rugăciuni şi descântece. Acestea 

înlocuiau anestezia şi dădeau putere bolnavului 

să reziste. Ele se folosesc şi astăzi nu numai de 

către preoţi cu har, ci şi în medicina practicată de 

femei tămăduitoare din satele de la munte. După 

ce intră bolnavul în camera unde aplică 

tratamente, în funcţie de boala reclamată, bătrâna 

îi spune să se întindă pe un pat care se află în 

acea cameră sau să stea pe un scaun. Face apoi o 

rugăciune scurtă, după care bolboroseşte ceva ca 

un descântec, uneori foloseşte nişte apă despre 

care spune că este aghiazmă sfinţită cu care îl 

stropeşte pe pacient. Abia după aceea îi cere să se 

dezbrace, dacă este cazul, sau îi prescrie plante şi 

alifii.  

Dacă descântecul poate să lipsească, în 

ultima vreme s-a cam renunţat la el, toate femeile 

care folosesc leacuri băbeşti, cum li se spun, 

încep de fiecare dată cu o rugăciune. Este o 

regulă care nu a dispărut, chemându-se în ajutor 

divinitatea, cum se făcea pe vremuri. Locul 

descântecelor a fost luat de slujbele pe care le fac 

la preoţi cu har, bolnavii se interesează de ei şi îi 

caută indiferent în ce colţ al ţării ar fi. Sunt preoţi 

la care oamenii stau la coadă uneori cu zilele. Să 

ne amintim de Arsenie Boca, Iustin Pârvu și 

mulți alții ca ei. Iar mulţi dintre bolnavi, după ce 

sunt miruiţi, la puţină vreme spun că s-au 

vindecat... 

Recent am citit cu mai multă atenţie nişte 

scrieri ale marelui etnograf Simion Florea 

Marian, un preot sucevean care a făcut studii 

aprofundate asupra sărbătorilor, datinilor şi 

ritualurilor practicate de români, nu numai cu 

privire la sărbătorile creştine, ci şi la altele ce nu 

au legătură cu sfinţii creştini, arătând că românii 

respectă şi acum nişte sărbători păgâne şi practică 

ritualuri precreştine, cum le spune autorul, care 

sunt venite din trecutul îndepărtat al neamului 

nostru... Din prezentările făcute de el rezultă clar 

că şi o mare parte din cele creştine au în spate 

datini şi obiceiuri precreştine, multe din ele 

urmărind vindecarea şi alungarea bolilor şi a 

duhurilor rele care le provoacă. Aşa sunt căluşeii, 

jocul ursului, al caprei şi alte asemenea datini, cât 

şi urările celor care vin cu colindul şi pluguşorul, 

care îi doresc gazdei sănătate. Aceste datini se 

practicau odinioară în zile de sărbătoare solare, 

când soarele este în pericol datorită creşterii 

puterii întunericului şi a nopţii. Strămoşii daci 

socoteau că în aceste zile cerurile se deschid şi 

duhurile rele coboară în afara pe Pământ. Cu ele 

nu se pot lupta decât mascaţii, iar, de aici, acele 

jocuri şi ritualuri.  

Un alt domeniu al vechilor daci era 

astronomia. Pe lângă faptul că erau buni medici, 

dacii erau şi buni astronomi. Ei cunoşteau 

calendarul, mersul soarelui, al lunii şi al stelelor. 

Ştiau să citească timpul după poziţia soarelui şi a 

stelelor pe cer, ştiau să se orienteze după ele. Dar 

mai interesant este faptul că dacii ştiau să 

previzioneze vremea şi să citească viitorul 

folosind unele descântece şi obiceiuri moştenite 

din străbuni, dar şi citind poziţia unor stele pe cer 

în anumite zile ale anului. 

Vergelitul, ungerea uşilor şi ferestrelor cu 

usturoi, cele doisprezece foiţe de ceapă cu sare 

pisată puse peste noapte pentru a afla cum va fi 

vremea în anul care vine, sau câte o foiţă de 

ceapă pentru fiecare membru de familie, pentru a 

vedea cum le va merge în următorul an, tot felul 

de obiceiuri prin care fetele nemăritate îşi 

ghiceau ursitul, sau chiar vrăji cu care să atragă 

pe cel pe care îl iubeau, sunt doar câteva exemple 

din nenumăratele ritualuri şi practici prin care şi 

acum mulţi români, mai ales de la satele de la 

munte, previzionează vremea şi viitorul.  

Unul din cele mai practicate ritualuri, şi în 

zilele noastre, în toată ţara, este vergelul sau 

berea, cum i se mai spune în unele localităţi din 
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Transilvania, care cunoaşte mai multe forme, dar 

toate au ca finalitate previziuni despre viitorul 

celor care iau parte la joc, iar apoi se continuă cu 

dans şi petrecere, forme de socializare mai ales 

între tineri, care de cele mai multe ori se finalizau 

cu logodne sau nunţi. 

Pe vremea dacilor erau multe obiceiuri 

prin care fetele își căutau ursitul. Unele din ele s-

au păstrat până în zilele noastre. Ca să afle dacă 

se mărită anul care vine şi să-şi ghicească ursitul, 

săracele de ele făceau tot felul de descântece: 

crenguţe de busuioc puse pe o apă curgătoare din 

apropiere sau într-un pahar, ca apoi noaptea să 

doarmă cu ea sub perină, lumânări şi oglinzi puse 

faţă în faţă, în care îşi vedeau ursitul, turtiţe 

făcute şi date la pisici sau căţei, câte una pentru 

fiecare fată, cea a căreia era mâncată prima se 

mărita prima, albuş de ou pus într-un pahar de 

apă neîncepută, acesta se coagula, iar forma pe 

care o lua era interpretată (ursitul era sănătos sau 

bolnav), legarea parilor cu ochii legaţi, ultimul 

reprezentând ursitul, care, de asemenea, era 

interpretat după formă, după câte noduri avea 

parul, două lumânări puse pe o strachină plină cu 

apă, fiind interpretate atât mersul lor cât şi 

lumânarea care se stinge prima, alegerea unei 

ulcele din mai multe, între care una cu apă, una 

cu vin şi alta cu rachiu, arată dacă viitorul soţ va 

fi beţiv. Când se întorceau acasă de la râu fetele 

aruncau ciubota sau papucul peste casă, poziţia 

vârfului ciubotei arată în ce direcţie locuieşte 

ursitul. Etc., etc. 

Dar astfel de exemple sunt mult mai 

multe. Românii, datorită învăţăturilor moştenite 

de la strămoşii lor dacii, sunt şi azi cunoscuţi 

peste tot în lume ca oamenii care ştiu de toate, 

este un specific al acestui neam, de altfel 

remarcat şi de istoricii/ scriitorii antici. I-aş 

menţiona printre ei doar pe Herodot, Iordanes şi 

Platon.  

Dacii ştiau să se trateze de boli cu plante, 

dar şi cu apă sfinţită, descântece şi rugăciuni, 

ştiau să se ferească de zânele rele şi să alunge 

duhurile malefice, fetele ştiau să-şi găsească 

ursitul şi chiar să ghicească vremea când se vor 

mărita, oamenii ştiau din iarnă cum va fi vremea 

pe timpul verii şi dacă vor avea recolte bune în 

acel an.  

Ei bine, multe dintre acestea se practică şi 

în zilele noastre. Când taie porcul bărbaţii se uită 

mai întâi la splină, şi astfel ştiu cum va fi toată 

iarna. Iar asemenea semne găsesc peste tot, de la 

cântatul cocoşilor la semnele de pe cer. Poate de 

aceea românii sunt şi meşteri în toate, o calitate 

care îi impresionează pe străini. Aproape nu 

găseşti bărbat care să nu ştie să facă toate 

treburile în gospodărie. Mulţi se pricep să ridice 

case, să pună gresie, faianţă, parchet şi toate cele 

necesare la o casă, chiar dacă nu sunt de meserie 

constructori. Se pare că este un mod nativ de 

adaptare la viaţă în orice condiţii. A fost preluat 

genetic, având în vedere nenumăratele întâmplări 

prin care au trecut strămoşii noştri. Când veneau 

duşmanii şi le jefuiau satele erau nevoiţi să se 

refugieze în munţi. Nu mai aveau vreme să caute 

meşteri, se apucau singuri de construit. De regulă 

foloseau claca, adică munca în comun, făcând pe 

rând casă pentru fiecare familie. Iar seara, când 

terminau munca, se puneau pe horă, adică acel 

dans ritualic care îi ţinea uniţi, un dans al iubirii 

şi credinţei în nemurire, dans care vine tot din 

străbuni. Dansau, petreceau şi îşi citeau viitorul, 

că aşa a fost şi va fi românul. E poate singurul 

popor din lume care face haz şi la necaz. O fi şi 

asta o metodă terapeutică de a trata depresia şi 

alte boli ale sufletului. 

 

 

ILIE FÎRTAT 

 

 

 

 

Avram al lui Săscioreanu 

 Pe o cruce din lemn, dintr-un colț al 

cimitirului satului Săscioara, sat al comunei 

Zătreni, pe care vremea dăltuise urme adânci,  cu 

greu descifrezi” … aici zace  robul lui Dumnezeu 

Avram sin Săscioreanu …” Puțin mai încolo, un 

alt mormânt, împrejmuit cu grătar din fier forjat 

și cu o cruce de marmură pe care erau cioplite cu 

litere aurii ”aici se odihnește … !” Ce nedreaptă 

este lumea! Celui care trudește toată viața-i scrii 

pe cruce ”zace” iar celui care huzurește îi scrii 

”se odihnește!” 

* 

 Marina, nu mai știa nimic despre Avram 

al ei de aproape un an, de când plecase la oastea 
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cea mare a norodului, ridicată de Domnul Tudor, 

oltean de-al nostru de prin partea Gorjului. 

Plecase într-o noapte împreună cu alți tovarăși. Îi 

pusese în traistă ceva de-ale gurii, și plecase. 

Domnul Tudor le făgăduise „leafă și slobozenie” 

țăranilor clăcași. Mulți clăcași de pe moșiile 

boierești, ca și Avram, s-au înrolat ca panduri în 

oastea lui Tudor, cu același gând: să-și 

dobândească libertatea și o bucată de pământ.  

Era greu fără el. Abia răzbea cu munca și să 

agonisească ceva de-ale gurii pentru ea și cele 

trei copile, de doi, cinci și opt ani. Cea mai mare 

o mai ajuta la muncă, uneori, după puterile ei. 

Cea mijloacă avea grija casei și a sorei mai mici. 

Boierului nu-i căzuse bine la inimă plecarea lui 

Avram. Devenise mai câinos. Prin plecarea lui și 

a altor bărbați de pe moșie, munca ajunsese mai 

grea și mai multă. 

 Cu greu, reușise Marina și fetele ei să 

treacă iarna asta, prima iarnă fără Avram. Soba 

oarbă, de cărămidă nearsă, făcuse față cu greu 

surcelelor de salcie și anine, mai mult verzi, 

adunate de bietele fete din zăvoiul Oltețului.  

Fumul, care de multe ori nu-și găsea calea spre 

coș, pictase pe tavanul căsuței, cu o cameră și un 

mic pridvor, figuri grotești. De multe ori, în 

nopțile lungi de iarnă, fetele-și acopereau 

capetele cu cerga, înainte de a adormi, ghemuite 

una în alta, să scape de coșmarul acestora. 

Bucatele erau și ele din lipsă. Abia reușea Marina 

să pună ceva de-ale gurii pe masă, în fața fetelor. 

Nu de puține ori, seara, când venea ostenită și se 

așeza la masă cu ele, se arăta a fi sătulă sau că 

nu-i este foame ca să le ajungă lor puțina 

mâncare ce o aveau la cină. Până și fetele 

observaseră asta. Și, ca să nu-și mai răcească 

gura îndemnând-o să mănânce de fiecare dată, 

începuseră și ele să mănânce mai puțin, luându-și 

aerul că sunt sătule. 

 Din lunca Oltețului, din locuri doar de ele 

știute, fetele lui Avram și ale Marinei, au adus 

acasă o mână de urzici. Primele urzici pe anul 

ăsta. Semn că iarna-i pe sfârșite. Și, cum s-au 

priceput ele mai bine, seara, când Marina s-a 

întors ostenită de muncă de la moșie, i-au făcut 

surpriza ca masa lor sărăcăcioasă de până atunci 

să fie mai bogată.  

Pe lângă mămăliga de toate zilele, câte o 

strachină plină, aburindă, cu zeamă  de urzici. Se 

culcaseră, după mult timp, cu burțile pline. Câtă 

fericire!  

Corcodușii și cireșii-și lepădaseră florile, ninse 

acum într-un covor pe sub poalele acestora, și-n 

locul lor rămăseseră, cât vârful de ac, corcodușele 

și cireșele ce, în câteva săptămâni, vor fi, 

deopotrivă, deliciul oamenilor și păsărilor. Până 

la chisălița de prune îngroșată cu mălai, se vor 

mulțumi și cu cea din cireșe sau corcodușe. În 

sfârșit, era primăvară! 

 Soarele coboară la culcare, spre asfințit. 

Fetele-și făceau de lucru prin grădină. Marina, ca 

de obicei, era la muncă pe moșie. Un vântuleț 

cald mângâia frunzele corcodușului de la colțul 

casei, făcându-le să tremure ușor. Pe cer, câțiva 

nori, spre apus, se lăsau cu greu străpunși de 

razele soarelui, parcă și el ostenit după o zi lungă. 

În dreptul căsuței, oprește o căruță. Din ea 

coboară sprinten un bărbat între două vârste  cu 

plete negre și niște mustăți cât toate zilele. Trage 

fundul de la căruță și, cu mare grijă, îl ajută pe  

cel de-al doilea să coboare. Și acesta are plete, 

dar fața o are curată, bărbierită, doar puțin 

schimonosită de grimasele de durere ce-l fac să-și 

muște adânc buzele până când simte sângele-i 

cald ce-i inundă gura. Cu greu, reușește să-și 

stăpânească un geamăt ce se transformă mai mult 

într-un oftat adânc, din baierile inimii. 

 - Ușor, frate, ușor! Că mă seacă la 

inimă !M-a omorât turcu, grijania mamii lui ! 

 - Lasă căpitane, c-ai să vezi că te faci 

bine, Dumnezeu e mare ! Nu-și lasă el copii la 

greu. 

 - Ajută-mă să ajung în casă, pe urmă oi 

vedea eu ! 

 Fetele, speriate, se băgaseră una-n alta. 

Cele mai mari au înțeles ce se întâmplă, dar cea 

mică tremura săraca de frică și le ținea strâns cu 

mânuța-i firavă de fuste.  

 - Eu sunt tată, tatăl vostru. Nu mă mai 

recunoaște-ți ? M-ați uitat, sărăcuțelor! 

 Fata cea mare, n-a mai așteptat niciun 

îndemn, se desprinde de surioare mai brutal, 

lucru care o face pe cea mică să o strângă pe cea 

mijloacă, cu ambele mâini de mijloc, și o rupe de 

fugă la moșie să o anunțe pe maică-sa. 

 

* 

 Au trecut câțiva ani de când Avram venise 

acasă. Fusese greu rănit într-o încleștare cu turcii. 

Aveau tabăra la marginea Calafatului, într-un 

sătuc ca al lui, Ciuperceni. Lupta fusese scurtă, 

dar devastatoare pentru mica trupă de panduri. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cl%C4%83ca%C8%99
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Au fost spulberați de inamic, mult mai numeros 

și bine înarmat. Puțini au mai scăpat cu viață. 

Tabăra a fost devastată. Pe el l-au găsit, spintecat 

de iatagan, sub niște dărâmături. Puțin a lipsit să 

nu fie îngropat alături de ceilalți panduri morți. S-

a zbătut câteva luni între viață și moarte. Apoi, 

încet-încet s-a refăcut. Dar ce folos, nu mai era 

omul care a fost. Ajunsese o pacoste pe capul 

nevoiașei lui familii. Boierul devenise și mai 

arțăgos și mai aspru. Cât despre „leafă și 

slobozenie”, nici vorbă! Nimeni nu-și mai făcea 

vorbă de așa ceva. Domnul Tudor pierise și el 

năpraznic iar cetele de panduri fuseseră și ele 

spulberate. Cei care scăpaseră din mâna turcului 

erau acum la mâna boierului. Câinoasă viață! 

 De muncit, Avram nu mai putea munci. 

Abia se târa prin curte. Îi pierise zâmbetul de pe 

buze iar sufletul i se împietrise. Era alt om. Nu 

mai era cel pe care-l cunoscuse Marina. Vesel și 

mereu pus pe glume. Acum, cu greu îi intrai în 

voie. Până și fetele lui observaseră asta și-i evitau 

privirea tăioasă, altădată luminoasă.  

 Marina pleca dimineața și venea seara. Cu 

toată oboseala unei zile lungi de muncă, găsea 

puterea de-al încuraja pe Avram. Să aibă 

încredere în Dumnezeu că sigur o să-și întoarcă 

fața și spre ei. Să nu-și piardă nădejdea că se va 

face bine și va fi iar omul ei de altădată. Dar 

parcă vorbea cu pereții. Avram nu-i răspundea. 

Privea undeva departe și parcă nici n-o auzea. 

Doar oftatul lui adânc era răspunsul la vorbele 

Marinei.  

 Avram dormea afară, pe sală, pe-o cergă. 

În fiecare noapte senină, până-l fura somnul, 

privea stelele cu atâta atenție de parcă le-ar fi 

numărat. Încerca să-și afle steaua. Auzise că 

fiecare om are steaua lui. Doar că a lui apusese 

demult. Apusese atunci, la Ciuperceni, când a 

fost spintecat de un turc. I-a văzut ochii. L-a 

privit în ochi. Ochi răi, injectați, plini de ură. Cu 

privirea aia a pătruns în neant. Și atunci, când și-a 

revenit, după câteva săptămâni, privirea aceea-l 

însoțea. El nu mai are uitătura lui, nu, acum o are 

pe-a turcului. O privire încărcată de ură. 

 Avram, de la o vreme, începuse să se 

simtă rău. Din zi în zi mai rău. Nu mai putea 

mânca. Tot ce băga în gură era amar ca fierea.  

De gura nevesti-si și a fetelor mânca în silă câte 

ceva. Uneori, mai dosea din mâncare. Nici de 

umblat, nu mai umbla. Sta cât era ziulica de 

lungă pe un scaun sub un corcoduș și se gândea. 

Se gândea dus. De multe ori, nici nu auzea să 

răspundă la ”bună ziua” celor ce treceau pe uliță. 

Era în lumea lui, cu gândurile lui. - ”Dar oare 

cerusem prea mult ? ”slobozenie” era prea mult ? 

Și ce a primit în schimb ? O lovitură năprasnică 

de iatagan. Oare el și cei ca el, care formează 

marea masă a celor care trudesc pământul și, ca 

răsplată, abia-și duc zilele de pe-o zi pe alta, nu 

sunt oameni ? De ce ei sunt legați de pământ ? De 

ce ei nu au pământ ? Cât să mai aștepte ca 

Dumnezeu să-și întoarcă și către el fața, așa cum 

zicea Marina ? Dacă Dumnezeu l-a uitat pe el și 

pe cei de-o seamă cu el ?”  

 Așa se frământa bietul Avram noapte de 

noapte. Și nu găsea răspuns la puținele întrebări 

ce-l frământau dintotdeauna. Și nici steaua nu a 

reușit să și-o afle. Până-ntr-o noapte senină de 

august. Luna, mare cât roata carului și cerul 

împestrițat de stele, unele mai lucitoare decât 

altele.  Avram sta întins pe spate, pe cerga lui, cu 

ochii ațintiți pe bolta înstelată. Trecuse de miezul 

nopții. Era liniștit. Culmea, o asemenea liniște nu 

mai cunoscuse niciodată. Ca prin farmec, 

întrebările care-l frământau  de-o viață, 

dispăruseră. La un moment dat, o stea se 

desprinde din înaltul cerului și alunecă spre 

pământ. În urma ei rămâne o dâră argintie.  

Precis a murit cineva. Dar stai, nu este doar una, 

sunt două. Și amândouă vin spre Avram. Acesta 

se sperie. Încearcă să se miște, să strige, dar tot 

trupul și-l simte înțepenit, iar din gură nu-i iese 

decât un horcăit scurt. Dar acum vede clar, stelele 

nu sunt stele, sunt ochii turcului. Aceștia se 

apropie cu o viteză uluitoare, îi intră în orbite. 

Acum nu mai vede cu ochii lui, vede cu ai 

turcului. Acei ochi plini de ură și dușmănie îl 

domină. Îi simte străini, dar n-are nicio putere să 

scape de ei. Încearcă din nou să țipe, dar același 

horcăit scurt, poate ultimul semn de viață dat de 

Avram. Încet se relaxează. De undeva, de 

deasupra corcodușului, mama lui îl îndeamnă să 

se ridice. Ar vrea să-i spună că nu poate, dar 

culmea, poate. Se ridică. Se simte ușor ca fulgul. 

Privește la trupul scăldat în sudoarea rece a 

morții chircit pe gergă. Îi vede ochii larg deschiși 

spre cer. Ochi plini de ură și dușmănie. Dar aceia 

nu mai sunt ochii lui. Sunt ai unui străin.  

El, Avram, împreună cu mama lui, de mână, 

plutesc spre stele. Spre steaua lui. 
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Poveşti pentru copii 

 

Prof. Angela BURTEA 

 

 
Irina 

De câteva luni, Irina locuiește la oraș, 

într-un  bloc cu patru etaje, undeva aproape de 

centrul urbei. Iese adesea în balconul 

apartamentului, lung de aproape patru metri și lat 

de-un metru, privește în stânga și-n dreapta, ia 

seama la fojgăitul din stradă, care i se pare că nu 

se mai termină niciodată, simte că noaptea vine 

mai greu, că luminile nu se sting niciodată, că 

liniștea nu e cea pe care o știe, că nimic nu 

seamănă cu ceea ce trăise până nu de mult. 

Azi a venit de la școală, iar ochii ei 

migdalați, de culoarea murelor coapte, păreau 

obosiți ca și când noaptea ar fi trecut în zbor, fără 

să aducă un ceas de odihnă peste ei. A așezat 

ghiozdanul în holul de la intrare, apoi s-a 

dezbrăcat încet, așa cum făcea bunicul său, iar ea 

râdea de fiecare dată cu gura până la urechi, 

spunându-i că se mișcă asemenea unui melc și nu 

înțelege de ce. 

Nici pașii Irinei, azi, nu erau zglobii, nici 

vocea tonică de altădată nu se făcea auzită, nici 

măcar zâmbetul cu care deschidea inimile celor 

dragi, nimic din ceea ce o caracteriza nu trăda 

bună dispoziție. 

A ocolit voit ușa bucătăriei, acolo unde 

supa cu găluște, caldă și gustoasă aștepta să fie 

savurată, și-a ieșit în balcon, pe ușa de la 

sufragerie, așezându-se  cu coatele pe genunchi și 

palmele sub bărbie pe scaunul confecționat din 

răchită, adus de la casa veche. O lacrimă se 

prelinse pe obrazul îmbujorat, apoi alta, și alta, 

până când s-au adunat ca un colier în jurul feței. 

-Irina, se auzi vocea mamei, unde ești, de 

ce nu vii la masă? 

Fata tăcu, fără să ia în seamă strigătul 

mamei, își șterse fulgerător lacrimile, apoi alergă 

spre baie și-și aruncă câțiva pumni cu apă rece 

peste chipul înlăcrimat. Ridică, apoi, sfidător 

capul și se privi în oglindă strâmbându-se, ca și 

când nu s-ar fi văzut pe ea, după care zâmbi 

promițător, șoptind: Ei nu mă cunosc îndeajuns, 

dar vor avea timp! 

Din nou, vocea mamei se făcu auzită: 

-Irina, tu chiar vrei să mănânci supa rece?  

-Îndată, mamă, îndată! Mi-a intrat o 

musculiță în ochi, exact când am intrat în scara 

blocului, spuse fata pășind în bucătărie, și m-am 

chinuit s-o scot. Îmmm, ce frumos miroase, 

continuă ea, fără să-i dea voie mamei să mai 

spună ceva. Supă cu găluște, parcă mi-ai citit 

gândul, chiar asta voiam să mănânc. Ce aspect 

plăcut are, ai pus la fiert o găină de la țară? 

Femeia o privi insistent, simțind că ceva 

nu e în regulă, dar, făcându-se că nu observă, 

adăugă: 

-Așa cum îți place ție, draga mamei, hai, 

mănâncă, cred că ești și flămândă, și obosită, cu 

școala de la oraș nu ne jucăm! Mănâncă, apoi să 

te odihnești puțin, doar așa îți vei lucra temele 

mai ușor. 

-Școala e aceeași, mamă, oamenii sunt 

diferiți, iar eu nu mă tem și nu mă voi pierde 

tocmai acum! Se pare că dumneata ești mai 

îngrijorată decât mine și chiar nu înțeleg motivul. 

-Irina, copila mea, aici e altceva… doar 

știi că pentru tine am făcut-o, să-ți fie bine mai 

târziu, iar materia clasei a IV-a e mult mai 

dificilă! Iartă-mă, tot vorbesc și… hai, mănâncă, 

vorbim după aceea! 

Fetița sorbi cu poftă supa și, din când în 

când, clipea dintr-un ochi către mama sa, semn că 

o mâncare mai bună nici nu se putea, apoi se 

retrase în dormitor.  

Nu peste mult timp, mama își făcu 

apariția și-o găsi pe Irina aplecată asupra unei foi. 

Cu mișcări precipitate, fetița încercă s-o facă 

nevăzută. 

-Ei, ce-mi ascunzi, ori ai luat vreo notă 

proastă? întrebă femeia nerăbdătoare. 

-Proastă? De ce proastă, mamă, și nu 

foarte bună? Uite, privește, dar vreau să știi că 

mi-ai stricat surpriza, cu atâtea temeri și 

insistențe! 

-Irina, nu te recunosc, ce e cu tine? 

-Ha, ce e cu mine? Uite, deja am 

demonstrat că știu foarte multe… 

-Dar nu întotdeauna îndeajuns…, 

completă mama. 

-Exact, dar… poți fi mândră că am luat 

100 de puncte la evaluarea de la limba română, 

iar mâine, când voi lua același punctaj și la 
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matematică, mulți dintre colegii mei vor holba 

ochii spre mine, mai ceva ca la crucea de pe 

Caraiman, iar Ada, colega din spatele meu, va 

exclama pentru a nu știu câta oară: Chiar n-am 

crezut că țărăncuța asta e atât de pregătită, pun 

pariu că ne strică ierarhia! 

-Am înțeles, spuse mama, aici e buba, am 

intuit bine, se pare că ești tare supărată. Draga 

mamei, așa sunt copiii, nu-i lua în seamă! 

-Copiii, numai copiii? Ei de la cine învață, 

dacă nu de la cei mari? Ar trebui să-mi schimbi 

ghiozdanul, al meu nu-i de firmă, așa am auzit-o 

pe mama Cosminei azi-dimineață, când a trecut 

pe lângă banca mea și s-a împiedicat din 

neatenție. 

-Ce-ai spus, ghiozdan de firmă? întrebă 

femeia indignată, timp în care fața sa părea că se 

transformă într-un rac fiert, iar pe gât era numai 

pete roșii. 

-Exact, așa cum ai auzit, iar nota mea a 

scos-o din minți pe fiică-sa! 

-Nu se poate, în ce lume trăim? 

-Dumneata ar trebui să-mi spui, nu eu, voi 

ați vrut să vă mutați la oraș, eu doar v-am urmat, 

iar ei n-au de unde să știe ce învățătoare am avut 

și că eu i-am sorbit cuvintele oră de oră, chiar și-

atunci când părea prea insistentă și mă enerva.  

Ușa de la intrare se auzi, iar pașii tatălui 

opriră discuția. Irina îi ieși în întâmpinare, 

sărindu-i în brațe, și-l anunță cu bucurie că ”a 

spart gheața”, luând notă maximă la evaluare, 

într-o școală nouă.  

-Motiv de sărbătoare, știam eu că am o 

fată destoinică! Bravo, copil bun și frumos! zise 

tatăl satisfăcut. 

În seara aceea nu s-a mai discutat nimic 

despre școală în prezența copilei, doar dis-de-

dimineață, înainte de-a pleca tatăl la serviciu, 

mama îi povesti despre nemulțumirile fetei. 

-Bucurați-vă, spuse bărbatul zâmbind, 

bucurați-vă căci mulți din clasa aceea, într-o zi, 

vor face roată în jurul ei, căutând să-i fie prietenă, 

Irina e un copil minunat și vor vedea cât de mult 

au câștigat având-o printre ei.  

-Pe copii îi înțeleg, dar părinții? întrebă 

femeia cu glas tremurat. 

-Părinții? Cine sunt oare acei părinți 

nesocotiți, la asta te-ai gândit? Spune-i Irinei să 

nu-i ia în seamă și să meargă mai departe cu 

capul sus. 

-Așa… ca la țară! adăugă mama zâmbind. 

-Exact, ca un țăran vrednic, în fața căruia 

te înclini cu respect și prețuire, căci pâinea de-

acolo vine, iar palme crăpate ca scoarța unui prun 

doar acolo întâlnești, cu toate mașinăriile apărute 

acum! Spune-i, te rog, Irinei că ”omul sfințește 

locul”, iar eu nu mă îndoiesc o clipă de curajul și 

tenacitatea ei. Și tu… nu te mai smiorcăi atât, ce, 

nu te așteptai la așa ceva? Trufia e la modă, draga 

mea! completă tată, după care își luă ziua bună de 

la soția sa și plecă la serviciu. 

Sfârșitul anului școlar a găsit-o pe Irina 

înconjurată de prieteni, iar Ada s-a apropiat sfios, 

cerându-și scuze pentru modul necuviincios în 

care s-a purtat la începutul anului școlar: 

-Iartă-mă, Irina, pentru tot răul pricinuit, 

târziu mi-am dat seama cât de minunată poți fi! 

Ești cu adevărat o colegă de nota zece și  mă 

bucur că te-au repartizat în clasa noastră, 

împreună cu tine valoarea colectivului nostru a 

crescut. 

Irina zâmbi și-o luă pe Ada de mâni, 

spunându-i: 

-Noi n-am vândut casa de la țară, acolo 

încă mai locuiește bunicul meu, și, imediat ce 

termin școala, mă voi întoarce în sat, n-ai vrea să 

ne faci o vizită? E atât de frumos… și satul, și 

câmpul, și grădinile, și școala în care am învățat, 

și-ntâia mea doamnă învățătoare… 

-Irina, chiar mă inviți? Doamne, eu n-am 

rude la țară, nu știu cum este, asta chiar că ar fi în 

premieră, îți mulțumesc, Irina, îți mulțumesc! 

Înseamnă că m-ai iertat, nu?  

-Desigur, mama îmi spune că nu putem 

merge mai departe, dacă nu iertăm, iar tu n-aveai 

de unde să știi ce fel de colegă sunt. Cine știe, 

poate și eu am greșit față de voi!  

În ultima zi de școală, când toți copiii își 

luau rămas bun unii de la alții, mama Cosminei s-

a oprit un minut în dreptul Irinei, a mângâiat-o pe 

creștetul capului, spunând: 

-Felicitări, Irina, mă bucur să știu că fiica 

mea are o colegă atât de bună! Vacanță plăcută! 

Zâmbind, Irina se înclină ușor și-i 

mulțumi așa cum se cuvine, spunându-și în sinea 

ei: Și nici măcar n-am avut ghiozdan de firmă! 
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Cronici literare, recenzii, comentarii 

CEZARINA ADAMESCU despre vol. Secretul 

împlinirilor, autor CRISTIAN Petru BĂLAN, 

Editura Stef, Iaşi, 2021 

 

  

       Ultima carte a scriitorului Cristian Petru 

Bălan se numește SECRETUL ÎMPLINIRILOR, 

tipărită de Editura STEF, Iași, 2021. Apăsând pe 

imagine, apare prefața cărții care este scrisă de 

criticul literar Cezarina Adamescu și are titlul 

„ÎNCORONAREA POETULUI ÎNTR-UN 

TĂRÂM DE PARADISURI”: 

Puţini sunt autorii care se hotărăsc să destăinuie 

celorlalţi, secretul împlinirilor, al succeselor care 

i-au purtat de-a lungul anilor, din victorie în 

victorie. Poate dintr-o superstiţie, poate din alte 

considerente, majoritatea păstrează taina creaţiei 

lor şi ceea ce i-a determinat să persevereze, 

pentru a-şi desăvârşi creaţiile şi a le răspândi în 

lume. 

Unul din aceşti autori prodigioşi, este Cristian 

Petru Bălan, semnatar a numeroase lucrări de 

versuri, proză, eseistică, pictor şi sculptor român 

de mare impact în cele două ţări, România, ţara în 

care s-a născut şi America, ţara de adopţie. 

Volumul de faţă se circumscrie în aria poeziei 

clasice de care este ataşat autorul şi este cel mai 

recent din şirul generos de cărţi pe care le-a 

înnobilat cu propria semnătură. 

Chiar din primele versuri, autorul afirmă că l-au 

susţinut în demersul său liric, „luminile iubirii”, 

fără de care nu şi-ar fi putut desăvârşi opera. 

Călăuzit de aceste lumini care i-au adus raiul în 

suflet, poetul s-a lăsat copleşit de ademenirile 

muzelor şi artelor frumoase care l-au purtat pe 

tărâmul închipuirii şi al fanteziei, în raiul visat de 

creatori, pentru care se pregătesc asiduu întreaga 

viaţă. El vorbeşte despre suflete ferice, amoruri 

negre, cununi de-eternitate, ploi de nestemate 

care cad din înălţimi divine, îndrăgostiţii sunt 

scafandri-n fericiri, al căror prezent e un „imperiu 

de-mpliniri”, dar peste toate guvernează „puterile 

iubirii”. Amurgul e plin de „mistere sfinte”, 

„Eternitatea vorbeşte fără grai”. 

În acelaşi timp, poetul simte că zadarnice sunt 

toate în absenţa iubitei: „Nimic n-are valoare 

când simți singurătatea, / Nimic nu-i fericire când 

n-ai cui s-o împarți! / De-aceea fiecare să-și aibă 

jumătatea - / E-o lege-a existenței și-i crimă s-o 

combați!” (Încoronări). 

Şi pe bună dreptate, pentru că iubita este, 

comoara, „cea mai râvnită fiinţă”, „candidă 

melopeie”: „În drumul meteoric ce îl parcurg în 

viață, / Tu-mi ești busola ființei, căci drept mă-

orientezi” (Încoronări). 

Atribute destinate iubitei, îl apropie pe autor de 

Eminescu, într-o suită metaforică demnă de marii 

poeţi ai neamului: „Din sferele iubirii mi-nspiri 

sfinte extaze / Ademenind lumina și îngerii din 

zbor / Care smulg din amurguri coroana lor de 

raze, / Să-ți încunune fruntea, să li te-asemeni 

lor” (Încoronări). 

Cântând iubirea, adeseori, tonul este elegiac, un 

ton de romanţă veche, cu parfum de crizantemă. 

E tonul acelor menestrei care cântau serenade 

iubitelor sub balcon, la chitară, mandolină sau 

liră. 

De altfel, nu numai tonul, ci şi atmosfera şi 

cuvintele sunt specifice elegiei, cu note arhaice, 

uitate de vreme, ori îngropate în „troiene de 

nostalgii”: „răpitori nenufari”, „Gura ta-i un 

tezaur de-adânci fericiri”;ş.a. 

De altfel, toate versurile dau senzaţia că sunt 

scrise, plutind, zburând pe înălţimi ameţitoare, 

într-atât îl fascinează bucuria dragostei împlinite. 

Eufonia adaugă un plus la starea de bine plină de 

avânturi juvenile, pe care o provoacă iubirea, 

generatoare de poezie: „Orice poem îți scriu e-o 

caldă-mbrățișare / Precum sub aripi ferme un 

vultur puiu-și strânge. / În mrejele-adorării, tu-mi 

ești celesta floare / Sub raza lunii pline ce-n ochi 

ți se răsfrânge. // Noi doi am fost aleșii unui 

noroc divin / Care-și împarte vraja cu-ofrande 

mari, bogate / Cadou viselor noastre grefate pe-

un destin / Venind din sfere-nalte și 

binecuvântate. // Cu-mbătătoare clipe de-ascunse 

frământări, / Te răsădesc în mine să-mi umpli 
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universul... / Mi-ești simbol nemuririi și simbol 

de-nălțări, / Splendoare-ntre splendori; din tine-

mi țes eu versul! // Tu, mândră ipostază a vieții 

iute-n zbor, / Când stăm alături, timpul ne dă 

eternitate. / E-o lege a iubirii cu rol covârșitor / 

Ce raza morții crunte să o curbeze poate. // 

Minunile trăirii nu-s simple plăsmuiri, / Căci le-

am gustat esența și-acum văd tot mai bine / Și-

apari mai sus de astre, de orice-nchipuiri; / Ești 

chiar Virtutea însăși - și-ajuns-am greu la tine!... 

// Tu meriți ca să-mi fii Regină pe-a mea viață / 

Și-ți dăruiesc tot tronul pe care stă iubirea, / Să ții 

în mâini un sceptru zâmbindu-mi cu dulceață, / 

Când eu-ți pictez portretul numit 

„Desăvârșirea”!”(Orice poem îţi scriu...) 

Versurile de dragoste ale acestui autor îţi deschid 

o dimensiune celestă, plină de miraje, iluzii şi 

dulci promisiuni: 

„Mi-s ochii inimii magnetizați de tine / Și tot ce 

văd percep în dulci culori. / Chiar dacă ești la 

depărtări de mine, / Te strâng mereu la piept cu-

adânci fiori. // Te-nvălui toată-n razele iubirii / Și 

cerurile ființei îți deschid - / Din ele-mi cerni 

esența fericirii / Prin ploi de aur sfânt și 

translucid. // Atunci când lângă mine vii aproape, 

/ Pâlcuri de flori se-ntorc și te privesc, / 

Izvoarele-și măresc șoapta din ape, / Iar trilurile-

n codri se-ntețesc... // Atunci văzduhul își 

absoarbe norii / Schimbându-se într-un senin 

dispers. / Și-acum pricep de ce mă ard fiorii: / 

Căci cerul vrea să-ți scriu pe el un vers!”(Aluzii 

celeste). 

Totodată, aceste versuri dezvăluie calmul, 

nobleţea, candorile din suflet atât ale poetului, cât 

şi ale iubitei pentru că altfel, n-ar intra în aceste 

jocuri ale iubirii. 

Nu o dată apar cuvinte pozitive precum: speranţe, 

răsărit, văpăi, dulcile fericiri, „glorii și zori făr' de 

apus!”, flăcări de dorinţi, să fii ferice, şarul 

humii, etc. 

Versuri memorabile: „Atât ești de măreață, că 

umbra ta-i lumină...”; „Flăcărișul din poieni 

fremătă de-așa noblețe”; „...ajunse-a scrie-ades în 

limbi de flori de crâng”, ş.a. 

Licenţe poetice: „cu-a îngerilor coruri”; „cu-a lor 

ramuri fericite”;”cu armonii ce ne-a-ncântat”. 

Sintagme rare: „Timpu-nverigat”; „sifosele 

vieţii”. 

Şi o încercare de definire a poeziei: „Poezie, 

feerie - șir de slove-n nebunie, / Simfonie fără 

note, dar cu taine creatoare, / Fără instrumente, 

muzici, cer și ele armonie, / Iar atunci când 

prinde aripi, peste tot ar vrea să zboare... // Sfinte 

râuri de iubire își revarsă-n strofe zboruri / 

Clipocind în val de rime care izvorăsc din stele, / 

Ne îneacă-n frumusețe și murim de dulci fioruri / 

Prăbușiți în noi de farmec și de fericiri rebele” 

(Sfinte râuri de iubire). 

Meritul incontestabil al autorului Cristian Petru 

Bălan este acela că ştie să creeze atmosferă şi 

cunoaşte locul omului în Univers. Tablourile 

cosmice create de poet sunt cu adevărat 

remarcabile, el foloseşte metafora, hiperbola, 

personificarea şi alte mijloace artistice de 

expresie care te poartă în lumea nevăzută, locuită 

de fiinţe celeste: “Din înălțimi de gânduri 

scăldate în mister, / Din undele-abisale dintr-un 

văzduh domol, / Ți-adun mări de cuvinte, senzații 

ce nu pier, / Să-ți torc prădalnici versuri din raze 

de simbol, // Ca să te-nchid în ele ca-ntr-un palat 

de nori / De unde-n roi de vise în suflet să-mi 

domnești / Și beat de-așa minune, să-ți fac un 

tron de flori / Din rouă preacurată din slăvile 

cerești” (Din înălţimi de gânduri). 

Şi într-adevăr, acestea nu sunt altceva decât: 

„poeme de sfinte duioșii”. 

Aidoma personajului mitic Pygmalion, din piesa 

lui George Bernard Show, artistul Cristian Petru 

Bălan care modelează marmura, se îndrăgosteşte 

de lucrarea mâinilor şi fanteziei sale, o Galatea 

modernă, pe care o reînvie cu forţa creaţiei sale şi 

se îndrăgosteşte de ea. Tabloul este înduioşător şi 

aparţine romanticilor care s-au întrecut în 

descrierea femeii iubite. Toate acestea în poezia: 

„Frumoasa mea din stâncă”. 

Dar, învierea statuii se dovedeşte a fi un vis iar în 

zori, când toate se dezleagă, artistul îşi vede 

bucata de marmură neterminată, care-l aşteaptă să 

o şlefuiască în chip desăvârşit, aşa cum o văzuse 

în vis. 

În viziunea poetului, iubirea însăşi este un 

cosmos, dar şi un templu şi o cetate: „Iubirea e un 

cosmos cu galaxii umane / Purtând în ea adâncuri 

de arderi infinite, / Cu niște largi vibrații și 

absorbiri spontane / Care-s esența vieții cu legi 

nedeslușite... // Iubirea e un templu cu trepte de 

lumină / Ai cărui stâlpi de aur susțin simboluri 

sfinte / Adăpostind speranțe ce doruri mari alină / 

Atunci când juri iubire cu drepte jurăminte. // 

Iubirea-i o cetate de vise-înaripate, / E-un loc al 

fericirii care dă veșnic roadă. / În ea-s comori 

ascunse și binecuvântate, / Dar, fiind prea sus, 
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doar unii ajung la ea s-o vadă. // Tărâm de blânde 

mituri și de dorinți aprinse, / Iubirea omenească 

te-nalță pân' la soare, / Cu vrăjile-i fertile 

transformă vieți învinse, / Încât ologii-aleargă, iar 

unii-ajung să zboare” (Iubirea e un cosmos). 

Pentru Cristian Petru Bălan, slujitor credincios al 

artelor, cuvântul este prioritar, el are infinite 

nuanţe şi dezlegări. Aplecându-se asupra lui cu 

iubire, acestea i se dezvăluie în plenitudinea lor, 

astfel că le poate modela precum o lucrare de 

artă, cioplită, şlefuită şi animată pentru ochii 

celor care o privesc. Dar şi cuvintele îl ajută 

atunci când el le-o cere, învăluindu-l în atmosfera 

de taină a poeziei. Cuvinte precum: empireu, 

etern, evanescent, „mici galaxii prin ierbi”, aripi 

înstelate, un tărâm de paradisuri, cosmos 

algoritmic, întăresc această impresie. 

Şi tot cuvântul i-a servit drept scară spre cer: „M-

ai împlinit umplându-mi spumoasa tinerețe / Cu 

bucurii și-altare de nobile-nălțări / Ce-s 

monumente-n suflet și-n trup necăruntețe, / 

Putând stârni taifunuri ori triste scufundări. // Din 

glorioase fluxuri de voluptăți divine, / Din 

zămisliri suave de vise îngerești, / Mi-ai revărsat 

în sânge tot ce-i mai scump în mine / Și-s mândru 

că-s stăpânul comorii care-mi ești” (Scară spre 

cer). 

Dar poate, cea mai frumoasă poezie de dragoste 

este: „Zbor”: Cu dulci candori de înger și vorbe 

diafane, / Cobor eternitatea din ceruri când apari - 

/ Și-atunci n-am nici ambiții, nici gânduri 

suverane, / Perechea mea pierdută te simt, căci 

asta pari! // Se-ncheie rătăcirea și căutarea lungă, 

/ Pe nimeni nu mai caut... Mi-ești universul tot! / 

Visam izvorul vieții care tristeți alungă / Și-

acum, cu tine-n cosmos, chiar să plutesc eu pot!”. 

Intuitiv şi în aceeaşi măsură imaginativ, Cristian 

Petru Bălan se înscrie în aria lirică a marilor 

romantici care-şi cântă iubirea suind-o pe cele 

mai înalte creste, acolo unde doar îngerii ajung, 

bătând din imensele şi albele lor aripi. 

Este interesantă dinamica credinţei acestui poet: 

mai întâi îi cere lui Dumnezeu credinţa în 

divinitate, apoi iubirea cea lumească: „Iar eu la 

nimeni, la nimeni, niciodată, / N-am jinduit nimic 

- splendori sau altceva.... / Dar azi lui Dumnezeu 

cer, drept răsplată, / Întâi iubirea Lui, apoi iubirea 

ta!” (Cereri divine). 

În viziunea poetului, Credinţa şi Iubirea sunt cele 

două aripi care ne poartă spre cer: „Până-ntr-o zi 

când, sigur, simțeam că-s două goluri / Și-s mari! 

Erau CREDINȚA și celălalt - IUBIREA... / De 

fapt, sunt două aripi ce ne înalță zborul, / Iar de-

mi lipsesc din suflet, săracă mi-e trăirea! // Fără 

Credință, viața-i zigzag prin labirinturi, / Cu mari 

intrări splendide, dar toate se înfundă, / Căci ea e 

Farul vieții ce-n inimi dă alinturi. / Cei care o 

sfidează în bezne se afundă ! // Iubirea-i o fiică a 

Credinței - și-i divină. / Ea e la fel de sfântă dacă-

i adevărată!/ Ea-i marea fericire, de-i pură și 

deplină, / Căci dragostea-i chiar viața - și-i 

binecuvântată! // Iubirea e regină pe cosmica 

natură: / Ne-a zămislit fiorii din noi în mii de 

fețe, / Ne-a îmbrăcat în taine cu-o mândră 

țesătură, / Încât atunci când arde - dă vieții 

frumusețe...”(Golurile din suflet). 

Lupta dintre concret şi abstract, dintre realitate şi 

închipuire este o temă majoră în poezie, 

preocupându-l şi pe autorul de faţă: „E bine 

câteodată-n abstract a ne retrage, / Să părăsim 

Terestrul schimbându-l cu Celest. / Legi noi 

descoperi-vom, căci sufletul le-atrage, / Chiar 

dacă-ades, în creier, abstractu-i indigest. // 

Materia ne zdrobește cu-arome-amețitoare; / Ea 

se impune, peste, uni, drept colateral, / Cerând ca 

materialul să stea-n echilibrare / Cu tot ce se 

numește domeniu spiritual. // Iar omenirea-

ntreagă, de-a lungul de milenii, / Sfidând această 

lege, mereu a tot pierdut / Și va mai pierde încă, 

până ce-nalte genii / O vor schimba pe drumul ce 

trebuie străbătut. // Abia atunci Pământul va fi un 

Cuib de Pace, / Redevenind planeta ce-a fost un 

Paradis. / Atunci va fi modelul care oricui îi 

place: / PLANETA FERICIRII - pe veci 

Supremul Vis!” (Supremul Vis). 

Un sublim „Imn al iubirii” l-ar face pe orice om 

să tresară, dacă ar afla de el. Iubirea e definită în 

fel şi chip şi e preaînălţată, aşa cum ne-a învăţat 

Isus Cristos, la rang de primă virtute: „Măreață, -

apari din ceruri, din Lună, Soare, stele, / Din 

Paradis, din codri ori din adânc de mare! / 

Plutești pe-aripi de vulturi cu zbor de rândunele / 

Și vii când ca Regină, când ca o cerșetoare... // 

Stăpâna vieții noastre, tu ești nemărginirea / 

Urzind tristeți, speranțe și fericiri înalte / Ori 

voluptăți fierbinți, dar ne-ai fost și jertfirea / Ce 

face mii de inimi cu flăcări să tresalte. // Fidelă, 

cât de pură, tot ceri o răsplătire, / Căci 

reciprocitatea e legea ta supremă / Și-astfel 

dumnezeirea ne umple-ntreaga fire / Sfințindu-ne 

prin tine cu sfânta ei emblemă. // Mărire ție, Înger 

de contopiri divine, / Izvor de vieți, Iubire, 
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misterios tezaur! / Chiar Creatorul nostru s-a 

folosit de tine, / Tu fiind liantul lumii, mai scump 

ca orice aur. // Te proslăvim, minune, sămânță-a 

nemuririi, / Spulberătoarea urii și univers de 

pace, / Scară spre-azur cu aripi, grandoare-a 

dăruirii, / Te vom cânta de-a pururi cu imnuri ce-

ți vor place!” (Imn iubirii). 

A doua mare secvenţă lirică se numeşte: 

„Trubadur pe scena ţării” 

Un patriotism de rară spiţă românească reiese din 

poeziile din acest grupaj, cu atât mai mult cu cât, 

autorul, după aproape 40 de ani de la plecarea din 

ţară, o pomeneşte în fiecare clipă a existenţei sale 

şi nu se poate dezlipi de amintirea ei: „Muzeu de 

munți e Țara, cu-averi mari la vitrine, / Cu codrii 

care cântă prin voci înaripate, / Cu scene de 

istorii uimind pe orișicine, / Cu așternut de aur 

chiar sub ruini uitate. // Cu-mpărătești podoabe a-

ncoronat-o cerul - / Și-ntreaga Românie e-o 

Operă de Artă / A Forțelor Divine ce și-au plantat 

misterul / Pe tot întinsul Țării... Ea cu mândrie-l 

poartă! // Tu, Patrie preasfântă, străvechi ținut de 

glorii, / Știm c-ai putut să-nduri, prin veacuri, mii 

necazuri, / Mii de dureri în valuri, că nici acum 

fiorii / Nu ți-au trecut - și iată: vin altele-n 

talazuri!... // De-aceea azi, o Doamne, noi pumnii 

de țărână, / Noi puși de Tine aicea, unde Ți-a fost 

poftirea, / Îndură-Te de noi și Țara cea Română, / 

Îndură-Te, Părinte, și DĂ-NE MÂNTUIREA!...” 

(O rugăciune pentru România). 

Autorul subliniază rolul poetului în apărarea ţării, 

implicat activ în primele rânduri: „Tu, Țara mea, 

te miri că nu-mi sfâșii dușmanii / Pungașii de 

duzină, cei ce la colț pândesc ? - / Nimeni n-a 

văzut vulturi vânând sus șobolanii / Sau jos, să 

prindă șoareci ori muște ce roiesc... // Poetul și 

poporul pot fi temuți condori / Cu gheare ce nu 

iartă, cu ciocuri de oțel - / Când vor, ucid lupi, 

hiene și șerpi vătămători. / De sus, vin ca un 

trăsnet și jos fac un măcel! // Poeții dau alarma 

când Tu strigi și ne chemi. / Deci noi, vulturii 

Tăi, cu lupi vrem a ne bate! / Dar ce se-ntâmplă, 

Mamă, că taci de-un car de vremi? / Vaai! Ai 

căluș în gură și mâinile legate !!...” (Alarmă!) De 

altfel, el spune la un moment dat: „Slăvit-am 

Libertatea și Adevărul sfânt!”(Cartea de 

identitate). 

Şi o încercare de autodefinire: „Minunea tinereții 

mi-a tot fugit din vine, / Dar azi înțelepciunea mi-

e mai de preț ca ea, / Căci Universul vast îl simt 

intrat în mine, /  Încât întreaga lume e-o mică 

umbră-a mea!”(Cartea de identitate). 

Dar în acelaşi timp, poetul recunoaşte că tot ce a 

primit, este de la Dumnezeu: „În caz că-i doar 

părerea ce mi-a dictat-o știința, / Vă spun că-

nțelepciunea mi-a dat-o Dumnezeu, / Pe care 

unii-L neagă, dar le repet sentința: / „MAI 

SIGUR EL EXISTĂ DECÂT CĂ EXIST EU!...” 

(Cartea de identitate). 

Trebuie subliniat că la acest autor cadenţa este 

perfectă, eufonia fără cusur iar normele prozodiei 

sunt păstrate cu sfinţenie. Cristian Petru Popescu 

este un practicant onorabil al poeziei clasice. Iar 

dacă adăugăm şi străduinţa de a creea rime rare, 

expresii inedite avem oglinda unui poet de marcă, 

foarte greu de egalat. 

El are generozitatea de a oferi şi unele îndemnuri, 

confraţilor poeţi dar şi cititorilor: „Deci poți să fii 

ferice și râvnei să-i dai viață, / Chiar dacă-i beznă 

oarbă și-n jurul tău e fum. / Din aburii de-otravă, 

din flăcări, fum și ceață, / A ta inteligență forțeaz-

o pe-un bun drum!” (Cascade de nelinişti). 

Într-o sublimă încercare de autodefinire şi aflare 

a apartenenţei sale, poetul scrie: „E mare-

nțelepciune a ști să fii mai bun / În timpuri de 

restriște când toți se învrăjbesc. / Eu vin din vise-

nalte în hăuri de surghiun, / Prin ploi de mari 

iluzii și n-am drept s-amuțesc! // Flămând de 

adevăruri ce traversează zări, / Viu, gândul meu 

absoarbe din cosmos galaxii / Cu-atotcunoașteri 

vaste ce le-ntrupez în stări / Ce descifrează taine 

ascunse de vecii.// Tot sufletul mi-e-n zbateri 

stârnite de nevoi, / Căci tot ce-i bun se schimbă în 

aburi otrăviți / Și neguri de tempeste turbate vin 

spre noi; / Nu-ntreb de vreo scăpare, că toți sunt 

amuțiți. // Din când în când, pe ceruri apar mici 

subțiimi / Și-s pure ca iubirea. Unii le văd în zori, 

/ Alții-n amurg, scăpate din rele-ntunecimi.../ 

„Sunt raze de speranțe”, spun mulți adeseori. // 

Toți vrem eliberarea din plâns și-nfricoșări / Sau 

chiar un loc în care poți respira iubire, / Având 

devizi: „Credință! Blândeți! Îmbrățișări !...” / E-

un viitor posibil, dar mai întâi: UNIRE!” 

(Semnificaţii). 

O altă secvenţă importantă se intitulează „Poeţii” 

în care autorul se referă la categoria respectivă 

per ansamblu, dar şi particular. Cu atât mai mult 

cu cât fenomenul poetic s-a extins peste măsură: 

„S-au înmulțit poeții și nu-s de noi departe. / Toți 

„bat la poarta vieții” visând eternități; / Ei sufăr 

când pe dreapta și când pe stânga,'n parte, / Sau 

sufăr mii de ofuri pe orișicare părți... // Nici n-ar 
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putea să tacă de câte au în minte. / Tone de cărți 

s-ar umple cu ce-a scris fiecare; / Toți vor să știm 

de ei, să-i luăm pe veci aminte - / Și fiecare vrea 

să fie cel mai mare! // Nu-i rău că se întrec ca 

într-un meci cu strofe, / Fiindcă noi, cititorii, 

putem să-i comparăm. / Unii scriu drept, chiar 

bine, dar alții - catastrofe! / Și-n plus, le bagă-n 

cărți, iar noi... le cumpărăm. / Un cât de cât, și 

asta-i acolo-un beneficiu / Ce-i dă, în plus, și-un 

nume plăpândului poet, / Dar nu-i de râs, că unii-

și repară deserviciul, / Și după-un șir de chixuri, 

devin un demn Poet! // Nu-i simplă meserie s-

alambichezi cuvinte, / Să operezi cu rime, 

măsuri, ca-n farmacii, / Și din cântarul minții să 

spui ce mai 'nainte / Niciunul, niciodată, n-a scris 

așa magii. // Însă problema-i alta: că toți se cred 

dibacii, / Toți vor ceva să-ți spună - și nu 

contează ce! / Din cauza pădurii, nu se mai văd 

copacii... / Când să-i citești de-a valma să dai de 

CEL CE E ?!” (S-au înmulţit poeţii). 

Din toţi aceştia, autorul speră ca într-o zi, să 

răsară, ca dintr-un bob de ghindă, un falnic stejar, 

care să se înalţe semeţ sub soare. 

Şi nu se putea ca în acest context, Cristian Petru 

Bălan să nu-l pomenească pe Mihai Eminescu. 

Cu acest prilej, autorul face o trecere în revistă a 

marilor genii poezice, de-a lungul veacurilor, 

începând cu Homer, Shakespeare, Goethe, 

Shiller, Beethoven, Hugo, Verlaine, Baudelaire, 

Voltaire sau Mallarme, care l-au inspirat pe 

geniul român. 

Dar, cu acest prilej, Cristian Petru Bălan se 

adresează şi epigonilor geniului eminescian: 

„Fără să vreți, voi Epigoni, o forță-n plus i-ați 

dat. / De-aceea unde-apare el, țâșnesc din stânci 

izvoare; / Pe unde pasul i-a trecut, totul s-a-

nnobilat - / Și-astfel Luceafăru-a schimbat opera 

lui în Soare!” (Eminescu şi-ai lui epigoni străini). 

Multe poezii omagiale, printre care şi 

colaboratoarei sale, poeta Manuela Cerasela 

Jerlăianu, căreia îi face un portret admirabil la 

aniversare. Dar şi un lung poem reverenţial, 

intitulat: „Măriei Sale Eminescu”. 

O altă categorie de poezii poartă titlul „Durerile 

păgâne”. De data aceasta, autorul deschide 

succesiunea de versuri cu „Odă Creatorului 

nostru”. 

Poetul are viziunea unei lumi noi care se va 

naşte: „Mi-apare-o lume nouă când stau cu ochii-

nchiși: / E-abstractă, dar suavă și pare-adesea 

clară / Sau ca o apă-n tremur venind în ochi de-

afară. / Sub nori albaștri, stranii, de nimenea 

trimiși... // Mă-nalț în sus și iată că-n jos mă văd 

mereu. / Cu pași ușori de aburi, și-odată-mi ies în 

cale / Castele mari de flori cu străluciri astrale, / 

Apoi florile-s fluturi cu trup de minereu... // Mai 

văd curgând luceferi, cascade-n cânt de harfe.../ 

Iar eu zbor peste piscuri unde-s dureri-lumină.../ 

Chiar de-mi deschid scurt ochii, păstrez tot pe 

retină / Și-ajung pe-o plajă caldă, pășind pe moi 

eșarfe... // Buiac, mă-ntreb cum somnul m-a prins 

o clipă-n plasă, / Cum amețit de visul ce mi-a fost 

dat să vină, / Mi-a-nlocuit realul, cu-o clipă și 

mai lină, / Cu-o lume virtuală, ciudată, dar 

frumoasă...” (Mi-apare-o lume nouă…) 

 

Ca orice ins care gândeşte, poetul s-a întrebat nu 

o dată ce este omul, şi care este locul lui în 

univers, precum şi multe alte întrebări: “Nici osia 

din Univers nu-i fixă, / Valsând ca un bezmetic 

titirez. / Și ea-i tot infinită și prolixă, / Conform 

cu legi ce-acum le cercetez... // În jurul ei se-

nvârt ca-n ochi de ape / Puzderii de superbe 

galaxii / Al căror număr cert o să ne scape / Și-n 

veci de veci vreodată nu-l vom ști. L Galaxia 

noastră-i o clătită / Din care astronomii-au și 

mușcat // Aflând că mai la margini - și nu-n 

centru! - / A fost plasat acest Sistem Solar; / Și-i 

bine-așa, c-altfel, tot epicentrul / L-ar fi sorbit un 

black-hole inelar. // Păienjenișul infinit de stele / 

E-un alfabet ce-l vrem mai descifrat, / Deși-am 

aflat detalii despre ele, / Tot mai avem destule de 

aflat. // Nu prea-nțeleg cum Creatorul nostru / Tot 

Cosmosu-l crease pentru om, / În care eu mă-

ntreb care mi-e rostul, / Că-n el sunt o particulă 

de-atom...” (Astronomie-n ceaţă). 

În acest capitol, cel mai mult, poetul are viziuni 

cosmice, escatologice, în care cei răi vor fi 

pedepsiţi aspru: „Un tragic univers în lacrimi ca-

ntr-o vedenie de taine / Răsare-ntr-un amurg 

himeric de gânduri deznădăjduite, / Ademenind 

sufletul celor purtând o grea, cernită haină, / Și-

ncearcă-a inunda pământul cu valuri negre, 

otrăvite. // Din orice colț pândește răul și 

năvălește peste lume, / Din roza vânturilor aspre 

ies șuiere vestind furtună; / Firava rădăcină-a 

păcii e sufocată-n roșii spume - / Supreme 

disperări gigante în suflete ni se adună, // Iar 

umbrele durerii noastre se strâng în negri nori pe 

ceruri... / Cam astea-s ce vedem în preajmă; cam 

astea astăzi ni se-arată. / O, Doamne-i bine? Nu e 

bine, dar știm că Tu faci mari transferuri: / Dacă 
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ne-ntoarcem toți la Tine, atunci schimbi toate 

dintr-odată!” (Un tragic univers în lacrimi...) 

În viaţa poetului, alături de lucruri mărunte, 

banale, şi-a făcut loc INFINITUL, în doze mici 

dar substanţiale. Considerându-se un punct din 

cosmos şi cunoscându-şi propria dimensiune, el 

dă frâu liber şi gândurilor infinite şi de aici se 

naşte creaţia. 

 

 

Nicolae VASILE: Amestecul de paradigme 

 

 Trăim o epocă a evoluției umanității în 

care, Dumnezeu știe care au fost cauzele, dar 

instrumentele cunoașterii au luat-o cu totul razna. 

Să fie de vină calculatorul, să fie de vină 

internetul, să fie de vină pandemia etc.?  

 Una din formele de manifestare este 

amestecul de paradigme, pe care proștii, care nu 

au capacitatea de a o înțelege, o consideră „o 

prostie”, ca să-l citez pe unul dintre aceștia, fără 

să-l nominalizez, iar deștepții o numesc 

interdisciplinaritate. Ce exemple pozitive mai 

sugestive pot fi date decât amestecul de 

matematică cu poezie sau cu muzică și creatori 

precum Ion Barbu, Solomon Marcus, Gheorghe 

Păun, Tiberiu Brediceanu etc.? 

 Dacă mergem în profunzimea lucrurilor 

vom găsi explicațiile la nivelul persoanelor, adică 

aceste amestecuri sublime apar în interiorul unor 

persoane care se dedublează cumva, trăind 

momente în care una sau alta dintre paradigme le 

sunt dominante, urmând ca acestea să se combine 

în interiorul minții lor. 

 În diverse locuri din lume, cauzele pot fi 

diferite, dar în România, am mai sesizat acest 

fenomen în romanul Punctul de sprijin, una 

dintre explicații poate fi politica autorităților 

comuniste, din perioada când acestea conduceau 

țara, de a direcționa prin toate mijloacele elevii 

superdotați intelectual spre domeniile realiste, în 

detrimentul celor umaniste, pentru promovarea la 

nivel național a dezvoltării industriale. 

 După 1989, când industria a decăzut, o 

bună parte dintre foștii specialiști de mare clasă 

din domeniile industriale s-au reorientat, mulți 

dintre ei, spre preocupările creative din domeniile 

artistice, literare, jurnalistice etc., cu rezultate 

deosebite, valoarea lor umană conservându-se, 

indiferent de vicisitudinile vieții. Valoarea este 

valoare indiferent de situație!... 

 Alții, au așteptat pensionarea din 

activitățile lor inițiale, manifestându-și talentele 

artistice ulterior, fenomen ce în literatură, criticul 

Victor Atanasiu îl numea recent, în prefața la 

Enciclopedia SCRIITORI din GENERAȚIA 

2000, fără răutate, răscoala pensionarilor. 

 Un exemplu mai mult decât sugestiv în 

acest sens este Iulian Popescu, din Craiova, un 

excelent profesor de inginerie, cu peste 70 de 

cărți tehnice publicate și peste 50 de romane, în 

care întrepătrunderea realist-umanistă este mai 

mult decât evidentă. Spre exemplu în lucrarea 

monumentală Din istoria tehnicii, 6 volume, 

1858 pagini, publicată de Editura SITECH în 

anul 2002, sunt inserate o serie de elemente 

artistice, versuri etc., care o fac deosebit de 

agreabilă pentru cititor, precum, iar romanele sale 

care sunt pline de aspecte tehnice, uneori la nivel 

detaliat, pentru buna înțelegere a cursului 

acțiunii. 

 Aceste revărsări de creație nu sunt făcute 

din motive pecuniare, ci din pornirea autorilor 

acestora, care ar face același lucru chiar dacă n-ar 

avea niciun cititor, și acest fenomen trebuie 

apreciat ca atare.  

  

 

Geo CĂLUGĂRU: NICOLAE   ROTARU – 

Viu post-mortem (Supraviețuirea prin 

moarte), Editura Detectiv, 2012 

 
       Cea de a nouăzecea carte semnată de 

scriitorul Nicolae Rotaru este o frescă 

ambițioasă prin cuprindere, uimind prin 

masivitate (circa 600 de pagini). Acest fapt îl 

situează alături de Alecu Ivan Ghilia și Nicolae 

Breban. Doar aceștia mai scriu cărți de asemenea 

dimensiuni, care sperie pe orice cititor care 

adoarme cu cartea în mână după câteva pagini. 

Nu este cazul lui Nicolae Rotaru al cărui roman-

frescă are tot ce-i trebuie pentru a-l ține în priză 

pe cititor: Subiect insolit – „Supraviețuirea prin 

moarte.” 
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Eroul este însuși autorul cărții, victimă a unui 

grav accident de circulație în zona Pipera. A 

urmat spitalizarea la Floreasca (în carte – 

Frunzeasca), cu tot ce a implicat readucerea la 

viață a pacientului rănit (repararea coastelor 

rupte, operația efectuată în acest scop, 

supravegherea continuă a reacțiilor demersurilor 

făcute etc.) 

De remarcat, grija scriitorului de a sublinia 

devoțiunea soției. Aceasta s-a autointernat pe 

durata spitalizării bărbatului, pentru a-l îngriji și 

susține moral în lupta pentru refacerea fizică și 

psihică. Șefii și colegii săi de la locul de muncă  

(Facultatea „Venus”a Academiei Bravus), nefiind 

siguri că bolnavul va supraviețui, îi și alcătuiseră 

necrologul. Credeau, de pe o zi pe alta, că i-l vor 

publica. 

Dureri cumplite îndurate, care i-au provocat 

halucinații, visuri de coșmar, care l-au înălțat în 

lumea îngerilor, dau seamă despre gravitatea 

accidentului, căruia i-a fost victimă. Pare aproape 

incredibilă păstrarea lucidității într-o asemenea 

măsură încât să-i genereze surprinzătoare idei, 

dintre care și aceea din care s-a născut această 

carte. Pun acest miracol pe seama vigorii de 

excepție a părinților săi moștenită de eroul cărții. 

Aceasta i-a dăruit tăria de a schimba paradoxal 

moartea, de care a fost atât de aproape, în viață, 

consecință a supraviețuirii prin moarte, cuprinsă 

în sintagma ce dă și titlul volumului: „VIU 

POST-MORTEM” 

Inserția pe câteva pagini a unui dialog fascinant 

cu nepotul preșcolar ține de arta scriitorului de a 

rămâne mereu incitant. Discuțiile cu soția din 

perioada de refacere, legate de cele două 

regimuri: alimentar și de viață, în pofida unei 

oarecare arțăgoșenii, sunt spumoase prin replicile 

pline de umor și ironie. Fac bine cărții la lectură. 

Experiența-limită prin care a trecut autorul l-a 

determinat la o serioasă introspecție. Astfel a 

conștientizat niște dependențe pe care apoi le-a 

făcut publice. Este vorba despre scris și lectură. 

Astfel a ajuns să citească nu numai cărți, ci chiar 

literaturi, comparându-se cu idolul său Nicolae 

Iorga. Analizând zilele săptămânii, în relație cu 

ceea ce i s-a întâmplat de-a lungul vieții, a făcut o 

caracterizare a fiecăreia, oprindu-se asupra zilei 

de marți și a numărului 13, faste pentru autor. 

Acesta s-a născut într-o zi de marți, la o dată ale 

cărei cifre adunate dau 13. Tot într-o zi de marți, 

11 octombrie 2011, s-a întâmplat groaznicul 

accident din care , din fericire, a scăpat cu viață. 

Faptul în sine i-a insuflat o geană de optimism, 

determinându-l să gândească și să se exprime 

astfel în dialogul cu medicul stomatolog, care-i 

trata o infecție apărută din senin: 

„ – Măcar, s-apuc să-mi scriu cartea morții prin 

supraviețuire... spun oarecum optimist.” 

Medicul stomatolog, o doamnă, i-a continuat 

gândul vorbit: 

 – Da, dar poate vreți să-i faceți și corectura, să-i 

vedeți și semnalul și să-i scrieți și continuarea... 

zice aproape pesimist. 

 – Mda. Continuarea... Adică supraviețuirea prin 

moarte. E o idee... Mai zic.” 

Iată că dorința i s-a împlinit, depășindu-i cu mult 

așteptările. Nu numai că a scris-o și că e 

mulțumit, dar supraviețuirea i-a dat o nouă 

lansare, adică undă verde în lume, către cei care îi 

așteaptă cărțile acestui scriitor deosebit de 

prolific și înzestrat.  

Fie-i drumul cât mai lung și bucuriile, cât mai 

depline! La finalul lecturii, sentimentul pe care 

mi l-a infuzat a fost acela că lumea e frumoasă 

oricum și va continua să rămână astfel și atunci 

când, după el, nu vor mai rămâne decât cărțile și 

amintirile pe care le-a lăsat în mințile și sufletele 

celor care l-au cunoscut și admirat. 

Închei cu un catren pe care i l-am dedicat și l-am 

citit la finalul primei lansări a acestui roman 

insolit: Fascinat de a ta liră,/ Dincolo de timp te 

chem/ Să spui celor ce te-admiră/ Cum e să fii... 

un „Viu post-mortem.” 

 

 

CEZARINA ADAMESCU despre vol. 

Efemeride, autor Adrian Nicolae Popescu, 

TipoMed, Editura Ştiinţă, Cultură şi Artă, 

Mediaş, 2020   

 

 

Frumuseţea, dincolo de revelaţie 

 O carte reprezintă pentru cel care o 

primeşte, o bijuterie, un lucru preţios, de purtat în 

buzunarul de la piept, ori ca o insignă, de prins 

direct pe inimă. O astfel de bijuterie am primit de 

curând, sporindu-mi starea de bine specifică 

darurilor spirituale. Am aşteptat să intru în stare, 

ca să pot lectura cu toate simţurile treze.  

 Orice carte are un suflet. Dar ca să ajungi 

la sufletul cuvintelor ei, trebuie ca şi sufletul tău 

să fie pregătit pentru această empatie, aproape 
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simbiotică. Cei doi, autor şi cititor intră într-un 

soi de complicitate, de intimitate, se cercetează 

reciproc, se tatonează dacă au ceva în comun, îşi 

împrumută unul altuia din prinosul de stări 

revărsate din abundenţă.  

 Efemeridele lui Adrian Nicolae Popescu 

ar putea foarte bine să se transforme, prin 

contrast, în imortele, flori nemuritoare care se 

păstrează vreme îndelungată şi înfrumuseţează 

totul în jur, inclusiv creştetul fetiţelor care-şi fac 

din ele cununiţe. 

 Efemeride sau imortele, micile poeme de 

sorginte niponă pe care autorul le-a adunat cu 

migală din nesfârşita câmpie a imaginilor pure. 

Poetul este fidel construcţiei clasice a haiku-ului, 

chiar dacă spiritul românesc este departe de cel 

nipon. Dar, din cele două spirite, românesc şi 

nipon, autorul român a reuşit cu măiestrie, 

realizarea unor micropoeme inefabile, de o 

frumuseţe negrăită, fără cusur. El păstrează cu 

sfinţenie structura clasică a haiku-ului nipon, în 

formă de trei versuri, dispuse în 5-7-5 silabe, 

astfel ca în total să rezulte 17 silabe. 

 Acesta este modelul clasic. Iar haijinii se 

întrec de sute de ani în măiestrie, ca să 

alcătuiască cele mai frumoase imagini ale 

anotimpurilor (kigo), păstrând structura 

cunoscută. Imagini bazate adeseori pe aluzii şi 

sugestii, pe revelaţii. 

  Flash-back, instantaneu, blitz, respirare, 

surprinzând realitatea, o clipă din eternitatea care 

şi ea se poate pierde în oceanul secundelor. 

 Cartea este atât de spectaculoasă, atât de 

bine realizată, cu ilustraţii şi copertă vii, 

pastelate, realizate de Vasile Popescu din Mediaş, 

încât parcă îţi este teamă s-o atingi, ca să n-o 

strici. E mai curând o carte de artă, de colecţie, 

foarte preţioasă, dincolo de conţinutul ei, prin 

frumuseţe, fragilitate de frezie, prin candoare şi 

înţelepciune, potrivite atât de firesc, încât te 

bufneşte mirarea că nu tu ai alcătuit aceste 

minunăţii. Cartea a apărut în condiţii grafice 

excelente, fiind o plăcere fie doar şi să o priveşti 

cu nesaţ. 

 Realităţile pe care le propun micile poeme 

în trei versuri, cheamă irealităţile specifice 

suprarealismului şi din acest melanj se naşte o 

imagine nouă oricând posibilă, pentru că se ştie, 

poeţii sunt creatori de lumi realisto-fantastice. 

Important e să uimească şi să producă emoţie. 

Domeniile real-imaginar adeseori, au prea puţine  

lucruri comune sau chiar contrastează puternic. 

Ex. O furnică - un munte, un şoricel – un elefant.  

 Cred că secretul acestei arte este nu de a 

şoca, ci de a învăţa să asculţi sunetul lucrurilor, 

sunetele distincte ale naturii, a desluşi tainele 

firii. Şi aceasta, mai cu seamă în descoperirea de 

către haijin a unor lucruri surprinzătoare, cât se 

poate de neaşteptate. 

 Şi mai cred că elementele din alcătuire, 

puse unul lângă celălalt, oricât de diferite, încep 

să vibreze. Şi dacă autorul nu simte astfel de 

vibraţii energetice, trebuie căutate alte imagini, 

alte cuvinte care să se cheme unul pe celălalt, în 

pofida deosebirii lor. E ca în filozofia yin şi yang, 

neantagonice, care se completează reciproc. 

 Căutătorul de semnificaţii ascunse care nu 

se mulţumeşte doar cu imaginile frumoase, 

neaşteptate, s-ar putea să întâmpine surprize. Dar 

poate acesta este lucrul care-i atrage. Haiku-ul 

este şi un motiv de contemplaţie, de meditaţie 

asupra valorilor vieţii reprezentate de elementele 

naturii pe care nu o preţuim îndeajuns. Ori, 

aceasta poate constitui şi o carte de învăţătură 

despre cum să ne armonizăm cu aceste elemente, 

să mergem în adâncul lor şi să le găsim 

semnificaţiile, dincolo de aparenţe. 

 O trăsătură comună a haiku-urilor este 

falsa simplitate care te conduce la înţelesurile 

cele mai profunde, încât te uimeşti cât pot fi ele 

de naturale, de fireşti. 

 Beneficiind de un Cuvânt înainte alcătuit 

de Corneliu Traian Atanasiu, cartea dobândeşte 

un plus de prestanţă dat de un specialist în acest 

fel de poezie, greu abordabil, care ne introduce în 

misterul acestui gen, atât de puţin cunoscut la 

noi, dar atât de tentant. 

 De obicei, versurile acestea vizează 

universul cosmic, universul domestic (cel al 

naturii, al ogrăzii, cu vieţuitoarele ei) dar în 

aceeaşi măsură, şi universul personal, cel al 

sinelui, cu toate controversele lui. 

 Cu toate simţurile pregătite, să ne oprim 

puţin asupra acestor esenţe de spirit, puse în fiole 

minuscule, poate găsim în ele mesajul de care 

avem nevoie în aventura noastră spirituală. 

 Preocuparea autorului este de a găsi o 

formulă originală pentru poemele sale în spirit 

haiku, ceva ce nu a mai fost nici scris, nici rostit 

la vreun festival haiku şi care să satisfacă toate 

exigenţele genului, făcându-se înţelese de toţi, 

ceea ce nu e deloc uşor. La încheietura sufletului 
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cu inima, trei versuri totalizând 17 silabe, intrate 

în circuitul românesc, cuceresc astăzi cele mai 

pretenţioase gusturi, lăsând loc liber meditaţiei 

asupra lumii. Ce-a vrut să spună autorul? De ce 

într-un gen atât de condensat? De ce nu le 

explică? 

 Poate că într-aceasta constă tot farmecul 

lor pentru că lasă în urmă o undă de mister care 

cine ştie când şi de cine va putea fi înţeles. 

 Haijinii români participă la cele mai 

prestigioase concursuri şi festivaluri de poezie 

haiku şi se întorc cu premii consistente. De ce 

prinde atât de mult poezia aceasta, în aparenţă 

simplă, despre natură şi lucruri, încât, oameni în 

toată firea se îndrăgostesc de ea şi practică genul? 

 Autorul a găsit de cuviinţă să explice mai 

întâi şi apoi să exemplifice, unii termini specifici 

acestei poezii, cele două părţi ale poeziei, 

despărţite prin kireji – cratimă, care separă cele 

două realităţi, fără legătură între ele. 

  Volumul de faţă poate da răspunsuri 

măcar la unele din aceste întrebări. Sau poate, vor 

lăsa inefabilul să vorbească. 

 Autorul a structurat cartea în mai multe 

capitole, intitulate sugestiv: vântul în pânze, flori 

de cais, lampioane, file rupte, cana de compot, 

câţiva ţurţuri, praf pe drum, puncte albe. 

 E de prisos să spunem că poeziile nu au 

semne de punctuaţie, în afara cratimei (kireji) nu 

poartă titlu şi sunt scrise cu minuscule. Prea 

puţine inserţii auctoriale. Poetul este un martor şi 

nu un protagonist.  

Câte o imagine superbă în acuarelă, 

originală, semnată Vasile Popescu însoţeşte 

paginile, în deplină sintonie cu poezia. Exemple: 

„noapte de vară – / ascunse printre valuri / felii 

de lună”; „corăbii în larg / în cârciumile din 

port / doar sticle sparte; „furtună în larg - / 

adunată în sticlă / toată speranţa”; „liniştea 

mării - / în micul sat de pescari / lumini şi 

umbre”; “sezon la final - / inelul de logodnă / pe 

fundul mării”;„valul înspumat - / risipită printre 

stânci / turma de capre”; “castel de nisip - /în 

palmele fetiţei / toată povestea”, şi câte alte 

asemenea bijuterii. 

 Ca să ajungi la asemenea performanţă 

literară, presupune o muncă asiduă şi trecerea 

prin toată literatura universală. Nu e uşor să 

condensezi în atât de puţine silabe, atâtea nuanţe 

şi atâtea înţelesuri. Măiestria acestei arte în 

filigran nu e la îndemnâna oricui. Ca şi în specia 

epigramei, unde se impun cele patru versuri, cu 

poanta în coadă. Dintre poeziile cu formă fixă, 

haiku-ul este cel mai dificil dar şi cel mai plăcut, 

pentru că e ca un jet de apă de izvor pe un obraz 

obosit şi palid. Te trezeşte şi te revigorează. 

 Părerea mea este că aceste micro poeme 

nu sunt nici efemere, nici efemeride, care ştim că 

sunt gâze, insecte ce nu trăiesc mai mult de o zi. 

Aceste poeme vor rezista în mintea şi inima 

iubitorilor de poezie, cu atât mai mult cu cât pot 

fi reţinute uşor, au miez, au imagini pure, 

asociaţii inteligente, unele au motive livreşti şi 

presupun o mare cultură generală. Luându-se la 

întrecere cu timpul care s-a condensat simţitor, 

ele rezistă fiind purtate în gurile iubitorilor de 

poezie, ale devotaţilor acestor forme destul de 

ciudate şi inedite de a-ţi exprima sentimentele. 

Iată câteva subtile: „ştiri meteo - / numele tău pe 

nisip / încă trei zile”; „satul părăsit / doar flori 

de „nu –mă-uita” / pe gârla morii”; lacrimi de 

rouă - / dimineţile mele / pe-un fir de iarbă”; 

„bujori şi irişi  / dincolo de gardul spart - / 

fluturi în stomac”; „picuri de rouă - / privindu-

se-n oglindă / o buburuză”; „niciun peţitor - / nu 

îmi mai rămân decât / buburuzele”; “noaptea 

dintre ani - / pe cer luna se-ascunde / printre 

păpădii”.    

 În poezia haiku nu e loc de explicaţii, de 

interpretări. Dacă nu se înţelege de prima dată, nu 

e nimic de făcut, decât de compus alta. Nici 

timpul, nici spaţiul nu permit o desfăşurare a 

elementelor, pe înţelesul tuturor. În plus, ea este 

foarte vizuală, imaginativă. Ai parte de o imagine 

fugară, pe care trebuie s-o completezi cu propria 

imaginaţie. E un exerciţiu continuu, un act de 

virtuozitate la care eşti invitat, dacă vrei să guşti 

din deliciile ei proaspete. Ceea ce urmează e de-a 

dreptul mirific. O îndrăgostire, o înamorare de 

cuvânt prefăcut în imagine suavă, delicată sau 

frustă. 17 silabe în care stă pitită o întreagă lume 

care abia aşteaptă să fie scoasă la iveală, să te 

farmece, să te seducă. Aşa cum spune autorul la 

un moment dat: „şaptesprezece - / furtunile 

iubirii / final de haiku”. Dar mai ales, să te 

trimită spre alte şi alte frumuseţi, descoperite sau 

nedescoperite încă. 

 A doua secvenţă se numeşte „flori de 

cais”. În câteva poeme suntem atraşi de spiritul 

ludic al poetului: „nopţi albe de mai - / alandala 

pe alei / doar eu şi luna”; „caişi înfloriţi - / e 

timpul să curăţ iar / vechiul patefon”;”rouă pe 
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Frunze - / doar eu şi vrăbiile / fluierând prin 

crâng”; „gardul putrezit - / numai amintirile / 

mai sar pârleazul”; „v-aţi ascunselea - / 

lacrimile bunicii / şi ploaia la geam”; „gaură în 

zid - / prea alb să mai pot fugi / de la ore”; „vată 

de zahăr - / doar caruselul din parc / scârţâind în 

vânt”; „frunze pe alei - / vrând să-mi ghicească-

n palmă / o ţigăncuşă”.  

 O poezie a sugestiei: “cuibul de berze - / 

în odaia hangiţei / crenguţe de vâsc”; „căpşuni 

în palmă - / pe chipul copilului / doar câţiva 

pistrui”;”crucea de piatră - / doar o efemeridă / 

peste anii şterşi”. 

 O altă secvenţă lirică se numeşte 

„lampioane”. Aici evadăm în universul cosmic, 

având parte de imagini extraordinare: „perseidele 

- / tata îmi scrie iarăşi / cu praf de stele”;”luna 

răsărind - / pe crucea groparului / pământul 

reavăn”.  

 Câteva duzini de „file rupte” alcătuiesc o 

altă secvenţă haiku. Cărţile deschise care se 

prefac în păsări luându-şi zborul, sunt imaginea 

misiunii poetului care trimite mesaje albe în 

univers, foarte sugestivă. 

 Şi aici autorul pune accent pe sugestie: 

„gară pustie - / doar nucii dintre şine / 

schimbând macazul”; „prima zăpadă - / o urmă 

de pisică / sub vechea cruce”; „trenul în gară - / 

un funigel mă leagă / de prispa casei”.   

 Întâlnim aici frânturi nostalgice, cioburi 

din vitraliul numit viaţă, suprapuse în mici piese 

ca în jocul de puzzle, pe care un meşter artizan 

le-a potrivit astfel încât să-ţi fure ochii, auzul şi 

inima: „prispa bunicii - / praful amintirilor / sub 

neaua groasă”.  

 Şi nu o dată, autorul este cucerit de 

copilărie: „castane căzând - / îmi bate iar la uşă / 

copilăria”;”v-aţi ascunselea - / deasupra 

troienelor / câţiva scaieţi”.   

 Apare pregnant şi dimensiunea spirituală, 

cea religioasă, dar şi vechile tradiţii popular-

religioase care se mai păstrează încă în unele 

sate: „vechea biserică - / spini mari închinându-

ne / pe la icoane”; “Dragobetele – poze tot mai 

galbene / alte suspine”.  

 Trecerea timpului este şi ea simţită în 

limbajul poetic: „patruzeci de ani - / doar tufa de 

liliac / sprijinind poarta”.  

 Un alt grupaj liric se intitulează: “cana de 

compot”. “ceaţă de toamnă - / aburind ochelarii / 

cana cu compot”.  

 Altă secvenţă lirică este: “câţiva ţurţuri”. 

Poetul pune faţă în faţă somptuozitatea 

sărbătorilor de iarnă la unii oameni înstăriţi, cu 

sărăcia şi singurătatea celor sărmani, în noaptea 

de Crăciun: “noapte de Crăciun - / la uşa 

bordeiului / numai viscolul”; “iarnă devreme - / 

doar câteva surcele / şi o pisică”; „an cu secetă - 

/ rămânând nesemănat / chiar şi primarul”; 

“ninsoare lină - / dangătul clopotului / dansând 

cu fulgii”; „paşi prin pădure - / sub zăpezile 

groase / pastel de frunze”.  

 Toate anotimpurile se preumblă prin 

poezia lui Adrian Nicolae Popescu, dar autorul 

are predilecţie pentru anotimpul ninsorilor: 

“iarna în luncă - / doar sălcii îngheţate / 

aşteptând mierla”; „noapte de iarnă - / pe râu cu 

tata după / crucea de gheaţă”; „prima ninsoare - 

/ acum ştiu de ce iubesc / păpădiile”.  

 “Praf pe drum” – este următoarea 

secvenţă lirică care adună mici mărgăritare lirice 

sub această formă fixă. Cadrul este drumul, 

marginea fântânii, bălţile din drum, lanul de grâu, 

lacul şi cerul care se oglindeşte în el, glia crăpată, 

drumul spre casă, colbul uliţei, ş.a. Cam pe aici 

se învârt imaginile remarcabile care alcătuiesc 

sumarul acestei cărţi. Şi poetul, o dată cu ele, 

„desculţ printre amintiri”, „hai-hui sub stele”, 

plin de rouă pe chip, în arşiţa verii. Sugestia de 

arşiţă, de secetă, reiese din poezia: „glia crăpată 

- / cămaşa rotarului / nu se mai zvântă”. 

Asemuirea mâinii crăpate a mamei cu floarea de 

ciulin este şi ea notabilă. Luna – omniprezentă, a 

căzut printre nuferi, într-o noapte de vară, în timp 

ce lampioane se înalţă pe cer. Şi imaginea 

standard a ţăranului: „macii în floare - / două 

palme uscate / bat coasa în zori”. 

 Admirabil. De reţinut. 

 „Puncte albe” – este ultima selecţie din 

carte, cu imagini aproape paradoxale specifice 

genului: „mesaj pe Facebook - / pe masa prăfuită 

/ stiloul tatei”; „nopţi albe pe front - / suferinţi 

alinate / de-un singur creion”; „pauză de joc - / 

privindu-se-n  tabletă / căţelul de pluş”. 

 Toate sau aproape toate poeziile au ca şi 

cadru de desfăşurare, natura, casa, ograda, livada, 

universul domestic, cel apropiat şi cunoscut de 

om, în care se desfăşoară viaţa lui, punctată cu 

minunăţiile anotimpurilor. 

 Concret şi abstract îşi dau mâna pentru a 

alcătui în atât de puţine silabe, o imagine 

proaspătă care să-ţi strecoare în suflet un 
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sentiment nobil. Aceasta este poezia lui Adrian 

Nicolae Popescu, brodată cu filigranul unor 

desene în acuarelă, foarte vii, în perfectă armonie 

cu versurile. 

 A citi o carte de poezie e un fel de a-l lua 

în posesie pe autor, a-l cutreiera şi a-i afla toate 

tainiţele gândului şi ale inimii. În scris, autorul nu 

se poate mistifica şi nici nu se dezice. Este egal 

cu sine, sincer şi se pune sub lupă, dinaintea 

privirilor străine şi nu neapărat binevoitoare. Ca 

să-l câştige pe cititor se străduieşte să se facă 

plăcut. Dar mai presus de persoana lui stau 

cuvintele sale. Ele îl reprezintă, în toate 

instanţele. Şi abia după ce l-ai citit, poţi spune că 

începi să-l cunoşti cu adevărat. Ceea ce s-a şi 

întâmplat cu autorul de faţă. 

 Cartea lui este o reuşită a genului şi este o 

plăcere deosebită s-o deschizi, s-o frunzăreşti şi 

să faci scurte popasuri pe paginile ei. Pentru că te 

vei simţi relaxat, îmbunătăţit, mai frumos şi mai 

bun, cu sufletul încărcat de miresmele harului. 

 

 

 

MIHAI CABA despre vol. Păsările inimii, 

autor Gheorghe A. STROIA 

 

  
 

       Un dar de suflet, care mă onorează și mă 

obligă: MIHAI CABA - „Numai poetul, ca păsări 

ce zboară...” (recenzie la volumul de versuri 

PĂSĂRILE INIMII de Gheorghe A. Stroia) 

În peisajul actualităţii noastre literare româneşti 

apariţia recentului volum de versuri „Păsările 

inimii”, Editura Armonii Culturale, 2021, 

semnat de Gheorghe A. Stroia, nimeni altul 

decât poetul şi scriitorul prolific al ultimului 

deceniu scriptoricesc, care-şi impresionează 

cititorii de fiecare dată printr-un discurs liric 

inconfundabil, izvorât, după propria-i declaraţie 

în „motto”-ul cărţii, din vibraţiile inimii sale 

aflate mereu în consonaţa trăirilor dornice de 

înălţate în zbor: „Doar inima ştie ce este zborul, / 

doar zborul ştie cum să ajungă la inimă, / fiecare 

dintre noi este dator unui zbor, / dar mai ales unei 

inimi...”. Desigur, prin generozitatea mesajului 

transmis în conţinutul său, poetul oferă cu 

dărnicie celor ce-l vor citi un nesperat „vaccin” 

pentru ieşirea cu bine din colapsul „pandemic” 

înfricoşător al lumii înconjurătoare. Şi câtă 

nevoie avem cu toţii, mai ales acum la vreme 

potrivnică, de o astfel de alinare sufletească...! 

Privindu-i coperta cartonată, atrăgătoare prin 

lumină şi culoare şi titlul său deosebit inspirat, 

incitând curiozitatea, volumul „Păsările inimii” , 

frumos înfăţişat doritorilor, face şi o subtilă 

„trimitere de gând” către înaltul... univers poetic 

eminescian: „Numai poetul / Ca păsări ce zboară 

/ Deasupra valurilor, / Trece peste nemărginirea 

timpului, / În ramurile gândului, / În sfintele 

lunci, / Unde păsări ca el / Se-ntrec în cântări.”  

Intrând sfios, cu precauţia cititorului avid de 

poezie, în conţinutul celui de al 23 –lea volum 

liric (!) al autorului Gheorghe A. Stroia, mă 

surprinde plăcut „autoprefaţarea” acestuia, care 

vine cu inima deschisă în întâmpinarea celor care 

vor dori să-l lectureze, supunându-i mai întâi unei 

interogaţii de mare acuitate sufletească: „De ce 

mai avem nevoie de poezie?”. Într-adevăr, 

întrebarea aceasta vine într-un moment „de 

cumpănă”, când viaţa OMULUI pare că merge 

tot mai poticnit în ciclicitatea perpetuă a 

anotimpurilor, fără să aibă măcar zăbava 

„ascultării propriei respiraţii, fără răgazul clipei 

de a-şi lua inima în palme, ascultându-i 

vibraţiile...” Autorăspunsul dat este unul pe o 

aceeaşi măsură a propriei simţiri: „După chipul şi 

asemănarea Sa, EL ne-a dat POEZIA, puterea de 

a o simţi, puterea de a ne regăsi prin poezie!” Iar 

nuanţarea poetică a acestuia este una de mare 

sensibilitate, din care citez spre exemplificare 

doar un...”eşantion” de lirism: 

„Dacă Poezie n-ar fi, / Nici Oameni n-ar fi, / Nici 

Vise, Trăire, / Nici Şoaptă, Vorbire, / Nici Glas 

de vioară, / Nici Dorul de ţară.” Să recunoaştem, 

dară: un răspuns-receptare ce merge direct la 

inima iubitorului de poezie şi nu numai... 

Demn de reţinut ar fi şi faptul deloc întâmplător 

că eseul-prefaţă „De ce mai avem nevoie de 

poezie?” este datat de autor în chiar 21 Martie 

2021 – Ziua Mondială a Poeziei!  

De aici încolo drumul lecturii volumului de 

poezie este netezit de însuşi poetul printr-o aleasă 
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nuanţare a invitaţiei sale: Cineva m-a întrebat 

odată: / „De ce să visăm?” / „Ca să putem trăi”, i-

am răspuns. / VĂ INVIT LA VISARE!... 

Şi cine n-ar da curs unei asemenea îmbietoare 

chemări, atâta vreme cât „foamea” noastră de 

poezie îşi are asemănare întrutotul celei „a unei 

lumini grăbite / de o foame / de întuneric... / 

apăsătoare” ? (Foame). 

Scenele pline de lirism sufletesc se succed în 

continuare cu repeziciunea „vitezei I cosmice”, în 

ipostaze inedite: „Simt / că mă preschimb / în 

păpădie!...” (Virus ucigaş), „Sunt verdele ierbii / 

ce tremură în vânt...” (Apăsare), „Ne jucăm / cu 

alţii, / cu noi înşine (Jocul), „Pe aripi de Timp, 

zburăm / mai sus, tot mai sus (...) dar, / din 

păcate, nu mai avem TIMP!..” (Timpul), „ne 

topim în neant, / fără să fi învăţat / pe deplin 

lecţia / dansului cu viaţa...” (Dansul cu viaţa), 

„rămân / un trandafir / prin ploi...” (Trandafiriu 

1), „M-agăţ cu / inima de vară, / de-aroma / şi 

culoarea ei” (Trandafiriu 2), „rămân zbor, / prin 

plutirile / aripilor mele.../ abastre.” (Albastru), 

„Îmi ninge-o iarnă-n / fulgi de rouă, /.../ ninge-n 

al lumânării seu, / al iernii dulce Dumnezeu.” 

(Îmi ninge-o iarnă), „Primăvară, fă din suflet / 

Câmp întins de mărgărit, / Să devin al tău 

răsunet, / Dor, pe ram de tei iubit!” (Primăvară, 

tu mă iartă).  

Uneori poetul cade într-o profundă meditaţie a 

„descărcării de sine” cu celeste răscoliri 

sufleteşti: „M-am descărcat / de furia lumii, /.../ 

mi-am descărcat / neputinţele, / le-am legat de 

cer, / cu aţă de timp. / Numai de Tine, / Doamne, 

/ cum să mă descarc? / Îmi curgi în sânge / senin 

de ghiocei!...” (M-am descărcat), iar alteori este 

cuprins în respiraţia-i lirică de suflul proaspăt al 

câte unui „cub de aer” inspirator: „Cântă-mi, 

iubito, / melodia noastră, / pe strunele viorii / din 

lacrima ta / dulce-sărată...” (Noapte de foc), 

„Stele mii îţi şoptesc, / supuse, / Iubirea 

îmbrăcată în galaxii./.../ Fă-ne, Doamne, stele! / 

Atinge-ne!...” (Stele). 

Mereu înamorat şi statornic fidel „adoratei sale” 

muze, nimeni alta decât iubita sa soţie, Maricica, 

considerată simţit şi declarativ „steaua mea 

norocoasă”, poetul îi închină în volum numeroase 

poezii, una mai drăgăstoasă ca alta: „eşti 

imaginea mea / în oglindă, / zorii stelelor, / 

cărările solare ale vântului / din care se naşte 

lumina; /.../ eşti...” (Îngemănare), „Nimic nu / 

seamănă cu tine, / Nici cerul şi / nici lutul alb, / 

doar totul pare / că în tine / a pus culoare-n / 

suflet dalb.” (Femeie), „La mulţi ani / Adorata 

mea, / iubita mea, cerul meu, universul meu” 

(Steaua mea norocoasă), „Azi este despre noi /.../ 

Despre fiecare zâmbet, / despre fiecare 

îmbrăţişare, / despre fiecare puls al imimii unuia / 

în pieptul celuilalt. / Despre jumătăţile de cer / pe 

care le-am unit într-un rai, / cu arome de flori.” 

(Primii 22), „Unde să-ţi pictez / nopţile, / pe ce 

să-ţi sprijin / cerul, / cu ce / să-ţi încalţ vântul? // - 

Pe tine! Cu tine! În tine!...” (Aş desena), „Pe tine 

/ te-aş ascunde / în ochii mei, / în care se ridică / 

altarul jertfei, / într-o naivă / joacă a nemuririi!..” 

(Am ascuns). Să recunoaştem: E greu să mai afli 

astăzi asemenea mărturisiri de iubire curată! 

După cum consemnează în „Repere 

biobibliografice”, poetul autor, Gheorghe A. 

Stroia, „fiul lui Andrei şi al Auricăi Stroia, fiind 

al 7-lea dintre cei 11 copii ai familiei”, n-ar fi 

putut să nu îndrepte zborul „păsărilor inimii” sale 

şi către „adorata sa familie” , căreia îi dăruieşte 

„culoarea vie / pe inimi blând / să vă mângâie, / 

să vă aducă / pace, fericire / şi dulce, dulce / 

Mântuire!...” (Maci de gând). 

În acelaşi registru familial sufletesc de mare 

sensibilitate, amintirile părinţilor săi, „topiţi 

demult în Veşnicie”, sunt pentru poet la fel de 

„vii” şi „cutremurătoare” , iar dorul de ei rămâne 

neostoit în ciuda trecerii anilor: „Sunt ani de când 

/ plecat-a printre îngeri, / pe drumul cel etern, / ca 

un pribeag. / Tăicuţul nostru / harnic şi puternic, / 

tăicuţul nostru - / cerul nostru drag.” (În 

amintirea ta), „Rămâi, măicuţo, / Vino din 

neanturi, / primeşte dorul meu / ca pe-o ofrandă, / 

trimite mâna ta / cea blândă, / să mângâie privirea 

/ mea cea caldă!” (Am spus mereu), „Un glas aud 

/ de dincolo de stele, / nu-mi amintesc / sau poate 

nu mai ştiu / de ce îmi e mereu, / mereu, mai 

drag, / un glas din depărtare / ce sună-atât de 

viu.” (Dincolo de stele).  

Ca lector, trebuie să recunosc că aceste 

neasemuite „triluri de păsări cântătoare”, înălţate 

ca „o dulce suspinare” din inima poetului George 

Stroia către nemuritorii săi părinţi, îmi produc 

reverberaţia în „extenso” a unor neuitate „stihuri” 

închinate amintirii iubitei mele mame: „O, mamă 

ce mi-ai dat viaţa / Şi m-ai ferit de-orice necaz, / 

Spre tine-mi întorc mereu faţa / Cu lacrimi calde 

pe obraz.”  

Familist convins şi iubitor, poetul nu-şi uită nici 

îndrăgitele sale surori, Rodica şi Cristina, cărora 
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le trimite în dar din cuibul inimii sale 

„drăgăstoase păsărele”: „Eşti câmp / de flori, / în 

roşu, / alb şi verde, / paletă / de culori / din viaţa / 

ce ne vede.” (Câmp cu flori), „Mândră floare / de 

câmpie, / Surioara mea / cea dragă, /clipa stă / ca 

să aleagă / ce să-ţi / dăruiască ţie.” (Floare 

mândră). Un gând duios şi pentru neuitata soră, 

Dorina, cea plecată prea devreme către ceruri: 

„Care-i calea către tine, / nu e azi, dar va fi 

mâine, / În Lumină ne-om vedea, / Dulce surioara 

mea?...” (Frunză verde de salcâm).  

Pe parcursul lecturării volumului „Păsările 

inimii” a poetului Gheorghe A. Stroia mi-a făcut 

plăcere să descopăr cu uimire şi câteva 

„similitudini” ale unor preferinţe comune, între 

care, floarea preferată - macul, la el: „S-au strâns 

/ în mine / gândurile voastre, / în ale inimii / chilii 

sihastre, / s-au adunat / cu mâini / de rugăciune / 

în macul roşu / din timpul / de tăciune...” 

(Macul), la mine: „ I-am îndrăgit şi orişice s-ar 

spune, / Iubirii mele n-am cum a-i pune frâu, / 

Că-ntre spice ei par dulce minune, / Macii roşii 

din lanurile de grâu...” (Macii roşii); culoarea 

preferată – albastru, la el: „nopţi albastre, / 

gânduri albastre, / visuri albastre, /.../rămân zbor / 

prin plutirile / aripilor mele.../ albastre.” 

(Albastru), la mine: „Privesc ades în fapt de seară 

/ Spre ceru-nalt şi plin de aştri, / Din care stelele-

mi pogoară / Superbii trandafiri albaştri...” 

(Trandafiri albaştri). 

Câteodată poetul se lasă ademenit de îndrăzneala 

propriului gând: „Te-ai gândit, / vreodată, / 

Poetule, că, / Muritor fiind, / ai putea deveni / 

Nemuritor? /.../ Că vei avea puterea / de a alinta 

vântul, / de a stinge / sau aprinde soarele, / de a 

potoli marea, / de a astâmpăra / setea sufletului / 

de lumină?” (Te-ai gândit?) sau de profunzimea 

acestuia: „doar clipa / poate privi destinul, / fără 

ca inima / să-şi plângă iubirea; // doar iubirea / 

poate privi înainte, / fără ca sufletul / să-şi plângă 

poezia.” (Doar).  

Până şi „tăcerea” poetului, rareori exteriorizată, 

capătă un farmec şi un colorit aparte: „Tac mov şi 

alb / şi albastru, / în cerul de culori / ce-i înmuiat 

în floare, / aripi de îngeri sinilii / peste tăcerea 

mea / să zboare.” (Tac). 

Dobândind din familie credinţa creştină 

strămoşească şi împărtăşindu-i crezul acesteia în 

lăuntrul fiinţei sale, e firesc ca poetul mărturisitor 

să înalţe Divinităţii Cerului toată slava şi 

închinăciunea sa: „De undeva de dincolo de stele, 

/ Veghează Domnul dintre aştri, / plângând cu 

lacrimi mari, tăcute, / vărsate pe norii sihaştri. 

(Stele), „Măicuţă Sfântă, pururea Fecioară, / Cu 

ale Tale lacrimi, rugi fierbinţi, / Dă lumii pace şi 

credinţă mare, / Pe oameni fă-i copiii Tăi 

cuminţi.” (Măicuţă Sfântă). Ca mirean bine 

cumpănit în cuget şi simţire, nu se sfiieşte să dea 

semnalul „trezirii” co-naţionalilor săi: „ E ceasul 

/ al douăsprezecelea, / bat clopotele Sufletului, / 

strigând cu glasul / sacrei euharistii: / Treziţi-vă!” 

(Poarta Timpului), dar şi să-şi reitereze propria-i 

misiune: „Voi pune rugăciunea în suflet ca 

balsam, / voi strânge-n braţe iarăşi pacea, 

prietenia, / iar zilele le-oi umple cu binefaceri noi 

/ şi voi iubi mai tare curajul, omenia.” 

(Pro)misiune.  

Poet–cetăţean, participant activ la viaţa şi 

tradiţiile comunităţii, promotor al mişcării 

culturale româneşti, Gheorghe A. Stroia nu 

pridideşte nicio clipă pentru a-şi acorda şi 

armoniza „strunele lirice” ale scriiturii sale la 

momentele însemnate, înălţătoare în spirit, din 

actualitatea socio-culturală a României. Atunci 

„păsările inimii” sale aduc în zbor dezinvolt 

mesajul său poetic pentru 15 ianuarie – Ziua 

Poetului şi a Culturii Naţionale (Spre care lumi, 

Eminului, Eminescul nostru), 24 ianuarie – Ziua 

Naţională a Unirii Principatelor Române ( Noi 

vrem să ne unim cu ţara, Slavă ţie, Cuza Domn), 

31 august – Ziua Limbii Române (Îţi simt).  

Din cele 126 de pagini ale volumului, încadrate 

fiecare într-un filigranat chenar cu motive florale, 

răzbat simţitoare suspine la momentul trist al 

plecării în Veşnicie a îndrăgitei actriţe Draga 

Olteanu Matei: „plâng, / lăcrimez, / mi-amintesc, 

/ mă tânguiesc, / din drag, / pentru DRAGA!” ( 

Pe curând, DRAGA), dar şi chiote de bucurie la 

tradiţia sărbătorii de Dragobete: „Foaie verde 

toporaşi, / Veniţi, mândri românaşi, În hora de 

Dragobete / Să unim flăcăi cu fete!” (Strigă 

dragostea pe luncă). Însă, pare că cel mai 

melodios sună cântul de sfinţenie al colindelor 

străbune, îngânate într-un refren cu totul 

copleşitor: „Colinde, colinde sfinte, / Fulgi albi 

din zări venind, / Colinde, colinde sfinte, / Îngerii 

se-aud cântând!” (Colinde, colinde sfinte). 

Pe deplin extaziat sufleteşte la încheierea lecturii 

volumului liric „Păsările inimii”, nu-mi mai 

rămâne de făcut nimic altceva decât să adresez 

calde felicitări autorului Gheorghe A. Stroia, 

prieten drag, urându-i pe mai departe, 
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răstălmăcind un vers dintr-un catren al poetului: 

„vânt bun din pupă, poeziei” , dar şi 

recomandarea unei lecturi agreabile, tonifiante, 

pentru cititorii împătimiţi de poezie, ca păsări ce 

zboară...  

 

Traian Vasilcău (Chișinău)   

Clopotul neTăcerii lui Florentin Smarandache 

 

   Eram student și într-o zi m-a sunat cineva la 

ușă. 

Cînd am deschis n-am mai văzut pe nimeni. 

Bătea numai vîntul unei ierni dezlănțuite peste 

pămînt. 

În mînerul ușii mă aștepta o punguliță, iar în ea o 

carte. 

De Florentin Smarandache. 

Scriitorul nostru cel mai fecund din Statele Unite 

ale Americii. 

Atunci nu știam nimic despre el. 

În timp, am aflat că are continente de cărți editate 

în limba germană, engleză, chineză, spaniolă, 

greacă, franceză, italiană, sîrbo-croată, 

portugheză, rusă și… română. 

În limba țării sale de origine are tipărite cele mai 

multe dintre cărți. 

Un Talent uluitor, un Mare hermeneut al 

paradoxismului, curent ce-l aparține, exprimat în 

lucrări de literatură, dar și de matematică, 

psihologie, fizică, biologie, lingvistică, filosofie, 

sociologie, economie și altele. 

Doar în domeniul literar a reușit să scrie și să 

tipărească poeme, inclusiv distihuri, haiku-uri, 

poeme folclorice,  poeme americane, prepoeme, 

dar și povești, nuvele, eseuri, culegeri de folclor, 

inclusiv umoristic, inclusiv folclor poetic,  cules 

din Transnistria, dar și interviuri, inclusiv cu 

Nina Josu de la săptămînalul „Literatura și Arta” 

din Basarabia, dar și reportaje din mai toate țările 

lumii, critică literară, rebusuri, aforisme, 

semiepigrame, un Non-Roman și… antiscrisori. 

Dacă mai adăugăm faptul că autorul nostru este 

profesor universitar și doctor cu renume, angajat 

al Departamentului Matematică din cadrul 

Universității New Mexico (SUA), atunci 

prodigiozitatea și multitudinea de genuri 

profesate chiar ne zdruncină serios din temelii. 

Astfel de personalități sunt tot mai rare pe glob. 

 

Dar să revenim la cartea “Clopotul tăcerii” din 

1993, trilingvă, tipărită la București și Phoenix 

(SUA), în care am găsit  mari poeme în format de 

micropoeme. 

Iată doar cîteva dintre ele, care pot convinge pe 

orice om îmbolnăvit de virusul literaturii 

adevărate că Florentin Smarandache este o lebădă 

rară pe oceanul literaturii universale: 

„Ca o fată lălîie/seara cade în genunchi/lîngă 

geam”. 

sau: „ Izbucnesc salcîmii//în hohote/de muguri”. 

sau: „Timpul deschide/fereastra unei clipe/și se 

uită la mine”. 

sau: ”Tînăr sunt,/ca un început/sub clopotul 

răsăritului”. 

sau: „ Pe-o bancă lîngă lac/un sărut./Și-

ndrăgostiții nicăieri”. 

Aici am făcut o pauză și am privit cerul. Din el 

curgeau fulgii ca niște poeme haiku de Florentin 

Smarandache. Și în straie de fulgi o pasăre 

traversa sufletul meu. 

„Vezi pasărea ceea?/ Din cîntecul ei/țîșnesc 

izvoare”, zicea poetul nostru de peste mări, 

oceane și țări. 

Cerul poeziei sale era așa de frumos, iar eu 

privindu-l, adică cititorindu-l, vorba lui Florentin 

Smarandache, am început să „Zăresc țărani/în 

carul cel lung și mare/al cerului”. 

Frigul ocupase întregul oraș. 

Unde „Vise dulci/ alergau/desculțe pe străzi”. 

Unde „Bătea vîntul, bătea/și pomii/îmi întorceau 

spatele”. 

De parcă nu m-ar fi cunoscut niciodată, pînă 

atunci. 

De parcă nu m-ar fi adăpostit în brațele lor ani la 

rînd. Cartea primită de mine în casă conținea 4 

anotimpuri, dar eu, fiind sechestratul Iernii, am 

ales doar cîteva haiku-uri, ca să exemplific 
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frumusețea sufletului unui matematician, exilat 

nu în Statele Unite ale Americii, dar în  Poezie! 

Mai bine zis: în Statele Unite ale Poeziei! 

Fiind și candidat la Premiul Nobel, mă mir cum 

de nu l-a obținut, avînd un palmares atît de 

impunător, reprezentativ pentru toate domeniile 

evidențiate în text. 

Scriam că este exilat în Poezie, dar trebuie să 

adaug că Patria lui rămîne, pînă la urmă, „un 

Foc”, iar „poetul înainte de a scrie trece cuvintele 

prin foc”. Adică prin patria inimii sale. 

Acolo, unde „păsări, așezate pe cuib, se scutură 

de cîntece”. 

Dăruindu-le tuturor. 

Acolo, unde lumea  dimineața „se spală pe suflet, 

pînă la brîu”. 

Străluminînd totul în jur. În fond, ce este 

Scriitorul Florentin Smarandache? 

Cel, care zice că “nimeni nu se poate vindeca de 

țară”, cel care zice că „trăiește o țară”, fericit că 

poate să “anine de ramuri cîte-un vers” de-al său 

în fiecare zi. 

Să bucure sufletul Țării, din care plecînd, 

nicicînd n-a plecat. 

Cel, care „scrie și din gura lui curg litere pe 

trup”. 

Și ele îi fac mîndră cămașă, să i se-nsărbătorească 

mereu dorul de ea. 

Cel, care este un „căutător de aur în suflet”. 

Cel, care căutînd aurul, îl și găsește. 

Cel, care „scrie dincolo de sine”. 

Și dincolo de Timp, zicem noi, lăsînd să ne 

cotropească imperiul Poeziei lui, (în grai de 

baladă vorovind), “pîn-la costișoare,/ pîn-la 

țîțișoare,/pîn-la ochișori,/pîn-la perișori”. 

Ah, da, era să uit să vă spun că nici pînă azi n-am 

aflat cine mi-a lăsat, în chiar ziua mea de naștere, 

clopotul neTăcerii lui Florentin Smarandache la 

ușă. 

Un clopot sub formă de carte, din care poți să 

înveți cum să spui lucruri mari în atît de puține 

cuvinte. 

 

 

Nicu Doftoreanu: O ,,plimbare solitară” 

printre petalele gândurilor desprinse din 

grădina vorbelor frumos aranjate de doamna 

Eugenia Duță  

 

 
 

 A vorbi despre doamna Eugenia Duță, alias  

Geni Duță, cum o știu eu,  în ritmul trecerii 

timpului – doar în anul 2020 i-au apărut două 

volume excelente - consider că este un act de 

mare curaj.  

 O fac totuși considerând normal să adun 

câteva petale desprinse din grădina vorbelor 

frumos aranjate de scriitoarea de mare 

profunzime care este Eugenia Duță. Aceasta mi-

a și inspirat de altfel și titlul pe care l-am dat 

acestei modeste consemnări de gânduri ale 

subsemnatului. 

 La întâlnirea din 21.01.2021, avută la cenaclul 

”George Pruteanu” am fost onorat să primesc  în 

dar de la doamna Geni Duță, volumul ”Impresii 

de cititor” apărut în anul 2020 la Editura Betta; 

volum ce m-a impresionat efectiv deoarece 

textele ne invită la meditaţie, surprinzând 

chintesența cărților analizate, uneori chiar reușind 

prin rezumatul prezentat să ne dea acea imagine 

de ansambu care definește nu numai cartea, dar 

scriitorul analizat. 

 Doamna Eugenia Duță este o scriitoare foarte 

activă: se ”plimbă solitar” și scrie impresii de 

cititor în ritm amețitor (na că am făcut și 

poezie!). 

 Volumul de proză scurtă “Plimbări solitare” - 

dăruit anterior în 18.09.2020 - și volumul de 

consemnări și recenzii intitulat “Impresii de 

cititor” pe care am avut prilejul să le citesc și 

chiar să le recitesc cu aviditate mi-a confirmat 

ceea ce spunea cu har cunoscutul critic Lucian 

Gruia în prefața primului volum amintit în text: 

„În literartură contează cum spui, pentru a te 

deosebi de ceilalți. Dacă ce spui s-a mai spus, 
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acest cum trebuie să fie original, să-ți definească 

stilul. Și cum spune Eugenia Duță este expresiv, 

limpede, specific” 

 Prin toate cărţile şi prin comportamentul zilnic, 

remarcat de mine la fiecare întâlnire culturală 

avută cu doamna Eugenia Duță s-a dovedit un 

om cu vocaţia prieteniei. Stilul direct,limpede 

prin care reușește să ne transimtă acel fior 

interior pe care-l simți lecturând un text frumos, 

mi-a spus asta de la sine. Simt că ne cunoaștem 

de o viață! 

 De altfel într-o consemnare făcută mai demult 

de doamna Ana Dobre aceasta remarca ceva 

similar când spunea: ”Scriitura ei are tensiune și 

suspans”  

 Nu vreau să mă axez pe citate din carte, așa 

cum se procedează de obicei în astfel de 

consemnări. Volumul  “Impresii de cititor” 

trebuie citit fiindcă este o carte complexă care 

face o trecere prin opera a 20 de scriitori – poeți 

și prozatori – reușind o performanță unică de 

„unitate în discontinuitate” prin plantarea tuturor 

vorbelor frumos aranjate de doamna Eugenia 

Duță în grădina unei critici de bună calitate. 

  Privită în ansamblu, acest volum cu “impresii 

de cititor” ale doamnei  Eugenia Duță are toți 

cei patru poli de atracție: pe cel cerebral, pe cel 

filozofic, pe cel afectiv,( piatra de rezistență 

neerodată de picăturile de ploaie ale timpului). 

 Acest lucru o situează pe autoare într-un loc 

inconfundabil şi stabil, ceea ce în vâltoarea 

miilor de volume similare care apar astăzi nu este 

deloc puţin şi nici întâmplător după cum cartea 

de faţă o dovedeşte.  

 În final, fiindcă eu consider că probabil va 

reveni și va comite un alt delict, editând volumul 

2 de impresii și despre alți autori mai mici sau 

mai mari, deoarece are multiple resurse lirice în 

care cred.   

 Îi urez succes și închei zisele mele, gândindu-

mă la ce spuneam mai sus : autori mai mici sau 

mai mari, cu ce spunea cândva Walt Whitman: 

„firul de iarbă nu este cu nimic mai neînsemnat 

decât ziua stelară”. 

 

 

Florin GRIGORIU – serial: 52/ LII.  

Ce este haikuul? 

         Pornind de la cartea lui Constantin Noica, 

”Douăzeci și șapte trepte ale realului”, Editura 

Științifică, București, f. a. 118 pagini, 10. Spațiu 

(Unde:?:) 

195. .”Unde sânt? E primul adevăr pentru natura 

organică de la cea mai de jos până la cea mai de 

sus treaptă a ei. Spațiul și timpul, ca suport real 

pentru făpturile organice, vin să le scoată din 

individualizarea în care păreau că se pierd, o dată 

cu împlinirea lor calitativă, și să le dea un adevăr 

mai adânc” C. Noica, op. cit. p.43. 

”Prune brumate -/ aromă de dulceață/ prin toată 

casa.” 

         MONA IORDAN, ant. cit. p.55 

     Unde sunt?, mă întreb citind acest haiku. Îmi 

răspund: Sunt într-o casă unde plutește în aer 

mireasma/ aroma dragostei, deoarece mama sau 

soția, poate Iulia, Mona (Ramona, mângâiată 

uneori și Mona-Lisa), Florica sau Maria, Diana 

(numiți, dumneavoastră, cititori și cititoare pe 

cineva drag!), poate bunica (Maria. Lucreția, 

aceeași rugăminte!) face dulceață. Locul e clar. 

Timpul? Sigur este de toamnă, fiind precizat, 

clipă de toamnă târzie (deja prunele sunt 

brumate, bine coapte). Nu este ceva nou într-o 

casă (ori în casa haikuurilor): A mai fost în toată 

casa –lumina lunii, aroma florilor de tei, venită 

de afară, a florilor de tei din ceaiul unei zile de 

iarnă...), dar forma perfectă, 5-7-5 silabe, 

simetria, ritmul cuvintelor, textul plin de 

substantive (prune, aromă, dulceață, casă), cu trei 

determinative (prune brumate,  aromă de 

dulceață, toată casa), prospețimea imaginei 

(prunele sunt acum culese, încă mai sunt pe masa 

bucătăriei!), golul/ camerelor, sălilor, holurilor...) 

și plinul/ aroma în întregul volum spațial,  dau 

adevărul mai adânc, de care vorbește filozoful/ 

filosoful, cel îndrăgostit de sensul ascuns în 

cuvinte, în raporturile dintre ele, în spațiul dintre 

ele.  

    Și mai este ceva: nedeterminarea precisă a 

timpului și locului. Unde se petrece acțiunea? Eu 

cred că în București..., sora mea, Ramona, crede 

că mai demult, la Tansa, ori la Reșița, Ion 

Cuzuioc, trăitorul întru poezie la Chișinău, sunt 

sigur că vede această faptă de bine casnic la 

Chișinău, Maria Tirenescu la Cugir, Ioana Bud la 

Constanța ori la casa copilăriei pe malul Dunării, 

preotul Adrian la Călărași, geologul Dan, undeva 

pe Valea Domanului,în Banatul reșițean... Ori 

poate în Canada, la casa preotului Dumitru? Ori 

poate acum 100 de ani? Acum 200 de ani, pe 
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vremea lui Tudor Vladimirescu, undeva în satul 

lui, Vladimir, din Gorj?  

    Haikuul are strălucire, farmec, prin spusul-

nespusul său, spațiul său, ori după vorbele lui 

Constantin Noica: ”Spațiul concret nu e 

omogen, e eterogenitate, din plin.” 

    LIII/ 53. Ce este haikuul? Un alt răspuns 

pornind de la cartea lui Constantin Noica, 

”Douăzeci și șapte trepte ale realului”, Editura 

Științifică, București, f. a. 118 pagini, 11.Timp 

(Când?) 

196.”Dincolo de toate, ca un al cincilea timp, 

ce măsoară cu o indiferență de pendul totul, 

curge timpul cosmic, timp al rotațiilor și 

ritmicei succesiuni de zile și nopți, sau al 

oricărei forme de periodicitate. S-ar spune că 

timpul s-a desprins acum de organic; dar 

chiar și așa, ca timp cosmic, el încă rămâne 

solidar și cu ființa organică, find ritm 

fundamental de existență.” C. Noica, op. cit. 

p.49. 

”Liman de liniști -/ lin în lacul domolit/ licărul 

lunii.” 

                      VASILE MOLDOVAN 

   A fi ”liman de liniști”, a  ajunge la această 

stare, înseamnă a fi ”domolit” de patimi, de 

gânduri, de valurile existenței și atunci  a fi în 

sare a vedea ”licărul lunii”, al luminii de Sus. A 

vedea Lumina din tine este una dintre datoriile 

tale , una dintre dăruirile, calitățile unui haiku 

reușit. 

    La haikuul haijinului Vasile Moldovan trebuie 

să remarcăm și aliterația, jocul de unduire a 

cuvintelor în litera ”l”, dovezi că poemul acesta, 

ce pare atât de ușor de scris, are și posibilitățile 

folosirii, înțelegerii altfel a alăturării vorbelor în 

poem, ca o mișcare de pendul și totodată de 

ascensiune de gând și coborâș de lumină pe- și în  

- ape. Aș zice, gândind paradoxal: liniștea nu-i 

liniștită, are licărul ei - licăr spiritual. Unde? 

Cine? Ce? Când? Răspunsul îl spun, cu vorbele 

filozofului, retras în liniștea limanului său, la 

Păltiniș, lac aparent domolit (vezi și vorbele 

celorcare-l urmăreau să vadă liniștea-neliniștea 

lui. Unii chiar au scris, să zicem, jurnale despre 

ce se întmpla la Păltiniș...): ”E un alt timp aci 

decât acolo, curge altfel timpul fiecărui loc.” 

(p.50)  

     LIV/ 54. Ce este haikuul? Un răspuns pornind 

de la cartea lui Constantin Noica, ”Douăzeci și 

șapte trepte ale realului”, Editura Ştiinţifică,  

București, f. a. 118 pagini. 

  

12. Modalitate (Cum?) 

       196. ”Simetria e prima formă de 

regularitate spațială a viului, un echilibru în 

dezechilibrul creșterii capricioase: simetria 

firului, a frunzei. Modalitatea aceasta a 

simetriei o va reține materia, și o va fi folosit 

din plin pe treptele ce urmează. Dar, dacă 

simetria reprezintă un principiu de ordine, ea 

este în același timp un izvor de nouă și 

superioară iraționalitate; căci prin simetrie își 

face loc în lume – dinainte de a veni oglindirea 

în luciul apelor– marea deosebire dintre drept 

și stâng. Există oare în spațiu un sens absolut 

sau numai unul relativ pentru o astfel de 

împărțire în drept și stâng? S-au întrebat azi 

fizicienii, cum se întreba Kant despre 

incongruența mâinilor. 

    Planta nu se întreabă, ci instituie lucrurile. 

Și nu le instituie întotdeauna obiectiv, cu 

imparțialitatea formelor simetrice, ci – după 

faza de început a simetriei – ea trce la 

afirmările unilaterale  și la opțiunile vieții. În 

speță, planta alege pentru ea un drum în care 

stângul sau dreptul primează, atunci când, de 

pildă, crește în spirală sau se încolăcește, 

desfășurându-se, căci torsiunea poate fi sau 

spre dreapta sau spre stânga. Ceva ireductibiI 

apare astfel în așezarea ș comportările ei, ceva 

care nu mai înseamnă doar spațiu, ci ca și o 

urmă a timpului ireversibil în spațiu. (...) Planta 

se târăște și înaintează înșrubându-se în 

spațiu.” 

    De ce acest citat lug? Pentu că acesta poate fi 

comentariul la haikuul scris de NICOLE 

POITTIER, haijin din Franța, cunoscătoare și de 

limbă română, poem ales aici de la pagina 65, 

șerpuirea fiind o spirală văzută din alt unghi: 

     ”Pe cerul senin/ șerpuiește un fluviu -/ Calea 

Lactee.”  

 

                Florin Grigoriu, 24 martie 2021. Va 

urma, deoarece și fluviul,  calea Dunării 

haikuului românesc (în haikuul venit din Franța, 

bineînțeles se vedea și Calea Senei, alt fluviu al 

locurilor daco-latinei ginți) este un drum luminos, 

reflectând Calea Lactee a spiritului din timpul și 

locul autorilor de azi, o urcare spiralată în cerul 

spațiului și timpului nesfârșit din Pământul, locul 

acestei vremi. 
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DIN CREAŢIILE TINERILOR CREATORI 

PREMIAŢI LA FESTIVALUL - CONCURS 

DE CREAŢIE LITERARĂ BOGDANIA.  

 

 

Cristian Gabriel PERŞINARU 

Student din Bucureşti. 

A obţinut Menţiune, secțiunea Poezie, la 

Festivalul internațional de creație literară 

Bogdania, ediția a VIII-a, 2019. 

 

Azi şi mâine 

Cu toţii 

încercăm  

Să ne 

remarcăm 

Să ieşim în evidenţă,  

Dar trăim în 

indiferenţă,  

Areori ne-am 

întrebat 

Ce se va întâmpla cu ce s-a 

întâmplat.  

Tot ce facem e să punem paie pe 

foc.  

Neavând răbdare deloc, 

Dar cu un pic de noroc 

Nu vom mai sta mult pe 

loc.  

Desigur că ne abţinem 

Că nu e sigur, ştim jocul prea bine 

Doar nu avem degeaba scenarii şi 

filme  

În care suntem ameninţaţi cu 

războaie 

Şi noi nu ştim nimic,  

doar stăm şi uităm că ne doare.  

Totodată ne-am obişnuit când punem o întrebare  

Subtil, să fim lăsaţi cu ochii în soare. 

Arunc o privire la viitorul pe care îl văd eu 

Cu tristeţe observ că nu avem niciun 

Dumnezeu.  

Sufocaţi încet de pesimism 

Cu zâmbetul pe buze îl numim realism 

Văd copii şomeri, cel mult programatori 

Muncesc doar maşinile umblând printre noi 

Se scurg lacrimi de piatră din statuia unui domn  

Nu-i nimeni să le plângă… 

Nu mai văd niciun om. 
 

Altcineva... cine? 

De ani buni 

Ni se spune ce să facem. 

De teamă să nu greşim 

Călcăm ca pe ace. 

Precum nişte păpuşi 

Stăm politicoşi 

Şi ne purtăm... cu mănuşi. 

Nu luăm atitudine, 

Lăsăm capul în pământ 

Şi ne prefacem că nu auzim 

Îi blestemăm, dar în gând. 

Avem probleme, nu? 

Dacă noi nu le rezolvăm 

Altcineva... cine? 

Acceptăm cu uşurinţă multe 

Şi când în faţă ni se râde 

Râdem şi noi ca în oglindă 

De parcă ei nu ar trebui „să se prindă”. 

Când luăm măsuri eşuăm 

Şi degeaba ne revoltăm 

Fiindcă în capul nostru întruna 

Se aude doar "mai încercăm!" 

Încă nu ne-am învăţat minte 

Că violenţa e degeaba. 

Ard locuri publice 

Şi totul se transformă în haos 

Oare unde o să ajungem 

Dacă vom continua aşa? 

 

BĂLĂBUC OZANA 

 

Studentă, 20 de ani şi este din Zalău 

A obţinut Menţiune, secțiunea ESEU, la 

Festivalul internațional de creație literară 

Bogdania, ediția a IX-a, 2020. 
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Răspunsurile unui jurnal către un altul   

(citate din „Ultima noapte de dragoste, întâia 

noapte de război”)   

  

  O farfurie asezonată cu pofta râsetelor din 

copilărie la pachet cu inimi ce au miros puternic 

de scorțișoară. Se sorb ușor oamenii frumoși din 

jur și se plătește cu un zâmbet larg. Scurgerea 

florilor de liliac printre anotimpuri se împletește 

cu nostalgia infinitului din celălalt. Se ia o sită și 

se cern particulele aglomerate ale prafului stradal 

încărcat de zgomot. Taclale scurte la un ceai sau 

un espresso bun și o frenezie a apusului ce intră 

în artere. Se infuzează toate și se toarnă în ceașca 

nocturnului. Se izolează muza într-un săculeț și 

se ține strânsă să nu se răspândească în haosul 

creației. Ideal de evitat sunt vorbele cu volan alb-

negru smulse din gura  

femeii. La meniu se măsoară în tăcere, fără 

lăcomie, fiecare milimetru al cărnii cu 

meticulozitatea unui croitor profesionist, plictisit 

să mai vadă atâtea forme inexpresive. Privite 

printre obloane, striațiile eclectice ale femeii 

inspiră încă arhetipul desăvârșit, fictiv a celei pe 

care o cauți în mii și mii de priviri străine. Nu se 

dau bilete la spectacolul infim din porii inimilor 

întrepătrunse. Sub jugul faustic oamenii își mint 

propriul destin până la sânge…  

 O mutație genetică a lunii determină 

explozii pe trotuarele sidefii. Titirezul copilăriei 

cotește la stânga, către simbioza umanității ce 

încearcă să supraviețuiască unui virus. Lumea își 

spală mâinile în exces, uitând să realizeze cu 

aceeași rigurozitate ritualică o detoxifiere a 

inimii. Universul își dă demisia din centrul de 

salubritate, fericit că, în sfârșit, poate să respire 

neintubat de cutiile mecanice pe roți ce îi 

provocau reacții asmatice. Se strecoară gelatina 

oamenilor pesimiști și se toarnă în locul ei 

parfum de narcise. Freamătul cosmic se lasă la 

dospit peste lumea înghețată de monoton și plictis 

existențial. Se citesc cărți, se îmblânzesc clipe, se 

nasc noi reverii de primăvară, se fac promisiuni 

pasionale printre inghițiturile de vin rose. Și vin, 

și pleacă oamenii, și lasă-n urma lor doar 

stafidirea vremurilor bune, căci moartea e un 

sughiț al vieții…  

  O figură rotundă, palidă, patru pereți și o 

fină judecată a lumii frânte de nenorociri. Doi 

ochi pătrunzători, căprui, se adâncesc seară de 

seară să scotocească în jurnalul intim al unui 

bărbat. E unul dintre momentele boeme de 

cultivare a eleganței feminine piedute în 

mediocritate. Își pune sacoul și cerceii din perle 

mari, un ruj roșu și puțină pudră. Razele ticsite 

ale soarelui ce încearcă să răzbată în apus atârnă 

pe geamul ei mic, admirandu-i onduirile asupra 

paginilor plăpânde de jurnal. Surâde timid...Oare 

o fi intimidată de ceva? Își ia mereu notițe 

grăbite, nu-mi dau seama dacă copiază din carte 

sau sunt ideile ei. Cert e că a fost dragoste la 

prima vedere...avea să fie de mică impresionată 

de modul în care-ți descrii gândurile versatile. 

Așa începe povestea lor, știută doar de mine și 

țesută doar de ea…  

  „Nelinişte metafizică? Nelinişte 

metafizică e ...să simţi că lumea e fără margini, 

că suntem atât de mici, că frumuseţea are pete şi 

e trecătoare, că dreptatea nu se poate realiza, că 

nu putem şti niciodată adevărul.’’  

 Stau la apus să măsor în clipe eternitatea. 

Îmi las gândurile să zboare în aer și firele de păr 

să se joace cu razele soarelui. Departe, în zare, 

oamenii clocotesc. De sus, de pe acoperiș  însă, 

doar murmurul lor și zgomotul păsărilor mai 

vuiesc în aer. Desprinderea liniilor orizontului 

destăinuie lumii un ritual de frumusețe străvechi, 

căci, deși sufocată de chinurile omului, natura își 

păstrează jovialitatea la ceas de seară, în tandrețe 

cu soarele...Lumea fuge de cuvinte, de stări, de 

culori, fiind prinsă într-un ac de gămălie. În mod 

firesc că ai privit lumea printr-un ac de gămălie 

când erai mic. Sau nu? Interesant. Eu am făcut-o 

ca să îmi dau seama dacă încape atâta fericire în  

univers în așa puțin spațiu. Fusese un exercițiu al 

copilăriei benefic, căci, cu timpul am înțeles că 

fericirea încape în golul celor două ace și va fi 

limitată de aceste spații înguste mereu.  

  Acum că am mai crescut nu găsesc poate 

atâtea motive de fericire, încât să mă întreb cum 

de încape în așa mic spațiu, însă remarcasem că 

mereu o căutăm unde nu trebuie, în spațiile largi, 

mari, în locuri mult prea previzibile. Nu, stai 

linistit că și eu o caut acolo de destule ori. E 

firesc probabil. E la fel de firesc că și când îți 

dorești să crești mare mai mult ca oricând. Acum, 

gândul mă oripilează.   

 Câtă minte am avut să-mi fi dorit să 

înțeleg mai bine lumea, să înțeleg de ce la unii 

care se țin mâna pare că totul e roz, de ce unii 

oameni sunt posaci, pe când alții sunt o rază de 

bucurie, de ce trebuia să beau atâta lapte deși nu-
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mi plăcea, de ce trebuia că lumea să fie guvernată 

de ore fixe la care trebuie să ajungi? Adevărul e 

că erau multe de ce-uri. Acum însă mi-am dat 

seama că la mulți dintre cei care se țin de mână 

există multe probleme, iar simpla lor conexiune 

tactilă nu-mi mai poate sugera nimic până nu văd 

cum se privesc unul pe celălalt.  Am înțeles că 

oamenii sunt unici, că adesea în spatele unui om 

posac stă un munte de gingășie și frumusețe 

interioară care așteaptă timid să fie descoperit, că 

statutul nostru de oameni ai secolului 21 nu ne 

permite să ne gândim viața destul, ci ne propune 

să devenim hoinari ai propriei noastre vieți… Așa 

că mi-am reprivit viață printr-un ac de gămălie… 

Ce puțin spațiu și ce multe trăiri!  

 ,,O iubire care nu este eternă nu este 

nimic.”  

  De când bărbăția stă în numele de femei 

cucerite, femeile înțeleg că nevoia de a ucide vise 

e inevitabilă. Scârțaim într-o societate în care ne 

promitem lucruri mari și nu ne mai atingem 

sufletele. Ne golim pe interior că să ne simțim 

sângele cum fierbe în vene. De când căutam 

atingeri senzuale nu ne mai simțim sufletele. De 

atâtea realități frivole nu-și mai aud harpele 

îngerii.   

  Ne conectăm la internet și dăm muzica la 

maxim când fugim de suferință. Doar că ea nu ne 

invită la un ceai. Vine și te ia de mână pe 

nepregătite, te conduce pe drumuri alambicate și 

apoi, te lasă să-ți construiești propriul drum de 

evadare. Menirea ta e să-i sufli după o perioada 

în ceafă și să-i spui că ți-e bine. Nu fugi de ea 

pentru că iși caută parteneri. Se joacă, e ludică, 

are propriul ei hedonism în a căuta să-ți facă 

jocul. Dacă o eviți, într-o formă sau alta, tot ce 

respingi în viață reapare. Ține-o de mână până 

simți că poți să-i dai drumul. Pentru că viața iți 

oferă atâtea șanse să te împrieteneșți cu ea, mai 

repede sau mai tărziu. Strecoară-te prin vise și 

colorează umbrele. Șterge angoasele… Cunoaște-

te pe ține însuti! Gol, fără patimi, fară virtuți, fără 

adăugiri…   

 Cerul portocaliu pare să domine întreg 

peisajul metamorfozat de melancolie și neliniști 

ștrangulate. Produsul prafului stradal, al 

speranțelor lăsate într-un nor, al trecutului 

descompus de soartă tremură în corpurile 

oamenilor.  

 Într-o lume în care totul se devalorizează, 

în care figura feminină e profanată de imagini ale 

erosului frământat în fantezii efemere, ce mai 

rămâne în centru decât o iubire adevărată,  eternă, 

mistică? Ce ne mai leagă de firul roșu al vieții 

dacă nu autenticul de a mai iubi într-o lume plină 

de ură, de dezgust, de apatie? Și în ce e prinsă 

eternitatea dacă nu în sufletele celor care știu să 

cultive iubirea dezinteresat? E atâta nevoie de 

iubire în lumea asta amară și inecacioasă încât pe 

pervazele societății se disting toate formele ei, de 

la cele mai dibace până la cele mai rușinoase și 

ridicole rufe agățate în dorul unei lumi mai 

fericite. Până și cearceafurile se  

răscoală împotriva unei lumi care face eforturi de 

a rămâne fidelă în față propriei conștiințe 

alunecacioase.  

 Corpurile oamenilor devin metafore 

exuberante ale incertitudinii materiei peste care 

trece timpul că o necunoscută a unei ecuații. Se 

scurg iluziile sărmanelor femei în îmbrățișări 

pasionale, și totuși strigătul zbuciumat al 

sufletului ce așteaptă după perdeaua veche a 

răsăritului un semn de iubire... inneaca  că omul 

în solitudine.  

  Și am impresia că posibilitatea ieșirii din 

profan a omului devine o dată cu timpul tot mai  

subtilă, mai iluzorie.  

 ,,O iubire mare e mai curând un proces de 

autosugestie. De cele mai multe ori te obişnuieşti 

greu, la început, să-ţi placă femeia fără care mai 

târziu nu poţi trăi. Iubeşti întâi din milă, din 

îndatorire, din duioşie, iubeşti pentru că ştii că 

asta o face fericită, iţi repeţi că nu e loial să 

jigneşti, să înşeli atâta încredere. Pe urmă te 

obişnuieşti cu surâsul ei, aşa cum te obişnuieşti 

cu un peisaj, şi treptat iţi trebuieşte prezenţa ei 

zilnică. Înăbuşi în tine mugurii oricăror altor 

prietenii şi iubiri. Toate planurile tale de viitor 

până la moarte sunt făcute pentru doi inşi.”  

 Spirit fluid cernut în asfințit, iubește 

fraged, tăgăduit, însă nu iubi din milă. Să o cauți 

în toate formele universului, să o regăsești în 

orice floare ce-și așteaptă culegatorul, în orice 

copil care își așteaptă părinții să-l scoată de la 

ananghie. Să o descoperi precum o imagine plină 

de sacralitate, ca mai pe urmă să înțelegi că toate 

planurile voastre până la moarte va sunt 

testament al unei iubiri ce nu trece, care transcede 

thanatosul și a cărei valențe nu o va înțelege 

lumea. Lumea e absurdă, ea nu va înțelege 

niciodată ce e iubirea, ce înseamnă fragilitatea ta 

sufletească…  
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Liliana POPA: Cornelia Victoria Dedu între 

mîngîiere și brutalizarea culorii cu dragostea 

copilăriei pentru jocul mirific al anotimpurilor 

     

  Cornelia Victoria Dedu vine dintr-o lume a 

picturii percepută de public ca fiind cea de la 

mijlocul secolului XX și ajunge pînă la noi cu o 

grație și o inteligență artistică cum rar mi-a fost 

dat să văd. 

De fapt contactual vizual cu pictura l-a avut din 

copilărie. Bunicul său picta, uneori făcea 

reproduceri după maeștrii ai barocului sau grafică 

după cei interbelici. 

Bunica, Alexandrina, a fost cea care a dus-o să 

vadă colecția regală și alte colecții din București. 

Impresionată a fost, cum Cornelia Victoria Dedu 

mi-a mărturisit de colecția Zambaccian, de 

tablourile lui Luchian - "Safta florăreasa", 

"Lăutul", de portretul lui Zambaccian realizat de 

Corneliu Baba, de desenele lui Gheorghe 

Petrașcu, de "Senna" lui Pallady, de tușele lui 

Alexandru Padina sau Theodore Gericault. 

La colecția "Dona" impresionată a fost de 

structura pastei lui Pătrașcu și de dialogul luminii 

alămurilor cu fructele. Transparențele pictorilor 

italieni veniți ca profesori sau mentori în 

România demonstrau o mare măiestrie, cum ar fi 

realizarea într-o pictură a unei dantele care 

acoperă mînă sau un umăr. 

pictează, creionează cu o dezinvoltură uimitoare, 

are o aparentă simplitate și o seninătate bine 

studiată distribuită în compoziții.De la 

portretistică la peisaje sau natură statică,Cornelia 

Victoria Dedu 

Magnoliile din curtea ei sînt pictate în 

nenumărate tonuri de alb, încît pentru moment 

albuldevine principalul personaj, dar urmează 

tonuri, nuanțe care parcă foșnesc, vorbesc între 

ele în acel timp și spațiu iar apoi totul devine 

atemporal. Pare un joc alteritatea dintre desen și 

paleta cromatică, dar e un joc interpretat și 

interpretabil, dar nerepetabil. Un joc interpretat, 

în trepte, uneori puternic, cu stabilitate, 

copnținut, cu coerență, într-o manieră liberă, 

alteori cuminte, raportat la intensitatea luminii 

acelei zile sau la starea sufletească a artistei. 

Cornelia Dedu are catifelări între tonuri și nuanțe, 

are interpretări alese de ochiul de artist, diafane 

ce creează o încărcătură, un miraj, așa se explică 

de ce lucrările ei rămîn în memoria privitorului. 

Asta înseamnă măiestrie ! 

Dacă creionează un tablou al naturii avînd în 

prim-plan elementele ale naturii pe care le descrie 

în felul său caracteristic, recognoscibil o face 

într-o armonie cu tot ceea ce o înconjoară încît te 

gîndești ca la un pastel al poeziei. 

Pictează, așa cum ea însăși declară, cu "dragostea 

copilăriei pentru jocul mirific al anotimpurilor". 

"Peisajul pentru mine este o stare de suflet", 

declară Cornelia Dedu. 

Artista a absolvit în 1967 Institutul de arte 

plastice, la clasa profesorului Ion Marșic. A fost 

impresionată de măiestria celo doi profesori 

Corneliu Baba și Alexandru Ciucurencu, asistînd 

la multe dintre corecturile lor. 

Așa se explică pictura sa ce are o seninătate 

sufletească, o inteligență artistică ce descinde din 

modalitățile lui Luchian sau ale lui Pallady. 

Peisajele sale au ținută, par trasate din tușe 

sigure, pternice, uneori peisajele sînt realizate 

direct din culoare, demonstrînd, cred eu, o 

delicatețe a viziunii. Am văzut-o de multe ori 

intervenind și modificînd un copac, florile, un 

petec de cer sau întreg tabloul. 

Cromatica rafinată, aleasă într-un acord tacit 

creează registre variate ce ajung la vibrații 

strălucitoare în peisajele citadine. De fapt există o 

alteritate între subiectul ales, desen și cromatică. 

Compozițiile Corneliei Victoria Dedu vorbesc de 

la sine, este o artistă care privește realitatea pe 

care o stăpînește cînd cu calm, cînd tumultos și 

astfel fiecare lucrare are un mister propriu. 

 

 
Pictorița are vocația spontaneității, are harul de a 

transmite efectele înregistrate sau imaginate ca pe 

o accepatre a realității, pînă la nivelul detaliului 
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pitoresc, aceasta presupunînd un îndelung 

exercțiu. 

Contemplarea lirică a naturii dezvăluie o mare 

libertate în execuție. Fluiditatea desenului, 

înțelegerea subtilă a atmosferei, a cerului senin 

sau înnorat, a unui sat, o unei case sau unei căpițe 

de fîn au o interpretare liric emotivă ce se lasă 

descoperită încet....Spectaculosul reiese din 

faptul că știe cînd și unde să accentueze și unde 

să se oprească. 

Lumea predilectă, aleasă de artistă este cea a 

pitorescului expresiv aflate de ea în mahalalele 

Bucureștilor sau sate uitate de lume. 

Formele sale expresive devin semnificative. Are 

un mod viu de a portretiza casele, periferia 

orașului, o lume care nu vrea să abdice. De aceea 

poate desenul artistei este alert și plin de vigoare. 

Prin temele alese, prin forma stilistică și 

expresivă, Cornelia Victoria Dedu are ceva din 

poezia interbelică a lumii.... 

 

 

TRADUCERI 

Poeme de Ionel MARIN – traduse de Ştefan C. 

Moliniu (Italia) 

Universul într-o inimă de Om 

 

E plină lumea de lumină dar şi de furtuni, 

De doruri, de-ntunecate patimi şi de speranţe. 

Mor stele, se dezvăluie cosmosul, se-n groapă 

flori, 

Timpul n-are capăt, zămisleşte mereu istoria. 

 

Noi ne făurim drumurile, universul nostru… 

Cu puterea de a arde şi iubi, putem, 

Să alinăm durerea, să înlăturăm răul, 

Pentru ca Universul să-ncapă în inima de Om. 

 

 

L`UNIVERSO DENTRO AL CUORE 

                    DI UN UOMO 

 

Il mondo e` pieno di luce ma anche di tempeste, 

Nostalgi, d` oscure pieta e di speranze. 

Muoiono le stelle, il cosmo ci si mostra, si 

sotterano fiori 

Il tempo non ha fine, la storia e` sempre viva. 

 

Noi forggiamo le vie, il nostro universo... 

Con la forza di brucciare ed amare, possiamo, 

Alleviare il dolore, allontanare il male, 

Affinche l`universo c` entri dentro al cuore di un 

uomo. 

 

 

Porunca timpului 

 

Ascultă, 

Murmurul clipei şopteşte, 

Zâmbeşte odată cu noi. 

Glasul gândurilor te cheamă 

Cu avânt să le înalţi. 

Ascultă, 

Tumultul flămând de omenie 

Se zbate vulcanic pentru lumină 

Clipă de clipă înfruntăm viaţa, 

Pentru a urca piscurile timpului. 

 

Ascultă, 

Torentul vieţii te-ndeamnă, 

Trăieşte ritmul nou al Planetei. 

Să rămânem apărători ai binelui, 

Flacără vie în curcubeul omenesc. 

 

 

L`ORDINE DEL TEMPO 

 

Ascolta, 

Il mormorio dell` attimo sussura, 

Sorride assieme a noi. 

La voce dei pensieri ti chiama, 

Con slancio per alzarli. 

 

Ascolta, 

Il fraccasso affamato di gente 

Si sbatte vulcanico per aver luce. 

Attimo su attimo affrontiamo la vita, 

Per salire le vette del tempo. 

 

Ascolta, 

La torrente della vita ti sprona, 

Vivi il nuovo ritmo del pianeta. 

Dobbiamo rimanere difensori del bene, 

Fiamma viva dentro l`arcobaleno umano. 

 

 

În căutarea veşniciei 

 

De la zidire, 

Pornim călători 
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Pe drumul veşniciei. 

Oaspeţi ai Căii Lactee 

Vom fi 

Când clipele 

Se vor întoarce în bucurie. 

 

Sub cupola de azur, 

Ne mistuim în pierderi. 

Aripi de îngeri 

Susţin trecerea 

Din neîntoarcere… 

 

Obosiţi de zile şi nopţi 

Prin moarte intra-vom 

Într-un clopot divin, 

Jertfă iubirii, 

Atunci peste cetate 

Vom ninge-n Lumină. 

 

 

Alla ricerca dell’eternità 

 

Dal principio, 

intraprendiamo viaggi 

sul cammino dell’eternità. 

Ospiti della Via Lattea 

saremmo 

quando gli attimi 

ritorneranno nella gioia. 

 

Sotto la cupola d’azzurro 

ci roviniamo in perdite. 

Ali di angelo 

sostengono il passaggio 

dal non ritorno… 

 

Colonna infinita 

speranza nel tempio silente. 

Ci sbocciano le stelle 

nei palmi… 

 

Stanchi dei giorni e delle notti 

attraverso la morte entreremmo 

in un battito di campane, 

donandoci per l’amore. 

Allora sopra la fortezza 

nevicheremo nella Luce… 

 

 

Nu fugi de tine 

Nu ştiu dacă m-am născut 

Prea devreme 

Ori prea târziu… 

Trăiesc murind 

În fiece clipă… 

Uneori, 

Îmi cresc aripi 

În inimă. 

Din roua de timp 

Lacrima 

Surpă doruri şi vise… 

Numai de tine 

Nu poţi fugi. 

Mugurii viguroşi se scaldă 

În clopote adânci, 

De iubire… 

 

 

Non scappare di te 

 

Non so se sono nato 

troppo presto 

o troppo tardi… 

Vivo morendo 

in ogni attimo… 

Certe volte, 

mi crescono ali 

nell’anima… 

Dalla rugiada del tempo 

lacrima 

sottomette nostalgie e sogni… 

Soltanto di te stesso 

non puoi scappare 

Germogli vigorosi si scaldano 

in campane profonde, 

d’ amore… 
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PROIECTE BOGDANIA 

 

Festivalul - Concurs internaţional de creaţie 

literară „BOGDANIA”, ediţia a X-a, 2021 

 

 

 
 

 

 

       Activitatea de evaluare a fiecărui concurent 

se desfăşoară cu obiectivitate şi maturitate şi până 

spre sfârşitul lunii iunie 2021, vor fi anunţaţi 

Premianţii, prin e-mail şi telefonic. 

Persoanei cu cel mai mare punctaj, indiferent de 

secţiunea la care a participat, i se va acorda 

,,TROFEUL „BOGDANIA”, 2021. 

 

Festivitatea de premiere va avea loc, ţinând 

seama şi de restricţiile pandemiei la data de  

02 iulie 2021, în sediul AGIR, din B-dul Dacia, 

nr. 26, etaj 1 (zona Piaţa Romană), Sector 1, 

BUCUREŞTI. 

  

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG! 

 

Ionel MARIN, Preşedintele Asociaţiei Bogdania 

Premiile concursului literar pentru elevi 

,,Bogdania”, ediţia a III-a, Focşani, 2021 

 

       Asociaţia cultural-umanitară Bogdania din 

Focşani a organizat  ediţia a III-a, a Concursului 

de creaţie literară pentru elevi ,,BOGDANIA”, 

2021. Parteneri în acest an sunt revista de creaţie 

şi cultură ”BOGDANIA”, redactor şef, Ionel 

Marin şi Biblioteca municipală ,,Elena Lahovary” 

din Adjud, judeţul Vrancea, manager prof. 

Tatiana Valea. Dragostea pentru lectură, faţă de 

cartea românească este unul dintre marile daruri 

pe care un profesor, un scriitor le poate oferi unui 

elev de Şcoală gimnazială. Scopurile propuse au 

fost atinse. 

 

 Juriul format din scriitorii:  

1. Ionel MARIN, scriitor, membru LSR, 

preşedinte juriu 

2. Vasile GROZA, scriitor din Bucureşti, 

membru USR 

3. Prof. Nina RACHERU, membru 

S-au evaluat, cu multă obiectivitate, creaţiile 

fiecărui concurent şi au fost premiaţi următorii 

elevi: 

 

Secţiunea 1, clasele I-IV 

Premiul I: Oprişan Andra, cls. a III-a, Brăila, 

prof. îndrum. Nicoleta Stanciu 

Premiul II: Burtea Matei, cls. a II-a, Focşani, 

prof. îndrum.  Mihaela Alstanei 

Premiul III: Coadă Antonio-Cristian, cls. a IV-a, 

Brăila, prof. îndrum. Anica Frigioiu  

MENŢIUNE: Cireaşă Mihnea, cls. a III-a, Brăila, 

prof. îndrum. Nicoleta Stanciu  

MENŢIUNE: Radu Mihai Andrei, cls. a III-a, 

Brăila, prof. îndrum. Mariana Mircioi 

MENŢIUNE: Neicu Luana, cls. a IV-a, Brăila, 

prof. îndrum. Carmen Toader  

 

Secţiunea 2, clasele V-VIII  
Premiul I: Boboţan Andreea-Oana, Colegiul 

,,D.P.Perpessicius“, prof. Florentina Vasile 

Premiul II: Munteanu Iasmina, cls. a V-a, Scoala 

gimnazială ,,M. Eminescu”, Prof. E. Manea 

Premiul III: Galer Măriuca, cls. a VI-a, Colegiul 

,,D.P.Perpessicius“, prof. Florentina Vasile  

MENŢIUNE: Danciu Alexandru, cls. a VII-a, 

Bucureşti 

MENŢIUNE: Bogdan Maria, cls. a V-a, Colegiul 

,,D.P.Perpessicius” 
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Premiul special al revistei Bogdania, 

gemenelor: Gârbă Antonia, cls. a III-a, Gârbă 

Ruxandra, cls. a III, Şcoala gim. ,,Ion Creangă”, 

Brăila, prof. îndrum. Nicoleta Stanciu 

Premianţii au fost anunţaţi în data de 20 mai 

2021, prin e-mail şi telefonic. 

Festivitatea de premiere, ţinându-se seama de 

pandemie, se va desfăşura în perioada 25 mai 

2021 - 01 iunie 2021 în locaţia ce va fi făcută 

public.  

Aduc calde mulţumiri membrilor juriului care au 

notat cu exigenţă şi obiectivitate fiecare creaţie în 

parte, colaboratorilor, în primul rând d-nei Prof. 

Angela Burtea, profesorilor, învăţătorilor 

îndrumători şi nu în ultimul rând, părinţilor care 

se ocupă îndeaproape de cultivarea dragostei faţă 

de Limba Română. Felicitări premianţilor şi 

tuturor concurenţilor. Continuaţi munca de 

creaţie căci numai aşa veţi putea deveni, într-o 

bună zi, scriitori consacraţi, slujitori devotaţi 

scrisului românesc!  

Scriitor Ionel MARIN  

 

 

EVENIMENTE CULTURALE 

  

Proiectul  ,,Biblioteca dăruieşte o carte”, la 

Biblioteca Municipală ,,Elena Lahovary” Adjud 

 

 
 

       Biblioteca Municipală ,,Elena Lahovary” 

Adjud,  în parteneriat cu Asociaţia Cultural- 

Umanitară Bogdania, Editura Bogdania din 

Focşani şi Fundaţia  Social  Culturală 

,,Mioriţa”, Editura Salonul Literar, a 

implementat  proiectul ,,Biblioteca dăruieşte o 

carte” care se derulează la instituţia de cultură 

adjudeană. 
Scopul proiectului este de a atrage potenţiali 

utilizatori la bibliotecă şi de a stimula interesul 

acestora pentru lectură. Proiectul se  adresează 

membrilor comunităţii locale, potenţiali cititori ai 

bibliotecii. Utilizatorii nou înscrişi la bibliotecă 

vor primi în dar o carte şi un semn de carte. 

Acesta  este  realizat de  Biblioteca Municipală 

,,Elena Lahovary”  şi conţine informaţii despre 

serviciile moderne oferite utilizatorilor 

bibliotecii. 

Prin acest  proiect dorim să încurajăm lectura şi 

să atragem iubitorii de lectură la bibliotecă. 

Astfel, Biblioteca Municipală ,,Elena Lahovary” 

va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii 

locuitorilor din  municipiul nostru.  

,,O carte este ca o cheie către camere 

necunoscute din castelul care este înăuntrul 

nostru” - Franz  Kafka.  

Prof. Tatiana Valea, 

directorul Bibliotecii Municipale  

,,Elena Lahovary” Adjud. 

 

 

 

Lansarea la Biblioteca Judeţeană Vrancea  

a Enciclopediei Scriitori din Generaţia 2000, 

vol. I, Focşani, 26 aprilie 2021 

 

 
 

       La Focşani, pe data de 26 aprilie 2021, 

începând cu ora 10.30, la Biblioteca Judeţeană 

,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea  a avut loc lansarea 

primului volum al lucrării de referinţă 
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ENCICLOPEDIA Scriitori din Generaţia 2000, 

volum coordonat de domnul Nicolae Vasile şi 

apărut la Editura Uniunii Ziariştilor Profesionişti 

din România în anul 2020. 

Evenimentul a fost moderat de domnul Ionel 

Marin, scriitor şi editor, director al Revistei de 

creaţie şi cultură Bogdania, editată sub egida 

Asociaţiei Cultural-Umanitare Bogdania din 

Focşani. Cuvântul de deschidere a aparţinut 

managerului general al Bibliotecii judeţene 

Vrancea, d-na Oana-Raluca Boian  şi d-lui 

Adrian Ţiglea, care au evidenţiat importanţa 

noului Dicţionar al scriitorilor români şi 

frumoasa colaborare cu scriitorul Ionel MARIN, 

preşedintele Asociaţiei Cultural-Umanitare 

Bogdania din Focşani. Domnul Marin a scos în 

evidenţă valoarea Enciclopediei, a vorbit laudativ 

şi convingător despre coordonatorul deosebitei 

realizări literare, domnul Prof. univ. Nicolae 

VASILE, despre scriitorii vrânceni şi cei care au 

venit în Vrancea şi a prezentat interesante date 

despre: Grupările literare, despre cei 72 de autori 

cuprinşi în Enciclopedie. Şi domnul Radu Borcea 

a făcut referiri la câteva personalităţi culturale 

care au venit la Focşani în anul 2018 şi au făcut 

parte din Juriul Festivalului-concurs literar 

Bogdania, fiind parte activă la eveniment. Poetul 

Ionel Marin a recitat din poeziile proprii şi din 

alţi poeţi. Întâlnirea a fost emoţionantă şi plăcută. 

Scriitorii, ziariştii, membrii Asociaţiei Bogdania 

prezenţi s-au bucurat de clipe deosebite şi au 

aplaudat iniţiativa organizatorilor. 

Prof. Mazilu Corina 

 

 

Triplă sărbătoare la Focşani, pe 09 mai 2021   

 

 
 

       Pe data de 9 mai 2021, în Focşani, la 

Monumentul Independenței au avut loc 

manifestări prin care s-au aniversat trei mari 

evenimente istorice:  Ziua Independenței de 

stat a României, Ziua victoriei coaliției 

Națiunilor Unite în Al Doilea Război Mondial 

și Ziua Europei. La eveniment au participat 

oficialităţi judeţene, locale, invitaţi, reprezentaţi 

ai Instituţiilor şi un public redus din cauza 

restricţiilor datorate de pandemia Covid 19.  

  
 

Cluburi de Istorie şi Geografie - Locală şi a 

României – la Biblioteca judeţeană Vrancea 

 
 

       Consiliul Judeţean Vrancea şi Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea invită, 

prin intermediul unui comunicat, profesorii de 

istorie şi geografie şi elevii vrânceni să participe 

la proiectul educaţional ,,Identitate, valori 

naţionale şi locale”, care se derulează din luna 

februarie 2021, la Sala de Lectură a Bibliotecii, 

sub forma unor cluburi de Istorie şi Geografie - 

locală şi a României. 

,,Prin intermediul acestui proiect, ne propunem să 

reiterăm importanţa identităţii naţionale şi locale, 

amintind generaţiei tinere realitatea că identitatea 

şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii omului 

se revendică inclusiv de la patrimoniul cultural pe 

care l-au plămădit, adeseori cu sacrificii, 

înaintaşii noştri. 

În cadrul acestor întâlniri, tinerii sunt invitaţi să 

dezbată teme şi subiecte privind istoria şi 

geografia, locală şi a României, într-o atmosferă 

de respect reciproc şi interes faţă  de identitatea 

locală şi naţională”. 

Cei interesaţi, profesori, cât şi elevi, se pot înscrie 

la cluburile de Istorie şi Geografie - locală şi a 

României, la numărul de telefon 0727.571.355, 

persoană de contact Adrian Ţiglea.  

 

Manager, Oana-Raluca Boian 
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