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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 
 

The unseen 
light 

How deep could we advance in the mysteries of the verses of the great poets to enjoy the grace 
poured into the Logos of divinity? How high could we be to catch the words encoded in the 
boundless thoughts sown in each image suggested by the sound of harmony in the astral sphere, 
strained to be interpreted by the minds of true scholars? The astral sublimation of our Luciferic 
creator, a hero in the vault of time, merges with his half, the eternal feminine, fulfilling the 
nocturnal gift of light through the selenarian luminary. Beyond that is the unseen light 

 
... Dumnezeu este lumină  
şi nu este întuneric în el1. 

 
'am așezat în plină isihie să îmbrățișez 
Logosul. De câte ori gândim că suntem 
dotați cu har surprindem prezența 

luminii în gloria divină. E cu siguranță lumina 
vizibilă, zidită cum o înfățișează preoții în biserici, 
dar ea nu'i decât vârful unui aisberg al celei 
invizibile. Dacă vreți, ea este o recunoaștere 
empirică, deși cerebrală a Marelui Arhitect al 
Universului, Marele Anonim cum îl numește 
Lucian Blaga.  

Eu, fiu al lui Daskalikos din Veria ținuturilor 
vlahe (daco-trace) din nordul peninsulei grecești, 
mă aplec din nou asupra focurilor și fumului 
rezultat din arderea lor. Cine dăruiește nuanțe de 
galben, roșu, albastru, verde, purpuriu sau alb 
flăcărilor ce pâlpâie? Chimiștii ar spune că 
substanțe ce ard dăruiesc specificitate focului. Dar 
fumul?  Și cel întunecat care arde fără a fi văzut, 
fpră a fi vizibil, de ce e un foc negru? Pentru că 
este iubire, cuvântul sacralizat prin puterea lui 
Dumnezeu. Așa ar spune alchimia eludând roșul 
inimii ori trandafirul rosicrucian al celui care 
purta o lavalieră în cinci funde. Abia când 
Cuvântul trup s'a făcut, înțelegem legământul cu 

                                                 
1 Noul Testament, 1 Ioan 1.5 

omul. Legămânul cui? Lumea îngerilor e 
anterioară  celei văzute realizată din materie, deci 
precede Geneza așa cum o știm din Biblie. 
Matricea divină a lui Isus e prezentă la 
participarea actului creator – dar e lumina 
necreată. Omul în care ea s'a întrupat fi-va apoi 
lumina lumii, una vizibilă născută din cea increată. 
Lucifer, îngerul cel mai iubit, are aceeași natură cu 
a Tatălui. El e cel care poartă Lumina primordială, 
Cuvântul – duh, pentru a dărui viață lutului 
modelat în ADN uman. El a participat la 
deschiderea izvorului de lumină spre pământul 
acoperit de ape. 

Tăcerea tainică a Creatorului acestei lumi în 
tandem sacru cu Fiul luciferic e exprimarea 
Cuvântului, a Duhului Sfânt, pentru a proteja 
misterul genezei arealului terrestru. Ordinea și 
armonia cosmică sunt atribute esențiale pentru a 
îndeplini planul întreitei entități de a construi 
lumea noastră. Tatăl folosește informația pentru 
Geneză. Fiul înnobilează natura cu ființa umană, 
fiind steaua de dimineață, ambii scufundați în 
marea de fotoni și elementele vibratorii fractalice 
ale Duhului – Logos. 

 

Sufletul poate lua imagini de lumină, a luminii 
nevăzute de oricine, călătorește în sisteme 
planetare diverse din galaxia noastră și de aiurea. 
Pentru el nu există timp și spațiu. 

M 
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Visul este o undă care transportă lumina 
personalizată și respectă viteza gîndului 
recunoscută în povești și mituri. Nu poți gândi la 
Dumnezeu pentru a îndepărta din nălucire ispita. 
Nebunul ascet umple cerul cu demoni pentru a 
opri falșii profeți să coboare drept îngeri. 

 
„Cele mai întunecate cotloane ale iadului 

 sunt rezervate celor care își păstrează  
neutralitatea în vremuri de criză morală‟. 

Dante Alighieri 
 

M'am întrebat adeseori cum, protejându-mă, 
am reușit să mă infectez cu acest virus a cărei 
modalitate de manifestare gnoseologică nu o 
cunoaște nimeni (nimeni înafara unora!) dintre 
oamenii de știință, filosofi, teologi care își dau cu 
presupusul. O gripă mai aparte, o moleșeală – o 
încetinire a gândirii și mobilității ce nu semăna cu 
restul momentelor de răceală pe care le mai 
avusesem. M'am testat. Eram pozitiv și lucrurile 
s'au agravat în mod accelerat. Anul 2021 rămâne 
în memoria mea și în cea colectivă ca un an în care 
trâmbițele apocalipsului se întrec în a anunța 
neputința, resemnarea și invocarea milosteniei. 
Mi-am dat seama, stând pe patul de la terapie 
intensivă, că populația globului e îndrumată spre o 
lipsă de adevărată cultură și documentare asupra 
realității. Simt cum situația omenirii și a civilizației 
tinde să se schimbe în rău, îndepărtarea de 
adevăratele ei valori, a celor instituite prin 
Geneză, constituind zidul uriaș ce încorsetează 
eliberarea de toate influențele negative atent 
planificate de forțele întunericului.  

 
Am părăsit spitalul ca pacient și m'am 

observat ca medic: mi se întâmpla acel fenomen 
din povestea „tinereții fără bătrânețe" – 
îmbătrânisem parcă cu douăzeci de ani. Mergeam 
cu pași mici, târșâind picioarele, clătinându-mă și 
susținându-mă de pereți abia putând să mă ridic 
din pat. Pierdusem siguranța mâinilor și 
capacitatea de a realiza cu ele lucruri de finețe, 
uitând chiar ordinea unor operații simple cum ar 
fi introducerea cheii în broască. Vorbeam aiurând, 
fără a găsi multe din cuvintele uzuale și memoria 
lăsa de dorit… Dar mintea? Sunt ca și atunci lucid 
și datorită proniei cerești m'am recuperat încetul 
cu încetul, mulțumind lui Dumnezeu că nu am avut 
complicații mai grave. Dar groaza m'a încercat 
plenar revenind în activitate. Numeroase sunt 
cazurile care sosesc mereu cu afecțiuni ale 
sistemului nervos după boală sau vaccin. O sabie a 
lui Damocles e mereu atârnată deasupra capului 
pentru noi, indiferent de vârstă ori sex, dacă 
suntem bogați sau săraci (!?). Noi nu trăim într'o 
lume nebună, dar avem impresia că liberul arbitru 
ne permite orice și uităm de resposabilități și 
consecințele deciziilor noastre. Ca om de știință 

știu că vaccinarea poate deveni o piedică a 
vindecării și imunizării naturale, influențând 
legătura dintre spirit și personalitatea umană 
(antahkarana2), definitorie pentru Om.  

Libertatea, constrângerea, rezonanța 
graduală, schimbul de energii sunt percepții 
relative conștiente sau nu. Falșii profeți își fac deja 
veacul. Opinii, contradicții… Inegalitatea claselor 
societății e în creștere și nu poate fi controlată. La 
fel și nivelul de corupție. Vedem tot mai mult 
gangsterizarea lumii mișcându-se spre neofascism 
și neomarxism. Presimt că se formează o 
solidaritate internațională care amendează în 
numele moralității și echității lumii, în numele 
respectării vieții pe pământ, totul împotriva celor 
care, folosind misterul, miracolul, autoritatea în 
magie, în raționalul legalizării și mistificării, ca să 
justifice actul tiraniei și al despotismului, a 
activităților antidemocratice, subjugă tot mai mult 
omenirea.  

Cunoaștem triada luminii care este dintru 
început Dumnezeu, la Dumnezeu3: energie-
informație-materie, un proiect al Cuvântului - 
Lumină pe care Întunericul nu l-a cuprins. Acea 
matrice conduce existența vieții pe care o simt 
amenințată, dinamica acesteia oscilantă, nesigură, 
lipsită de armonia dintre oameni mă îngrijorează 
enorm. Unda primită zi de zi, lună de lună prin 
mijloacele de comunicare și manipulare poate 
însă, fiind informație, să fie parte dintr'o 
propagandă falsă cu beneficii negative. De fapt noi 
suntem vinovații acestei stări de lucruri care în 
timpul din urmă ne împinge spre modificarea 
percepției Luminii, cu siguranță în perspectiva 
unei evoluții. Terra este pământul nostru, casa 
noastră, cu o climă echilibrată natural, iar omul 
este parte din ea.  

Acum, însă, lumea se află într'un război 
nedeclarat. Sunt mai multe căi de urmat dar numai 
una singură e Calea. Nu sunt pesimist, nici 
optimist, doar sceptic, dacă nu vrem, sau mai grav, 
nu putem să înțelegem că suntem în plin 
apocalips, acum când singura rezolvare nu e 
necredința și dizolvarea omeniei, ci iubirea pe 
care o propovăduie apostolul Paul împărtășind 
învățăturile cristice. Fără credința în Dumnezeu, 
devenim animale fără curaj și supuse sclaviei.  

 
Ascunde-te puține clipe 

până când mânia va fi trecut  
(Isaia 26:20) 

 
Roua de lumină presară straturi-straturi de 

vise în întâmpinarea adevărului divin – flăcările 
albe gândite de cer, adevărata cunoaștere 
metaforică. 

                                                 
2 care denumește esoteric această conexiune 
3 conform prologului Evangheliei după Ioan 
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Când vei ști să vezi lumina, înseamnă că l-ai 

descoperit pe Dumnezeu, acceptându'i raza drept 
ghid de ființare în Duh. 

El e lumina nevăzută. 
 
Noi mărturisim Lumina, reflectarea din noi e 

credința ca răspuns la iubirea Lui. Înlăuntrul 
nostru e acea împărăție celestă, locul în care 
sosește și se cuibărește lumina adevărată, cea 
invizibilă, noetică. 

 
Crai nou e luna atingând  

luceafărul de seară; 
lumini mercuriale, hermetice în gând 
mângâie'n suflet retinele ascunse 

care frumosul îl surprind 
picurându-ne iubirea... 
 

Am încercat să integrez conceptele 
fundamentale ale științei, filosofiei și religiilor, 
pentru a dizolva antagonismele și a desluși pentru 
profani unitatea lor în fața Creației. Illuminarea e 
hermeneutica, decodorea drept Cuvânt a Luminii 
în cugetul umanității, văzută drept mit și totodată 
profeție a destinului, sorții noastre. 

 
Nimicnicie spui că sunt  
și știu că sufletul mi-e îngropat 
într'o carcasă de pământ; 
de ce'ntr'atât de beznă ai uitat 
să vezi lumina care sunt? 
 

 
Duhul să nu'l stingeți  

(1 Tesalonicieni 5:19) 

 
Divina Arhitectură a Lumii Eliberată de 

Diavol, pe scurt – DALED4 e tărâmul de început și 
final al unui ciclu în care n'ar trebui să uităm că 
vizibile sunt doar cele ce se nasc, cresc și se întorc 
de unde au plecat, adesea găzduind lumea 
nevăzută reprezentată de izvoarele minții și 
sufletului.  

 
Există o releție metaforică de iubire și pacea 

sufletului, oglindită mai ales pe chipurile 
oamenilor. O strălucire misterioasă care eludează 
timpul, acea măsură definită de stele și pe Pământ, 
preschimbă spațiul material uman ca o reflectare a 
sufletului cuibărit în noi și se armonizează cu 
mediul înconjurător. Lumina care se strecoară 
uneori în noapte realizează un dialog tainic cu 
frecvențe divine între om și univers.  

 
Lumea de azi se'ndepărtează de lume și 

stinge, pe măsură ce tindem să nu mai gândim, 

                                                 
4 Vezi: Binecuvântarea Himerei, 2021 

stinge flăcările noetice ale spiritului sacru. 
Cuvintele mor. E o toamnă și din copacul 
cunoașterii corola își schimbă culoarea, păcălind 
estetica irisului, se veștejește, se usucă și cade în 
mocirla apelor ce plâng. 

 
Dincolo de limitele umanului se uită scrierea 

și graiul, îndepărtându-ne de Dumnezeu. Sub 
piatra din poiana care mai păstrează roua și 
răcoarea pașilor se găsesc ascunse mesajele 
iubirii. Nemaiputând să respire, Duhul Sfânt, tot 
mai mulți oameni pierd puterea de a desluși 
învățăturile înscrise cu razele celeste. Cercetând 
adevărul descoperim o transcriere clipocindă și 
murmurată a legăturii Creației cu Creatorul. 

 
Un călător al non-spațiului fără timp, venit de 

dinaintea cosmosului se roagă. Îl surprind în 
aliura sa profund mistică, invocând Tatăl 
Universului și îngerii purtători ai luminii și focului. 
Cuvâtul primordial se strecoară limpede dând 
viață poesiei pe care muzica sferelor o dăruiește 
oricui. Păcat că ignoranța predomină din ce în ce 
mai mult să influențeze dandul cuvintelor. Ard 
aripi de înger și-un miros fetid cuprinde 
decăderea și nu știu, din variate căi, care e drumul 
îndrumat de Duh. E ghidul luminii în iubirea 
aparținând genetic timpului. Abia aceasta este o 
imprecație a vieții pe pământ. Repetabilitatea 
metempsihotică în etape aparent succesive 
dezvăluie de sub valuri de ceață gândurile 
încuibărite pe stâncile munților.Cât dincolo de 
moarte trupul nu mai are umbră, cu siguranță că 
nici visele nu mai au ecou în beznă, căci umbra 
ce'i? E rezonanța lumii materiale, vizibile și 
recunoscătoare pentru existență. Lumina e 
Cuvântul întrupat determinând dreapta judecată a 
spiritului ce izvorăște în om rațiune și conștiință. 

 
Cât de profund am putea să înaintăm în 

tainele versurilor marilor poeți pentru a ne bucura 
de harul revărsat în Logos de divinitate? Cât ne-
am putea înălța să surprindem slovele încifrate în 
nemărginirea de gânduri semănate în fiecare 
imagine sugerate de sunetul armoniei din sfera 
astrală, strecurate pentru a fi tălmăcite de mințile 
adevăraților cărturari? Sublimarea astrală a 
creatorului nostru luciferic, erou în bolta vremii, 
se îmbină cu jumătatea sa, eternul feminin, 
împlinind dăruirea nocturnă a luminii prin 
luminătorul selenar. Și dincolo de eaceasta este 
lumina nevăzută. 

 
Tinzând spre apele cerului, fântâna izvorăște 

dătătoare de viață, purificând și regenerând 
transcendența hierofanică, de unde și faptul că 
Dumnezeu este verb și nu un nomen. Este axis 
mundi în permanentă mișcare, o scară de urcat și 
coborât pentru oameni. Frumusețea și iubirea 
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sunt două atribute dăruite de eternul feminin prin 
cele două ape separate  în contextul Genezei. 
Oscilația între îngusta cale a existenței telurice și 
nemurire sau tinerețe veșnică eo permanență 
mitologică a realității descoperite în ținutul Daled. 
Metamorfoza și transcedentalul e un continuu ce 
integrează zămislirea și extincția, o reflexie și o 
refracție adâncită în misterul oglinzii. Oglinda 
poate fi curgere dar și împietare, Timp ori Haos 
atemporal. De fapt exagerarea moștenirii 
mnemice în akashica noetică e o ordine haotică 
sau un haos cosmic ce nu poate fi definit ca 
ordonat. De unde și străbaterea a milioane de ani 
de evoluție galactică în toate sensurile browniene 
pentru monadele angelice și spiritul Marelui 
Arhitect al Universului. 

 

Când nu vezi și nu auzi înseamnă că poți 
aluneca în neființă materială, în moarte, contrar 
sensului normal de trecere înspre ființă ordonată 
prin iubire de Dumnezeu devalorizare și împlinire. 
Iubirea de înțelepciune sau filo-sofia adevărată este 
numită mai degrabă filo-teia, sau iubire de 
Dumnezeu.5 

Înțeleptul se adapă din eșec și se înalță când 
coboară, asemănător cu un arbore care'și udă cu 
iubire rădăcinile și emană adorație prin coroana 
ce cuprinde zenitul. 

                                                 
5 Pr. D. Stăniloaie, Filocalia VII, p. 146-147 
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Victor HUGO  
(26 februarie 1802, Besançon - 22 mai 1885, Paris)  
 
 
 
 
 

 

Fragments 
 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! Voici le 
printemps ! mars, avril au doux sourire, 
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! Les peupliers, 
au bord des fleuves endormis, 
Se courbent mollement comme de grandes palmes ; L’oiseau  
palpite au fond des bois tièdes et calmes ; Il semble que tout rit, et 
que les arbres verts Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

L'Art d'être grand-père (1877)  
 

La nature, qui met sur l'invisible le masque du visible, est une apparence corrigée par une transparence.  
C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas.  

 

Le beau est l'épanouissement du vrai (la splendeur, a dit  Platon). Fouillez les étymologies, arrivez à 
la racine des vocables, image et idée sont le même mot. Il y a entre ce que vous nommez forme et ce 
que vous nommez fond identité absolue, l'une étant l'extérieur de l'autre, 
la forme étant le fond, rendu visible. 

Proses philosophiques (1901-1937), Le goût  
 

Un chef-d’œuvre existe une fois pour toutes. Le premier poète qui arrive, arrive au sommet. Vous 
monterez après lui, aussi haut, pas plus haut. Ah ! tu t’appelles Dante, soit ; mais celui-ci s’appelle 
Homère. 

William Shakespeare (1864)   
 

Le besoin de lire étant une traînée de poudre, une fois allumé il ne s’arrêtera plus, et, ceci combiné 
avec  la simplification du travail matériel par les machines et l’augmentation du loisir de l’homme, 
le corps moins fatigué laissant l’intelligence plus libre, e vastes appétits de pensée s’éveilleront dans 
tous les cerveaux; l’insatiable soif de connaître et  de méditer deviendra de plus en plus la 
préoccupation humaine ; les lieux bas seront désertés pour les lieux hauts, ascension naturelle de 
toute intelligence grandissante ;on quittera Faublas et on lira l’Orestie ; là on goûtera au grand, et, une 
 fois qu’on y aura goûté, on ne s’en rassasiera plus ; on dévorera le beau, parce que la délicatesse des 
esprits augmente en proportion de leur force ; et un jour viendra où, le plein de la civilisation se 
faisant, ces sommets presque déserts pendant des siècles, et hantés seulement par l’élite, Lucrèce, 
Dante, Shakespeare, seront couverts d’âmes venant chercher leur nourriture sur les cimes. 
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Libertinaggio  
e rimpianto 

 
Psycho@terra.pia (Lietocolle, 2012, 80 p.) è la 

seconda silloge del sottoscritto (dettagli 
biobibliografici alla fine di questo libro  nonché su 
Google). L’autore si nutre  della stessa tematica, 
delle stesse figure della delusione che ne 
ispirarono l’esordio con la raccolta sempre 
bilingue “Nimfe&Himere. Ninfe&Chimere”. Più 
concretamente si tratta  di 33 testi poetici originali 
tradotti, come di solito, dall’autore stesso in 
italiano. Geo Vasile ha avuto la fortuna di 
conoscere in Italia un notevole scrittore, Enzo 
Rega, poeta e saggista, e in più come rarissime 
volte accade, uno spirito straordinariamente 
generoso. Diamo la parola a lui che tra l’altro, ha 
voluto leggere  silloge in causa. 

“Come una buona parte degli autori romeni 
contemporanei che ha amato, studiato e tradotto in 
italiano, Geo Vasile, cibandosi così della miglior 
produzione poetica del suo Paese, ci offre una 
poesia colta, piena di riferimenti espliciti o 
impliciti, di citazioni più o meno nascoste, di 
riscritture. Tanti i nomi fatti nel testo, già a partire 
dalla Nota dell’autore, in apertura: oltre ai francesi, 
e al simbolismo con Verlaine, sono soprattutto 
autori italiani a ricorrere, in tutto il libro, da Pietro 
Aretino a Dante Alighieri a Mario Luzi a Luigi 
Pirandello a Dino Campana. E qualcosa di 
visionario, di onirico, e nello stesso tempo legato a 
irruzioni della quotidianità, ha, nel proprio 
sviluppo pluriennale  questa poesia. 

Un onirismo “a grado zero”, quello di Vasile, al 
quale si potrebbe applicare ciò che il Vasile critico 
ha scritto per l’amato Virgil Mazilescu (l’unico 
nome romeno esplicitamente fatto in uno dei testi, 
unito a quello della dantesca Beatrice): Mazilescu, 
in opposizione al dettato automatico, si 
“proponeva non di trascrivere sogni, bensì di 
crearli alla luce del giorno, di istituire una realtà 
analoga al sogno”. Per questo, si possono risentire 
anche le influenze di una “ragione magica” o 
“irrazionale sorvegliato”, tra Swedenborg e Dalì, di 
un Gellu Naum; o il “delirio sorvegliato” alla Buñuel 
di un Gellu Dorian (per rubare di nuovo cifre 
interpretative al Vasile critico): senza dubbio, 
siamo qui sopraffatti dalla “moltitudine caotica / 
delle immagini” (p. 13). Va poi ricordato quel 
movimento tra simbolismo e quotidianità di un 

George Bacovia (la storia e il tempo sono presenti 
nella poesia di Vasile in quanto entità sovrastanti 
la vita umana: ma c’è anche il concreto riferimento 
storico-politico al “dittatore”). C’è poi qualcosa 
anche di certa poesia americana: viene fatto di 
pensare a certe poesie giovanili di Faulkner, autore 
qui nominato esplicitamente (p. 21). 

Un onirismo, per tornare a tale questione, che, 
psicoanaliticamente, si serve a profusione del mito 
greco (ma anche di quello cristiano: bellissimo il 
componimento hölderliniano a p. 39), insieme a un 
erotismo, frequentemente a “fusione fredda”. Già 
nel viatico rappresentato dal primo testo (a p. 11), 
i lemmi seni/segni/sogni si susseguono, anche se il 
primo e il secondo divisi da più versi, e il secondo e 
il terzo, pur cuciti nella stessa espressione, allo 
stesso tempo disgiunti dall’enjambement:  “urne 
dei seni” (v. 3); “i segni / dei sogni” (vv. 8-9). Molto 
insistito il lavoro sull’impasto linguistico, in un 
poesia che diventa pluriliguistica all’interno degli 
stessi testi in italiano (vera riscrittura più che 
auto-traduzione), tra latino e francese, oltre che 
per il gioco con il testo romeno a fronte. Nella 
versione romena di questo primo componimento, 
il gioco tra i segni delle parole e il mondo dei sogni 
(ma i sogni sono i segni del linguaggio onirico) ci è 
dato, giusto al centro del testo – con parole 
collocate rispettivamente al centro dei propri versi 
(vv. 9-10) in questo modo: semnele/somnului (in 
italiano, vedi ancora, a p. 19, vizi/vezzi). Si scava, 
già nel testo iniziale, nella mistura del linguaggio, 
alla ricerca di termini meno consueti, con uno 
straniamento che richiede, secondo il monito di un 
Valéry, maggiore impegno al lettore, che non si 
distragga sul falso piano di una lingua sciatta: così, 
il ricorso al termine alchemico “nigredo” (nerezza, 
ovvero opera al nero nella quale la materia si 
dissolve, putrefacendosi)putrefazione), che trova 
una rima  in “credo”, quasi all’inizio del verso 
successivo, e nel suo contrario “albedo” (opera al 
bianco, durante la quale la sostanza si purifica, 
sublimandosi), in fine di componimento.  

 Alchemica è questa poesia, che muove dalla 
“provincia universale”, con “migranti parole” (p. 
43), che nella montaliana postazione della più 
volte evocata della “casa dei doganieri”, si muove al 
confine tra vita e morte, luce e buio: è vero, “il 
poeta è attratto dal buio” (p. 61), ma con la 
“luciferica” tentazione di portarvi luce. Il qui e 
l’altrove vanno allora congiunti, ricucendo, in 
“caparbie righe” (p. 11), i “filamenti sconnessi” (p. 
71) del linguaggio: tra le “rivoltose parole” e “il 
sudario del silenzio” (p. 47). Questo il viaggio di 
Orfeo ritentato da Geo Vasile. 

Napoli, 5 giugno 2013 
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Prozodică lumină 

Prosodica luce 
 
 

gravată în formă de cruce latină 
în mijlocul pieptului  tău 
            urma mântuirii, era sânge,  
Doamne, era ceea ce ai  
    vărsat tu sub cruce  
       doar filamente 
întrerupte cuvintele noastre, 
cunoaşterea ta înseamnă 
             ardoare 
un gând înalt cât arborele  
                  vieţii 
 culege prozodica lumină,  
       nu tu trăieşti ci 
Crist e cel ce trăieşte-n tine, 
    în râuri la nord de viitor 
       arunci plasa-n aval 
        o umpli cu umbre 
    gravate pe pietrele tombale 
         ale celor mai liberi  
             dintre mistici 

 

        
 

incisa a mo di croce latina 
             in mezzo 
  al tuo petto la traccia della 
salvezza, era sangue, Signore,  
  era ciò che hai sparso tu 
            sotto la croce  
   solo filamenti sconnessi  
        le nostre parole, 
     conoscere te è ardore 
 un pensiero alto quanto  
      l’albero della vita  
   coglie la prosodica luce, 
non sei tu che vivi bensi è Cristo 
    che vive in te, nei fiumi 
 a nord del futuro getti la rete 
    a valle la riempi di ombre 
   incise sulle pietre tombali 
            dei più liberi 
              tra i mistici 
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Desfrânarea iluziei 
Lussuria dell’illusione 

pe arborii jupuiţi de coajă ai vieţi 
ar trebui să rescrii evangheliile 
            începând cu istoria primului  

asasinat,  
     a florii soarelui, a heliotropului,  
               a Fiului Omului,  
 să sapi cu unghiile a doua iliadă  
               pe platoul de granit,  
               în schimb ochii tăi  
  coboară spre sexul elicoidal al morţii,  
                   apoi sufletul  
            ţâşneşte în zbor înalt  
                să se regenereze 
şi din când în când trimite pe pământ 
 mici descărcări electrice de mâhnire 
  cuvinte nedesluşite precum marea, 
         incontinent şuvoi de sânge     
      înlăuntrul  forfotitoarei Himere  
             desfrânarea  iluziei,  
              singura ta creaţie...      

      sugli  alberi scortecciati della vita 
    dovresti riscrivere i vangeli a partire 
   dalla storia del primo assassinio, 
     del girasole e dell’eliotropio,  
         del Figlio dell’Uomo,  
     scavare con le unghie la  
seconda iliade sull’ altipiano granitico,  
     i tuoi occhi però scendono giù  
    al sesso elicoidale della morte,  
             poi la tua anima 
  spicca nell’alto volo per rigenerarsi 
e di quando in quando manda in terra 
       piccole scariche eletttriche 
                 di  rammarico, 
    parole inspiegabili come il mare,  
        incontinente flusso di sangue  
           dentro la brulicante Chimera  
               lussuria dell’illusione,  
               la tua sola creazione 

                    

Cu sufletul 
la gură   

 
Pe cărarea de piatră ce urca şi  nu 
   se mai sfârşea, spre villa Jovis, 
culminantă, urcai cu sufletul la gură  
 da-a lungul vitrinelor acelui peisaj  
luxuriant, milenar, nepăsător,  stânga  
  dreapta, în orice clipă la orice pas   
     presimţeai  explozia internă  
                 a gigantului împietrit şi a inimii,  
                   coborau vagi siluete ce te  
încurajau, în trei sferturi de oră  se  
 ajunge, un roşu gata să pălească, 
soarele îţi topea cele mai bune intenţii,  
paşii tăi pierdeau întrecerea cu grupurile 
   antrenate ce te depăşeau, grădinile  
   Edenului deveniseră inutil laitmotiv   
  spre nimic, ghetou al rătăcirii, în loc  
de lectică, împăratul iţi trimitea  fantasme  
      antrenate să-ţi înghită inima  
               de sticlă spartă  

Col cuore in     
gola 

 
 Sul sentiero di pietra  che saliva e  non 
finiva più verso la villa Jovis, culminante, 
salivi col cuore in gola lungo le vetrine 
del lussureggiante spassionato paesaggio, 
a sinistra e a destra, in ogni istante con  
ogni passo avvertivi uno scoppio simultaneo  
dentro il gigantesco faraglione e dentro  
il tuo cuore, vaghe sagome in discesa che  
ti allettavano: tre quarti d’ora per raggiungere  
   la meta, dicevano... un rosso pronto a  
impallidire, il sole, stava sciogliendo le tue  
  migliori intenzioni, i tuoi passi perdevano  
la gara con i gruppi allenati che ti superavano,  
i giardini dell’Eden erano divenuti un inutile  
     leitmotiv verso il nulla, un ghetto  
dello smarrimento, al posto della lettiga,  
l’imperatore ti mandava fantasmi pronti 
  a cibarsi del tuo cuore di vetro rotto
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Fără 
retuşuri 

 
                
Realitatea e întotdeauna mult deasupra 
Imaginaţiei, iată de ce eşti tentat să crezi  
     că poeziile tale sunt cu atât mai 
     atractive cu cât sunt mai goale,  
   iată-le ţâşnind în piaţă strigând:  
     libertate, libertate fără retuşuri... 
  Le înşfăcaseicu amândouă mâinile   
               din ghetoul realităţii, 
(din bordelurile Veneţiei unde Turner 
a pictat nudurile aruncate în foc de estet)  
     după care le-ai ridicat şi le-ai lăsat  
               să cadă pe hârtie.  
      Şi gata. E simplu. Fără retuşuri.   
Atât de crude, că lumea nu crede nici în  

ele,  
           nici în autor, ghetoul realului  
pe-o gură de iad miroase urât, a groapă  
          de gunoi, a vale a plângerii 
               a depresie, a sinucidere...  
În eden chiar şi piatra învaţă să –  

nflorească. 
 

             

Senza 
ritocchi 
 
 

   La realtà tutte le volte supera di molto 
l’immaginazione, ecco perché sei portato  
  a credere che le tue poesie sono tanto 
     più accattivanti quanto più spoglie, 
   eccole guizzando in piazza a gridare: 
    libertà, libertà, verità senza ritocchi... 
Le avevi acchiappate con ambedue le mani 
                dal ghetto del reale, 
(dai bordelli di Venezia dove Turner  

dipinse 
dei nudi femminili fatti scomparire in  

fiamme  
  dal purista), poi le sollevasti e le lasciasti  
                 cadere sulla carta. 
Tutto qui. È semplice. Senza ritocchi. 
Tanto crudeli che la gente non crede né a  
  loro, né all’autore, il ghetto del reale 
qual bocca infernale puzza di discarica,  
di valle del pianto, depressione, suicidio... 
 Nell’eden anche il sasso impara a fiorire 
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Gheorghe SCHWARTZ  
 
Dragă prietene, îți trimit aceste rânduri din 

partea întregului acvariu cu urări de viață 

lungă în acvariul tău mult mai spațios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acvariul 
 

 
ulius Zimberlan s-a trezit leoarcă de sudoare: visase că era un peşte de 

acvariu, un scalar asemenea unui fluture. Nu ştia cât a dormit, dar ţinea 

minte cum înota strecurându-se printre plantele ornamentale până ce dădea de 

peretele de sticlă. Atunci se întorcea şi înota strecurându-se printre plantele 

ornamentale până ce dădea de un alt (?) perete de sticlă. Pe urmă, Julius Zimberlan 

îşi amintea foarte limpede că era un peşte de acvariu, un scalar asemenea unui 

fluture ce înota strecurându-se printre plantele ornamentale, până ce dădea de 

peretele de sticlă. Atunci se întorcea şi înota strecurându-se printre plantele 

ornamentale până ce dădea de un alt (?) perete de sticlă. 

„Groaznic! se tânguia Julius Zimberlan, e cumplit să fii încorsetat între nişte 

pereţi de sticlă, să depinzi de bunăvoinţa stăpânului… proprietarul acvariului… 

pentru a primi mâncarea, pentru a se curăţa apa, practic pentru orice! Groaznic!” 

Visul acela l-a urmărit toată ziua: şi cât s-a plictisit la serviciu şi a fost admonestat 

pentru întârzierea lucrării, şi cât şi-a numărat banii la băcănie, şi când s-a strecurat 

prin traficul intens, şi cât şi-a completat formularele pentru fisc. 

În noaptea următoare, Julius Zimberlan s-a trezit din nou leoarcă de sudoare: 

visase iarăşi că era un peşte de acvariu, un scalar asemenea unui fluture care înota 

graţios, strecurându-se printre plantele ornamentale. Şi realiză că în visul său nu s-a 

insinuat nici şeful de la serviciu, nici poliţistul de la circulaţie, nici banii întotdeauna 

drămuiţi. 

Seara următoare abia aşteptă să se viseze peşte, scalar superb, asemenea unui 

fluture. Şi se trezi leoarcă de sudoare când realiză că nu se mai află în acvariu. 

 
 

J 
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Matei VIȘNIEC 
 

Fără punctul unic 
  

pentru Liviu Pendefunda 
 

 

Ce i s-o fi întîmplat punctului unic 
de s-a retras brusc din univers 
de pe toate semnele 
lăsîndu-ne neterminaţi? 
 

nu era mare lucru, el, punctul 
dar uite că ne lipseşte 
frazele rămîn suspendate în aer 
semnul întrebării nu mai are soclu 
semnul exclamării, fără punct 
frizează ridicolul 
  

fără punctul unic 
imposibil să mai pui trei puncte 
                să mai pui două puncte 
                să mai pui punct şi virgulă 
dar mai ales imposibil 
să o iei de la capăt 
  

acum ne dăm seama că punctul 
era ca noaptea care dă sens zilei 
era ca moartea care să sens vieţii 
era ca tăcerea care dă sens vorbitului 
  

de o sută de ani ne tot rugăm 
la punctul unic 
îl implorăm să revină 
îi promitem că de data aceasta 
vom fi înţelepţi 
că nu îl vom mai trata 
             ca pe o cantitate neglijabilă 
             ca pe o insectă 
             ca pe un zero 
  

avem speranţe 
pentru că şi cifra ZERO s-a întors la noi după 

o sută de ani de absenţă 
şi acum putem număra din nou 
pînă la zece 
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Horia BĂDESCU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
   Lui Liviu Pendefunda 

 

 

Lepădare de sine                                                                                                                     

ca de o molimă,                                                                                                                               

ca de dușmanul de care afli                                                                                                          

abia când căzută-i cetatea;                                                                                                                   

lepădare de ceea ce nu ești                                                                                                      

sau poate de ceea ce ești                                                                                                                         

și nu știi să afli,                                                                                                                                        

de piedica pe care nu viața,                                                                                                           

ci tu însuți ți-o pui.                                                                                                                                          

Abjură-te,                                                                                                                           

precum Petru înainte să cânte                                                                                               

cocoșul,                                                                                                                                 

întreită mărturisire                                                                                                                     

pe piatra căreia stă                                                                                                                  

temeiul aflării                                                                                                                                         

și-al adevărului!   
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Varujan VOZGANIAN 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planeta rotundă 
 

Lui Liviu Pendefunda, cu prietenie, de ziua Lui 
Cu îndemnul că omul, cât trăiește, e nemuritor 

 
 
spațiul e o buclă 

o planetă rotundă 
pe care merg înainte 
  și chiar mai înainte decât înainte 

din nou și din nou 
până ajung în punctul din care-am pornit 
 
și dacă timpul ar fi o buclă 
   o planetă rotundă 
aș păși-n viitor 
   și-n viitorul din viitor 
  din nou și din nou 
până aș ajunge din urmă clipa când m-am născut 
 
o! și dacă și sufletul ar fi o buclă 
   o planetă rotundă 
și-aș cădea în păcat 
   și m-aș adânci în păcat 
  treaptă cu treaptă 
oare aș putea să mai trăiesc vreodată 
  curăția dintâi?  
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Theodor DAMIAN 

 
 
Bucură-te 
pustie 
 
                                   Prietenului Liviu Pendefunda 

  

 
Când am intrat în pustia 
monastică 
nu ştiam unde am intrat 
atât am văzut 
că Duhul suflă unde 
îi este voia 
şi acolo creşte 
ceea ce n-ai semănat 
Atunci îngerul 
mi-a spus 
du-te înainte frate 
adună doar 
de peste tot 
vreascurile 
focul vine de sus 
Stai în aşteptare şi cântă 
Bucură-te pustie 
care ai binerodit 
pe Egipteanca cea frumoasă 
Bucură-te pustie 
care ai nevoie de mântuire 
ca şi sufletul meu pustiit 
ca întreg pământul acesta 
ce aşteaptă mântuirea, 
vorba marelui Pavel 
în suspine de negrăit 
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Adrian POPESCU  

 

 

 

   
                    
Barca 
                                                         Lui Liviu 

 
 

O barcă de şase persoane adulte, sau o bancă într-o biserică  

într-un oraş  din Transilvania, sau din nordul  Italiei, 

din zonele acelea din Dolomiţi, unde vara e răcoroasă, 

iar apropierea munţilor te face mai tăcut, mai recules. 

  

Ca la şcoală, tăbliile lor  sunt crestate cu iniţialele naive,  

efemere răboaje care se şterg din memoria îngerilor,  

barca se avântă dumineca, plină ochi cu suflete, 

pe spuma abisului marin, printre roiuri de constelaţii. 

 

Cea în care stau, vine din Spania iezuiţilor, fibră tare şi nobilă,  

şi primitoare, caldă,precum sunt şi  băncile  bisericilor de ţară, 

 ascunse printre livezi de meri şi coline cu vie. Acolo  

 localnicii speră că străinii poftiţi la masă sunt soli de departe.  

  

Bănci unde se-adună privelişti şi fapte, averi invizibile, 

toate se vor topi într-o bună zi ,fluide, la flacăra focului 

de nestins.monedele de pe pleoape se vor topi și ele. 

Barca treptat ne-ndepărtează  încet de pământ. Adio !,, 
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Cezar STERPU 
 

 

 

 

 
   
 

Magul 
 
                        lui Liviu Pendefunda 

 

 

Primul mag 
 

Magul nu vine nicicând  
         din departe,  
doar din oglinda  
privirii rezemate  
          pe-o carte,  
sau din steaua de veghe  
a sufletului ce-a uitat  
         să priveghe  
labirintul de umbre  
în care  
         morţii nu vor  
a fi Icar – Constructorul  
de aripi, ci Dedal, 
         ziditorul de zbor 
 
 

 Al doilea mag 
 

Calea purcede sub paşi  
roua uşor stingherită  
între plecaţi şi rămaşi  
în ieslea gândului unde  

 
mă adânc s-ajung. 
S-ar putea să mă bucur,  
s-ar putea să mă trist  
pe calea pogorâtă  
între mine şi Christ 
 

 

Al treilea mag 
 

Am să vin neştiut  
      cu daruri  
şi zâmbirea din suflet  
aproape nudă păşind  
peste răspunsuri  
      îngenunchiate-n  
întrebări  
ce nu vor să audă  
cum steaua mi-a legănat  
uimirea în şoaptă şi  
       viaţa în moartea  
mersului furat.
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Souleiman AWWAD 
 
 
 

 

Copacul 
sufletului 

poetuui Liviu Pendefunda 
 

 
Stranie culoarea tăcerii tale  
plaja mai zbate valurile sale  
şi aerul ei. 
De câte ori mă opresc lângă plaja  
tăcerilor tale mă cheamă  
culoarea albastră a valului  
mă îndeamnă la drum prin  

oceanul tău  
unde sunt cerurile alte ceruri…  
şi norii şi păsările-oglinzi  
prin care vrăbiile plimbă în aer  
culoarea albastră-a tăcerii. 
Sunt aripile vântului  
cele ce trag corpul meu  
şi îl transformă într-o plajă de foc. 
Stinge incendiul tăcerii!  
 
Nu am putere asupra focului  
tăcerii tale  
ce se-ntinde în copacul simţurilor,  
nu am putere asupra râului  
tăcerii tale  
care mă frânge în vijelia 

vânturilor;  
tăcerea ta e furtuna  
care aprinde focul şi care 
îl trezeşte  
printre cenuşa cuvintelor. 
Ceva smuls din foc trecând prin 

stelele mele  
şi o grădină înverzită  

 
le văd pe aproape depărtându-mă  
de valurile şi tainele lui. 
Închide plaja tăcerii!  
 
Nu am putere asupra norilor tăi 

de gheaţă  
nu am putere asupra plajei 

ochilor tăi… 
Când se întâlneşte faţa ta cu 

tăcerea  
intru în mare  
sau în ceruri  
intru în cuvintele mele-stelele  
şi memoria mea devine un deal 

auriu  
până când buzele tale vor sparge 

tăcerea pământului  
se zbat norii de dor  
se zbat crengile lui  
şi fulgeră în copacul vântului / 

soare  
şi se tulbură  
dorul de iarba verde  
şi aripile… 
 
În româneşte de Liviu PENDEFUNDA 

                            şi Riad AWWAD 
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Ion Alex ANGHELUȘ 
 
 
 

 
 
Falii lirice 
 

lui Liviu, autor al Faliilor 

 
Venind din ceruri nordice spre viaţă, 

rog să mi se ierte 

anostele mărturisiri, 

dar despre felul meu umbros de a rosti 

vă veţi ocupa în altă eră a clipei. 

Acum, deocamdată, găsiţi un animal de lux, 

împăiaţi-l cuminte 

şi ţineţi-i un discurs inutil. 

Astfel poezia va deveni un timp ireversibil. 

Faliile sale nu sunt dislocate. 

Dumnezeu nu ştie ce-l doare pe  

Nabucodonosorul 

durerii. Într-o cupolă, miei albi 

aşteptând suspendaţi un semn de-ndurare. 

Li se taie gâtul fragil. 

În jurul lor dansează hetaire 

şi-un Prinţ rosteşte vag, psalmodiind: 

"Cobor spre adâncurile mele dintâi, 

"atent să nu mă rănesc în colţii de stâncă; 

"se simt acolo, amestecate, molâi: 

"o lumină palidă şi o ceaţă adâncă. 
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Nichita DANILOV 
 
 
 
    

 

Cu ochii larg 
deschiși spre 
viitor 

Prietenului meu Liviu Pendefunda 

      * 
nul din marii specialiști ce se ocupă de 
fascinantul domeniu al inteligenței 
artificiale, a lansat în spațiul mediatic 

ideea că, în curând, inteligența și capacitatea de 
cunoaștere a roboților va deveni mult mai 
performantă decât inteligența umană, care, după 
cum se știe, își are limitele sale, neputând evolua 
decât până la un anumit paramentru. Specialistul a 
mai spus, printre altele, că inteligența umană nu e 
capabilă să prevadă și să înțeleagă diferitele 
fenomene ce se petrec pe glob, cum ar fi, de pildă, 
pandemiile, schimbările climaterice, dar și crizele 
financiare sau crizele existențiale ce au o anumită 
ciclicitate, ducând în cele din urmă la schimbări 
majore atât la nivelul adaptabilității, cât și a 
mentalităților sociale.  

Distinsul specialist, ca să nu creeze suspiciune 
și panică în cadrul diferitelor grupuri umane, s-a 
ferit să spună de câte ori puterea inteligenței 
artificiale va întrece capacitatea cognitivă a minții 
umană. De două, de nouă, de nouăzeci și nouă, de 
o mie, de zeci de mii de milioane sau miliarde de 
ori, lăsând, totuși, să înțelegem, printre rânduri, că 
nu există limită la care să se oprească gradul de 
inteligență produsă de om. Prin urmare, pentru un 
astfel de tip de inteligență, a reiterat specialistul, 
orice fenomen social, chimic, alchimic, biologic sau 
emoțional va fi predictibil și perfectibil. Inteligența 
artificială nu se va opri la inteligența lingvistică 
sau la inteligența logico-matematică, ci va avea un 
înalt grad de inteligență spațială și emoțională, net 
superioare ființelor umane.   

Posedând un grad aceste caracteristici, roboții 
viitorului, căci în fond despre ei e vorba, vor putea 
empatiza atât cu regnul animal, cât și cu regnul 
vegetal, cu materia, dar și cu energia micro și 

macro cosmică ce se perindă prin univers. 
Desigur, vor avea putere să înțeleagă și să 
empatizeze cu ființa umană și cu întreaga 
societate, dar omul ei, bine, omul, a fost de părere 
specialistul, nu se va putea adapta la ritmul 
schimbărilor multiple pe care inteligența 
artificială le va crea în habitatul lui. Omul are 
dezavantajul că nu poate comunica și nu poate 
descifra mesajele ființelor și lucrurilor din 
preajma sa. Limbajul lor îi este inaccesibil. 
Posedând un înalt grad de inteligență emoțională, 
inteligența artificială va putea comunica direct cu 
plantele, cu frunzele, cu iarbă, cu păsările și cu 
animalele risipite pe tot mapamondul. Înțelegând 
natura, societatea și cultura, inteligența artificială 
nu va distruge cum a făcut și face omul mediul 
înconjurător, ci mai degrabă îl va corija și proteja. 

Plecând de la aceste considerente, dar și de la 
alte caracteristici pe care le vor putea poseda 
diferitele tipuri de inteligențe artificiale, unii 
futurologi s-au grăbit să tragă concluzia că dacă 
există Dumnezeu căruia i se supun toate legile 
macro și microcosmosului, acesta nu poate fi 
altceva decât o formă a inteligentei artificiale, 
universul fiind o proiecție a sa.  

Dar omul? 
Ce este omul? 
Omul este o enigmă.  
Pentru el, cât și pentru univers. 
Nu însă și pentru inteligență artificială, pentru 

care orice gând al omului și orice faptă a lui vor fi 
previzibile. 

Apropo însă de inteligență artificială, unii 
dintre cercetători au emis ipoteza că, într-un viitor 
destul de apropiat, inteligența artificială se va 
dezvolta atât de mult, încât își vor crea prprriul lor 

U 
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Dumnezeu și propria lor religie, la care, 
bineînțeles, se va converti și omul. 

 

* 
 

Lumea viitorului nu e așa de simplă și de 
luminoasă cum pare. Iată ce scrie Hotnews legat 
de această chestiune: 

„În 2016, oamenii de știință de la 
Universitățile din Kyoto și Tokio au utilizat celule 
stem pentru a crește o malformație asemănătoare 
cu o ureche umană de adult pe spatele unui 
șobolan, obiectivul cercetărilor fiind oferirea unei 
alternative pentru repararea chirurgicală a fețelor 
umane desfigurate în accidente și a fețelor copiilor 
care s-au născut fără urechi.” 

Vă dați seamă cum ar fi fost exploatat acest 
experiment de către vechea securitate?  

Trecem însă mai departe, la un alt 
experiment: 

„În ianuarie 2017, Salk Institute a creat un 
embrion hibrid, om-porc, prin injectarea de celule 
umane stem într-un embrion de porc. Embrionul a 
continuat să se dezvolte, integrând celulele 
umane” 

„Dincolo de reușita tehnologică – continuă 
Hotnews –, posibilitatea alterării într-o asemenea 
măsură a identității genomului uman - chiar dacă 
la acest moment suntem încă foarte departe de 
crearea unui hibrid care să se poată reproduce și 
deci să transmită caracteristicile sale generațiilor 
următoare și/sau să existe posibilitatea 
încrucișării sale cu o ființă umană – creează pe de-
o parte neliniște din perspectiva posibilităților de 
evoluție a unor asemenea modificări și a influenței 
asupra a ceea ce astăzi reprezintă o ființă umană, 
iar pe de altă parte creionează apariția unor 
potențiale categorii de ființe, care nu vor fi 
animale, dar nici oameni, (adică subiecți de drept, 
titulari de drepturi și obligații) și care vor trebui 
să dobândească un anumit statut juridic.  
            În măsura în care proporția de gene 
participante la constituirea genomului unei 
himere umane va fi ridicată, comportamentul 
acesteia va fi aproape uman, inteligența și alte 
caracteristici făcând dificilă clasificarea lor ca 
simple animale, de exemplu. Deocamdată orice 
formă de hibridizare este interzisă oficial, dar pe 
măsură ce vor fi tot mai evidente avantajele 
creării unor himere pentru transplantul de organe 
față de situația existentă în prezent, probabil se va 
ajunge la crearea unei piețe negre paralele, exact 
cum există acum pentru traficul de organe umane 
pentru transplant.” 

* 
Pornind de aici, noii adepți ai teoriei lui 

Darwin sunt de părere că programul conform 
căruia a evoluat specia umană, dar și celelalte 

specii, ar trebui să sufere anumite ajustări. Și 
anume plecând de la reproducerea asexuată la 
reproducerea sexuată, ei au tras concluzia că 
prima categorie a pierdut considerabil teren în 
fața celei de-a doua, dar că a sosit momentul de 
răscruce  al omenirii pentru a întoarce natura, 
inclusiv natura umană, înapoi la origini.   

Reamintim că reproducerea sexuată este 
procesul de înmulțire a organismelor biologice 
(unii filozofi de orientare post-modernistă susțin 
că în eter există și organisme ontologice) prin 
organe sexuale.  Reproducerea sexuată a regnului 
animal fiind ca procesul prin care ovulul și 
spermatozoidul, proveniți de la doi indivizi de sex 
opus, se contopesc și dau naștere unui nou 
organism. În general, reproducea animalelor se 
realizează în natură prin acuplare, iar cea a 
plantelor prin polenizare. În natură exista ovule 
foarte diferite ca formă, dimensiuni sau culoare. 
Iar reproducerea asexuată are loc prin diviziune 
ca în cazul organismelor unicelulare cum  sunt 
amoebele sau prin fisiune binară ca în cazul 
virușilor. În cazul pantelor reproducerea asexuată 
se produce atunci când apare un nou individ pe 
corpul mamă.  

 Noii adepți ai teorie darwiniste vor să 
întoarcă regnul vegetal și animal la un singur 
numitor. 

Experiențele făcute pe gândacii Colorado și pe 
șoareci de laborator au dat rezultate încurajatoare 
pentru a fi continuate și pe alte grupe de animale, 
pe macaci și, bineînțeles, pe diverși reprezentanți 
ai Homo Sapiens.  

Plecând de aici, noii adepți au ajuns la 
concluzia că singura șansă a supraviețuirii speciei 
umane, poate și a altor specii, e întoarcerea la 
reproducerea organismelor unicelulare și crearea 
în jurul lor unui adevărat scut informțional, menit 
să apere celula de undele nocive, de 
microparticulele  și microorganismele provenite 
din mediul ambiant sau din bombardamentul 
cosmic.  

Cum în timpul procesului evoluției, conform 
teoriei lui Darwin, organele folosite se dezvoltă, 
iar cele nefolosite se atrofiază, noii adepți au 
propagat – și asta în perioada pandemie – ideea 
sexului de la distanță, a sexului virtual și a onaniei 
stimulate imagini virtuale. Scopul lor nedeclarat e 
să obțină prin efectul Placebo o nouă rasă umană, 
având ca pe punct de plecare androginii descriși 
de Platon în „Banchetul”.  

Specialiștii consideră că prin izolare și prin 
exacerbarea imaginativă a actului sexual, conform 
teoriei evoluționiste, organele nefolosite se vor 
atrofia, iar cele exacerbate pe cele imaginativă se 
vor dezvolta luând locul celor existente. Astfel, 
printr-un autoerotism practicat la scară largă, se 
vor produce mutații interesante, partea masculină 
devenind feminină și partea feminină masculină. 
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În momentul însă în care actul autoerotic se va 
desfășura în continuare într-un ritm accelerat, se 
va produce, ca un efect al imaginației acționat 
asupra corpului, alte mutații și metamorfoze, 
astfel încât persoana în cauză se va transforma 
într-un androgin perfect, înzestrat atât cu organe 
de reproducere masculine, cât și feminine.  

În Banchetul lui Platon androginii sunt 
prezentați astfel: „În al doilea rând, cele trei feluri 
de oameni de pe atunci se înfăţişau, toate trei, ca 
un întreg deplin şi rotund, cu spatele şi cu laturile 
formând un cerc; aveau patru mâini şi tot atâtea 
picioare; singurul lor cap, aşezat pe un gât rotund, 
avea două feţe întru totul la fel, care priveau 
fiecare înspre partea ei; patru urechi, două părţi 
ruşinoase şi toate celelalte pe măsură. Făpturile 
acestea mergeau, ţinându-se drept şi putând să se 
mişte înainte şi înapoi, ca şi noi cei de acum, iar 
când doreau să alerge se foloseau de toate cele opt 
mădulare ale lor şi se învârteau în cerc, dându-se 
de-a rostogolul, ca nişte saltimbanci care fac roata 
aruncându-şi picioarele în sus şi apoi revenind cu 
ele pe pământ.”  

Conform legendei transmise de Platon, 
androginii au fost primele ființe umane ce au 
apărut pe pământ. Filozoful i-a împărțit în trei 
categorii, conform combinațiilor posibile între 
elementele masculine și feminine. Ei arătau ca doi 
oameni lipiți spate în spate: două femei, doi 
bărbați și un bărbat și o femeie. Androginii, mai 
spune Platon, posedau o inteligență și o putere de 
acțiune mult mai mare decât oamenii de azi, 
putându-și materializa gândurile. Fiind un pericol 
pentru zei, aceștia i-au separat, iar puterea și 
inteligența lor s-a diminuat. În afară de aceasta, 
oamenii caută să-și regăsească alergând o viață 
întreagă partea dispărută.  

Iată însă că a sosit momentul când adepții noii 
evoluții darwiniste, cu ajutorul specialiștilor în 
microbiologie și IT, să-i readucă din nou la viață, 
întâi în realitatea virtuală, apoi în cea reală.  

De aici și insistența și preocuparea pentru 
educația sexuală a noii generații, în special a celei 
ce urmează după noi. De la vârsta preșcolară, 
copiilor li se va inocula ideea că ei trebuie să 
trăiască închiși într-o sferă, la distanță fizică 
considerabilă față de ceilalți copii, asta deoarece 
aceștia care reprezintă un real pericol pentru ei. 
Nici la creșe, nici la grădinițe copiii nu vor mai 
socializa între ei. Jucăriile și jocurile vor fi numai 
individuale. Copiii nu se vor ține de mână, nu-și 
vor vorbi decât cele strict necesare, fiecare va sta 
în cercul său departe de orice atingere. Mergând 
pe această linie, din treapăt în treaptă, izolarea lor 
se va accentua. La un moment dat chiar și părinții 
vor deveni un pericol pentru sănătatea lor fizică și 
mintală. Accesul părinților în grădinițe-internat și 
în școli-internat va fi permis numai duminica, sau 
numai o dată pe lună. Sau, de ce nu, odată la un an. 

Comunicarea între părinți și copii va fi 
supravegheată de camere video, iar între ei, 
pentru a nu se infesta, va fi un perete de sticlă sau 
de plexiglas când vor comunica. Fiind izolați unii 
de alții, părinții nu-și vor mai putea educa în nici 
un fel progeniturile. Nu le vor putea transmite nici 
cunoștințele, nici amintirile, nici gândurile, nici 
starea lor afectivă. De educația copiilor se vor 
ocupa instituții specializate și persoane ajunse la 
un anumit grad de androginie. Ei le vor arăta calea 
pe care o au de urmat în viitor.  

Ajungând la adolescență, colcăind de hormoni, 
viața sexuală a acestor tineri va fi mai mult 
virtuală, decât reală. Ei vor fi încurajați să practice 
onania până când aceasta îi va transforma în 
androgini.  

Desigur, procesul evolutiv va fi unul lung și 
dificil, nu lipsit de riscuri. Dar până la urmă, prin 
perseverență, experimentul va fi dus la bun sfârșit, 
și vor apărea generații întregi de androgini.  

Atunci nu va mai fi nevoie nici de distanțare 
socială, nici de alte tehnologii și tehnici pentru a 
preveni o pandemie.  

Fiecare persoană își va fi suficientă sieși. 
Fiecare va trăi închis într-o sferă transparentă, 
fără să mai comunice la nivel empatic cu ceilalți.  

Cum nu vor mai poseda instinct social, 
distanța dintre o entitate androgină și alta va 
crește pe măsura evoluției. La un moment dat, unii 
vor trăi pe pământ, iar alții, cu sau fără voia lor vor 
popula cosmosul. Din când în când, o dată la o sută 
de ani, la două sute, la un mileniu, câte un 
androgin, autosatisfăcându-și poftele empatice și 
sexuale sub diferite forme, va simți nevoia să 
aducă pe lume o progenitură, care să semene cu el; 
iar nașterea va avea loc pe gură, pe ochi, prin 
urechi, prin anus, prin vulvă sau prin nări, sau, de 
ce nu, direct de pe scoarța cerebrală, de unde se va 
ridica asemenea unei flori a unei specii de plante 
rare ce înflorește doar atunci când configurația 
zodiilor pare a fi de bun augur.  

În rest, distanțare cosmică și viață singuratică 
și plină de huzur. 

 
 
P.S. Plecând de aici, în ultima vreme sunt 

bântuit de un coșmar cumplit. În vis îmi apare că 
s-a produs extincția și că pe pământ a rămas un 
singur om. O entitate ciudată, un hermafrodit, 
jumătate bărbat, jumătate femeie, care și-a întins 
toate tentaculele asupra cerului, pământului, 
focului și apei. O entitate care se înmulțește prin 
sciziune nucleară, umplând pământul cu o nouă 
lume.  

Dimineața când mă trezesc îngrozit din vis, 
stau cu mult timp cu ochii închiși și mă întreb dacă 
nu cumva ADN-ul meu a fost contaminat de o 
explozie atomică... 
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Havuzul 
 

 
oala o lovise pe neaşteptate. Tinereţea 
părea să i se fi scurs din trup, odată cu 
naşterea băiatului. Cu fiecare zi, părea 

tot mai lipsită de voinţă, de putere. La început o 
încurajă care mai de care. Apoi toţi ridicară din 
umeri zicând: 

– N-are dom’le nici un pic de voinţă! 
Şi o abandonară pe rând. Însăşi medicii  se 

lăsară păgubaşi în faţa a ceea ce denumiră „lipsă 
de voinţă”. Curând şi soţul o părăsi. Venea doar 
pentru a-şi vedea copilul şi a-l lua în lungi 
plimbări în împrejurimile oraşului. De divorţ nici 
nu putea fi vorba. Dar nici despre o viaţă comună. 
Un miros de om bolnav, vlăguit,  se instala în casa 
ce  cunoscuse cândva clipe de viaţă adevărată. 
Apoi, bolnava se așeză într-un cărucior, din care 
nu mai vru să iasă niciodată. Ani în şir, bărbatul 
venea până în  faţa porţii şi, luându-şi copilul de 
mână, dispărea ore în şir în locuri numai de ei 
ştiute. 

– De ce nu rămâi cu noi? îl întrebă adeseori 
Costel la despărţire de tatăl tăcut. 

Apoi,  acesta îi spuse odată, aşa ca şi cum el 
însuşi s-ar fi săturat de toate: 

– Dacă aş fi reuşit s-o scot din căruciorul ăla 
nesuferit, aş fi rămas. 

Copilul îl privi cu ochii larg  deschişi, încercând 
să priceapă sensul cuvintelor. Iar odată cu 
trecerea timpului, cuvintele tatălui prindeau un 
sens din ce în ce mai desluşit  şi mai greu de 
suportat. Tot mai anevoie reuşea să-şi potolească 
neastâmpărul trupului, înăbuşindu-şi cu greu 
zbenguiala juvenilă. 

Împodobită cu verdeaţă, vara dormita în 
liniştea cartierului rezidenţial. Florile curtate de 
gâze păreau să fie în concert, iar soarele devenise 
pur şi simplu de nesuportat. Cu braţele dezgolite, 

un băieţel cu păr blond, cârlionţat, irumpse prin 
uşa de la intrare, strigând: 

– Prinde-mă! Prinde-mă! 
Tot privind înapoi se împiedică şi căzu. Prin 

uşa întredeschisă, o voce plină de dojană se auzi  
alene, ca o tânguire, spre cel căzut: 

– Te-am rugat să fii cuminte! Cât ai să mă mai 
chinuieşti? 

Băiatul se ridică brusc, îmbufnat. Îşi şterse cele 
câteva fire de iarbă strivite pe genunchi, apoi o 
porni sărind de pe un picior pe altul spre bazinul 
plin de apă din faţa casei. Aici se opri o clipă, după 
care, tot atât de brusc pe cât  ieşise din casă, se 
urcă pe balustrada de beton, continuând să sară 
de-a lungul havuzului, când pe un picior, când pe 
celălalt. 

– Costele, astâmpără-te, Costele! veni tânguirea 
prin uşa întredeschisă. 

– M-am săturat să stau în casă! M-am săturat! 
Auzi? strigă băiatul continuând să alerge ca un ied 
pe conturul betonat şi învechit al bazinului. 

Atunci, uşa se deschise cu încetineală, cu un 
scârţâit de metal încins, lăsând să se vadă o femeie 
în cărucior. Cu faţa cuprinsă de spaimă şi părul în 
dezordine, femeia îşi încordase braţele strâns pe 
roţile nichelate, răsuflând rapid şi sacadat.  

– Întoarce-te! murmură ea cu glas tremurat. 
– Ba nu, vino tu! îi aruncă băiatul peste umăr, 

ţopăind în continuare. 
Tremurând din tot corpul, femeia îşi mai 

deplasă căruciorul până în faţa primei trepte, 
oprindu-se apoi speriată. 

– Costel, te rog! mai spuse ea implorându-l. 
Pe terasa mică, mozaicul frigea. Din cerdac, 

trupul ei arăta neputinţă şi suferinţă deopotrivă,  
încât şi casa părea mai tristă decât în realitate. Cu 
toate acestea, băieţelul părea hotărât să nu se 

B 
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oprească. Picioarele i se mişcau la fel de 
îndărătnic,  cu toate că oboseala începuse să se 
instaleze în muşchii  gambelor neatinse de soare. 

– Costel, fie-ţi milă de mine! îl imploră ea, cu o 
voce stinsă. 

– Mi-a fost până acum. De-acum, gata! 
– Dar nu pot să ies dragă! Dacă nu pot, nu pot şi 

gata! ţipă ea brusc isterizată, cramponându-se cu 
degetele firave de nichelul roţilor cauciucate. 

– Ba poţi, ba poţi! nu se lăsă băiatul, călcând 
peste pata întunecată acoperită de muşchiul ars de 
soare ce acoperea marginea betonată. 

Trupul se dezechilibră. Întinse brusc brațele 
spre cerul potopit de lumină. 

– Costel, nuuuu! slobozi ea îndelung prevăzând 
catastrofa. 

Strigătul ei se înfipse în  văzduh, ajungând ca o 
săgeată pe chipul copilului cuprins de spaimă. 
Acesta căzu în apă în secunda următoare, în vreme 
ce femeia  ţâşni ca împinsă de un resort invizibil, 
rostogolindu-se pe trepte. Zgomotul apei 
despicată brusc de corpul în cădere, căpătase 
proporţii nebănuite în văzduhul moleşit de 
căldură.  Înnebunită, femeia se ridică pe coate şi 
genunchi, târându-se spre bazinul  dinlăuntrul 
căruia continua să răzbată până la ea zgomotul 
unei învolburări ciudate. Deodată un scâncet ca un 
horcăit, răzbătu în spaţiul înconjurător. Disperată, 
femeia se ridică  inconştient, aruncându-se 
orbeşte înainte. Capul părea să se fi desprins de 
trup, cu ochii   ieşiţi din orbite. Saltul se sfârşi 
brusc în faţa peretelui de beton ce mărginea 
bazinul. Trupul se izbi cu zgomot înfundat, în 
vreme ce mâinile se agitau, încercând s-apuce 
betonul. Din interiorul bazinului, capul copilului se 
ivi acoperit de ierburi şi de un rânjet diabolic. 

– Ai văzut că ai putut, ai văzut…? spuse el de 
câteva ori ridicându-se din apă. 

În faţa lui, mâinile mamei se mişcau spasmodic, 
apoi mişcarea lor încetă brusc. Nedumerit, băiatul 
se ridică pe marginea havuzului, cu apa şiroind pe 
trupul încins de efort. Femeia gemea încetişor, cu 
faţa îngropată-n pământ. O mână se oprise în 
creştetul capului, în vreme ce picioarele se mişcau  
inconştient, încercând să-mpingă trupul spre 
înainte. Cealaltă mână zăcea neputincioasă pe 
verticala împrejmuirii betonate. 

– Mamă, ce ai? zise băiatul sărind peste inelul 
de beton. 

Ea nu-i răspunse. Geamătul îi devenise tot mai 
rar, tot mai slab, iar mişcările trupului tot mai 
lente. 

– Mamă, ai reuşit, ai  reuşit! îngăimă  el 
buimăcit în faţa trupului din ce în ce mai nemişcat. 

Ea nu-i răspunse. Gemetele încetaseră iar 
nemişcarea se instală  peste trupul în agonie. 

–  Mamă, ai reuşit! continuă să repete copilul 
îndreptându-şi cu teamă braţele spre trupul 
nemişcat. 

Apoi  glasul lui amuţi. Cu mâinile ude şi trupul 
tremurând, Costel îşi trase mama de  umăr. Corpul 
i se întoarse încet. Avea gura larg deschisă. Din 
colţul buzelor i se prelingea un fir de sânge  gros, 
întunecat. Ochii  sticloşi îi înţepeniseră pentru 
totdeauna iar fruntea strivită părea să-şi fi adunat  
o adâncă şi tristă mirare. 

Copilul amorţit începu mai întâi să scâncească,  
apoi să izbucnească în hohote prelungi de plâns 
întretăiat de vorbe fără sens. 

– Am vrut să te mişti. Iartă-mă.  Am vrut să te 
joci cu mine. Am vrut să fii ca mine. Iartă-mă….. 
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GRAZIA FINOCCHIARO s'a născut la Messina și locuiește în Florența din 1968, unde începe un 
parteneriat cultural cu scriitorii Vivaldo Pili și Armando Alessandra care o îndeamnă să'și continue 
drumul poetic. Era în 1967 când a simțit nevoia să se exprime în poezie. 

Face parte din mai multe asociații culturale florentine și non-florentine, printre care: 
„Camerata dei Poeti” (unde ocupă funcția de director executiv), Societatea „Casa di Dante”, Centrul 

Cultural „Modigliani”; „Carta e Penna” din Torino; „Dino Campana” din Lastra a Signa (FI). A obținut 
calificări excelente în Concursuri Literare. Este membru al juriului premiilor literare. Colaborează cu 
revista Italia Arte din Torino, în calitate de redactor pentru provincia Florența. 

În 2010 a publicat prima sa lucrare, colecția poetică Cristale de cuvinte (Editura de hârtie și stilou). În 
2015 a publicat colecția poetică Oltre i Silenzi (Edițiile Del Poggio). 

Poemul său a fost revizuit de L. Bronzi, A. Balsamo, S. Ranzi, L. Domenighini, M. Minacci, G. Folco, P. 
Lucarini, A. Giglio, F. Castellani, G. Prignano, L. Peritore , N. Pardini. 

La invitație și-a prezentat poemul însoțit de muzicieni Sergio Paglicci și Viviana Apicella în „Seara de 
muzică și poezie”. 

În decembrie 2013 a fost invitată alături de scriitoarea Anna Balsamo de către președintele Cinzia 
Bagnoli al „G. D Annunzio ”la seara salutărilor de prezentare” D Annunzio - O privire din 2000 ”. În 
decembrie 2015 la Florența a fost invitată la evenimentul „Italy Poetry calls Europe” curatoriat de Lia 
Bronzi, unde și-a prezentat una dintre poeziile sale în limba siciliană, împreună cu alta tradusă în limba 
română de Geo Vasile. 

Este prezentă în antologii poetice, printre cele mai recente: literatura italiană-Poeți și povestitori italieni 
2015 (cu zece versuri, editat de L. Bronzi și A. Manuali); Dipthycha 2 (antologie în diptice poetice pentru 
două voci - unde este prezentă cu două versuri - concepută și editată de E. Marcuccio). 

Scrierile, poeziile, haiku-urile, aforismele și poveștile sale sunt prezente pe web pe diverse site-uri și pe 
blogul personal „Nonsolorime” (www. graziafinocchiaro.blogspot.it). Este prezentă și pe Youtube, cu 
propriul canal - www.youtube.com/user/graziellaf4146. 

Prezentare și traducere de Liviu PENDEFUNDA 

 

  

 

http://www.youtube.com/user/graziellaf4146
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Il filo sottile 
del tempo 

 
Dedicata all’Amico e Gentiluomo Liviu 

per il suo 70° compleanno 
 

 
 

Il filo sottile del tempo 
impercettibile agli occhi 

s’insinua nella mente 
da ostacoli invincibile 

trattengo in pugno 
il fiato sfiatato 
perché mi sia 

come eco ritorno, 
moltiplicatore degli attimi. 

Vezzeggio l’avanzare 
del tempo, perché mi sia lieve 

il dilatare delle rughe, 
perché possa avvertire 

dolcemente 
il declinare del giorno 

e mi sia concesso 
l’auspicio 

che su floridi prati 
ancora possa volteggiare 
la mia vita, con l’impeto 

della giovinezza nell’anima. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Firul subțire 
al timpului 
 

 
Firul subțire al timpului 

imperceptibil pentru ochi 
se strecoară în minte 

din obstacole invincibile, 
îl strâng în mână 

fără suflare 
precum 

ca un ecou mă întorc, 
multiplicator de momente. 

Răsfăț progresul 
de timp, ca lumină să'mi fie 

îndreptarea ridurilor, 
ca să pot avertiza 

blând 
sdiminuarea zilei 

și să'mi fie acordată 
speranta 

că pe pajişti înfloritoare 
încă se mai poate învârti 

viata mea, cu imbold 
de tinerețe în suflet. 
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Attesa di 
pace  
 
 
Tempo di tormento 
ruota il cosmo  
tra sconsolanti eventi. 
Popoli nudi  
scavavano miseria, 
infanti a mangiar terra, 
guerra che esplode  
tra vuote pupille  
tra smembrate coscienze. 
 
Tirano cannoni 
senza confine senza pietà, 
è tutto oscurità  
anche di fronte al sole. 
 
Non ha benda  
l'occhio del cielo, 
s’inginocchia a implorare 
siano fermati gli spari, 
ad ogni tocco del tempo 
è attesa di pace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Așteptarea 
păcii 
 
 
Vreme de chin 
rotește cosmosul 
între deprimante evenimente. 
Popoarele dezbrăcate 
au săpat în mizerie, 
bebelușii să mănânce pământ, 
războiul explodând 
între elevii goliții 
între dezmembrate conştiinţe. 
 
Cu tunurile trag 
fără frontieră fără milă, 
și totu'i întuneric 
chiar și în fața soarelui. 
 
Nimeni nu pune-un bandou 
pe ochiul cerului, 
îngenunchind să cerșească 
oprirea tirurilor, 
la fiecare atingere de timp 
așteptând pacea. 
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Dormivan le 
stelle 
 
Dormivan le stelle, 
il cielo taceva, 
di solitudine la luna 
folleggiava,  
non vedeva che la propria 
di luce, 
di tristezza era piena 
e fioco era il chiarore, 
non voleva neppure 
dormire, la luna, 
i sogni si sarebbero smarriti 
in una notte troppo scura. 
Scrutò la luna lontano laggiù 
dove un accenno brillava, 
era il destarsi delle stelle  
una ad una lentamente 
fino a divenire  
un luminoso coro, 
la luna esultò  
allagando di gioia 
quel cielo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stelele dorm 
 
Stelele dormeau, 
cerul tacea, 
luna singurătăţii 
s'a smintit, 
nevăzându'și decât 
propria lumină, 
de tristeţe plină 
și'n focu'i plăpând, 
nici nu voia 
să adoarmă, luna, 
visele'i s'ar pierde 
într'o noapte prea întunecată. 
Privește luna de departe acolo 
unde a sclipit un indiciu, 
o trezire a stelelor 
încet una câte una  
până ce devină 
un cor luminos, 
bucurând luna 
inundând de bucurie 
acel cer. 
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Il sole per te 
- donna 
 
 
 
Son giorni lontani 
quelli che bucarono  
la tua pelle,  
hanno schiumato  
di tormento 
le tue lacrime,  
tu panno steso all'ombra, 
urlo fermo in gola, 
dinanzi a te la nebbia 
a farti apparire solo fumo 
 
- dannato lui! - 
 
Alzati  
senza indugiare 
graffierò con te  
la barriera eretta 
dalla sua incoscienza,  
guarda le mie mani  
straripanti di vigore  
per te 
possa ora e per sempre 
caldeggiare il sole. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Soarele 
pentru tine - 
femeie 
 
Sunt zile departe 
pe care le-a străpuns 
pielea ta, 
înspumându-se 
în calvarul 
lacrimilor tale, 
devenind la umbră o cârpă atârnată, 
urlând din răsputeri 
în fața ceței 
pentru a te face să pari doar fum 
 
- al naibii! - 
 
Scoală-te 
fără întârziere 
cu tine mă voi zgâria  
cu bariera ridicată 
în inconștiența sa, 
uită-te la mâinile mele 
revărsând vigoare 
pentru tine 
poate acum și pentru totdeauna 
militează pentru soare. 
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Piccola 
gemma 
 
 
Ti nascondi dietro stracci  
di luna, piccola gemma  
sfiorita dal tempo, 
quando riappari  
spandi profumo come fiore  
che s'apre gioioso 
al cielo d'azzurro infinito, 
le labbra schiudi in dolce sorriso 
ma ciò che mi offri è solo silenzio. 
Come sei bella  
nel tuo color di luna... 
vorrei trattenerti  
tra unghia e pelle. 
Mi sostieni col tuo fulgore 
dissipando il mio turbamento, 
nessuno potrà mai  
snudarmi di te. 
Sulle ali dell'aria  
scivola la tua essenza, 
rivivo il tempo  
levigato dal tuo respiro. 
 

 

 
 
 
Mică 
bijuterie 
 
 
Te ascunzi după zdrențele 
 lunii, mică bijuterie 
ofilită de timp, 
când reapari 
răspândești parfum ca o floare 
care cu bucurie se deschide 
spre cerul albastru infinit, 
buzele tale într'un zâmbet dulce se 
desprind 
dar ceea ce îmi oferi este doar tăcere. 
Ești atât de frumoasă 
în culoarea lunii tale... 
Aș vrea să te rețin 
între unghie și piele. 
Cu strălucirea ta mă susții 
disipându'mi tulburarea, 
nimeni nu va mai reuși 
să mă cunoască ca tine. 
Pe aripile aerului 
esenta ta alunecă, 
iar eu retrăiesc timpul 
netezit de respirația ta. 
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La mia 
anima 
 
Da uno spiraglio 
ho contemplato timorosa 
prima di varcare soglia, 
volevo scrutare nell’intimo mio 
 
di fronte a me piccola anima 
fragile, sguarnita, 
fiore dai petali in ombra 
solitaria in fredda conchiglia 
 
su di lei la mia carezza 
ha ordito sollievo.  
 
Ho teso la mano all’anima mia 
l’ho adornata  
con barlume di stelle 
ho confermato scudo  
battendo ciglia, più tenace  
ho ravvisato la mia anima 
 
l’ho accostata al palpito 
bisbigliando limpidezza di cielo, 
la custodirò col mio respiro 
per non smarrirsi 
tra deserti e maree. 

 
 
 
 

Sufletul meu 
 
Dintr'o crăpătură 
m'am gândit cu frică 
înainte pragul de a'l trece, 
doream să scrutez adâncurile mele 
 
în fața micului meu suflet 
fragil, nepăzit, 
floare cu umbrite petale 
însingurată'n cochilia rece 
 
sub mângâierea mea  
creându'i ușurare. 
 
Mi'am întins mâna spre suflet 
l-am împodobit 
cu-a stelelor licărire  
confirmându'mi ocrotirea 
mai puternic sclipind, 
mi'l recunoșteam. 
 
L-am apropiat de bătaile inimii 
șoptind a cerului limpezime, 
pe care cu respirația o voi păstra  
pentru a nu se pierde 
între deşerturi şi mare. 
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George GOLDHAMMER   

 

 

In drum spre  
"CETĂȚILE  
PONORULUI " 
 

etatile Ponorului este doar unul din 
minunatele creatii ale naturi din munti 
Bihorului. 

Trebuie sa asculti muzica naturi,cintecul 
greierilor,cintecul pasarilor,fosnetul 
frunzelor.Totul se imprima pe banda memoriei ce 
trebuie bine pastrata. 

Nu doresc sa fac reclama turistica si chiar 
daca as face as pune conditii de comportament 
celor care intra in templul naturi. 

As dori sa revad pe "mesterul pietrar" de linga 
comuna PIETROASA pe care l-am intilnit in drum 
spre CETATILE PONORULUI si care lucre la o 

exploatare de piatra de "granit",dela acest OM am 
invatat ce inseamna experienta ajutat de o logica 
buna.Linga el am vazut cu coada rotunda subtire si 
lunga ce se parea o combinatie nepotrivita,la 
intrbarile mele am primit raspunsuri ca dela un 
professor experimentat: 

1 dece are coada lunga si subtire ? sa aibe 
momentul de lovire puternic.Este lunga si 
diametru mic sa amoritizeze socul la miini. 

2 Dece este rotunda ? sa se roteasca mai usor 
in mina cu partea mai grea a ciocanului ca lovitura 
sa aibe efectul dorit. 

Fiind multumit de raspunsuri am dat o mina 
calda urindui cele bune unui OM care merita toata 
aprecierea. 

Apropiinduma de comuna Pitroasa pe 
margine paduri o femeie pazea vacile la pascut,si 
cum a inceput o ploicica de vara femeia si-a pus pe 
cap o " umbrela" sarpelui cum este numita in 
popor.Prima impresie ce mi-a facut aceasta femeie 
fara exagerare ca ploaia a ajutat sa rasara floarea 
numit OM,ne poluat si ne infectat de multe rele ale 
"modernismului". 

Cum am o deosebita placer sa stau de vorba 
cu oameni zisi SIMPLI o intreb de nume si o 
chiama " Savata " de ani nu intreb ne avind nici o 
valoare.Cind am spus ca doresc sai fac o 
fotografie,un instinct ascuns de femeie s-a trezit si 
m-a rugat sa astept sasi traga mineca sa se vada ca 
are CEAS. 

Bine inteles am avut o discutie lunga si 
placuta ne dind importanta ploi.Am ramas 
gindinduma la relativitate FERICIRI,de cite rele 
este ferita aceasta femeie:stres-drog-teroare-
depresie……. 

Fotografia promisa i-am expedit-o dar am 
adus cu mine amintiri minunate care depuse in " 
BANCA MEA DE AMINTURI" fac imposibilul sad au 
timpul inapoi si sa devin mai tinar ca in acei ani. 

C  
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Virginia PARASCHIV 
 

 

 

 

 

La spartul 
nunții 
 

omnul Gheorghe a murit fericit, de 

bătrânețe. A murit luminat, cu popă și   
cu lumânare.  De-a dreapta și de-a 

stânga patului de finală chibzuință, erau așezate, 

ordonat, șterse de praf, volumele sale de poezii, 
multe la număr. Domnul Gheorghe era poetul 
municipal cel mai titrat, liceu și facultate, ranguri 

politice locale cu indemnizații în formă continuată. 
Diplome și premii de recunoștință municipală, 

urma să   fie denumit post mortem,   cetățean de 
onoare al orașului pe care l-a slăvit. Cenaclul 
literar  finaliza meticulos epitaful versificat, 

confrații literari verificau cadența și ritmul 
nemuririi de pe monumentul funerar: ”Aici se 

odihnește/ Și se nemurește/ Poetul Gheorghe cel 
vestit/ Ce versuri mari a făurit.”   Un monument 
spectaculos, din beton armat, cu chipul poetului 

înconjurat de chipurile colegilor consiliului local, 
ce votaseră în unanimitate o sumă impresionantă 

pentru cinstirea funerară. Numele poeților erau 
gravate fără chip. La baza monumentului o cruce 
aurie, din metal vopsit. Preparativele 

monumentale fuseseră planificate din timp, în 
așteptarea răbdătoare a suspinului final. Acum 

poetul Gheorghe poposea pe năsălie, un cor de 
preoți intona imnuri înălțătoare . Distinsa mulțime 
nu plângea cu zgomot ,   se ștergea la ochi cu 

batista brodată pusă cu bold la piept, de niște 
doamne venerabile repartizate  pentru serviciul 

de ceremonii. Căldura făcea să curgă transpirația 
la domni, iar la doamne  rimelul de la ochi. Noroc 
cu șervețelele umede demachiante, doamnele 

pierdeau din farmecul cochetăriei ,  dar câștigau în 
austeritate. Domnii se ștergeau discret cu 

mânecile de la costum.  Cântările bisericești au 

durat   vreme îndelungată, pentru ca viii să aibă 

timp să-și ia adio de la mort. În cele din urmă, 
clopotele au început să dăngănească, iar mortul a 
fost scos și pus în  duba  funerară. O anumită 

confuzie și busculadă, pentru mulțimea de 
enoriași grăbiți să iasă la aer liber și să se așeze în 
primele rânduri din alai, în urma popilor 

călăuzitori. Credincioșii se grăbeau să  ridice  
veștmântul preoțesc și să-l pupe cu smerenie și cu 

credință. Popi erau destui să le ridici sutana, mai 
greu era să stai în reculegere și nemișcare când 
popa   făcea  stânga-mprejur cu  dexteritate 

îndelung exersată, și apuca să te trosnească pe 
creștet cu sfânta cruce  contondentă. Domnul 

Gheorghe, răposat și pus în  dricul oficial 
omologat, imun la zbaterile celor vii, se lăsa dus pe 
drumul fără întoarcere.  Alaiul pietonal se  

întocmea   într-o respectuoasă lentoare .   

Dintr-odată se auzi suind spre cer, muzica de mort 
de la fanfara municipală.  Bărbații au  scăpat din 

mâini  țigara din dotare, s-au așezat laolaltă cu 
femeile.  În avangarda cortegiului, se instaurase   

credinciosul purtător de cruce. Urma coliva și 
vinul. Ei aici, cortegiul domnului Gheorghe frânge 
tradiția arhaică și poartă insemne novatoare, 

izvorâte din imaginarul poetic. Poeții municipali 
au venit cu o idee sclipitoare; pe suporturi de 

aluminiu,  acoperite de pluș de culoare purpurie, 
fiecare poet ducea spre cimitir, în semn de omagiu 
suprem, câte o carte de poezii, cu autograful 

personal. Ca să-și facă și ei curaj, poeții purtau în 
buzunarele de la pantaloni un recipient minuscul 

de tărie, mă rog, să-i zicem cuviincios apă de 
prune sfințită. Poeții nevoiași se puteau adăpa  și 

D 
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cu vinul pentru înmormântare,  strecurat de 
camarazii antemergători.   Poezie și alcool  pentru 

îmbălsămarea regretului la marea  despărțire. Un 
cortegiu cu o bibliotecă itinerantă, inițiator și 

coordonatorul de proiect , custodele bibliotecii  
ostenite. Îl cunoșteam prea bine pe acesta, 
fusesem într-o audiență cu un volum de proză în 

dar pentru bibliotecă.  Întrevederea a fost scurtă și 
lămuritoare. Ochi de vultur, așa i se spunea 

marelui erudit și evaluator al literaturii 
municipale, s-a uitat într-o doară pe cărticica mea 
de povestiri. A găsit 3 litere sărite , și asta la prima 

vedere. Concluzia: a acceptat cu milostenie să 
trimită cartea la un raft destinat literelor 

zgubilitice. Și asta a fost tot.  

Să revenim la mortul nostru, ilustru și 
purtător de glorie antumă. 

 Convoiul îndoliat a dat de două ori  ocol de 

jur   împrejurul patrulaterului cu bisericile surori 
rivale.  Trotuarele erau arhipline de cetățeni care 
se înghesuiau să fie văzuți părtași la întristata 

reuniune comunitară.   Dă-i cu Doamne miluiește, 
dă-i cu Veșnica pomenire  în aromă de țuică și de 

tămâie, urma a treia și ultima  rută ocolitoare,  
înainte de îmbarcarea în automobilele 
strălucitoare, pentru drumul final către 

îngropăciunea din cimitir. Edilul comunitar 
dăduse ordine precise și clare de ridicarea peste 

noapte a maidanezilor. În pragul bisericii, așteptau 
parcate , cu semnul de doliu la oglinzile 
retrovizoare,   vehiculele transportoare patru ori 

patru, pentru demnitari. Poeții se îmbarcaseră 
într-un autocar . Clopotele , dang, au dat pornirea 

jeluitoare, pe bulevard, în linie dreaptă. Cântăreții 
de la fanfară, au trecut de la pas la galop, pe patine 
cu rotile. Preoții precedau procesiunea, în 

limuzine silențioase. Crucea , vinul și coliva, 
plecaseră demult, cu dricul.  După nici câteva sute 

de metri, zbang, cortegiul se oprește brusc. Preoții 
s-au trezit brusc din somnolență când au văzut ce 
au văzut.    S-a încins adrenalina în ei când au 

înțeles că le stătea în cale un alai de nuntă. Tot 
motorizat , și alaiul ce se arăta din contrasens. 

Muzica de nuntă se auzea ca la nebuni din 
mașinile cu funde și floricele artizanale. Cuvioșii 
popi, răcnind afurisenia de oportunitate, au 

descins din limuzine și au luat-o la sănătoasa , la 
dreapta, pe o străduță liberă și silențioasă. În 
goana lor nebună după mort, transferau vizualului 

niște blugi cu petice și cu rupturi, ultimul răcnet al  
modei elevilor de la seminar, de cum scăpau din 

chingile orelor de clasă. Și sfinții cuvioși se 
integrau din mers noii civilizații subterane 
consumiste. Blugi mulați, cu rupturile și 

sfâșieturilor de rigoare. Deocamdată era 
momentul cinetic cu orientare către cimitir, 

pentru mortul cu metafore înflorate și cu neamuri 
foarte înstărite. Nu punem la socoteală văduva cu 

pălărie neagră, cu boruri de catifea  și voalul  de 
mătase fină,  transparentă. Numai că a fost ceasul 
rău al zilei, niște maidanezi isterici scăpați de 

furcile hingherilor, au țâșnit venind de prin 
cotloanele adormirii post prandiale, cu lătrături 

fioroase și cu balele turbării specifice agorafobiei 
canine. Popii au făcut o piruetă salvatoare și s-au 
întors la adăpostul 4 ori 4.  

Zădărnicia zădărniciilor, limuzinele grase și 

somptuoase, înaintaseră spre lumea mundană a 
nuntașilor hedoniști. Șoferii automobilelor 

mortuare dădeau noroc  cu nașii și cumetrii din 
dotarea alaiului domnesc. Se cunoșteau cu părinții 
mirilor, vehiculele negre fuseseră asediate de 

doamnele leșinăcioase, acestea se stropeau cu apă 
de trandafiri sau de lavandă pe obraji,  apoi își 

desfășau și-și înfășau bebelușii agresivi și 
indecenți, care, zice-se, purtau noroc miresei. O 
mireasă cu coroniță de sânziană, cu o rochie 

dantelată cu fir argintiu, o rochie cu falduri bogate, 
ca să nu se vadă graba senzualității premaritale. 

Noroc cu mirele, băiat de caracter, a luat-o de 

nevastă în extremă urgență, după ce a deliberat cu 
socrii cât și cum să fie lada și contul de zestre. 

Erau prea tineri ca să nu greșească și să nu se 
iubească în avans de nuntă, așa a fost de când 
lumea și pământul. Pe noi însă nu ne interesează 

viața intimă a mirilor, nici negocierea cu scandal: 
fata venea cu speranța unui prunc sănătos, 

ecografia era corectă, nu mințea, băiatul , o tânără 
speranță în arta cântării populare, un tânăr 
frumos și duios cu mama soacră. Ne aflăm așadar 

în locul geometric al unor trame narative, mortul 
cu mortul, viii cu viii. Lăutarii lălăiau ”ia-ți mireasă 

ziua bună, de la casă de la mumă”. Plângeau 
nuntașii că   oare cum de se făcuse întâlnirea 
amară a despărțirii, și prin moarte, de la viață, și 

prin nuntă, de la casa părintească. Cum o dădeai, 
tot rău era, și o tristețe păguboasă amenința darul 

de nuntă la orizont, dar și prezența la un parastas 
îndestulător. Oamenii de acțiune, din cele două 
tabere antagoniste, s-au sucit  ce s-au sucit și au 

dat-o la pace unii cu alții. Nașii de cununie au dat 
tonul împăcăciunii. Au dat ferme porunci la 
starostele de nuntă să facă ce să facă și să aducă la  

adălmașul stradal platourile cu  friptură până nu 
se sleiește, sarmalele din portbagajul unei 

camionete, pâine, țuică vin și gogonelele murate, 
toate din belșug, niște fețe de masă întinse pe 
mijlocul străzii. Alaiul funebru a pus la bătaie niște 
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farfurii și tacâmuri de unică folosință, colacii 
proaspeți și o găleată de colivă, săltată din 

camioneta cu gheață. Să fim cinstiți și să nu uităm 
a trece în revistă și băuturile, precum urmează: 

coniacul, lichiorul  și vinul alb din partea nunții, 
țuica și vinul negru pentru parastas din partea 
cerniților prea întristați. Desertul nu se pune la 

socoteală, oricum tortul miresei era turtit, iar 
pișcoturile de la proviziile alaiului funebru, puțeau 

a vin, se vărsase o găleată de vin peste ele, de unde 
și tocmeala lexicală de ”vin vărsat”.  

 A fost o pace pe pământ, nuntașii și enoriașii 
alaiului pentru mort, au dat câte o înghițitură din 

băuturi, pentru mort au zis în șoaptă” Dumnezeu 
să-l ierte” ceilalți, la fel de cuviincioși și de timizi, 

au dat-o pe ”hai noroc”. O doamnă corpolentă, 
plină de viață și de sănătate, a venit cu o idee 
fericită. A pus și celor inhibați de la mort, câte o 

fundă de nuntași. Uite așa, doliul s-a înfrățit cu 
nunta, lăutarii atâta au așteptat, au dat tonul 

muzicii de petrecere. Patinatorii s-au dat de partea 
lăutarilor,s-au integrat pe ritm de vals. De jur 
împrejurul fanfarei dinamice și vii, s-a întins o 

horă mare, creștinii de la mort și de la nuntă, au 
ridicat praful de pe asfalt cu forța pașilor de dans. 

Pardon, domnițele și-au cam înfundat tocurile în 
asfalt. Și-au pus în loc papucii care nu se prea 
vedeau , rochiile erau cu poale lungi. O  hărmălaie 

cu ritm și arome dionisiace, prea smeriții preoți ai 
bisericilor rivale, au asistat cu mare  îngândurare 

la înfrățirea spontană a oamenilor ,  până și 
groparii rămăseseră cu munca neplătită. O babă 
singuratică stătea la buza gropii cu o găină strânsă 

sub ilic, grijulie să nu cotcodăcească. Ar fi dat-o 
peste groapă, dar n-avea cui. În cele din urmă un 

gropar a înșfăcat-o cu mare supărare. Mortul era 
la locul lui, la doi metri sub pământ, Cântarea de 
aleluia a zis-o dascălul de la biserica din cimitir. 

Era caniculă și mortul  trebuia îngropat ca să nu se 
transforme în strigoi. Băbuța a plecat bodogănind, 

nicio fărâmă de colac și de colivă nu primise de la 
nimeni, a rămas și cu găina neplătită. Mortul 
solitar zăcea acum sub cruce, laolaltă cu semenii 

lui plecați din lumea profană și înălțați cu sufletul 
spre cele sfinte. Cărțile de căpătâi  nu l-au însoțit.   

Dincoace, în vacarmul și confuzia stradală, se 

amestecaseră creștinii laolaltă, erau sătui și beți 
criță.  La spartul nunții nimeni nu a dăruit decât cu 
un anemic ” să rămâneți sănătoși”. Cucoanele , cu 

rochiile lor de seară stropite cu uleiul de la  
sarmale și cu vin, își  căutau în zadar consoarta, 

cine știe pe unde zăcea reprezentarea masculină a 
familiei ieșite din istoria recentă, cu urlete de dor 
și jale, după  viața de fecior   pe veci pierdută. 

Preoții nu s-au ales nici măcar cu mărunțiș, dar 
dacă așa a vrut Cel de sus, s-au resemnat și s-au 

pupat unii pe alții și s-au retras mai la răcoare în 
bisericile lor prea mănoase și prea cinstite. Cutia 

milei fusese luată de săracii discriminați, popii s-
au resemnat , în fine și cu asta. Mai vine și altă zi, 
cu nuntă și cu înmormântare, ei să fie sănătoși. 

Colegii din cenaclul poetului defunct, s-au pus pe 
declamat și pe bârfe magistrale despre  confratele 

lor răposat. Au luat la citit cuvânt cu cuvânt din 
versurile celui se credea cel mai Ales poet 
municipal. Aiurea, s-au pus ei de acord, decedatul 

fusese un măgar și un impostor: versuri șchioape, 
fără conținut. Ranchiuna i-a ținut treji și vii până 

în zori, când au luat-o pe trei cărări spre casa lor, 
în speranța că nevasta își face milă și-i mai 
primește. Nucleul de boemi, s-a așezat cuminți pe 

băncuțele din parc, așteptând ora de deschiderii a 
bodegii Poema. Locul îmbinării armonizate între 

moarte și viața în desfășurare, a fost stropit cu 
furtunul și măturat. 

 Doi tineri, ea părea înfășurată în rochie de 
mireasă, el cu papion și  pantofi negri cu scârț, 

moțăiau în gară, așteptând un tren. Ea plângea pe 
umărul lui. El îi spunea că ia drumul băjeniei prin 

străini, ca să câștige de-ale gurii. Era foarte 
supărat că nu s-a ales cu nimic de la nuntă. Nuntă 
fără dar, nu e nuntă, zicea el sfătos.  Și apoi nici nu 

era sigur de paternitate. Timpul e un sfetnic bun, 
pentru amândoi. El în autoexil de purificare, ea, 

desigur să nu mai ceară nuntă fără banii de dar în 
avans. A venit un tren și dus a fost. Fata plânsă și 
însingurată, a mers de-a lungul bulevardului spre 

centru, apoi a făcut un mic ocol, pe o străduță , pe 
sub teii romantici de seculară pomenire. Niște 

colibe de carton , pare-se, locuite, făceau o notă 
discordantă în planul de urbanism promovat de 
edilul loial comunității. 

…Ne oprim aici , citând o știre de presă despre 
o fată părăsită de mirele ei, abuzată apoi, probabil, 
de niște tineri fără căpătâi .  

Fata a scăpat cu viață, au găsit-o polițiștii cu 

un boț de om înfășurat în rochia-i de mireasă. O 
rochie însângerată.  

Giulgiu de mireasă  pentru fătul mort… 

 
●
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Cătălin RĂDULESCU 
 
 
 
 
 
 

Ploaia de 
primăvară 
    
         
 

coal’, Petrică! Scoală!..., cu glas stins, îşi 
zgudui uşor camaradul. 
           - Ce-i?..., oftă celălalt. - Aaa, s-o 

făcut dimineaţă!...  
            Se ridică anevoie în caspul oaselor.  
           - Cred că o murit Mihu... 
           Celălalt lăsă brusc ochii spre cel de-al treilea 
camarad, inert. Îl palpă: era mort. 
           - Aseară se simţea doar rău. De aia nu a făcut 
nici de santinelă în noaptea asta. Da’ cât ai fost 
santinelă schimb doi, n-ai văzut nimic? Să mă fi 
sculat... 
           - Nici măcar un geamăt... i-aş fi dat batăr 
puţină apă... dar nimic... să ştii că nici eu nu mă 
simt prea bine, îmi vine aşa, o greaţă... 
           Câteva secunde, cei doi soldaţi se priviră în 
tăcere. 
           - De la ciupercile pe care le-am mâncat ieri 
dup’-amiază cred că ni se trage... 
           - Păi şi eu am mâncat şi nu mi-e rău... 
           - Da, da’ tu ai mâncat din ’celea culese de 
lângă celălalt pâlc de copaci... 
           - Păi, erau aidoma celor pe care le-aţi fript 
voi... 
           - E, uite c-ale noastre or fi fost otrăvite..., 
spuse băiatul, respirând din ce în ce mai greu. 
           Se târî câţiva paşi mai încolo, încercând să 
verse; nu reuşi. 
            - Să nu mişcaţi!, se auzi o voce energică de 
lângă stânca aflată ceva mai sus, pe povârniş. 
            Cu gest nesigur, Petre încercă să ducă mâna 
spre carabină. 
          - Las-o!... Las-o, măi băiete, a doua oară nu-ţi 
mai spun!..., zise  tunător tipul masiv, cu faţă de 

zimbru, ridicând spre ei pistolul-automat ce-l 
ţinuse până atunci în bandulieră. 
            Gâfâind ca după un efort deosebit, copilul 
pe post de soldat se lăsă să cadă într-o parte, pe 
un cot. Închise ochii resemnat. 
            - Ioanaşcu, Tincu – luaţi linia de ochire!, zise 
celălalt către însoţitori. – Mă duc la ei. Dacă mişcă 
cum nu trebuie, trageţi!, mai zise acela, care părea 
să fie căpetenia. 
           Angrenând după el din solul moale şi plin de 
pietricele, partizanul ajunse lângă ei. 
            - Ce faceţi aici? 
            - Am fost trimişi în patrulă... ne-am rătăcit... 
de vreo două zile... 
            - Dar cu el ce este? Se simte rău? 
            - E mort... 
           După ce îşi scoase cuşma, omul se lăsă uşor 
pe vine. 
           - De câteva ceasuri bune... 
           - De la nişte ciuperci ni s-o tras... ale lor, s-au 
dovedit a fi otrăvite..., indică pe celălalt ostaş, care 
respira din ce în ce mai greu, dând semne că în 
curând va începe să aiureze. 
           - Păi voi nu ştiaţi că ciupercile care încântă 
ochiul nu trebuie mâncate? Alea-s otrăvitoare!..., 
zise, atingând fruntea celui suferind. – Arde ca un 
tăciune!... 
            - Erau toate la fel... doar că eu am avut 
noroc... 
            Discret, partizanul făcu un semn către 
tovarăşii săi să înceteze a-i mai ţinti. După care 
încercă să dea apă celui suferind care, în delirul 
său, nu mai era conştient. Oferi burduful celuilalt, 
nu înainte de a încropi o prişniţă abundent udată 
pe care o aplică pe fruntea bolnavului. 

S 
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            - Din pricina lipsurilor, oameni culeg prea 
multe ciuperci şi atunci astea s-au adaptat. – Îl 
îngropăm în pâlcul de copaci de acolo, fără tumul, 
fără cruce. – Săpăm trei oameni, unul face de pază. 
Repede, să ajungem la sălaş, poate îl salvăm pe 
ăstălalt. Lopeţile, şi cele şase cartuşiere... aşa...  – 
Cum te cheamă? 
           - Apopii Petre. 
           - Hai, Petre!  - Ioanşcu, faci de pază. Noi trei, 
la săpat! Hai!... 
           După ce terminară, partizanul împrăştie cât 
mai risipit solul jilav rămas de prisos. Apoi, 
laolaltă cu ceilalţi, rostiră o scurtă rugăciune, atât 
cât îşi aminteau din Stâlpi. Puseră câteva 
vreascuri şi frunze dezordonat, spre a integra 
firesc mormântul în restul peisajului. Ceilalţi doi 
încropiseră meşteşugit o targă din crăci legate cu 
curmeie. 
          - Tincu, vei căra o bucată de drum cu Ionaşcu 
targa. După care te voi schimba eu. Cel care nu 
cară asigura ariegarda, avangarda cât şi flancurile, 
mai spuse în timp ce-l lega pe soldat la ochi. – Îmi 
pare rău că trebuie să-ţi fac asta, dar dacă ai vedea 
drumul către sălaşul nostru nu   ţi-ar mai râmâne 
decât să rămâi la noi, să te iau prizonier sau să te 
împuşc, mai zise, aruncând cele şase cartuşiere cu 
muniţie în sacul cu merinde. 
            - Sărmanul copil..., aruncă o privire spre 
mormântul foarte bine camuflat. – Nici barem o 
cruce nu-i putem pune la căpătâi... Dumnezeu să-l 
odihnească!... 
           - Dumnezeu să-l odihnească..., murmurară şi 
ceilalţi. 
 

          ●  
 

           În interiorul sălaşului, două şeminee 
improvizate cu belşug de vreascuri lângă ele 
aigurau căldura plăcută, ce ostoia răcoarea 
primăverii montane aflate la jumătate. Pe patul cel 
mai confortabil şedea cel suferind, a cărui aiurare 
parcă se mai domolise; şi temperatura mai 
scăzuse, ceea ce nu făcuse să scadă exigenţa celor 
doi felceri care se pare reuşiseră a-i salva viaţa. 
            - Varsă!, îl răsuciră cei doi spre marginea 
patului, unde se afla un lighean cu o circumferinţă 
generoasă. De data asta bolnavul, al cărui omuşor 
fusese mângâiat cu pensula, păru că doreşte a-i 
asculta instant, căci reuşi să umple cu o 
expectorare puternică şi abundentă recipientul 
până la sfert. 
            - Asta e bine..., suspină cel mai în vârstă, cu 
tâmplele complet albite. Dă porcăria afară din el, 
privi la pasta semi-lichidă şi verzulie. – Încă de 
două ori aşa – şi este salvat, mai zise ducând 
ligheanul afară din sălaş, revenind după un timp 
nu chiar scurt, dar cu recipientul curat şi opărit. 
După care obligară bolnavul să-şi clătească gura în 
lighean iar mai apoi să bea un strop dintr-o zeamă 

de plante care se dovedise utilă, căci cel suferind 
încetă cu desăvârşire să mai aiureze, bătăile inimii 
revenind aproape de normal, ca şi temperatura 
care scăzuse tot până aproape de normalitate. Ba 
chiar deschise ochii, iar buzele prinseră să 
tremure părând că ar dori să îngaime ceva. 
           - Zi-i!, spuse unul din cei doi, care observase 
frământarea bolnavului. – Îţi trebuie ceva? Niţică 
apă?..., mai zise omul, apucând de toartă cana de 
pământ. 
            Bolnavul făcu semnul negativ din cap, dar 
buzele continuau să i se frământe. Atunci, omul 
apropie şi mai mult urechea de buzele celui întins 
în pat. 
            - Mulţumesc frumos..., se distinse în cele din 
urmă şoapta. 
           - Tu să fii sănătos, se ridică celălalt în capul 
oaselor. Bine că ai scăpat. Încă două-trei zile şi o 
să fii pe picioare, ca nou. În sfârşit, ai să poţi chiar 
şi să ne capturezi, glumi. Dar până atunci, uite colo 
pregătim o supă uşoară, doar din legume, un pic 
de untdelemn, cu mult pătrunjel şi găluşti – ca la 
mama-acasă! Mâncăm uşor o zi-două, până se 
calmează căptuşeala stomacului rănită de otrava 
aia nenorocită! – Ia zi-i, îţi mai aminteşti ce s-a 
întâmplat? 
           Un timp, buzele bolnavului se mişcară fără a 
se auzi ceva. 
           - Da... ciupercile..., răzbi în cele din urmă. 
           - E perfect, dacă-ţi aminteşti! Înseamnă că 
toxina nu a afectat creierul!... Ai să te restabileşti 
complet! 
           Cel de lângă căpătâiul bolnavului purcese să 
umple străchinile cu supa îmbietor mirositoare. 
Reajuns lângă patul celui în convalescenţă, începu 
să îi dea acestuia să mănânce, fără grabă, luând în 
lingură porţii mici. 
            Un timp, cu toţii mâncară în tăcere, 
savurând cu sorbituri energice supa gustoasă. 
Afară se înnoptase de mult. După ce se fixară 
primul schimb de santinele în posturi, ceilalţi 
merseră la culcare. 
            Cei doi, rămăseseră singuri la masă. Un 
timp, partizanul fumă absent, ca şi cum soldatul 
de partea cealaltă a mesei nici nu ar fi existat. 
           - Petre, tu şi camaradul tău sunteţi într-o 
situaţie foarte grea, glăsui el într-un târziu, 
expirând două fuioare de fum dens pe nări. Chiar 
dacă v-am conduce într-un loc de unde v-aţi putea 
descurca singuri, este prea târziu să vă 
reîntoarceţi; după atâtea zile, v-au dat dezertori. 
Aveţi două soluţii – ori vă întoarceţi – şi nu vreau 
să-mi imaginez ce vă aşteaptă, ori rămâneţi cu noi. 
           - Rămânem cu voi!, spuse băiatul cu 
însufleţire. Sunt sigur că şi Culiţă e de acord! 
Acum am văzut ce fel de oameni sunteţi! Nici pe 
departe cum vă descriu ei, nişte ghiavoli, puşi 
numai pe ucis şi jefuit!... Acum am văzut de partea 
cui e dreptate! Tătâne-meu nu s-a opus când acum 
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zece ani ne-or luat pământul la colectiv, a ţinut în 
el, ca să nu ne facă nouă rău dar până în 
primăvară o murit de inimă rea. Era, doar un ţânc, 
dar îmi amintesc ca de ziua de ieri... - Rămânem cu 
voi!... 
           - Nu vorbi niciodată în numele altuia, nu poţi 
să ştii cum gândeşte tovarăşul tău, indică cu 
privirea spre patul unde cel convalescent tuşi de 
câteva ori, întorcându-se pe partea cealaltă. – Aţi 
avut ghinion. Dacă vă ajutam atunci, pe loc, să vă 
reîntoarceţi, aveaţi o şansă. Nu sunteţi primii şi 
nici ultimii care s-or fi rătăcit căutându-ne – dar 
voi aţi lipsit prea mult. Să vă ajutăm să vă 
reîntoarceţi, înseamnă să vă ducem spre o soartă 
căreia preferabilă îi este moartea. Veţi fi bătuţi şi 
torturaţi până veţi spune tot. Nu aveţi cum să 
rezistaţi. Şi, după asemenea mărturisiri care 
oricum nu-i vor duce la noi – vă aşteaptă 
pedeapsa capitală. Familiile voastre vor avea de 
suferit. Oricum, vor avea de suferit – se grăbi 
omul să sublinieze – sacrificiul de a vă întoarce nu 
le va uşura situaţia! 
            - Atunci mai bine rămânem la voi! Ce mai 
avem de pierdut?... 
           Celălalt reflectă câteva clipe în tăcere. 
           - Totul! Soarta noastră este pecetluită, 
Petre... – Dacă am fi ştiut acum paisprezece ani că 
vom fi cedaţi în zona comunistă conform unor 
înţelegeri şi procente scrise pe un şerveţel, la 
Yalta, în 1945 – nu ne-am fi înhămat la ce ne-am 
înhămat. Sacrificiul a fost inutil, Aliaţii nu au 
intenţionat sau nu au putut să ne elibereze de 
plaga roşie care ne-a cuprins, poate erau epuizaţi 
de război, poate au fost alte interese la mijloc – în 
tot cazul – pentru cel puţin câţiva zeci de ani de 
acum încolo soarta Europei de Est e pecetluită. 
            Absent, partizanul îşi aprinse o nouă ţigară. 
Fumă un timp în tăcere, apoi lăsă lujerul de tutun 
pe marginea farfuriei de lut. 
            - Dacă am fi aflat la timp despre cele 
petrecute la Yalta am fi trecut demult graniţa, 
spuse cu o uşoară tresărire, prividu-şi fix câteva 
clipe interlocutorul, ca şi cum ceva l-ar fi inspirat. 
Nu ne-am fi distrus ultimii ani de tinereţe matură, 
hălăduind pe coclaurile astea pe care le stăpânim 
laolaltă cu jivinele pădurii şi muntelui. 
            Omul continuă să fumeze un timp fără să 
spună o vorbă. 
            - Vai de voi şi de camarazii voştri militari în 
termen. Cu excepţia lichelelor – care sunt din ce în 
ce mai multe – şi a unei părţi dintre gradaţi, restul 
sunteţi foarte necăjiţi. De câte ori nu am evitat 
lupta atunci când nu a fost necesar, fiindcă nu ne 
observaseră!... În faţa noastră aveam nişte copii, 
unii cu trese pe umeri, îi vedeam cât de speriaţi, 
cu priviri hăituite, cătau în jurul lor, ce rost avea 
să ne facem păcat, cu ei vii sau morţi – partida 
este oricum pierdută!... 

          Privind în podea, omul continuă o vreme să 
fumeze tăcut. 
           - Sunteţi prost instruiţi, nu cunoaşteţi nici 
măcar noţiunile elementare ale instrucţiei de 
infanterie – oricând vă pot fi rupte flancurile, 
deficitar echipaţi – nu este firesc să n-aveţi în port, 
măcar la o grupă, hartă şi busolă; acum vreo patru 
ani, la  cincisprezece-douăzeci de kilometri de aici, 
la poalele versantului pe care suntem, două 
plutoane au construit nişte barăci în care mai apoi 
s-au cantonat; nici măcar nu ne-au mirosit, ce să 
ne găsească spre a ne anihila. Domnea o 
dezordine desăvârşită în acea tabără, nu dădeau 
prea mare atenţie serviciului de gardă, ocupând 
posturile capricios, fără să ia în serios ce au de 
făcut, aveau doar doi subofiţeri foarte tineri şi 
aceia - şi cel mult două busole şi hărţi la şaizeci de 
oameni, pe care le foloseau fără nicio noimă, fiind 
limpede că habar n-au să umble cu ele. Ar fi fost 
un fleac să-i lichidăm pe toţi, dar ar fi fost şi o 
crimă inutilă, fără valoare militară. Am avut tot 
timpul cât i-am supravegheat impresia că suntem 
în preajma unei tabere şcolare, cu elevi de liceu în 
ultimul an. Deşi nici inteligenţa nu le prea dădea 
bonetele jos din cap. Gradul de inteligenţă nu prea 
pare să fie un criteriu pentru superiorii voştri 
când fac recrutările – tu pari o excepţie, nu ştiu 
cum de te-au recrutat. Probabil nici nu trebuie să 
fiţi prea inteligenţi, pentru a executa fără să 
crâcniţi orice ordin, oricât de criminal, oricât de 
absurd. –  Într-o noapte de primăvară, când se 
pregătea de o furtună caracteristică anotimpului, 
un soldat de la marginea râpei, tot jucându-se cu 
arma, a tras accidental un glonţ în ţărână, nu 
departe de piciorul său. A avut prezenţa de spirit 
să o dreagă spre a-şi ascunde stângăcia 
deschizând un foc devastator spre tufişurile din 
stânga lui, nu înainte de a răcni din adâncul 
bojocilor un energic stop parola. Imediat şi 
celelalte santinele au deschis focul, tot automat, 
spre creasta de munte unde se vedeau primele 
fulgere însoţite de tunete, fiindcă – nu-i aşa – de 
acolo păreau să fie atacaţi. Curând, aproape toţi 
soldaţii au făcut acelaşi lucru – şi erau mulţi – 
consumându-şi inutil muniţia, cu o frenezie 
demnă de cea mai desăvârşită iresponsabilitate. 
Au tras mult, ceva peste zece-cincisprezece mii de 
cartuşe, în direcţia opusă unde ne aflam noi, iar la 
sfârşit au aruncat două grenade defensive spre 
tufişurile iniţial oropsite, namailăsând nimic din 
ele. S-au retras în barăci cu toate cele trei 
mitraliere de companie de abia după ce au fost 
făcuţi ciuciulete de ploaia violentă, iar un copac a 
fost lovit de trăsnet la câţiva zeci de metri de 
tabăra care nu avea nici cea mai elementară 
protecţie contra fulgerelor. 
            Omul zdrobi ţigara în farfurioara de lut. 
            - Aveau staţie radio, dar în cursul misiunii 
au folosit-o la fel de eficient precum cele două 
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busole şi hărţi din dotare. Reuşiseră să anunţe 
totuşi operativ că sunt atacaţi, ceea ce a prilejuit 
deplasarea masivă şi inutilă a trupelor şi tehnicii 
de luptă în garnizoanele din jur, care nu erau puse 
nicicum în primejdie. Până la urmă au fost găsiţi 
de câţiva ofiţeri care i-au căutat, aflându-i în 
zdrenţe, fără provizii, aproape fără muniţii, bând 
apă din băltoace. I-au strâns de acolo în ghionturi 
şi sudălmi, îndoi-m-aş însă ca măcar după aceea 
să-i fi instruit cum trebuie şi echipat 
corespunzător. Dovada că tot prost instruiţi şi 
echipaţi sunteţi voi doi – indică spre dânsul şi 
spre pat, unde convalescentul se răsuci iarăşi, 
tuşind de câteva ori scurt. 
            Sprijinindu-se cu palma dreaptă de masă, 
căpetenia grupei de partizani se ridică şi începu să 
se plimbe prin încăpere. De afară se auzi un vaiet 
ca de pasăre de noapte, urmat la intervale un prea 
depărtate de alte triluri ca de pasăre, câte două, 
trei sau patru, indicând numărul postului unde se 
afla santinela. Era semnul că totul este în regulă 
iar tabăra poate să-şi urmeze netulburată odihna 
de noapte. Partizanul întredeschise uşa, dorind 
parcă să admire printre crăcile copacilor timid 
înfrunziţi crugul senin al nopţii. 
            - Frumoasă vreme. Totuşi, miroase a ploaie. 
Aproape sigur va ploua zilele următoare, închise 
la loc uşa sălaşului.  
            Se apropie de masă, aşezându-se la loc pe 
scaun. 
            - O să vă trecem graniţa. Avem ceva relaţii şi 
acolo. Nu e foarte aproape frontiera, dar avem un 
loc aproape sigur pe unde veţi trece – nu sunteţi 
primii. Comuniştii de aici sunt certaţi cu 
conducerea titoistă de la Belgrad, şi, chiar de veţi 
fi capturaţi, nu vă vor da înapoi. Aşa cum vă vom 
instrui noi, aveţi însă toate şansele să ajungeţi în 
Italia neobservaţi, dar veţi urma cu punct şi 
virgulă etapele şi intinerariul pe care vi le vom 
indica. Este singura voastră şansă, va fi greu, dar 
nu aveţi încotro. Din Occident vă veţi putea chema 
familiile care să fii sigur, deja suferă persecuţii. 
Voi sunteţi singura lor speranţă de salvare, de 
aceea să faceţi aşa cum vă vom învăţa noi. Cam în 
trei zile, camaradul tău va fi întremat. După patru 
zile de instructaj, putem pleca. Deci, peste o 
săptămână. Este singura voastră şansă. Singura! Şi 
acum – hai să mergem la odihnă. Peste câteva 
ceasuri vin zorile. 
            - Stai, cine e? Parola! 
           Partizanul duse reflex mâna la tocul 
pistolului. Dar cele două mormăituri monotone 
care dovedeau rostirea atât a parolei cât şi 
răspunsului, îl lămuriră că nu există niciun 
pericol. Se auzi un ciocănit uşor, apoi uşa se 
deschise prudent. 
            - Bună seara, zise omul intrat în încăpere ce, 
cu degetul pe trăgaciul pistolului-automat pe care-

l ţinea în bandulieră, privea curios la soldatul 
îmbrăcat în uniforma statului,.  
            - E-n regulă, Neacşule, am să-ţi explic. De ce 
ai întârziat atât? 
            - Am ocolit mai multe patrule. Par să caute 
ceva. 
            - Şi n-or să găsească. Sunt la loc sigur, indică 
pe cei doi. – Bine ar fi fost să soseşti peste o 
săptămână, căci la voi vor ajunge atunci, în drum 
spre graniţă. O să-nţelegi de ce. În fine. Bine că ai 
venit, mă-grijorasem. Mâine îl trimit pe Pătraşcu 
ştafetă mai departe. Ţi-o fi foame, hai să îmbuci 
ceva repede, după care la somn, peste nu mult 
timp se crapă de ziuă. 
             

●  
 

            - Petrică, eu rămân!, spuse molcom cel care 
întremat fiind complet acum, era pe picioare. 
            - Bine, Culiţă... e hotărârea ta. 
            Cei doi foşti trupeţi se îmbrăţişară de rămas 
bun. 
            Comandantul grupei de luptători rosti către 
unul dintre cei doi însoţitori: 
            - Damian, pentru doi kilometri, până vă 
depărtaţi, îi vei lega la ochi! Împreună cu Suciu şi 
Tănase, veţi fi cu ochii pe el!  
            - Vei merge totdeuna în faţa oamenilor mei!, 
se adresă celui care alături de însoţitori se 
pregătea de plecare. – Arma o vei avea tot timpul 
la spate, asigurată şi fără cartuş pe ţeavă. Nu 
umbli la port-hart fără să ţi se spună decât după 
ce vei rămâne singur. Nu faci mişcări bruşte, nu 
încerci din niciun motiv să dispari din raza vizuală 
a însoţitorilor. Bagă de seamă, încălcarea acestor 
instrucţiuni te poate costa viaţa. – Ai înţeles? 
           - Am înţeles..., zise celălalt. 
           În locul hainelor cazone căpătase nişte haine 
cenuşii, de târgoveţ nu foarte înstărit. Primise cu 
împrumut, în locul carabinei din dotare, un pistol-
mitralieră şi un sac de merinde plin cu sectoarele 
de rezervă.    Într-un alt sac de merinde, avea cinci 
grenade, precum harta şi busola cu care fusese 
instruit să se orienteze. De asemenea, i se 
completase instrucţia de infanterie, fiind 
familiarizat cu mai multe modele de armament 
uşor, cu care acum trăgea mai mult decât 
satisfăcător. Totul într-un poligon bine amenajat 
şi camuflat. Însoţitorii lui erau echipaţi la fel. 
            - Damian, eşti comandantul grupei. Să fiţi cu 
ochii-n patru. Nu contaţi exagerat pe stângăcia 
inamicului, care a cam început să se califice la 
locul de muncă. 
            - Am înţeles, comandante. Vom fi foarte 
atenţi, ca de obicei. 
            - În cel mult cinci zile ar trebui să fiţi înapoi. 
Drum bun, camarazi!... 
            Damian zâmbi din colţul gurii: 
            - Ai salutat ca un gardist!... 
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            - N-avem noi treabă cu aşa ceva! Camarazi 
sunt şi luptătorii care împart aceeaşi soartă, aşa 
cum suntem noi. - Leagă-l la ochi! Să urmaţi 
întocmai instrucţiunile! 
            Spre a nu se împiedica, primele sute de 
metri, care erau în povârniş, le parcurse ţinut de 
braţe de doi dintre cei trei însoţitori. La un 
moment, simţi că au dat de drum mai neted, dar 
un timp, merse mai departe încadrat. La un 
moment dat simţi că îi este desfăcută pânza şi 
privirile îi sunt libere. 
            - Gata... nu mai este nevoie de asta. Mergi 
slobod înainte şi, din când în când mai schimbăm 
câte o parolă, că doar suntem oameni. Dar să fii şi 
tu foarte atent, să putem evita la timp vreun 
necaz!... 

            ●  
 

            Erau de douăzeci şi patru de ore la drum şi 
nu se întâmplase nimic notabil. Noaptea el fusese 
cel favorizat, dormind-o întreagă, el nefăcând de 
planton. Era cel mai odihnit. – „ – Eşti un 
semiprizonier de lux!”, glumise unul dintre 
însoţitori. Nu fusese tocmai cald, dar nici confortul 
unui foc nu şi-l permiseseră. Fusese mai prudent. 
Acum, treptat, o căldură plăcută dar cam umedă 
învăluise firea verde. Păşeau atent, fără grabă, 
privind cu luare aminte în jur. Un iepure îi depăşi 
cu un zvâcnet de săgeată oprindu-se la câţiva zeci 
de metri de dânşii brusc, ca pentru a amuşina 
aerul cu năsucul tremurând în vânt. La un 
moment dat, desluşiră zgomotul unei crengi 
trosnite undeva, la alţi câţiva zeci de metri, în 
stânga. 
            - Culcat!, şuieră Petre, care era avangarda. – 
Spre tufe înainte-târş-marş!... 
            Ajunseseră la adăpostul oportun la timp. 
Din direcţia de unde se auzise trosnetul, se 
distingea acum o siluetă. Era precis un bracornier 
care, cu puşca-i cu două ţevi ridicată, călca cu 
luare-aminte, spre a nu mai trosni vreo cracă 
uscată. Brusc, duse puşca la ochi şi trase. 
Animăluţul descrise o spirală în aer şi, după ce se 
zbătu frenetic câteva clipe, încremeni. Nările 
continuară câteva secunde să se mai zbată 
spasmodic, după care rămaseră imobile. Omul se 
apropia acum fără grabă, cu faţa numai zâmbet. 
Aruncă vânatul în desagă, cumpănindu-şi mai apoi 
traista şi arma pe umeri: 
            - He, he, he, ce mulţumită o să fie lehuza de 
nevastă-mea – he, he, he... 
            Se uită câteva clipe în jur, nu prea atent şi se 
aşternu la drum: 
           - Hai, urechilă, că avem ceva de mers. Pân’ la 
chindii însă las’ că ajungem!... 
            Omul se îndepărtase şi, după ce se mai auzi 
o dată interjecţia în triplet şi o tuse scurtă, liniştea 
redeveni deplină. 
 

 
 
             Vremea devenise şi mai plăcută în timpul 
mesei de prânz. O pudră fină de apă continua să 
primenească aerul, precum o ceaţă subţire 
străpunsă pe alocuri de razele soarelui ce răzbea 
în răstimpuri printre coroanele copacilor. Soarele 
începuse să se desprindă de zenit, lunecând încet 
spre apus. 
            - Am trecut de crucea zilei. Mâine, cam pe la 
vremea asta, ar trebui să ajungem la fraţii noştri, 
mai zise Suciu, încuviinţat în tăcere de ceilalţi doi. 
          Din spate, printre coroanele pomilor acum 
mai rare, se închegau câteva scame de nori. 
Ajunseseră parcă la o margine de pădure, unde 
începea parcă imediat alta, secţionată fiind de o 
uliţă şerpuită şi largă, destul de bine bătătorită, 
care era mărginită pe alocuri de şanturi pentru 
apa pluvială nu tocmai bine întreţinute. 
          - Nu departe de aici trebuie să fie Horogea, 
zise Tănase. 
            Era o aşezare renumită nu numai pentru 
hărnicia sătenilor, cât şi pentru livezile întinse ale 
căror fructe aveau un parfum cum poate numai în 
Eden ai fi găsit. 
          - Cântă gaia, zise deodată Damian, oprindu-
se la rându-i, spre a se odihni cu întregul grup. – 
Ăsta-i semn de ploaie, ar fi fost mai bine să 
înceapă ploaia de abia după... 
            Cu ochii rotunjiţi de spaimă, duse mâinile la 
gât, începând imediat să scuipe sânge. Pocnetul ca 
de damigeană spartă din cealaltă secţiune de 
pădure fusese scurt. Scărmănând cu ochi sticloşi 
ţărâna, omul încremeni. 
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           - Apopii, pui de căţea turbată, dezertor 
blestemat, ai să spui şi laptele pe care l-ai supt de 
la..., se auzi vocea ca din infern a ofiţerului. Era 
Zencea, căpitanul, renumit pentru cruzimea sa. Se 
apropia cu cele două grupe de soldaţi fără grabă, 
cei douăzeci de oameni călcând cu o anumită 
solemnitate ce avea să le marcheze importanta 
captură. 
            - Anafura mă-tii de bandit!..., urlă Petre, 
neştiind când a scos arma de la spate, a 
dezasigurat-o încărcând rapid şi, ţintind la fel de 
repede, trase. 
          Ofiţerul privi câteva clipe fix în faţa sa şi, 
după ce netezi neîncrezător de câteva ori orificiul 
apărut în frunte, se prăbuşi tăcut pe spate, 
aproape la nouăzeci de grade. Cei douăzeci de 
oameni în frunte cu caporalul lor se opriră din 
mersul apăsat şi marţial, privind stupefiaţi la 
adversarii lor şi la mort. Transa aceea îi costă 
scump: focul ucigător izbucnit dinspre luptători le 
scoase aproape instantaneu şapte oameni din 
luptă. Ceilalţi se culcară la pământ, părând a nu 
mai putea însă să înlăture handicapul de început, 
neavând parcă timp să-şi încarce armele, să 
repereze duşmanul, spre a-i răspunde pe măsură. 
Unul dintre soldaţi păru să se dezmeticească, şi 
scoase o grenadă căreia îi trase cuiul. Era cam 
departe ca să aibă succes, dar merita să încerce, 
măcar să obţină o perdea de fum care să-i separe 
temporar de inamic; dar lovit în coastele din 
dreapta, militarul se răsuci ca o coloană în torsadă 
şi scăpă proiectilul din mână. Explozia teribilă 
terciui alţi trei oameni, un al patrulea prinzând să 
se târască înapoi, urlând-şi disperarea în ultimile 
clipe de agonie. Doi trupeţi care intraţi în panică 
abandonaseră armele spre a-şi căuta salvarea în 
pădure se prăbuşiră, unul lovit în gambă, celălalt 
lunecând cu mâinile pe trunchiul gros după care 
ar fi vrut să se ascundă. 
            - Grenade aţi vrut, grenade o să aveţi!..., 
şuieră fostul trupeţ care, după ce privi în ochii 
sticloşi ai lui Damian, cumpănindu-şi sacul de 
merinde, începu un târâş-marş spre inamic. 
            - Ia seama, Petrică, e primejdios!, strigă 
Tănase din urmă. 
            Întoarse privirea spre însoţitori. Suciu era şi 
el mort. 
            - Acoperă-mă!..., scrâşni hotărât. 
            Tănase ochi cu atenţie taluzul de pământ 
după care câţiva militari se adăpostiseră, trăgând 
din ce în ce mai precis spre ei. Apăsă pe trăgaci şi 
mătură în evantai creasta de sol: trei dintre 
soldaţi rămăseseră nemişcaţi, un al patrulea 
încercă să se retragă spre pădure urlând de 
durere, cu faţa îngropată în mâini. Apoi, Tănase 
atinse  cu fruntea solul: glonţul îl lovise drept în 
inimă. În acel moment, fostul trupeţ ajuns 
suficient de aproape aruncă ogiva semănătoare de 

moarte, care nimeri exact în şanţul taluzului, cu o 
precizie de care probabil n-ar fi fost în stare în 
poligon; apoi mai aruncă una, încă una – şi încă 
una... se făcu linişte... 
            Prin ceaţa fumului care începea să se 
împrăştie, îl zări pe fostul său şef, caporalul 
Boreca, sprijinit de un copac, privindu-l cu ochii 
scoşi din orbite. Era o bestie la fel de mare ca şi 
căpitanul Zencea. Scoase încet ultima grenadă şi-i 
trase cuiul. Soldatul de lângă gradat, cu mâna pe 
omoplatul perforat, îl privea la rându-i îngrozit. Se 
apropie încet de cei doi. 
           - Petrică, începu caporalul, pune cuiul la loc... 
îţi promit că o să vedem... o să mai discutăm... o să 
mai analizăm... 
            - Ce să mai analizăm, mă?... Cum o să mă 
puneţi pe băţ, ca pe căprioară, şi o să mă bateţi 
până am să mor, cum a fost cu amărâtul ăla de 
politic în tranzit prin arestul nostru? Nici măcar o 
cană cu apă nu i-aţi dat, cum să nu dai, mă, o cană 
cu apă, unui muribund, când îţi cere cu 
disperare?... 
            - Pune cuiul înapoi, Petrică..., zise celălalt 
stins. Îţi promit că... 
            - Ce să promiţi, mă?... – Era fain când băteai 
oameni fără apărare în arest de trebuia să şterg 
un ceas sângele de pe vopseaua păreţilor, când îi 
puneai în plină vară, cu opt mantale pe ei şi masca 
pe figură să bage culcaturi!... – Ăla care a murit că 
i-a crăpat inima, l-au băgat la „stop cardiac”. 
Normal, că doar nu erau să-l bage la indigestie!... 
            - Ăsta a fost serviciu’!..., şopti celălalt abia 
auzit. 
            - Serviciu’, ai?!... – Să omori oameni de care 
habar n-aveai ce au făcut, sau cine sunt!... – Ia să 
mai ai tu serviciu şi la cazane, la Scaraoţchi – cu 
tine mor de gât, numai să te văd acolo!... – Cu 
amărâtu’ de lângă tine n-am nimic, şi de ăsta ţi-ai 
bătut joc, că ziceai că e pocăit, sărmanu’, făcea 
noaptea rugăciuni în somn şi pipi-n pat, de spaima 
vieţii pe care o avea ziua, mai zise, indicându-l pe 
soldatul care privea alb de spaimă. 
          Cu răget de panteră, gradatul sări spre el, dar 
se opri în pumnul greu, care-i dislocă bărbia. Cu 
sete îi despică ţeasta cu metalul grenadei ai cărei 
solzi de fier imitau un con de brad. Apoi aruncă 
jos ogiva, a cărei brăţară ajunse la capătul cursei. 
           Puietul stejar de la câţiva metri fu spulberat 
în mii de aşchii. Aiurând de febră, cel lovit în 
gambă se apropie râzând tâmp de locul 
sinistrului, ridicând mai apoi ochii spre cerul de 
unde ploaia violentă de primăvară însoţită de 
tunete şi fulgere acoperi locul de băltoace, 
transformând după câteva minute uliţa ce tăia în 
două pădurea într-un mic râu.  
 

●
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Felie de timp 
MALTO 

 

 
ând eram copii, laptele venea acasă pe 
patru picioare, încet, legănat, în sunet de 
tălănci și mugete molcome, ademenit de 

fumul vreascurilor arzând sub vetre improvizate 
în curți, pe care, ceaune cu apă călduță așteptau 
ugere pline, gata să aline ziua și truda și foamea. 
Într-un abur dulceag de spumă albă, asfințitul 
făcea să scadă odată cu lumina, și zgomotele din 
gospodării, și glasurile. Luna și câinii își împărțeau 
noaptea într-o înțelegere rostuită în alte vremuri. 

Acum, laptele vine dimineața devreme pe 
patru roți, printre blocuri, pufnind, scrâșnind din 
ambreiajul îndărătnic și din mofturile 
schimbătorului de viteze. Sticle și borcane 
zdrăngăne furioase în navete de sârmă. Azi, la ora 
patru, totul se petrece conform programului. Doar 
cutia de viteze e mai încâpățânată ca oricând. 
Scrâșnește metal pe metal, o dată, de două ori, de 
mai multe ori, până mă trezesc de-a binelea. 
Șoferul reușește până la urmă să pornească 
mașina, eu nu mai reușesc să adorm și, uite, la 
rând, în fața magazinului de la parter e doar o 
bătrânică. N-am fost încă niciodată a doua la rând. 
Așa că arunc pe mine în grabă un trening, pun 
două sticle de lapte într-o sacoșă, cobor un etaj și 
gata. Bate vântul rece, bătrânica dornică de 
discuții. Cu insomniile ei, cu pisica, cu copilul 
vecinei, cu nepoata… O trădez și urc să iau 
borcane goale pentru smântână și să pun ceva mai 
gros pe mine. Privesc acum navetele coborâte din 
mașină. Ce noroc pe mine că m-am trezit mai 
devreme! Azi au adus de toate. Și smântână și 
iaurt și sana și brânză Făgăraș și, mai ales, mult 
lapte. Mi-e frig, dar nu mai am curaj să urc să mă 
încălzesc puțin. Cei care vin în continuare să se 
așeze la coadă, aruncă alături sacoșele lăsate să 
țină locul celui temporar plecat. Nu stai aici, nu 
îngheți la fel, îți pierzi dreptul.  

Se face ora șase. Vine vânzătoarea și 
descuie magazinul. Urmează căratul navetelor 

înăuntru, cu ajutorul voluntar al cumpărătorilor 
mai mult sau mai puțin dornici de „gimnastică de 
înviorare”, mormăind acuze la adresa celor care 
stau cu mâinile în buzunare.  

Gata. Bătrânica ia ce-i trebuie şi pleacă. 
Urmez eu. Vânzătoarea mă priveşte ciudat. 
Stingherită cumva. Na cunoaştem de multă vreme, 
de când eu locuiesc aici, iar ea vinde produse 
alimentare într-un spaţiu de la parter, cam tot de 
atunci. 

_ Vai, aţi stat la rând, dar azi n-am lapte! 
– Cum nu? dar ăsta ce-i? Şi-i aşa de mult! 

Doar nu-i tot numai la raţie… 
– Nu, dar nu-i lapte. E Malto… 
Mi-am amintit că auzisem parcă, despre 

ceva cu acest nume. 
– Şi ce, nu-i bun? 
Nu-mi răspunde, dar priveşte la mine aşa 

de mirată, încât înţeleg că nu e cazul să iau mai 
mult decât o sticlă. 

– Luaţi şi smântână? 
– Da, sigur! 
– Vă mai dau două borcane peste raţie, dacă 

tot aţi stat… 
Deci Malto. Şi ce dacă? Îl pun la fiert.. E 

drept, nu miroase a lapte. Nici nu ştiu a ce 
miroase. Probabil a Malto. 

Sigur, asta o să fac. Îi pun fidea şi gata. 
Zahăr. Şi puţină vanilie, şi coajă de lămâie rasă. 
Degeaba. Tot Malto. Mai am o singură soluţie. Îl las 
să se „prindă” un pic de fundul cratițe. Acum da, 
miroase a afumat. E ceva mai bun. 

Pun „invenţia” în farfurii să se răcească. Mai 
tai patru felii de pâine, câte două de fiecare copil. 
Restul în punga de plastic, în frigider, să nu se 
usuce. Aşez alături pachetul de margarină (de 
câteva zile n-au adus unt), şi borcanul cu dulceaţă. 
Scol copiii. 

C 
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– V-am lăsat mâncare pe masă la bucătărie, 
spun, în timp ce mă îmbrac de serviciu. Aveţi grijă 
cu lecţiile. Nu pierdeţi timpul cu joaca…  

Amândoi băieţii învaţă după amiaza.. Îmi 
dau seama că repet fraze stereotipe, dar altceva 
nu-mi vine în minte. Ce-ar fi putut să facă? Să 
citească Jules Verne. Să joace Remi. Marocco. 
Scrabble. Să bată mingea pe lângă bloc. O mulţime 
de tentaţii. 

 
La serviciu, n-am linişte. Le-o fi plăcut 

fideaua, sau pleacă la şcoală mai mult flămânzi. 
Sun. Răspunde Mihai, deci sunt în casă. 

– Alo, aţi mâncat? V-a plăcut? 

– A, nu… am mâncat altceva. Mircea a făcut 
mămăligă şi am mâncat cu iaurt. 

– Care iaurt? 
– Din borcane! 
– Bine mamă, dar acolo era smântână…Sper 

că n-aţi mâncat-o pe toată… 
– Ei, mamă, cum să fie smântână? Ce, n-am 

văzut noi mai demult la bunica smântână? 
– Bine… Las receptorul şi mă gândesc. De ce 

n-or fi reparând ăştia maşinile cu care transportă 
marfă, le-o fi plăcând aşa, să se chinuie… 

●
 

 
Mara POPESCU VASILCA  
 

Bucuria de a fi mamă 
 
i iată că a venit și momentul mult așteptat în care Paula aștepta să vadă ce minune poate ea să facă. 
Să-și vadă copilul în brațe, nu știa dacă va fi fetiță sau băiețel. Știa doar că, în sala de așteptare, 

pentru a intra chiar în sala de nașteri, trebuia să stea calmă, și când avea dureri, să se gândească că se 
apropie momentul mult așteptat. Acolo, între dureri și pauzele dintre contracții, orice femeie, viitoare 
mamă, își amintește momentele în care a dat viață propriului copil. O ființă micuță care odată ajunsă în 

familie, va schima radical totul. 
Paula aproape că nu mai voia să se gândească la Claudiu, plecase într-o 
excursie în Deltă, deși cu o seară în urmă o dusese la spital. Se grăbise 

să-și facă geanta de voiaj pentru a doua zi, spunându-i că 
se întoarce peste o săptămână. Așa că era singură, într-un 
moment care ar fi trebuit să-i bucure pe amândoi, să fie 
aproape. Dar, cum avea biletul cumpărat mai demult, nu a 
vrut să renunțe la el. 

 Paula se întoarse pe o parte, simțea cum se apropie 
momentul. Un medic o ajută să meargă spre sala de 
nașteri, acolo unde se aud cele mai frumoase voci, unde 
mamele nu au să-și mai amintească de suferință atunci 
când au să-și vadă pruncii în brațe. Fiind în august 1962, 

condițiile erau diverse, adică erau șase paturi în care 
mamele trebuiau să nască, așa că se amestecau vaiete pe 

toate vocile, care mai încete, care mai puternice. Era o atmosferă 
care ar fi impresionat orice ființă umană. Sala durerilor, ale mamelor și ale lor, ale micuților care vedeau 
pentru prima oară lumina, și chipul drag al mamei. Ei care se întrebau cine sunt cei din jur și de ce le-au 
dat o palmă la fund, că doar nu făcuse nimic rău. Paula era cea mai tânără mamă din sala de nașteri, dar 
nu a născut ușor, a suferit. Când a văzut fetița în brațele ei, cu ochii albaștri, cu gura mică rotundă și cu 
obrăjorii rotunzi, a înțeles că trebuie să se bucure. A strâns-o la pieptul ei de mamă tânără și neștiutoare 
ce să facă cu o ființă atât de mică și delicată. Apoi au învățat-o cum să o alăpteze... 

Paula o sunase chiar din spital, pe mama ei care a venit în două ore. Apoi s-a dus în oraș și a cumpărat 
tot ce trebuie pentru a o scoate din spital. A dus-o acasă, după câteva zile a venit și Claudiu. Primul lucru 
pe care l-a făcut a fost să se ducă la bucătărie să mănânce ceva. Îi era foame de pe drum. Atunci mama 
soacră l-a certat, nu numai că o lăsase singură pe Paula, dar și dezinteresul față de copilul lui, lipsa de 
curiozitate. Atunci au înțeles că el nu are completă partea emotivă, dar mai ales bun simț... 

S 
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Antonella RADOGNA  
 

 

 
Născută la Matera, este licențiată atît în Limbi și Literaturi 
Străine cît și în Psihologie. Trăiește și lucrează la Matera, 
unde predă Limba engleză în cadrul Liceului clasic – 
artistic, „Duni”. A publicat traduceri în reviste americane și 
un studiu despre Edgar Morin la Editura Rubbettino. 
Poeziile sale au apărut în diferite antologii naționale și 
internaționale. Cu volumul A Margine (ed. Il Filo/Albatros - 
Roma, 2006) a cîștigat cea de-a patra ediție a Concursului 
Național de poezie „Isabella Morra” în 2009. Cel de-al 
doilea volum al său, Paesaggio Liquido, publicat de 
Fondazione Mario Luzi din Roma în 2013, a cîștigat în 2016 
Concursul internațional „Roberto Farina”, ediția XIV. Cea 
mai recentă publicație a sa, piesa de teatru Le stagioni 
dolcenere di Elsa (apărută la Editura La Mongolfiera, Cosenza 2016), este cîștigătoarea Premiului 
Internațional de Literatură și Cinema „Il Veliero”, Torre Melissa 2017. S-a format în mediul teatral, la 
Milano, în cadrul Teatrului Mic.  

Prezentare și traducere de Valeriu STANCU 

 

 

 

 

Sălaşul meu 
este la marginea unei prăpăstii  
a unui teren  
unde familiarul îngrijorează. 
Unde adevărul este schimbător, 
înşală 
şi tulbură gestul de fiecare zi. 
Am în faţă  
terifanta frumuseţe 
a unui cîmp metafizic, 
mamă străveche 
care nu are nevoie 
de nimic. 
 
Ca sfîşiere în inimă.  
 
Un vulcan de demult  
mă cheamă 
în profundele sale 
măruntaie 
pentru a le cunoaşte. 

 

Sălaşul meu 
 
 

 
 
 
 
 
 

Valurile oceanului  
se sparg 
mereu vii 
pe plaja pustie 
în aşteptarea mareelor. 
Totul se întîmplă ca un miraj  
care devine carne și sînge  
pentru a dori,  
minte şi corp pentru a asculta,  
rațiune și pasiune pentru a se 
armoniza. 

 

Se întâmplă 
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Naufragiez în arhipelagul tău. 
Legături aleatorii  
atemporale. 
Urzeli de căutări  
care abia se ating una de alta 
ca mîinile iubiţilor. 
Nu există nici o îndoială că  
misterul este să stai să des-vălui  
ce s-a stabilit:  
umbra va ilumina lumina.   

 

In-vizibilul 
 
 
 

Cum pot vorbi despre ochii tăi  
fără să par un cerşetor blestemat? 
Cerşesc noi cuvinte,  
cele din sîngele meu sunt  

neputincioase, 
ele nu reuşesc nici măcar să atingă 
lumina ta orbitoare. 
Viziunile inedite ale universului  
se fac prăpastie şi cer 
cînd mă cufund  
în privirea ta, 
şi secretele nespuse ale 
adevărurilor antice 
invadează chiar şi viitorul! 
Oceanele tale închid  
sens şi nonsens, 
eliberează armonia Misterului 
care mă face oarbă şi mută. 
Nemăsurată, puternică,  
amară şi aspră ...  
ca şi cum ar fi trebuit să plătesc la  

nesfîrşit 
pentru viaţa care nu eşti tu. 
 
Dar şi ochii mei 
sunt abisuri de nepătruns. 

 

      Despre ochii  
 

 
 

Sufletul răpit  
de gesturile pasiunii  
renunţă la pretenţii raţionale. 
Eul coincide cu sinele profund 
ţîşnesc lacrimi de nestăpînit. 
Lacrimi ca magma,  
substanţă primordială,  
distilat al adevărului tăinuit 
în colţurile cele mai ascunse 
ale minţii-inimii mele.  
Seruri preţioase ale sufletului,  
rarefiate picături de frică, 
vibraţii silenţioase ale muzicii 
pe care abia acum le recunosc. 
Voci livide  
care-mi vorbesc 
despre cratere arhaice  
ale unor mistere neexplorate. 

 

Magmă 
 
 

Nu se ştie cînd,  
dar într-o zi se întîmplă. 
Totul se prăbușește în mod   

neașteptat. 
Încurcătura de fire  
îndeseşte labirintul: 
Ariadna şi Teseu  
se pierd  
în fălcile Minotaurului. 
Eul  
se sparge 
în mii de fragmente 
fără aşteptări, 
fără cuvinte. 
Ca în lente  
după-amieze 
ţesute din nimic. 

 

Nimic 
tăi 
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Deci, exişti? 
Nu eşti iluzie-nălucire  
a minţii mele nebune. 
Exişti,  
nu eşti ecoul cuvintelor mele 
care mă amăgesc 
că ai fi un iubit fantomă 
vocea şi chipul unui delir 
care-mi denaturează faţa în oglindă? 
Nu eşti iubire di-sperată  
pe paginile sublime ale trecutului. 
În sfîrşit, te-am întîlnit  
în meandrele sufletului şi ale sîngelui, 
te-am adăpostit în mine, 
adevărat, pulsînd, 
imensă şi delicată inimă 
care-mi aparţine 
şi care face să-mi vibreze coardele 
sufletului  
de neînfrînată dorinţă. 
 

Exişti 
 

Imensa dacea* îngheţată din stepă  
evocă fierbințile iubiri pierdute. 
Loc ezoteric. 
Emoţii care pulsează  
în inima încă vie 
în mîinile unei santinele  
cu ochi de gheaţă 
la porţile ultimului bastion 
al vieţii 
din nemărginita întindere siberiană. 
 
 

Yuriatin 
 
 
___________________ 
* tip de locuință folosită drept  
casă de vacanță în Rusia 

Întîlniri-destin,  
o privire care cheamă, 
cuvinte ale unei cărţi 
care din întîmplare-destin 
îţi pătrund în suflet. 
O stradă pe care apuci 
la sfîrşitul unei zile 
din inspiraţie divină 
schimbă viaţa. 
Totul se transformă într-o clipă  
și duce 
pe partea opusă  
a drumului obişnuit. 
Unde nu mai eşti tu însuţi  
totuşi pregătit 
să nu mai fii  
atît de strîns legat 
de vocea ta 
mai profundă.  

 

Divină 
întâmplare 

 
 
 

După-amiază de august,  
amarnică furtună de nisip 
iar în furtună, 
nemişcaţi ca doi sori, 
ochii lui 
înfipţi în ai mei. 
Mă străpung,  
nu mă lasă să plec  
pînă cînd nu aud vocea lui 
vorbindu-mi ca dintr-un pustiu, 
indicîndu-mi oaza din sufletul meu 
neclară şi risipită. 
E o creatură a unei alte specii,  
un miracol ajuns pînă la mine 
pentru a-mi da o nouă naştere 
şi sevă proaspătă în vene. 

 

Dintr-un deşert
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Liliana POPA   
 
 
 
 
 
 
 

PPPaaauuulllaaa   CCCrrraaaiiiooovvveeeaaannnuuu   
 

 
norată să pot vorbi azi, 22.02.2022, la ora 
18,00 despre lucrările panotate pe 
simezele Galeriei ORIZONT din 

bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.23A. 
Centrul de greutate al expoziției ce se va 

deschide peste 7 ore la Galeria Orizont,, este 
FEMEIA, tema - nudul femeii, ce se transformă 
într-un vector al interogației și al miracolului 
propriei alcătuiri. NUDUL prezentat ca topos aici, 
ca idee, naște un sumum de întrebări 
interpretative. 

 
Numitorul comun este DESENUL. Precum în 

Renaștere, un artist care stăpînește desenul poate 
fi un bun pictor, sculptor. Paula Craioveanu trece, 
cu mare finețe de la clasicism la modernism și o 
face neîndoios de frumos . Vă veți convinge astă 
seară sau în următoarele săptamîni dacă veți 
ajunge la Galeria Orizont din bulevardul Nicolae 
Bălcescu, nr.23A. 

Artista își permite să treacă de la figurativ la 
nonfigurativ, abordarea prin care artista 
realizează tema propusă - mediul arhitectural și 
eternul feminin - denotă inteligență artistică și o 
mînă și o minte care stăpînesc desenul. 

Geometrizarea potretului nu deranjează, 
autoarea are o reală autoritate artistică.  

Starea de personalitate a artistei este deja 
clară, înclinația 

spre realism portretistic sau peisagistic 
traversînd variate registre de culoare și 
luminozitate cu mare rafinament. 

La Paula Craioveanu există un sincretism 
al artelor, pictura și arhitectura au multe puncte 
de întilnire, deci domeniile sînt congenere, 
înrudite.  

IN MEDIAS REX cum spunea Horațiu, în 
esență, sînt alterități rare, antonimii. Să ne 
amintim că Michelangelo și Rafael Sanzio au fost 
arhitecți șefi ai Romei. 

 
PAULA CRAIOVEANU - o artistă de care m-am 
îndrăgostit de la prima lucrare 

Am cunoscut-o pe Paula Craioveanu exact 
acum 3 ani, 21 februarie 2019 în Sala de PICTURĂ 
CONTEMPORANĂ a Castelului Cantacuzino din 
Bușteni, într-o expoziție intitulată “Expoziția celor 
110 pictorițe din România”. Am fost atrasă de un 
portret peste care cădea o lumină blîndă, bizară, 
ce parcă vroia să-l ascundă.... Fără să știu cine este 
autorul, îi împărtășeam domnului Puiu Peka 
impresia lăsată de redarea acelui portret din tușe 
puține, dar sigure, încercînd să înțeleg ce mă 
fascina. 

Cred și azi că prin concretețea și pregnanța 
plastică dar și prin darul coloristic al artistei 
compozițiile sale au...verbialitate. 

“Expoziția celor 110 pictorițe din România 
deschisă la Castelul Cantacuzino” din Bușteni a 
fost una fără precedent, lucrările multor 
colecționari de artă fiind expuse atunci. 

Iată ce scriam atunci: 
 
Atîtea minuni adunate într-un castel ! 
 
Dacă nu ați văzut “expoziția celor 110 

pictorițe din România” deschisă la Castelul 
Cantacuzino din Bușteni trebuie neapărat să 
mergeți pentru că lucrările reunite aici nu le veți 
mai întîlni în alte muzee sau alte expoziții. 

Și iată ce scriam atunci, la Bușteni: Paula 
Craioveanu este prezentă cu excepționale lucrări 
de grafică la castelul de la Bușteni. Două nuduri 

O 
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care trădează mîna precisă a arhitectului care a 
desenat primordial, pentru că Paula Craioveanu 
este și absolventă a Universității de Arhitectură 
Ion Mincu din București. Sînt desene transpuse în 
compoziții de o mare expresivitate. Unul dintre 
nuduri, amintește de corpul unei femei într-o 
ipostază pastorală, așezată pe o pajiște, c ce se 
sprijină în mîna dreaptă, mînă ce iese din spatele 
personajului și pare să curgă precum o apă. Există 
o fină armonie între poziție, ipostaza aleasă și 
mesajul pe care și -a propus să îl transmită.  

Darul ei coloristic vine din faptul că poate să 
construiască legături spirituale, albastrul pur și 
intens pe alocuri te atrage și întîrzii cu privirea și 
de fapt îl mîngîi cu privirea. Tonurile de turcoaz, 
galben - ocru viețuiesc într-o armonie bine 
studiată pînă la capăt. 

Celălat nud, un nud modernist pe care apar 
umbre și lumini, degete pe umăr, pe încheietura 
mîinii, pe gleznă, pe șold, îl lasă pe privitor să 
viseze, să își imagineze silueta silfidă, mîngîierile 
efemere, fragilitatea acelei femei.... 

Se simte fluxul trepidant, fascinant, emotiv al 
lucrărilor, verbialitatea sa plastică ce îl face pe 
spectatorul privitor să revină asupra fiecărei 
lucrări aproape. 

 

*** 
Miracolul feminității pare tema predilectă 

în expoziția ce se va deschide mîine, 22 
februarie 2022, la Galeria ORIZONT, femeia 
fremătând de senzorialitate, de sexualitate, 
are o ascunsă sensibilitate prodiguă, care se 
întrezărește, creativitate și forță și adunând 
laturile acestei alterităţi rezultă un univers 
fascinant.... 

Figurile feminine amintintesc persuasiv rolul 
preponderant al femeii în centrul societății de la 
începuturi și până astazi, etern miracol al 
fantasmei si sl dorinței.... 

Pictura ei aparent spontană se structurează 
pe o compoziție plastică riguroasă, chiar dacă 
privirea îți e atrasă mai întîi de jocul si lnia 
spontană, fluidă.  

Paula Craioveanu este arhitectă, absolventă a 
Universității de Arhitectură din București (2000) 
și Doctor în arte vizuale, a Universității de Arte 
București (2013). Membră a Ordinului Arhitecților 
din România, fililala București și a Uniunii 
Artiștilor Plastici din România.  

Paula Craioveanu: “Pictura mi-a schimbat 
viaţa” 

 
21 februarie 2022 
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The Mystery of the Void 
 
 

Waves of the huge noetic ocean 

they grimace overwhelmed by conceived spirals; 

uncertainties, doubts about a poetic harbor 

Sacrifice me into messianic missions 

to give of a supposedly prophetic spirit 

what an intellectual void they roam unfulfilled. 
 

And then mumbling a lump of clay 

which separates him in the baseness of the infinite 

I know I'm caught in the snare of the woven enemy 

from thoughts and sins through hell of those who came, 

brought as the last treasure, as the last kiss 

which a unicorn would give to the humble. 
 

But I ask in sacrilege and the mountains buried in the spirit 

I can't stop the light from violently burning a code 

misinterpreted by thousands of stars 

and obedient archangels, gods who can no longer 

to save the worlds in which I was born 

and in the darkness they were made wicked. 
 

Deep comfort in wide immortality 

it is the living worship of my Christian prophecy. 

I couldn't fly anymore, but it's not in my nature 

to leave the tired wings with which I leave alive 

trapped in a space, in time trapped in ignorance - 

creative movement in the mystery of divine thought. 

 

Liviu PENDEFUNDA 
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Antioh CANTEMIR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memento 
 
 
 
 

Cultura noastră începe cu Dimitrie Cantemir.  
Cea rusă cu fiul acestuia, Antioh Cantemir. 

 Constantin NOICA 
 
a 11 Aprilie 1744 a 
murit prințul poet 
Antioh Cantemir, fiul 

mezin al lui Dimitrie Cantemir și 
al doamnei Casandra, fiica lui 
Șerban Cantacuzino, primul 
clasic al literaturii ruse, scriitor 
iluminist şi diplomat rus, unul 
dintre iniţiatorii  clasicismului în 
literatura rusă; (născut pe 10 
septembrie 1709). Avea un nivel 
cultural înalt, cunoștea limbile: 
greacă, turcă, latină, italiană, 
rusă, franceză și engleză. A 
studiat la Sankt Petersburg, la 
Academia de Științe din Rusia 

(1726-1727) iar când se afla la 
Paris a intrat în legătură cu 
cărturari celebri cum ar fi 
Voltaire și fiind la Londra, a 
studiat operele lui Descartes, 
Newton, Leibniz și Maupertuis. 
El a fost ambasador al Rusiei la 
Londra (1732) și la Paris 
(1738); a fost numit consilier 
secret al împărătesei Ana, titlu 
care i se acordase odinioară 
tatălui său, Dimitrie, ca și 
consilier secret al lui Petru cel 
Mare. 

Pe lângă literatură, a militat 
pentru progresul științei și al 

culturii de pe pozițiile iluminis-
mului. A tradus din Horațiu, 
Montesquieu și Anacreon. A mai 
tradus în rusă cartea filosofului 
francez Bernard le Bovier de 
Fontenelle intitulată „Entretiens 
à une marquise sur la pluralité 
des mondes", tipărită în 1740. 

A mai publicat satire, epi-
grame, și fabule, fiind considerat    

“părintele întemeietor al 
clasicismului rus și maestrul 
satirei literare.” (Wikipedia). 

 

                                              ●  

 
Un vărsător de ceară ca meșter iscusit 
A nimerit odată un chip desăvârșit. 
Delicatețea, părul și zâmbitoarea față 
Îi da infățoșarei un aer de viață, 
Dar, din nenorocire, el chipul a lăsat 
Pe lângă foc la care a fost și prelucrat. 
Nu este de mirare că statuia de ceară, 
S'a risipit îndată aproape stând de pară. 
De ai făcut un lucru și vrei ca să'l păstrezi 
Pentru viitorie, apoi să depărtezi 
Tot răul de'nainte-i și orice'mpiedicare, 
Căci altfel este numai zadarnica lucrare. 

 

L 
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Beatrice Silvia SORESCU 
 
 

 

Marin Sorescu –  
La Lilieci, tărâm al nemuririi 
 

 
arin Sorescu, reprezintă  ,,un cântec 
de pomenire, un bocet al satului 
tradiţional” (Mircea Iorgulescu), o 

monografie a satului românesc din zona Olteniei, 
cu obiceiurile, tradiţiile şi modul de viaţă al unor 
oameni pe care Marin Sorescu i-a adus pe pajiştea 
literaturii române, făcând din ei adevărate 
prototipuri umane. 

,, Sorescu nu cântă satul, cum fac atâţia la noi, 
Sorescu creează un limbaj poetic şi o tipologie 
fabuloasă, pornind de la elemente, probabil, 
autentice”, afirma criticul Eugen Simion, împătimit 
în ceea ce priveşte opera lui Sorescu. 

De fapt, scriitorul recunoştea mai târziu: ,, 
Faptele din ciclul acesta sunt adevărate, nu 
mistifică nimic, mai ales cele care ţin de familia 
mea, sunt fapte autentice, şi bune, şi rele, trebuie 
să le luăm ca atare. Nu am încercat să 
înfrumuseţez, nu am încercat să clintesc cumva 
adevărul.” 

Sorescu şi-a ales titlul volumelor de la 
cimitirul din comună ,,Locul unde s-au mutat, cu 
timpul, ţăranii cu mintea ageră şi limbajul colorat 
de vocabule aspre”( Eugen Simion). Imaginea 
cimitirului nu se găseşte obsesiv în volumele 
scriitorului, el nu apare ca un tărâm lugubru, ca un 
loc al durerilor sfâşietoare, ci, dimpotrivă, aici, de 
ziua morţilor, întâlnim oameni vii, care se 
ospătează, dau de pomană, se cinstesc cu ţuică şi 
vin şi se bucură de viaţă. Lumea Liliecilor e mereu 
prezentă din zori şi până în noapte şi reprezintă o 
realitate, arbuştii de liliac, ce formează gardul viu 
al cimitirului, înfloresc în fiecare primăvară, ca un 
adevărat triumf al vieţii perene în acest loc al 
morţii. 

Cele trei volume de început ale ciclului evocă 
lumea satului ca şi leagăn al copilăriei, în timp ce 
celelalte reprezintă  ,,sufletul satului”. Primul 
volum începe şi respectiv se încheie cu poemele 
publicate în avanpremieră, în 1972: Nea Florea şi 
La Lilieci. Nea Florea e înfăţişat ca un personaj 
moromeţian, prezent mereu la ,,politica 
oamenilor”. Şugubăţ, ,,că nu ştiai: glumeşte ori 
vorbeşte serios”, el desenează viitoarele opinci pe 

spinarea lui Guţu-Guţu, venit spre a fi scărpinat pe 
burtă./ Cu degetele mari, noduroase, de la 
picioare: / Uite, de aici până aici, ia pune laba, să 
luăm măsura. / N-am potricala la mine că le-aş da 
şi gaură!” . Iubeşte copiii, lui nu-i dăduse 
Dumnezeu, şi se ocupă mereu de ,,odraslele” 
altora: ,, le face capul lună” cu foarfeca nemţească 
şi, ca o recompensă, în admiraţia ,,frizerului” şi a 
altor ,, asistenţi”, copilul spune pe nerăsuflate 
balade ,, prinse din zbor” de la o soră mai mare, 
Marioara. 

Poemul intitulat chiar La Lilieci se deschide în 
mod curios, sub semnul poftei de viaţă amplificată 
în vecinătatea morţii: ,, Nicăieri nu mănânci o 
varză cu carne/ Mai gustoasă ca-n cimitir,/ De 
ziua morţilor”. Extrem de interesant este şi 
poemul Craiova văzută din car. 

După o expediţie într-un pitoresc car cu boi, 
,,noaptea întreagă cu carul, hai-hai, sus stelele, /Pe 
drum  pietrele scoteau scântei sub potcoave”, 
copilului cu ,, retina proaspătă, fără gunoaie”, 
Craiova , ,, primul oraş care-i ieşea în cale”, i se 
părea ,, cel mai frumos oraş din lume” . 

Oamenii din Bulzeşti sunt adevăraţi oameni ai 
cetăţii: ,, Satul e închis ca o cetate./ Totul se află 
înăuntru,/Când vine de la câmp, omul parcă trage 
scara potecii după el”. Bărbaţii, aproape toţi, au 
călătorit în armată şi mai ales în timpul războiului, 
pentru unii, ultimul drum. Aproape că nu s-au 
uscat bine lacrimile văduvelor şi orfanilor din 
celălalt război, că urmează alt Pomelnic al 
morţilor; ,, Şi ieşeau muierile ţipând:,, - Pe-al meu 
nu l-ai văzut? / - E, nu l-am văzut. Dar ei, chiar 
dacă mai ştiau, nu spuneau”. 

Oamenii din Bulzeşti trăiesc în mijlocul 
naturii, ţăranul receptând şi interpretând semnele 
ei:,, Ascultam bufniţele pe marginea drumului, ori 
cucuvelele. / Uşi! Încerca mama să le sperie, că 
numai voi mi-aţi cântat  / Toată viaţa /Parcă s-ar fi 
isprăvit privighetorile, acum vă găsirăţi să cobiţi / 
veni-v-ar numele !” 

Poetul situează în centrul acestui 
microunivers , părinţii, familia: Tata, Mama, Nunta 
bunicii, Baba, Ioana, Muma, Moare străbunica, 

M 
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sunt doar câteva din poemele ce cuprind 
personaje dragi ale familiei. Imaginea tatălui 
plecat din viaţă prea devreme, se adună vag din 
amintirile copilului rămas doar de trei ani. ,, Aşa 
mi-a rămas în minte tata, mânios,/  Bătând o vită 
care era să-i omoare copilul”. Bunica dinspre tată, 
maniacă în ceea ce priveşte microbii, apare şi ea în 
poemele din La Lilieci: ,, Spăla clanţa uşii după 
fiecare musafir...”. Când spăla cămăşile, începea de 
lunea şi până vineri le tot linciurea”. Ea fusese nu 
numai adepta curăţeniei, dar şi cea mai frumoasă 
femeie din sat. 

Sorescu aduce în paginile acestor volume o 
întregă comunitate rurală, cu nume şi prenume, 
dar mai ales cu porecle. Edificator în acest sens 
este poemul Cine mai trece pe drum: ,, Al lui 
Fleţu,/ Ai lui Fleaşcă, /A lui Girlă, /A lui Tiugă etc “   
Foarte multe porecle sunt reale, ca şi apelativele 
specifice zonei: Nea Florea, Neică, neică, Leliţa, 
lelea Ioana, ţaţa Măria, gaga, gaica, moşule, finule. 
ş.a. 

Conştiinţa apartenenţei de neam în lumea 
satului este extrem de puternică, fiecare e al cuiva, 
femeile fiind ale unor bărbaţi: Ioana lui Mărăcine, 
Joiţa lui Ţîrdel, Mitra lui Buturoagă… Se pot 
urmări destine cu încrengături familiale , pe 
generaţii ori în diferite momente: Mitru Ceapă, 
Gheorghiţa lui Ceapă, Trancă, Darul lui Trancă, 
Moartea lui Trancă, Blestemele Bălii, Moartea 
Bălii. De asemenea se întâlnesc numeroase 
prototipuri umane desprinse din biografii 
colective, fiecare având povestea lui: Călătoarea, 
Păun umblatul, Nebunul 

Autoritatea statului, în satul lui Marin Sorescu, 
ca de altfel în orice aşezare rurală, e reprezentată 
de învăţător, preot, şeful de post, sanitarul şi mai 
puţin primarul. Sunt prezentate evenimente 
majore ale existenţei, precum naşterea la câmp a 
copilului muribund al Titinei, care necesită 
creştinarea cât mai rapid. În lipsa apei, acesta e 
botezat ,,cu o strachină de nisip” şi înmormântat în 
grădină, la rădăcina unui pom.- Creştinul lui 
Dumnezeu- 

Moartea e înţeleasă aici mioritic. Mitrică al lui 
Brichiş cere ca atunci când va fi ,, permutat din 
comună” să fie îngropat cu taraful, ca la nuntă.  

Nici nunta nu lipseşte din peisajul sorescian. 
Asistăm la mai multe ceremonii: Ale celor din 
familie, (Nunta bunicii), dar şi ca invitaţi pe la 
sătenii din Bulzeşti: Sovonul, Cununia, Cu nasul 
Corniţă etc.  

 ,,Aspectul cel mai impunător în La Lilieci îl 
constituie relieful epopeic al evocărilor de lumi 
ţărăneşti şi acea capacitate de a percepe în 
obişnuitul vieţii, absolutul. La Lilieci provoacă în 
noi aceeaşi extraordinară, acaparantă senzaţie că 
am pătruns într-un ţinut spiritual inconfundabil, 
lume desăvârşit articulată în oricare fibră, având 
puterea să dea un sens propriu desfăşurărilor 
umane fundamentale: naşterii, copilăriei, iubirii, 
declinului biologic şi morţii. Altfel spus, ne aflăm 
în faţa unei cărţi care, cu o mare autenticitate şi 
percuţie stilistică, ne descoperă un univers 
ignorat, instalându-l cu drept de cetate în 
cuprinsul literaturii române” 
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Cezarina ADAMESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eufoniile dragostei.  
     Călătorind prin suflete  

 
 

i-ar putea imagina cineva o lume, un 
tărâm, fără Iubire? Cred că în acest caz, 
acest tărâm ar fi foarte trist, sărac, lipsit, 

cenușiu, arid, friguros. Dar ce fericire! Dumnezeu a 
creat Iubirea ca să încălzească, să exalte, să 
confere bucurie, fericire inimii, să-i lege pe oameni 
cu legături nevăzute, ca apele freatice și să ducă 
viața mai departe în bune condițiuni, în pace și 
armonie. Până la urmă, Iubirea e o componentă 
existențială a vieții și fără ea, omenirea n-ar exista. 

Puțini sunt autorii, însă, care se încumetă să 
scoată la iveală poezii picturale, ivite din rărunchii 
inimii înflăcărate de dragoste6. Cele două arte, 
pictura și arta cuvântului se îmbină perfect, 
împletite în chip fericit, ca să exalte omul. Cine nu 
pătrunde până la cea mai subtilă nuanță ființa 
cuvântului, nu va ști niciodată să-și sprijine aerul 
de singura stea disponibilă. Steaua speranței și a 
iubirii. Dar, care poet nu a fost ispitit de exultația 
iubirii? Chiar și cei mai pesimiști s-au întrecut în a 
o proslăvi, ca fiind virtutea teologală așezată în 
fruntea celor trei virtuți capitale, alături de 
Credință și Speranță. 

Așadar, Iubirea, mai cu seamă atunci când e 
bine orânduită, glorifică omul și-i conferă bucurie, 
entuziasm, încântare, înflăcărare, extaz, însuflețire 
ființei. Și dacă pictura oferă bucuria ochiului 
încântat de culoare, poezia nu se lasă nici ea mai 
prejos, conferind auzului și celorlalte simțuri, 
măreție și simbol. 

                                                 
6 Mihaela CD, Iubește-mă în fiecare anotimp, poezii de 
dragoste, ilustrații pictură Mircea Ruștiuc, GLOBART 
UNIVERSUM, Montreal, Canada, 2021 

 

Poetă de mare sensibilitate, Mihaela CD, prin 
sintagme de o mare finețe reușește să dezvăluie 
admirabil, unele din atributele acestui sentiment 
sublim, reușind să transmită emoția ascunsă în 
cuvânt, înnobilând pagina dar și sufletul celui 
însetat de iubire. El va găsi aici similitudini, se va 
putea regăsi în unele ipostaze și similitudini. Și ce 
altceva dorește cititorul, decât să se regăsească în 
cele citite, văzute, auzite? Toate acestea îl țin 
aproape de cotidian, de ceea ce se numește, 
îndeobște, Viață, cu toae scăderile și înălțările ei. 
Dar îl țin și în legătură cu Universul, de care nu se 
poate rupe și nici sustrage. 

Însăși Poezia e personificată în multe versuri, 
pusă în context, alături de Iubire. Și până în cele 
din urmă, ele sunt echivalente. Iubirea, cea care te 
face mai înțelept sau, te întoarce la starea dintâi, 
cea a candorii primare. 

Alfabetul iubirii, descifrat de la A la Z conține 
vocale dar și consoane, din care se pot alcătui, 
diftongi și triftongi, dar și hiatus-uri. Nu 
întotdeauna apele curg lin, există și valuri tulburi 
și furtuni și naufragii. Și de ce nu, Poezia, ca și 
Iubirea există spre împărtășire, nici una nu există 
doar pentru sine. Transpuse artistic, ele devin 
creații, opere. În definitiv, toate acestea nu sunt 
altceva decât fărâme de sine, vitralii la ferestrele 
sufletului, care filtrează atât de bine, atât lumina 
cât și razele fierbinți ale iubirii. Nu e de mirare 
așadar, că aceste poezii se adresează componentei 
spirituale a omului, sufletului, alături de 
dimensiunea  lui pământească.  

În viziunea autoarei, chiar și stelele se 
însoțesc, două câte două și colindă bolta cerească 
împreună. Poezia Mihaelei CD – și creațiile 
artistului plastic Mircea Ruștiuc, se completează în 
chip armonios, oferind privirii căldura unei 
imagini grăitoare.   

S 
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Poeziile au ca sursă de inspirație, desigur, 
iubirea pentru persoana iubită, dar muza trece 
dincolo de fericirea conjugală, pământească, spre 
alte sfere estetice, spre sublimul artei existent în 
pictura artistului plastic Mircea Ruștiuc, unde 
sufletul poetei își găsește implinirea și 
echivalentul liric. Se pare că aceste două 
modalități de expresie au menirea de a sensibiliza 
în egală măsură sufletul, creând acel infinit 
sufletesc care merită cercetat și pregustat. Și cum 
altfel, când iubitul este însuși ”trupul minții mele”, 
după cum afirmă autoarea. 

Poeta crează un cadru romantic, în care își 
așteaptă iubitul, împreună cu un cor de muze, 
cântând pe strune de vioară cântecul iubirii, 
ademenitor și dulce. Ceva înălțător, aproape 
celest, unde poeta își decantează trăirile pe 
măsură. Decantând însăși clipa care e fărâmă de 
eternitate. 

Iubirea, de a cărei intensitate, se înduioșează 
însuși cerul înstelat. În ton de romanță, dar sub 
formă de sonet, autoarea își revarsă nostalgia în 
”Un trandafir şi o vioară”: ”Un trandafir şi o 
vioară / Plâng de tristeţe-n astă seară / Pe arcuş se 
dezlănţuie rapsodia / Şi-n gând se desăvârşeşte 
parodia...// Un trandafir şi o vioară / Tresar de dor 
în astă seară / Implorând luna împărăteasă / Pe 
cerul nopţii să le fie mireasă...// Un trandafir şi o 
vioară / Cântă de iubire-n astă seară / Pe notele 
parfumate cu simţire / Cântă de-amor sperând la 
fericire...// Un trandafir şi o vioară / Cântă 
plângând... a câta oară?...” 

În poezia ”Ești raza mea de soare”, poeta își 
dezvăluie  sentimentele pentru cel ales: ”Tu-mi eşti 
un râu cu apă lină / Ce mă cuprinzi, mă limpezeşti / 
Cu tine-mi este viaţa plină / Şi-un templu de extaz 
clădeşti // Tu-mi eşti a inimii balanţă / Mă linişteşti 
şi mă armonizezi / Eşti viaţa pentru mine, 
rezonanţă / Eşti bucuria câmpurilor verzi // Tu-mi 
eşti o scumpă melodie / Mi-eşti vânt, sărut de 
primăvară / Mi-eşti aer, piatră... temelie / Eşti raza 
mea şi soarele de vară!” Cu alte cuvinte, iubirea 
este sensul de a fi: ”Sensul nostru de a fi / Se 
conjugă doar cu doi / Iară-n versuri de-i dori / Se 
conjugă cu-amândoi // Respirăm într-un duet / Ne-
am împerecheat iubirea / Şi-ntr-un dans de menuet 
/ Ne purtarăm împlinirea // Ne-asortăm în ritmul 
par / Visele ni-s doar izbânde / Când pe bolte ne 
apar / Stele în tandemuri blânde” (Sensul nostru 
de a fi). 

Poeta evocă în ”Dragoste profundă”: 
”Frumoase-s visele de altădată / Cu noi mergând pe 
noul drum / Tu zvelt fecior şi eu firavă fată / Din 
tinereţe a rămas doar fum // Cândva voit-au zeii să 
ne-arate / Că-n suflet iubirea se oglindeşte / Au 
încercat prin gesturi răsfirate / Să vadă dragostea 
de se opreşte // Dar dragostea noastră profundă / 
Nu-i chip s-o inunde niciun val / Inimile bat până la 
ultima undă / Trăind intens iubirea atemporal”.  

Ochiul nesățios al poetei surprinde clipe 
neasemuite, când lumina sărută întunericul. Și în 
acest moment magic, totul pare o feerie, într-un 
tablou mirific: ”O ploaie de atingeri celestine / 
Mângâie marea cu al lor oftat / Se-ndrăgostesc în 
clipele festine / Şi-apoi se-mping în larg treptat // 
Se luptă razele să se despartă / În luciul apei care 
le-oglindeşte / Tunel auriu de licăriri prin artă / 
Zeiescul cerului îl consfinţeşte // Şi-n dansul 
repetat şi prea confuz / Uneori se sărută-n 
depărtare / Se-atrag şi se resping apoi difuz / În 
melancolic vals şi alintare” (Apus celestin). 

Dorul cutreieră pretutindeni și se culcușește 
în suflet, acolo unde își găsește locușor și aprinde 
focul sacru al iubirii: ”Respir clipe regăsite-n 
amintiri / Le-nghit flămânzit prin rătăciri / Şi-
adorm în triste-mi zvârcoliri // Visând la-ale 
tinereţii tălmăciri // Respir dorul care mă cuprinde 
/ Şi-l arunc din sufletu-mi orfan / Să plece şi să uite-
a mai aprinde / Focul ce m-arde-n văpăi diafan. // 
Respir valul, sorb nemărginirea / Mă umplu de-al 
azurului sultan / Şi-ascult imitându-i răstignirea / 
Sacadatelor respiraţii de ocean.” (Respirații 
sacadate). 

Și când poeta se întoarce călătorind pe raze de 
iubire, ”lanțuri de melancolie” o leagă de veștedele 
amintiri. 

De multe ori, poeta, plecând de la iubirea 
singulară, extinde noțiunea la iubire universală, 
cosmică, iubirea care clădește universul din doruri 
necuprinse ”Din alte lumi ce-s scrise într-o carte” 
(Vâlvătăi de neînvins). Astfel, iubind, omul 
devine stăpân pe univers, stăpân pe întreaga 
creație. Iubirea conferă această dimensiune 
creativă. Și nu în zadar. Muza vine îndeobște, la cei 
care iubesc. 

Iubirea poate fi, de asemenea, un vals 
nesfârșit la care participă întreaga creație. Și poeta 
dorește să intre în acest vals minunat, amețitor: 
”Valsează-mă”: Valsează-mă de-acum până în zori 
/ Şi astăzi şi mâine şi întreaga viaţă / Valsează-mă 
uşor şi... dă-mi fiori / Trezeşte-mă-n elegantă 
dimineaţă // Valsează-mă pe valuri de romanţe / 
Pe clape în arpegii de iubiri şi dor / Valsează-mă 
pe-a umbrelor balanţe / În zborul strălucitor şi lin 
de condor // Valsează-mă printre razele de soare / 
Ce-ţi mângâie adesea chipul răpitor / Valsează-mă 
prin ale rouălor boare / Şi prinde-mi în săruturi 
visul călător”. 

Autoarea consideră că Iubirea este piatra de 
temelie pe care se poate construi o zidire trainică: 
”Şi-am strâns în holda bucuriei / Ani mulţi... şi vom 
mai aduna! / Iubirea pus-am piatra temeliei / Ce nu 
se clatină de-i vreme rea” (Iubirea, piatra 
temeliei). 

Iar dorința amândurora este: ”Să împărțim 
același paradis!”, în poezia cu același titlu. 

Ușurința versificării, eufonia, limpezimea 
mesajului, ritmul, măsura, toate acestea 



300 vol. 32,  217-219| mai, iunie, iulie, 2022 

 

demonstrează un condei exersat, iscusit, o iubire 
neclintită pentru poezie, pentru ordine, liniște, 
împăcare, poeta fiind o persoană pozitivă, 
iubitoare de frumos, de o sensibilitate și candoare 
aparte, care crede în iubire și o recomandă prin 
aceste versuri și altora. 

Toate aceste poezii sunt culori de cuvinte 
înmiresmate, pastelate, în diverse nuanțe, care-ți 
farmecă privirea. Poeziile se țes din culori, 
albastru, turcoaz, violet, bleumarin. Astfel, 
trădările sunt  în ochii de smarald, rătăcirile sunt 
verzi iar concertul este de un verde indecis 
(Trădările verzi). 

Iubirea conferă durată, statornicie, împlinire, 
încredere, siguranță în viața cuplului: ”Umpluţi de 
fericire”:  Alesul inimii mi-eşti rază / Ce mă alinţi 
printre aluni / Mi-eşti inimă şi ţel şi oază / Şi-n 
suflet stele îmi aduni. // Respir prin dragostea de 
tine / De Noi, cei care am fost odat’ / Și nu mai ştiu 
de-i rău ori bine / Că timpu-n loc, deloc n-a stat // 
Că-n anii care ne-au trecut  / Ne-am copt în fragedă 
iubire / Iar timpul ce l-am petrecut / Umplutu-ne-a 
de fericire!” 

Și:”Iubirea, încrederea şi credinţa / Ne-ncearcă 
spiritul cutezător / Ne aleargă alertând conştiinţa / 
Mânată doar de dorul arzător.” (Ale sufletului 
oaze). 

Nu este neglijată nici dimensiunea spirituală, 
legătura tainică pe care o are poeta cu Divinitatea, 
cea care o conduce la Lumină: ”Și cine-i lângă tine 
oare / În clipa aceea de mister / Cine te-ntoarce pe 
cărare? / E Dumnezeul Sfânt din cer” (Cine ştie să 
dezlege). 

Iubiții sunt învăluiți în același vis:”Visăm 
amândoi mereu acelaşi vis / Doi partizani ai 
vremilor nomade / Doi pământeni vieţuind în 
paradis / Ce-mpărţesc simţăminte, miliarde // 
Suntem doi trecători prin univers / Doi galeşi 
matadori ai vredniciei / Ce nu lăsăm degeaba 
timpul şters / Înscriem slove-n cartea veşniciei” 
(Matadorii vredniciei). 

Se întâmplă ca iubirea să provoace și tristețe: 
”Tristeţea mi-e legănată-n dimineţi / Precum o 
umbră sângerândă, mută / Că ne iubeam cât 
pentru şapte vieţi / Dragostea noastră nu avea vreo 
cută // Destinul însă dur mi te-a îndepărtat / Şi-am 
plâns străbătând tot infinitul / Ca-ntr-un colţ de 
lume-ai fost purtat / Iubirii noastre-i prevesteam 
sfârşitul // Şi-un trandafir ce-i ofilit în glastră / 
Suspină astăzi adâncat de-atâta dor / Încă-mi 
şopteşte de iubirea noastră / Şi-ar vrea să-nvie-al 
dragostei fior” (Fiorul dragostei). Tonul este 
uneori elegiac: ”Umbrele violet de speranţă”: 
”Uşoare umbre violet înmuguresc / În tinda casei 
ce-i de durere plină / Şi împletindu-se în corul 
îngeresc / Ţi-aduc speranţe și pacea divină // Căci 
te-ai certat aprig cu fericirea / Şi-ai fost rapid 
osândită la tristeţe / Dar s-a trezit din somn iară 
iubirea / Murmurând cântecul de frumuseţe // Şi-n 

glastra ta cu vise înmiresmate / Uşoare umbre 
violet înmuguresc / Animând petalele iubirii 
parfumate / Iar bobocii bucuriei tale înfloresc!” 

Și tot în ecou de romanță este și poezia: ”Pe 
strada ta”: ”Trecut-am azi pe strada ta / Şi-acolo 
înfloreau cireşi / Şi-n faţa casei mai cântă / 
Romanţa paşilor tăi deşi // O frunză mi-a atins 
obrazul / Şi-am tresărit oftând uşor / În treacăt am 
zărit pervazul / Unde-apăreai cu-atâta dor. // 
Aerul proaspăt înmiresmat / Pe buze fin sărut îmi 
repeta / În gând o clipă te-am chemat / Când am 
trecut pe strada ta”. Ca orice femeie, poeta a țesut, 
încă din copilărie, ”marame de vise”, în care se 
vedea alături de iubit: ”Maramă de vise”: 
”Împletind o maramă de vise / Ne pierdem uşor în 
dulce sărut / Şi-n slovele ce-s încă nescrise / Ne-
alunecă timpul ce-a dispărut // Secundele se-
neacă-n iubire / Valsându-i magistralului trecut / 
Şi-n ţesutele clipe-n vestire / Plăti-vor dragostei 
măreţ tribut // Se-ncumetă greu să mai strănute / 
Oftând după timpul dus nevăzut / Revin momente... 
aprig durute / Ce-apar iar şi dispar neprevăzut // 
Bolta cerne licurici de stele / Şi se aude-n vis un „Te 
ador“ / Se-ngână fin visele-ntre ele / Ţesând 
marama viselor de dor!” 

Un El și o Ea alergând pe ”Aleile iubirii”, 
ținându-se de mână, hrănind speranțele flămânde, 
luându-se la întrecere cu Viața. 

Fiecare cuplu de îndrăgostiți se dorește unic. 
Și chiar este, cu toate specificitățile lor. Și acest 
lucru, pentru că însăși dragostea e unică, niciodată 
la fel, reînnoită, trainică, neasemuită. 

La fel cum artiștii pictează după natură, se 
poate întâmpla ca și poeții să creeze după aceeași 
natură, inspirați de un tablou frumos, de o operă 
de artă sau pur și simplu de viața care-și trimite 
mesagerii divini să le arate cât de frumoasă este. 
Harul e gratuit și circulă neobosit, pe unde omul 
nici nu gândește. Iar unde poposește, devine 
boboc de floare, așteptând înflorirea și rodul. 
Iubirea ce adeseori conduce protagoniștii la altar, 
într-o frumoasă ceremonie: ”Raze de iubire”: 
”Iubirea-ntipărită în priviri / Răzbate luminând 
oraşul / Sclipind ale dragostei slăviri / Către altar 
găsesc făgaşul // Acolo o frumoasă mireasă / 
Întâlni-va pe al său iubit / Gătită-i ca o-mpărăteasă 
/ Şi inima-i dansează grăbit // Mirele său, un falnic 
stejar / Se-apropie şi-o ia de mână / Iubirea sa-i 
aduce-n dar / Şi o priveşte ca pe-o zână. // Şi 
coboară în sfântul lăcaş / O preasfântă 
binecuvântare / Ce luminează întregul oraş / Cu 
razele-i de iubire mare!” 

Și nu numai iubirea din tinerețe, dar și cea din 
amurg, care s-a copt îndestul, ca să poată să-și 
reverse amintirile, ”Prin licăriri de stele îngereşti”:  
”Ne plânge simfonia toamnei în priviri / Şi-n suflet 
ne şopteşte o romanţă.../ Suntem aceiaşi, ... cei din 
amintiri / Ce suspinam prin cioburi de speranţă...” 
(Cioburi de speranță).  



Primavara-Vara 2022  | Contact international 301 

 

Iubirea cere dăruire totală, altruism, 
devotament, mai întâi pentru a-l face fericit pe 
celălalt și apoi pe sine: ”M-aş face-un porumbel în 
zbor / Să-ţi aduc liniştea şi fericirea / M-aş face-un 
fulguşor pe-un nor / Să-ţi picur în torente 
împlinirea // M-aş face vânt de primăvară / Să-ţi 
spulber negre întristări / M-aş face o strună de 
vioară / Să-ţi murmur vesele cântări // M-aş face 

râu de apă lină / Să curg în cascade pline de dor / 
M-aş face ziuă şi ţi-aş fi lumină / Orice m-aş face... 
ca să-ţi fiu de ajutor!” (Să-ți fiu de ajutor). 

Versurile din această carte, ca și din  celelalte 
ale aceleiași autoare, sunt autografele care 
pecetluiesc iubirea statornică și adevărată. Ceea ce 
nu e puțin, dimpotrivă. 

5 Decembrie 2021 

 
 
Al Florin ŢENE 
 
 
 
 
 

Eroii noştri, 
criminalii lor 
 

Revolta eroilor din oglinda răufăcătorilor 
(Cele două valenţe ale eroilor) 
 

e cunoaşte faptul că esenţa istoriei, 
spunea Gertrude Himmelfarb, constă în 
consemnarea marilor evenimente ale 

vieţii publice şi a influenţei lor asupra oamenilor 
de rând,dar şi, adaug eu,eroul din tabăra adversă 
este perceput criminal pentru cealaltă parte.Tot în 
acest context mai există o zicală românească care 
spune că nimeni nu este profet în satul lui.Toate 
aceste idei converg spre ceea ce spunea Ducele de 
Conde, contemporan al Regelui Louis XIV că :Nici 
un om nu este un erou în ochii valetului său, fapt 
ce l-a făcut pe Hegel să-i amplifice sensul :Nici un 
om nu este un erou în ochii valetului său,nu 
deoarece primul nu este un erou,ci deoarece 
celălalt este valet. 
  

Hegel în Fenomenologia minţii subliniază 
faptul că eroii sunt indivizii universal-istorici, 
considerându-i ca fiind instrumente decisive ale 
evoluţiei istorice.Din păcate, trebuie să aduc o 
mică rectificare la ce scria Hegel, eroii sunt 
instrumente decisive în evoluţia părţii din care fac 
parte şi sunt percepuţi de adversari ca 
instrumente involutive .Decebal, eroul nostru 
legendar, a fost pentru romani  un duşman care, 

printre altele, a fost o frână în civilizarea 
barbarilor din Dacia. 

  
Eroilor, pe care îi proslăvim şi unii au ajuns 

chiar sfinţi în Calendarul ortodox, nu putem să le 
acordăm imunitate în privinţa capacităţii de 
comportament imoral.Unii dintre ei au călcat în 
picioare ”multe flori inocente”, cum scria Hegel, au 
zdrobit multe lucruri în drumul lor,  pentru aşi 
ajunge ţelul. Să nu uităm grozăviile făcute de 
Ştefan cel Mare, care alături de luptele sale 
antiotomane(Vaslui, Podul Înalt, Valea Albă, 
Războieni, etc), a tăiat capete nevinovate după un 
judeţ superficial şi hotărâri luate la mânie.Pentru 
noi domnitorul Moldovei anilor 1470 este un erou 
naţional, dar pentru  ungurii care stăpâneau 
cetatea Chilia cucerită de Ştefan la 23-25 ianuarie 
1465 este un criminal care a tăiat multe capete.La 
fel a fost socotit şi de locuitorii oraşului Baia care, 
în urma focului pus de Ştefan şi oastea sa, au pierit 
în foc odată cu casele lor.Există un proverb 
românesc:Scopul scuză mijloacele.Scopul lui 
Ştefan cel Mare era independenţa Moldovei şi 
suzeranitatea ei. 

  

S 
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În aceaşi situaţie a fost Vlad Ţepeş, dar și 
Iancu Jianu care a hălăduit pe Valea Oltului și chiar 
pe Lotru în sus și Avram Iancu,  care, deşi, stăruia 
pentru împăcarea dintre revoluţionarii români şi 
cei maghiari a luptat, totuşi împotriva trupelor 
revoluţionare maghiare.Dacă pentru românii din 
Transilvania el a fost un luptător revoluţionar 
democrat,pentru nobilii maghiari şi, chiar printre 
revoluţionarii maghiari, a fost considerat un 
trădător şi chiar criminal.Lenin , Stalin, Ana 
Pauker, Dej, Luca, Chişinevski, Ceauşescu şi 
majoritatea liderilor comunişti au fost criminali în 
adevăratul sens al cuvântului, dar în timpul vieţii 
au fost consideraţi eroi, datorită politicii de 
inversare a valorilor. 

Despre eroi Hegel spunea că ei sunt 
vulnerabili la năpastele care se abat asupra lor.Ei 
mor în tinereţe, ca Alexandru,ca Avram Iancu, sau 
sunt ucişi, ca Cezar, ca Tudor Vladimirescu, ca 
Lăpuşneanu, Codreanu, etc. 

Se pare că acest tip de erou,individual 
universal-istoric, aparţine trecutului.Ei apar ,în 
condiţiile statului modern şi al Uniunii 

Europene,în condiţii necivilizate.Aceştia sunt 
consideraţi terorişti.Situaţia aceasta o întâlnim în 
Anglia,în Palestina,dar şi în Spania.Luptătorii basci 
sunt eroi pentru o parte din populaţia Ţării 
Bascilor,dar criminali pentru restul Europei unite 
şi civilizate.Aceştia sunt antieroi care posedă un 
oarecare atribut vag care ţine de eroism.Ei sunt, 
cel puţin, individualităţi anonime apărute din 
masa de oameni obişnuiţi.Astăzi, termenul de om 
obişnuit poate fi un termen contestabil-termenii 
corecţi în sens strict politic sunt poporul de rând 
şi masele anonime. Se observă, în contextual 
europenizării şi al fenomenului globalizării, că 
aceşti oameni de rând,anonimi ameninţă să 
disloce nu numai indivizi universali ca Napoleon, 
să zicem ,,ci toate figurile elitiste, termen care în 
conotaţia sa actuală, include regi,preşedinţi, 
aristocraţi, cât şi lideri ai clasei muncitoare - toţi 
cei care se desprind de masele anonime pur şi 
simplu datorită faptului că nu sunt anonimi,că 
posedă identităţi pregnante,care pot fi lesne 
recunoscute ca aparţinând numai fiecăruia dintre 
ei.Se observă că nu numai figurile de elită sunt 
înfierate, ci şi temele elitiste-marile evenimente 
ale istoriei în care eroii joacă în  în mod necesar 
roluri proeminente, şi faptele şi ideile şi cărţile 
geniale(vezi situaţia lui Eminescu).Istoria văzută 
de sus este înlocuită treptat de istoria văzută de 
jos, o istorie a oamenilor obişnuiţi angrenaţi în 
activităţi cotidiene.În locul eroilor neamurilor 
apar neamurile pe post de fapte eroice.Tratarea cu 
suspiciune a istoriei elitiste duce la excluderea 
unor figuri, evenimente şi idei de seamă care au 
determinat de facto cursul istoriei,pentru a nu leza 
spiritul şi mândria naţională a celeilalte părţi, azi 
inclusă în Uniunea Europeană.În lipsa voinţei,în 
lipsa indivizilor, eroii lipsesc şi ei.Dar lipsesc 
totodată şi răufăcătorii.După ce am trăit afirmarea 
libertăţii în decembrie 1989, mi-am dat seama că 
în evenimente adevărat mari nu lipsesc nici eroii, 
nici răufăcătorii, nici criminalii, nici valeţii şi nici 
profeţi. 

În lipsa libertăţii şi a voinţei, virtutea, 
eroismul şi viciul nu pot exista.Iar în lipsa virtuţii 
şi a viciului, nu poate fi vorba de eroii din oglinda 
răufăcătorilor din tabăra adversă.Nu poate exista 
decât poporul de rând care nu recunoaşte eroi şi 
răufăcători-doar marile evenimente istorice. 

În concluzie, istoricii trebuie să accepte ideea 
că măreţia, geniul, eroii, unicitatea există cu 
adevărat, că este de dorit ca oamenii să preţuiască 
aceste calităţi şi să şi le dorească, iar naţiunile să 
respecte valorile istoriei popoarelor chiar dacă, 
uneori, le-a fost potrivnice.Să accepte că există 
adevăruri care nu ţin seamă de deosebirile dintre 
rase, clase, sexe, şi că toţi oamenii pot cunoaşte 
aceste adevăruri şi pot fi edificaţi de ele. 



Primavara-Vara 2022  | Contact international 303 

 

Liviu PENDEFUNDA 

 

 

 

Infectați de  
Iubire 
 

umina unui lirism magnific coboară ca 
Duhul Sfânt în inimile cititorilor. Aceasta e 
sensația când lecturezi volumul de versuri 

semnat de Toma Enache7. Este întradevăr un 
volum dedicat iubirii. Precum natura omului, creat 
din dragostea unui Tată ale cărui realizări emană 
dintru început apartenența la acest microb sfânt, 
tainele, pe care le percepem, se desfășoară prin 
abordarea a trei planuri: primul este un plan 
spiritual inițiatic - simplu și necesită o bază 
realizată prin parcurgerea celorlalte etape ale 
lecturii, al doilea este reprezentat de planul 
conceptual filozofic al poeziei - pentru care este 
suficientă o bibliotecă temporală și a treia, cea mai 
ușor de interpretat dar și cea mai elaborată, planul 
spațial simbolic al realității. Realitatea, imaginația, 
iluzia, adevărul, răul și binele, nu sunt doar 
cuvinte, ci cheia vieții noastre pe acest pământ. De 
aceea, chiar dacă există un plan dominant de la 
contemplație spre meditație și rugă, chiar dacă 
elementele acestui suflet, definind poetul, se 
frământă între literele versurilor aducând liniștea 
ancestrală a cosmosului, Cuvântul adus de Moise 
în aceste cuvinte va fi mereu subiect de 
comentarii, de dezbateri antropologice, de opinii 
contradictorii din care se va alege sensul 
hermeneutic, aurul alchimic al înțelepciunii. Este 
îndemnul autorului către acest Enoh, sau Iason în 
căutarea lânii de aur: Doamne, / cât aș fi vrut să 
despic Marea în două/ și să treacă armânii mei 
dintr-o parte în cealaltă (Doamne). Fără a schimba 
prozodia și ritmul interior al discursului liric, 
autorul se aventurează în sine ca un suflet călător 
într'o nouă epopee dintre realitate și vis. 
Promotor și legatar spiritual al dialectului aromân, 
Toma Enache este un visător excelent integrat în 
realitate. Volumul său se împarte în cele trei 

                                                 
7
 Infectați de iubire, București 2022 

principii ale iubirii, mamă, femeie, divinitate, 
curgând ideatic dinspre complex spre simplitate, 
de la cea dătătoare de viață pământeană înspre 
Creatorul de har. Amalgamând aleatoriu versurile 
între daco-română și aromână, întregul pare o 
hologramă a omului suflet și spirit, ce nu'și poate 
separa rădăcinele ale căror ramuri țintesc spre 
cer. 

De aceea ar fi prematur să urmăm calea 
alegoriei de la fenomen la concept și imagine, un 
tot inseparabil spre deosebire de un simbol al 
cărui drum de la fenomen la imagine trece prin 
idee, idee greu de înțeles chiar și de cea mai 
subtilă hermeneutică. Pentru că dragostea, cel mai 
simplu de rostit și tălmăcit este o permanentă 
căutare, un nod gordian care nu acceptă sabia lui 
Alexandru. Și totuși poetul caută adesea 
particularul în viața sa pentru a'l circumscrie 
universalului, alegoria luând viața umană drept 
emblemă a macrocosmosului și definind arta 
tematică. Cea mai frumoasă poezie scrisă vreodată 
este Femeia,/ A fost scrisă cândva, demult./ Din 
harul ei m-am botezat și m-am împărtășit... Nai ma 
mușata poemată yrăpsită vârâoară easti/ 
Mul'earea/ Fu yrâpsită tu zâmani./ Dit harea a l'ei 
mi pâtidzai și mi cumnicai mini totna. (Cea mai 
frumoasă poezie/ Nai ma mușata poemată). 
Adevărata natură a poeziei este însă aceea care 
reflectă luptele sufletului fără a le raporta la 
cosmic, poetul fiind conștient de matricea 
mnemonică impregnată de informație divină. 
Ulterior a realizat că el singur nu poate concepe, 
elabora și transfera versurile pe hârtie, simbolul 
fiind parte din minunata artă generată în om de 
univers ca o revelație a misterului, Între mamă și 
femeie,/ între aceste două cuvinte se leagănă viața 
(p.25). 

L 
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De-a lungul timpului, mulți au identificat 
simbolul cu alegoria, simbolul universal născându-
se din alegoria scripturală, singura care îi poate 
certifica devenirea, așa cum spunea Umberto Eco. 
Într'adevăr, sufletul are în mod normal o funcție 
religioasă, iar sarcina cea mai nobilă a educației ar 
fi aceea de a deveni conștient de arhetipul imaginii 
divine care cuprinde corespondențele tuturor 
lucrurilor formulate de dogmă. Tragem concluzia 
că în noi, de fapt, există tot ceea ce poate 
îndreptăți sufletul să se ridice în ochiul destinat să 
vadă lumina. Și trebuie să recunoaștem că mulți 
sunt incapabili să facă o legătură între imaginile 
divine și propriile lor suflete. Toma Enache însă 
realizează liric o metamorfoză transcendentală și 
surprinde esența acesteia: De fiecare dată când 
sunt trist/ apare pe cer o stea... cafi oară cându hiu 
anvirinatu/ da pi țeru ună steauă (pp.121-122). 

Autorul nu mai este dominat de reverie și 
aspirații vagi, renunță la a mai înregistra doar 
stările conștiinței dominate de afect și își 
stăpânește cu măiestrie motivele 
transformându-se într-un fantezist lucid și 
intelectualizat. Universul său liric este aici 
imaterial, transparent și diafan, artificial, 
decorativ și feeric. Tonul poesiilor este, cu 
preponderență, unul pozitiv, deși trădarea, 
părăsirea lui de către iubită cuprinde multe 
poeme din acest volum. Dar, Din grădina mamei 
muzele nu pleacă niciodată/ aici orice femeie pe 
care o întâlnesc se transformă/ tăcut într-o 
poezie. (p.20). Își conturează o formulă 
sufletească originală, sciziunea personalității, 
continua pendulare dramatică între aspirația către 
puritatea iubirii de mamă și ispita carnală. Are un 
vers alternativ suav și clar, frământat și aspru. 
Niciodată nu am știut ce e mai bine să fiu./ buricul 
pământului sau prostu satului./ Hamalul sau 
boierul./ Tânărul îndrăgostit sau bătrânul 
înțelept.../ și mai am un soi de teamă că aș putea 
înțelege/ lucrurile/ în rostul lor,/ că n-aș putea 
bucura lucrurile simple (p.96). 

Justificat pe baza lingvistică și polivalența 
expresivității ritmice, ritmul polivalent este un 
aspect special al expresivității fonetice. Acest 
caracter poliritmic al versului alb românesc, 
sprijinit pe caracterul accentual al unui trup 
comun al limbii noastre latine, duce la 
reliefarea cuvintelor, la o percepere profundă a 
sensului acestora, la o conturare mai clară a 
exprimării poetice, la obținerea unui sens mai 
încărcat, mai plin și la evitarea monotoniei 
metronomice. Existența multor poeme în cele 
două dialecte cu ritm și rimă interioară conduce la 
o melodicitate unică, coborând precum turmele 
conduse de picurari pe văile Balcanilor din Tesalia 
și Epir până în Maramureș și Bucovina. Așa încât 
apelând la divinitate poetul se roagă: Doamne, 

învață-mă să scriu o poezie/care să explodeze în 
inima tuturor oamenilor,/ să Te dinamitez acolo 
înlăuntrul lor./... Botează-ne în lacrima Ta pe toți,/ 
și, dacă nu merităm,/ îndură-Te, învață-mă să scriu 
trei poezii/ cât să pot face o cruce/ pe care gloata 
să mă răstignească! (p.94). Chiar dacă, aparent, nu 
există  o vocaţie a ordonării şi construcţiei, 
aplicată pe un spaţiu bine circumscris, cu 
voluptatea senzorială a unui decadent ce'şi 
distilează simţurile şi se complace în armonia pură 
a aromelor, sunetelor, formelor, culorilor. Dacă 
romantismul unora din versurile acestui volum e 
minor, simbolismul predomină înconjurat de 
spectrul iubirii în orientarea sa de apărător al 
limbii strămoșilor se modelează pe un peisaj 
ordonat cu rafinament, revenind mereu la origini: 
E ca și cum aș cântări universul:/ mama și marea 
odihnindu-se într-o palmă, femeia și copilul în 
cealaltă! (p.79). 

 

Aceasta înseamnă că poesia, din punct de 
vedere mistic, este capacitatea de a ne pune 
simțurile obiective în slujba Maestrului nostru 
interior. Aceasta presupune că un poet demn de 
acest nume este cel care exprimă în lumea 
materială frumusețea spirituală pe care o simte în 
adâncul său. Poesia trebuie să ne permită să 
înțelegem diferența dintre o operă inspirată și una 
izvorâtă din har. Durerea și extazul fac deopotrivă 
parte din zbuciumul acestor versuri. Chiar dacă 
iubirea poate cuprinde toate simbolurile lumii 
sinestezic prin simțurile metamorfozate în 
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sentimente, Toma Enache se roagă: Doamne, dă 
mintea cea de pe urmă/ celor ce conduc toate 
laboratoarele lumii! Să inventeze un virus al 
iubirii... (p.29). Cuvintele pe care le percepem în 
lectura textului transmit vibrații foarte subtile și 
provoacă o rezonanță totală între sufletul nostru 
interior și Sufletul universal din care provine și cu 
care se află în contact permanent. În acest sens, 
poesia este unul dintre cele mai eficiente mijloace 
de a ajuta omul să devină conștient de legătura 
armonioasă care îl unește cu Dumnezeu. Și 
autorul, bard ori menestrel, cuprins de 
sentimentele care creează anxietate în sufletul său 
determinându'i o stare aproape greu de descris, 
dar transmisibilă, afirmă că au avut armânii odată 
trei poeți:/ unul era un soare despicat,/ unul era 
păzitor de cuvinte/ și unul păstor de idei.(p 116).  
Toți sunt un zid,  Cuvântul, divinul, devenind un 
criteriu de percepere a limbajului în mintea sa 
creatoare. Dorința sa de a experimenta absolutul 
este cea mai înaltă căutare, anxietatea supremă, îl 
îmboldesc să ursească. Numai Belimace și epigonii 
săi au avut această putere: Sărmane Armân, când 
te năpădesc grijile,/ și ce îți spun nu e din povești,/ 
vino să te rezemi de zid/ ca și cum te-ai rezema de 
sufletul tău.// Te va lumina de departe o „stea de 
dor‟/ și te vor pătrunde toate poemele/ și cântecele 
tale necântate/ pe care poate mintea ta încă nu le 

pricepe/ dar pentru care sufletul/ tânjește(117). Pe 
memoria colectivă, akashică, se sprijină și 
versurile izvorâte din dorința de a afla și de a sta 
în marea păcii, în pace profundă. Un adevăr 
universal ne spune că experiența este copilul 
cunoașterii. Se poate manifesta în planul material 
pentru perfecţionare şi în cel imaterial pentru a 
ajunge la absolut. Structura cerurilor, a clopotelor, 
imaginată odinioară de Dante, călătorul neobosit 
în eternă mișcare, reprezintă suma conștiințelor 
noastre. În timp ce întregul corp se relaxează, 
mintea se concentrează, analizând contemplarea 
lumilor care interferează în subconștient și 
meditează creând și recreând Cuvântul. Sunt 
ultima dovadă vie că neamul meu există./ deși e un 
neam de stafii,/ trăind ăn multe țări cu oameni vii,/ 
neamul meu e plin de fantome./ toți morții depun 
mărturie/ că am fost cândva o gintă vie/ de 
ciobani/ și turmele toate de berbeci sunt doar 
suflete moarte,/ dar neânvinse./ Într-o zi voi cânta 
din fluier și toate turmele infinite de oi armânești 
vor veni/ să se împărtășească pe limba lor uitată ! 
(Ultima dovadă vie). Prin urmare, închei cu aceste 
cuvinte pe care mă abțin să le comentez: Când și 
noi poeții armâni vom muri/ cine va face parastas 
pe limba noastră? (p. 103). 

15 martie 2022

 

 

Explozia 
 

heorghe Andrei Neagu rămâne pentru 
mine modelul scriitorului complex, poet, 
prozator, jurnalist, eseist și nu mai puțin 

esoterist. El reprezintă gingășia sufletului în 
tandem simbiotic cu tenacitatea, cu rezistența în 
fața încercărilor societății și vicistitudinilor 
întregului univers  ce tinde să'l supună 
încercărilor. Dacă în lirica sa cât și în descrierile 
de natură din proză se dovedește a fi într'o 
permanentă frământare a nunților negre din care 
întotdeauna binele renaște, proza tributară 
formării sale spirituale din anii „epocii de aur‟ e o 
permanentă introspecție în tristețea lui Dumnezeu. 

După ce m'am aplecat asupra majorității 
textelor publicate de autorul Oglinzii literare, 
recunosc o schimbare de paradigmă și estetică 
literară în gândirea scriitorului. Chiar dacă sunt 
obiectivate unele aspecte sociologice, identitare 
societății socialiste multilateral dezvoltate, ele nu 

predomină, alteritatea devenind primordială prin 
răbufnirea psihologică a diferietelor personaje a 
căror amănunțită caracterizare rămâne specifică 
unui strălucit autor. Îndepărtarea identităţii reale 
a unui celuilalt înseamnă, concret, dezinteresul 
pentru specificitatea sa, adică acceptarea, prin 
convenţie, a identităţii de compromis nu numai cu 
rigorile societății ci și cu familia ori colegii de 
muncă. Amalgamul sociologic și psihologic extrage 
identitatea materială (caracteristicile fizice, 
morfologice etc., identitatea proprie (originile şi 
trecutul, situaţia actuală – nume, îndatoriri, 
sistemul de valori şi conduitele specifice, 
competenţele şi rezultatele deja obţinute), 
identitatea socială (imaginile identităţii date de 
alţii, apartenenţa la grupuri socio-profesionale, 
religioase etc.). 

Acțiunea care se desfășoară uneori alert, 
alteori într'un boem poetic ține cititorul în priză. 

G 
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Poetul se regăsește adeseori exacerbând stările 
sufletești: Îmbrățișarea este dureroasă sau 
temerile înnegurau bucuria (p.24) în clipele furate 
din canoanele sociale; Ochii lui străluceau în razele 
dimineții, triști, acoperiți de lacrimi (p.26), Ceva îl 
făcea să nu poată rosti tot ce ar fi vrut spune. Era 
ca o gheară sufocantă (p.101). Emoția, durerea, 
starea de singurătate, zădărnicia luptei, o podidi 
(p.139). Pagini întregi ocupă descrierea conacului 
(p.27), a mânăstirii (p.62), a albiei râului (p.65) și 
pădurii din apropiere (p.89), a iarmarocului și 
circului (p. 155), a locuințelor familiilor Sandei și 
Martin, a Silviei și Andrei, a unui locotenent etc. 
Efectele sonore, luminoase și olfactive nu lipsesc: 
Flăcările de la bazinele cuprinse de pojar, luminau 
curtea ca ziua (p.20). Zgomotul exploziei se auzi 
până departe. Flăcările sfâșiau cerul nopții fără 
cruțare (p.21). Mirosul de tămâie... o copleșea 
(p.63), fumul de țigară mai atenua mirosurile din 
camera unde se făceau autopsiile (p. 79) 

Am dorit să mă opresc din lectură, să savurez 
dialogul, minunat mânuit de Neagu, dar ceva mă 
împingea să citesc mai departe, să aflu!,,, Este 
exact ceea ce promite marea literatură. Crezusem 
că evenimentele: explozia din combinat, 
descoperirea primului cadavru în cabană, mașina 
răsturnată în adâncurile prăpastiei vor fi 
elementele de acțiune găsite într'un roman de 
factură polițistă. Și recunosc, am citit  Poe, Conan 
Doyle, Olimpian Ungherea, scriitori a căror 
formație complexă este asemănătoare cu a fratelui 
lor întru spirit, Gheorghe Andrei Neagu. Deși 
pentru elucidarea concretă a fenomenelor penale 
care apar în parcursul paginilor, miliția, 
procuratura, securitatea și organele partidului 
unic conlucrează în mod armonios cu evoluția 
unor rezultate normale unei anchete, fiecare după 
protocolul și priceperea lor, fără însă a li se 
evideția pregnant, precum în alte proze ale 
autorului, specificitatea doctrinară.  

Ochii aleargă peste rânduri pentru a mai 
savura noutățile ascunse de autor cu dibăcie. 
Revin însă la faptul, dificil de observat, că acțiunea 
situată sub semnul romantismului diferenţiază 
foarte clar alteritatea ce opune eul exteriorităţii 
celui interior. Dacă nu am fi copleșiți de lumea în 
care se desfășoară narațiunea, am realiza de la 
început problema dualităţii fiinţei care îşi vrea 
identitatea şi şi-o anulează, o caută şi se neagă în 
aceeaşi măsură, deci am observa lupta continuă a 
omului nu cu ceilalţi, ci cu sine. Nu discuțiile 
familiale dintre soți care răbufnesc înmiit față de 
dezastrul evenimentului ce s'ar vrea nașul titlului 
cărții, nu aruncarea vinii între colegi cu tendința 
de a se acoperi ca într'o adevărată familie, 
reprezintă conflictul primordial ci unul filosofic al 
alterității sinelui fiecărui personaj în parte. 
Caracterizarea lor cuprinde uneori pagini întregi, 

aspecte asupra cărora autorul revine aducând 
completări identitare, fizice ori anamnestice. Este 
exact ceea ce mă face să cred că Neagu flirtează 
antropologic pe principiul oglinzilor paralele nu 
numai în interpretarea realității printr'o oglindă 
plană - pe de o parte - cât și vizavi de aceasta, o 
oglindă concavă, a ficțiunii, unde un cuvânt sau o 
apreciere din motto-ul jurnalistic sunt mărite 
pâna la țesătura fiecărei silabe și litere din care se 
compune viața. Suntem astfel introduși într'o lume 
labirintică a oglinzilor, prin care ne conduce firul 
ariadnic al scriitorului oscilând între vinovații din 
banalitatea socială și alteritatea văzută ca valoare 
absolută. 

Nu vreau să insist asupra numelor 
personajelor, ceea ce la Gheorghe Neagu nimic nu 
este întâmplător. Nu lipsesc incursiunile 
documentate în intimitatea structurilor vremii, 
dar nici acestea nu realizează un evantai spectral 
obișnuit în scrierile autorului. Se remarcă „limba 
de lemn‟ a prim secretarei județului și a 
subalternilor săi interesați doar de producție 
(p31) cu îndeplinirea primordială a planului în 
fața pierderilor umane (p.35, 77). De fapt 
personajele se caracterizează singure prin limbaj, 
gândire și atitudine în fața superiorilor și 
subalternilor. Fresca unei lumi sordide, 
radiografiate și totuși acceptate de toți membrii 
comunității nu reprezintă aici nici măcar un fundal 
bine conturat de aceea insist asupra filonului epic 
al cărui deznodământ surprinde pe cititorul avid 
de suspans și care contrar așteptărilor nu rezolvă 
conflictul aliterației evidențiate de noi.  

Conceptele cheie sunt acum: eul și 
reprezentantul lumii din afară, mandatarul ei, 
corespondentul a ceea ce noi numim raţiune şi 
echilibru. Este rezervorul tuturor amintirilor şi 
reglează toate procesele psihicului, ţinând în frâu 
supra-eul şi sinele amenințat de lumea externă și 
achiziţiile filogenetice, al pasiunilor şi 
obişnuinţelor devenite aproape instinctive, 
reprimate şi refulate. Conştiinţa, critica pe care o 
exercită faţă de eu, devine duşmanul său de 
moarte, hipermoral şi tiranic. Dar, faptul că 
scriitorul surprinde tocmai acest subtil fenomen al 
personajelor romanului său (Sanda, Andrei, Piticu 
etc.) și nu deranjează semantic înțelegerea 
cititorului demonstrează că aspectele relatate sunt 
asumate de societate ca fiind nu accidente ci 
realități existențiale specifice alterității, dar care 
nu sunt cunoscute sub acest aspect filosofic. Aici 
spaţiul său este locul de manifestare a spiritului, o 
dimensiune superioară a fiinţei. Iar relaţia prin 
excelenţă este cea pe care limbajul o exprimă 
perfect prin perechea eu-tu, definită romantic de 
oamenii tuturor concepțiilor și nivelelor 
educaționale.  
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Filosofia ascunsă a afectului sensibilității 
umane devine o emblemă care îşi regândeşte 
atributele fundamentale, convins de falia internă 
între nenumăratele euri percepute. În literatură 
mai toţi romanticii acordă atenţie, într'o formă sau 
alta, problematicii dublului. Frecvenţa acestuia 
este explicată sociologic drept o proiectare a 
sfâşierii interioare, caracteristice sufletului 
romantic. Dragostea este și mit și basm. Orgoliile 
și disociațiile psihologice pot interfera sondajul în 
abisul interior, predilecţie pentru expresia 
simbolică, întâlnind aici concretul conjugat cu 
frica şi obligaţiile procedurale specifice moralei, 
onoarei, prejudecăților. 

 În Explozia naratorul uşurează necesara 
identificare a cititorului cu personajele, fapt 
esențial în succesul romanului. Un aspect esenţial 
în procesul de configurare a atmosferei priveşte 
opţiunea ca aspectele tuturor întâmplărilor ce se 
succed furibund să se petreacă în mediul 
întunericului. Neîndoielnic, şi pentru receptorii 
neiniţiaţi ai literaturii de gen, nocturnul apare 
drept cadrul ideal pentru naşterea şi proliferarea 
fenomenologică de care face uz, noaptea fiind 
asociată unei palete extinse de cuvinte ce definesc 
realităţile primordiale precum bezna şi haosul, 
moartea şi infernul, pămȃntul şi silvestrul, 
confuzia şi ne(re)cunoaşterea, în sfȃrşit, 
inconştientul. Textul corespunde, metaforic, lungii 
nopţi psihologice care urmează timpului încheiat 
cu moartea unor personaje. Există lupta, 
desprinderea nu de sine ci de răul care se 
interpune renașterii relației armonice pierdute. 

Nu doresc să trec prea ușor peste sublimarea vieții 
și relației cu divinitatea tangentă la începutul 
romanului, acest episod reprezentând sublimarea 
sinelui feminin al Sandei, evoluția și 
deznodământul fiind corolare respondente. 

Dialogul, rareori întrerupt de minunate 
descrieri obișnuite autorului, par a aparține 
dramaturgiei – de fapt romanul e o dramă 
existențială. Cea mai densă parte se sprijină pe 
jocul năucitor, pe glisarea permanentă a 
personajelor între aparenţă şi esenţă, între ceea ce 
pare a se întâmpla şi ceea ce se întâmplă cu 
adevărat, între diurn şi nocturn şi, plecând de aici, 
între banalul actului consumat şi reversul intens al 
acestuia, văzut într'o oglindă a memoriei ce 
răstoarnă irevocabil înţelesurile. Ultimile pagini 
par a soluționa în întregime conflictul, aparent 
profan, pe cel concret al misterului unui nod ce 
reprezintă firul roșu al anchetei. Dar ce e nodul ca 
element esoteric? 

Iarăși mă opresc să comentez simbolismul 
tainic al nodului ale cărui capete se contopesc sau 
se înghit reciproc, funcționând sub semnul unirii 
și conviețuirii contrariilor, fiind uzitat esoteric ca 
simbol al legării cuplurilor, al iubirii, al atracției și 
contopirii universale, al resorbției în marea 
unitate a unui ouroboros universal care se închide 
în el însuși, neputând fi desfăcut decât prin 
distrugere, rupere sau tăiere, folosit și în logistica 
ritualică a templelor. Autorul, însă, îl pune în 
corelație cu ideea de esență, dezvoltat ca simbol 
sacru alături de soare, Graal, altar, ou, cerc etc. 
Golul din nod e considerat fecund. În intimitatea 
lui se adăpostesc semințele, rațiunea de a fi, 
iubirea absolută. Aici, contrariile, strânse de 
elementele din afara lui, se încâlcesc, se posedă 
unele pe altele. Tensiunea și emoția ce le cuprind, 
forța pe care le-o împrumută brațele învelișului 
încălzesc miezul, îi dau energie și'l îmbie să se 
manifeste, să prindă viață din el însuși, aspect 
întâlnit la Nichita Stănescu (Nod 33), echivalentul 
oului dogmatic (Ion Barbu); el mai poate însemna 
sufletul îmbrățișat de trup al ființei în labirint, 
creierul, procesul de inițiere și realizarea unui 
adevărat catharsis.  

Poet, prozator, filosof, esoterist, Gheorghe 
Andrei Neagu nu mai poate surprinde cititorul 
avizat, romanul Explozia relevând în consecință 
erupția sinelui prin taina unui prea cunoscut nod 
divin care'i aparține. 

Liviu PENDEFUNDA 
Iași, 7 ianuarie 2022 
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Mihaela CD  
 
 

 
Iubirea se află 
în noi și 
așteaptă să fie 
descoperită!  
 

-ați întrebat vreodată  de ce se tot spune să îți 
iubești aproapele? Cum  să îl iubești când în  
realitate e atâta ură și  dezbinare în jur? Cum 

să dăruiești iubire când tu însuți te simți neiubit? Ei 
bine iată ca a venit momentul descoperirii de sine! 

Omule,a venit vremea sa fii bun! A venit vremea să 
dai la o parte toată negura din sufletul tău și  să-ți cauți 
nimbul  acela de iubire pe care îl ai  adânc inserat în 
sufletul tău  de însuși Dumnezeu  la venirea ta pe lume. 
Dumnezeu  nu a creat oameni răi, el a creat numai 
oameni buni. Atunci de unde au apărut oamenii răi? Ei 
bine aici  se află secretul de-dumnezeirii omului, al 
îndepărtării de spiritul divin de însuși Tatăl,  Creatorul 
său.  

Lupta între Bine  și Rău a existat întotdeauna  așa 
cum spuneam și într-un alt articol  însă a fost mai mult 
sau mai puțin vizibilă și observabilă  de omul de rând 
care a lăsat sa fie acaparat și condus de curentele 
impuse de  elitele care ne conduc. Începând cu fapte 
aparent banale precum minciuna, goana după bani  și 
până la ascunderea adevărului divin toate au apărut ca 
ispite asupra omului care a căzut în plasa SATANICĂ 
ce părea inofensivă la prima vedere. Oamenii au 
devenit tot mai indolenți, mai leneși, mai puțin 
implicați și mai comozi. Comoditatea  care pare la 
prima vedere la fel de inofensiva ca și indiferența  este 
una dintre armele  celui Rău  asupra omului. De câte 
ori ați întâlnit oameni care  spun : Nu mă bag, Nu mă 
interesează, Nu mă complic!?  Ei bine această  
atitudine este la fel de dăunătoare ca și practicarea și 
acceptarea răului în sine pentru că nu este suficient să 
nu te bagi  ca să fii un om bun. 

Exemplele ar putea fi multiple  căci nu e suficient 
ca să nu faci rău  ca să fii  cu adevărat un om bun. Iată  
în acest sens câteva  exemple care  explică   cât de mică 
este portița între  bine și rău care de multe ori este 

foarte greu de observat: Acceptarea tacită a 
abuzurilor/agresivității  înseamnă aprobarea acestora. 
Indiferența în fața discriminării  înseamnă aprobarea 
tacită. Minciuna sau tăcerea  aparent inofensivă  dar 
spusă/nespusă  în contextul unei crime sau  împotriva 
unui nevinovat duce la condamnarea acestuia. Ca să fii 
un om bun trebuie să iei atitudine,  să expui râul și să 
încerci să înveți, să  explici,să-i îndrumi  pe cei care 
greșesc.  

Răul  se poate manifesta și sub alte forme, ca de 
exemplu:  Vedem un om necăjit care nu are picioare 
sau nu are o mână, dar nu sărim să îl ajutăm, preferăm 
să întoarcem capul  să privim în altă parte și să 
spunem ''Doamne ferește''  deci ne gândim  imediat la 
persoana noastră  nu ne punem nicidecum în pantofii 
celuilalt. Concentrarea asupra propriei persoane  și 
individualismul a dus la înrăirea omului universal care 
este mai degrabă un  luptător  ce vrea să cucerească 
lumea, să adune bogății și admirația celor din jur  
decât  să facă un bine celor din jurul său.  

Dacă vom privi cu atenție în sufletul nostru vom 
realiza  cât suntem în realitate de răi  chiar fără să știm 
și fără să ne dăm seama. Avem mult mai mult decât 
avem nevoie, avem case mari cu multe camere care 
stau goale și nedeschise  cu lunile dar nu am primi în 
casa noastră să  găzduim un om care  nu are unde 
locui. Avem bani mărunți în portofel dar atunci când 
un nevoiaș  ne oprește la semafor ne este prea 
incomod să dăm jos mănușile de pe mână ca să ne 
căutăm portofelul și să dăm un bănuț dar  lăsăm un  
bacșiș gras frizerului. Avem haine pe care nu le 
îmbrăcăm cu anii dar atunci când plecam undeva ne 
cumpăram altele pentru  că  vrem sa fim  deosebiți, 
însă nu am lua la magazin să îmbrăcăm un copil 
sărman și desculț.  

V 
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Câți dintre noi facem muncă comunitară gratuită? 
Câți dintre noi ne oferim să îi învățăm pe cei 
neînvățați?  Câți dintre noi ne oferim să susținem o 
cauză nobilă fără a avea un beneficiu direct? Câți  ați 
făcut donații  unui  artist, unei organizații care susține 
scriitori sau câți dintre voi ați  făcut donații  unei 
asociații   care oferă cursuri  de muzică sau de religie? 
Exemplele ar putea continua...  

Mai mult de atât, dacă aflăm că cineva în jurul 
nostru e bolnav sau răcit ne  depărtăm imediat în 
contextul bolii induse psihologic în creierul nostru  îl 
considerăm deja  absolut vinovat  și chiar un pericol  
deci îl izolăm  doar pentru că a îndrăznit sa fie  răcit! 
Devenim maniaci  și dependenți de o gândire negativă  
indusă, care nu ne aparține, îi izolăm de noi pe cei 
dragi, răpindu-le  bucuria îmbrățișărilor și 
devenind fără să vrem răi si cruzi,  căci în esență noi 
oamenii   suntem buni. Așa  am fost creați.  

Revenind la momentul descoperirii de sine,  
căutând binele care stă ascuns în interior, 
dacă veți căuta adânc în inima și în sufletul vostru  
veți descoperi  că sunt mii de lucruri pe care ați putea 

să le faceți  ca să fiți mai buni  începând chiar de azi. 
Analizându-vă veți descoperi valorile reale 
și adevărate  care trebuie să vă conducă spiritul 
și inima: Întrajutorarea, bunătatea, spiritul de echipă, 
dăruirea, altruismul și iubirea aproapelui.Făcând bine 
celor din jur  și dăruind iubirea necondiționată  
veți găsi liniștea din sufletul vostru, veți găsi uniunea 
cu spiritul divin, veți găsi lumina și iubirea infinită a 
Creatorului sădită în interiorul vostru.  

În contextul actual, planul diabolic al globaliștilor 
care doresc să subjuge omenirea în totalitatea ei, nici 
nu există altă șansă de a câștiga acest combat  decât 
prin exemplul personal al fiecăruia dintre noi, prin 
luarea de atitudine, un exemplu care va ridica 
motivațional dar și  vibrațional forța benefică a binelui. 
Fără  această conștientizare absolut necesară 
societatea nu va putea fi pe deplin vindecată!      

Să învingem așadar Răul  care s-a infiltrat în lume 
prin descoperirea Binelui din noi! Iubirea  se află în 
noi  și așteaptă să fie descoperită!  
 

 
 

Cuvântul 
editorului   
 

rsula o mamă judecată de copii''  este  cea 
de-a  cincea  carte din colecția Dragostea 
arză-o-ar focul  corectată  și  adăugită în 

ediție reeditată  de editura Globart Universum din 
Montreal, Canada. 

''Ursula o mamă judecată de copii''  este un 
roman care  va atinge fiecare fibră  interioară a 
sufletului oricărui cititor făcând referire la greutățile 
vieții, renunțări și sacrificii pe care le face o mamă 
pentru copiii săi  călcându-și pe propriul prestigiu, pe 
convingeri și pe onoare  pentru a le asigura acestora 
un trai mai bun.  

Cartea ridică foarte multe întrebări retorice cu 
privire la morală și la dreptul copiilor de a-și judeca 
mama.Este posibil  oare  ca atunci  când o mamă 
singură, părăsită și fără niciun ajutor își calcă pe 
demnitate pentru  a face bani pentru puii ei, aceștia  
să  o judece și să pună la îndoială buna sa credință? 
Oare însăși telul demn și sacrificiul enorm în sine nu 
scuză mijloacele folosite pentru atingerea scopului 
final? Avem oare dreptul să ne judecăm părinții? Când 
și în ce context sau în ce condiții putem sau nu sa ii 
judecam?  

Cartea ''Ursula o mamă judecată de copii''  
intră în inima cititorului  direct de la primele pagini, 
captându-i atenția dar și punându-l în fața realității 
crude fără menajamente și fără să o judece pe Ursula 
personajul feminin principal  în niciun fel dar ridicând 

mingea la fileul cititorului  prin  acuratețea detaliilor și 
prin franchețea relatărilor în cele mai mici detalii, 
lăsându-i acestuia posibilitatea să judece să analizeze 
și să hotărască dacă e deacord sau nu cu parcursul 
evenimentelor.  

Legătura cu divinitatea este unul dintre punctele 
pe care scriitoarea Mara Popescu Vasilca le pune pe 
tapet în fiecare carte a sa, neuitând să specifice 
legătura sa și credința sa in Dumnezeu.Însăși  eroina 
principală, Ursula  se simte judecată de propria sa 
conștiință  și consideră că nu e demnă să se prezinte în 
casa Domnului. Auto-flagelarea de natură psihică, 
auto-analiza, dialogul interior precum și  măiestria 

U 
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împletirii povestirii  fac din scriitoarea Mara Popescu- 
Vasilca  o scriitoare de marcă care se încadrează cu 
succes în curentul de natura psihologică și  filozofică al 
secolului nostru. 

Construcția personajelor este amplă  și detaliată 
atât din punct de vedere psihologic cât și  vizual  
asigurându-i cititorului  șansa să-și imagineze și cum 
arată  și cum gândesc personajele construite de 
aceasta. De la amintiri și traume trăite în trecut și până 
la cele mai intense și  pasionale  scene de dragoste, 
scriitoarea Mara Popescu- Vasilca  nu face economie 
de cuvinte sau de descrieri, păstrând însă frumusețea 
cuvintelor  și nefolosind vulgaritatea ca și figură  de 
stil. Acest lucru o departajează în mod evident de 
oricare scriitor  sau romancier care descrie scene 
fierbinți de amor. Stilul său inconfundabil  trezește  
broboade de trăire în inima cititorului folosind 
moderat cuvântul ca și instrument imaginativ și 
senzorial  până la atingerea perfecțiunii narative. 

Folosindu-se de eleganța descrierilor sale  
scriitoarea Mara Popescu- Vasilca  își confirmă încă o 
dată  talentul său literar prin  acea caracteristică unică 
și  personalizată a sa, acea oglindă  venusiană  a vieții  
prin  care privește  viața  și vibrează într-o tresărire 
învolburată și plină de iubire, alături de personajele 
sale cărora le dă viață împodobindu-le cu  sentimente  
dorințe, pasiuni,  trăiri înflăcărate  și sentimente 
adevărate, reale  și umane. Ea își lasă personajele să se 
destăinuie, să spună ce simt ce cred, ce doresc, dar  în 
același timp le croiește drumul  și mediul  necesar spre 
a ajunge la  fericire. 

Ceea ce este  specific  scriitoarei Mara Popescu -
Vasilca  în romanele sale este șansa pe care o dă 
personajelor sale  să se îndrepte, să își corecteze  
greșelile, să se caute, să se analizeze, să se găsească și 
să își găsească un rost și o mulțumire sufletească. 
Interesant este și faptul în care  aceasta ne prezintă 
personajele sale  arătându-ne că în fiecare om este și o 
parte bună și o parte mai puțin bună.Personajele  sale 
sunt credibile și se aseamănă foarte mult cu viața reală 
iar prin multitudinea de caractere și  tipologii pe care 
le descrie este aproape imposibil ca cititorul  să nu se 
regăsească fie și sporadic măcar în unul dintre 
personaje la un moment dat.  

Așa cum dealtfel   ne-a obișnuit, scriitoarea 
canadiană de origine română Mara Popescu- Vasilca 
nu  se dezminte nici de această dată  și ne îmbie cu o 
carte a cărei poveste va  fi trăită cu pasiune de la prima 
filă și până la ultima de fiecare cititor. Trecerea prin 
diversele stări sufletești de la  tristețe, lacrimi sau  
suferință până la bucurie, împlinire, dragoste și 
împăcare,  face din scriitoarea Mara Popescu -Vasilca  
o virtuoasă a trăirilor sufletești  printr-o  scriitură ce 
sclipește  din depărtare.   

Citind tot mai multe romane ale Marei Popescu- 
Vasilca, cititorul  va ști de fiecare dată când îi va vedea 
numele înscris pe o carte într-o vitrină  că acesta 
reprezintă o  garanție  a calității!  

 

Johnny CIATLOS-DEAK  
senior editor  

jurnalist independent,  membru UJIR  

 
 
 

Ursula, o mamǎ  
judecatǎ de copii 

 
n aceste timpuri zbuciumate pe care le trăim cu 
toții scriitoarea Mara Popescu -Vasilca, ne alină 
prin romanele sale, fiindcă  pus acolo unde 

trebuie cuvântul, merge la inimă, minte și suflet și va 
da energia necesară împlinirii prezente și viitoare.Prin 
scris împărtășim întâmplări, oameni și adevăr căci 
întotdeauna cuvântul ziditor va crea punți durabile 
între oameni, între timpuri și între generații, va umple 
golul lăuntric iar dacă are un liant bun va fi durabil în 
timp. Lecturând  integral toate romanele  
colecției ''Dragostea arză-o-ar  focul'',  se remarcă  la 
 scriitoarea Mara Popescu- Vasilca  o caracteristică 
specială profesionalism însoțit de dăruire venită din 
comunicare. Fiecare amprentă scriitoricească lăsată de 
scriitoarea Mara Popescu-Vasilca  e o admirabilă 
realizare  o pată de lumină a culturii românești  într-o 
forma  de interacțiune umană  iar cititorul este  
beneficiarul  acestei strădanii   și va acumula o imagine 
de substanță, de trăire și emoție intimă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca și în celelalte romane ale colecției  ''Dragostea 

arză-o -ar focul''   și în romanul  ''Ursula, o mamǎ 
judecatǎ de copii''  găsim  un personaj principal  
feminin, care  luptă  cu viața  și cu problemele până la  
izbânda finală,  aceasta fiind una dintre caracteristicile 
colecției de  șase romane. 

Î 
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Încă din titlul romanului ''Ursula, o mamǎ 
judecatǎ de copii''scriitoarea ne stârnește interesul și 
se  impune întrebarea De ce o mamă este judecată de 
copii? iar în toate cele 14 capitole, romanul se 
dovedește a fi unul deosebit, atent clădit și foarte 
interesant   deoarece în el se regăsesc  întrebări de 
viață, de existență, de relativitate, unele chiar  fără 
răspunsuri. Niciodată nu vom găsi răspuns la toate 
întrebările  și nu vom rezolva toate  necazurile vieții 
de aceea trebuie  să păstrăm  sacră iubirea  și 
dragostea  și să-i dăm onoare păcii  și  armoniei ,ca să 
nu fim nevoiți  vreodată să cerem  clemență  pentru 
nelegiuiri și greșeli. 

Scriitoarea Mara Popescu-Vasilca  își înmoaie 
sufletul, inima  și mintea  în candela măiastră  a iubirii  
și prin romanul  său ''Ursula, o mamǎ judecatǎ de 
copii''  va rămâne-n veșnicie prin  strălucirea dată 
sufletului asemenea  unui Luceafăr ce luminează  cu 
iubire  sinceră și infinită. 

Acțiunea romanului ''Ursula, o mamǎ judecatǎ de 
copii'' se petrece  toamna când  întreaga atmosfera 
este îmbrăcată în culorile de   galben-auriu și roșiatic-
ruginiu păstrând încă puțin  din  verdele  speranței. 

Autoarea Mara Popescu-Vasilca  ne plimbă în acest 
roman prin viața Ursulei, care este personajul 
principal  pe urma pașilor destinului  ei, un traseu 
foarte întortocheat, umbrit și chinuitor , certat cu 
morala dar într-o luptă  psihologică pentru a se 
recupera starea normală, umană și creștină. 

Romanul este  o lucrare  admirabilă, care va 
rămâne peste timp mărturie a capacității creatoare  a 
autoarei care pune la dispoziția  cititorului  un bagaj 
uriaș  de date  stilistice,  cu o exprimare desăvârșită  ce 
unește , încheagă și  dă viață  și valoare  romanului, 
  un balsam pentru orice cititor  și pentru sufletele 
inspirate de frumos. 

Romanul ''Ursula, o mamǎ judecatǎ de 
copii'' este  o poveste tristă  a unei femei cu un destin 
incredibil  care din dragoste pentru copilașii  ei a dat 
totul perseverând  în lupta  pentru un ideal  într-o 
ironie a sorții. Destinul  însă a plătit-o pe Ursula care a 
reușit  să-și schimbe viața,  în timp ce unii au râs, iar 
alții au ajutat-o, izbutind  să iasă  de pe drumurile sale 
încâlcite. 

Citind  și înotând  printre  valuri de cuvinte  și 
capitole  ale  romanului  căutând hrana  existențială 
care să înăbușe  incendiile  ce izbucnesc în interiorul 
nostru, ne hrănim cu ideea că suntem vii , că trăim, că 
suntem  ceea ce suntem, sufletul acestui cosmos  în 
care ne situăm și noi . 

Abandonată  de soț și rămasă  singură fără niciun 
ajutor,  foarte tânără disperată, neștiind să facă nimic, 
Ursula pleacă la oraș unde  alege calea prostituției ca 
să poată să-și crească copiii. Scriitoarea descrie cu 
mare grijă  pentru a nu leza  personalitatea 
personajului principal, cum viața Ursulei se împărțea 
pe de-o parte  între  întâlniri cu diverși bărbați și pe de 
altă parte  între  întâlnirile cu copiii ei care erau ținuți 
cu mare atenție departe de viața decadentă  pentru a 

nu le modifica  creșterea, dezvoltarea  și 
comportamentul. 

Scriitoarea urmărește prin acest roman să 
dezvăluie  cititorului  realități ale lumii în care trăim, 
reușind să descrie cu mult tact și răbdare toate 
aspectele: familial, social, moral, psihologic și de 
comportament,   pe măsura  creșterii personajelor în 
timp, observând  caracterele, temperamentele, modul 
diferit al personajelor  de a înțelege viața cu   eșecurile 
și  consecințele ei,precum  și felul cum se manifestă: 
manifestările de exercițiu și manifestările  funcționale, 
asemenea unei lecții de predare-învățare, 
demonstrativă, practică sau scrisă. 

Autoarea merită felicitări  pentru felul  în care a 
știut  să facă profilul psihologic personajelor din 
roman dând posibilitatea cititorului să  pătrundă 
printre rânduri  cu intenția de a afla adevărul. 
Romanul  în sine ne trimite  mereu  dincolo de 
conținutul și forma  pe care o are iar cititorul nu poate 
trece brusc  fără ca să insiste  să rămână un timp  pe 
capitolul respectiv lecturat  într-o himeră a minții  ca 
să poată trăi o clipă mirifică. 

În cele 14 capitole ale romanului  scriitoarea se 
folosește de figuri de stil și  de construcție a 
personajelor  cât  și de redare a trăirilor  prin pasaje 
de esența  ce dau valoare romanului, sporesc  atenția 
publicului și creează cititorului momentul înalt al 
gândirii  determinându-l  și antrenându-l  să analizeze 
tema și  personajele cu frământările  lor negative și 
pozitive. 

Când necazurile te inundă și  din cauza disperării  o 
iei pe un drum greșit cineva trebuie sa fie scânteia 
generatoare care să aprindă făclia dreptății 
luminându-ți cărarea  iar cel  dojenit  va ține capul 
plecat va medita apoi  se va  ridica  și  va merge mai 
departe cu critica primită. 

Ursula și-a crescut copiii și a reușit  să ducă la bun 
sfârșit  visul său de a-i vedea oameni învățați și la 
casele lor. Când au crescut copiii Ursulei și au aflat ce a 
făcut mama lor ca să îi crească au fugit în Franța de 
rușine. 

 Cel  mai important  este aspectul familial, dintre 
copii și familie  când  se confruntă  cu adevărul  deși 
 pare a fi un conflict greu de soluționat   legăturile 
strânse  dintre copii  și mama lor  sunt relevante.   

Scriitoarea Mara Popescu-Vasilca  prin subiectul 
romanului ''Ursula, o mamǎ judecatǎ de copii''   îi 
face pe cititori să  conștientizeze, să compare și să 
mediteze la satisfacția personală și familială  și să-și 
dea seama cât sunt ei de  norocoși apreciind astfel 
propria viață. 

Ursula consideră că Dumnezeu a pus-o la încercare  
să-i testeze bunul simț  inima și sufletul pentru copii. A 
mers la preot ca să ceară iertare iar preotul a oftat  
lung din străfundul lui de om bătrân. Aceasta a mers la 
el  și i-a sărutat mâna lăsând  pe ea lacrimi fierbinți 
care le mai avea  și în genunchi  simte mâna lui  pe 
creștetul ei  cum o mângâie  iar ea se simte că se 
cutremură  se dezmembrează  și cum se sfarmă  în 
cioburi  în fața recunoștinței iertării. Aceasta denotă 
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că  ea a pierdut în tinerețe demnitatea pentru copiii ei  
dar când copiii s-au făcut mari au  îmbrățișat-o și  a 
primit iertarea. Este o mare plăcere când e bucurie și 
când totul se termină cu bine . Romanul este o muzică 
a sentimentelor  autoarei puse  în cuvinte și  în fraze  
ca o tânguire  doinită  a vieții universale  primordiale  
trecute sau actuale. 

Din întregul labirint  de întâmplări, din filele  
bogate ale romanului  scriitoarea Mara Popescu-
Vasilca  transformă inevitabilul sfârșit al poveștii  în 
fapte bune  și caută să deschidă tineretului de azi și de 
mâine  o poartă către o nouă lume  cu totul și cu totul 
incontestabilă și inegalabilă  încât să trăiască într-o 
frumusețe delicată a dăruirii, generozității și  iubirii.   

Cultura și literatura română prin acest 
roman ''Ursula, o mamǎ judecatǎ de copii''  
înregistrează un aport de substanță deosebită cu 
timbru scriitoricesc  parfumat  cu  frumusețe, adevăr  
și diverse formule  și stiluri  prin care dezvăluie  
cititorului sensul  lumii prin  anvergura ideilor  a 
imaginilor  și prin profunzime  și farmecul limbajului. 

Personajele  din carte  sunt  deschise  și iubitoare 
de adevăr și  vor să spună  mereu ceva  care să 
atenționeze. Nu-i ușor  să analizezi romanul decât dacă 
înțelegi iubirea,  căci nu poți să fii  iubit și nici să 
iubești decât atunci  când respecți regula iubirii căci 
trebuie să  oferi ca să primești. Fiecare ne exprimăm 
sperăm și credem la vremuri posibile și facem să 
vibreze sufletul  și inima căci iubirea există, ea  este cu 
noi  și în noi , e gratis,  e adevărată  și toți simțim 
nevoia și o căutăm , ca  să fie în viața noastră  și în 
sufletul și inima noastră. 

Cuvintele rămân pe masa tăcerii  și așteaptă 
cititorii  cu comentariile lor  cât timp va dăinui acest 
roman ''Ursula, o mamǎ judecatǎ de copii''  pe 
pământ trebuie  să scoatem  la lumină ce a pus  
Creatorul în noi  ca să putem afla  rostul și sensul vieții 
. 

Dragi cititori vă invit  să țineți romanul în palme, 
să-l răsfoiți cu privirea voastră  caldă, simțind cu 
sufletul și cu inima, rostul și sensul lecturii.Veți  simți o 
lumină care vă ghidează,  se deschid uși  pe care veți 
intra și să  mergeți mai departe până la finalul  cărții 
pentru că viața  este în general o luptă  și cititorul 
trăiește pe viu, cu emoție fiecare pagină adăugată  
crescând precum   bulgărele de zăpadă  de la fiecare 
fulg. 

Prin sârguința sa în arta  scrisului, reușind  să 
creeze un adevărat tezaur,  în care cuvintele sunt 
selectate  și armonizate , autoarea este o stea ce va 
străluci  pe altarul artei literare, ale cărei  raze vor 
încălzi inimile cititorilor pentru că  știe croi  poteci 
către ele.   

 Făcând recenzii la cărțile  din colecția ''Dragostea 
arză-o-ar focul''  am  cunoscut  universul  literar și  
stilul  scriitoricesc al autoarei  și mi-am exprimat  
bucuria  că  am pătruns  cu sufletul și  cu inima mea în 
romanele dumneaei  și recomand  tuturor cititorilor să 
citească  romanele autoarei Mara Popescu Vasilca  
pentru că nici nu știu ce pierd  iar eu o felicit cu mult 
respect și prețuire. 

 Prof.  Victor MANOLE 
Membru al Ligii Scriitorilor Români 

Membru al World Poets Association -România 
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Cleopatra LORINŢIU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cu gândul  
          la Ioan Grigorescu  

                            (1930-2011)  
                 O amintire de la Izvorani 
 

n iarna mohorâtă a anului 

1975, când făceam drumul 

de la Bistriţa la Bucureşti 

pentru o înregistrare pentru  

televiziunea română, nu aveam cum 

să bănui că voi cunoaşte oameni 

atât de interesanţi cu acel prilej. 

Emisiunea „Revista literară” 

plănuia o ediţie în care, noi, doi 

tineri poeţi „laureaţi” la marele 

festival  naţional de poezie pe 

vremea aceea, (Festivalul Nicolae 

Labiş), era vorba despre Viorel 

Sâmpetrean şi despre mine, urma 

să citim din poemele noastre la 

aceeaşi masă cu două perso-

nalităţi: Toma Caragiu şi Ioan 

Grigoescu.Aşa l-am cunoscut pe 

Grig, el , mare vedetă de televiziune, 

eu, adolescentă în pulover negru, cu 

părul strâns cuminte, la ceafă. Ce mi 

se pare acum uluitor e cum cei doi 

vorbeau cu noi, cu câtă naturaleţe 

chiar ne ascultau, povesteau,  

desigur,  mult între ei, multe discuţii 

aveau subânţelesuri, aluzii şi ironii. 

Era vremea vorbelor cu cheie şi cu 

subânţeles.Umorul acid al lui Toma 

Caragiu era un bun naţional. 

Distincţia exprimărilor lui Ioan 

Grigorescu, asemeni ! 

Prea emoţionată de propria 

prestaţie lirică, împovărată oare-

cum de prezentările supraelo-gioase 

care mi se făceau pe atunci ( mă 

lăudaseră deja public Ștefan 

Augustin Doinaş, Cezar Ivănescu, 

Laurențiu Ulici şi Constanţa Buzea, 

era nespus de mult pentru uniforma 

mea de liceană şi numărul matricol 

de la liceul Liviu Rebreanu ...)nu mai 

reţin decât atmosfera pregătirii şi 

farmecul spumos al celor doi. 

Pe domnul Ioan Grigorescu l-

am regăsit peste ani la celebra Casă 

a Scriitorilor (Casa Monteoru azi, 

recîştigată de urmaşii proprietarlor 

interbelici)  evident, în paginile 

cărţilor sale. Dar şi în serialul său în 

jurul lumii,  făcut cu atâta trudă şi 

pasiune,  secondat de mereu 

prezenta, perfecţionista  şi vigilenta 

Cornelia Rădulescu redactor la tvr. 

Mai apoi,  numele lui revenea 

ades în poveştile soţului meu din 

vremea aceea, poetul Gheorghe 

Tomozei, pentru care prieteniile lui 

Nichita, erau sfinte ! 

 Acum Grig nu mai era domnul 

Ioan Grigorescu,fost preşedinte al 

televiziunii Române,  ci pur şi 

simplu Grig, convivial, frisonant de 

gânduri, săritor. În iarna lui 1986, 

printr-un  ianuarie cumplit,  am 

căzut pe gheaţă în dezastrul 

şantierelor dintre strada Clucer 

Udricani unde locuiam şi ieşirea 

dinspre groapa de după demolarea  

Sfintei Vineri, şi mi-am tăiat 

transversal palma într-o coajă de 

burlan,  ascunsă în gheaţă. Grig mi-

a dat un lipici verde pe care să îl 

pun pe palmă, zicea că e un leac 

pentru răni folosit de aviatorii ruşi 

(!) , în orice caz mi-a salvat nervii 

palmei drepte şi dacă azi o folosesc,  

e graţie lui. 

Biografiile noastre s-au 

complicat, suferinţele acelor ani de 

după '85 erau mari şi greu de 

înţeles acum, privaţiunile enorme, 

aşa, poeţi cum eram şi soţul meu şi 

eu, autori nepricepuţi să 

„intervenim” şi să obţinem cele 

necesare traiului,pot să spun că 

doar supraviețuiam. 

 În acest context de sărăcie, 

spaimă, demolare, ameninţarea 

pierderii casei programată pentru 

demolare  şi lipsa efectivă a oricărui 

venit  fix, venise pe lume 

Maximilian, băiatul nostru. 

Î 
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Grig s-a oferit să-i fie naş ! Aşa 

că iată-ne în două maşini pornite 

spre Izvorani , într-o duminică 

noroasă din primăvara lui 1987 să-l 

creştinăm pe Maximilian Tudor 

Tomozei (căci  Tudor era numele 

fratelui lui Grig ).Orice s-ar spune 

astăzi, botezul nu era ceva „ 

indicat” sau măcar „bine văzut” în 

lumea în care trăiam, era ceva 

foarte discret, de preferinţă trecut 

sub tăcere, dar Grig era într-o 

poziţie socială deja destul de 

complicată. Îşi putea permite, făcea 

tot felul de gesturi care sublinau 

dezacordul cu ce se petrecea în 

societate. 

Aşadar trăiam cu toţii  o 

perioadă de maximă îngrijorare, iar 

cei care au fost la botez şi la mica 

agapă  de după, adică : Manuela, 

Cornelia Rădulescu, mama mea şi 

tatăl meu(Eleonora şi Virgil 

Lorinţiu), cuplul Felicia şi Teodor 

Meleşcanu şi evident, naşul, Ioan 

Grigoescu) eram fiecare din noi, 

îngînduraţi şi frământaţi de 

propriile probleme, ale noastre, ale 

timpului, ale ţării... 

Singurul care zburda fericit 

prin verdeaţa de pe malul lacului la 

Izvorani, era Kazimir, băiatul meu 

cel mare, care pe atunci avea  doi 

ani... 

Am trecut cu barca spre insulă, 

preotul a făcut o slujbă scurtă, Grig 

a cufundat căpuşorul lui Maximilian 

Tudor Tomozei în cristelniţă iar mie 

îmi era nespus de frică să nu 

răcească băiatul, atmosfera din 

biserică era glacială, am taversat 

înapoi  lacul, iar Grig purta în braţe 

ca pe un trofeu, puiul de om care se 

înveselise: băiatul lui Tom, finul lui 

Grig, azi fotograf pe la Paris şi prin 

lume, departe de insula de la Snagov 

unde o mână de oameni s-au 

hotărât să-l boteze întru Hristos, în 

preabuna religie ortodoxă. 

L-am întâlnit pe Grig în multe 

alte împrejurări, literare sau pur şi 

simplu la Televiziune, unde după 

1994 începusem să lucrez şi eu. 

De ce am evocat acea clipă ? 

Pentru că era importantă pentru 

mine ? Poate. Dar şi poate pentru că 

atunci omul Ioan Grigorescu mi s-a 

părut cel mai autentic, aura de 

îngrijorare a momentului arunca o 

umbră tristă pe chipul său jovial, pe 

felul său de a se purta, convivial, 

bucuros de vorbă şi de discuţie, 

confratern, amical. 

Ioan Grigorescu , un scriitor 

atât de muncitor, prolific, îndrăzneţ, 

imaginativ, un om îndrăgostit de 

imagine, de călătorie, de sensuri. 

      
                Gheorghe Tomozei și Ioan Grigorecu 
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Misterele poetice ale  
                      deșertului 
 

 

-am tot întrebat cum poate să-și 
împartă puterile imaginative un 
autor care și-a luat drept dulce 

povară tălmăcirea unei opere cum e cea a lui Amos 
Oz,  cu propria poezie. 

Cred că e foarte greu...Iar curajul poetei 
Marlena Braester, e pe măsură. 

Formată în mediul cultural și universitar al 
Iașului, Marlena Braester scrie poezie în franceză, 
predă în ebraică și traduce în românește. Inutil să-
mi mai declar respectul în fața acestui 
plurilingvism. Dar și a felului în care proprietatea 
expresiei, claritatea exprimării echivalențelor fac 
mereu casă bună cu fluența, frumusețea spunerii. 

Publicată la Editura Vinea  de poetul și editorul  
Nicolae Tzone ( redutabil, și care ne-a obișnuit de 
altfel cu aceste apariții editoriale pe care le girează 
cu pasiunea rară a editorului bibliofil, îmi 
amintește de iubirea de carte ca obiect artistic pe 
care o avea pe vremuri Gheorghe Tomozei) în 
colecția ”vinea international” coordonată de marea 
poetă Ioana Ieronim, cartea de versuri  ”oublier en 
avant/uitarea dinainte”, scrisă în franceză de 
Marlena Braester și tradusă tot 
de dumneaei în românește pare 
o parabolă despre deșert. 

 Când atâția autori 
contemporani de prim rang și-
au încercat puterile și talentul pe 
această temă/obsesie, de la 
Coelho la Eric-Emmanuel 
Schmitt  cel pierdut timp de o 
lungă zi în deșertul saharian ( 
Ahaggar Desert) prin 1989, 
ceea ce a fost preludiul sau 
premisa cărții sale  (La Nuit de 
Feu), e un curaj să ataci tema în 
versuri. ”În Uitarea dinainte 
Marlena Braester ne restituie o 
superbă experiență a deșer-
tului... O voce profund interi-
oară care povestește la fel de 
bine așteptarea, ca și promi-
siunile orizontului, distanțele 
care se desfășoară în noi înșine,  

 

limitele, disonanțele.” scrie inspirat despre carte 
Lionel Ray. 

Acest poem enorm, fragmentat, și care curge 
ca un râu invizibil din piatră în piatră într-o albie 
oarecum previzibilă și întotdeauna oarecum 
austeră, subjugă cumva cititorul, îl înghite. Din 
când în când aruncă sulițe luminoase spre alte voci 
și timpuri ca în acest scurt fragment care mi-l  
amintește iar pe Tomozei ...o să ziceți că mă repet, 
cred că asta și fac) cu titlul său de carte ”Prea 
târziu prea devreme”, obsesie constantă a 
autorilor noștri. ”fiindcă /de niciunde/și totuși/spre 
deșert/ printre dunele fără memorie/lasând-se în 
voia furtunii/în veșminte de umbre/ sub mușcătura 
aurită a soarelui/ simțind umbra pe piele/praf de 
nisip/elitre de umbră/ pe pielea răsfrângând 
soarele/traversare/fără de prezent/ prea 
devreme/dar și prea târziu.” Corect remarcă Eric 
Brogniet : ”precum într-o operă abstractă, dar și 
profund fenomenologică, diverse figuri ale 
discursului său poetic se articulau deja sub formă 
de oximoroni: albul și negrul, cuvântul și tăcerea, 
noaptea și ziua, vederea și cecitatea, vocalele și 
consoanele, linia orizontului și cercul, ochiul și 
gura, stabilul și instabilul, prezența și dispariția, 
care toate, se declină în imagini și figuri 

M 
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complementare ale căutării sensului.Astfel acest 
limbaj poetic traduce poziția ontologică 
postmodernă căreia îi aparținem: va trebui să 
depășim eul, jocul (je-jeu) aparențelor prin 
scrutarea quasi-halucinatorie a componentelor 
sale, pentru a ajunge la singura poziție valabilă. 
Aceea a rătăcitorului, a hoinarului expus unui 
întreg univers de semne aflate în mutație 
continuă.Toate acestea sunt redate prin relația 
dintre două imagini esențiale:piatra și nisipul.”. 

 De acord cu această analiză/sinteză ( poate cu 
excepția calificării noastre drept aparținători la 
”poziția ontologică postmodernă”, asupra acestei 
calificări sau împărțiri de apartenență eu personal 
am niște rezerve. Etichetele prea late îmi par 
uneori hazardate .Dacă noi suntem ”postmodernii” 
ce s-o întâmpla cu generația nepoților și 
strănepoților noștri dacă ea, evident, va exista...) 

 Ies din scurta paratmeză depresiv-ontologică 
și mă reîntorc la discursul  despre deșert care 
implică automat referința la mare: ”S-a despărțit 
marea de nisip/își amintește deșertul //urme ale 
mării/ ale mării dinainte de deșert /doar opalul a 
reținut apa/pentru a ucide transparența/-lumină în 
miezul întunericului-/opalul de foc/ sub 
pleoapele/albite de lumină//ți tot cest timp/ care 
ucide spuma mării/ți tot acest foșnet/ al 
spumei/stingându-se.” ceea ce e nespus de frumos 
spus și de înțelept și de deznădăjduitor. 

 M-am reîntors cu poezia ei într-o noapte 
petrecută de mine însămi în deșert, aproape de 
masivul stâncos Akakus de pe teritoriul libian,( 
cumva în continuarea celor din Adrar Ahenet – 
zona Tassili ) acolo unde pe pereții unei peșteri 
vegheau de șapte mii de ani, desene rupestre 

înfățișând animale ciudate, 
bizoni, cai  și oameni, femei 
fusiforme cărând pe cap 
amfore și nave cosmice 
stranii cu hublouri și orificii 
din care ieșea fum, acolo a 
fost Sahara înverzită.  
Deșertul Marlenei Braester 
este probabil cel care fusese 
odinioară proprietatea mării, 
dar  parcă ne duce cu gândul 
și la Neghevul de care ea nu 
prea vorbește, nu pronunță 
neapărat cuvântul dar noi îl 
subînțelegem. 

 Așadar poezia ei există în 
sine dar și prin noi, cititorii, 
prin ecoul din minte și suflet. 

 Cartea e vegheată de o 
fotografie făcută de Tzone 
însuși în 2007, la Massada, 
acea fortăreață antică, 

strategică, pe o colină de la marginea de răsărit a 
pustiului Iudee , pe partea de mal vestic a Mării 
Moarte ; ca să înțelegem referința, iar apelez la o 
paranteză cerându-mi iertare : ridicată prin secolul 
întâi înainte de Christos și extinsă în vremea lui 
Irod cel Mare, Massada a fost, după cucerirea 
Ierusalimului de către Titus Flaviu Vespasianus în 
anul 70, un ultim refugiu al rezistenței antiromane 
a iudeilor. 

 Povestea războaielor lumii ne urmărește pe 
mii de ani... 

 Atunci, cei 97o de iudei din Massada au 
preferat să moară decât să cadă în mâinile 
romanilor ( asta ni-l amintește și pe Decebal al 
nostru). Pentru a nu fi luați în robie. Cum 
sinuciderea era interzisă de religie, au tras la sorți 
câțiva bărbați ca aceștia să-i omoare pe toți cei 
asediați iar ultimii s-au ucis între ei. Două femei și 
cinci copilași se ascunseseră și ei au povestit mai 
apoi cele întâmplate.) 

 Atmosfera poeziei Marlenei Braester e 
acaparantă și împletește metaforă și exprimare 
clară, ritmuri interioare, aluzii subtile, emoție bine 
temperată și formă asumată  de modernism : ”noi, 
pelerini ai deșertului/cu trupuri tremurând în 
contururi/umbrele ne preced în mers pustiitor/în 
veghea lui difuză/e însetat deșertul/ orizontul e atât 
de aproape/orizontul e pretutindeni/ orizonul setei/ 
noi, pelerinii deșertului/-orizontul setei ne cheamă-
/ecourile preced vocile noastre secate /umbrele se 
reîntorc mereu /ecou-haos care se întoarce pe 
propriile urme...” 

Cleopatra LORINŢIU 
Tel Aviv, 1 aprilie 2022 
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Prof. Dr. V.S. JOG 

 
Sudhakar Gaidhani’s 
Mahavakya: Devdoot The 
Angel      (An epic poem with a difference!)  

Translated from Marathi article by Dr. Dattatraya 
Gopalrao Alone 
 

 
SUDHAKAR GAIDHANI’S Mahavakya: DEVDOOT 
THE ANGEL 
An epic poem with a difference! 

  

here are many different types of epics ; 
like narrative epics and biographical 
epics. The Mahabharata serves the 

example of the former and Ramayana of the later. 
Some archetypal epics were created in the ancient 
times. In the recent times the epics like 
Mahatmayana, Indirayana, Tilak and Yashoranava 
were created. The major motive of all these was 
personality glorification. The epic of Sudhakar 
Gaidhani is different from all these creations. 
Devdoot the angel (Mahavakya) is a meditative 
epic; this is an expository epic. That does not 
mean that all other epics lack these faculties. The 
Bhagvadgita is the exposition, a commentary on 
‘The Mahabharata’. The Bhagvadgita is the eternal 
commentary on Mahabharata. There is meditation 
in Ramayana. This is meditative – meditation. The 
movements of these epic is from biography to 
meditation and from actions to expositions. But 
Devdoot the angel is something different. It is a 
meditative epic and expository epic. The story line 
is hidden. The readers may find in it hideen 
character sketches as well. 

The characters have no proper names; they 
have only – symbolic names. They may not have 
proper names like Rama, Krishana, Duryodhana, 
Dusshasana, but they have symbolic 
representations like Indra, Vishvamitra, Meaneka, 
Rambha, Redebuva and so on and so forth. These 
symbolic names cover the ancient sensualist 
Yayati to moderns like Rajnish, Dhirendra and 
Chandraswami. These characters are sometimes 
cursed by the poet, and sometimes they are 

ridiculed. The poet hit them hard one time and try 
to push them to the sublime level at another time. 
Many times he sympathizes with them. 

  

The Final Discovery of ‘Sheetrasa’ (Peace of 
inner heart) : 

In the ancient times the biographical epics 
and mainly the epics giving utmost importance to 
characterization were created. The epics like 
‘Meghdoota’ developed which is the example of 
the development of fine imagination. 

‘Meghdoota’ and ‘Devdoot the angel’! But they 
are qualitatively different. The main rasa of 
Meghdoota is ‘shringar rasa’ (i.e. display of 
amorous). All the ‘rasas’ exist in Devdoot but it 
concludes with shantarasa (peace). The poet says- 

  
Don’t obstruct any prayer. 
Don’t allow any prayer to- 
Rot in the filth of rituals 
And display of amorous sentiments 
The whirlpools of mind play 
Are brought to a serene halt 
Thus the prayer brings oneness 
And makes a portrait of mind 
That depicts the form of an enigma 

  
The epic of poet Sudhakar Gaidhani is thus 

allencompassing. 

  

The All encompassing Epic: 

There are many facts to the poetry of 
Sudhakar Gaidhani. I tries to touch them all as per 
best of my ability. The politicians like Yashvantrao 

T 
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Chavhan late Dy. Prime Minister of India and 
Sushilkumar Shinde, Ex. Chief Minister & 
Governor of Andhra Pradesh State of India. (and 
The then Home Minister of India.), the vigilant 
literary critics like Narhar Kurundkar, D.B. 
Kulkarni and R.S. Jog express their valuable 
opinions. That is also a process. 

I wrote on his creations time & again. And still 
I failed to mention many plus point. I participated 
in many orations on his poetry but after every 
talk, I felt, I have left many things untouched. I felt 
I have thrown a few paltry coins instead of 
showering gems and pearls of world in the praise 
of his poetry. 

  

His Epic And Enigma: 

“Mahavakya” : Devdoot the angel in an enigma. 
Five hundred & fifty-five printed pages, nine 
thousand seven hundred & fifty-one lines, thirty-
three thousand words make a great epic. The 
condition of the critic trying to write an honest 
criticism of this epic poem will be like a legendry 
folk tale situation of an elephant & six blind 
people. It encompasses the Geography of the 
world, the history of mankind, the mystery of the 
evolution of the nature, the aim of establishment 
of a social system free from exploitation, the folk 
lore, the legend, the myths & religious discourses. 
All the meditative discourses are in the form of 
stream of consciousness. The journey of a big bird 
& its response is all that is embodied in this bulky 
volume of poetry. This bird moves all over the 
universe. Its response is, what Mr. Muktibodha 
(the noted Marathi Marxist poet, critic & 
educationist) termed it as ‘Manushata’: (the 
essence). This is a vision which expects an 
exploitation free social system. ‘Mahavakya’: 
Devdoot is the confluence of knowledge of all the 
branches of natural sciences & the human essence. 
The use of the scientific knowledge & the 
philosophy of human essence is also one of the 
conventions of an epic. ‘Mahavakya’: Devdoot can 
be termed as the confluence of the serenity of 
Saint Dnyaneshwar’s ‘Dnyaneshwari’, iconoclastic 
attitude of Saint Tukarama & uprightness of Saint 
Ramadasa, the trinity of the medieval Marathi 
poetry. 

  

An Epic Ripe With Many Literary Qualities: 

An epic by convention need a diction of a 
genius. Delightful diction, images pregnant with 
meanings, fascinating illustrations & proverbs 
make this epic ripe with literary qualities. The 
images like ‘ships of sorrow’, eyes of Jesus Christ’, 
‘smile of Buddha’, ‘emotionally choked sky’, ‘starry 

heaven’, ‘terror striken sun’ helped the epic to 
reach the sublime. The poet has used many words 
from the local dialect & thus developed a close 
relationship with the people having taste for the 
literature. 

  

A Perfect Object For Literary Research: 

This epic poem is pregnant with its profound 
meaning & it will be its hallmark! And thus says 
the poet- 

  
By mare jugglery of words 
The poem cannot grow, 
Even time fails to keep pace 
With the real essence of the poem 
It is altogether true- 
Blessed are those words 
The essence of which is truth. 

  
In fact Mt. Gaidhani never took any 

cognizance of publicity, public envy and 
appeasement. He dedicated his epic poem to Saint 
Tukarama who once said- “let the revile critic be 
thy neighbors”. Saint Tukarama was always 
greatly distressed by flattery & likewise Mr. 
Gaidhani always follow the path of truth. He faced 
extraditions imposed upon him by the so called 
literary pundits. But from such acts of villification 
Mr. Gaidhani rose to the glory like Gorky, 
Dostoevasky, Solzhenistym & Mikovasky. 

  
Use the word 
With great care 
That with great meaning 
It must rule the sentence forever. 
  
And thus the ‘Mahavakya’: Devdoot becomes a 

great epic poem. 

  
Full is the reservoir 
From shore to shore 
So is brimful the pot 
With meaning ever. 
  

Joining The Streams Of Consciousness: 

 The meaning was expressed by the method of 
Stream Of Consciousness. The expressions are in 
the form of chains of Streams Of consciousness. 
The chain of implied similes & implied 
illustrations are possible, likewise the chains of 
Streams Of Consciousness is also feasible. The 
description of space follows all the point of views 
regarding space. The bright & dark sides of 
religion follow the religious discourse & 
description of love brings all the facets of 
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‘Kamashastra’ to the forefront. The description of 
words brings in Stream Of Consciousness of great 
literary value. The streams always consists of 
whirlpool & cataracts. The same is with this epic 
but here the whirlpools are less in number & the 
cataracts much more. The speed is tremendous. 

  

Promoting The Human Essence: 

The theme of this epic poem is the promotion 
of human essence. Dualism is the method of 
expression. Conflict is at the core of any literary 
creation. Conflict is the mainstay of this epic. Faith 
is on one side and scepticism and blind faith on 
the other. Rationalism is contrasted with 
bookishness & ignorance. The poet is a great 
believer in almighty & at the same time he has a 
quarrelsome attitude towards God. He begs for the 
everlasting peace ; but at the same time he is 
agitated. He is haunted by restlessness. He is 
agitated, angry & snappish but finally he achieves 
serenity. He believes in the mutual relationship 
between humanness & godhead. And he says thus  

  
Why separate rays 
From sun-god to know 
Whether God begets men 
Or man begets God 

  
What poet thinks about Marxism? 

 Once human essence is recognized the 
Marxism is recognised automatically. Sometimes 
the poet is critical of onesided & showy Marxism. 
But it is the criticism of false communist. Likewise 
the poet critcises the false poet – 

  
By deception- 
The magician creates 
A snake out a string 
And a red-ringed paroquet 
That follows a jay. 
  
Such poetry is like gambling for him. He feels 

such rhetoricians, the false pilgrims of the cosmos, 
are frightened souls. Likewise he feels the false 
communists are contemptible. But he respects the 
true communists. Many verses of this epic poem 
beginning from page no. 277 are the burning 
manifestations of the ‘Communist Manifesto’ like – 

  
To fulfil the passion 
There is no enough time 
If your wallet is dry & empty 
What can be achieved; even if – 
There is some leasure time  

(p.no.277) 
  
OR 
  
If you don’t have at your doorstep 
The creepers or trees that showers money 
Your wallet becomes a dreded vampire 
And prevents the entry of joy in your life. 
  
OR 
  
A tune of wealth is always at the centre 
In the welcome song of an unfortunate lass 
It’s a crime not to have a paltry coin 
In the wallet of a poor and a wretched man. 
(p.no.278) 
  
Like a true communist the poet longs for a 

society which is free from exploitation – 

  
Where there is no comparision 
And no counting 
Where there is no anxiety 
And no deception. 
  
Once you accept the communism you have to 

accept the intro section. 
  
Yes, we are the dreaded crabs 
That gnaws the souls; 
And cleaves in pieces at once 
Cruelty and compassion. 
(p. no. 363) 
  
It is not at all possible for the poet to stop at 

this selfdepriciation. And he says thus – 
  

Man is the oppressor of man, and 
Man offers a soothing gel to man. 
  
Confluence Of The Extrovert And The Introvert : 

The sentiments of the Extrovert And The 
Introvert are represented in the same proportion 
in this epic. Forgiveness and deceit, non violence & 
compassion are the central themes of this epic. 
The poet is so angry, he calls moon crescent a 
concubine of the heaven. The poet is also angry 
with the people having the face of a God & the 
mind of a devil. He is a true son of berar after all & 
will never invade the liberty of others but at the 
same time he will not take anything lying down. 
His philosophy of life is straight forward & this’s 
the reason why he is loved by one & all. His poetry 
was appreciated by all in the same vein as they 
appreciated the poetry of Saint Dnyaneshwara & 
Tukarama. And thus a beautiful & noble epic was 
born. 
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 
 
 
 

Arcanele  
cititului 

 
 
 

 
 ” Acesta e drumul umil spre Lumină…Acesta e din 

                                        păcate drumul nostru, al oamenilor, pe o Golgotă 
                                        imaginară” 

                                          (Liviu Pendefunda, din vol. Căruța cu nebuni 2) 
 

e acest drum ostenește necontenit  
autorul în parcursul său noetic spre 
”ochiul  dimineții”, așa cum deschide și  

volumul „Binecuvântarea Himerei”, apărut la 
editura „Contact International” în anul 2021, 
editură pe care autorul Liviu Pendefunda o 
păstoreşte în egală măsură şi cu mult succes. ” 
Undeva, în profunzimea veacurilor, în adâncul 
înstelat al universului s’a ivit, din tenebrele 
haosului, o gingașă sferă se lumină ”. Volumul pare 
să fie un tratat filozofic despre marile arcane de 
care autorul se preocupă şi în alte lucrări de 
anvergură. 

De altfel, dacă iei în consideraţie denumirile 
capitolelor ce alcătuiesc cele trei cărţi (părţi), îţi 
dai seama că avem de-a face cu un eseu amplu ce-
şi sprijină măreţia în tot atâtea evaluări filozofice 
pline de mister. Subtitluri precum : „Neofiţii lumii 
sacre; „Atriumul magului”, „Atriumul nebunului”, 
„Gardienii arcului regal”, „Studiul îngerilor”, din 
Cartea întâi „Sâmbăta diavolului sau Calea 
Pelerinilor”, sunt tot atâtea definiri ale căutărilor 
auctoriale, tuşate ca preocupări majore.  

Nici în Cartea a doua, „Umbra sufletului, sau 
„Cele şapte spirite ale abisului”, definită prin 
„Refugiul filozofic”… „Epigonii Luminii Sacre” şi 
„Cercetarea Cugetului” nu sunt decât o continuare 
a tenacităţii unui autor copleşit de frământările 
sale într-o lume ce va primi în Cartea a treia  

(Erebos sau ochiul dimineţii), o descătuşare 
parţială, o spovedanie finală, în subtitlul: ”Am 
greșit, mă căiesc…Iartă mă! :  ”Nectarul luminii 
răspândea în juru’mi Marele Adevăr în fața căruia 
și Dumnezeu își închina sufletul. Nimicul ordona 
haosul și nimic nu putea fi văzut decât spiritul 
dătător de dragoste și fericire. Era binecuvântarea 
himerei.” 

De fapt, Liviu Pendefunda se consideră până la 
urmă vinovat de frământările sale. Nu pot să trec 
cu uşurinţă peste definiţiile lămuritoare ale 
Tarotului,” el fiind un rezunat al științelor 
ermetice - Kabala, Alchimia, Astrologia şi Magia 
atribuite lui Hermes Trismegistus; ele reprezintă 
un sistem al unei investigații psihologice foarte 
largi și profunde despre natura omului în relația 
sa cu lumea spiritului și cu lumea vizibilă”  

Fiu de doctor, alegând până la urmă să fie el 
însuşi doctor, neurolog de profesie,  autorul face  
o incursiune sănătoasă şi plină de miez în lumea 
misterelor. 

Utilizând armonios mijloacele specifice 
prozatorului, doctorul Pendefunda este extrem de 
atent cu balansul între spirit şi materialitate. „Am 
simţit la un moment dat răsuflarea izvorului şi, 
însoţind parfumul de violete şi crini de vale, am 
auzit tandru o melodie ce părea cântată de 
spiriduşii pădurii. Pârâul, marmura, vârfurile 

P 
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copacilor foşneau, iarba şoptea, nenumărate 
păsări se’ntreceau în triluri diferite şi albinele 
fredonau asemenea motoarelor de mici 
dimensiuni; peste tot am simţit respiraţia naturii 
vii care îndemna la linişte. Soarele strălucea 
tandru şi încet cu un solitar nor alb ce atârna 
deasupra brazilor. În mijlocul unei pajişti verzi în 
care înfloreau primule, am văzut’o pe Minunata 
Împărăteasă aşezată pe un tron acoperit cu iederă 
şi liliac” (pag.132). Citatul ar putea continua şi cu 
restul acestui capitol cufundat în visare, de o mare 
fineţe.  

Din când în când autorul  mărturisește chiar 
trăirile sale: „ Am o asemenea dorinţă să mă 
strâng covrig, apoi să mă destind şi în agitaţia mea 
repet de câteva ori această stare şi… adorm. Simt 
cum toate energiile mele transformă un ceva 
nedefinit. Și nu știu dacă acel ceva îmi aparține. 
După maeştrii spirituali din vechime, poate chiar 
dinaintea potopului, învăţăturile celeste sunt 
energii modulare. Vise, vise… Și nevoia de a afla 
cât mai multe.” (pag.163). 

Aflat în permanenţă într-o lume pregătită să 
fie descifrată pentru mintea celor dotaţi cu 
înţelepciune, autorul nu poate să nu obosească şi 
să nu adaste  întru refacerea puterilor sale: ”O 
lumină devastată de sânge, la vederea căreia 
m’am clătinat și mâinile mi-au căzut inerte, a 
acoperit aerul până la orizont. M’am sprijinit de 
un zid ruinat în urma unor presupuse 
bombardamente prin care se vedea sau reflecta 
irealul ca într-o oglindă. Un vierme strălucitor, 
semănând cu o femeie dezbrăcată a trecut ca o 
boare pe lângă acea oglindă, încercând să mă 
atragă. Cu lacrimi în ochi şi cu inima plină de furie 
am simţit o forţă necunoscută ridicându-se în 
mine…” (pag.216).  

Autorul îşi permite o exprimare ludică despre 
construcţiile sale romaneşti. De fapt, până la 
urmă, se confesează într-atât de mult pentru că 
simte „binecuvântarea himerei”. În „Astronomia 
virtuală”, la pag. 262, devine brusc  confesiv, 
arătând că este şi el un spirit dornic de iubire 
familială, dar, pe măsură ce se ridică să cerceteze 
lumea ce-i venea în întâmpinare, îşi dă seama că 
este tot mai apropiat de Aristotel, acela care te 
învăţa să cauţi fără a-ţi oferi răspunsuri la 
problemele tale.  

Gândirea autorului este în permanenţă 
străjuită de durerea demersurilor filozofice care 
nu-i permit să ascundă adevărul, dar nici să-l 
dezvăluie expunându-l gol în faţa mulţimii care s-
ar repezi să-l înfulece, să-l sfâşie cu inocenţa 
consumatorului bezmetic. Și apoi, ce nevoie ar fi 
ca lumea să primească răspunsuri . Cui i-ar folosi 

un adevăr gol goluţ atunci când exisă atâtea 
capcane venite din lumea necunoscută. 

De fapt şi în „Colofon”, ne arată mijloacele ce i-
au stat la îndemână atunci când a început lucrul la 
acest volum. Aproape că nu există un colţişor din 
volum, care să nu merite a fi cercetat dacă doreşti 
să pătrunzi taina arcanelor ce l-au însoţit pe autor 
în demersul său literar.  

Chiar şi atunci când nu mai ai volumul în faţa 
ochilor, gândul se îndreaptă spre misterele ce ţi se 
aşează în firidele neuronale. De aceea, cred că 
există și în acest volum suficiente argumente care 
deschid porţi  spre tainele cunoaşterii. 

Nu fără efort deschide autorul porțile : „Obosit 
de fulgerarea Roţii Vieţii, m-am scufundat parcă 
în pământ şi am închis ochii. Dar mi s’a părut că 
Roata continua să se întoarcă în faţa mea şi că cele 
patru creaturi continuau să stea în nori şi îşi 
citească  cărţile. Deodată, deschizând ochii am 
văzut un călăreţ gigantic pe un cal alb îmbrăcat în 
armură neagră, cu cască neagră  şi o creastă de 
pene negre. Chipul unui schelet privea de sub 
cască…O lumină a intrat în mine și, uitându’mă la 
călărețul care se îndepărtează și la soarele care 
apunea, am înțeles: Calea Vieții constă în treptele 
calului Morții.”(pag.164).  

 În căutările sale, autorul pare uneori că s-ar 
dori profan. Dar nu, autorul nu poate fi luat drept 
un căutător venit din lumea profană. Scrierile sale 
surprind  lumea bogată în sensuri şi moduri de 
gândire specifice unor iniţiaţi.  

Nu pot să nu recunosc în miezul căutărilor sale 
o fire neliniştită, dăruită să primească 
„Binecuvântarea himerei”. Numai cititorul poate 
desluşi dacă autorul a primit sau nu această 
binecuvântare. Eu cred că a primit-o şi-l invidiez 
pentru reușitele sale.  

Mi-ar fi plăcut să găsesc eu însumi sensul 
„Morţii ca o arcană majoră dar am stat prea mult 
în calea vieţii”, pentru a nu mă simţi vinovat de 
atâta uitare. 

Prof. Dr. Medic primar neurologie, 
academicianul și scriitorul, al cărui nume și 
renume nu mai au nevoie de prezentare, Liviu 
Pendefunda, a ştiut să-mi pună în faţă gândul că 
totul are un sfârşit. Nu te poţi complace la infinit 
cu huzurul unei vieţi anoste, lipsită de căutări 
fundamentale.  

Iată de ce recomand această carte. Pentru ca 
„Binecuvântarea Himerei” să se aştearnă şi-n 
sufletele cititorilor. 

 

♣
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Vasile Dan MARCHIȘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiu 
extrem 3 
  

 
Într-un context fără precedent 
muza m-a purtat cică pe calea poeziei 
printre turițe, brusturi și alte plante care se agață de tine 
fără noimă... 
”Te-am purtat pe aici, afirmă muza, 
să vezi că aceste plante  nu sunt ca vorbele alese...! 
Ce poet ești tu când toate cuvintele te cuprind ca turițele?” 
Pe moment încerc să mă curăț de turițe parcă 
îngân poezia... 
De fapt este un lucru inutil să procedez astfel 
în fața muzei și trec la scris... 
Scriu parcă mă curăț de turițe, 
și totodată mă curăț de ele parcă scriu... 
Nu știu dacă folosesc în premieră cuvinte-turițe 
sau alte cuvinte în locul  acestor plante. 
ori turițe în loc de cuvinte... 
Concret nu-mi dau seama ce iese...! 
Muza a intervenit: 
”Să nu intri în cuvinte, 
( în vorbe), fără prevenție, ca în turițe! 
Ce-ți predau eu aici legat de aceste plante 
este un exercițiu banal 
față de cum te vor întâmpina sau cum ți se vor lipi de suflet 
unele cuvinte spuse sau scrise de unii...!” 
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Exercițiu 3 
 

Cade o ploaie ce pare 
o pregătire pentru finala concursului de ploi. 
Cum va curge atunci ploaia acționată în finală, în doi? 
Dumnezeu cu cine se va confrunta în acest sens? 
Când o parte din lume, de inundații a murit și alta momentan moare,  
eu refugiatul poeziei scriu parcă aș desfășura un colac de salvare... 
Nefăcând altceva, prin ce și prin cine să-mi aflu  
o iertare, 
o binecuvântare 
o altă chemare? 
”Ce tot vorbești acolo?” 
M-a abordat fulgerător muza și apoi a continuat:  
”Te-am atras prin inspirație aici să scrii, 
să nu dai apelor tribut chiar și poezii... 
Nu ești tu mai marele apelor 
ori judecător,  
marinar sau salvamar! 
Chiar potop să fie, aceștia au rolul lor... 
Eu pentru tine sunt aici...  
În fața Tatălui Ceresc, 
cu sau fără tine  
poeziile tale au aceeași trecere.... 
Pentru că am lăsat pământul și apa din care sunt făcută  
te-am dobândit ca pe un premiu sau recompensă 
nu ca pe un lucru oarecare 
să nu încadrezi totul prin scrierile tale  
fără rând în geografie sau în istorie. 
Te-am atras unde inima salvamarilor  
și a tuturor lucrătorilor pe ape  
nu-i cuprinsă de iubirile amăgitoare. 
Acum că știi de ce te-am atras aici  
și nu în mijlocul lumii 
prinsă momentan între ape, scrie! 
Controlează-ți cu pixul poziția și fizionomia! 
Deci, scrie...! 
Doar scrierea ta continuă este virgula credibilă 
între tine și lucrurile neînsuflețite...!” 
 

 

 



324 vol. 32,  217-219| mai, iunie, iulie, 2022 

 

 
Exercițiu 4 
 

 

”Pregătește-te să faci ceva special ca astfel 
Dumnezeu, să poată dormi undeva 
măcar un minut.” 
Incredibil, cum a intervenit de această dată muza față de mine! 
Credeam că e pe ”invers”, 
fără nici o legătură cu literatura 
și totuși mă gândeam să pregătesc un pat în care 
Tatăl Ceresc să se așeze pentru un repaus pe măsură... 
”Ce gânduri fără noimă te pătrund în acest sens, 
a intervenit ferm muza. 
Crezi că Dumnezeu se odihnește în diverse paturi ca tine 
sau ca cei un miliard, două de pământeni, 
pentru că aceștia nu pot face nici nu pot spune 
ce poate înfăptui Tatăl Ceresc? 
La câte are de făcut și de spus Dumnezeu, 
se odihnește pe unde apucă... 
De aceea fă ceva special pentru el!” 
Rămân perplex! 
Este pentru prima dată când muza 
nu mă inspiră personal cu nimic... 
Dar a intervenit  brusc: 
”La câte cereri și vise deșarte sunt în lume… 
Însă cum de veacuri munții așteptându-și pădurarul ideal, 
îndurând de toate, 
m-ai așteptat pe mine, 
m-ai dobândit ca pe o recompensă 
sau premiu 
nu ca pe un lucru oarecare! 
Iată-mă! 
Îți ofer posibilitatea să scrii... 
Astfel să pregătești cel mai fin pat de cuvinte 
în care Dumnezeu  
să se odihnească măcar (temporar) câteva clipe…! 
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Exercițiu 
(variantă) 
 
 
 

Atunci chiar am crezut că 
muza vrea să scape de mine când a vehiculat sobru: 
”Te-am lăsat pe mâna noii mele asistente-Marți Seara, 
să te poarte pe calea poeziei 
printre toți spinii și mărăcinii... 
Să vezi că lumea nu-i ca ei...!” 
”Imensitatea ta! ” Am glăsuit eu muzei și apoi: 
”Am crezut că dorești să te depărtezi astfel de mine...!” 
Muza a vociferat : 
”Nu așa trebuie să vorbească mesagerul pe care 
l-am dobândit ca pe un premiu sau recompensă, 
nu ca pe un lucru oarecare, 
să nu încadrezi totul fără noimă, fără rând 
în istorie, în geografie 
sau mai amplu în viitor! 
Spinii și mărăcinii permit toleranță 
chiar la o sutime de milimetru față de ei, 
fără să-ți înțepe poezia, 
pe când lumea înțeapă prin diferite mijloace 
și de la un kilometru... 
”Dacă unii oameni vor fi ca acești spini și mărăcini 
vei da înapoi? 
Te vei retrage chiar și de la indicațiile mele? 
Dacă vei șovăi în fața acestor spini și mărăcini 
ce vei face în fața scrisului? 
Dacă virgula credibilă dintre faptul că spinii și mărăcinii 
doar stau în gardă fără să acționeze înainte 
ci doar așteaptă nepriceperea unora ca să-i înțepe, 
și felul cum se avântă unii oameni direct fără semnal, 
este felul cum te îndemn eu să scrii poezii, 
înseamnă că doar te fac să te joci de-a scrisul 
față de ce repercusiuni severe 
vei primi din partea unor oameni! 
Ce ți-am confirmat eu aici e doar un fleac 
față de amploarea prin care 
trebuie să redai cu lux de amănunte 
acțiunea dureroasă a lumii în poezie!”  
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Mariana CODREAN 
 

 

 

 

1.Moartea 
este o femeie 
 
Am desprins scânduri din cer,                                                                                                                                                   
mi-am făcut din ele o cruce.                                                                                                                                           
Moartea este o femeie,                                                                                                                                                       
ea îmi sărută coapsele, în fiecare seară,                                                                                                                          
mă îmbracă cu pământ...                                                                                                                                                                                             
eu tresar, încă mi-e frică.                                                                                                                                           
Moartea este puternică!                                                                                                                                                 
Însă am început să simt,                                                                                                                                                               
degetele îi tremură când mă atinge sub  
                                                  pământ. 
 

2.Zidită  
într-o inimă 
de înger 
 
Mi-a adormit în brațe mama                                                                                                                                               
Din razele lunii curgeau lacrimi,                                                                                                                                                  
în păr avea frunze de tei.                                                                                                                                                            
Pe jos, căzută pe podea,                                   
se zbătea o umbră.                                                                                                                                                                    
Zidită într-o inimă de înger,                                                                                                                                 
pe un perete fără de sfârșit,                                                                                                                                            
cu degetele lungi de primăvară,                                                                                                                                               
mi-a adormit în brațe mama. 
 
 

3.Tâmpla lui  
Dumnezeu 

 
Palmele reci ridică natura căzută                                                                                                                                            
și o reazemă de tâmpla lui Dumnezeu.                                                                                                                      
Noaptea își ascunde pumnii în urma  
                                              pașilor tăcuți                                                                                                                
și fredonează încet un cântec de moarte.                                                                                                                          
Cerbii de aur dansează în flăcările ploii,                                                                                                                    
iar luna se descalță de melancolie.                                                                                                                                  
Fluturii cerului îngroapă frunzele ce cad                                                                                                                              
în cristalul tulbure al ferestrelor. 
 

4.Îngerul lui 
Dumnezeu 

 
Dumnezeu m-a rugat                                                                                                                                                     
să am grijă de îngerul lui                                                                                                                                              
până în ziua în care se va întoarce. 
 
 
 
 
 

                    

Motto: Am desprins scânduri din 
cer, mi-am făcut din ele o cruce. 

 



Primavara-Vara 2022  | Contact international 327 

 

5.Moartea  
m-a vândut 
 
Pământul e oglinda în care te privesc,                                                                                                                             
sângele de taur îmi picură sub pleoape                                                                                                                                       
umbra însetată adună fiecare strop                                                                                                                                         
și-mi face din sânge o cămașă.                                                                                                                                              
Simt cum îmi alunecă pe trupul gol și  
                                                            rece,                                                                                                                                                      
nu-mi cere să mă întorc în locul                                                                                                                                               
în care moartea m-a vândut!                                                                                                                                                    
Bucată cu bucată,                                                                                                                                                                      
carnea s-a desprins până la piatră. 
 
 

6.Trandafirul 
 
Am făcut cu moartea un schimb,                                                                                                                                     
să simtă ce simt eu.                                                                                                                                                                   
I-am dat inima să-i bată.                                                                                                                                                                 
În locul inimii a crescut un trandafir,                                                                                                                                   
spinii lui să-mi aducă aminte că trăiesc. 
 
 

7.Gâtul ploii 
 
Pământul se oglindește în izvoarele lunii,                                                                                                                              
scuturându-și mantia albastră,                                                                                                                                                         
în suflete de ceară, în glezne de cristal.                                                                                                                             
Curge tăcerea peste umerii mei goi                                                                                                                                        
și trupul îmi tresare când pașii tăi îl trec                                                                                                                               
ca pe un pod cu struguri de plumb.                                                                                                                                     
Cu frunze de lacrimi îmi înfășurai sânii.                                                                                                                                              
Sărutând gâtul ploii, tresar pentru întâia  
                                                               oară.                                                                                                                          
Îmi crește printre degete un înger                                                                                                                                                        
cu pleoapele albastre și brațe de lemn,                                                                                                                                 
îmi cuprinde mijlocul, întrebându-mă:                                                                                                                              
,, Care este distanța dintre suflet și trup?,, 

 

 
8.Porți închise 
 
Nu trebuia să te ascult,                                                                                                                                                                   
să aștept să-mi deschizi porțile dimineții.                                                                                                                  
Nu trebuia.                                                                                                                                                                              
Tresar, tresar când pașii îți aud în gând, 
făcând cărare...                                                                                                 
Alerg spre porțile închise.             
                                                     
                                                                                                                                                                                                                

 

9.Dumnezeu 
își lasă 
lacrimile 
peste flori 

 
 
În fiecare noapte mă întorceam,                                                                                                                                             
până când m-am convins că nu este acolo.                                                                                                            
Pământul nu poate îngropa un înger.                                                                                                                         
Cu unghiile inimii am zgâriat cerul atât  
                                                  de adânc                                                                                                                              
încât a început să sângereze...                                                                                                                                          
Noaptea, în rochie de sticlă,                                                                                                                                                
își ridică brațele agățându-le de lună.                                                                                                                 
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori,                                                                                                                            
umbra rezemându-și-o de cruce.                                                                                                                                     
Când eu mă duc, umbra Lui pleacă,                                                                                                                   
când plec, ea vine înapoi.                                                                                                                                                 
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori,                                                                                                                                           
umbra rezemându-și-o de cruce. 
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10.Din 
lacrimi ți-am 
făcut o cruce 
 
Am plâns atât de mult încât                                                                                                                                        
pământul s-a făcut o nucă.                                                                                                                         
O simt, rostogolindu-mi-se pe trup                                                                                                                                     
și în mii de stele mi-l despică.                                                                                                                                                    
Atunci când ating cerul,                                                                                                                                          
se face iar lumină.                                                                                                                                                         
Pe firele-mi de păr cobor,                                                                                                                                         
mă întorc iar la tine. 

11.Iubită 
mamă 

 
Știu că și ție îți este teamă,                                                                                                                                           
dar, te rog, iubită mamă,                                                                                                                                  
nu-i lăsa să mă îngroape sub pământ!                                                                                                                        
Eu voi fi nufărul care îți crește în palme 
când tu plângi,                                                                                          
voi fi cel mai frumos brad care 
împodobește casa                                                                                                    
și am să îți țin de cald.                                                                                                                                                                  
Mă întrebi, iubită mamă,                                                                                                                                                     
de ce astăzi nu mai plâng?                                                                                                                                                         
Îmi e frică de pământ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Ciprian VESTERMEAN 
 
 
 

 

 

Vis de nea 
 

Întunericul mi se-mpletește 
în ochii triști fără icoana ta 

și-aud c-afară ninge, cu fulgi moi, 
amintiri inutile 

într-o prăpastie flămândă. 
Ies în câmpul infinit, alerg și 

mă opresc ca la răscruce 
și-acolo ard precum o lumânare subțirică 

uitată-n zăpadă ca far pentru străini. 
Sărut fulgii și risc să mor înecat de alb! 

Apune iar zăpada peste lume 
și mă-nvelesc cu proaspătă 

pânză de păianjen, 
căci mi-am pierdut mersul. 

Te văd aievea, fulgii aleargă, dau concurs 
ajungă pe chipul tău iubit! 

Te rog ca în noaptea aceasta 
să-mi împrumuți visele tale, 
poate-mi este ultima visare! 

 
 

Emoții 
 

Sângele mi s-a învinețit 
Venele mi-s strâmbe 

Inima bate a cazan gol 
Și ochii mei se pierd 

în valuri de nori! 
Mă ciupește clipa 

Îmi tremură gândurile 
Simt cum sunt inundat 
de sentimente colorate! 
Sunt încordat ca un arc 

Pumnii mi se strâng în suflet 
Picioarele mi-s incomode 

Și vreau să dispar 

și s-apar pe Marte 
Departe… 

Teama mă bate pe spate 
Avalanșa de idei mă-mbată! 

Slăbesc, mă albesc și mă topesc… 
peste noapte… 

 
 

Tricotând 
idei 

 
Trăiesc pe viu o eclipsă de inimă 

și cerul respiră greu. 
În curând mi se vestejește ziua 

și simt că a trecut fără să o fi mirosit. 
Unele gânduri ne pun pe gânduri 

E târziu deja și pe cerul sufletului meu 
apar stele, semințe de lumină 

Meditez! 
Viața e o trambulină 

mai lungă sau mai scurtă 
care într-o zi 

ne va catapulta… 
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Cum scriu eu? 
 

Noaptea curge pe dealuri ca un râu 
Scriu ascultând o muzică celestă, 

dar mă simt ca în infern… 
cu Dante. 

O soprană mă prinde strâns 
de gâtul inflamat, 

mă ridică până-n stele, la muze. 
În vid mă sărută… 

simt cum notele cântului ei 
îmi dansează pe buze. 

Apoi îmi asaltează limba 
Am o gură melodioasă, de privighetoare 

Dar nu mai pot respira din cauza unui DO 
agățat de mărul lui Adam. 

Înghit un întreg portativ și mă salvez! 
Din nou pot asculta îngerii… 

Ce! Am murit? 
Iar? 

 
 

Am întâlnit 
un titlu 

 
Am două uși la casa în care trândăvesc. 

Pe una ies când sunt supărat 
iar pe cealaltă când sunt fericit. 

Cea a supărării este roșie ca un rac 
îmbăiat într-un vulcan. 

Iar cea fericită albastră-i precum cerul 
când evadezi plecând spre neant. 

Sufletul meu are multe clanțe, 
dacă intri pe unde nu trebuie, 

rănești! 
De aceea simt uneori cum viața mea 

se pierde printre zdrențe. 
Ca și cum aș fi mâncat pateu 

de gânduri rele, măcinate, pipărate. 
Ei, dar când sunt îndrăgostit 

nici nu-mi iau avânt 
și zbor pe geam 

la ea… 
 

Născând  
un poem 

 
Versul mi se târăşte-n poală 

îl măsor dintr-o privire 
și-apoi încep să torc un nou poem. 

Croşetez cuvânt după cuvânt, 
broderia e-aproape gata. 

Oare unde s-o expun? 
E pentru tine: 

„Vreau să fim împreună 
până când bătrâneţea 

ne va decoji 
şi moartea 

ne va închide-nghesuit 
într-o coajă de alun!” 

 
Dar tu nu vrei, 

Eşti claustrofobă… 
 
 

Călător 
de-a-și fi… 

 
Ți-am scris niște versuri 

și-mi spuneam: 
„Ferice de tine poezie! 

Tu poți călători, 
poți ajunge în mâinile ei… 

Să fii atinsă 
și strânsă cu gingășie de ea, 

poate chiar în brațe 
precum o făptură iubită. 

Tu o poți vedea 
cum ochii îți sorb cuvintele, 

îi poți simți mirosul și te bucuri… 
poate primești chiar și-o sărutare. 

Ce n-aș da ca acum 
tu să fii un trist poet 

și eu o poezie… 
de dragoste!” 
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Aurelius BELEI 
 
 
 
 
 

Lumina 
mamei 
 

Dintr-o lumină ai 
adus o lume curată 
peste aripi și 
zâmbet de prunc. 
 
Ai încolțit vise 
și cutezanță de 
nou început peste 
inima mea. 
 
Ai plămădit senin 
din palmele tale 
peste cerul de copil 
al aripilor mele 
orbitoare. 
 
Ai lăsat peste toate 
binecuvântarile înalte 
smulse din însăși  
viața ta 
lumânare veșnic 
reîncepută  
acum prin mine. 
 
Dintr-o lacrimă 
îți înalț cărarea 
din stele 
plină de rugi înflorite 
cu o lumină și 
mai mare 
cât toată dragostea 
raiului nerostit, 
Mamă! 

 
 
 

 
 

Recviem 
 

Ușor pe cărare 
și tata se duce 
și mama pășește încet, 
îi simt cum ne pierd 
cum li se desfac 
zările sus  
primitoare, 
în priviri îi aud 
cum foșnesc amintiri, 
ne vorbesc  
despre toate, 
despre rost,  
despre alb, 
despre zborul de a fi 
ce li se așterne strâns 
peste suflete, 
tot mai strâns, 
acolo unde 
timpul 
nu mai 
moare 
niciodată. 
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Dor de Lumină 
 

Din Lumină am venit 
prin răsărit bogat 
de viață ce-nflorește, 
în Lumină ne întoarcem 
cu apus smerit 
de moarte ce-nzăpezește. 

 
 

Dorul 
 

Dorul 
este fiorul 
nemărginit 
și nemângâiat 
al cerului 
fără de aripi. 
 

Dorul 
este bucuria ierbii 
ce aude 
răsărit încetișor 
de pași umeziți 
de rouă. 
 

Dorul 
este lacrima 
ce se știe 
șoaptă de Lumină 
ruptă demult 
dintr-o ploaie 
de stele. 
 

Dorul 
este tandrețea nerostită 
născută dintr-un ieri 
de poveste 
a unui astăzi 
rămas blocat într-un 
nefiresc sens giratoriu 
fără de mâine. 
 

Dorul 
este răspunsul 
tuturor îngerilor la 
neatenția noastră 
în fața pământului 
ce-l tot săpăm 

cu tranșee, cu putere, 
ori cu nopți  
fără de viață. 
 

Dorul 
este neliniștea fiecăruia 
crescută din  
amari așteptări 
de după ce 
nu ne vorbim de tot 
ori nu ne odihnim 
îndeajuns 
ochii unul în 
poala celuilalt  
suflet. 
 

Dorul 
este arderea cu care 
sfâșiem clipele 
când bucăți din noi  
lipsesc fără de vreme 
și cerșim totului din jur 
să ne aducă  
din lumile neștiute  
ce ne împrumută 
surâsul celest 
a ceea ce am fost  
undeva, cândva, 
fără de pereche. 
 

Dorul 
este drumul neînceput 
chiar către noi 
când ne uităm că suntem 
sublimă aripă  
a unui zbor 
lăsat Aici și Acum 
sub un anume cer 
ce ne cheamă rostul 
necontenit 
dintotdeauna. 
 

Dorul 
este singurătatea mea 
fără de tine 
când muzica Raiului 
îmi curge  
prin toți porii 
dansându-mă 
cu Iubire 
cu tot. 
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Livada  
 

Prin livada de suflete, 
printre fire de 
azur și clipe de aur, 
argint tămâiat și  
vise fără cusur,  
alunecă 
îngerii de seară 
cu capetele plecate, 
mulțime de aripi  
îngândurate 
cu felinare încremenite 
abia licărind a nădejde 
plâng cu hohote, 
de atâta amar 
ochii li se sting, 
de atâta risipire 
și stelele oftează, 
cum  
încă o noapte  
se lasă grea umbrind 
felinarele raiului  
ce am fi putut să fim 
noi, oamenii fără de rod 
mulți fără de rost 
acum și fără de lumină, 
doar felinare de îngeri 
mai plâng 
a neputință stinsă  
priveghi tremurător 
în livada cu suflete. 

 

Șoapta 
numelui tău 
 

Din adânc dezbrăcat 
de liniște te chem 
dimpreună cu 
toată arderea 
sinceră și chinuitoare 
a cerului meu 
fără de stele 
fără de nori 
fără de lacrimi 

fără de adiere 
fără de sens 
fără de îngerii 
plecați degrabă 
să-mi rostuiască vise 
să-mi cutreiere lumi 
să-mi picteze din belșug  
cu albastru smuls  
cioburi din cât  
mai multe înălțimi 
un alt adânc de inimă 
ce va răspunde 
răscolitor doar la 
șoapta de senin a 
numelui tău. 

 

Ruga iubirii 
 

Când voi ajunge la marea mea 
am să mă închin stâncilor 
și puterii de dincolo de zare 
voi săruta icoana valurilor 
în adiere de răsărit 
peste toată liturghia cosmică 
a noului început de inimă 
voi arde tămâia cerească 
a brizei unor visuri 
și te voi aștepta 
lacrimă de aur a fericirii 
la celălalt capăt 
al rugilor mele. 

 

Raiul meu 
 

Sunt doar un nebun 
ce dansează printre  
suave lumi 
cu nerostite clipe 
și pe sub ceruri de aur 
pe armonia unei inimi 
prinsă într-o  
cerească melodie 
tainic auzită numai 
de lacrima șoptită 
a Raiului meu 
îndragostit 
de tine! 
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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. 

 
 

Umbră 
 

Te-ai urcat pe o șoaptă 
să nu te mai caut 
ai închis pleoapele lumii mele 
și te-ai pierdut în amurg 
lăsându-mi sublimul fără infinit 
cu trupul flămând de iubire 
am coborât printre vise 
am deschis porțile dimineților 
am rătăcit timpul printre amintiri 
am plămădit o lume nouă 
cu îngeri mult prea uimiți 
sub un cer plin de aripi 
cu care mi-am pictat cuvintele  
cumva să rămână doar 
între cele două lumi 
o singură umbră 
cea cu asfințitul căderii mele 
sub șoapta de poveste 
a pierderii tale 
in Rai. 

 

Elegie la răsărit  
 

Suav îmi împleteai 
gândurile cu ruga 
visele cu stelele 
plutirea cu fericirea 
zâmbetul cu florile 
țărmului meu...  
 

suav îmi petreceai 
clipa prin cerul 
aripilor tale 
lăsat semn 
între valurile 
îmbrățiărilor 
înmugurite diafan 
tocmai din 
răsărit.  

 
 

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 rugâ 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. 
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Vlad SCUTELNICU 
 
 
 
 

 
 

pentru toate  
acestea 
 

 

tu privindu-te în oglindă 
vezi o mie unu de Tine 
toți laolaltă nestingheriți 
în dreapta în stânga 
deasupra dedesubt peste tot 
în lume în lumină 
 
în gând în întuneric 
în ființă în neființă 
în cele știute ori ne 

 
timpul îți schimbă primele scutece 
timpul te duce de mână la școală 
timpul îți așează inelul în deget 
timpul îți construiește casa 
și îți crește în dragoste fiii 
timpul îți piaptănă pletele albe 
și tot el îți contabilizează visele 
șoptindu-ți 
că ziua de mâine te așteaptă 
imperturbabilă ca și ziua de azi 
 
iluzia aceasta samavolnică dar atât 
de perfectă te provoacă 
să strigi către Tine 
 

 

 

? cine ești tu 
ce ești tu 
unde ești tu 
care ești tu 
când ești tu 
cum ești tu 
cui ești tu 
 

pentru toate acestea și pentru 
alte încă o mie una de nedumeriri 
! dă poruncă morții să te nască 
a doua oară perfect  
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nori și ploi și lună 
și curcubee și fericiri și deziluzii 
curg nestingherite spre casa măruntă a 
firelor de nisip care-și caută locul 
 
tu aștepți o revelație ori un fenomen banal 
aștepți sfârșitul (s)curgerii 
aștepți până când mai rămân 
trei fire de scurs, doar trei fire 
 
ca trei picături de speranță 
unul: să apuci clepsidra cu mâna 
altul: să o întorci fulgerător 
și ultimul: să o așezi pe locul ei 
în matricea ei eternă capabilă 
să reînceapă jocul   

 

 

 

 

 
trei fire de nisip 
 
  

ai în fața ta o clepsidră 
ce-și desăvârșește molcom lucrarea 
fir cu fir nisipul se strecoară 
eliberând de greutate un spațiu 
micșorând un altul 
 
firul de nisip carne  
din carnea ta celulă cu celulă 
din țesuturile tale 
vorbă cu vorbă 
strănut cu strănut din tine 
ori strigăt de bucurie 
valsând alene după amplitudinea 
unui metronom anost 
 
timpul oprit să-și încheie șireturile 
te privește întrebător, plictisit 
tu ca oricare muritor de rând 
grăbit și amalgamat ca secolul prin care treci 
ai dori să fii în acest moment 
la o răscruce de lumi 
 
ai dori să fii undeva în mijlocul 
oceanului pacific acolo unde 
azi poate fi ieri 
sau mâine devine azi 
acolo unde făcând un pas 
la dreapta ori la stânga 
poți să fii astăzi în ziua de ieri 
sau astăzi în lumea de mâine 
 
întrebarea ce trebuie rostită 
ar suna ca un vers într-un poem 
? unde te afli cu adevărat dacă stai 
exact la jumătatea distanței dintre 
cele două lumi 
 
clepsidra cântă șlagărul ei 
și timpul îl numeri cum numeri 
firele de nisip care coboară prin gâtul îngust 
dar atât de larg 
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așteptând cântecul lebedei 
 
 

 
când într-o seară de martie 
vineri, pare-mi-se și unsprezece 
te-ai încumetat să iei viața în piept 
tatăl tău a murit și-a înviat prima oară 
 
încet, încet s-au ivit și au trecut 
mai lente ori mai grăbite zile și nopți 
apoi alte zile și nopți multe,  

nenumărate 
zile și nopți și săptămâni și ani 
intonând o simfonie a lor pentru 
 fiecare pas al tău 
iar tata mai murea și mai învia o dată 
 
ai făcut când ai primit dezlegarea 
pasul spre casa ta 
iar îndrăzneala de a lăsa prin 

testament 
un urmaș care să-ți poarte numele 
a oferit tatei prilejul 
să moară și să se nască din nou 
 
într-o zi de sâmbătă tatăl tău 
obosit și parcă sătul de aceste 

meleaguri 
a plecat mulțumit că de atâtea ori 
a murit și-a înviat pentru tine 
 
acum după ce ai murit 
și înviat de mii de ori pentru fiul tău 
te îndrepți cu pași siguri și repezi 
neoprit de nimeni spre o victorie 
pe care nu ai cum să o ratezi 
 
rămas singur în mijlocul drumului 
privești fericit spre răsărit așteptând 
cântecul lebedei 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 poate că 
 
 

timpul nu există 
cum ochii tăi nu există 
ochii tăi mari pe care nu-i vezi 
decât dacă privești în 
lacrima clară a fântânii 
ca-ntr-o oglindă ale cărei cioburi 
nu te vor răni niciodată 
 
poate că 
 
nici tu nu exiști 
cum sufletul tău nu există 
sufletul tău mare pe care nu-l vezi 
cum vântul nu-l vezi 
decât dacă gândurile tale vor 

mângâia 
la nesfârșit nemuritoarea natură 
necerșind 
necăutând vreun folos 
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Vanja BAŠIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Născută pe 19 noiembrie 1987 în Sarajevo, 
Bosnia și Herțegovina  
A urmat facultatea de medicină, ca tehnician 
farmaceutic. După absolvire, s'a angajat la o companie 
farmaceutică. Timpul liber și l-a dedicat scrisului, 
inspirația a devenit un cerc de neîntrerupt al vieții sale 
de zi cu zi. Poemele sale și-au găsit drum în volume 
antologice de poesie. 

 

It will hurt again 
 
 
You woke me up last night. 
About two. 
I am waking up. 
It was like I was crying. 
I looked in the mirror and a tear welled 
up. 
Probably because of the day I left crying. 
I didn't even turn around. 
Hug. 
The last kiss I remember I wanted. 
Why did I dream of you? 
Why are my breasts tight? 
Why am I crying, why did I wake up?  
 
Heart deceptive!  
 
I carry within me a trace of our time left 
just like that somewhere in this life where 
I am sorry I did not leave you on time.  
 
What would that change? 
When was one meeting held? 
To silence everything. 
Lips on lips 
Mission impossible completed. 
It's not. 
Everyone laughs at us.  
 

Here is spring. 
It will hurt.  
 
Who can know what is happening to 
people? 
Strange with strange somehow merged. 
Should it be weird that they broke up? 
When everyone is in their world. 
When everyone works to their detriment 
Maybe it shapes happiness.  
 
Someone has to surrender to oblivion. 
Unfortunately, 
someone smiled without looking back.  
 
Someone wakes up at night 
because of some part of the heart 
something called love comes in dreams. 
You sleep, you wake up in the new days 
pray to heaven not to return in dreams. 
Even when it's the day 
he knows it's happening 
thoughts travel wondering where 
everything has gone.  
 
Here is spring. 
It will hurt again. 
... 
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O să doară din nou 
 
 
M'ai trezit noaptea trecută. 
Cam pe la două. 
M'am trezit. 
Parcă plângeam. 
În oglindă m'am uitat și o lacrimă mi-am 
șters. 
Probabil pentru că toată ziua plânsesem. 
Nici măcar nu m'am întors. 
Îmbrăţişare. 
Un ultim sărut ce'mi amintesc să'l fi dorit. 
De ce te-am visat? 
De ce sânii mi s'au întărit? 
De ce plâng, de ce m'am trezit? 
 
Amăgitoare inimă! 
 
În mine port o urmă a timpului nostru  

rămas exact așa undeva în viața asta  
unde'mi pare rău  
că nu te-am părăsit la timp. 

 
Ce-ar fi schimbat aceasta? 
Când avusese loc o întâlnire? 
Pentru a reduce totul la tăcere. 
Buze pe buze 
O misiune imposibilă încheiată. 
Nu este. 
Și toată lumea râde de noi. 
 
E primăvară. 
O să doară. 
 
Cine mai poate ști ce se întâmplă cu 
oamenii? 
Străinul cu străin într'un fel s'au contopit. 
Ar trebui să fie ciudat că s'au despărțit? 
Azi fiecare este în lumea lui. 
Fiecare lucrează în defavoarea sa 
modelându'și fericirea. 
 
Cineva trebuie să se dăruie uitării. 
Din pacate, 
cineva a zâmbit fără să se uite înapoi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cineva se trezește noaptea 
din cauza unei zone a inimii 
când ceva numită dragoste vine în vise. 
Dormi, când te trezești în zori 
roagă-te la cer să nu se'ntoarcă'n vise. 
Chiar și când e ziuă 
știe că se'ntâmplă 
gândurile călătoresc întrebându-se  
                                  unde s'a năruit totul. 
 
E primăvară. 
Din nou o să doară. 
...  
 

                                                                                               Prezentare și traducere de Liviu PENDEFUNDA 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

 
Amadeus  
 

eatrul a avut loc un loc special în viața 
grecilor antici, era o platformă pentru 
difuzarea pe scară largă de idei noi. Rolul 

său social și educațional a repezentat un pas spre 
contemporaneitate. Deși tragediile grecești au 
avut inspirație din mituri familiare copilăriei, 
acest lucru nu a însemnat că spectacolele abordau 
serios tematica și nu se refereau la problemele 
arzătoare. În gura eroilor mitologici, dramaturgii 
au pus întotdeauna cuvinte despre cele mai acute 
probleme ale timpului și care se reîntâlnesc acum. 
Prin urmare, poezia dramatică ar putea pune în 
umbră celelalte genuri literare și un secol pentru a 
deveni genul dominant. Grecia Antică a oferit 
posterității arta tragediei, iar autori precum 
Eschil, Sofocle sau Euripide au perfecționat-o și i-
au dat o formă finită, apreciată și în zilele noastre. 

O variantă a originii tragediei, este arta 
oratoriei, o tehnică de înfrumusețare a 
discursurilor marilor politicieni și folosofi ai 
timpurilor antice, dar și în interpretarea poemelor 
epice, create pentru a slăvi zeii și eroii culturii 
grecești. Pe atunci era ales un singur actor care să 
urce pe scenă, costumat și purtând o mască, totul 
pentru a reuși să aducă la viață zeii sau personaje 
mitice pe care grecii le slăveau. Ulterior numărul 
actorilor de pe scenă a urcat la doi și apoi la trei, 
însă niciodată mai mult de atât. Aceștia erau 
acompaniați de un cor format din 15 bărbați, însă 
rolul lor era doar să-i acompanieze pe actorii 
principali, căci ei nu aveau replici, ci doar cântau și 
dansau în jurul lor. Principala îndatorire a corului 
era să interpreteze componenta narativă a 
pieselor de teatru, care prindea apoi viață prin 
replicile actorilor. Măștile reprezentau cea mai 
importantă componentă a teatrului grecesc, fiind 
obiecte sacre, realizate din materiale rezistente, 
apoi împodobite cu vopsele și pietre deosebite. 
Dimensiunile lor erau destul de mari, pentru a 
putea fi văzute cu ușurință. Expresiile pe care le 
reprezentau erau exagerate, reprezentând de cele 
mai multe ori sentimente precum dezgustul, 
teama și furia8. 

Eschil a urmărit să ofere limbajului poetic 
tragic multă emoție. Destinul protagoniștilor săi 

                                                 
8 Wikipedia 

este controlat de zei, considerați autoritatea 
supremă în Grecia Antică, iar personajele sale erau 
eroi cu caractere și calități deosebite. Sofocle a 
familiarizat teatrul cu muzica, arta și literatura 
contribuind la succesul teatrului. Pentru Euripide 
omul a căpătat o nouă importanță în literatură, în 
timp ce zeii și-au pierdut din influență și putere 
asupra destinelor muritorilor. Prietenia lui cu 
Socrate l-a determinat să se dezvolte și pe plan 
filosofic, multe dintre ideile sale regăsindu-se apoi 
în scrierile sale literare. Deși Aristofan era 
cunoscut ca pilon al comediei e bine știut că opera 
sa a fost caracterizată prin faptul că corul, mimica 
și burlescul au jucat un rol considerabil. În ea, s-au 
remarcat fantezia lui îndrăzneață, inventivitatea 
nemiloasă și satira revoltătoare. Umorul său era în 
mod flagrant licențios, caracterizat printr-o 
marcată libertate față de critica politică. 

În cadrul teatrului grecesc, corul a devenit 
cheia înțelegerii semnificației și scopului său. 
Istoricii au susținut că au fost nucleul din care a 
evoluat tragedia. În spectacolul lor, uneori îi 
reprezentau pe spectatori. Alteori au acționat ca 
un traducător al gândurilor și sentimentelor 
actorilor. Mai mult, corul ar putea acționa ca o 
figură centrală a tragediei. Autorii tragici au folosit 
uneori corul pentru a crea un fundal psihologic și 
emoțional pentru acțiune prin odele lor. 

De asemenea, ar putea juca și alte roluri, cum 
ar fi introducerea unor personaje noi în piesă, 
mustrând personaje descurajate și simpatizând cu 
victimele. În același mod, performanța lor ar putea 
explica publicului evenimentele pe care le-au avut 
loc, acoperi trecerea timpului și separa episoadele 
în cazul unor opere ample. 

La începutul teatrului grecesc, costumele erau 
formate din tunici lungi și largi și jambiere foarte 
înalte (un fel de sandale). Au completat ținuta cu 
măști, peruci și machiaj. Așezarea personajelor pe 
scenă, susținerea muzicală și cadrul pictural al 
decorului proiectat a reprezenta istoria devenită 
mit9. 

Scenariul piesei Amadeus respectă întrutotul 
rețeta tragediei antice. Subiectul care frizează 
viața marelui Mozart, povestită de eroul Salieri, 

                                                 
9 Teatrul din Ellada (diverse surse) 

T 

 

https://www.monden.ro/eticheta/eschil
https://www.monden.ro/eticheta/sofocle
https://www.monden.ro/eticheta/euripide
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prezintă accelerat frământările acestuia din urmă 
vis-à-vis de stilul de viață a copilului minune, 
devenit idol al operei în limba germană. 
 

 
 

Așadar nu există dovezi credibile că Salieri ar fi 
avut față de Mozart o invidie vecină cu ura, cum 
sugerează Amadeus. Dimpotrivă, se pare că cei 
doi compozitori au fost adesea dacă nu prieteni 
atunci cel puțin în termeni amiabili. De exemplu 
Mozart l-a invitat la premiera Flautului fermecat 
și a scris apoi cuvinte calde la adresa lui. În ultima 
scrisoare, îi povestea entuziasmat soției sale că l-a 
dus cu trăsura pe Salieri la premieră și că acesta „a 
privit și a ascultat cu toată atenția, și de la 
uvertuă până la ultimul cor nu a fost nicio 
parte care nu a stârnit un Bravo! sau Bello! 
[Frumos!] din partea lui.” 

 

 
 

În plus, se știe că după moartea lui Mozart, 
Salieri a dat lecții de muzică gratuite fiului cel mic 
al acestuia, Franz Xavier, născut cu câteva luni 
înaintea morții tatălui său, așadar Salieri era în 
mod evident în relații bune cu familia lui Mozart. 

Salieri spune că făcuse un pact de castitate cu 
Dumnezeu în schimbul geniului muzical. În 
realitate, nu doar că a avut 8 copii cu soția sa, dar 
se știe că a avut și cel puțin o amantă. 

 

 
 

Deși sunt informații că Mozart a crezut la un 
moment dat în existența unei conspirații 
împotriva avansării sale în cariera muzicală (și 
probabil anumite sabotaje au existat, poate nu atât 
din partea lui Salieri direct cât a fanilor săi), nu 
există dovezi că Salieri ar fi încercat în mod 
susținut așa ceva, și de fapt chiar dacă a existat 
vreo conspirație în acest sens, nimeni nu a reușit 
să îl facă pe Mozat să eșueze în vreun fel. 

Punerea în scenă a piesei lui Peter Shaffer la 
Ateneul Național din Tătărașii Ieșilor este o 
încununare măiastră a muncii, a harului și 
experienței unui colectiv minunat sub bagheta 
ilustrului regizor, Toma Enache. Prim solist și nu 
numai, dirijor al scenei ni se înfățișează mult 
apreciatul Claudiu Bleonț, o personalitate 
mondială a teatrului românesc.  
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Decorurile sugestiv schimbate printr'o facilă 
tastare îmbrățișează acțiunea povestind atmosfera 
Vienei de odinioară. Costumele și taina măștilor 
accentuează treptat amplitudinea conflictului 
dintre Salieri și Mozart. Luminile exaltează 
splendoarea imperială și prin urcarea sufletului 
marelui compozitor înspre cer cedează până la 
adărui lumină prin intermediul lumânărilor și 
trupurile celor vii se reduc la măști și stativele 
pline de partituri care, remanente, subliniază 
eternitatea muzicii mozartiene. In toate scenele 
ilustrația muzicală se încadrează în susținerea 
dialogului și se încheie cu Recviemul. Dragostea, 
sexul, invidia și beatitudinea, secretele masoneriei 
și ale vieții de la palat pigmentează discursul 
monologului susținut de personajul lui Antonio 
Salieri care este naratorul, dar și a membrilor 
corului care comentează fapte, simțăminte și 
bârfe, năvălind dintre rândurile stalului către 
scenă redând culoarea antică a dramelor. Chiar 
dacă în original piesa avea doar doi venticelli de 
sex masculin, în viziunea regizorului de la Ateneu 
ei se transformă în membrii corului antic de care 
aminteam, fiind în număr par de zece, bărbați și 
femei și care susțin atmosfera narațiunii 
dramatice, purtând chiar și un dialog cu 
personajele principale ori aparent cu publicul, 
punctând momentele importante. 

 

 
 

Textul pe care Claudiu Bleonț îl interpretează 
magistral face parte din amalgamul oratoriei 
slăvind un mare muzician și al lamentației 
imposibilei sale puteri de a contracara succesul 
rivalului. Jocul bine cunoscut al maestrul menține 

publicului o stare de exaltare intelectuală propice 
fiecărui rol interpretat. De la filosofia Divinului și 
până la revolta împotriva Sa nu trec decât aproape 
două ore, reflectând excelenta interpretare a 
naturii umane. 

Codrin Dănilă, în rolul lui Wolfgang Amadeus 
Mozart, un rol cu accente uneori tragi-comice, se 
achită plenar în umbra lui Salieri, vizând 
burlescul. Dumitru Florescu, Răzvan Grosu, 
Alexandra Paftală, Florin Gardan, Mălina Balcan și 
Ioana Sună se auto-depășesc în a sublinia 
caracterele personajelor din distribuție, cu 
tendință la caricaturizare și parodiere în ciuda 
atitudinii severe a personajului Salieri. Venticellii 
acestui spectacol nu pot fi uitați în prezentarea 
mea, pentru că sub aparența unei mase amorfe de 
figuranți ei dețin un rol principal în acțiune, dând 
publicului spectator culoare și certitudine asupra 
desfășurării piesei: Ioana Aciobăniței, Mălina 
Balcan, Mariana Dumitrache, Gelu Ciobotaru, 
Florin Gardan, Călin Gorgos, Răzvan Grosu, 
Patricia Iacob, Mara Lucaci, Ioana Sună.  

 

 
 

Întreaga desfășurare a spectacolului 
impresionează prin costme (Alina Dincă-Pușcașu), 
decoruri (Cătălin Târziu), proiecțiile care subliază 
atmosfera de epocă (Silviu Apostol), mișcarea 
scenică alertă și susținută (Cristina Todi), și 
contribuțiile regizorale ale Ericăi Moldovan și 
Alexandru Amargheoalei. Prezența păpușarului 
acestei puneri în scenă a piesei lui Peter Shaffer la 
Ateneul Național din Iași, aflat sub Înaltul Patronaj 
al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei 
Române se datorează și directorului acestui 
așezământ de cultură, Andrei Apreutesei.  
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Regia minunatului spectacol pe care îl 
recomand prin acuratețea, strălucirea și 
ingeniozitatea maestrului Toma Enache10 
demonstrează profesionalismul recunoscut în 
urmă căruia s'au realizat succese teatrale și 
cinematografice de excepție în România. Temele 
sale sunt atât sociale și istorice din dramaturgia 
clasică, ori din moștenirea culturală a aromnilor. 
Colaborarea strânsă pe care o are de ani de zile cu 
Claudiu Bleonț rămâne un ingredient benefic 
pentru teatrul contemporan (am urmărit și alte 
puneri în scenă ale acestora, incluzând și 
repertoriul pieselor lui Caragiale).  

O atmosferă încărcată de simboluri 
îmbrățișează publicul entuziast, gata să aplaude în 
fiecare moment, așteptând să cunoască 
evenimentele care să conducă la deznodământul 
știut, de fapt, de auditoriul avizat, cunoscător al 
istoriei muzicii. Succesiunea scenelor paralizează 
însă reacția de admirație conducând spre un final 
apoteotic, greu de descris și care trebuie văzut și 
ascultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

10 Toma Enache s'a născut la 1 noiembrie 1970 în orașul 
Constanța, într'o familie de emigranți aromâni/vlahi. Bunicii 
săi s'au născut în Grecia, tatăl într'un sat de 
lângă Bitola, Macedonia de Nord și mama sa în Sofia. 
Particularitățile culturale ale rădăcinilor sale se reflectă în 
opera sa artistică, în teatru și cinema. A urmat cursurile 
Academiei de Teatru și Film din București (1998) și apoi 
masterul în artă teatrală la aceeași universitate.  (Wikipedia) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bitola
https://ro.wikipedia.org/wiki/Macedonia_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sofia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Na%C8%9Bional%C4%83_de_Art%C4%83_Teatral%C4%83_%C8%99i_Cinematografic%C4%83_%E2%80%9EIon_Luca_Caragiale%E2%80%9D_din_Bucure%C8%99ti
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Liliana POPA 
 
 

Doi pe o bancă 
 la Teatrul de Comedie București 
 
 

oi pe o bancă” , un text clasic, vechi și 
modern 
Piesa - adevărată anatomie a singurătății. 

Dar să nu uităm există singurătate în doi ! 
Un bărbat și o femeie, la lăsarea întunericului, 

într-un parc ce devine sufragerie, dormitor, dar 
mai ales scena disputei, a intrigii ce ce se țese 
odată cu exultanța senzorială și senzuală a celor 
două personaje - Vera și Fedea (Iura, Alexei). Doi 
oameni ce se lasă prinși în iluzia unei iubiri 
posibile ce poate apărea (într-o formă vagă), 
totuși....chiar și după trei, patru mariaje ratate. 
Realizezi că de fapt niciunul nu vrea să plece de pe 
banca aceea, ce închide în ea, ca într-un spațiu 
miraculos, suspansuri, trăiri, un timp al 
posibilităților, în care se poate visa la fericire. Și 
nu asta facem, căutăm ? 

 

 
 

Foarte bun Mihai Bendeac în rolul lui Fedea,  
compoziție personaj, un perpetuu nemulțumit de 

ce dobîndise, un aventurier , plin de emfază, chiar 
libidinos, un mitoman un bărbat care pleacă de 
acasă pentru alte și alte femei. Ea, Vera, o femeie 
singură, fără prea mult discernământ, sensibilă, 
dornică să aibă o relație stabilă, suspicioasă, 
excesivă, persuasivă, naivă, angajată mereu într-o 
confesiune inutilă, fastidioasă. 

Dialogurile picarești sînt de fapt monologuri 
detaliate, naratoriale ce nu mai conving pentru că 
nu mai cred în trecutul lor , devenind iresponsabili 
și nerespunzători ...... 

Concluzia - amîndoi sînt speriați în fața unei 
posibile singurătăți într-o lume înnebunită, în 
această civilizație a divorțurilor, în acest 
postapocalips care ne-a adus destrămarea a tot ce 
construise omul mai bun în mileniile dinainte: 
ideea, ba chiar destinul unei familii.  

Finalul exploziv pune capăt tuturor 
problemelor celo doi - explozia de la Cernobîl 
rezolvă problemele de cuplu ale celor doi 
dispărînd cu ei în explozie.... 

Aleksandr Ghelman, dramaturg rus 
contemporan, propune reîntâlnirea într-un parc 
dintre un bărbat și o femeie, prilejul al unor 
destăinuiri despre destinul fiecăruia marcat de 
eșecuri. De la cochetărie și minciună, cei doi ajung 
la un trist adevăr .. 

Două destine ciudate, frînte, două destine 
tragic-comice. Întîlnirea începe cu minciuni dar..... 
se ajunge la adevăr.. La lăsarea întunericului, El și 
Ea se-ntîlnesc... în parc. De-aici se naște o comedie 
emoționantă în care adevărurile se dezvăluie cu 
dificultate, dar și cu mult umor și intensitate. Un 
spectacol despre căutare, despre singurătate și 
eșec, dar și despre iubire și speranța de a o regăsi. 

 
Doi pe o bancă 
după Aleksandr Ghelman cu Ilona Brezoianu și 
Mihai Bendeac 
Regia Mihai Bendeac 
Scenografia Gabriella Spiridon 
Muzica Mihnea Irimia 
Traducerea Boris Melinti 
Adaptarea Mihai Bendeac 

D 
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Tache, Ianke și Cadâr 
 
 

ît vor exista românii și România 
spectacolul cu piesa „Tache, Ianke și 
Cadîr”de Victor Ion Popa va fi urmărit cu 

aceeași bucurie și regăsire de către toți cei care 
respiră sub petecul de cer de aici.... 

Cîtă bucurie am văzut aseară în Sala Mare a 
Teatrului Național pe tot parcursul a celor trei 
ore.... 

Nimeni nu s-a foit, nu s-a plictisit, spectatorii 
urmăreau piesa „Tache, Ianke și Cadîr”de Victor 
Ion Popa de parcă luau parte la tot ceea ce se 
petrecea pe scenă.  

Am văzut români rîzînd aseară la Sala Mare a 
Teatrului Național ! 

„Tache, Ianke și Cadîr”de Victor Ion Popa este 
un spectacol independent găzduit de Teatrul 
Național din București, un spectacol al Teatrului 
Blandra, în regia lui Horațiu Mălăiele. 

Foarte bună alegerea companiei de teatru 
privată Cortina Ag pentru alegerea făcută. 

Cei trei actori aleși pentru rolurile principale 
au fost foarte bunii, au realizat roluri de 
compoziție, a existat un echilibru....între cei trei, 
mă refer la interpretare iar publicul a simit.  

În mod sigur fiecare generație va interpreta 
altfel.. 

Îmi amintesc că la premiera de la Teatrul 
Național „Ion Luca Caragiale” din București în 
care protagoniștii erau Radu Beligan, Gheorghe 
Dinică și Marin Moraru nu am mai găsit locurile și 
am stat pe scară, dar mi-a plăcut atît de mult încît 
nici nu a mai avut importanță.... 

După 90 de ani de la premiera piesei lui Victor 
Ion Popa spectacolul se dovedește a fi nemarcat de 
timp, o comedie savuroasă în trei acte, scrisă în 
1932 şi pusă în scenă în acelaşi an la Teatrul Maria 
Ventura. Spectacolul a fost montat pentru prima 
dată la Bulandra în 1957 de regizorul N. Al. 
Toscani. 

La peste şase decenii de la montarea lui 
Toscani, Horaţiu Mălăele readuce pe scena 
Teatrul Bulandra cele trei tipologii umane, 
întrupîndu-l pe evreul Ianke şi distribuindu-i în 
rolurile turcului Cadâr şi românului Tache pe 
Răzvan Vasilescu şi pe Mihai Constantin. 

Alături de cei trei interpreţi principali, din 
distribuţie facparte: Dana Dogaru, Adrian Ciobanu, 
Maria Veronica Vârlan şi Matei Constantin. 
Scenografia spectacolului i-a fost încredinţată 
Mariei Miu. 

 

 
 

Piesa aduce în prim plan povestea de viață a 
celor trei prieteni negustori, abordînd cu 
subtilitate problematica rasei, credinţei și religiei, 
a statutului identitar individual şi de grup, 
reamintindu-ne astfel că diferențele nu sunt 
neapărat un motiv de disensiuni și că buna 
înţelegere poate funcţiona pe fondul acceptării și 
al asumării a ceea ce ne definește şi ne 
diferențiază de ceilalți. 
 
Regia HORAȚIU MĂLĂIELE  
Horaţiu Mălăele 
Răzvan Vasilescu 
Mihai Constantin 
Dana Dogaru 
Adrian Ciobanu 
Maria Veronica Vârlan 

 
 

C 

https://www.facebook.com/Cortina-Ag-663910760747704/?__cft__%5b0%5d=AZXaaHKXnXN4vjmK8rch_tz6Nl34cvmAsojpssfMv4kiBy_mCiVXPsKOKo1dPS-INPdVSjlxJ2dyzs3npvvvwkjk52jFOPm2kTjRyKJciPb9rgVLuuUU9IjvAgAAJwUxrB1M-KFh-OLBFAZkseJwHXfP&__tn__=kK-R
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Trilogiei minelor  
la Teatrul Dramaturgilor Români 

 
 

n spectacol care șochează și în același 
timp fascinează. Un spectacol la care s-a 
rîs iar alții au căzut pe gănduri.. Punerea 

în scenă a Trilogiei minelor de către Horia 
Suru este fantastică prin curaj, franchețe dar și 
prin viziunea sa regizorală. În mod sigur regizorul 
a adăugat momente, a creat scene inedite pe textul 
lui Csaba Szekely. E un spectacol de teatru care 
vorbește despre lumea de azi, dar o lume aparte, 
cea a minerilor.  

Casa lui Ivan, un fost miner dintr-un sat 
pustiu, în care nu se petrece nimic memorabil, 
devine scena intrigii.... Ivan capătă experiența 
cruzimii, nu îi mai pasă de tatăl care zace bolnav în 
aceiași casă și îi dorește moartea, motivînd că a 
uncit atîția ani în mină și nu mai are nimic. Singura 
soluție ar fi să moștenească casa părinților. De 
aceea îi interzice doctorului să îi mai dea 
medicamentația... Evident, doctorul nu poate să nu 
își îngrijească pacientul.  

Doctorul, el însuși un personaj, rătăcit în acel 
sat unde toți beau palincă, înjură, strigă iar unii 
dintre ei se spînzură în pădure. Cu toții se întreabă 
de ce rata sinuciderilor este atît de mare în satul 
lor, ei înșiși, fiecare gîndindu-se să se sinucidă. 
Doctorul filozofează mai mult ambetat decît beat 
întrebîndu-se cu s-a ales după atîția ani în care 
este amențințat cu briceagul să vină să vadă 
bolnavii la care rudele vroiau să îl ducă la orice 
oră din zi su din noapte... Dezamăgit de căsătoria 
sa, de universul în care trăiește, el însuși spune că 
va pleca într-o zi la oraș, dar de fapt se gîndește 
tot la propria sincudiere... 

Ilonka, tînăra soră vitregă a lui Ivan vrea să își 
găsească un bărbat, pentru că spune ea SĂ MĂ 
VADĂ ȘI PE MINE CINEVA, conștientă fiind că în 
cîțiva ani va îmbătrîni. Irma, îndrăgosită de Ivan, 
căsătorită fiind, își poartă borcanul cu compotul 
de vișine tot timpul în brațe, ca pe propria 
dragoste... Soțul ei preferă să se sinucidă realizînd 
că nu pe el îl iubea. 

Personajul omniprezent este tatăl lui Ivan, 
care nu apare, dar pe care îl aștepți sau ești 
convins că sigur va intra în scenă. 

Experienţa cruzimii la limită, violează 
deliberat sensibilitatea spectatorilor. O piesă 
scrisă și interpretată cu disperare, dramatism şi 
poezie, îmbinând graţia cu grotescul. Pentru că 

limbajul este vulgar uneori subliniind criza, crizele 
fiecărei existențe... 

 

 
 

Aseară la Teatrul Dramaturgilor 
Români Episodul 1 - FLORI din Trilogia minelor, o 
piesă scrisă de CSABA SZÉKELY în regia HORIA 
SURU 

De atâta vreme nu se mai întâmplă nimic. 
Nimic bun. 

Știe cineva cine e, cu adevărat? Știe cineva ce 
zace în celălalt? 

De când n-a mai murit vreunul de moarte 
bună? 

S-a închis mina. Toți au plecat la oraș. 
Timpul trece peste. Păcat. 
Măcar știm să păstrăm tradițiile. Și să mergem 

în pădure. 
Știți ceva? Nu există “viață normală”. Există 

doar “viață”. Nu peste o lună, nu peste două. Acum. 
Este un spectacol pe care ar trebui să îl vadă 

toți oamenii de pe planetă dar mai ales politicienii 
care ne-au condus din 1889 încoace ! 

U 
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Vassa 
Jeleznova  

la TEATRUL MIC 
 

-am întors din vortexul devenit universul 
familiei Jeleznovilor, dintr-un alt veac, 
dintr-o Rusie a lui Maxim Gorki. Punerea în 
scenă a spectacolului cu piesa „Vassa 

Jeleznova” pare o litografie a societății rusești de la 
mijlocul sec. XIX, în care vanitatea, viciile și desfrâul 
moral sînt la ordinea zilei.  Regizorul, asemenea unui 
roentgen scanează și scoate la iveală metehne, concluzii 
și axiome firești. 

„Familia Jeleznov” după Maxim Gorki, montat de 
Gelu Colceag la Teatrul Mic, este un spectacol care 
spune o poveste veche parcă dintotdeauna, dar mereu şi 
mereu reinterpretată şi acordată la un acut timp 
prezent. O familie în disoluţie, în care fiecare rudă 
devine un prădător feroce adulmecând pe lângă 
masculul alfa muribund, în căutarea unei hălci cât mai 
mari de pradă. Avariţia şi beţia puterii sunt izurile care 
îi înnebunesc pe jeleznovi.  

Odată cu modificarea titlului original „Vassa 
Jeleznova”, Gelu Colceag defineşte clar liniile de forţă ale 
spectacolului. Matriarhatul rusesc este înlocuit cu o 
întreagă maşinaţiune de intrigi care se ascut în rugina 
unui univers industrializat, brutal, contondent şi lipsit 
de orice urmă de umanitate. Nu doar Vassa, mama care 
îşi asumă rolul de cap al acestei familii mutilate de ură, e 
condusă de morbul avariţiei, ci toate personajele din 
scenă suferă de patologii şi dorinţe negre.  

Vassa are/pare aproape o alură de eroină tragică 
care alege să îşi asume o îngrozitoare vină tragică 
pentru a păstra intactă averea de care copiii trag din 
toate părţile 

Ca și în Fata fără zestre....... visul burghezilor era 
acela  de a ajunge cu orice preț la Moscova, de a avea 
mulți, mulți bani, moșteniți sau nu..... Clipa moștenirii ce 
se apropie în urma morții bătrînuljui Jeleznov îi scoate 
din minți și ajung pe rând criminali, sperjuri, mincinoși, 
bufoni, falși neapărat... 

Spectacolul foarte bine închegat dar într-o viziune 
regizorală ușor modernistă privind decorul, costumele, 
expresii, cuvinte de care nu îmi amintesc în Vassea 
Jeleznova pusă în scenă de Ion Cojar în anii 90 la T.N.B. 
te aduc în realitatea imediată. Tatuaje pe corpul 
personajelor...   

Spectacolul, care are la bază prima variantă a piesei 
„Vassa Jeleznova”, scrisă în anul 1910 de Maxim Gorki, 
trage un semnal de alarmă, din perspectiva unei familii, 
referitor la alienarea omului și la dezumanizarea 
întregii umanități aflate în declin. Într-o lume în care 
totul e de vânzare, iar bunătatea aparține celor slabi, 
imperiul familiei Jeleznov este unul dominat de răutate 
și cinism. Totul stă sub semnul puterii banului și al 
matriarhatului impus de Vassa Jeleznova, femeia 
puternică și de neclintit, care e hotărâtă să se lupte cu 

oricine îi stă în cale, chiar și cu proprii ei copii, pentru a-
și păstra intacte afacerile și averea. 

Alex Bogdan, în rolul lui Semion, pare personaj de 
comedie, cu un tatuaj strident, pe un braț, tradeaza 
mediul de proveniență al noilor actori, care ....schimbă 
uneori cu acordul regizorului, marile texte clasice. 

În anii '90  la Teatrul Național jucau in „Vassa 
Jeleznova" de Maxim Gorki, sub regia lui Ion Cojar, 
Serghei Jeleznov: Mircea Albulescu, Gheorghe Cozorici; 
Vassa Jeleznova: Florina Cercel; 

Ludmila: Magdalena Cernat; Evghenie: Adrian 
Ciobanu; Prohor Hrapov: George Constantin; Natalia: 
Tamara Creţulescu; Melnicov: Gheorghe Cristescu; Liza: 
Ruxandra Enescu 

Piaterchin: Vasile Filipescu. 
Azi la Teatrul Mic spectacolul trage un semnal de 

alarmă, din perspectiva unei familii, referitor la 
alienarea omului și la dezumanizarea întregii umanități 
aflate în declin. Într-o lume în care totul e de vânzare, 
iar bunătatea aparține celor slabi, imperiul familiei 
Jeleznov este unul dominat de răutate și cinism. Totul 
stă sub semnul puterii banului și al matriarhatului 
impus de Vassa Jeleznova, femeia puternică și de 
neclintit, care e hotărâtă să se lupte cu oricine îi stă în 
cale, chiar și cu proprii ei copii, pentru a-și păstra 
intacte afacerile și averea. În distributie: Vassa - Dana 
Dembinski Medeleanu; Anna - Manuela Hărăbor/ 
Liliana Pană; Natalia - Ana Bart/ Irina Velcescu; Ludmila 
- Silvana Mihai/ Alina Rotaru; Dunecika - Oana Pușcatu; 
Lipa - Gabriela Iacob ; Prohor Jeleznov - Claudiu Istodor; 
Pavel - Vlad Corbeanu; Mihailo Vasiliev - Virgil Aioanei; 
Semion - Alex Bogdan/ Alexandru Voicu ; Zahar 
Jeleznov - Liviu Ștefan, Vitalie Bantaș.  

Excelenț jocul actorilor Dana Dembinski 
Medeleanu și Claudiu Istodor ! 

M 
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Ioan-Aurel POP  

 
 

 
Avem o țară 
splendidă și nu 
mai știm cum 
să scăpăm de ea! 
 

 

u ajuns copiii să-și facă idoli din personajele apărute la TV, 

pentru că nu mai au modele și nu le mai cultivă nimeni 

dragostea de țară și de eroii autentici ai României. 

 

Pentru Oscar 2021, Danemarca a trimis un film despre patru 

profesori. Unul dintre ei predă muzică și îi învață pe elevi cum să 

interpreteze și să simtă până în suflet cântecele despre măreața istorie 

a țării lor. La noi, e rușine să cânți așa ceva. Și am mari dubii că în 

România, pe undeva, se mai învață cântece despre patrie. Iar acum 

citesc că geografia și istoria României stau să fie scoase din programa 

școlară. Cine mai suntem noi, oameni buni? Ne dizolvăm încet, în acidul 

turnat de „sus”, de niște iresponsabili, impostori cu CV-uri pompoase, 

proști cu aere sau vânzători de neam. Ne otrăvesc mintea, ca să uităm 

și cine suntem, și cum am ajuns aici, de parcă nu e nimic greșit în a fi 

pribeag. Fără o identitate clară. Al nimănui. 

 

Un diplomat taiwanez mi-a spus o dată: „Numai cine nu are țară 

înțelege cât de important e s-o ai și să lupți pentru ea!” 

 

Noi avem o țară splendidă și nu mai știm cum să scăpăm de ea. 

 

Rușine! 

 
 

A 
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Nicolae GRIGORIE LĂCRIȚA 
 
 
 
 
 

Religia în imperiile 
viitorului,  
care vor fi imperiile minții 

 
 

n prezent, în lume sunt circa 4.300 de religii 
și de culte religioase, fiecare cu Divinitatea 
sa. 

În imperiile viitorului, care vor fi imperiile minții, 
schimbările vor fi deosebit de mari și în ceea ce 
privește religiile. 
Oameni cerebrali (care vor fi din ce în ce mai 
mulți), de care va depinde tot mai mult 
prosperitatea lumii, nu vor rămâne în afara 
fenomenului religios, într-o măsură mai mare sau 
mai mică. 
Implicarea oamenilor cerebrali în fenomenul 
religios depinde și de modul în care religia va 
reuși să se reformeze, să se adapteze la 
necesitățile spirituale ale noii societăți a 
informației, numită și societatea bazată pe 
cunoaștere. 
Oameni cerebrali nu vor mai accepta o religie 
bazată pe vechile dogme care există în Vechiul 
Testament din povestirile/tradițiile populare care 
circulau în urmă cu circa 4.000 de ani (adunate și 
consemnate, în scris, de Moise), care continuă să 
fie considerate ca fiind imuabile, care sunt impuse 
ca adevăruri incontestabile, care nu sunt admise a 
fi supuse discuției și cu atât mai mult criticii. 
O religie nu trebuie să se preocupe numai de 
(puținii săi) credincioșii săi (dintre care unii sunt 
ipocriți religioși), ci trebuie să-și îndrepte 
eforturile către marea majoritate a populație 
rămase în afara religiei. 
Religiile care nu vor reuși să se adapteze noilor 
cerințe ale imperiilor viitorului, care vor fi 
imperiile minții, nu vor mai avea loc în acestea. 
În Biblie, în Matei 9:12-13, în Marcu 2:17 și în 
Luca 5:31-32 este scris (sublinierea îmi aparține): 

„Isus i-a auzit și le-a zis: «Nu cei sănătoși au 
trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Duceţi-vă de 
învăţaţi ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfă!’ 
Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei 
neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.»” 
Isus venise să mântuiască pe oameni (Matei 1,21), 
dar dacă El ar fi fost în stare să salveze numai pe 
aceia care erau deja neprihăniţi, nu ar fi putut să 
fie cu adevărat un Mântuitor.  
Dovada misiunii Sale ca Mântuitor al oamenilor 
depindea de ceea ce putea face El pentru păcătoşi. 
Fariseii pretindeau că sunt în stare să ajungă la 
neprihănire prin conformarea strictă la cerinţele 
legii rituale.  
Mai târziu, Isus a arătat clar că o astfel de 
neprihănire era contrafăcută şi fără de valoare 
în împărăţia pe care El o proclama (Matei 5,20; 
cf. cap. 23,1-33). 
De fapt, Fariseii erau uneori vinovaţi chiar de 
păcatele pe care le detestau atât de înfocat la 
strângătorii de biruri.  
Isus spunea că fariseii mâncau casele văduvelor 
(Matei 23,14) şi scuteau pe un fiu avar de a se 
îngriji de părinţii lui bătrâni (vezi la Marcu 7,11), 
dacă în felul acesta ei puteau să se îmbogăţească.  
În felul acesta Fariseii, punând accent pe 
corectitudinea legală, erau prea adesea 
făţarnici.  
Pe de altă parte, vameşii, care nu ridicau pretenţii 
de respectabilitate ritualică, erau uneori într-o 
poziţie mai bună de a accepta învăţătura lui Isus, 
în ciuda păcatelor lor (vezi la Luca 18,9-14). 
Am prezentat cele de mai sus cu scopul de a se 
înțelege că, așa cum «Nu cei sănătoși au 
trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi”, tot așa și 

Î 
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Biserica ar trebui să înțeleagă faptul că trebuie 
să-și concentreze mai mult preocupările către 
cei necredincioși și, în special, către cei 
păcătoși, înfăptuind astfel mesajul Mântuitorului 
conform căruia „Căci n-am venit să chem la 
pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.” 
La marea majoritate a slujbelor religioase 
ortodoxe se prezintă versete din Biblie acelorași 
enoriași. 
La rândul lor, marea majoritate a preoților 
procedează și ei ca „fariseii care, punând accent pe 
corectitudinea legală, erau prea adesea făţarnici”, 
ceea ce face ca, în frecvente cazuri, nu numai că nu 
atrag spre credință unii oameni, dar chiar și-i 
îndepărtează și mai mult.  
Exemplele pe care le-aș putea da sunt multe, dar 
prezint numai următoarele. 
1. La parastasul mamei unei doamne doctor (prof. 
univ. dr. la facultatea de medicină), ținut de doi 
preoți, erau mai mulți medici eminenți, profesori 
universitari doctori în științe medicale etc., mulți 
dintre aceștia religioși. 
Așa cum era de așteptat, discuțiile s-au purtat și 
pe diverse teme despre religie, frecvent fiind 
invocate anumite versete din Biblie. 
Ceea ce a surprins, neplăcut, persoanele care erau 
în apropierea celor doi preoți, a fost următorul 
fapt: la afirmația unei doamne doctor cu privire la 
neclaritățile pe care le are cu privire la 
interpretarea unor versete din Biblie, cei doi 
preoți au ținut să sublinieze faptul că „nu dv. 
trebuie să citiți Biblia, ci numai noi preoții, și noi să 
v-o explicăm”. 
Toți cei care au auzit discuția au rămas stupefacții 
de această afirmație a celor doi preoți, care au 
căzut în dizgrație, fapt pentru care, delicat, 
discuția cu aceștia a încetat.  
Este inadmisibil ca un (așa-zis) slujitor al 
Domnului să aibă o asemenea atitudine, de sfidare 
a capacităților intelectuale ale unor elite medicale, 
dintre care unele profund credincioase și bune 
cunoscătoare ale Bibliei. 
2. Într-un an, de Sfinții Mihail și Gavril, am mers la 
biserica din cartierul în care locuiesc. 
Înainte de a merge la biserică am considerat că voi 
înțelege mai bine mesajele din cadrul slujbei dacă 
mă documentez cine a fost Arhanghelul Mihail, 
cine a fost Arhanghelul Gavril, are au fost minunile 
făcute de aceștia etc. 
Slujba era ținută de un preot nou în această 
parohie, în vârstă în jur de 60 de ani, despre care 
ulterior am aflat că a făcut teologia la fără 
frecvență, când era aproape de pensionare din 
calitatea de angaja într-o unitate de stat. 
Acesta ținea în podul palmei drepte niște fițuici, 
iar în podul palmei stângi alte fițuici, după care se 
ghida în relatarea despre cine a fost Arhanghelul 
Mihail, cine a fost Arhanghelul Gavril, care au fost 
minunile făcute de aceștia etc. 

La un moment dat, acesta a făcut ce a făcut că a 
încurcat fițuicile și a început să spună la 
Arhanghelul Mihail faptele de la Arhanghelul 
Gavril, și invers, ceea ce a produs rumoare printre 
cei prezenți în biserică, mulți dintre aceștia fiind 
cunoscători ai faptelor acestor sfinți. 
Ulterior aveam să constat că, la această biserică, 
atunci când slujea acest preot biserica era aproape 
goală, iar când slujea un eminent preot biserica 
era arhiplină. 
3. Într-un an eram la tratament la băile Herculane, 
unde tratamentul îl efectuam în bazinul în aer 
liber, de la „7 izvoare”. 
Acolo și-a făcut prezența și un preot, care a reușit 
să ne cucerească, la superlativ, pe toți, prin modul 
în care propăvăduia credința ortodoxă. 
Ajunsesem ca mulți dintre cei care eram acolo să-l 
rugăm pe distinsul preot să ne spună și nouă orele 
la care sosește în acest bazin, pentru a fi prezenți 
și noi. 
Când sosea acest preot în bazin nu numai că 
bazinul era plin cu oameni, dar de jur împrejur 
erau multe persoane prezente numai și numai 
pentru a asculta pe acest propagator înflăcărat al 
învăţăturii creştine. 
În această împrejurare l-am cunoscut pe distinsul 
Preot Dr. Nicolae Nicolescu, director al revistei 
Epifania. 

Ulterior aveam să aflu că distinsul Preot Dr. 
Nicolae Nicolescu a desfăşurat şi desfăşoară o 
activitate de primenire, de înnoite şi de trezire la 
viaţă în învățătura și în credința Bisericii 
Ortodoxe, fiind cu adevărat vrednic de urmat de 
către toți cei care îl urmăresc. 
Mai târziu am luat cunoștință despre conținutul 
revistei Epifania, care m-a impresionat plăcut și 
m-a determinat chiar să doresc să public articole 
în aceasta. 
Dintre cele mai mari calități ale acestei reviste 
consider că sunt cele date de deschiderea sa către 
realitățile prezente și viitoare, că ține cont de 
gândirea omului în contextul extraordinarelor 
realizări ale științei, că are în vedere actuala 
viziune a oamenilor despre lume și viață, că 
renunță la abordări habotnice ale acelor texte din 
Vechiul Testament, numeroase depășite, despre 
care chiar și Papa Francisc susține că ar trebui 
reconsiderate. 
Dar și Papa Ioan Paul al II-lea a dovedit că a avut o 
viziune despre religie ținând cont de realitățile 
lumii în care trăim, de cuceririle științifice. 
Edificator în acest sens sunt și următoarele 
consemnări ale ilustrului fizician Stephen W. 
Hawking în cartea sa „Scurtă istorie a timpului”, 
editura Humanitas, București (sublinierea îmi 
aparține): 
Biserica Catolică (în anul 1981, când Papă era Ioan 
Paul al II-lea) „a hotărât să invite mai mulți experți 
cu care să se consulte în probleme de cosmologie. 
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La sfârșitul conferinței participanții au avut o 
audiență la Papă. El ne-a spus că era bine să se 
studieze evoluția universului după Bin Bang, 
dar nu ar trebui să facem cercetări în ceea ce 
privește Big Bang-ul însuși deoarece acela a 
fost momentul Creației și deci lucrul 
Domnului.” 
Nici atunci, și nici de atunci până acum, niciuna 
dintre elitele lumii științifice nici nu a încercat 
vreodată să contrazică aceste argumente ale 
Papei, respectiv că facă afirmații, cât de cât 
credibile, (1) despre ce a fost dincolo (înainte) de 
Big Bang și (2) cum din nimic (adică dintr-un 
univers cu dimensiunea zero) a luat naștere acest 
Big Bang, argumentat numai printr-o ipoteză 
(presupunere) ale unor oameni de știință, ipoteză 
asupra căreia nu există unanimitate nici între 
oamenii de știință. 

Am subliniat aceste aspecte pentru a se înțelege 
cât mai bine faptul că limbajul în care trebuie 
exprimat/comunicat mesajul biblic, pentru a 
conduce la transcendenţă, trebuie să fie și clar și, 
cel mai important, să fie și credibil și pe înțelesul 
celor care îl receptează. 
Așa după cum am mai arătat, oameni cerebrali, 
care vor fi tot mai mulți, nu vor mai accepta o 
religie bazată pe vechile dogme care există în 
Vechiul Testament din povestirile/tradițiile 
populare care circulau în urmă cu circa 4.000 de 
ani (adunate și consemnate de Moise), care 
continuă să fie considerate ca fiind imuabile, care 
sunt impuse ca adevăruri incontestabile, care nu 
sunt admise a fi supuse discuției și cu atât mai 
mult criticii. 
31.01.2022                                                                                
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarathustra  
între adevăr și legendă 
 

a și în cazul altor înțelepți ai lumii antice, 
în jurul lui Zarathustra s-a creat o aură de 
legendă, încât astăzi este greu a îndepărta 

legenda pentru a păstra doar cele adevărate, în 
sprijinul cărora vin mărturii, documente, izvoare 
clare, sigure. În bună parte legenda creată în jurul 
său se aseamănă cu ceea ce se spune despre 
înțeleptul grec Pitagora; legenda spune că cei doi 
s-ar fi întâlnit, dar lipsesc mărturiile. De 
asemenea, se spune că ar fi autorii unor scrieri, 
dar la fel de bine se spune că niciunul nu ar fi scris, 
mai credibilă fiind varianta că discipolii lor ar fi 
transmis altora învățăturile celor doi înțelepți, 
care mai târziu au fost adunate. Zarathustra, sau 
după unele opinii Zarathushtra, numit de greci 
Zoroastru, subliniind astfel reputația de astrolog a 
înțeleptului, a fost un profet iranian care a fondat 
mazdeismul, considerată prima religie monoteistă. 
Nici data nașterii, nici locul nu sunt cunoscute; se 
crede că s-a născut undeva între secolele VI-XII 
î.e.n., dar cei mai mulți istorici acceptă secolul al 
VI-lea, cel care l-ar pune în corelație pe 
Zarathustra cu alți înțelepți ai lumii antice amintiți 
în sursele vechi.  

Unii istorici ai religiilor consideră că singurele 
date non legendare sunt cele extrase din Gatha, 
poeme scrise într-un stil rafinat și adeseori 
obscur, dar care reflectă o personalitate puternică, 
bine conturată. O apariție editorială recentă ne 
deschide căi de acces către zoroastrism: Cânturile 

divine ale lui Zarathustra. Învățăturile, filosofia și 
misiunea Profetului revelate în texte sacre ale 
zoroastrismului, prima religie monoteistă a lumii. 
Avesta – Yasna – Gatha, traducere și note de Radu 
Duma, cuvânt-înainte de M.N. Dhalla, București, 
Editura Herald, colecția „Bibliotheca Orientalis”, 
2021, 190 p. Religia pre islamică a Iranului este 
cunoscută sub numele de mazdeism, prin referire 
la numele zeului său dominant, Ahura Mazda, sau 
zoroastrism, după numele celui care ar fi predicat-
o, Zoroastru sau Zarathustra. Numele acestui 
fondator de religie a fost cunoscut în cultura 
europeană încă din antichitate, fiind menționat 
pentru prima dată la mijlocul secolului al V-lea 
î.e.n. de Xanthos Lidianul, sub numele grecizat de 
Zoroastru, legislator al perșilor, prinț al magilor, 
fondator al astrologiei, inițiator al lui Pitagora.  

Europa Luminilor s-a interesat dacă Zarathustra a 
fost un inventator al dualismului, un eretic 
periculos sau un profet monoteist, un rival al lui 
Moise. La mijlocul secolului al XVIII-lea, Anquetil-
Duperron a descoperit în India fragmentele unei 
cărți aparținând tradiției mazdeene, considerată 
când operă a lui Zarathustra, când transcrierea 
unor cuvinte ale sale. Atunci a început aventura 
zoroastrismului. 

C 

 

https://www.edituraherald.ro/carti/canturile-divine-ale-lui-zarathustra-gatha-319-detail
https://www.edituraherald.ro/carti/canturile-divine-ale-lui-zarathustra-gatha-319-detail
https://www.edituraherald.ro/carti/canturile-divine-ale-lui-zarathustra-gatha-319-detail
https://www.edituraherald.ro/carti/canturile-divine-ale-lui-zarathustra-gatha-319-detail
https://www.edituraherald.ro/carti/canturile-divine-ale-lui-zarathustra-gatha-319-detail
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Zarathustra – frescă, Universitatea Yale, autor necunoscut 
 

 
Religie a Iranului pre islamic, mazdeismul a 

supraviețuit, după cucerirea arabă și convertirea 
progresivă la islamism, doar în câteva zone 
restrânse iraniene și în câteva regiuni indiene, mai 
cu seamă în preajma orașului Bombay. Unul dintre 
specialiștii în religia vechiului Iran, Jacques 
Duchesne-Guillemin, afirmă că este imposibil să 
expui onest mazdeismul fără a avertiza cititorul 
asupra dificultății subiectului, asupra căruia 
specialiștii nu au căzut niciodată de acord, așa 
cum nu există unanimitate asupra situării în timp 
și spațiu a fondatorului acestei religii, Zarathustra. 
Dincolo de controverse, specialiștii recunosc că o 
parte a scrierilor sacre ale mazdeismului se 
găsește în Avesta, compilație liturgică realizată la 
porunca împăratului sasanid Supur, în jurul anului 
310 e.n. În inima acestui corpus canonic, folosit 
încă și astăzi în micile comunități mazdeene, se 
găsește o culegere de 17 poeme desemnate 
generic și simplu: Gatha/Cânturi. Aceste Cânturi 
se bucură de un prestigiu excepțional în raport cu 
alte părți constitutive ale Avesta: se spune despre 
ele că sunt inima, că au adunat în ele chintesența 
doctrinei mazdeene. Mai mult, și de fapt aceasta 
stă la baza venerării al cărei obiect sunt, Gatha 
fiind atribuite însuși lui Zarathustra,  

Profetul inspirat care a dat forma definitivă a 
mazdeismului. Nu puțini au fost cei care a 
comparat locul ocupat de Gatha în viața spirituală 
a mazdeenilor cu cel al Psalmilor în iudaism și în 

creștinism. Cânturile sunt rostite în oficii 
religioase solemne și numai în limba originală, o 
variantă arhaica avestică, traducerile apărând mai 
târziu, mai întâi în dialecte orientale. Conținutul 
acestor Cânturi este unul mai mult religios decât 
filosofic, fiecare Gatha constând în strofe care 
exprimă un sentiment mistic de adorație. Autorul, 
care vorbește la persoana întâi, își exprimă 
admirația pentru Înțelepciunea divină care se 
manifestă în buna ordine care domnește în 
univers, din punctul de vedere al realității 
cosmice, cât și al faptelor omenești: „Aceasta Te 
întreb, spune-mi cu adevărat, o, Ahura, – cine, la 
începuturi, când a avut loc creația, a fost Tatăl 
Dreptății (Asha)?  

 

 

Cine a hotărât calea [neclintită a]soarelui și a 
stelelor? Prin cine crește luna și apoi se face mică? 
Aceasta, o, Mazda, și încă multe altele, aș vrea să 
știu. Aceasta Te întreb, spune-mi cu adevărat, o, 
Ahura, – cine ține pământul dedesubt și cerurile să 
nu cadă? Cine [ține] apele și plantele? Cine a dat 
iuțeală vânturilor și norilor? Cine este, o, Mazda, 
făuritorul Cugetării Bune? Aceasta Te întreb, 
spune-mi cu adevărat, o, Ahura, ce artizan a creat 
lumina și întunericul? Ce artizan a creat somnul și 
munca? Cine a făcut dimineața, prânzul și noaptea, 
care îl cheamă pe adorator la datoria lui? (…) 
Aceasta Te întreb, spune-mi cu adevărat, o, Ahura, 
– cum voi păstra în cuget revelațiile Tale, o, Mazda, 
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și cum voi putea să înțeleg cum se cuvine 
învățămintele de viață pe care le cer de la 
Cugetarea Bună și de la Dreptatea divină? În ce fel 
sufletul meu se va împărtăși din deplina bucurie 
ce vine din bunătate?” Dar Profetul știe că această 
lume lucrează și răul, și Demonul Minciunii, și 
Vrăjmașii binelui, și amăgitorii. „În ce ținut voi 
fugi”, se întreabă Zarathustra. Este îndemnat să 
urmeze Cugetarea Bună, să rămână statornic în 
credință, să alunge gândurile rele, trufia și 
neascultarea, pentru că astfel ardoarea devoțiunii 
îi vor aduce bunăstarea și nemurirea în Împărăția 
sfântă. 

 
Ahura Maza – detaliu de pe poarta de est, Persepolis, Iran, cca. 480 BCE – 470 BCE 
 

 
Cânturile amintesc de tulburătoare dramă a 

lui Iov, povestită în Cartea lui Iov, text care 
aparține patrimoniului spiritual al umanității, o 
carte care abordează teme majore privind 
misterul răului și al suferinței, întâlnirea cu 
Dumnezeu, raportul fidelității omului cu justiția 
divină, sensul vieții în perspectiva morții. Iov trece 
printr-o experiență cutremurătoare, de la 
mulțumire la disperare, lovit de boală, de 
pierderea fiilor și fiicelor, a bunăstării, lăsat pradă 
lamentațiilor, întrebărilor și ispitelor Diavolului. 
Toate încercările arată credința lui Iov, deși el tot 
nu înțelege mânia lui Dumnezeu, nici întrebările 
Sale: „Unde erai tu, când am întemeiat pământul? 
Spune-Mi, dacă știi să spui. Știi tu cine a hotărât 
masurile pământului sau cine a întins deasupra lui 
lanțul de măsurat?” Iov va înțelege că realitatea lui 
Dumnezeu nu corespunde concepției sale despre 
aceeași realitate, ceea ce îl restaurează pe Iov ca 
om și îl reașază în starea sa de la început, alături 
de familie, în liniște și bunăstare. Dintre toate 
cărțile Bibliei, Cartea lui Iov este cea care a 
explorat cel mai curajos misterul suferinței și 
întrebările pe care aceasta le pune omului și 
divinității. Răscruce a tradițiilor sapiențiale, 
profetice și psalmice, Cartea lui Iov este o scriere 
de neocolit pentru înțelegerea suferinței, a dramei, 
o „paradigmă pentru modul unei trăiri religioase 
care are o importanță cu totul deosebită pentru 
vremea noastră. Astfel de experiențe îl copleșesc 

pe om venind atât din interior, cât și din afară, și e 
fără rost a le răstălmăci rațional și a le atenua 
astfel apotropaic”, spunea C.G. Jung, autorul 
inegalabilului studiu Răspuns lui Iov. 

 
Richard Strauss – Also sprach Zarathustra 

 

Așa grăit-a Zarathustra, o carte pentru toți și 
nici unul este una dintre cărțile lui Friedrich 
Nietzsche care se deosebește de celelalte prin 
subiect, prin lirism, prin bogăția invenției 
simbolice, o carte revendicată deopotrivă de 
filosofic și de poetic. După zece ani petrecuți în 
sihăstrie, în meditație, Zarathustra hotărăște că 
coboare către lume pentru a-i învăța pe oameni că 
Supraomul este sensul pământului. Îi va învăța pe 
oameni despre înțelepciune și iubire, despre viața 
ca voința de putere, despre eterna reîntoarcere și 
despre existența trăită de nenumărate ori, 
Zarathustra căutând neîncetat adevărați discipoli. 
Pe când avea doar 28 de ani, Richard Strauss a 
compus poemul simfonic Așa grăit-a Zarathustra 
(1896), poem care interpretează muzical temele 
filosofice ale cărții lui Nietzsche; era ceva nou, 
noutatea cărții filosofului german și sonoritățile 
poemului lui Strauss asigurându-i un rapid succes 
internațional. Misticul persan îi influențase pe 
Rameau (Zoroastre) și pe Mozart (Flautul 
fermecat). Se contura astfel un Zarathustra în care 
se împleteau armonios realul, mitul și legenda. 

Esoterica.ro 26 ianuarie 2022 
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Liviu PENDEFUNDA 

 
 
 
 
Antahkarana 
  
 

Wenn Ihr tägliches Leben 
schlecht erscheint, geben Sie 

ihm keine Schuld; machen Sie 
sich Vorwürfe, dass Sie nicht 
Dichter genug sind, um seine 

Reichtümer hervorzurufen; für 
den Schöpfer gibt es keine 

Armut.  
Rainer Maria Rilke 

 
n mai adânc decât se poate închipui, în adâncurile fără fund ale abisului spiritual, 
există o uriașă comoară a Cunoașterii (percepției). Este atât de adânc încât 
persoana se cufundă în înălțimea ei ca într'o fântână ce străbate infinitul. 

Orice poet se poate scufunda astfel în acest hău al creativității, surprinzând ideea 
divină dincolo de percepția atingerii, dincolo de cele cinci simțuri, imagine abstractă 
captivându'l pe poet în vârtejul vizunilor care îi schimbă fiecare clipă care se află 
dincolo de vălul care cu greu se ridică și nu oricui. O  creativitate ambiguă conduce în 
jalnică nedumerire, astfel încât creația sa devine pentru cei mulți irelevant. Aici se 
implică dualitatea creației de înaltă calitate, substanțială și atemporală. Coerența 
imaginilor poate sugera o percepție umană ancestrală ce sugerează muzicalitate și 
suprapunere peste începuturile limbajului transmis de lumina nevăzută. 

 
Genuine poetry can 

communicate before it is 
understood. 

T. S. Eliot 
 

Poezia are nevoie de o lucrare alchimică prin arderea energiei de meditație, prin care 
limbajul pictural al literelor să se înnobileze în esență cu nemurirea. Folosind nisip din 
cuvinte, nu se pot înălța castele de poezie.  

Spiritul din abis intră în minte, curge prin condei și este amestecat cu cuvinte. De 
aceea unele creații preced vremile lecturii, fiind apreciate dincolo de sens și timp și 
considerate ca abstracte. Aceasta este o calitate a oricărei arte, nu există nimic abstract  
numai pentru că depășește nivelul normal de înțelegere, îl considerăm abstract. Artele 

Î 

 

https://www.brainyquote.com/authors/t-s-eliot-quotes
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sunt o comunicare divină între oameni și a lor cu Spiritul Universal. Și totul se realizează 
prin Lumină. Frecvențele acesteiaîntre o muzică a sferelor, o auroră boreală și 
destăinuirile Cuvântului este tocmai această comunicare.  

 Percepția ochilor pentru frecvențe specific luminii este o caracteristică a corpurilor 
material vii, fie ele diverse animale pe diferite trepte de dezvoltare ontogenetică. E fiica 
luminii primordiale, cea vizibilă pe care astrul central o revarsă prin filtrarea atmosferei 
planetare ca o lentilă ce împrăștie uniform razele. Precum orice stea a cărei oglindă 
dezvăluie o emisie de energie, modalitatea de percepție frecvențelor și vibrațiilor este în 
cosmos total diferită. Mișcarea materiei se manifestă prin lumină vizibilă care ascunde 
la nivel cuantic realitatea aflată dincolo de timp și spațiu, a Logosului menit să creeze. 
Formele luminii interacționează înlăuntrul ei strecurându-se prin haosul ce ascunde 
lumina increată, culorile spectrului variind după frecvențele cromatice ce rezultă din 
interacțiunea cu materia cosmică. Precum în plan uman focul joacă cromatic diferit 
având un impact spiritual – mesaj divin din taina splendorii haosului primordial.  

Geniul creativ realizează harurile numai prin aprecierea sublimă de către cititorii cu 
suflet orientat spre lumină. În cele din urmă, grația muncii creatoare este onoarea 
aptitudinii apreciative a cititorului. Recunosc: există și o mocirlă a abisului care poate 
afecta negativ un poet ce nu poate fi  sincer cu adevărul interior al minții. Creierul are 
genomul ce se leagă de nous prin structurile sale receptoare, dacă vreți a memoriei 
neuronale în strânsă legătură cu cea akashică. De aici și capacitatea descriptivă a 
avatarurilor. Cititorii apreciază geniul creator ca fiind darul special al lui Dumnezeu, dar 
el reprezită de fapt harul sufletului dăruit poetului de Duhul Sfânt.  

Poezia este o existență emoțională vie care are propriul ei caracter. Deci, ea poate 
comunica cu cititorul oferindu-i o experiență mai nouă de fiecare dată când nu se 
repetă. 
 

Poetry is when an emotion has 
found its thought and the 
thought has found words. 

Robert Frost 
 

Dacă e să analizăm creația , de multe ori întâlnim amprenta societății și factorilor 
exteriori în care viețuiește poetul. Acestea, ce cele mai multe ori induc o stare de 
amărăciune, melancolie. Tristețea este miezul vieții tuturor, iar stima poetului pentru 
sinele său de demiurg pare mai mare decât comorile oricărui monarh. Cerul se înclină în 
fața sa, iar dacă interiorizarea'i rătăcește în negura întristării, căutând propriile lacrimi 
și devine un căutător eclectic al umbrelor viselor, atunci prin magia sa face să 
înflorească grădina creativității cu ajutorul semințelor divine. Alteori se complace, jovial 
în lumea satirei și ironiei, poezia, care este distractivă, comică și în ordinea cuvintelor 
asemănătoare cu poesia sa fiind percepută ca  superficială. Tot așa, având comunicare 
cu abisul divin el poate fi profet, contemplând atemporal Geneza.  

Așa cum Isus a fost o sămânță stelară, monadă dotată cu un nivel de conștiință foarte 
ridicat, a vorbit lumii în pilde și parabole, discipolul său, Paul decodând cunoașterea 
divină s'a exprimat într'un limbaj simplu, accesibil oricui. Ei n'au fost barzi, dar au 
transmis Cuvântul care este în frecvența Luminii o poesie a Universului, planul 
arhitectonic al Creației în întregul său. Din acesta îngerii au extras fractal imaginea 
ființei duale numită om. Tradiția școlilor de mistere și perceția Cuvântului, a Luminii 
nefiltrate, a condus la existența mai multor trepte de înțelegere precum un poem al unui 
creator cu har. Isus este lumina lumii care se descompune prin sufletele oamenilor în 
imagini de prim rang, dar pentru aleși dezvoltă o exuberantă descărcare de lumină 
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invizibilă. Învățăturile sale gnostice au posibilitatea de a destrăma zidul întunericului ce 
dorește ca mentalul să dețină un control total în dauna sufletului. Sufletul este acea 
parte din simbioza umană care reprezintă mesajul de iubire divină. În matricea 
universală a timpului monadele au primit unda galactică prin care să se opună falselor 
ierarhii lumești.  
 

Un poème n'est jamais fini, 
seulement abandonné. 

 Paul Valéry 
 

Pe când lumea se află în stare de război, unde e, oare, rolul simbiozei suflet trup sub 
controlul spiritual de a schimba regnurile existente spre un nivel mai înalt. Care e scopul 
miliardelor de suflete care s'au integrat oamenilor? Veți spune că numai Dumnezeu știe. 
Armonia realizată cu planeta pe care viețuiesc reprezintă sensul pe care încă dinaintea 
epocii lemuriene îl constituie menirea unei asemenea desfășurări de forțe monadice. 
Rudolf Steiner avertiza încercarea întunericului de a decupla sufletul din această 
simbioză, frizând nebunia. Ființele fragmentate sunt desprinse astfel de mesajul abisului 
divin, distrugând antahkarana11. E oare acest poem al omului pe pământ pe cale a se 
sfârși? 

 

 
                                                 
11

 Autorii filosofiei tibetane au unele cunoștințe despre Antahkarana și o descriu ca o parte a anatomiei 

spirituale. Este legătura dintre creierul fizic și Sinele superior. Simbolul Antahkarana reprezintă această 
conexiune și o activează ori de câte ori sunteți în prezența sa. Știința Radionicii indică faptul că liniile 
desenate pe hârtie creează un efect psihic asupra spațiului care înconjoară desenul și vor influența aura 
umană și chakrele în diferite moduri, în funcție de modelul creat. Acest lucru validează vechea practică a 
meditației yantra care face uz de imagini vizuale pentru a purifica și evolua conștiința.  
Antahkarana este un instrument valoros pentru meditație datorită calităților sale tridimensionale. 
Utilizarea regulată a simbolului generează o mai mare claritate interioară. Acesta ajută mintea să se 
adâncească în subconștient și, prin urmare, îmbunătățirea considerabilă a rezultatelor din meditații, 
afirmații și vizualizări.  
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Radu BOTIȘ 

Roadele mântuirii ... 
cceptând că întreg Universul este o 
lumină, dar o lumină dependentă de o 
lumină supremă, deci o lumină creată în 

relaţie cu o existenţă, care e lumina necreată şi 
creatoare avem o șansă primordială. Nevoia de 
mântuire a omenirii din robia răului a fost simţită 
de toate popoarele. Dorinţa de răscumpărare a 
sufletelor şi jertfele, semn al acestei dorinţe şi 
mijloc de împăcare, le întâlnim la toate religiile. 
Miturile şi legendele multor popoare din 
antichitatea păgână exprimă în diferite forme 
nădejdea într-un Răscumpărător. Dumnezeu n-a 
dorit moartea cea veşnică a omului, căci nu de 
aceea L-a creat pe om. Pentru aceasta, în 
nemărginita Sa bunătate şi iubire de oameni 
Dumnezeu a găsit, prin înţelepciunea Sa, mijlocul 
cel mai bun al izbăvirii de rău, hotărând astfel 
întruparea Fiului pentru mântuirea lumii (Efeseni 
2, 4-5; Tit 3, 4-5). 

Întruparea Fiului pe pământ, pentru ridicarea 
omului, a fost concepută şi hotărâtă de către 
Dumnezeu, din eternitate, întrucât El fiind mai 
presus de timp, ştia că omul va cădea. În Sfânta 
Scriptură, această hotărâre din veşnicie a lui 
Dumnezeu, referitoare la mântuirea omului, se 
numeşte „Taină a voii Sale, după bunăvoinţa Sa, 
precum mai înainte a hotărât întru Sine” (Efeseni 
1,9), „Taina cea din veac ascunsă în 
Dumnezeu” (Efeseni 3, 9; Romani 16, 25-26; 
Coloseni 1, 26), buna voie a Sa şi dar „...care ni s-a 
dat nouă întru Hristos Iisus mai înainte de toţi 
vecii”(2 Timotei 1,9). 

Iisus Hristos este centrul spiritual al 
organismului universal, lucrarea Sa mântuitoare 
se identifică cu creștinismul, aceasta nefiind 
altceva decât o religie a iertării și împăcării,a 
salvarii, a mântuirii. 

Legătura între Persoana lui Iisus Hristos și 
lucrarea Lui mântuitoare se arată în faptul că El 
este Mântuitorul nostru prin Însăși Persoana Sa. El 
rămâne tot timpul ușa mânturii, ,,calea și viața”. 
Prin jertfa Sa pe cruce a adus  răscumpărarea, 
împăcarea omului cu Dumnezeu,  oferind 
oamenilor eliberarea din robia păcatului. Noi ne 
însușim roadele mântuirii printr-o permanentă 
colaborare cu Harul divin, care ni se oferă în mod 
gratuit și este universal. Hotărârea din veci a lui 
Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii a fost 
împlinită de Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, care S-
a întrupat la „plinirea vremii”, adică atunci când 

pregătirea omenirii de către Providenţa divină 
pentru primirea Mântuitorului se împlinise. 

 

 
 
Sfânta Scriptură (Biblia) exprimă ideea că 

activitatea de pregătire a mântuirii cuprinde pe 
toţi oamenii, zicând despre Cuvântul că „ ...era 
lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul 
ce vine în lume” (Ioan 1, 9). În iconomia mântuirii, 
Adevărul se revelează în Hristos Însuşi, „Eu sunt 
Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6), iar Duhul 
Sfânt – Mângâietorul este Duhul Adevărului, 
întrucât El, Mângâietorul Îl întrupează pe Hristos 
în umanitate.Cartea ,,Mântuirea universală şi 
personală” este un real sprijin oricărui doritor şi 
căutător al împlinirii binelui în şi prin Hristos 
Domnul. 

Fiinţa Tainelor cât şi a virtuţilor este 
Dumnezeu, este Hristos Dumnezeu – Omul. Scopul 
lor, împreună este împărtăşirea vieţii Lui, Hristos 
este şi viaţa lor (Ioan 1, 4). 

În propovăduirea Sa Mântuitorul începe cu 
pocăinţa şi credinţa: „Pocăiţi-vă şi credeţi în 
Evanghelie” (Marcu 1, 15).  

   

A 
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Olimpia MUREȘAN 
 

„În brațele luminii”   

de Radu Botiș & Gentiana Muhaxhiri 
  

MOTTO: „Lumea se înțelege cel mai bine prin sufletul poetului” 
 

artea cu titlul de mai sus apărută la 
editura Amanda Edit în colaborare cu 
Uniunea Culturală a Albanezilor din 

România în anul 2022 este recomandată de 
revista „Mărturii Maramureșene”-revistă de 
cultură, tradiție și atitudine civică și este o carte 
reprezentativă a literaturii româno-albaneze mai 
ales prin legăturile sufletești care se realizează 
între scriitorii români și cei de peste hotare, în 
cazul acesta prin traducerea făcută de Baki Ymeri. 

Coperta cărții înfățișează o pană (simbolul 
scrisului), penița scriitorului și-o călimară 
medievală ce unește „două limbi, două țări, două 
popoare și două culturi.” Volumul de poezii dar și 
de meditații filozofico-religioase creează o punte 
de legătură între poeta Gentiana Muhaxhiri din 
Republica Kosova și maramureșeanul preot-poet 
Radu Botiș din Ulmeni, România. 

După ce se realizează profilele literare a celor 
doi scriitori se publică selecții din scrierile 
reprezentative ale autorilor, dar și referințele 
critice cu privire la acestea. Reținem doar câteva: 

Vasile Hatoș: ...„de aceea poezia lui Radu 
Botiș atinge stări mistice, pentru că este în 
căutarea absolutului! Trăiește din plin stările 
sufletești, ajungând la un dialog lăuntric,  dialog al 
cunoașterii de sine.  Parcă o voce lăuntrică îi 
spune că fericirea vine dinlăuntru, nu din afară!” 

Cezarina Adamescu: „Poezia sacră  trebuie 
citită cu dioptrii sufletești, foarte rare. Lumina 
înghite orice urmă de pată,  rămâne un alb-infinit, 
un alb de ivoriu, un alb absolut scufundat în alb 
absolut, strălucitor și cald, care te învăluie blând 
în mantaua de roze. Te vindecă de orice prihană, 
de orice pricină. Îți alină durerea. Te întemeiază 
pe trei mari virtuți: Credința, Nădejdea, 
Iubirea...Poezia lui Radu Botiș este o asemenea 
mir-ungere, cu uleiul cel sfânt, cu care vom fi 
atinși pe mâini, picioare și frunte, la ungerea de pe 
urmă, cu efectul unui sacrament care te apără, te 
întărește, te îndeamnă să-ți asumi Crezul creștin.” 

Ilustrative sunt versurile din creația poetului 
Radu Botiș: 

-„Regalitatea binelui/ Cu sufletul/ Pe talerul 
vremii,/ Clipei, zilei, aproapelui,/Sumtem/Chipul 
nepieirii.”(Regalitatea binelui) 

-„Săraci, o prea săraci am fi/  De n-am avea o 
călăuză a noastră,/ E prea puțin o pasăre 
măiastră-/ Căci, cu nimic nu poți asemui/ Această 
carte reînviind istorii,/ Balsam vindecător și fără 
de pereche,/ Mai nouă parcă atât de veche/  
Scriptura Sfântă, urcușul spre glorii.”(Lumina 
Cărții Sfinte) 

-„Nu nouă Doamne, Glorie, nu nouă/ Doar 
numelui Tău Veșnic și Prea Sfânt!”(Nu nouă 
Doamne, Glorie, nu nouă!) 

Sufletul poetului Radu Botiș e alături de cei 
înstrăinați-fiind un patriot înzestrat a pleca 
urechea  la durerea țării sale: 

 

 
-„Până când se strânge lanțul umilinței/ Până 

când se întinde timpul neputinței,/ Până când cu 
toții în genunchi vom sta/  Până când, o Doamne, 
mai putem răbda!?/ Români, România-grădina 
sfințită/ Vin alții, o lasă mereu neîngrijită,/ 
Neghina tot crește iar bobul de grâu/  Se scutură-n 
locului secatului râu/ Umiliți atâta, trupu-istovit/ 
Pare fără vlagă. Tu ne-ai părăsit/ Întristați am 
spune în necazu-nost./ -Iisuse reînalță Neamul 
cum a fost./  Asta ni-i rugarea, fie în bun ceas/  
Oricine s-audă lacrima din glas,/ Inima ce plânge, 
zbuciumul firesc/ Din suflet strigarea în grai 
românesc.”(Până când...) 

C 
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Ideea trecerii inexorabile a timpului sau a 
noastră prin timp: 

-„ Trec vremurile, copiii noștri cresc/ N-au 
timp să ne înțeleagă întristarea,/Noi gârboviți, ne 
mai urmam cărarea/ Alunecând, pe rând, în 
pământesc./  Trec zilele tăcute rând pe rând/ Iar 
taina lor se pierde-n depărtare-/ Umil așteaptă 
clipa de împăcare/  Iisus cu gestul încă 
blând...”(Așteptare) 

 

 
 

Moment de neuitat al istoriei-Marea Unire: 
-„ Mai dalbă, Alba reîntregirii/ Răscoală-n noi 

chemarea sa,/Cu, pretutindenea, martirii/  Unirea 
sfântă va dura.”( Mai dalbă, Alba reîntregirii) 

O definiție a smereniei: 
-„Dacă te vei obișnui să taci și să rabzi 

Dumnezeu va fi lângă tine, deci lasă-te în voia Lui 
și vei primi ajutor dându-le pildă de smerenie 
tuturor...” 

-sau a omului pașnic: „Omul care este pașnic și 
curat vede numai drumul cel bun căci având pace 
lăuntrică va urma numai calea binelui.”(Cartea a 
doua-Gândește-te la sufletul tău!”) 

-iar în „Îndreptar de terapie divină” se face 
o recenzie a cărții scrise de Cezarina Adamescu, 
părintele Radu Botiș și  Constantin Vlaicu-„nici o 
întâlnire între prieteni nu poate fi mai temeinică 
decât aceea dintre copertele unei cărți”. 

-din poezia părintelui Radu Botiș:-Vorbește-
Clipele se scurg: 

„Vorbește, Doamne, clipele se scurg/ Și ceru-i 
parcă mai sărac de stele/ Par zilele adeseori mai 
grele,/  Când totul se-nveșmântă în amurg./ 
Vorbește ,Doamne, vremea e puțină/ Cărarea se-
ngustează tot mai mult/ Aș vrea cât mai e timp    s-
ascult/ Cereasca simfonie în surdină. Și de-aș mai 
vrea să mă răsfăț o vreme/ Cu lumea pironită-n 
pământesc,/ Adu-mi aminte de-un tărâm ceresc,/  
Lipsit de-nguste, sumbre teoreme/  Nu înceta, 
Prea Bune, să-mi vorbești,/  În astă lume atât de 
trecătoare,/  Cuprinsă-n cea din urmă încercare/  
Pierzaniei, în lucruri nefirești.” 

-din reflecțiile spirituale ale doamnei 
Cezarina Adamescu: 

-„Gestul cel mai rotund acela al împreunării 
palmelor în rugăciune;  Drumul sfințeniei nu 
admite...popasuri;  Fără să-și piardă din 
transcendență, Dumnezeu se apropie  neînchipuit 
de mult de tine...” 

-din Constantin  Marin: 
-„ Peste toate suntem sclavii timpului și 

întotdeauna am fost adeptul  acestui principiu, că 
Dumnezeu , cu ajutorul timpului stăpânește totul 
și toate”((Îndreptar de terapie divină) 

Gențiana Muhaxhiri încearcă să dea o 
definiție a poeziei: 

-„Ia-mă și fă-mă să dispar/ Ca o magie/ Acolo 
nu există nimeni/  Cu visul să    mă-mbăt iar 
pentru tine/ Să mă transform în cenușă/ Poezie” 
(Poezie): 

-„Mă împart în scrumurile trecutului/  Peste 
pașii versului de cristal/  Prezentul mă 
înflăcărează/  Sunt visul, sunt cenușa, sunt fiica 
lui. (Dincolo de sine); 

-și dorul: Și iată.../ Acolo undeva mă aprind/  
Acolo undeva...mă arde același foc/ Acolo 
undeva...tăcerea îmi ucide cuvântul/  Acolo 
undeva...mă așteaptă același DOR( Eu). 

-meditează asupra timpului: 
„Într-o zi tocmai ziua va plânge/ Și noaptea pe 

noapte o va călca/  Într-o noapte liniștea va 
vorbi/  Și soarele va căuta soare/ Atunci visele se 
vor trezi/ Vor sparge pe cei ce vrei să-i desparți/ 
Din nou/  Nebunii tot nebuni vor rămâne/ Nu se 
poate face altfel, nu există cum.” (În afara 
timpului) 

Deoarece suntem în anul 2022  de la nașterea 
Mântuitorului Nostru Iisus Hristos putem să 
intrăm de azi  în euforia iubirii și păcii lui Iisus 
Hristos -Domnul Nostru care este Calea,  Adevărul, 
Viața și Lumina care poate să aducă stabilitate și 
progres în familiile noastre și în Țara noastră 
scumpă România-greu încercată în aceste 
momente. 
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Katya KELARO 
 
 
 
 
 
 
 

Fiul risipitor 
 

i Hristos stând între 
ucenici și popor, îi 
hrănea cu vindecare, îi 

tămăduia și le dădea cuvânt de 
învățătură, iar pilda fiului 
risipitor a semănat în sufletul 
multora semințele ploii aducerii 
aminte întru conștiință și i-a 
făcut pe mulți să calce pragul 
părinților cerându-le binecu-
vântare. Mântuitorul, înainte de 
a le da cuvântul Evangheliei 
Fiului risipitor, le atrage atenția 
păstorilor de oaia cea pierdută 
pe care ciobanul o caută în 
pustie pentru a o alătura turmei 
sale ,,și găsind-o, o pune pe 
umerii săi, bucurându-se” și iată 
jugul bun al Domnului, 
epitrahilul cu care preotul se 
duce după fiii căzuți ai casei 
cerești, spovedindu-i de căde-
rile pustiitoare ale greșalelor 
(Matei 15, 4-5). Ce bucurie pe 
Domnul că și-a găsit oaia încă 
vie, flămândă și ostenită de 
rătăcire, dar a ajuns la ea 
înaintea lupilor și a salvat-o de 
colții întunericului. Despre 
spinii prin care a trecut 
păstorul, Hristos nu vorbește, ci 
doar de bucuria regăsirii acelei 
oi al cărei strigăt de ajutor îl 
auzea în inima Sa mai amplă 
decât universul. Că fiecare 
mioară cenușie, alburie, gălbie, 
negrie își are locul ei în turmă 
ne-o arată Dumnezeu Fiul, după 
cum drahma pierdută e căutată 

în casă pentru a fi chivernisită și 
comoară lucrătoare fiind, e 
cercetată și le spune Hristos 
celor prezenți ,,așa se face 
bucurie îngerilor lui Dumnezeu 
pentru un păcătos care se 
pocăiește” și de două ori a 
întărit cuvântul Său astfel (Luca 
15, 7; Luca 15, 10). ,,Zic vouă: că 
așa și în cer va fi mai multă 
bucurie pentru un păcătos care 
se pocăiește decât pentru 
nouăzeci și nouă de drepți care 
n-au nevoie de pocăință”  

Azi, Dumnezeu ne învață să 
ne bucurăm când cineva se 
întoarce la credință, când cineva 
se pocăiește sau se botează 
eretic fiind, sau păgân, ori 
revine la credință...să ne 
bucurăm și să venim în 
întâmpinare. E mare bucurie în 
cer când câștigăm un suflet de 
partea mântuirii, când un om 
care hulea, sau era împotriva 
bisericii se pocăiește...mare e 
darul celui ce îl aduce pe calea 
pocăinței. Tatăl din Evanghelie e 
Dumnezeu, dar azi poate și un 
duhovnic bun, un preot, un tată 
sufletesc și rugător. Fiul 
risipitor ne învață să ne 
bucurăm de întoarcerea la 
credință a unui om precum de 
un prunc la botez, să nu judem 
asemeni fiului celui mare, să nu 
fim risipitori cu avuția 
sufletească și să avem în toate 
răbdarea și iubirea tatălui. 

Fiul risipitor ne arată că nu 
există om care să nu fie 
conștient de fărâma pâlpâindă a 
dumnezeirii sale în clipele de 
agonie socială, materială, 
trupească și, conșient de 
dumnezeirea sa lăuntrică să nu 
realizeze când trăiește în păcat 
și decădere. A fost drept cu sine 
în ceasul venirii în fire. 

Ce l-a determinat pe fiul 
risipitor să se întoarcă la casa 
părintească? Roșcovele porcilor 
la care jinduia ca spre un festin 
interzis? Nu! El era flămând de 
iubire! I se făcuse dor să fie om, 
să fie tratat ca un om. Căci era 
tratat nu în rând cu fii, nici cu 
oamenii liberi, nici cu argații, 
nici cu robii, ci cu animalele. Ne 
spune Evanghelia un cuvânt la 
care să luăm aminte: ,,și după ce 
a cheltuit totul, s-a făcut 
foamete mare în țara aceea, și el 
a început să ducă lipsă. Și 
ducându-se, s-a lipit el de unul 
din locuitorii țării aceleia și 
acesta l-a trimis la țarinile sale 
să păzească porcii.” (Luca 15, 
14-15). Înfricoșător moment, 
înfricoșător cuvânt! El care 
plecase din casa tatălui cu 
jumătate din avuție, depărându-
se de tatăl, iată își risipise 
averea părintească între străinii 
care-i deveniseră aproape și 
aproapele de care se lipise în 
țara aceea îndepărtată l-a trimis 
să-i păzească porcii. Privindu-se 

S 
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pe sine în apa din care beau 
porcii, el s-a văzut de sine 
decapitat de avuția părintească, 
copitat în comportamentul 
anilor din urmă, risipind 
agoniseala părintească, tradiția, 
dar privindu-se pe sine în 
țarinile celui de care se lipise 
după ce a flămânzit, nu a găsit 
acolo căldură, nici iubire, nici 
cinste, nici onoare, nici nume, 
nici odihnă, nici mângâiere, nici 
mustrare, nici mijloc de 
îndreptare, nici fărâmă de 
umanitate în sine. Cei ce-l 
făcuseră să risipească averea 
tatălui, talerii și talanții investiți 
de la naștere prin educație, cei 
cu care petrecuse în clipa de 
desfătare, de dezmăț nu au găsit 
o clipă de iubire pentru toată 
averea risipită, ci l-au trimis să 
le pască porcii. Mântuitorul El 
Însuși a oftat și a lăcrimat când 
în oglinda sufletului Său 
dumnezeiesc L-a însoțit pe fiul 
risipitor pe drumul întoarcerii 
acasă. Cel care avea argați în 
casa tatălui care primeau pâine, 
el de la neamurile străine nici 
roșcove nu avea voie să 
mănânce. Inimile amare ale 
roșcovelor îi erau interzise. 
Dacă ar fi găsit o clipă de odihnă 
într-un alt suflet, fiul ar fi 
acceptat să mănânce și roșcove 
cu speranța că acestea aveau să 
se preschimbe în pâine, dar cel 
de care se lipise – să fim atenți 
asupra acestui cuvânt al 
Mântuitorului – adică 
învățătura pe care o primise, de 
care își lipise inima, pentru care 
părăsise tradiția, frații, tatăl, 
neamul, țara, țarina și luase 
calea vieții pe cont propriu. Și 
ne spune Evanghelia ,,și dorea 
să își sature pântecele din 
roșcovele pe care le mâncau 
porcii însă nimeni nu-i dădea” 
iată iadul: privea animalele 
săturându-se și tânjea la bună-
tatea și milostenia aproapelui, 
dar ea nu răsărea decât o și mai 
mare foame și singurătate. 
Încrâncerarea acestui asfințit 
însingurat în care imaginea 
dezmățului era reflectată în 
oglindă...și din petrecerile de 

odinioară prieteni necuvântă-
tori și nemilostivi erau porcii, 
copitate patrupede și bipede, 
fără conștiință, acefale ca și 
trăire și apartenență la umani-
tatea desăvârșită, la esența 
umanității, la milă, fiul privește 
tabloul apocaliptic al odiseii 
sale sângerânde de dorul de a fi 
iubit și tratat ca un om, când 
aproapele nu mai avea cum să 
fie un reper, a îngenunchiat în 
sine răzbindu-l foamea unui 
cuvânt căci porcii nu puteau să-i 
vorbească precum oamenii și 
iată mărgăritarul uman aruncat 
înaintea celor nevrednici.  

Acest moment al venirii în 
sine, acel strigăt de nădejde din 
mijlocul deznădejdii, singur 
într-o turmă cu colți, hulpavă, 
om născut între oameni, fiul 
Cuiva, fiul unui tată care 
așteaptă. Fiul risipitor, în clipa 
pocăinței nu spune că va cere 
cealaltă parte de avere a tatălui, 
nu îl deposedează pe fiul cel 
mare de iubirea și moștenirea 
sa, nu se mai consideră vrednic 
de a fi fiu, dar încă mai are un 
ultim talant cu sine: acela de a fi 
om, indiferent de situație. 
Apartenența la o lege care îl face 
conștient de nașterea sa, că nu e 
zadarnică, de nevrednicia de a 
mânca pâinea tatălui dar cerând 
îndurarea robului pentru pâine, 
îl face să își adune forțele 
pentru a veni acasă.Drumul 
acela a fost mai scurt decât a 
fost drumul plecării când nu 
avusese timp să privească în 
urmă spre tatăl rămas 
înlăcrimat, spre fratele rămas 
nedumerit, spre casa unde se 
stinsese o lumină.  

Mântuitorul ne spune că fiul 
risipitor ,,venindu-și în fire, a 
zis” adică a vorbit, dând glas 
conștiinței, acest glas dumne-
zeiesc al cărui izvor e sădit în 
noi până la moarte. Drumul 
întoarcerii e drumul spove-
daniei cerești. Pe drum, fiul 
vorbea cu tatăl al cărui inimă 
deja primise vestea întoarcerii, 
martori ai acestei spovedanii au 
fost îngerii, cerul întreg. ,,Tată, 
am greșit la cer și înaintea ta” 

iată cuvântul care dă drumul 
ploilor să cadă pe câmpie la 
bună vreme ca pruncii și fiii 
oamenilor să aibă pâine, 
cuvântul care umple lacurile cu 
pești, câmpiile cu grâu și livezile 
cu fructe, măslinii neamurilor 
de rod. Și tatăl ceresc a dat 
tatălui pământesc ani să își vadă 
fiul om venit întreg, oaia care a 
găsit turma după păstorul cel 
milostiv. 

Există o icoană de o 
frumusețe nepământeană care 
ni-i arată pe tatăl și pe fiul 
risipitor regăsindu-se, iar tatăl e 
desculț...în celelalte icoane, tatăl 
e îmbrăcat în toată splendoarea 
avuției sale, iar fiul desculț, cu 
hainele rupte, cerșetor și 
flămând de iubirea tatălui și a 
aproapelui, înspinat de drumul 
regăsirii, cu tălplile sângerânde 
de pietre și spini, lepros fără 
lepră. În icoana aceasta, tatăl e 
desculț căci în clipa în care 
inima sa a simțit în străinul ce s-
a lipit de orizont conturul fiului 
său a alergat în grabă înaintea 
lui, fără să se mai încalțe, căci el 
fusese cu adevărat cel care 
flămânzise atâția ani. Bătrânul 
nu a mai avut timp să se încalțe, 
ce mai contau pentru el pietrele 
și spinii și cioburile de lut și 
privirea oamenilor când rodul 
inimii sale se dovedise a fi 
roditor. Rodirea e semnul 
pocăinței, al ascultării. 
Evanghelia folosește un cuvânt 
feeric, dumnezeiesc ,,și încă 
departe fiind l-a văzut tatăl său 
și alergând a căzut pe grumazul 
lui și l-a sărutat”. Câți fii și câte 
fiice risipitoare a văzut cerul 
primind sărutarea părintească a 
iertării după foamea păcii, a 
împăcării și a iubirii? Cine e 
atent la fiu, nu poate trece cu 
vederea pe tatăl: deși pâinea nu 
lipsise de pe masa sa, în absența 
fiului inima lui era acea țară 
unde era foamete de 
recunoștința fiilor plecați să 
cucerească everesturi himerice 
și piscuri îndepărtate călcând 
pe inima părinților. Tatăl fusese 
pribeag alături de fiul, uneori ca 
un înger de pază rușinat și 
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lăcrimat în anii risipirii, sperând 
în întoarcere, acordându-și 
trăirile la glasul întoarcerii 
fiului. Nu l-a certat, nu l-a 
dezmoștenit, nu l-a îndepărtat, 
nu l-a alungat, ci l-a chemat la 
sine, ieșind înaintea lui cu dorul 
unei ființe, unei întrebări către 
singurul răspuns adevărat: 
,,aduceți degrabă haina lui cea 
dintâi și-l îmbrăcați și dați inel 
în mâna lui și încălțăminte în 
picioarele lui”. Văzând starea 
deplorabilă a fiului, tatăl îl 
acoperă cu aripile de vultur ale 
iubirii sale. Dacă cineva ar fi 
privit așa cum i-a privit Hristos 
în clipa când a spus oamenilor 
pilda aceasta ar fi văzut că tată 
și fiu s-au născut a doua oară în 
această întâlnire ființială, în 
care unul îl naște la maturitate 
pe celălalt.E o Înviere și o altă 
prefigurare a înfierii cerești, iar 
fiul  - omul venit în fire după 
căderea din rai – adamul 
înomenit prin Întruparea Fiului 
– își înțelege starea și vrea a fi 

argat în casa tatălui a cărui 
iubire vindecă, spală, așteaptă, 
îmbogățește, satură, îndestu-

lează. A suferit fiul, dar pe 
chipul tatălui lacrimile au săpat 
șanțuri atât de adânci ca niște 
tranșee, cu o dragoste mai 
presus de patimi, pătimitoare 
dar nepătimașă. Brațele tatălui 
s-au deschis până la cer și l-a 
cununat cu virtutea prin inelul 
dăruit pe deget, și iată 
risipitorul are din nou degete 
după ce în țara aceea străină 
avusese gheare și mai apoi 
copite, avea din nou degete și i 
s-a dat haina cea dintâi, a fost 
chemat în cămara tainelor 
bisericii și iată valoarea omului 
în ochii lui Dumnezeu și în ochii 
lumii. Lumea l-a golit de 
educație, de virtute, de educație, 
de onoare, de tradiție, de 
binecuvântare. Era un proscris. 
Un lepros, un paralitic spiritual 
zăcând pe targa propriei 
neputințe.  

Să luăm aminte și la fiul cel 
mare, pe care tatăl îl împacă 
pentru a nu se mai repeta 
niciodată istoria lui Cain și Abel, 

dragoste înțeleaptă de frate. 
Fratele mai mare judecă și pe 
fiul și pe tatăl, dar aflat sub 

ascultarea părintelui află de la 
el înțelepciune ,,trebuia să ne 
veselim și să ne bucurăm, căci 
fratele tău acesta mort era și a 
înviat, pierdut era și s-a 
aflat.”(Luca 15, 32) 

Câți fii, din mândrie, din 
orgoliu, din vanitate și-au 
îngropat părinții în doruri, 
troienind cărările întoarcerii 
acasă, și și-au venit în fire atunci 
când steagul era coborât în 
bernă și nu îi mai aștepta acasă 
decât coliva aducerii aminte, 
câți fii nu își vizitează părinții 
abandonați în azile unde locul e 
scump dar niciodată un azil nu 
va fi acasă, câți fii nu pleacă din 
țară lăsând cuibul inimii 
părinților ars, plecând pe 
ascuns și revenind pe întuneric, 
câți fii nu-și amintesc că sunt 
datori cu ascultare înțeleaptă 
față de tatăl ceresc și totuși, în 
fiecare răsărit și asfințit de zi, în 
fiecare răsărit și asfințit de viață 
se aude pentru cei ce au urechi 
de auzit ..Fără Mine nu puteți 
face nimic bun”. E o zi a 
recunoștinței față de părinți, 
față de moștenirea spirituală de 
dincolo de orice școală, e o 
duminică a venirii în fire în care 
putem să vorbim cu bătrânii 
noștri printr-un simplu 
mulțumesc și o privire ca o 
îmbrățișare de aripi, dincolo de 
orice vorbă. Rugați-vă pentru 
părinții voștri, fiți fii vii, părtași 
la împărțirea avuției întru 
sporirea talantului iubirii din 
noi așa cum o spune cea de-a 
cincea poruncă: Cinstește pe 
tatăl și pe mama ta ca să trăiești 
mulți ani pe pământul pe care 
Domnul Dumnezeu ți-l va da ție. 
Cu atât mai prețios e drumul 
întoarcerii în rai, acolo unde e 
prima poruncă. Și asta a spus 
Hristos vameșilor și păcătoșilor 
care au venit să-L asculte, 
clădindu-și viața pe o iubire pe 
care nu o mai simțiseră decât 
drepții, o iubire care-i punea pe 
gânduri și care-i făcea să devină 
frați unii cu alții și să se 
hrănească așa cum i-a învățat la 
Cina cea de Taină. 
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Petru SOLONARU 
 
 
 
 
 
 
 

Cheia Himerei 
    
 

 de ajuns să răsfoim cu atenție Cartea lui 
Liviu Pendefunda, „Binecuvântarea 
Himerei”, spre a constata că ea reprezintă 

o călătorie de inițiere într-o cabală a metricii 
rostirii Celor douăzeci și două de litere matriciale 
(ydioma), tălmăcitoare ale Sunetului prin care 
Spiritul Absolut a desăvârșit Creația. „Sunt convins 
că totul e o decodare în forme și culori al unui 
mesaj din universul noetic, din marea rețea de 
memorie a lumii...” De reiterat că nu întâmplător 
omului i s-a hărăzit darul vorbirii literelor 
(primiloquium), al comunicării, al elocinței, al 
Nomotetului – poet... Dar nu numai; binefacerea a 
cuprins și gramatica/matematica limbii, aceea de 
a cuantifica profundele cugetări, magiile 
incantatorii, sub templul cuminecării cosmice, 
unde îngerii trec, iată, a fi dascăli fermecători. Ce 
predau/transmit ei, în fond?... Lecția inteligenței 
care accede la cunoașterea esențialmente 
intuitivă, dincolo de fantasme, a simbolurilor. O 
întreagă tradiție alchemică (da, alchemică!) a 
sigiliilor și arcanelor, roata combinatorie a 
literelor, se defășoară (înfășurător) în stări de idei 
fascinante, presupunând adânca legătură între 
factoriala Cheie a minții (logica) și metafizică. 
Notarikonul acrostihului, Gematria numerică a 
literelor, Temura permutărilor anagramatice... Și 
toate sub ideea rostirii cuvintelor în minunea 
Cuvântului. „Aceasta este cartea cuvintelor de 
judecată și cuvintele adresate îngerilor veghetori, 
care sunt în această lume, după porunca pe care 
mi’a dat-o în viziunea mea Cel Sfânt și Cel Mare. 
Am văzut atunci în vis că vorbeam limba mea din 
carne și cu același suflu cu care Atotputernicul a 
însuflețit buzele oamenilor pentru a se înțelege 
între ei. Și am înțeles cu inima. Însuși Dumnezeu a 
dat oamenilor putința să înțeleagă cuvintele 
adresate minții lor; iar mie, El mi’a dat autoritatea 

de a’i cerceta pe îngerii veghetori, copii cerului. 
Deci eu am scris rugămințile voastre; dar eu am 
văzut în viziunea mea, că atât cât va exista lumea, 
niciodată voi nu veți obține ceea ce ați cerut, spuse 
Enoh, vizibil marcat de puterile pe care i le 
conferise o autoritate superioară.” 

   Să lămurim titlul Cărții: „Binecuvântarea 
Himerei”... E de înțeles o paralelă între cele 
douăzeci și două de porți ale intrării Sunetului 
(Vestea Cunoașterii) de la ne-manifestat la 
manifestat și Veghetorul Porții Cunoașterii 
Timpului, care nu-i altul decât Sphinxul 
Alchemului de la Gizeh – Himera!... În fond, care 
este funcția Himerei (Sphinxului)?... Este de a 
veghea Poarta/porțile Cunoșterii, așadar: 
Cheia, Viața, Ankh-ul!... Himera (Sphinxul) 
ascunde profanilor dezlegarea, oferind-o numai 
inițiaților. Poarta, ca stăpână a piramidei, 
esoterizează raportul între cununa Oului de Aur și 
„măsura măsurilor”, Degetul lui Brahman... Cheia 
păzită de Sphinx (Himera!) este chiar Viața, cea a 
Omului trezit, Lumina „îmbrățișată” de Gravitația 
dinamică a Abisului Negru... „Ars în focul 
cunoașterii, decojit de pielea năpârlită a vrăjilor, 
aștept la infinit binecuvântarea Himerei. Și nu sunt 
nebunul din vis. Sunt doar înnebunit să aflu 
adevărul, la răscruce înțelegând că nu noi alegem 
calea ci ea ne alege pe noi, până în ținuturile în 
care să găsim răsunsurile la întrebările 
neprihănirii.” (pg. 70).  

   Operă autentică, cea prezentată, impune 
celui cu spirit de observație starea de muțenie, a 

E 
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liniștii depline, amintind invocația upanishadelor, 
unde așezarea în „conexiune”, cu scopul vădit al 
Cunoașterii profunde, stă sub ritualul ascultării în 
tăcere. Numai așa, omul, prin conștiință (așezând  
„mintea” dualistă în ecuanimitate), poate deschide 
„poarta” Creației, regăsindu-se după rătăciri, sub 
aura compasiunii, generată, firește, de înțelep-
ciune. 

   Oglinzile combinatoriei sale, țesute analitic 
în jurul celor douăzeci și două de simboluri ale 
alfabetului sacru, sporesc imaginația, jocul 
cognitiv, spre direcția descoperirii distincției 
lucrurilor, coregrafia relațiilor lor, înrudirile 
sufletești, conștiința cunoașterii, toate acestea 
într-o respectabilă tradiție gnoseologică iudeo-
creștină. Ele ne vorbesc, iată, despre alte procedee 
de a semnifica, fiind cu adevărat o po-veste 
despre Veste, nu despre cuvinte, singularitatea 
lor arătându-și profilul peste o simetrie, ce, la 
rându-i, este funcția unei spirale. Căci, este de 
deslușit, că la baza manifestării sunt douăzeci și 
două semne matriciale, întrucât Sunetul 
(Cuvântul!) a fost transformat de Spiritul Absolut 
în douăzeci și două de litere alfabetare ale 
„ascultării”. Dintre acestea, Dumnezeu (Vezi 
Spinoza!) a ales trei consoane mamă pentru 
numele Său: Aleph, Mem, Shin... folosind ecuația:       
3 = 22 x θ0 x Fvid  ... adică triada divină,  
determinând, la rându-i, cele douăzeci și două de 
litere ale alfabetului, unghiul Spiralei Genezei (θ0) 
și forța Vidului... Aleph, Mem, Shin... desemnând 
octaedrul aerului, icosaedrul apei și tetraedrul 
focului... „Dar realizez că sceptrul poate fi Yod, 
simbol al principiului activ superior și al lui 
Dumnezeu, cupa e He, simbol al principiului pasiv 
superior sau al Universului, Sabia sau Crucea e 
Vau, simbol al principiului echilibrului superior 
sau al Omului și pentagrama este al doilea He, 
simbol ciclic al eternității, care reunește primele 
trei principii într-un întreg.” (pg. 30). 

   Distingând efemeritatea existenței, dar 
având însă perspectiva continuității sale dincolo 
de împrejurările de aici și acum, a pururei rodiri, 
sub cerul legii cauzei și efectului, omul poate nu 
doar să instituie acțiuni necesare în această viață 
prin căutarea transformării metalului profan în 
aur, ci să tezaurizeze bunuri spirituale pentru cele 
următoare. Dar asta, cum?... Prin aducerea în raiul 
conștiinței sale a ideii de ecuanimitate/ impar-
țialitate, de liniște a minții și de recunoaștere a 
egalității tuturor ființelor prin iubire autentică, 
trezire, compasiune, intuirea vacuității formei, 
adânca vedere, dumirind că prin toate acestea 
sălășuiște matematica cerească a Spiritului 
Absolut. „Întregul univers este și acum pătruns de 
o energie vibratorie pe care o numim Spirit, baza 
lumii materiale, pentru că toate formele de 
materie îi datorează existența, vibrând prin 

acțiunea sa. Din punct de vedere mistic, niciun 
lucru material nu ne poate aparține, deoarece 
toate bunurile noastre pământești își datorează 
existența energiei spirituale care, prin natură, este 
opera divinității, o energie cosmică, a inteligenței 
universale”... (pg. 87).   

 

    „Am ajuns în biblioteca universală akashică 
unde vârtejul timpului nu are o expresie între 
conștiență și conștiință și realizez că dinamismul 
universal este principiul care atrage împreună în 
timp și spațiu numai ce este materie. Pentru a’l 
cunoaște pe om, trebuie să căutăm în el semnele 
unui Principiu de altă ordine decât principiul care 
animă materia”... subliniază Liviu Pendefunda, în 
Cartea Sa „Binecuvântarea Himerei”, apărută la 
editura „Contact international”, Iași, 2021. 

   Hermeneutica prezentă deslușește că acest 
principiu ființează deja în Cartea de față , spre 
folosul celor treziți, iar el ne este revelat de 
Achemul, patria Himerei geometrizată de Sphinx, 
într-o călăuzitoare ecuație a Matheseosophiei:  
Aum = (αc/αgd)2, adică Numărul Omului!... 18!... 
Cuprinzător, acesta, al numerelor ciclice 
fundamentale (18 = 21 x 32), Diviziune geometrică 
a cercului (360 : 18 = 20... Icosaedrul Apelor 
Dintâi!), Bază a duratei precesiei echinocțiale a 
Pământului (18 x 1440 = 25.920), unde 144 
trimite la grosimea Zidurilor Ierusalimului Ceresc, 
iar 25.920 la  mistica noastră conexiunea cu 
Alcyonul și, mai ales, cu Centrul Galaxiei Căii 
Lactee. De remarcat, Numărul Omului nu este 
supus al triplului timp, cel al Moirae-lor: Clotho, 
Lachesis și Atropos... el fiind al ananke-ității. Să nu 
uităm că el consemnează Înălțimea „trestiei de 
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aur” a Îngerului din Apocalipsă, frumos mate-
matizată după „măsura omului”... „Ceea ce a fost, 
ceea ce este și ceea ce va fi”, ființează ca Omkāra 
(vezi, „om tat sat”!)... forma unificată a tuturor 
sunetelor, silaba sfântă Om. Atenție!... Silaba poate 
fi doar ascultă, nu poate, nicidecum, fi auzită... 
Pentru cei „ce știu că știu”, cei ai Peșterii, Omkāra 
este numai zgomot. 

    Da, Liviu Pendefunda ne spune că omul nu-i 
decât cumpăna dintre Lumină și Gravitația 
dinamic-recesivă, care, ca timp, îl scoate pe 
acesta din Punctul Zero, zeificându-l, 
înveșnicindu-l (vezi Eminescu: „timpul mort și-
ntinde trupul și devine veșnicie”...), iar, ca spațiu, îl 
reîntoarce la Sursă, la Punct...   Numărătorul și 
numitorul desemnând:  αc, număr transcendent, 
constanta structurii fine, fiind etalonul din câmpul 
electromagnetic al interacțiunii dintre particulele 
elementare, anume electroni și fotoni (Cheia 
Luminii!), pe când αgd , tot număr al 
transcendenței, fiind constanta de cuplaj din 
câmpul Quintesențial al Abisului Negru, gravito-

dinamic, ca atare, fundamentul legăturii/ 
cuantificării între orbite, viteze, masă/gravitație în 
Marele Anafor (Cheia Gravitației Vidului!)... 
Modulele brâncușiene, sub geodezia altei paralele, 
vestesc și ele această  asemănare. Însă, atenție!... 
În acest cântar al Cunoașterii supreme ambele 
elemente sunt într-o desăvârșită simultaneitate, 
într-un „etern prezent”, doar privindu-le în afară 
ele au succesivitate ca timp. Unirea celor două 
principii complementare (câmpuri fundamentale) 
generează amploarea înălțimii umane, sintetizată 
în vibrația „Aum”, chakra coroanei consonantă cu 
Divinitatea, starea samadhi, unde întâlnim, în 
fond, patru silabe, trei ale luminii (Aum), iar, 
așezat deasupra mantrei, „sunetul tăcut”, anume 
gravitația dinamică a Vidului, ce le transcende pe 
cele trei, conștiința pură...                          

„Privesc siderat. În poiană nu e nicio fântână. 
Sunt doar eu. Citesc și scriu”...  

E Liviu Pendefunda... Omul în care, iată, 
hermeneutul este acasă!... 
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Emilian DOBRESCU 

 
Implicațiile evenimentelor 
planetare asupra copiilor 

 
7 milioane de copii sunt privați anual de libertate; 17 milioane de copii fantomă; 55 milioane de copii 
abuzați numai în Europa; 2019 închide un “deceniu mortal” pentru copii în conflictele de pe Terra; 2021 – 
Anul Internațional pentru Eradicarea Muncii Copiilor; Alăptatul maternal; Avatarurile vaccinării; 
Copiii cu dizabilități; Copii din Haiti; Copiii soldat; Copiii reținuți; Copiii și tinerii în atenția ONU; 
Pandemia Covid-19; Pneumonia – cea mai gravă boală pentru copii pe plan mondial; Schimbările 
climatice pun în pericol cca 1 miliard de copii. 

 

 milioane de copii sunt privați anual de 
libertate 

În ciuda Convenției Internaționale privind 
Drepturile Copilului, peste 7.000.000 de copii din 
întreaga lume suferă în diverse facilități de detenție 
pentru copii, centre de detenție a migranților, celule de 
custodie polițienești, închisori și alte locuri de detenție, 
potrivit unui studiu al Organizației Națiunilor Unite 
publicat pe 18 noiembrie 201912. "Din opiniile exprimate 
de copii intervievați în studiu reiese clar că, pentru ei, 
privarea de libertate înseamnă, în esență, privarea 
copilăriei lor", a declarat la Geneva autorul studiului, 
expertul independent ONU. Manfred Nowak. Studiul 
prezintă modul în care copiii privați de libertate sunt 
invizibili pentru marea majoritate a societății, iar soarta 
lor neglijată reflectă încălcarea Convenției Internaționale 
cu privire la drepturile copilului. 

Copiii privați de libertate lor aparțin grupurilor cele 
mai vulnerabile, discriminate, excluse și uitate din 
societățile noastre contemporane. Ei provin din cele mai 
sărace segmente ale societății, aparținând minorităților 
etnice și religioase, popoarelor indigene, familiilor 
migranților sau refugiaților, fac parte din grupul copiilor 
cu dizabilități mintale sau fizice, adesea separați sau 
abandonați de părinții lor și forțat să trăiască pe străzi. 
"Acești copii sunt victime ale abuzului, neglijenței și 
exploatării de către alții. În loc să crească cu familiile lor 
sau într-un mediu familial în contextul sistemelor de 
protecție a copilului, copiii respectivi sunt reținuți în 
instituțiile de justiție penală sau în centrele de detenție 
și lipsiți de libertate" se subliniază în raport. 

Raportul menționează o creștere accentuată a 
numărului de copii deținuți în contextul conflictelor 
armate și securității naționale. "O creștere determinată 
de măsuri agresive de combatere a terorismului includ 
deținerea și urmărirea penală a copiilor pentru activități 
online, inclusiv Facebook și Twitter mesaje", spune 
documentul. Cu toate acestea, raportul nu ia în 
considerare numărul de "copii deținuți de grupuri 

                                                 
12 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2019/11/1056301, postat 

și vizitat pe 18 noiembrie 2019 

armate non-statale și grupuri teroriste", a mai declarat 
Nowak. 

Deși experții ONU au concluzionat că detenția 
copiilor din motive legate de migrație nu poate fi 
niciodată în interesul superior al copilului, cel puțin 
330.000 de copii din 80 de țări sunt deținuți în fiecare an 
în centrede imigrare. În plus, cca 1.000.000 de copii sunt 
deținuți în fiecare an de către poliție, mulți dintre aceștia 
fiind acuzați de absenteism școlar, nesupunere și 
consum de alcool înainte de vârsta legală. 

Situația copiilor cu dizabilități aflați în detenție este 
o altă sursă de îngrijorare identificată de document. 
Trebuie remarcat faptul că aproximativ 670.000 de copii 
au fost plasați de către autoritățile judiciare în instituții 
care îndeplinesc definiția legală a privațiunii de libertate. 
În realtiate, numărul total de copii din instituții privative 
de libertate este mai mare de 5.400.000! 

Privarea de libertate înrăutățește sănătatea actuală 
a copiilor și poate provoca noi traume, inclusiv anxietate, 
depresie, gânduri de sinucidere și stres post-traumatic, 
în funcție de situația în care se află aceștia. "Detenția 
copiilor este contraproductivă, foarte costisitoare și 
dăuneze sănătății și dezvoltării lor", subliniază raportul 
ONU. 

În plus, tulburările psihice la copiii aflați în detenție 
pot crește de zece ori în timpul detenției, iar detenția 
este corelată cu decesul timpuriu al copiilor odată 
eliberați. Sondajul arată cum copilăria este momentul în 
care copiii își dezvoltă personalitatea, relațiile 
emoționale cu alții, abilitățile sociale și educaționale, 
precum și talentele. Raportul ONU mai susține că 
privarea copiilor de libertatea lor este o formă de 
violență structurală pe care statele s-au angajat efectiv 
să o elimine.  

Aceasta este o realitate care se află în contrast 
direct cu cerințele Convenției Internaționale privind 
Drepturile Copilului, care prevede în mod clar că 
detenția copiilor ar trebui să fie utilizată doar ca ultimă 
soluție și pentru cea mai scurtă perioadă posibilă. 
Potrivit Raportului citat, acest lucru înseamnă că, în 
principiu, copiii nu ar trebui să fie reținuți, iar statele ar 
trebui să caute întotdeauna soluții non-privative de 
libertate, în primul rând. 
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17 milioane de copii fantomă 
Nigeria, cea mai populată ţară din Africa, cu peste 

200 de milioane de locuitori, numără aprox 17 milioane 
de copii cu vârste sub cinci ani neînregistraţi în 
registrele de stare civilă, arată un raport publicat de 
UNICEF13. Deşi procentajul copiilor declaraţi la naştere a 
crescut cu aproape 20% în ultimii 10 ani, situaţia 
rămâne însă dramatică.  

Potrivit UNICEF, 166 de milioane de copii (sau unul 
din patru) cu vârste sub cinci cinci ani nu sunt 
înregistraţi în registrele de stare civilă în 174 de ţări de 
pe toate continentele. Nigeria, cu un procentaj de 
aproape 11%, este urmată în acest clasament ruşinos de 
Pakistan, cu un procentaj de 9%. România este inclusă în 
zona Europa de Est şi Asia Centrală, care numărăr 
300.000 de copii sub cinci ani neînregistraţi. Motivele 
sunt diverse, între care formalităţile administrative 
complicate, izolarea, lipsa de miloace şi de timp, 
neinformarea sau pur şi simplu anumite practici 
tradiţionale.  

UNICEF îi numeşte pe aceşti copii drept „invizibili” 
şi avertizează că sunt vulnerabili. „Un copil a cărui 
naştere nu a fost înregistrată este invizibil. El nu există 
în ochii guvernului şi nici în ochii legii. Fără dovada 
identităţii, un copil este exclus din sistemul de educaţie 
şi nu are acces la servicii vitale, precum cel al sănătăţii. 
Ei sunt vulnerabili exploatării şi abuzurilor”, atrage 
atenţia Henrietta Fore, directoarea generală a UNICEF. 

 

55 milioane de copii abuzați numai în 
Europa 

În fiecare an, cel puțin 55 milioane de copii 
experimentează o formă de violență în Europa, inclusiv 
violența fizică, sexuală, emoțională și psihologică, a 
declarat Organizația Mondială a sănătății (OMS) pe 14 
ianuarie 2020, la deschiderea unui atelier de lucru privind 
abuzul asupra copiilor desfășurat la Tallinn, în Estonia14. 
“În plus, 700 de copii sunt uciși în fiecare an” în Europa, a 
declarat Oficiul regional al OMS pentru Europa într-o 
declarație, subliniind că “în ciuda magnitudinii acestei 
cifre, este bine stabilit că incidentele de violență 
interpersonală sunt în mare măsură subraportate”. Luând 
în considerare numărul de abuzuri raportate, OMS 
estimează că din 204 milioane copii cu vârsta sub 18 ani 
în Europa, 9,6% sunt abuzați sexual, 22,9% sunt abuzați 
fizic, iar 29,1% sunt abuzați psihologic. Costul violenței 
împotriva copiilor este în creștere. Se estimează că $581 
miliarde dolari sunt cheltuiți anual pentru a trata 
victimele violenței. Potrivit OMS, copiii care sunt victime 
ale violenței prezintă un risc mai mare de boli mintale, 
consumul de droguri, alcoolul și obezitatea, precum și 
bolile cronice mai târziu în viață. 

“Violența împotriva copiilor este înfricoșătoare și 
dureroasă”, a declarat dr. Bente Mikkelson, directorul 
OMS/Divizia Europa a bolilor Nontransmisibile și 
promovarea sănătății pe tot parcursul vieții. “Trauma 
copiilor vine la un cost teribil, nu numai pentru copii și 
adulți care devin, ale căror vieți le rup, ci și pentru 
bunăstarea și economia fiecărei țări. Cu voință politică, 
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putem aborda cu toții această problemă. Fiecare sector și 
fiecare parte a Comunității pot face o diferență prin a face 
societatea mai sigură pentru copii. Dar trebuie să 
accelerăm“. 

În ansamblu, voința politică de combatere a violenței 
împotriva copiilor este în creștere: 66% din țările din 
regiunea europeană a OMS au interzis pedeapsa 
corporală în toate contextele. În ultimii ani, 83% din țările 
europene au elaborat un plan național de acțiune pentru 
încetarea abuzului asupra copiilor, dar mai puțin de 
jumătate din aceste planuri sunt finanțate. 

Pachetul OMS/Europe INSPIRE este o resursă bazată 
pe dovezi care sprijină țările care se angajează să prevină 
și să combată violența împotriva copiilor și adolescenților 
prin identificarea strategiilor care au reușit să reducă 
nivelul de violență. Cele 7 strategii promovate de INSPIRE 
includ: 1. Punerea în aplicare a legilor; 2. Standarde și 
valori; 3. Medii sigure; 4. Suport pentru părinți și 
îngrijitori; 5. Consolidarea veniturilor și a economiei; 6. 
Servicii de intervenție și de sprijin pentru educație și 
obținerea de competențe practice; 7. Parteneriatul global 
pentru încetarea violenței împotriva copiilor. 

Încetarea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor 
formelor de violență și tortură împotriva copiilor face 
parte, de asemenea, dintre Obiectivele Dezvoltării 
Durabile promovate de Organizația Națiunilor Unite. 

 

2019 închide un “deceniu mortal” pentru 
copii în conflictele de pe Terra 

Copiii continuă să plătească un preț mare din cauza 
conflictelor dezlănțuite în întreaga lume, a declarat 
UNICEF pe 30 decembrie 2019, menționând că mai mult 
de 170.000 de încălcări grave au fost verificate începând 
din 2010, adică mai mult de 45 încălcări pe zi împotriva 
drepturilor copiilor, mai ales în conflictele angajate de 
maturi pe Terra15. “Atacurile asupra copiilor continuă 
neabătute deoarece părțile aflate în conflict încalcă, de 
regulă, una dintre cele mai fundamentale reguli de război: 
protecția copiilor. Pentru fiecare act de violență împotriva 
copiilor există strigăte de indignare, dar există și multe 
fapte care trec nedeclarate”, a declarat directorul executiv 
al UNICEF, Henrietta Fore, cu acest prilej. 

Potrivit Fondului Națiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF), numărul țărilor aflate în conflict a fost cel mai 
mare în perioada 2010-2019, la 30 de ani de la adoptarea 
Convenției privind drepturile copilului în 1989, cu zeci de 
conflicte armate violente care au ucis și mutilat 
nenumărați copii și adesea i-au forțat chiar să-și 
părăsească casele. 

În 2018, ONU a verificat mai mult de 24.000 încălcări 
grave ale drepturilor copiilor, inclusiv crimă, mutilare, 
violență sexuală, răpiri, refuzul accesului la ajutor 
umanitar, recrutarea copiilor și atacurile asupra școlilor 
și spitalelor în care se aflau copii; acest număr este de 
peste două ori și jumătate mai mare decât în 2010. Mai 
mult de 12.000 de copii au fost uciși sau mutilați în 2018. 
Utilizarea continuă și pe scară largă a atacurilor aeriene 
și a armelor explozive, cum sunt minele terestre, 
mortierele, dispozitive explozive improvizate, atacurile cu 
rachete, muniții cu dispersie și foc de artilerie fac ca cea 
mai mare parte a victimelor să fie copiii într-un conflict 
armat. 
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Atacurile și violența împotriva copiilor au continuat. 
Numai în prima jumătate a anului, ONU a contabilizat 
mai mult de 10.000 de încălcări ale drepturilor copiilor, 
deși cifrele reale sunt probabil mult mai mari. 

 

2021 – Anul Internațional pentru 
Eradicarea Muncii Copiilor 

Organizația Internațională a Muncii (OIM), în 
colaborare cu parteneriatul global Alianța 8.7, a lansat 
Anul Internațional pentru Eliminarea Muncii Copilului 
pentru a încuraja acțiuni legislative și acțiuni concrete 
pentru eradicarea muncii copiilor la nivel mondial și, 
astfel, atingerea obiectivului 8.7 din cadrul Obiectivelor 
de Dezvoltare Durabilă (ODD). Ținta 8.7 solicită statelor 
membre să ia măsuri imediate și eficiente pentru 
eradicarea muncii forțate, încetarea sclaviei moderne și 
a traficului de persoane, interzicerea și eliminarea celor 
mai grave forme de muncă a copiilor, inclusiv recrutarea 
și utilizarea copiilor soldați și, până în 2025, încetarea 
folosirii copiilor pentru muncă în toate formele sale. 
Munca copiilor este reală pentru unul din zece copii din 
întreaga lume În ultimii 20 de ani, aproape 100 de 
milioane de copii au fost scoși de la munca copiilor, 
reducând numărul lor la 152 milioane în 2016 de la 246 
milioane în 200016. 

Cu toate acestea, progresul este inegal între regiuni: 
aproape jumătate din cazurile de muncă a copiilor sunt 
înregistrate în Africa (72 de milioane de copii), urmată 
de Asia și Pacific (62 de milioane); 70% dintre copiii 
lucrează în agricultură, în principal în agricultura de 
subzistență și comercială, precum și în creșterea vitelor; 
aproape jumătate dintre acești copii lucrează în meserii 
sau situații considerate periculoase pentru sănătatea și 
pentru viața lor.  

Criza Covid-19 a crescut nivelul sărăciei populațiilor 
care erau deja vulnerabile și ar putea limita progresele 
realizate în lupta împotriva muncii copiilor. Închiderea 
școlilor a înrăutățit situația și câteva milioane de copii 
lucrează din nou pentru a contribui la venitul familiei. De 
asemenea, pandemia a făcut femeile, bărbații și copiii 
mai vulnerabili la situațiile de exploatare. "Munca 
copiilor are loc în societatea noastră - a declarat Guy 
Ryder, directorul general al OIM - le răpește viitorul 
copiilor și perpetuează sărăcia în cadrul familiilor. Acest 
an internațional este o oportunitate pentru guverne de a 
intensifica eforturile pentru a atinge obiectivul 8.7 al 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, luând măsuri 
concrete pentru eradicarea muncii copiilor pentru 
totdeauna”. 

Anul Internațional pentru Eliminarea Muncii 
Copiilor a pus bazele celei de-a cincea conferințe globale 
privind munca copiilor, care se va desfășura în 2022 în 
Africa de Sud. Va fi o oportunitate pentru toate părțile 
interesate de a-și împărtăși experiențele și de a lua 
angajamente complementare pentru a pune capăt 
muncii copiilor în toate formele sale până în 2025 și a 
muncii forțate, a traficului de persoane și a sclaviei 
moderne până în 2030.  

Pe parcursul celor 100 de ani de existență, OIM a 
lucrat pentru a realiza eliminarea muncii copiilor: una 
dintre primele convenții pe care le-a adoptat a fost cea 
privind vârsta minimă de lucru în industrie. OIM este 
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partenerul Alianței 8.7, un parteneriat global care 
vizează eradicarea muncii forțate, a sclaviei moderne, a 
traficului de persoane și a muncii copiilor din întreaga 
lume, așa cum este stipulat în Obiectivele dezvoltării 
durabile până în 2030. Un eveniment virtual va avea loc 
pe 21 ianuarie 2002 pentru a lansa oficial acest an 
internațional. Acesta va reuni mulți participanți, inclusiv 
pe Guy Ryder, directorul general al OIM; Henriette Fore, 
director executiv al Fondului Națiunilor Unite pentru 
Copii (UNICEF); Kailash Satyarthi, laureat al Premiului 
Nobel pentru Pace, precum și Amar Lal, activist și 
supraviețuitor al muncii copiilor. Pe tot parcursul anului 
2022, o serie de evenimente organizate au contribuit la 
conștientizarea acestui flagel. Parteneriatul global a 
încurajat toate părțile interesate la nivel național și 
regional să identifice acțiuni concrete care trebuie 
întreprinse până în decembrie 2021 pentru a ajuta la 
încetarea muncii copiilor. 

 

Alăptatul maternal  
În Săptămâna Mondială a Alăptării - 2-7 august 

2021 - doi șefi de agenții ONU au cerut guvernelor să 
facă din mediile favorabile alăptării o prioritate, în 
conformitate cu angajamentele luate la începutul lui 
2021 pentru a accelera progresul global în materie de 
malnutriție17: „Alăptarea este esențială pentru 
realizarea acestui angajament”, au declarat directorii 
executiv al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF), Henrietta Fore și al Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cei doi 
au reamintit că guvernele, donatorii, societatea civilă și 
sectorul privat s-au reunit pentru a lansa ”Anul de 
acțiune Nutriție pentru creștere”, descriindu-l ca pe o 
oportunitate istorică de a transforma modul în care 
lumea poate îndeplini angajamentul global de a pune 
capăt malnutriției copilului.  

Inițierea la alăptare în decurs de o oră de la naștere, 
urmată de alăptarea exclusivă timp de șase luni și 
alăptarea continuă timp de până la doi ani sau mai mult, 
reprezintă cadre puternice de apărare împotriva tuturor 
formelor de malnutriție infantilă, inclusiv cașexia și 
obezitatea; alăptarea acționează și ca primul vaccin al 
bebelușilor, protejându-i împotriva multor boli obișnuite 
ale copilăriei. Deși prevalența alăptării exclusive a 
crescut cu 50% la nivel global în ultimele patru decenii, 
alături de alte progrese conexe, pandemia Covid-19 a 
evidențiat fragilitatea acestor progrese, au spus înalții 
oficiali ai Națiunilor Unite. În multe țări, criza a provocat 
întreruperi semnificative în serviciile de sprijin pentru 
alăptare, crescând în același Timp riscul de insecuritate 
alimentară și malnutriție: „Mai multe țări au raportat că 
producătorii de alimente pentru copii au agravat aceste 
riscuri citând temerile nefondate că alăptarea poate 
transmite Covid-19 și prin comercializarea produselor 
lor ca o alternativă mai sigură la alăptare.  

Declarațiile UNICEF și OMS subliniază că Săptămâna 
Mondială a Alăptării este o oportunitate pentru a verifica 
angajamentele luate la începutul anului 2021, acordând 
prioritate mediilor de alăptare și de susținere pentru 
mame și bebeluși. Aceasta include asigurarea 
implementării complete a Codului Internațional de 
Comercializare a Înlocuitorilor din Laptele Matern, 
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instituit pentru a proteja mamele de practicile agresive 
de comercializare de către industria alimentară pentru 
copii. Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să 
aibă grijă, de asemenea, de accesul la resurse și 
informații pentru a ajuta mamele să alăpteze.  

La rândul lor, angajatorii trebuie să ofere femeilor 
Timp și Spațiu pentru a-și alăpta bebelușii, inclusiv 
concediu parental plătit sau concediu de maternitate mai 
lung, locuri sigure pentru alăptare la sediul locului de 
muncă, acces la servicii de îngrijire a copiilor accesibile 
și de calitate, precum și alocații universale pentru copii 
și salarii adecvate. Cei doi oficiali ai Națiunilor Unite – 
menționați mai sus - au mai solicitat investiții și 
angajamente înțelepte pentru a aborda criza globală de 
malnutriție: ”Protejarea, promovarea și susținerea 
alăptării prin politici, programe și acțiuni mai puternice 
face parte din acest efort. Ne-am angajat să facem din 
<<Anul de Acțiune Nutriție pentru Creștere>> un succes, 
asigurându-ne că dreptul fiecărui copil la o hrană 
adecvată, sigură și la prețuri accesibile, precum și la o 
nutriție adecvată este îndeplinit de la începutul vieții lor, 
care începe cu alăptarea”, au concluzionat aceștia. 

    

Avatarurile vaccinării 
Conform estimărilor OMS și ale UNICEF, de la 

jumătatea anului 2019 ratele globale de imunizare 
stagnează periculos ca urmare a conflictelor, a 
inegalităților sociale, a lipsei de cunoștiițe și a unor 
opinii lipsite de vigilență ale părinților legate de 
subiectul vaccinării obigatorii a propriilor copii18. 20 de 
milioane de copii din întreaga lume, mai mult de 1 din 10 
copii, nu au fost vaccinați în 2018 pentru a preveni boli 
precum rujeola, difteria și tetanos-ul, conform datelor 
OMS și UNICEF. La nivel global, începând din 2010, 
acoperirea vaccinului cu cele trei doze - difterie, tetanos 
și tuse convulsivă (DTC3) - precum și doza de vaccin 
rujeolic a fost distribuită doar la aproximativ 8% din 
copiii lumii, ceea ce pare incredibil cunoscând mai bine 
evoluția societății umane azi. Deși mare, această 
acoperire este insuficientă. Azi este necesară o rată de 
acoperire cu vaccinuri de 95% la nivel global, în toate 
țările și comunitățile, pentru a proteja copiii și chiar 
cetățenii maturi împotriva focarelor de boală care pot fi 
prevenită prin simpla vaccinare a copiilor. 

“Vaccinurile sunt unul dintre instrumentele noastre 
cele mai puternice pentru a preveni epidemii și a 
conserva securitatea globală”, a declarat dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, care a 
mai spus: “Deși majoritatea copiilor de astăzi sunt 
vaccinați (aici se înșeală grav directorul general OMS – 
subl. ns.), prea mulți copii sunt încă nevaccinați și 
comunitățile cele mai sărace, cele mai marginalizate, 
sunt uitate în mod regulat de la vaccinare...”.  

Cei mai mulți copii nevaccinați trăiesc în țările cele 
mai sărace, cu o economie disproporționat de fragilă sau 
afectată de conflicte. Aproape jumătate dintre ei trăiesc 
în doar 16 țări asitice și africane (în ordine alfabetică) - 
Afganistan, Ciad, Etiopia, Haiti, Irak, Mali, Niger, Nigeria, 
Pakistan, Republica Centrafricană, Republica Democrată 
Congo, Somalia, Sudan, Sudanul de Sud, Siria și Yemen. 
În cazul în care acești copii se îmbolnăvesc, țările în care 
trăiesc sunt expuse riscului de complicații grave, iar 
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copiii în cauză sunt mai puțin susceptibili de a avea acces 
la tratament și îngrijire care i-ar putea salva. Focarele de 
rujeolă dezvăluie lacune grave în stingerea lor, mai ales 
din pricina nevaccinării copiilor, uneori timp de mulți 
ani. 

Disparitățile izbitoare ale accesului la vaccinuri 
persistă în țările lumii, în interiorul lor, indiferent de 
nivelul veniturilor părinților. Acest lucru a dus la 
izbucnirea unor epidemii de rujeolă devastatoare în 
multe părți ale lumii, inclusiv în țările cu un nivel general 
ridicat de imunizare la această boală, dar care au neglijat 
în ultimii ani imunizarea tuturor copiilor nou-născuți. În 
2018, aproape 350.000 de cazuri de rujeolă au fost 
raportate la nivel mondial, de două ori mai multe decât 
în 2017. 

“Deoarece pojarul (rubeola) este o boală extrem de 
contagioasă, epidemia vizează în primul rând 
comunitățile care nu au beneficiat de vaccinuri 
împotriva acestei boli din cauza problemelor de acces, 
costuri sau, uneori, din pricina unei stări de relaxare și 
de lipsă de vigilență. Trebuie să depunem eforturi 
pentru vaccinarea fiecărui copil” a declarat Henrietta 
Fore, director executiv al UNICEF. Ucraina se află în 
fruntea listei țărilor care au raportat cea mai mare rata 
de incidență a rujeolei în 2018. Deși țara a reușit acum să 
vaccineze mai mult de 90 la suta din sugari, acoperirea a 
rămas scăzută de mai mulți ani, expunând mulți copii 
mai mari și adulții la riscul dezvoltării acestei boală. 

În mai multe alte țări în care incidența bolii este 
mare, există grupuri mari de populație care nu au primit 
vaccinarea în trecut, ceea ce arată acoperirea scăzută 
pentru o perioadă extinsă de Timp sau existența unor 
grupuri de persoanele nevaccinate, care pot fi scânteia 
care va declanșa izbucniri mortale ale bolii omise de la 
vaccinare, conștient sau inconștient, de către 
responsabilii familiali și/sau instituționali din țările 
respctive. 

 

Primele date disponibile privind 
acoperirea Vaccinului cu Papilomavirus 
Uman (HPV) 

 Pentru prima dată în 2019, datele au fost 
disponibile pentru rezultatele provenind din vaccinarea 
împotriva papilomavirusului uman (HPV), care 
protejează fetele de cancer uterin la maturitate. În 2018, 
90 de țări, care acoperă o reprezentare de una din trei 
fete în întreaga lume, au introdus vaccinul HPV în 
programele lor naționale de imunizare; doar 13 din 
aceste 90 de țări sunt considerate ca având venituri mici. 
În pofida măsurilor luate, care cuprind – din păcate – 
doar o treime din țările planetei - femeile cele mai 
expuse riscului de consecințe devastatoare ale 
cancerului de col uterin sunt încă cel mai puțin 
susceptibile de a avea acces la vaccin. 

 În colaborare, parteneri precum Alianța GAVI, 
OMS și UNICEF ajută țările să-și consolideze sistemele de 
imunizare și să răspundă la epidemiile care continuă să 
izbucnească, inclusiv prin vaccinarea sistematică a 
tuturor copiilor, efectuând imunizarea de urgență, 
instruind lucrătorii din domeniul sănătății care joacă un 
rol vital în asistența medicală primară de calitate și 
echipând acești lucrători cu mijloacele de care au nevoie 
pentru a face acest lucru. 

  

Copiii cu dizabilități 
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Numărul copiilor cu dizabilități din întreaga lume 
este estimat la aproape 240 de milioane, a anunțat 
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) într-un 
raport dat publicității pe 10 noiembrie 202119: acest nou 
raport evidențiază gradul de privare suferită de copiii cu 
dizabilități - unul din 10 copii din întreaga lume - 
conform mai multor indicatori de bunăstare, inclusiv 
sănătate, educație și protecție. „Acest nou studiu 
confirmă ceea ce știam deja: copiii cu dizabilități se 
confruntă cu provocări multiple cu efecte adesea 
cumulative în exercitarea drepturilor lor”, a declarat 
directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore. „Fie că 
este vorba despre acces la educație sau cărți pe care cei 
din jur le-ar putea citi acasă, copiii cu dizabilități sunt 
mai rar incluși sau auziți în aproape toate domeniile 
evaluate. Acești copii sunt prea des lăsați afară”, a 
adăugat ea. 

Raportul include date din 42 de țări și acoperă peste 
60 de indicatori ai bunăstării copiilor. Raportul 
evidențiază în mod clar barierele care îi împiedică pe 
copiii cu dizabilități să participe pe deplin în societate și 
efectele negative asupra sănătății și problemele sociale 
care rezultă adesea. Experiența dizabilității variază 
foarte mult: studiul UNICEF arată că riscurile și situațiile 
diferă în funcție de tipul de handicap, de locul în care 
locuiește copilul și de serviciile de care poate beneficia. 

În ceea ce privește accesul la educație, autorii 
raportului constată cum copiii care au dificultăți în a 
comunica și a avea grijă de ei înșiși sunt cei mai 
predispuși să nu meargă la școală, indiferent de nivelul 
de educație luat în considerare. Ratele de participare la 
activități în afara școlii sunt mai mari în rândul copiilor 
cu dizabilități multiple, iar disparitățile se măresc atunci 
când se ia în considerare severitatea dizabilității. 
„Educația incluzivă nu poate fi văzută ca un lux, de mult 
prea mult Timp, copiii cu dizabilități au fost excluși din 
societate așa cum nici un copil nu ar trebui să fie 
vreodată. Propria mea experiență de tânără cu 
dizabilități confirmă această observație”, spune Maria 
Alexandrova, 20 de ani, o tânără activistă pentru 
UNICEF, care pledează pentru educația incluzivă din 
Bulgaria. 

În general, în comparație cu copiii fără dizabilități, 
copiii cu dizabilități au cu 49% mai multe șanse să nu fi 
fost niciodată la școală. Potrivit UNICEF, au cu 47% mai 
multe șanse să nu fie în școala primară, cu 33% mai 
multe șanse să nu fie în școala gimnazială și cu 27% mai 
multe șanse să nu fie în al doilea cilcu din școala 
gimnazială. Copiii cu dizabilități au cu 24% mai puține 
șanse să beneficieze de activități de îngrijire. În același 
Timp, sunt cu 42% mai puține șanse să aibă abilități de 
bază de citire și calcul. 

Pe un alt plan, copiii cu dizabilități au cu 41% mai 
multe șanse să se simtă discriminați. Vulnerabilitatea lor 
se reflectă și în cei 32% dintre copii mai susceptibili de a 
suferi pedepse corporale severe și care au 34% mai 
multe șanse de a suferi o întârziere de creștere. În cele 
din urmă, mai mult de jumătate dintre copiii cu 
dizabilități sunt predispuși „mai probabil să se simtă 
nefericiți”. 

 În fața acestei situații, UNICEF face apel la guverne 
să ofere copiilor cu dizabilități aceleași oportunități. 
Aceasta înseamnă, pe de o parte, înlăturarea barierelor 
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fizice, precum și a celor legate de comunicare și 
atitudinile care îi țin în afara societății și, pe de altă 
parte, asigurarea înregistrării nașterilor, servicii 
incluzive de sănătate și nutriție, precum și educație 
echitabilă și acces la tehnologii de asistență. 

Agenția ONU dorește, de asemenea, ca persoanele 
cu dizabilități să fie consultate pentru a ține mai bine 
cont de toate dizabilitățile lor, precum și de nevoile 
speciale ale copiilor și ale familiilor acestora, atunci când 
le oferă servicii incluzive și educație echitabilă de 
calitate. Raportul UNICEF își propune să îmbunătățească 
incluziunea copiilor și tinerilor cu dizabilități – adică 
unul din 10 copii și tineri din întreaga lume – 
asigurându-se că aceștia sunt cunoscuți, consultați și 
luați în considerare în procesul decizional. 

 

Copiii din Haiti 
Cca 540.000 de copii din sud-vestul Insulei Haiti, 

afectată de cutremur și urganul Ida, s-au confruntat la 
jumătatea lunii august 2021 cu posibila reapariție a 
bolilor transmise de apă, a avertizat Fondul Națiunilor 
Unite pentru Copii (UNICEF)20. Condițiile dure de viață 
din sud-vestul Insulei Haiti - unde mai mult de jumătate 
de milion de copii nu au acces la adăpost, apă curată și 
facilități de salubritate au crescut rapid amenințarea 
infecțiilor respiratorii acute, a bolilor diareice, a holerei 
și a malariei. 

"Viața a mii de copii și familii afectate de cutremur 
sunt acum în pericol, pur și simplu pentru că nu au acces 
la apă curată, salubritate și igienă", a declarat Bruno 
Maes, reprezentantul UNICEF în Haiti: "Holeră nu a mai 
fost raportată în Haiti din februarie 2019, totuși, fără o 
acțiune urgentă și fermă, reapariția holerei și a altor boli 
transmise de apă este o amenințare reală care crește de 
la o zi la alta", a adăugat el. 

Înainte de cutremur, doar jumătate din unitățile 
sanitare din cele trei departamente cele mai afectate de 
cutremur aveau acces de bază la serviciile de apă. În 
urma cutremurului, aproape 60% dintre locuitorii celor 
trei departamente cele mai afectate nu au acces la apă 
potabilă; mii de persoane ale căror case s-au prăbușit, nu 
au acces la salubritate, în parte din cauza pagubelor 
cauzate de cutremur. 

 Doar 73.600 de persoane au acces la apă 
potabilă prin sisteme de transport cu camioane, șase 
stații de tratare a apei și 22 de rezervoare flexibile. În 
plus, peste 35.200 de persoane au beneficiat de 
distribuirea a aproximativ 7.000 de truse de igienă, 
inclusiv produse pentru tratarea apei menajere, săpun, 
rezervoare pentru apă, dispozitive de spălare a mâinilor 
și prosoape. 

La o săptămână după cutremurul care a devastat 
Haiti, UNICEF a expediat peste 65.000 de tablete de 
purificare a apei, 41 de containere, trei unități de tratare 
a apei și truse de igienă familială; UNICEF a comandat și 
31.200 de truse de igienă suplimentare. UNICEF, singura 
agenție a Organizației Națiunilor Unite care oferă apă 
potabilă sigură populației afectate, își propune să ajungă 
la cei cca 500.000 de copii:„Eforturile noastre de a 
furniza mai multă apă curată sunt în afara nevoilor 
cumplite din toate zonele afectate”, a spus Maes. 
„Nerăbdarea și uneori frustrarea cresc în unele 
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comunități haitiene, iar acest lucru este de înțeles”, a 
subliniat el. Reprezentantul UNICEF  a reamintit că, în 
unele zile, distribuția de articole esențiale de igienă a 
trebuit suspendată temporar din cauza tensiunilor la sol. 
Împreună cu constrângerile financiare, insecuritatea 
locală a încetinit activitățile de salvare pe teren ale 
agenției ONU. 

UNICEF a solicitat autorităților locale să asigure 
condiții de siguranță pentru organizațiile umanitare 
pentru a opera și extinde ajutorul de urgență în 
comunitățile afectate de cutremur. Cutremurul din 14 
august 2021, care a lovit Haiti a exacerbat și mai mult o 
situație umanitară deja dificilă, marcată de instabilitate 
politică persistentă, o criză socio-economică, 
insecuritate alimentară și malnutriție crescândă, 
violențe în bandă și deplasări interne. În plus față de 
apelul în valoare de 48,8 milioane de dolari pentru 2021, 
UNICEF solicită acum un apel umanitar pentru copiii de 
73,3 milioane de dolari pentru a extinde răspunsurile la 
cutremur inclusiv pentru persoanele strămutate din 
țară. Până la finalul lui august 2021 s-a primit mai puțin 
de 1% din această finanțare necesară. De asemenea, 
UNICEF a solicitat comunității internaționale să 
furnizeze urgent fonduri suplimentare pentru răspunsul 
umanitar necesar pentru a preveni apariția bolilor 
transmisibile prin intermediul apei în Haiti după 
cutremur. 

 

Copiii reținuți 
O analiză a UNICEF, publicată în noiembrie 2021 

estimează că peste 261.000 de copii sunt reținuți în 
întreaga lume21: UNICEF solicită o reformă a justiției 
pentru minori pentru a pune capăt detenției tuturor 
copiilor. Peste 45.000 de copii au fost eliberați din 
detenție și returnați în siguranță la familiile lor sau la o 
alternativă adecvată de la începutul pandemiei de Covid-
19, potrivit noilor date publicate de UNICEF. De 
exemplu, raportul intitulat „Detenția copiilor în vremuri 
de Covid” dezvăluie că guvernele și autoritățile de 
detenție din cel puțin 84 de țări au eliberat mii de copii 
din aprilie 2020, când UNICEF a atras atenția asupra 
riscului crescut de a contracta Covid-19 în locuri închise 
și spații supraaglomerate și au cerut eliberarea lor 
imediată.  

„Știm de mult Timp că sistemele de justiție sunt 
prost echipate pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
copiilor – o situație agravată și mai mult de pandemia de 
Covid-19”, a declarat Henrietta Fore, director executiv al 
UNICEF. „Lăudăm țările care au ascultat apelul nostru și 
au eliberat copiii din detenție. Protejând copiii de 
condiții care i-ar fi putut expune la boli grave, aceste țări 
au reușit să depășească rezistența publicului și să 
provoace soluții de justiție inovatoare și adecvate 
vârstei. A dovedit ceva ce știam deja - soluțiile de justiție 
prietenoase copiilor sunt mai mult decât posibile”, a 
adăugat ea.   

Raportul mai precizează cum copiii aflați în detenție 
– inclusiv în arest preventiv și post-proces, în detenție 
pentru imigranți, deținuți în legătură cu un conflict 
armat sau securitate națională sau care locuiesc cu 
părinții în detenție – sunt adesea deținuți în spații 
închise și supraaglomerate. Ei nu au acces adecvat la 
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servicii de nutriție, îngrijire medicală și igienă și sunt 
vulnerabili la neglijență, abuz fizic și psihologic și 
violență bazată pe gen. Multora li se interzice accesul la 
un avocat și la îngrijirea familiei și nu pot contesta 
legalitatea detenției lor. În plus, Covid-19 a afectat 
profund justiția pentru copii, închizând instanțe și 
restricționând accesul la serviciile sociale și juridice 
esențiale; drept urmare, mulți copii, inclusiv copiii 
străzii, au fost reținuți pentru încălcarea ordinului de 
interzicere și a restricțiilor de circulație legate de 
pandemie. O altă analiză UNICEF arată că în întreaga 
lume sunt reținuți 261.000 de copii aflați în conflict cu 
legea - cei care au fost suspectați, acuzați sau s-a constat 
că au comis o infracțiune. Documentul intitulat 
„Estimarea numărului de copii privați de libertate în 
administrația justiției” – prima astfel de analiză după 
2007 – avertizează că evidența incompletă și lipsa 
sistemelor de date administrative în multe țări înseamnă 
că numărul acestor copii este probabil mult mai mare.  

Directorul executiv UNICEF a spus că „fiecare copil 
reținut este o dovadă a defecțiunii sistemelor, dar eșecul 
este și mai mare”, insistând că sistemele de justiție 
menite să protejeze și să sprijine copiii, adaugă de multe 
ori alte lucruri inadmisibile la suferința lor. Pentru a 
reimagina justiția pentru copii și a pune capăt în 
siguranță a detenției tuturor copiilor, UNICEF solicită 
guvernelor și societății civile să acționeze în diferite 
domenii:  

- investirea conștientizării drepturilor legale ale 
copiilor în sistemele de justiție și protecție socială, în 
special pentru copiii cei mai marginalizați; 

- dezvoltarea de asistență juridică gratuită, 
reprezentare și servicii pentru toți copiii; 

- prioritizarea prevenirii și intervenției timpurii în 
cazurile de delincvență infantilă, precum și trimiterea 
către alternative adecvate; 

- încheierea detenției copiilor, inclusiv prin reforme 
legale care vizează ridicarea vârstei de răspundere 
penală;  

- asigurarea dreptății pentru copiii supraviețuitori ai 
violenței, abuzului sau exploatării sexuale, inclusiv prin 
investiții în procese de justiție prietenoase copiilor și 
femeilor;  

- crearea unor instanțe specializate pentru copii, 
precum și instanțe virtuale și mobile.  

 
Congresul Mondial pentru Justiția Copiilor, care a 

analizat aceste direcții de acțiune a avut loc în perioada 
15-20 noiembrie 2021 și a reunit factori de decizie, 
practicieni în drept, cadre universitare, societatea civilă, 
copii și tineri. Acesta și-a propus să influențeze justiția 
pentru copii, să exploreze cele mai bune practici, să 
încurajeze cooperarea științifică și să crească gradul de 
conștientizare cu privire la mediul prietenos copiilor. 

 

Apelul ONU 
Pe 7 decembrie 2021, UNICEF a făcut un apel 

pentru strângeri de fonduri în valoare de 9,4 miliarde de 
dolari, neceasri pentru a limita atacurile asupra copiilor 
care au continuat să crească: aproape 24.000 de încălcări 
grave comise împotriva copiilor și tinerilor au fost 
confirmate în 2021 ceea ce înseamnă 72 de încălcări pe 
zi. Apelul este cu 31% mai mare decât campania similară 
întreprinsă în 2020, deoarece nevoile umanitare 
continuă să crească în întreaga lume, exacerbate de 
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conflicte, criza climatică și pandemia de Covid-19: 
„Milioane de copii din întreaga lume suferă de impactul 
conflictelor, evenimentelor meteorologice extreme și 
crizei climatice. Pe măsură ce pandemia de Covid-19 se 
apropie de al treilea an de evoluție, situația acestor copii 
este agravată și mai mult de economiile slăbite, sărăcia și 
inegalitatea în creștere; ca întotdeauna, copiii care trec 
deja prin crize sunt cei mai grav afectați. Au nevoie de 
ajutor urgent”, a declarat directorul executiv al UNICEF, 
Henrietta Fore.  

Pe măsură ce pandemia continuă să încetinească 
educația, sănătatea, nutriția și bunăstarea copiilor din 
întreaga lume, există o nevoie urgentă de a oferi 
instrumente pentru a o aduce sub control. 933 de 
milioane de dolari din fondurile de apel vor fi alocate 
pentru a accelera dezvoltarea, producția și accesul 
echitabil la teste, tratamente și vaccinuri COVID-19.  

Schimbările climatice agravează, de asemenea, 
amploarea și intensitatea situațiilor de urgență. UNICEF 
a spus că numărul dezastrelor legate de climă s-a triplat 
în ultimii 30 de ani: potrivit UNICEF, peste 400 de 
milioane de copii trăiesc în zone în care vulnerabilitatea 
la inundații este mare sau chiar extrem de mare. Apelul 
include și două miliarde de dolari pentru răspunsul 
UNICEF în Afganistan, cel mai mare apel al agenției 
pentru o singură țară, unde 13 milioane de copii au 
nevoie de asistență umanitară urgentă. Printre aceștia, 
un milion de copii suferă de malnutriție acută severă și 
trăiesc în țări cu sisteme naționale de sănătate aflate în 
pragul colapsului. UNICEF va aloca fonduri și pentru 
Siria, Yemen, Republica Democrată Congo și Etiopia, 
unde luptele brutale au strămutat sute de mii de copii.  

Fondurile solicitate de UNICEF ar urma să sprijine 
programe esențiale pentru evoluția a peste 177 de 
milioane de copii aflați în dificultate în 2022 în 145 de 
țări și teritorii. 

  

Copiii soldat 
Peste 8.500 de copii au fost folosiți în 2020 pe post 

de soldați în conflicte armate ce au avut loc în lume, iar 
alți 8.400 au fost ucişi sau mutilaţi, arată un raport al 
secretarului general ONU, Antonio Guterres, publicat în 
iunie 202122. Raportul documentează violențe la care au 
fost supuși 19.379 copii căzuți victime în 21 de conflicte 
armate în mijlocul cărora au fost prinși. Cele mai multe 
violențe împotriva copiilor au fost comise în Somalia, 
Republica Democrată Congo, Afganistan, Syiria și Yemen.  
Cazurile documentate arată că din totalul înregistrat, 
8.521 de copii au fost folosiți ca soldați, 2.674 au fost 
uciși, iar 5.748 au fost răniți. 

Documentul conține informații privind uciderea, 
mutilarea și abuzarea sexuală a copiilor, răpiri sau 
recrutări, refuzul accesului ajutoarelor, precum și 
atacuri asupra școlilor și spitalelor: cele mai creșteri au 
fost înregistrate de agresiuni precum răpirile (au fost 
identificate cu 90% mai multe cazuri) și violuri sau alte 
agresiuni sexuale, al căror număr a urcat cu 70% față de 
2019, conform reprezentantei speciale a ONU pentru 
copii şi conflictele armate, Virginia Gamba. 

Raportul include și o listă cu țările vizate, în 
speranța că presiunea comunității internaționale va 
determina părțile combatante să ia măsuri pentru 
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protejarea minorilor. Human Rights Watch critică ONU 
pentru că nu a inclus pe această listă neagră, Israelul și 
Arabia Saudită, deși în document apar cazuri din aceste 
două țări. Statul Israel nu a apărut niciodată pe această 
listă reînnoită anual, în vreme ce o coaliție militară 
condusă de Arabia Saudită a fost scoasă de pe listă în 
2020, la câțiva ani după ce fusese introdusă și 
condamnată pentru uciderea și rănirea unor copii în 
Yemen. 

  

Copiii și tinerii în atenția ONU  
Coaliția pentru mesele școlare 

Pe 16 noiembrie 2021, cinci agenții ale ONU și-au 
anunțat angajamentul de a sprijini ferm Coaliția pentru 
mesele școlare pentru a îmbunătăți rapid nutriția, 
sănătatea și educația copiilor de vârstă școlară din 
întreaga lume până în 203023: „Coaliția pentru hrănirea 
școlară are potențialul de a ajuta țările să se recupereze 
după criza Covid-19. Programele de hrănire școlară pot 
aduce copiii înapoi la școală, pot repara daunele aduse 
educației lor, pot crea locuri de muncă locale și le pot 
permite micilor fermieri să câștige un trai durabil pentru 
a-și hrăni familiile”, a spus directorul executiv al PAM, 
David Beasley, care a declarat că este „mândru” să 
sprijine munca vitală a coaliţiei.  

În 2020, ONU a raportat că pandemia Covid-19 a 
provocat perturbări semnificative în școli și educația din 
întreaga lume, când milioane de copii nu au putut să-și 
obțină mesele școlare sau să beneficieze de servicii de 
sănătate școlare, cum sunt deparazitarea, vaccinarea și 
sprijinul psihosocial. La nivel global, peste 150 de 
milioane de copii încă nu au încă acces la mese și servicii 
esențiale de sănătate și nutriție. Confruntate cu această 
situație, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (FAO), Organizația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură (UNESCO), UNICEF, 
Programul Alimentar al OMS (WFP) și Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) au decis să contribuie cu 
expertiza lor într-o Coaliție, o inițiativă născută în urma 
închiderii școlilor din cauza pandemiilor, condusă de 
Franța și Finlanda, care reunește peste 60 de țări și a 
cărei viziune este de a oferi fiecărui copil aflat în nevoie 
posibilitatea de a primi mesele din Timpul școlii până în 
2030.  

Mesele școlare reprezintă o plasă de siguranță 
esențială pentru copiii săraci și familiile lor; Coaliția 
pentru mesele școlare s-a angajat să ofere programe de 
masă școlare „inteligente”, care combină mesele școlare 
regulate cu intervenții complementare de sănătate și 
nutriție pentru creșterea și învățarea copiilor: 
„Programele de sănătate și nutriție în școli sunt 
intervenții eficiente pentru a sprijini creșterea și 
dezvoltarea școlarilor și adolescenților”, au spus șefii 
celor cinci agenții ale ONU în declarația lor; ele pot ajuta 
la combaterea sărăciei, a foametei și a malnutriției 
copiilor sub toate formele, atrag copiii la școală și 
promovează învățarea copiilor, precum și sănătatea și 
bunăstarea lor pe termen lung.  

În Ciad, programele de ajutor alimentar 
promovează agricultura durabilă și consolidează 
veniturile și mijloacele de trai ale oamenilor din această 
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țară, situată în Africa Centrală. Şcolarii nu sunt singurii 
care beneficiază, acolo unde este posibil, pot fi folosite 
alimente cultivate la nivel local, sprijinind astfel piețele 
și sistemele alimentare naționale și locale, îmbunătățind 
oportunitățile pentru micii fermieri și întreprinderile 
locale de catering, conduse adesea de femei; programul 
privind mesele școlare poate contribui la realizarea a cel 
puțin șapte dintre ODD.  

Fiecare dintre cele cinci agenții ale Națiunilor Unite 
aduce Coaliției pentru mesele școlare un set specific de 
expertiză. Peste 50 de parteneri, inclusiv ONG-uri, 
societatea civilă, fundații și alte organizații, au declarat 
că vor oferi sprijin, la rândul lor: Coaliția lucrează pentru 
a restabili mesele școlare și alte programe de sănătate și 
nutriție care erau în vigoare înainte de pandemia de 
Covid-19, extinzându-le pentru a ajuta astfel 73 de 
milioane de copii care nu erau acoperiți înainte de Covid 
și îmbunătățirea calității vieții acestora, parțial prin 
stabilirea de standarde legate de producția alimentară 
locală, acolo unde este posibil. 

În declarația lor de sprijin, liderii celor cinci agenții 
ale Națiunilor Unite s-au angajat să colaboreze cu 
guvernele pentru a atinge obiectivele Coaliției, oferind 
sprijin tehnic și operațional acolo unde este necesar, 
precum și pledând pentru o finanțare și ajutând la 
colectarea de date mai bune privind impactul 
programelor de sănătate și nutriție în școală. 

 

Copiii și tinerii gândesc că lumea se va 
ameliora 

Copiii și tinerii au cu 50% mai multe șanse decât 
bătrânii lor să vadă că lumea se îmbunătățește din 
generație în generație, potrivit unui sondaj internațional 
realizat de UNICEF în parteneriat cu Gallup și publicat cu 
două zile înainte de Ziua Mondială a Copilăriei, pe 18 
noiembrie 202124: „În lumea de astăzi, există o mulțime 
de motive pentru a fi pesimiști: schimbările climatice, 
pandemia, sărăcia și inegalitatea, creșterea neîncrederii, 
creșterea naționalismului. Dar iată un motiv de 
optimism: copiii și tinerii refuză să vadă lumea 
întunecată ca adulții”, a declarat Henrietta Fore, director 
executiv al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF).  

În mijlocul pandemiei de Covid-19, generațiile 
tinere sunt, de asemenea, mai înclinate să aibă încredere 
în oamenii de știință și să favorizeze cooperarea 
internațională. Acest sondaj arată că tinerii au, de 
asemenea, mai multe șanse să judece copilăria de astăzi 
mai bine decât pe cea de ieri: o majoritate covârșitoare 
dintre ei arată cum copiii de astăzi sunt mai sănătoși, 
mai educați și mai protejați fizic decât generația 
părinților lor. „În comparație cu generațiile anterioare, 
tinerii de astăzi rămân plini de speranță, sunt mult mai 
deschiși către lume și hotărâți să facă din ea un loc mai 
bun, iar generațiile tinere sunt îngrijorate de viitor, dar îl 
văd și ca parte a soluției”, a mai spus șefa UNICEF.  

În ciuda acestui optimism manifestat, tinerii sunt 
departe de a fi naivi: nu mai tolerează inacțiunea în fața 
schimbărilor climatice, sunt critici față de informațiile pe 
care le consumă pe rețelele de socializare și se confruntă 
cu episoade de depresie și anxietate. Ei sunt dornici mult 
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mai mult decât bătrânii lor să se vadă ca cetățeni ai lumii 
și, de asemenea, sunt mai înclinați să accepte cooperarea 
internațională ca o modalitate de a rezolva provocări 
precum pandemia de Covid-19. Realizat în cadrul 
proiectului Childhood in Evolution, acest sondaj este fără 
precedent în felul său: într-adevăr, este prima dată când 
diferite generații au fost chestionate pentru a descifra 
felul în care privesc lumea și lumea: peste 21.000 de 
persoane au fost împărțite în două grupe de vârstă (15-
24 de ani și 40 de ani și peste), fiind intervievate în 21 de 
țări. Sondajele reprezentative la nivel național care 
acoperă toate categoriile de venituri au fost efectuate în 
mai multe țări, pe continentele Africa, Asia, Europa, 
America de Nord și America de Sud).  

Luate împreună, statisticile arată că generațiile 
tinere sunt un produs al globalizării. De exemplu, tinerii 
(39%) au, în medie, de două ori mai multe șanse decât 
bătrânii lor (22%) să se simtă la nivel global, mai mult 
decât la nivel național sau regional. Cu cât nivelul de 
vârstă este mai mare, cu atât această afirmație își pierde 
mai mult din relevanță: pentru fiecare prag de un an 
depășit, respondenții au, în medie, cu aproximativ 1% 
mai puține șanse să se considere cetățeni ai lumii. 
Sondajul, realizat în timpul pandemiei de Covid-19, 
dezvăluie, de asemenea, cum copiii și tinerii tind să se 
bazeze mai mult pe guvernele naționale, pe oamenii de 
știință și instituțiile media internaționale, pe care le 
consideră a fi surse de încredere de informații. Cifrele 
sondajului demonstrează că tinerii de astăzi sunt 
conștienți de problemele care agită lumea actuală:  

- generația tânără consideră că internetul prezintă 
riscuri grave pentru copii: risc de expunere la conținut 
sexual sau violent (78%) sau risc de hărțuire (79%);  

- doar 17% dintre tineri spun că au „completă” 
încredere în informațiile transmise de rețelele de 
socializare;  

- în Timp ce în țările cu venituri mici și medii, 64% 
dintre tinerii chestionați cred că, copiii vor avea o 
situație economică mai bună decât părinții lor, tinerii din 
țările cu venituri mari au doar încredere relativă în 
progresul economic; în țările dezvoltate, mai puțin de o 
treime dintre respondenții tineri sunt de acord cu 
afirmația de mai sus;  

- mai mult de o treime dintre tineri spun că se simt 
adesea nervoși sau anxioși și aproape unul din cinci 
spune că se simte adesea deprimat sau că nu are plăcere 
pentru nimic;  

- în medie, 59% dintre tineri gândesc cum copiii de 
astăzi sunt mai expuși decât părinții lor la presiunea de a 
reuși.  

 
Sondajul arată, de asemenea, că tinerii solicită 

progrese mai rapide în lupta împotriva discriminării, 
mai multă cooperare între țări și ascultare din partea 
factorilor de decizie:  

- în medie, aproape trei sferturi dintre tinerii care 
sunt conștienți de schimbările climatice consideră că 
guvernele ar trebui să ia măsuri decisive pentru a le 
aborda. Această proporție este și mai mare în țările cu 
venituri mici și cu venituri mici spre medii (83%), unde 
impactul schimbărilor climatice este estimat a fi cel mai 
mare;  

- în aproape toate țările chestionate, marea 
majoritate a tinerilor consideră că țara lor ar fi mai bine 
protejată împotriva amenințărilor precum Covid-19 dacă 
guvernele ar lucra împreună și nu individual;  
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- tinerii arată un sprijin mai puternic pentru 
drepturile persoanelor LGBTQ+, fetele tinere fiind în 
fruntea luptei pentru egalitate;  

- în medie, 58% dintre tinerii de 15-24 de ani 
consideră că este foarte important ca politicienii să 
asculte copiii. Sondajul UNICEF subliniază importanța 
ascultării noii generații și a înțelegerii perspectivelor 
acestora.  

 
 „De unde știm care sunt preocupările tinerilor 

dacă nu îi întrebăm? Copiii de astăzi sunt liderii de 
mâine și este esențial ca adulții să-și facă partea lor 
pentru a se asigura cum copiii noștri moștenesc o lume 
mai bună”, a spus Joe Daly, participant la acest sondaj, 
care evidențiază puncte puternice de convergență între 
generațiile tinere și bătrâni: climatul, importanța 
educației, colaborarea globală și capacitatea de acțiune a 
copiilor, printre altele; prin contrast, optimismul, 
deschiderea către lume și recunoașterea progresului 
istoric sunt printre cele mai profunde puncte de 
divergență.  

„În Timp ce acest studiu prezintă o imagine 
nuanțată a diviziunii generaționale, o imagine reiese 
totuși clar: copiii și tinerii întruchipează spiritul 
secolului al XXI-lea mult mai ușor decât părinții lor. Cu 
ocazia Zilei Mondiale a Copilăriei este esențial să 
ascultăm direct tinerii vorbind despre bunăstarea lor și 
despre cum se schimbă viața lor”. Sărbătorită în fiecare 
an pe 20 noiembrie, Ziua Mondială a Copilăriei își 
propune, pe de o parte, să reamintească faptul că 
milioane de copii sunt încă lipsiți de dreptul lor la 
sănătate, hrană sănătoasă, educație și protecție și, pe de 
altă parte, să facă mai auzită vocea tinerilor 
indispensabilă în orice dezbatere care le afectează 
viitorul. 

 

Summitul tinerilor activiști 
”Generația dumneavoastră ar putea cu adevărat să 

ne salveze lumea actuakă, aflată în prag de colaps și să 
ne pună pe o cale mai bună, a declarat pe 18 noiembrie 
2021 ambasadorul special al Agenției Națiunilor Unite 
pentru Refugiați (UNHCR), actrița Angelina Jolie, 
adresându-se participanților la cel de-al treilea Summit 
al Tineretului Activist # YAS21. Ediția din 2021 a 
Summit-ului Tinerilor Activiști, desfășurată sub tema „O 
nouă generație, noi soluții”, a permis tinerilor din peste 
140 de țări să se reunească virtual și să acționeze în 
favoarea mediului și a drepturilor lor, subliniind în 
același Timp soluțiile lor pentru a face față provocărilor 
erei noastre. „Nu uita niciodată ceea ce ești sigur că știi 
astăzi... Amintește-ți că te afli într-o poziție unică de 
forță. Generația voastră este mai conectată decât oricare 
dintre cele dinaintea ei... Veniți împreună, creșteți 
împreună, țineți-vă de ceea ce credeți că este adevărat și 
corect și insistați asupra soluțiilor”, le-a spus Angelina 
Jolie.  

Șase tineri activiști excepționali, care au condus 
schimbări concrete pentru comunitatea lor și mediul 
înconjurător, au fost recompensați de UNHCR, printre 
fiind și Titouan Bernicot, un tânăr de 22 de ani din 
Polinezia Franceză, care a fondat organizația „Coral 
Gardeners” pentru a restaura recifele din Moorea și nu 
numai: „Întotdeauna am fost conștient de calitățile 
oceanului și ale recifelor de corali. Mi-au dat totul în 
viața mea: valurile pe care le călătoresc, mâncarea pe 

care o mănânc și chiar oxigenul pe care îl respir. Când 
mi-am dat seama cât de degradat era reciful nostru, am 
creat Coral Gardeners atunci când aveam 18 ani”, a spus 
el. Asociația sa are trei misiuni: creșterea gradului de 
conștientizare, restaurarea și inovarea. Până în prezent, 
cu ajutorul Coral Gardeners au fost replantați peste 
15.000 de corali: „Fiecare mică schimbare în viața de zi 
cu zi poate face diferența”, a spus Titouan Bernicot.  

Ceilalți cinci laureați # YAS21 au fost: a) Premiul 
„Copilul anului” acordat de TIME - Gitanjali Rao, 15 ani, 
de la organizația Serviciul anti-hărțuire cibernetică, 
Statele Unite ; b) José Quisocala, 16 ani, de la Banca de 
Educație a Copiilor din Peru; c) Lual Mayen, 26 de ani, de 
la Video Games for Peace, din Sudanul de Sud; d) Louise 
Mabulo, 23 de ani, de la organizația Agricultura durabilă 
și rezistentă la climă, din Filipine; e) Stacy Dina 
Adhiambo Owino, 21 de ani, de la un ONG care luptă 
împotriva mutilării genitale feminine, din Kenya. Cu 
excepția lui Lual Mayen, toți au putut să călătorească la 
Geneva pentru a-și primi premiile, a participa la Summit 
și a discuta ideile lor. Într-un context de criză sanitară, 
economică și socială, inițiativele acestor tineri sunt 
„adevărate surse de inspirație și speranță”, care merită 
să fie recunoscute și promovate la nivel global, deoarece 
aceste soluții ar putea fi utile și reproduse în altă parte a 
lumii. 

Summit-ul a fost și o oportunitate de a lansa 
inițiativa „One Right, One Action, One Tree”, o inițiativă 
care invită publicul să ia măsuri concrete pentru 
promovarea cauzelor activiștilor și drepturilor copiilor. 
Copacii vor fi plantați pe cele cinci continente ale Terrei 
pentru a recompensa participanții care depun primele 
2.000 de angajamente în acest sens: „Activismul tinerilor 
face lumea să avanseze”, a spus Înaltul Comisar al 
Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Michelle 
Bachelet, adresându-se participanților la # YAS21. „Ați 
influențat dezbateri de importanță națională și 
internațională și ați cerut guvernelor și companiilor să 
dea socoteală pentru inacțiunea lor în problemele 
climatice... Vă suntem recunoscători pentru activismul 
dvs”, a mai argumentat doamna Bachelet, care a 
subliniat potențialul enorm pe care activitățile de 
advocacy și activismul tinerilor îl pot avea ca forță 
pentru o schimbare bună și transformatoare alumii în 
care trăim azi: „Viziunea și curajul dumneavoastră sunt 
motive de speranță”, a mai spus șefa Agenției Națiunilor 
Unite pentru Refugiați. 

 

Pandemia Covid-19 
Cea mai mare criză planetară din istoria 
UNICEF 

Covid-19 afectează copiii la o scară fără precedent, 
devenind cea mai gravă criză pentru copii cu care s-a 
confruntat UNICEF în istoria sa de 75 de ani, a anunțat 
agenția ONU pentru copii într-un comunicat publicat pe 
8 deembrie 202125: intitulat ”Prevenirea unui deceniu 
pierdut: acțiune urgentă pentru a inversa impactul 
devastator al Covid-19 asupra copiilor și tinerilor”, 
raportul evidențiază diferitele moduri în care Covid-19 
influențează provocările cheie ale copilăriei: accesul la 
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educație, bunăstarea mintală, nutriția, protecția 
copilului, sărăcia, sănătatea etc.  

Conform raportului menționat, la doi ani de la 
începutul pandemiei, impactul pe scară largă al COVID-
19 continuă să se agraveze, crescând sărăcia, 
consolidând inegalitățile și amenințănd drepturile 
copiilor la niveluri nemaivăzute până acum: „De-a lungul 
istoriei noastre, UNICEF a contribuit la crearea unor 
medii mai sănătoase și mai sigure pentru copiii din 
întreaga lume, cu rezultate excelente pentru milioane de 
oameni. Aceste câștiguri sunt acum amenințate… 
Pandemia de Covid-19 este cea mai mare amenințare la 
adresa progresului copiilor din istoria noastră de 75 de 
ani. În Timp ce numărul copiilor care sunt înfometați, 
lipsiți de școală, abuzați, care trăiesc în sărăcie sau 
forțați să se căsătorească crește, numărul copiilor cu 
acces la asistență medicală, vaccinuri, hrană suficientă și 
servicii esențiale scade”, a declarat directorul executiv al 
UNICEF, Henrietta Fore.  

Raportul UNICEF spune că aproximativ 100 de 
milioane de copii trăiesc acum în sărăcie multi-
dimensională din cauza pandemiei, o creștere cu 10% 
față de 2019; în plus, raportul avertizează că este un 
drum lung pentru recâștigarea terenului pierdut în 
domeniul activitățiilor complexe aspura copiilor sau 
referitoare la aceștia - chiar și în cel mai bun scenariu va 
dura șapte până la opt ani pentru a se recupera și a 
reveni la nivelurile pre-Covid. Raportul mai menționează 
că încă aproximativ 60 de milioane de copii trăiesc acum 
în gospodării sărace din punct de vedere financiar decât 
înainte de pandemie; în plus, în 2020, peste 23 de 
milioane de copii nu au primit vaccinurile esențiale, o 
creștere de aproape 4 milioane față de 2019 și cel mai 
mare număr din ultimii 11 ani.  

Înainte de pandemie, cca 1 miliard de copii din 
întreaga lume sufereau de privațiuni severe, fără acces la 
educație, sănătate, locuință, nutriție, canalizare sau apă. 
Acest număr crește acum, pe măsură ce recuperarea 
inegală agravează diferențele tot mai mari dintre copiii 
bogați și cei săraci, cei mai marginalizați și vulnerabili 
fiind cei mai afectați. Raportul notează: La apogeu, mai 
mult de 1,6 miliarde de elevi nu mai erau școliți din 
cauza închiderilor la nivel național.  

Școlile au fost închise în întreaga lume pentru 
aproape 80% din instruirea personală în primul an al 
crizei de Covid-19 – 2020; problemele de sănătate 
mentală afectează peste 13% dintre adolescenții cu 
vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani din întreaga lume, iar 
până în octombrie 2020, pandemia a perturbat sau 
întrerupt serviciile esențiale de sănătate mentală în 93% 
din țările din întreaga lume.  

Numărul copiilor care lucrează a crescut la 160 de 
milioane în întreaga lume – o creștere de 8,4 milioane de 
copii în perioada 2018-2021. Încă 9 milioane de copii 
sunt expuși riscului de a fi forțați să lucreze până la 
sfârșitul anului 2022 din cauza creșterii sărăciei cauzate 
de pandemie. În 2021 – anul de apoge al pandemiei, 1,8 
miliarde de copii trăiau în cele 104 țări în care serviciile 
de prevenire și răspuns la violență au fost grav 
perturbate. 50 de milioane de copii sufereau de cea mai 
mortală formă de malnutriție, iar această cifră ar putea 
crește la 9 milioane în 2022 din cauza impactului 
pandemiei asupra dietei copiilor, a serviciilor defectu-
oase de nutriție și practicilor de hrănire insuficientă.  

Dincolo de pandemie, raportul avertizează și asupra 
altor amenințări la adresa copiilor, care reprezintă 

amenințări extreme la adresa drepturilor lor. La nivel 
global, 426 de milioane de copii – aproape unul din cinci 
– trăiesc în zone de conflict, care devine din ce în ce mai 
intens și din ce în ce mai împovărătore pentru civili, 
afectând copiii în mod disproporționat. În mod similar, 
aproximativ 1 miliard de copii – aproape jumătate dintre 
copiii lumii – trăiesc în țări care prezintă „un risc extrem 
de ridicat” la impactul schimbărilor climatice. 

Pentru a răspunde, a revendica și a reimagina 
viitorul fiecărui copil, UNICEF continuă să solicite: a) 
realizarea de investiții în protecție socială, capital uman 
și cheltuieli pentru o redresare incluzivă și rezistentă; b) 
inversarea declinului alarmant al sănătății și al nutriției 
copiilor, inclusiv prin valorificarea rolului vital al 
UNICEF în distribuirea vaccinului Covid-19; c) 
asigurarea unei educații de calitate, protecție și sănătate 
mintală bună pentru fiecare copil; d) dezvoltarea 
rezilienței pentru a preveni mai bine, a răspunde la și a 
proteja copiii de crize – inclusiv noi abordări pentru a 
pune capăt foametelor, a proteja copiii de schimbările 
climatice și a reinventa cheltuielile pentru dezastre. 

 

Influența Covid-19 
Covid-19 afectează copiii la o scară fără precedent, 

făcând-o cea mai gravă criză a copiilor pe care UNICEF a 
cunoscut-o în 75 de ani de istorie, a declarat agenția 
Națiunilor Unite pentru copii într-un raport publicat pe 
7 decembrie 202126. Raportul, intitulat ”Prevenirea unui 
deceniu pierdut: acțiune urgentă pentru a inversa 
impactul devastator al Covid-19 asupra copiilor și 
tinerilor”, evidențiază diferitele moduri în care Covid-19 
reduce decenii de progres pe planeta noastră în ceea ce 
privește provocările cheie ale copilăriei, cum ar fi 
sărăcia, sănătatea, accesul la educație, nutriția, protecția 
copilului și bunăstarea mintală. Raportul avertizează că, 
după aproape doi ani de la începutul pandemiei, 
impactul pe scară largă al COVID-19 continuă să se 
înrăutățească, crescând sărăcia, consolidând inegalitățile 
și amenințând drepturile copiilor la niveluri nemai-
întâlnite până acum: „De-a lungul Istoriei noastre, 
UNICEF a contribuit la crearea unor medii mai sănătoase 
și mai sigure pentru copiii din întreaga lume, cu 
rezultate excelente pentru milioane de oameni”, a 
declarat directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore.  

„Aceste câștiguri sunt acum amenințate: pandemia 
de Covid-19 este cea mai mare amenințare la adresa 
progresului copiilor din istoria noastră de 75 de ani. Pe 
măsură ce numărul copiilor înfometați, în afara școlii, 
abuzați, care trăiesc în sărăcie sau forțați să se 
căsătorească crește, numărul copiilor cu acces la îngrijire 
medicală, vaccinuri, hrană adecvată și servicii de bază 
este în scădere”, menționează Henrietta Fore. Raportul 
spune că aproximativ 100 de milioane de copii trăiesc 
acum în sărăcie multidimensională, ca urmare a 
pandemiei, o creștere cu 10% față de 2019. În plus, 
raportul avertizează că avem un drum lung de parcurs 
pentru a recâștiga terenul: în cel mai bun scenariu, va 
dura șapte până la opt ani pentru a se recupera și a 
reveni la nivelurile de sărăcie pre-Covid. Citând alte 
dovezi ale acestui pas înapoi, raportul spune că încă 
aproximativ 60 de milioane de copii trăiesc acum în 
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gospodării sărace din punct de vedere financiar decât 
înainte de pandemie.  

În plus, în anul 2020, peste 23 de milioane de copii 
nu au primit vaccinuri esențiale, o creștere de aproape 4 
milioane față de 2019 și cel mai mare număr din ultimii 
11 ani. Chiar înainte de pandemie, se estimează că 1 
miliard de copii din întreaga lume sufereau de cel puțin 
o privare severă, fără acces la educație, sănătate, 
locuință, nutriție, canalizare sau apă. Acest număr crește 
acum, deoarece recuperarea inegală agravează 
decalajele tot mai mari dintre copiii bogați și cei săraci - 
cei mai marginalizați, mai vulnerabili și cei mai afectați. 
Raportul notează: La apogeul crizei Covid-19, în toamna 
lui 2021 mai mult de 1,6 miliarde de elevi nu mai 
beneficiaa de școală din cauza închiderilor la nivel statal.  

Școlile din întreaga lume au fost închise pentru 
aproape 80% din copii în primul an al pandemiei – 2020; 
acum, problemele de sănătate mentală afectează peste 
13% dintre adolescenții cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 
ani din întreaga lume; până în octombrie 2020, 
pandemia a perturbat sau întrerupt serviciile esențiale 
de sănătate mentală în 93% din țările din întreaga lume, 
iar până la sfârșitul deceniului 2021-2030, din cauza 
pandemiei de Covid-19, pot avea loc încă 10 milioane de 
căsătorii între copii. Numărul copiilor care lucrează a 
crescut la 160 de milioane în întreaga lume - o creștere 
cu 8,4 milioane de copii în perioada 2017-2020. Încă 9 
milioane de copii sunt expuși riscului de a fi forțați să 
lucreze până la sfârșitul anului 2022 din cauza creșterii 
sărăciei cauzată de pandemie.  

La apogeul pandemiei, 1,8 miliarde de copii trăiau 
în cele 104 țări în care serviciile de prevenire și răspuns 
la violență au fost grav perturbate. 50 de milioane de 
copii sufereau de foame, cea mai mortală formă de 
malnutriție, iar acest număr ar putea crește la 9 milioane 
până în 2022, din cauza impactului pandemiei asupra 
hrănirii copiilor, a serviciilor de nutriție și a practicilor 
de hrănire. Dincolo de pandemie, raportul avertizează 
asupra altor amenințări la adresa copiilor, care 
reprezintă amenințări extreme la adresa drepturilor lor. 
La nivel global, 426 de milioane de copii - aproape unul 
din cinci - trăiesc în zone de conflict care devin din ce în 
ce mai intense și antrenează din ce în ce mai mulți civili, 
afectând în mod disproporționat copiii. Femeile și fetele 
sunt cele mai expuse riscului de violență sexuală legată 
de conflict; de asemenea, aproximativ 1 miliard de copii - 
aproape jumătate dintre copiii lumii - trăiesc în țări care 
sunt „la risc extrem de ridicat” datorat impactului 
schimbărilor climatice. 

Pentru a răspunde, a recupera și a reinventa viitorul 
fiecărui copil, UNICEF continuă să solicite: a) investiția în 
protecție socială, capital uman și cheltuieli pentru o 
redresare incluzivă și rezistentă; b) să se pună capăt 
pandemiei și să fie inversat reversul alarmant în 
sănătatea și nutriția copiilor, inclusiv prin valorificarea 
rolului vital al UNICEF în distribuirea vaccinului 
împotriva Covid-19; c) asigurarea unei educații de 
calitate, protecție și sănătate mentală bună pentru 
fiecare copil; d) dezvoltarea rezilienței pentru a preveni, 
a răspunde și a proteja mai bine copiii de crize – inclusiv, 
găsirea de noi abordări pentru a pune capăt lipsei de 
alimente, pentru a proteja copiii de schimbările climatice 
și a redirija cheltuielile pentru dezastre. 

Pandemia de Covid-19 a dat peste cap viața copiilor 
și se dovedește a fi o provocare și o amenințare tot mai 
mare pentru viața copiilor din întreaga lume, a declarat 

pe 31 ianuarie 2022 un înalt oficial al Înaltului Comisar 
al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR)27: Orest 
Nowosad, șeful Secțiunii Grupuri țintă din Divizia 
Tratate a OHCHR, a raportat o creștere „a numărului de 
copii afectați de foame, violență, sărăcie, probleme de 
sănătate mintală, căsătorii forțate și dificultăți de acces 
la educație, printre altele. Acestea includ deturnarea 
resurselor de la abordarea altor probleme, cum ar fi 
malaria, care a ucis 221 de milioane de oameni în 2020, 
copiii sub cinci ani reprezentând 80% din decesele din 
Africa, potrivit raportului OMS din acel an”.  

La deschiderea celei de-a 89-a sesiuni a Comitetului 
pentru Drepturile Copilului, care s-a desfășurat în 
perioada 1-11 februarie 2022, biroul Înaltului Comisar 
Michelle Bachelet a recunoscut că deceniul 2020-2029 ar 
putea deveni „un deceniu pierdut pentru copii”, ca 
urmare a efectelor pandemiei Covid-19 în viața acestora, 
dacă nu se întreprinde nici o măsură, așa cum se 
menționează și în Raportul UNICEF 2021. 

  

Pneumonia – cea mai gravă boală pentru 
copii pe plan mondial  

Pneumonia a curmat viața a mai mult de 800.000 de 
copii sub vârsta de cinci ani în 2018, ceea ce însemană o 
moarte la fiecare 39 secunde, avertizează într-un raport 
lansat pe 12 noiembrie 2019 UNICEF și agențiile 
partenere28. Cele mai multe dintre decese au avut loc la 
copiii sub doi ani, și aproape 153.000 în prima lună de 
viață. În fiecare zi, aproape 2.200 de copii sub vârsta de 
cinci ani mor de pneumonie, o boală curabilă și în mare 
măsură posibil de prevenit”, a declarat Henrietta Fore, 
director executiv al Fondului Națiunilor Unite pentru 
copii (UNICEF). “Angajamentul global puternic și 
investițiile sporite sunt esențiale pentru lupta împotriva 
acestei boli. Numai prin intervenții eficiente și rentabile 
din punctul de vedere al costurilor, prevenirea și 
tratamentul pot salva cu adevărat milioane de vieți”, a 
adăugat ea. Doar cinci țări reprezintă mai mult de 
jumătate din decesele copiilor cu pneumonie numai în 
2018: Nigeria (162.000), India (127.000), Pakistan 
(58.000), Republica Democrată Congo (40.000) și 
Etiopia (32.000). 

Pneumonia este cauzată de bacterii, viruși sau 
ciuperci, iar copii – în comparație cu adulții au cea mai 
mare dificultate de respirație atunci când plămânii lor se 
umplu cu puroi și fluid. Mai mulți copii sub vârsta de 
cinci ani au murit de pneumonie în 2018 decât de orice 
altă boală, spune UNICEF. În același an, 437.000 de copii 
sub vârsta de cinci ani au murit de diaree și 272.000 au 
murit de malarie. 

 

Necesitatea unui răspuns internațional 
urgent 

“Aceasta este o epidemie globală uitată care 
necesită un răspuns internațional urgent. Milioane de 
copii mor din lipsă de vaccinuri, antibiotice la prețuri 
accesibile și terapie de rutină cu oxigen”, a declarat 
Kevin Watkins, director executiv al Oraginației Salvați 
Copiii. “Criza pneumoniei este un simptom al neglijenței 
și inegalității sociale în accesul la asistența medicală”, 
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spune acesta. Copiii ale căror sisteme imune sunt slăbite 
de alte infecții cum ar fi HIV sau de malnutriție, precum 
și cei care trăiesc în zone cu poluare atmosferică ridicată 
și apă nesigură, sunt mult mai expuși riscului de 
pneumonie. 

Boala poate fi prevenită cu vaccinuri și ușor tratată 
cu antibiotice ieftine dacă este diagnosticată 
corespunzător. Dar, zeci de milioane de copii sunt încă 
nevaccinați și unul din trei copii cu simptome de 
pneumonie nu primesc îngrijiri medicale esențiale. 
Copiii cu pneumonie severă pot avea nevoie, de 
asemenea, de tratament cu oxigen, care este rareori 
disponibil în țările mai sărace pentru copiii care au 
nevoie de acesta. 

 

O boală prevenibilă și tratabilă 
“Faptul că pneumonia, boală care poate fi prevenită, 

tratată și ușor diagnosticată rămâne cea mai mare cauză 
de deces pentru copiii mici din lume este sincer șocant. 
Am făcut pași mari în ultimii zece ani, cu milioane de 
copii din țările cele mai sărace din lume, care primesc 
acum vaccinul pneumococic de salvare a vieții”, a 
declarat Dr. Seth Berkley, director executiv al 
organizației Alianța Vaccinurilor (GAVI). “Mulțumesc în 
mare parte pentru sprijinul GAVI, iar acoperirea prețului 
vaccinului pneumococic în țările cu venituri mici este 
acum peste media globală, dar încă mai avem de lucru 
pentru a ne asigura că fiecare copil are acces la acest 
mijloc de supraviețuire”. Finanțarea disponibilă pentru 
combaterea pneumoniei este însă cu mult în urma altor 
boli: doar 3% din cheltuielile globale curente pentru 
cercetarea bolilor infecțioase sunt alocate pneumoniei, 
deși pneumonia este responsabilă pentru 15% din 
decesele la copii sub cinci ani! 

“Timp de decenii, principala cauză a decesului 
copiilor a fost neglijarea pneumoniei și efectelor sale, iar 
cei mai vulnerabili copii ai lumii au plătit prețul. Este 
timpul ca guvernele, agențiile ONU și agențiile 
multilaterale, întreprinderile și ONG-urile să-și unească 
forțele pentru a combate pneumonia și pentru a-i proteja 
pe acești copii “, a declarat Leith Greenslade, 
coordonatoare al ONG-ului  Every Breath Counts 
(“Fiecare Respirație Contează”). Într-un apel comun la 
acțiune, UNICEF și organizațiile partenere îndeamnă 
guvernele din țările cele mai afectate să dezvolte și să 
implementeze strategii de combatere a pneumoniei 
pentru a reduce decesele cauzate de pneumonia infantilă 
și pentru a îmbunătăți accesul la asistența medicală 
primară ca parte a unei strategii mai largi de acoperire a 
sănătății universale. În plus, țările bogate, donatorii 
internaționali și societățile din sectorul privat trebuie să 
sporească acoperirea imunizării prin reducerea costului 
vaccinurilor majore, reconstrucția stocurilor de 
vaccinuri și creșterea finanțării alocate cercetării și 
inovării pentru a comba te pneumonia. 

 

Schimbările climatice pun în pericol cca 1 
miliard de copii 

La jumătatea lunii august 2021, UNICEF a lansat 
prima analiză cuprinzătoare a riscurilor climatice din 
perspectiva minorilor, analiză care a constatat cum 
copiii din Guineea-Bissau, Ciad, Nigeria și Republica 
Centrafricană sunt cei mai susceptibili să își vadă 

sănătatea și educația amenințată29: studiul „Criza 
climatică este o criză a drepturilor copiilor” este prima 
analiză cuprinzătoare a acestor riscuri din perspectiva 
copiilor. Cuvântul înainte al raportului a fost scris de 
organizația Fridays for Future, reprezentată de activiștii 
de tineret Greta Thunberg (Suedia), Eric Njuguna 
(Kenya), Adriana Calderón (Mexic) și Farzana Faruk 
Jhumu (Bangladesh). 

UNICEF a evaluat situația din mai multe țări, luând 
în considerare ciclonii, valurile de căldură și accesul 
copiilor la serviciile esențiale. Potrivit agenției ONU, în 
jur de un miliard de copii (aproape jumătate din minorii 
din lume) trăiesc într-una dintre cele 33 de națiuni 
clasificate „cu un risc extrem de ridicat”. Acești copii sunt 
expuși la „o combinație fatală de șocuri climatice și de 
mediu, cu o vulnerabilitate mare din cauza lipsei 
serviciilor de apă și salubrizare, a îngrijirilor medicale și 
a accesului la educație”, se arată în raport. 

Directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore, a 
spus cu acest prilej că „pentru prima dată avem o 
imagine completă a modului în care copiii sunt 
vulnerabili la schimbările climatice”, iar drepturile 
copiilor sunt amenințate deoarece nu au acces la aer 
curat, apă curată, alimente, locuințe și educație, fără 
amai menționa riscul de a fi exploatați. 

Raportul UNICEF măsoară, de asemenea pentru 
prima dată, indicele riscurilor climatice pentru copii, 
care dezvăluie următoarele date: 

- 240 de milioane de copii sunt extrem de expuși la 
inundații de coastă; 

- 400 de milioane de oameni sunt extrem de expuși 
ciclonilor; 

- 600 de milioane de copii sunt extrem de expuși 
bolilor transmise de diferiți vectori; 

- 815 milioane de copii sunt extrem de expuși la 
poluarea cu plumb; 

- 820 de milioane de copii sunt foarte expuși 
valurilor de căldură; 

- 920 de milioane de copii sunt foarte expuși la lipsa 
apei; 

- 1 miliard de copii sunt extrem de expuși la niveluri 
ridicate de poluare a aerului. 

 
Raportul arată, de asemenea, că cele 33 de țări în 

care riscul pentru copii este mare produc de fapt doar 
9% din emisiile globale de CO2. Pe de altă parte, cele 10 
țări care emit cel mai mult dioxid de carbon sunt 
responsabile pentru 70% din emisiile globale - doar una 
dintre aceste țări, impactul schimbărilor climatice este 
foarte mare pentru copii. 

UNICEF mai reamintește în raportul menționat că, 
în comparație cu adulții, copiii sunt mai puțin predispuși 
să supraviețuiască fenomenelor meteorologice extreme 
și sunt mai sensibili la substanțele chimice toxice, la 
schimbările de temperatură și la boli. 

Ca atare, UNICEF solicită guvernelor și 
întreprinderilor să crească investițiile în adaptarea la 
schimbările climatice, să reducă emisiile de gaze cu efect 
de seră și să ofere copiilor educație climatică pentru a se 
putea adapta și pregăti pentru efectele schimbărilor 
climatice. 

                                                 
29 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/08/1102182, postat 

și vizitat pe 20 august 2021 

 

https://news.un.org/fr/story/2021/08/1102182
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Elleny PENDEFUNDA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

IIIssstttooorrriiiaaa   tttrrreeebbbuuuiiieee   tttrrrăăăiiitttăăă   îîînnn   
PPPRRREEEZZZEEENNNTTT

 

 

Pompei 

Lucruri interesante despre Pompei? 
 

1. Orașul Pompei  este mult mai mare decât oricine și-ar putea 

imagina. 

 

2. Sunt multe secrete despre Pompei  pe care nu le afli decât 

dacă mergi acolo. V-am scris destule detalii și secrete până 

acum, e timpul să vizitați și voi. 
 

3. Da, este mult de mers până la Craterul Vezuviu.  
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                             Bologna 
                            Lucruri interesante despre                             

                        Bologna? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.    Sanctuarul Madonei din San Luca (Sanctuarul lui San 

Luca) este construit pe o colină. Când 

ajungi acolo este liniște și chiar te 

poți bucura de priveliște cât de mult 

vrei. Cred ca numele de “sanctuar” se 

potrivește perfect. 

 

2.    “Atracția” principală este o lucrare 

care înfățișează Fecioara Maria în 

brațe cu Isus, pictată de Sfântul Luca. 

Bineînțeles, pictura este acoperită, 

pentru a fi păstrată în timp, lăsând la 

vedere doar cele două fețe.  
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Celestial Library 
Omagiu Poesiei Aromâne 

Ar avutâ armânii di vâr kiro trei poets: 
Unu earaca un „soare disicat", 

Unu eara „vigl'itoru di zboară", 
și unu eara „picuraru di idei"  

Toma Enache 
 

urere și bucurie, acestea sunt 
sentimentele mele care mă încearcă 
mereu privind destinele literare și nu 

numai, ci și identitare culturii și limbii române și 
dialectelor sale. Sunt fericit să fiu redactor șef al 
acestei minunate reviste de cultură – o punte între 
nații și culturi ale umanității.  

Lipsa școlilor în limba română duce deja la 
asimilarea românilor și respectiv a aromânilor din 
Ucraina, Serbia, Macedonia și Grecia, cum ar fi 
putut să se întâmple și în Basarabia. Politica 
statului român faţă de aromâni a fost din start 
falimentară. Programul coerent de finanţare a 
învăţământului românesc din Balcani din jurul 
anilor 1900 nu a fost dublat de o programă şcolară 
eficientă, care să promoveze dialectul aromân şi 
multiculturalismul, pentru o mai uşoară integrare 
a absolvenţilor în societatăţile statelor în care 
locuiau. Inconştient, statul român şi-a pregătit la 
şcolile româneşti din Balcani viitorii imigranţi în 
România. Singura soluţie pentru aromânii mai 
răsăriţi din punct de vedere intelectual a fost 
emigrarea în România, ceea ce a adus, este drept, 
plusvaloare culturii româneşti. Azi emigrarea a 
milioane de vorbitori de limbă și dialecte române 
este în plină desfășurare, dar în sens centrifug. Dar 
ce se va întâmpla cu următoarele generații ale 
celor patru-cinci milioane de români răspândiți pe 
toate continentele? Singurele refugii ale 
românismului sunt încă bisericile diverselor 
confesiuni ale creștinismului (ortodocși, catolici, 
protestenți etc.) și asociațiilor culturale printre 
care și ASRAM. 

Aromânii sunt fraţii românilor nord-dunăreni, 
care au aceeaşi mamă – limba latină. Aromânii şi 
românii, împreună cu megleno-românii, istro-
românii, vlahii din Serbia, Bosnia şi Croaţia 
medievale, vlahii din Polonia medievală şi din 
Boemia, formează acea civilizaţie de păstori, 
cunoscuţi sub numele de vlahi.  

Dramaturgul nostru național, Ion Luca 
Caragiale, era aromân. Cu mândrie purcedem în a 
înșirui nume și contribuții la civilizația umană, 
fără a respecta o ordine temporală ori alfabetică, 
ale personalităților care reprezintă latinitatea 

vlahă30. Așadar, amintim pe marele actor Toma 
Caragiu, Ion Caramitru (actor, regizor și director al 
Teatrului Național din București), George Vraca 
(poetul și actorul cu vocea inconfundabilă), 
actorul Nicu Constantin, scriitorul Dan C. 
Mihăilescu. Hristu Cândroveanu (critic literar, 
poet, prozator, traducător și publicist), Constantin 
Belimace (poet), Gellu Naum (poet, prozator, 
dramaturg, traducător și eseist), Sextil Pușcariu 
(filolog, lingvist, istoric literar, pedagog, cronicar 
muzical și teatral, publicist și academician), 
Constantin Gane (prozator și moralist), Victor 
Eftimiu (dramaturg, eseist, povestitor, scriitor și 
traducător), Sergiu Nicolaescu (marele regizor, 
scenarist și actor), Teohar Mihadaș (poet, 
prozator, eseist, educator), Camil Ressu (marele 
pictor), cea mai mare voce de operă a lumii, 
Virginia Zeani (soprană internațională și 
profesoară de canto), Stere Gulea (regizor și 
scenarist), Cristian-Valeriu Hadji-Culea (regizor de 
teatru și director al Tetrului Național din Iași), 
Gheorghe Simotta (arhitect), Lena Constante 
(artistă plastică, folcloristă), Toma Enache (poet, 
actor, regizor remarcabil de teatru și film, 
promotor al memoriei vii a aromânismului). 

 

 

                                                 
30 Dudesteanul, an XVII, nr. 3 (194) martie 2020, p8 

D 
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Din lumea spirituală a preoțimii putem 
menționa pe Sfântul Părinte Arsenie Papacioc și 
pe Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, mitropolit 
ortodox al Trasilvaniei, membru de onoare al 
Academiei Române și cu nedisimulată mândrie: 
Sfânta Tereza de Calcutta, născută Anjaze Gonxhe 
Bojaxhiu (Boiangiu) la Skopie (tată aromân și 
mamă albaneză).  

Din domeniul literaturii mai avem pe 
Constantin Noica (filosof, poet, eseist, publicist și 
scriitor), Gala Galaction (scriitor și traducător al 
Bibliei în limba română), Ion Heliade Rădulescu 
(considerat cea mai importantă personalitate din 
cultura română prepașoptistă), Anton Pann 
(profesor, compozitor, folclorist, literat 
și publicist), Dumitru Caracostea (critic, istoric 
literar și stilistician al literaturii române), Nicu 
Caranica (poet, om de cultură), Constantin 
Papanace (autor, istoric, publicist), Nicolae Catană 
(poet, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România), Liviu Pendefunda – poet, prozator, 
grafician, eseist, profesor universitar, medic, 
doctor honoris în literatură, membru a multiple 
academii din lume și vice-cancelar al World 
Academy of Letters).  

În vastul domeniu al științei avem numeroase 
personalități aromâne: Mina Minovici, Elie Carafoli 
(constructor de avioane, membru al Academiei 
Române, pionier al aeronauticii), Matilda Caragiu 
Marioțeanu (lingvist, poet, membră a Academiei 
Române), Tache Papahagi, Theodor Capidan, 
Neagu Djuvara (diplomat și istoric), Ioan Petru 
Culianu (istoric al religiilor, scriitor și eseist 
român), Marcu Beza (scriitor și diplomat român), 
George Murnu (istoric, traducător al lui Homer în 
limba română), Nicolae-Șerban Tanașoca, Apostol 
Mărgărit (diplomat și profesor), Nida Boga 
(scriitor și istoric), Victor Papacostea (istoric, 
fruntaș PNL și fost subsecretar de stat la 
Ministerul Educației Naționale), Dan Drosu Șaguna 
(jurist, fost președinte al Curții de Conturi a 
României), Șerban Papacostea (istoric, membru 
titular al Academiei Române), Dionisie Pippidi 
(arheolog, epigrafist și istoric, membru titular al 
Academiei Române), Vintilă Horia (diplomat, 
eseist, filosof, jurnalist, pedagog, poet și 
romancier), Ovidiu Papadima (eseist, istoric 
literar, cronicar literar și folclorist), Cezar 
Papacostea (scriitor și traducător, membru 
corespondent al Academiei Române), Nicolae 
Batzaria (prozator și publicist, senator în 
parlamentul otoman), Dimitrie Gerota (medic, 
radiolog și urolog, membru corespondent al 
Academiei Române), Remus Niculescu (istoric de 
artă) etc. În domeniul comerțului îi avem pe Iorgu 
Steriu (comerciant), Nicolae Malaxa (industriaș), 
Stere Farmache (economist, fost director al Bursei 
de Valori București), Evanghelie Zappa. În politică 
putem începe cu Eugeniu Carada, Eftimie Murgu 

(jurist, profesor de filozofie, om politic), Octavian 
Goga (poet, prim-ministru al României), Emanuil 
Gojdu (avocat de succes și patriot ardelean), 
Constantin Papanace (istoric și om politic 
legionar), Mircea Ciumara (fost ministru de 
Finanțe, deputat PNȚCD), Barbu Bellu (fost 
ministru al culturii și justiției), Ioan Ianolide 
(scriitor, membru al Frățiilor de Cruce), Paul Craja 
(medic, membru al Partidului „Totul pentru țară”), 
Gheorghe Alexianu (doctor în drept, conferențiar 
universitar, fost guvernator al Transnistriei), 
Constantin Maimuca (jurist, director adjunct al 
Siguranței în perioada Statului Național-Legionar), 
Alexandru Ghica (jurist, om politic legionar, 
directorul general al Siguranței Statului și 
Polițiilor), Constantin Stere (om politic, jurist, 
savant și scriitor, fost președinte al Sfatului Țării), 
Pantelimon Halipa (publicist și fost președinte al 
Sfatului Țării), neuitând nici de Ioannis Kolettis 
(aromân, fost prim-ministru al Greciei; m. 1847).   

 În sport putem menționa pe Gică Hagi 
(fotbalist), Cristian Gațu (handbalist), Simona 
Halep (jucătoare de tenis), Simona Amânar 
(gimnastă), Elizabeta Samara (campioană 
europeană la tenis de masă), Cristian Gaţu 
(handbalist), Ianis Zicu (fotbalist), Hristu Chiacu și 
Aurel Șunda (fotbaliști) și mulți alții.  

În afara acestora, cunoscuți în România, mai 
avem aromâni celebri din afara României, precum: 
Pittu Guli (erou, luptător cu arma în mână pentru 
drepturile aromânilor și macedonenilor), Herbert 
von Karajan (dirijor și muzician austriac), 
Odysseas Elytis (Laureat al Premiului Nobel 
pentru Literatură), Giorgos Seferis (Laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură), Sotirios 
Bulgari (fondatorul casei de bijuterii italiene cu 
același nume), George Averof (om de afaceri și 
filantrop), Ioan Coletti (istoric din Seracu, Epir și 
ambasador la Paris), Gheorghe Sina (politician, om 
de afaceri din Austria), Zaharia Pană (poet, scriitor 
și publicist), Frații Milton și Ianachi Manakia 
(ilustratori pe film și fotografie a vieții aromânilor 
de la începutul secolului XX31). 

Să ne ajute Dumnezeu să păstrăm vie flacăra 
entității și limbii în și înafara frontierelor 
României (din păcate chiar mai vie decât acasă, 
unde până și Eminescu este considerat perimat!) ! 
Nu pot uita poemul scris acum un secol de 
Constantin Belimace, pe care îl reproducem în 
acest florilegiu liric. Poemul rămâne un îndemn 
solemn pe care noi, redacția și colaboratorii 
revistei, îl vom urma mereu, indiferent  de 
vicistitudinile molimei care ne bântuie trupurile, 
precum un act de credință al sufletelor noastre 
față de spiritul limbii strămoșești. 

 
Acad. Liviu Pendefunda, H.D.Litt 

                                                 
31 din ale căror secvențe de fim am preluat ilustrațiile noastre 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Folclorist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Publicist
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Constantin BELIMACE 
1848, Muloviște, Imperiul Otoman –  
1934, Bitola, Regatul Iugoslaviei 

 
 
Dimândarea  
pãrinteascã 
 
 

Părinteasca dimândare 
Nă sprigiură cu foc mare, 
Fraț di mumă şi di-un tată, 
Noi, Armâni di eta toată. 
  
Di sum plocili di murminţî 
Strigă-a noşţî buni părinţî: 
“Blăstem mari s-aibă-n casă 
Cari di limba-a lui si-alasă. 
  
Care-şi lasă limba lui 
S-lu-ardă pira focului, 
Si s-dirină viu pri loc, 
Si-lli si frigă limba-n foc. 
  
El în vatra-lli părintească 
Fumeallia s-nu-şi hărisească; 
Di fumelli curuni s-nu başe, 
Nat în leagăn si nu-nfaşe. 
  
Care fudze de-a lui mumă 
Şi di părinteasca-l’i numă, 
Fugă-lli doara Domnului 
Şi dulţeamea somnului! 

 
 

 
 
 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1848
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mulovi%C8%99te
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Otoman
https://ro.wikipedia.org/wiki/1934
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bitola
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Iugoslaviei
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George MURNU 
1 January 1868, Veria, Salonica Vilayet,  
Imperiul Otoman, acum în Grecia–  
17 November 1957, București 
 

 

 

Tra Armãnami  
 

S'nj armãneari, nã minutã 
Mashi unã chicutã di banã 
U dau ti tini soia'nj vrutã 
 
Cum boatsea'nj nu'i unã cãmbanã 
Ca picurar tsi turma'nganã 
S'nj'u avdã armãnamea tutã 
 
S'veadã chiametea di pãgãnã 
Tsi tutu ntsearcã'i, lamnj mutã 
S'nsarã ea di'iu sta dzãcutã 
 
Dit somnu alipida ta's lanã 
Tsa's facã bluchi,shi'tsa s'agiutã 
 
O, Doamne, barem tini njluianã 
Nu'alasã soia mea chirdutã 
Fã'nj boatsea s'hibã nã cãmbanã 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Veria
https://en.wikipedia.org/wiki/Salonica_Vilayet
https://en.wikipedia.org/wiki/Bucharest
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/minut-/23009
http://giony.ro/dictionar-p/mashi/22552
http://giony.ro/dictionar-p/un-/20219
http://giony.ro/dictionar-p/chicut-/23796
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/ban-/33
http://giony.ro/dictionar-p/u/23948
http://giony.ro/dictionar-p/dau/6343
http://giony.ro/dictionar-p/ti/19075
http://giony.ro/dictionar-p/tini/19174
http://giony.ro/dictionar-p/vrut-/14
http://giony.ro/dictionar-p/cum/5804
http://giony.ro/dictionar-p/un-/20219
http://giony.ro/dictionar-p/c-mban-/4269
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/picurar/45
http://giony.ro/dictionar-p/tsi/19679
http://giony.ro/dictionar-p/tut-/23782
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/tsi/19679
http://giony.ro/dictionar-p/tutu/20039
http://giony.ro/dictionar-p/ea/7303
http://giony.ro/dictionar-p/sta/17930
http://giony.ro/dictionar-p/dz-cut-/7211
http://giony.ro/dictionar-p/somnu/17707
http://giony.ro/dictionar-p/lan-/10928
http://giony.ro/dictionar-p/fac-/7447
http://giony.ro/dictionar-p/tini/19174
http://giony.ro/dictionar-p/mea/22804
http://giony.ro/dictionar-p/boatsea/23858
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/c-mban-/4269
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Marcu BEZA 
 30 iunie 1882 , Kleisoùra,  
Macedonia de Vest, Grecia – 
 6 mai 1949 , București 
 
 
 
 
 
 

Luarã valea, 
valea oili  
 
 

Luarã valea, valea oili 
Pitu mardzinã di'alunj 
Iu dutsã turma picurare 
Shi'iu dipunj 
 
Iu s'mi duc, lãi fãrtate 
Cã nu shtii tsi'i la cãsheri 
Vimtul suflã 
Shi'nu s'avd cãntitsi di fluieri 
 
Shi cã fudzim, iarna'i greauã 
Di n'alasã ahãntsã anj 
Fãrã noatinj, fãrã njali 
Shi'gulishanj 
 
Iara searã, pitu neguri 
Dipuneau cupii di oi 
Shi'tsi jilosu plãndzea pãdurea 
Dinãpoi 
 
Oara bunã cara, du'ti 
A lãi oarfãnu picuraru 
Shi'dumnidzã s'li aducã tuti 
Tuti ambaru 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vruta cătâ 
picurar 
 
 

Tsi negurâ!Tsi vimturi!... 
Jilos cupiilji bat. 
Agiumsi toamnă greauă, 
Lăi picurar mârat! 
 
Shi-nji fudz tini diparti, 
Nu-nji avdzâ plămtul grai, 
Căndu căsheara goală 
S-dirină pisti plai. 
 
Ah, singurâ a mea vreari, 
Lăi minduiri-nji spun 
Că, poati, vârnâoară 
Nu va s-bânăm deadun. 
 
Va-s-creascâ lundzâ skinji 
Pri calea di la oi, 
Sh-că tini nu va s-yinji, 
Giuneale, nu va s-yinji! 

 

 

http://giony.ro/dictionar-p/oili/23962
http://giony.ro/dictionar-p/pitu/14728
http://giony.ro/dictionar-p/mardzin-/76
http://giony.ro/dictionar-p/iu/10273
http://giony.ro/dictionar-p/turma/19996
http://giony.ro/dictionar-p/iu/10273
http://giony.ro/dictionar-p/l-i/51
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/c-sheri/4738
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/shi/16969
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/greau-/23803
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/f-r-/7546
http://giony.ro/dictionar-p/f-r-/7546
http://giony.ro/dictionar-p/iara/9750
http://giony.ro/dictionar-p/pitu/14728
http://giony.ro/dictionar-p/cupii/5917
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/jilosu/10355
http://giony.ro/dictionar-p/din-poi/6641
http://giony.ro/dictionar-p/oara/23787
http://giony.ro/dictionar-p/bun-/23953
http://giony.ro/dictionar-p/l-i/51
http://giony.ro/dictionar-p/oarf-nu/13441
http://giony.ro/dictionar-p/picuraru/14364
http://giony.ro/dictionar-p/aduc-/641
http://giony.ro/dictionar-p/tuti/23919
http://giony.ro/dictionar-p/tuti/23919
http://giony.ro/dictionar-p/tsi/19679
http://giony.ro/dictionar-p/toamn-/19267
http://giony.ro/dictionar-p/l-i/51
http://giony.ro/dictionar-p/picurar/45
http://giony.ro/dictionar-p/tini/19174
http://giony.ro/dictionar-p/c-ndu/4335
http://giony.ro/dictionar-p/goal-/8812
http://giony.ro/dictionar-p/pisti/14641
http://giony.ro/dictionar-p/mea/22804
http://giony.ro/dictionar-p/l-i/51
http://giony.ro/dictionar-p/v-rn-oar-/20693
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/pri/15146
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/tini/19174
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
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Ioan CUTOVA 
13 iulie 1919, Veria, Grecia –  
17 mai 1992, Bistrița-Năsăud 
 

      Chirò ascîlnat 
 

Him, cu sticlu aestu un cîntic. 
Añil’i îñi yin 
niuraţ pînă sum cioari, 
arucutiţ ca un soari 
aroşu tu ascăpitat, tu munţ! 
 
Pri ñil’i di punţ – 
Una Ver mutreaşti 
înyisarea s-treacă ma înclo 
alăghită di isihi moaşti, 
ayuñisită di mînă di gl’eaţă, 
arădzătinil’ei dit oasi s- ñi veadă 
aestu mistiryiu ţi-l cher, 
ş-prisupră coaja ţi u acaţă 
chirolu ascîlnat 
şi singurătatea ocl’iului alăsat 
tra s-cadă. 

 

   Carti 
 

Nu vrea scriarimu necâ tora aestâ carti, 
Ma cucoţľi cântarâ di trei ori tu noapti! 
Prindea si zghilescu: “Dumnidzale! 
Dumnidzale! Di cari mi alipidai?” 
Ş-himu ma auşu dicâtu tini, muma-ńi, 
Dicâtu aşi cumu mi ştii, 
Apus niheamâ di pâltări, 
Ş-aplicatu pristi ntribărili a lumiľei, 
Nu ştiu ne asândzâ: 
Trâţe mi pitricuşi tu luńinâ? 
Maş ta s-imnu pri tu lucruri? 
Tra s-lâ facu driptati-aspunânda 
Cari-i ma di-averu şi cari-i ma muşatu? 
Mşna ńi-astâmuseaşti:îi puţânu? 
grailu s-astindzi:îi putânu? 
Câţe mi pitricuşi tu luńinâ, muma-ńi? 
Câţe mi pitricuşi? 
Truplu a meu cadi la coarli a tali 
Greu, cu unu puľiu, mortu …  
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Nicolae CARATANA 
23 ianuarie 1914 – Harapana  - 19 octombrie 1992,  Constanta 
 
 

Blisteami tri atselj  
tsi sh-alasa limbã 
 

Nu vã ardi tu hicati 
grailu-a nostru, grai areati? 
Nu vã fridzi, nu vã frãndzi, 
nu vã deapirã tu mats 
limba-a noastrã tsi vã plãndzi, 
limba tsi nu u zburats? 
 
Nu vã mursicã tu heari 
cãnd nu u zburats shi cheari? 
Ntr-oclji nu sãmtsãts nã peanã 
cãnd zburats pi limbã xeanã? 
 
Tini ti credz mintimen 
cã aleapidz grailu-a tãu? 
Viernj s-tsã facã grailu xen, 
chisã s-tsã da Dumnidzãu! 
Tini soari sh-mini lunã 
Tini soari sh-mini lunã, 
hai s-nã grim doilji nã numã, 
unã numã di hrisafi 
s-aiba hãri tu isnafi. 
 
Palma-a ta nu easti palmã, 
easti bucatã di malmã; 
boatsea-a amea nu easti boatsi, 
i-un izvur cu apã-aratsi; 
fruntea-a ta nu easti frunti, 
easti nã floari di munti. 
 
Cu shãgunea cljini-cljini 
tsi mushat tsã sta shi ghini! 
Cu ciuparea n cap, ciudii, 
canda esti nã Stãmãrii, 
canda esti un anghil bun. 
 
Vinu s-nã bãnãm deadun! 
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Fãrshãrotslji 
 
 
Muntsã pisti muntsã s-analtsã. 
Sum vinturi shi livã muntsãlj sunt 
psaltsã. 
Muntsãlj a noshtri zghilescu, 
muntsãlj a noshtri fac polim, 
cã eta-atsea veaclji dit Muntili Elim 
prindea s-aibã loc pi un munti-
armãnescu. 
 
Pishtireali shi chetri, nã cheatrã ti-adar, 
shi-ts pari cã eshti Dumnidzãu-picurar. 
Cãndu greaua furtunã ãlj frandzi tu boie, 
canda aurlã shi cad tu surpat, 
cã nu pi Muntili Ararat, 
ma pri nãsh prindea sã s-alinã cãravea al 
Noe. 
 
Cãndu dzadi s-
aprindu, di fuldzir, pi plai, 
zbor di blisteami pitrec tu nior, 
cã d-iu sã zburascã pi nã ciumã di-a lor, 
Dumnidzãu zburã pi Muntsãlj Sinai. 
 
Pi muntsãlj aeshti, munts di fãrmac, 
munts di dureari, munts-rugãciuni, 
cãlivili, turmã-agãrshitã di-un trac* 
 
s-atrapsirã-analtu ca tu surghiuni. 
 
Ma luna cãnd easi sh-lj-aundzi cu-asimi, 

canda chirurã ãn tser tu-anãltsimi, 
canda alinã, canda dipunã 
tu itsi firidã na trãmbã di lunã. 
 
Itsi firidã, spindzuratã di grendã 
adutsi cu nãsã unã ligendã, 
aoatsi la stãnjuri, tor dupa tor, 
iu baladi s-amintã, s-amintã shi mor. 
 
Cãndu toamna niorlji, sazmi pi dzeani, 
shi iarba acatsã mãrdzeali sh-rudzinã, 
dzadili, anghilj cãdzuts fãrã peani, 
anghilj tsi birã canjinã, 
picurari tu tãmbãri, muljeri tu cãndushi, 
canda tu suflit lã trec cu lãhtari 
piturniclji, vulturi, lãndãrushi, 
di fudzi tu-arniu ãntreaga falcari. 
 
Cãlivili, vedz-li, surati cu noaptea, 
cãrvanea, diparti, imnãndalui greu, 
canda strãbati dzua a shaptea, 
dzua di biblii al Dumnidzãu. 
 
Fãlcãrili-aesti cu calj shi cu tendi, 
ashi cum dipunã anarga pri cali, 
canda vin dit chirute ligendi, 
chiruti religii shi religii nali. 
Primuveara apoi va s-discalicã iar 
pi muntili-analt cu pãrmit-picurar, 
pãrmit cari furlj ãlj vatãmã botsli. 
 
Shi mor shi si ngroapã tu el fãrshãrotslji. 
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Nushi TULLIU 
23 apr. 1872, Avdella,Imperiul 
Otoman–8 aprilie 1941, 
București 
  

Noapti di 
veară 
 

Jilos tu munti bati 
Cavalu di cu seară, 
Jilos la stani plăndzi 
Sh-un căntic di fluiară. 
 
I noapti...njiadză-noapti... 
Fântănjili dorm tăcuti, 
Mashi kipurili asună 
Pri tu pădurili muti. 
 
Diparti treatsi luna 
Sirină shi musheată, 
Tuts muntsălji scântiljiadză 
Sum munda-a ei curată. 
 
Di oară-oară cănji 
Alatră căte nă-oară, 
Si-astimsirâ lunjinjili 
Shi doarmi dunjeaua-n hoară. 
 
Mashi suflitu-nji nu doarmi 
Tu noptsili di veară, 
Ma, lăcrimos ascultă 
Cum plăndzi nă fluiară... 

 

 

 
 
 

 
 
Costa GULI  
1916-1985. 

 

Nimintimenă 
inimă 
 
Tsi inimă nimintimenă am! 
Nu va s-akicâsească nica glara, 
Că tora cându mini dipun scara 
Nu-i ca atumtsea cându u-alinam. 
 
Di câti ori nu u-acâtsai, di cara 
Tricurâ anilji, cum s-hârsea, sh-u-avdzam 
Cum bati ayonea cându diznjirdam 
Cu oclji vârnâ mushuteatsâ iara. 
 
Ea nu mutreashti câ la tâmpli-am neauă 
Sh-pirifan câ nu imnu ca tu njeată, 
Ma va aleapta-a vreariljei mâiauă 
 
Cu proaspita-lji anjiurizmă s-mi mbeată. 
Nimintimenă inimă tsi eshti, 
Câ tse nu ai nâieti s-ausheshti? 
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http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/neau-/12194
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/imnu/9906
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/ma/22090
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/m-iau-/22187
http://giony.ro/dictionar-p/inim-/10035
http://giony.ro/dictionar-p/tsi/19679
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/ai/968
http://giony.ro/dictionar-p/n-ieti/11678
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Hristu CÂNDROVEANU 
5 februarie 1928 –  
9 decembrie 2013, București 
 
Evluyisire 
 
 

Ş-astândzâ, 
ş-mâni – 
ca aèri, 
ca totna – 
creftu ş-nifânâtit va s-intru, 
ş-sirin ca Luna 
în fârâ di sinur 
grâdińili di meri! 
Aroşlu şi albul a 
poamilor lor – 
diadun va mi-acľeamâ, 
ş-diznou 
va lâ escu 
culegâtor! 
Mearili, 
cu lâcrińi di-aroauâ pri eali – 
va li azmulg 
drept di pi dedz, 
ş-apoia 
va-ńi li analţ 
steali, 
pri terlu din mini! 
Ş-va-ńi mi hrânescu – 
cu seati, 
s-mi satur cu poamili toati – 
cu fapta, 
cu mintea, 
pri-aradhâ – 
creftili, 
coaptili, 
pân’ amânat, 
în marea mea 
noapti… 
Vluyie – 
a voauâ, 

cari li siminat trâ noi 
ş-li featiţ s-acreascâ 
tru aloatlu a loclui di-aoa, 
trâ haraua a noastrâ lumeascâ! 

 
Diasporâ 
 

 
Diasporâ şcretâ armânâ – 
Tut loclu, nâ lume acaţ, 
Maşi etili vahi va ş-u spunâ 
Câti li vedz, ş-ma li tradz! 
Cu suflitlu ranâ-aranâ, 
Sorľi a tâi nu luţesc… 
Tirańea a ta transilvanâ – 
Maşi transilvańi u-aduchescu! 
Ţ-grescu di tru Isturìe, 
Boţi di păpâńi stri Sârunâ… 
Fara-nâ vrutâ nu-anyie? 
Isnafea-nâ iar nu-a si-adunâ?… 
Pindul, Tomor, Peristere… 
Toarili a noastri nâ grescu, 
Ş-nâ ngreacâ pri sufliti, ere! 
Ş-armâńiľi arâescu, arâescu… 

 
 

 

http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/totna/19331
http://giony.ro/dictionar-p/creftu/5558
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/luna/11553
http://giony.ro/dictionar-p/-n/9926
http://giony.ro/dictionar-p/f-r-/7546
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/escu/7396
http://giony.ro/dictionar-p/pri/15146
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/pi/14324
http://giony.ro/dictionar-p/pri/15146
http://giony.ro/dictionar-p/terlu/18977
http://giony.ro/dictionar-p/din/6623
http://giony.ro/dictionar-p/hr-nescu/9600
http://giony.ro/dictionar-p/-n/9926
http://giony.ro/dictionar-p/mea/22804
http://giony.ro/dictionar-p/cari/4580
http://giony.ro/dictionar-p/tr-/19340
http://giony.ro/dictionar-p/noi/13003
http://giony.ro/dictionar-p/tru/19529
http://giony.ro/dictionar-p/tr-/19340
http://giony.ro/dictionar-p/haraua/116
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/vahi/20600
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/c-ti/4843
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/ta/18631
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/tru/19529
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/stri/18218
http://giony.ro/dictionar-p/vrut-/14
http://giony.ro/dictionar-p/iar/9748
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/pri/15146
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George CEARA  
18 octombrie 1881 - 1 aprilie 1939 

 
 

Ni pitricu muşeata-ni dor 
 

 
Ni pitricu muşeata-ni dor 
Lilice dit hoara lor 
Si-tu lilice carte-avea 
Si tu carte ni scria, 
Îni scria jilos şi-amar 
“Gione picurar! 
O, lai gione di tu munte, 
Cu luţeafirle tu frune, 
Gione picurar! 
 
O, lai gione picurar, 
Di când niarsişi cale-ambar- 
S-lândzidzâră laile oi, 
Că nu-i vârnu dinăpoi; 
Putridzî şi-a meu cutar 
Gione picurar! 
Putridzî fadzl’i fântânile, 
S-deapiră, s-dirină chinil’i 
Gione picurar! 
 

O lai gione picurar 
Di când niarsişi cale-ambar- 
S-lândzidzâră nialile, 
Nialile ca stelile, 
Că nu pot tra s-le-angan iar, 
Gione picurar! 
Şi va s-cheară laile niale! 
Nila nu-ai, gione, di eale, 
Gione picurar? 
 
O, lai gione, gionle-a meu, 
Si-ni te-agiungă dorlu greu, 
Dorlu greu di vâcil’i-a tăi, 
Şi di doil’i-ni ocl’i lăi 
Şi s-te-aducă cama tr-oar’ 
Gione picurar ! 
Vinu, gione vinu, frate, 
Nu-i pâcat di-a meale niate, 
Gione picurar? 

 

  

http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/hoara/12
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/-ni/10033
http://giony.ro/dictionar-p/lai/51
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
http://giony.ro/dictionar-p/lai/51
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/cutar/47
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
http://giony.ro/dictionar-p/lai/51
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
http://giony.ro/dictionar-p/picurar/45
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/tra/19340
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
http://giony.ro/dictionar-p/lai/51
http://giony.ro/dictionar-p/dorlu/23857
http://giony.ro/dictionar-p/dorlu/23857
http://giony.ro/dictionar-p/greu/8905
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/l-i/51
http://giony.ro/dictionar-p/cama/4255
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
http://giony.ro/dictionar-p/picurar/45
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
http://giony.ro/dictionar-p/gione/349
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Toma CARAGIU 
21 august 1925, Argos 
Orestiko sau Hrupisti,Grecia 
– 4 martie 1977, București 
 
 

Nu s’acatsã 
armãnlu 
 

Unu armãnu ca din Clisurã, 
Costa, Petru nu shtiu sh’mini 
Tsi’ari s’facã sh’cum s’cljeamã 
Nunlu shtii cama ghini 
 
Cã di’analtu nu s’mai fatsi 
Nu’ari sotsã tu horli toati 
Di’l mutreshtsã tsã cadi fesea 
Dzãgãditu sh’giumitati 
 
Vrea s’ducã shi’elu tu xeani 
Ma de hoara sh’nu s’veadã 
Dzãtsi: “Nu ts’dãm tishkire” 
Tutu aclotsi va s’lã sheadã 
 
Tsi s’adarã fucãrãlu 
Va l’anveatsã tora halea 
Lea nã altã, lea nã xeanã 
Sh’fudzi omlu, treatsi calea 
 
Imnã tradzi, multi locuri 
Ia cã agiumsi prin Nemtsia 
“Stai nu intrã!” greashti unlu 
Tishkirea s’vedu atsia 
 
U ia omlu s’u mutreascã 
S’veadã nuntru itsi scrii 
S’uidisheashti bati caplu 
Nu poa s’tsãnã di’a purii 
 
Ore armãne, tishkirea 
Vedu ca xeanã sh’anjurdzeashti 
Cum hii tini sh’tsi ari nuntru 
Di pi iuva nu’s uidiseashti 
 
A mea iasti, tsi’ari s’facã 
Na s’cripari’mi pãnã mãni 

 
 

Shi s’mi tai di Stã Mãria 
A mea iasti, a mea’i pripãne 
 
CAMA SHCURTI, nu ti giurã 
Haidi alasã Stã Mãria 
Yinu s’vedzã bre creshtine 
Vedzã’tsã singuru tsi’ari tsia 
 
Ia pi arada, cum shi spuni 
Cã tsi fatsã, cã tsi gurã 
Cum ii narea, cum ii grunjlu 
Spuni cã e din Clisurã 
 
Sh’dzãtsi: “iasti shcurtu omlu” 
iasti shcurtu avdzã ghini 
Atselu ti cari scrii, 
Nu’i analtu nu’i ca tini 
 
Cã de frate voi nã scarã 
Ca s’puteari’mi ca s’ti agiungu 
Tsi mi giuru cã pãnã adzã 
Nu’am vidzuta sh’ahãtu lungu 
 
Ma ti aestã lãi ore armãne 
Mi tsãnushi ahãntã oarã 
Sh'tutu inj dzãtsã cã easti xeanã 
Ia s’ts’aspunu ndauã zboarã 
 
Iasti schurtu, scrii nãsa 
Nu’i minciunã spuni ghini 
Cã la noi tu hoara noastrã 
Cama shcurtu escu mini 
 
Ashi’i apa din Clisurã 
Multu analtsã crescu tutsã 
Ni tsi s’aflã la noi oameni 
Cari s’nu aibã patru cotsã!! 

http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/unu/20286
http://giony.ro/dictionar-p/arm-nu/2338
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/din/6623
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/shtiu/17124
http://giony.ro/dictionar-p/cama/4255
http://giony.ro/dictionar-p/ghini/8507
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/ts-/23945
http://giony.ro/dictionar-p/dz-g-ditu/7223
http://giony.ro/dictionar-p/vrea/21178
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/ma/22090
http://giony.ro/dictionar-p/de/6363
http://giony.ro/dictionar-p/hoara/12
http://giony.ro/dictionar-p/tutu/20039
http://giony.ro/dictionar-p/aclotsi/461
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/tsi/19679
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/tora/48
http://giony.ro/dictionar-p/lea/11083
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/lea/11083
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/xean-/21287
http://giony.ro/dictionar-p/treatsi/23812
http://giony.ro/dictionar-p/ia/9726
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/prin/15227
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/u/23948
http://giony.ro/dictionar-p/ia/9726
http://giony.ro/dictionar-p/nuntru/13274
http://giony.ro/dictionar-p/itsi/10267
http://giony.ro/dictionar-p/caplu/23877
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/purii/15654
http://giony.ro/dictionar-p/ore/13512
http://giony.ro/dictionar-p/vedu/20817
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/xean-/21287
http://giony.ro/dictionar-p/cum/5804
http://giony.ro/dictionar-p/hii/23773
http://giony.ro/dictionar-p/tini/19174
http://giony.ro/dictionar-p/ari/2288
http://giony.ro/dictionar-p/nuntru/13274
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/pi/14324
http://giony.ro/dictionar-p/iuva/10294
http://giony.ro/dictionar-p/mea/22804
http://giony.ro/dictionar-p/na/11628
http://giony.ro/dictionar-p/p-n-/13681
http://giony.ro/dictionar-p/m-ni/22346
http://giony.ro/dictionar-p/shi/16969
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/st-/17930
http://giony.ro/dictionar-p/mea/22804
http://giony.ro/dictionar-p/cama/4255
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/ti/19075
http://giony.ro/dictionar-p/haidi/23779
http://giony.ro/dictionar-p/st-/17930
http://giony.ro/dictionar-p/yinu/7
http://giony.ro/dictionar-p/singuru/17449
http://giony.ro/dictionar-p/ia/9726
http://giony.ro/dictionar-p/pi/14324
http://giony.ro/dictionar-p/cum/5804
http://giony.ro/dictionar-p/shi/16969
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/tsi/19679
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/tsi/19679
http://giony.ro/dictionar-p/gur-/9053
http://giony.ro/dictionar-p/cum/5804
http://giony.ro/dictionar-p/cum/5804
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/e/7299
http://giony.ro/dictionar-p/din/6623
http://giony.ro/dictionar-p/shcurtu/16945
http://giony.ro/dictionar-p/iasti/23791
http://giony.ro/dictionar-p/shcurtu/16945
http://giony.ro/dictionar-p/ghini/8507
http://giony.ro/dictionar-p/atselu/2886
http://giony.ro/dictionar-p/ti/19075
http://giony.ro/dictionar-p/cari/4580
http://giony.ro/dictionar-p/analtu/1437
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/tini/19174
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/de/6363
http://giony.ro/dictionar-p/voi/21129
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/scar-/16400
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/agiungu/862
http://giony.ro/dictionar-p/tsi/19679
http://giony.ro/dictionar-p/giuru/8751
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/p-n-/13681
http://giony.ro/dictionar-p/adz-/684
http://giony.ro/dictionar-p/vidzuta/254
http://giony.ro/dictionar-p/lungu/11567
http://giony.ro/dictionar-p/ma/22090
http://giony.ro/dictionar-p/ti/19075
http://giony.ro/dictionar-p/aest-/23925
http://giony.ro/dictionar-p/l-i/51
http://giony.ro/dictionar-p/ore/13512
http://giony.ro/dictionar-p/oar-/23787
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/easti/23884
http://giony.ro/dictionar-p/xean-/21287
http://giony.ro/dictionar-p/ia/9726
http://giony.ro/dictionar-p/zboar-/23955
http://giony.ro/dictionar-p/iasti/23791
http://giony.ro/dictionar-p/n-sa/11779
http://giony.ro/dictionar-p/minciun-/22906
http://giony.ro/dictionar-p/ghini/8507
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/noi/13003
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/hoara/12
http://giony.ro/dictionar-p/cama/4255
http://giony.ro/dictionar-p/shcurtu/16945
http://giony.ro/dictionar-p/escu/7396
http://giony.ro/dictionar-p/mini/22966
http://giony.ro/dictionar-p/apa/1804
http://giony.ro/dictionar-p/din/6623
http://giony.ro/dictionar-p/multu/23467
http://giony.ro/dictionar-p/crescu/5568
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/tsi/19679
http://giony.ro/dictionar-p/noi/13003
http://giony.ro/dictionar-p/cari/4580
http://giony.ro/dictionar-p/patru/14178
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Kira IORGOVEANU-MANTU  
22 septembrie 1948, Bașchioi, Dobrogea 
 

 

Paplu 
 
Elu ştia tuti căľiurli tu munti ş-tu suflitu. 
Elu azbura tuti limbili-a Balcańiloru… 
Elu acâchisea boaţea di chipuri ş-di caľi… 
 
Elu nu-avea chiro s-mutreascâ ţerlu: 
Soarli-lu-avea-ancârfâsitâ 
Tu intrata a cutarlui… 
Luna eara tenda sumu cari durńia 
Ş-cathi ńealâ şi-eara unâ steauâ. 
 
Elu nu-avea chiro la bisearicâ s-ducâ 
Şi s-ancľina la cruţea ditu framtea-ali 
maie… 
Elu nu-avea chiro s-minduiascâ 
Câ bana treaţi ayońia, multu-ayońia … 
Şi câ nu-ľi pitricu canâoarâ ali maie 
Bârţati di zboarâ di vreari, 
Şi câ ńeľiľi-ľi hârsi cama multu 
Di taifa-ľi-ţi u videa maşi tu somnu! 
 
Elu nu-avu chiro s-minduiascâ la moarti 
… 
Ş-cându s-andâmâsirâ 
Elu s-teasi tu câmpu, cu ocľi-ndzeanâ, 
Şi-atumţea vidzu ţerlu, cu luna, cu steali … 
Şi, cu-aestâ muşuteaţâ-ntru-ocľi, 
S-dusi, isihu, câtâ Amirâriľia Niştiutâ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yisu cu 
Alexandru 

 
Armatili-alu Alexandru 
Îńi cutreairâ minduierili… 
Batu vimturi fuviroasi şi-ańiľi 
Ca seamchili-a gârnului azboairâ… 
,,Machidunia!” ,,Machidunia!” Cari 
aurlâ 
Noapti di noapti tu yisili-a meali? 
Dişcľidu poarţili-a ocľiloru 
Ş-tu-Antunearicu ţi mi-
anvârligheadzâ 
Vedu prosuplu-a lui ţi-alagâ: 
Elu, Marili, Machiduneanlu, 
Singurlu-a meu vrutu di daimâ, 
Ţi va-lu hârneamu cathi dzuâ 
Cu suflitlu-a meu, 
Şi va-ľi lamu cathi dzuâ cicioarili 
A calui a lui, pi cari 
Ma multu ca pi mini va-lu hârsea! 
Ma elu di multu easti alargu 
Ş-câmeaşea lui di multu-i 
putridzâtâ! 
Voiu s-mi facu-nveastâ dealihea 
Ş-mi-nvescu cu Machidunia 
Cameaşea-a mea albâ şi-ascurâ 
Ş-imnu s-lu-andâmusescu pri elu 
Machiduneanlu-anyiatu!

 

http://giony.ro/dictionar-p/elu/7351
http://giony.ro/dictionar-p/tuti/23919
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/munti/23511
http://giony.ro/dictionar-p/elu/7351
http://giony.ro/dictionar-p/azbura/24104
http://giony.ro/dictionar-p/tuti/23919
http://giony.ro/dictionar-p/elu/7351
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/elu/7351
http://giony.ro/dictionar-p/chiro/111
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/intrata/10085
http://giony.ro/dictionar-p/luna/11553
http://giony.ro/dictionar-p/tenda/18965
http://giony.ro/dictionar-p/sumu/18486
http://giony.ro/dictionar-p/cari/4580
http://giony.ro/dictionar-p/un-/20219
http://giony.ro/dictionar-p/elu/7351
http://giony.ro/dictionar-p/chiro/111
http://giony.ro/dictionar-p/ditu/6910
http://giony.ro/dictionar-p/elu/7351
http://giony.ro/dictionar-p/chiro/111
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/bana/33
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/maie/23769
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/zboar-/23955
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/h-rsi/46
http://giony.ro/dictionar-p/cama/4255
http://giony.ro/dictionar-p/multu/23467
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/u/23948
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/elu/7351
http://giony.ro/dictionar-p/chiro/111
http://giony.ro/dictionar-p/elu/7351
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/steali/23792
http://giony.ro/dictionar-p/c-t-/4781
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Atanasie NASTA  
2 noiembrie 1912, Grămăticova, Grecia – 
23 decembrie 1996, România 

Tu apirită 
 

Pădurli ninga suntu-mplini 
Di avra anjiurismată 
A noptsâljei di neadză veară! 
Vulturlji, 
Alghinili, 
Frăndza- 
Ashteaptă cu niarăvdari, 
S-da cap pisti dzeani 
Mushatili razi di soari… 
 
Dit cuibari di ketsări,vulturlji 
Sh-ascutură somnul dit peani! 
Araua s-tukeashti pi frandză, 
Acatsă si s-avdă 
Nă jujureală di-alghini, 
Njilioarilji s-dishteaptă tu mandră, 
Sh-la soari, pi-aradha, si-nclină! 

 

Antribare picurarească 
 

Nă ljiartă - Doamne, aistâ -ntribare 
Tsi nă cârti nă noapti-ntreagă-n yis: 
Cănd aruiesc cupiile di njiljioare- 
I ma muşat la tini-n paradis? 
 
Nă avră cu anjiurizme ca di-nveaste , 
Ca nă harauă dulţe nă pitrunde - 
Sh-birbilji căntă! O, Doamne, 
Paradislu a tău ma că nu easte 
Un ţser ma limpid ca ună hăryie, 
Surin cu izvuri sh-cupii di oi, 
Cu munts analts , ca tru Machidunie - 
Ahtare paradis nu e tră noi! 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/2_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1912
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/23_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1996
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://giony.ro/dictionar-p/ninga/12652
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/avra/2973
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/pisti/14641
http://giony.ro/dictionar-p/mushatili/23603
http://giony.ro/dictionar-p/razi/15853
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/araua/2177
http://giony.ro/dictionar-p/pi/14324
http://giony.ro/dictionar-p/acats-/422
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/tsi/19679
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/c-rti/73
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/i/9724
http://giony.ro/dictionar-p/ma/22090
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/avr-/2973
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/harau-/116
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/t-u/18888
http://giony.ro/dictionar-p/ma/22090
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/-ser/23800
http://giony.ro/dictionar-p/ma/22090
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/un-/20219
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/tru/19529
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/e/7299
http://giony.ro/dictionar-p/tr-/19340
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Matilda CARAGIU MARIOŢEANU  
 20 iulie 1927, Hrupișta, Grecia –  
11 martie 2009, București  
 
 
 

Dhyeata ti  
hil'i-mea 
 
 

Hil'ea-rii, vruta-ni 
Ţi nu ti feaţişi ni Yramusti 
ni Samaniina 
ni Hrupişiti 
ni BeriV'Olii 
Ţi nu biuşi ni apâ adusa cu ghiumili 
di la Dolţâ 
di la fântâna alu Bucuvala 
di-tu trâpiclu ali Veryini 
Ţi nu ştii ţi va s-dzâcâ 
ni nelu di Aryos 
ni pitâ tu sinii, cu circhelu coapta, 
ni dzamâ di pâni, 
di dada armana adratâ, 
ni bucuvalâ dulţi 
şi niţi caşu cu umtu 
Ţi nu-ai bâşatâ mâna di omu auşu 
di papu 
di mumi tinisiti 
cu mânili hrisusiti 
Ţi nu şidzuşi .ascumtâ, s-ţ-aducâ insusitlu 
Ţi nu ti-adraşi-nveastâ fârâ si-lu ştii bârbatlu 
Ţi ni câ ştii ţi easti ocl'iulu cându algheaşti 
di-ahâtâ aştiptari 
şi di ahâtâ vreari.. 
Hil'ea-nii, birbicuşa-ni, 
zbuldzlu-a meu di neaua 
ocl'iu di mârdzeauâ 
peru di aruseauâ 
truplu di-aluneauâ 
boaţi di pirdhyeauâ 
Ţâni-rii, ţâni mâna-ni...  

                                                                    

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/20_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1927
https://de.wikipedia.org/wiki/Argos_Orestiko
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/11_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2009
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://giony.ro/dictionar-p/-i/19075
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/ti/19075
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/-i/19075
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/ap-/1804
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/f-nt-na/7525
http://giony.ro/dictionar-p/bucuvala/3814
http://giony.ro/dictionar-p/-i/19075
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/-i/19075
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/pit-/14663
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/dzam-/7225
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/dada/17
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/bucuval-/3814
http://giony.ro/dictionar-p/umtu/20210
http://giony.ro/dictionar-p/-i/19075
http://giony.ro/dictionar-p/m-na/352
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/omu/13483
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/papu/18
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/-i/19075
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/-i/19075
http://giony.ro/dictionar-p/nu/13227
http://giony.ro/dictionar-p/f-r-/7546
http://giony.ro/dictionar-p/-i/19075
http://giony.ro/dictionar-p/ni/12462
http://giony.ro/dictionar-p/c-/3966
http://giony.ro/dictionar-p/-i/19075
http://giony.ro/dictionar-p/easti/23884
http://giony.ro/dictionar-p/c-ndu/4335
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/neaua/12194
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/m-rdzeau-/22418
http://giony.ro/dictionar-p/peru/14292
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/aruseau-/2504
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
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Teohar MIHADAȘ 
9 noiembrie 1918, Turia, Grecia –  
29 noiembrie 1996, Cluj-Napoca 

 
 

Di vreari lai 
 
 

Vai yinu-ca furlu, ta s-ti ľeau, 
Tu-ascâpitatu di soari, 
Vai yinu … peagalea, ca tu yisu, 
Cu seamni, fârâ zboari. 
 
Pri albul calu a meu, deadunu 
Va-ncâlicămu ayońea- 
Ş-va-armânâ uşili virăńi, 
Ş-v-armânâ ermâ-angońea! 
 
Avra araţi va nâ ľea- 
Cu ţi ańiurizmadâ! 
Ş-pri lăiľi munţâ-steaua-a mea 
Va sta ca nâ lambadâ! 
 
Tu loclu iu va agiundzeamu, 
Lilicili suntu steali, 
Şi steali suntu pri faţa-a ta, 
Oh, lăcrińili-a meali!… 

  

 
 

 

http://giony.ro/dictionar-p/vai/20604
http://giony.ro/dictionar-p/ta/18631
http://giony.ro/dictionar-p/di/6556
http://giony.ro/dictionar-p/vai/20604
http://giony.ro/dictionar-p/yinu/7
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/f-r-/7546
http://giony.ro/dictionar-p/pri/15146
http://giony.ro/dictionar-p/deadunu/6367
http://giony.ro/dictionar-p/avra/2973
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/-i/19075
http://giony.ro/dictionar-p/mea/22804
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/sta/17930
http://giony.ro/dictionar-p/ca/3966
http://giony.ro/dictionar-p/n-/11628
http://giony.ro/dictionar-p/tu/19844
http://giony.ro/dictionar-p/iu/10273
http://giony.ro/dictionar-p/va/20580
http://giony.ro/dictionar-p/steali/23792
http://giony.ro/dictionar-p/pri/15146
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Zaharia PANĂ 
 21 august 1921, Gorna Belica, 
Opština Struga, Macedonia de 
Nord,       Macedonia de Nord  
1 martie 2001, New York, SUA 
 

Cîntic di 
sîrmîniţă 
  

Liole-le dit sîrmîniţă, 
Bate vimtu la purtiţă, 
Anghil bun, lai anghil domn, 
Intră-n casă şi-adu somn! 

Nani, nu-ni te-aspare, nani 
Că va-ţi da dada curbane, 
Bair di flurii di guşe 
Şi-un ghiurdan di lîndăruşe, 

Şi-ună pade 
Di livade, 
Să-ni te-agioţ cu dada-mpade 

Să-ni ţ-adună 
Nuna-Lună 
Şi-nunul-mare, 
Soare, -- 
Steale ună cîte ună 
Să-ni ţ-adar ciupare. 

S
-
h
ină maia 
S-bată gaia, 
S-hina paplu 
S-bată-araplu, 
Şi-ună price 
Licurice, 
Cari doarme tu lilice. 

Si-ni te-acaţă 
Somnu-n braţă -- 
Tra s-ţ-alasă 
Vis pri faţă, 
S-ni-acreşti mare -- 
Puiliu di vreare, 
Livindeaţă! 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/21_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1921
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorna_Belica&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C5%A1tina_Struga&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Macedonia_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2001
https://ro.wikipedia.org/wiki/New_York_(stat)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
https://versuri.thirld.com/zaharia-pana/cintic-di-sirminita
https://versuri.thirld.com/zaharia-pana/cintic-di-sirminita
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Irina Lucia MIHALCA 
5 mai 1967, Piatra Neamț 

 
 
 
La şopatlu  
di ningâ cruţi 
 
 

Aclo, pi unâ dzeanâ easti nâ cruţi ningâ unu şopatu, 
Aclo, calilji avursescu şi omlu îşi astâmâseaşti caroţa. 
Si-şeadi, si-discurmi 
şi mutreaşti tindearea undatâ, dzenurili ş-munţâli... 
 
Nu easti  singuru! 
Tu aţea ştamâ s-andâmuseaşti cu tuţ aţelj ţi furâ. 
Aclo - unu locu aleptu - omlu îşi lasâ minduirili. 
- unu semnu a anyearili, loclu iu easti cu Dumnidzâ - 
Unâ cali câlcatâ la sinurlu dintrâ eţâ, 
Unâ cali cari duţi câtrâ treaţiri a arâului ditu dzeanâ. 
 
Aclo, pi un dealu easti nâ cruţi ningâ unu izvuru, 
Unâ cruţi cari alini câtrâ Ţerlu dischjisu. 
Unu ţeru strâbatut dipriunâ di nouri... 
 
Aclo, omlu si-astâmâseaşti, 
si-şheadi şi easti tu un chiro, iuva. 
Îşi mutreşti di-tru punctu elefteriea - unu locu 
a mutreari, unu locu a dânâseari – ş-îi acachiseaşţi noima. 
Unu zboru, unâ mplâtire şi sâlâghiria - astâsirea, disfâţearea, 
şi cruţicâljiuria chirolui “prezentu” ş-a minduiriljei “escu” 
tu “escu prezentu”... câlâtoru aoa şi pi ţeru … ahâtu di firescu! 
 
Aclo, pi unâ dzeanâ easti nâ cruţi ningâ unu şopatu... 

 

 



400 vol. 32,  217-219| mai, iunie, iulie, 2022 

 

Puiu di focu iasti vrearea 
 
Puiu di focu iasti vrearea nivrutâ, aţzea cu arichili ca di malmâ, 
ca unâ njii di lunjinji, aţzea cu oclii ascâpiraţzâ ca di yilii 
aţzea cari nu-şhi da cânticlu a inimâiei maşhi a primvearâei ditu ea!  
 
Eşhţzâ steaua cari-şhi aflâ ţzerlu! Sumu lunâ lişhioru dipunemu deadunu, 
Cându apili ţzi curâ şhedu - niheamâ maşhi - nâ andâmasimu cu noi! 
Alâgamu cu silâ, ti ariseaşhti oara, 
aghonjia, largu ti poartâ, cu chicuti di ţzeru da ploai tu noapti, 
ducheşhţzâ unâ curmari, unâ dureari! Tu pâdurea dorlui, 
maşhi frândzâli ţzi batu ţzâ aspun ti totna ni’alâcsita vreari. 
 
O! Amintiri di ma ninti, ţziva nu-i bana, 
işhi ţziva banili ţzi-s cheru! O! Paradisu fârâ di mardzânji! 
 
Ambrâţzâtămu zboarâli, zboarâ nispusi, zboarâ ţzi 
trecu pritu tâţzeri.Andâmâsiri di aoa, agiumdzeri nipitricuti, fdziri, 
ciciurări dit-un chiro tu cari nâ chirumu, zboarâ ţzi alagâ 
înclisi tu minduieri intrati pritu niorii ţzi aşhichiuşhiurâ câtâ iu nu sâ şhtii... 
 
Apruchemu zboarâ cari v-as frângâ pragurli a chirolui, cari v-as armânâ 
tu urdzeala a inimâiei tuchitâ tu unâ adâncâ tâţzeari, Mintitâ tâţzeari! 
Pritu seamnili a zboarâlor stricurate tu noi nâ aflamu iara tu unu chiro, 
ti totna...Pritu sarea ditu amari maşhi ţzi asunâ arâspândeaşhiti iholu, 
Di multu porţzâ caduri sâpati tu tini fârâ ca sâ şhtii ţzi-s adari cu eali, 
lipseaşhiti sâ strâbaţzâ nimârdzinitlu ţzeru ditu tini.  
 
- Mutrea tu palmâ, v-as vedzâ bana ta pritu seamnili a ei,  
Multi mirăchi, multi cârări v-as vedzâ, m-as li cafţzâ v-a li treţzâ!  
Priimnărili a inimâiei, priimnărili a suflitlui - caduri tu alta yilii, 
mutreari dupâ mutreari, daima...un yisu dit-un yisu 
tu cari înghisămu câ înghisămu! M-as frângâ yilia maşhi moartea  
v-alu dişhteaptâ pi aţzelu ţzi anghiseadzâ! 
 
Tu câftarea semnului cari nâ si spuni diunâoarâ cu soartea triţzemu pritu banâ,  
ma s-lu achicâsimu nâ dipunemu tu apuţzlu di malmâ di tora, unu giocu s’eşhţzâ! 
 
- Ai chiro, ti aşhiteaptâ ahâtea! Easti maşhi frimtarea ninti di dişhiclideari, 
Tu hâryii v-a ţzâ da pindona - araua di pi chitchi! 
O, chitcâ ti-ni-agârşhiari, tâcuti icoani, maşhi eali azburascu! 
Iumva nu agiundzemu, nibiţzitâ-i bana, fţzearea-i maşhi unâ moarti, 
Fârâ di şhideari, banâ dupâ banâ, fârâ di biţzeari s-anvârteaşhti a chirolui aroatâ.... 
A sibâ ghini ma s-angrâpseascâ puizii pi cheţzari! Multi s-angrâpsirâ, 
multi aşhiteaptâ sibâ dizvâliti pi câiurli chiruti pi calea Chirolui! 
 
Canâoarâ nu v-a mi cheri, canâoarâ nu v-a ti cheru, 
bânămu unu tu altu pritu tutu ţzi duchimu deadunu - tută dunjiaua-  
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Adunâtoarea di steali 
 
 

Mi alina la ţzeru 
pânâ la steali 
eu njicâ, Elu mari,  
Din dzeanâ mutreamu 
dunjiaua,  
eu njicâ, ea mari...  
Scutidea iara ma înclo, 
ma caldurâ,  
Dunjiaua, ponjii si luna  
s-ligânau la cafi imnari.  
 
Mi alina la ţeru, 
pânâ la steali,  
Nica mai duchescu cum,  
lişoru,  
dizlichiamu îndaua steali, 
lănchi ţi lunjinau  
imnatlu,  
şi’ tu soni toarâli 

dupâ triţearea noastrâ...  
 
Şhi  tora mi-azboairâ  
mi alinâ, tu ţeru,  
pritu steali,  
tu yisili a meali,  
arâdi, lumina-nji mutreaşti,  
cu tuti câ eu escu aoa,  
Elu iasti aclo,  
iumva,  
tu ţeru,  
pritu steali,  
icoanâ, cândilâ yii,  
Elu, di totna,  
şi dipriunâ  
AFENDI A MEU. 
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Liviu PENDEFUNDA 
10 martie 1952, Iași 

 
 
 
 
 
 

Dor di-Aclo 
 
 

Di Veria di cătă Seli iu dipun prit masin'i. 
Fântăna aspartâ tu cari  arihâtipseaști  
                                             Gionili cu ținți fundi 
durearea ali lumi ici țiva nu u ascumdi  
ni guvi, ni pășuni ni arin'i. 
 

La câșăria iu oili tru munti  s'duțea dit  
                                                    prumuvearâ,  
ta s'chearâ ceapa lâsatâ  
                                      di vâr anyisâtor...  
Cât voiu și tora ta s' lu aflu a limbâl'ei dor. 
Ama mi antrebu și: Cându? și:Iu?  

 
Suflitlu tut i caimo ti hoara  
Iu varâoară papu s-alumta prit piștirei   
                                  Ta s hiba libir nu xinitu 
și mira scretâ nu' l turnă dit cali. 
Fudzitu armasi. 
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Giurartlu  
 

Ți hii tini ti mini? 
Apuni și apirită tutnăoarâ 

urutâ atribari cum unâ ghineațâ, tu unâ isihie ti anami 
maș ciucuratâ, ama bumbunidzari tu tufani 

amintatâ s'mi  pingâ tu pirazmo: cari? 
și tutu s'alâxeaști tu unâ moabeti di suflitu 

 
zburămu ti noi și ti bana a noastră. 

Ți  hii tini ti mini? 
Minduitâ după minduitâ,  cum unâ gazepi  di vreari . 

Fricâ ți cumânicâ, idei ți andregu 
și-aistâ simplâ antribari 

ți iniñili a noastri nu u grirâ 
ți cara cându apuni soarili  aduți  harauâ 

ți va s'chearâ tu apirita  di-altăoarâ. 
Șcretâ căftari tu lumili ți yinu, tu iți anotimpu 

Yisi ni'amplini tu guva spațiu dit cărari 
ațea ți jglioatili a noastri vârmâoarâ 

nu u câlcarâ, ama nițu nu u deadirâ tu agârșari. 
Și ti  ațea când apuni soarli  s'nâ apândisimu prit unu giuratu 

ți va hibâ și dupâ alantâ tahinimâ. 
Unâ antribari ți u spunu daima: 

Ți hii tini ti mini? 
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Toma ENACHE 
1 noiembrie 1970, Constanța 
 

Ațea dit soni prova yie 
 
Hiu ațea dit soni prova yie că fără a meauă existâ 
Țicara că himu him ună farâ di aumbri și ciudii 
ți bâneadzâ tu ma multi vasâlii cu oamin'i yii. 
Fara a meauâ easti dip unâ strigâ 
și tuț morțăl'i mârtirisescu  
că earam vâr chiro una ginsă yie  
di picurari. 
Și cupiili tuti di birbeț suntu maș sufliti vătămati ama nianichisiti 
varnăoarâ! 
Ună dzuuă va s-cântu la fuiarâ  
și tuti cupiili infiniti di oi armânești va s-yină  
ta si-s-cumănicâ pi limba a lor agârșitâ!  
 

Va yinâ oara s-ti adar cadur 
 

Va yinâ oara s-ti adar cadur. 
Va ti andreg dit groplanuri  
șcurti și chischini. 
Di andamusea dit țer va s-ljiau  
aburlu dit gura a tauă deadun cu adil'iaticu a niorl'or. 
Di câmplu di gârnu va alegu 
dzânucl'iu a tău zgârmatu. 
Di câmplu cu maci 
gura a tauâ cu budzâli nibuisiti. 
Dit munti iu alâgam cu schiurli 
dințâl'i cu sumarâslu,arâslu  
și viteza di tucheari a neauâl'ei  
tu chirolu a unâl'ei bâșeri. 
Di livedzli di purni, alunița a tauâ dizgulitâ. 
Di arina ți dugurea, ocl'ii a tăi iu s-videa vrearea a meauâ apreasâ. 
Și tu soni 
un cadru lungu și alargu câtu tutâ bana a noastrâ 
până cându șcreta di moarti vrea s-aibâ tacati s-lu tal'ie! 
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Ar avută armânii di vâr kiro 
trei poets 
 
Ar avută armânii di vâr kiro trei poets 
Unu eara ca un "soari disicat " 
Un eara "vigl'itoru di zboară" 
și unu eara "picuraru di idei". 
Deadun eara ca un muru di arazi,di zboară,di idei. 
Dușman'il'i deadiră di elu s lu surpă și cum lu zgrâma acața s-curâ dit elu 
sândzili armânescu... 
Ama ahântu sândzi armânescu avea murlu tu elu că ș-tora curâ fără 
dânâseari. 
Deapoia vrură s-l'i zgrumă 
ma s-aduchiră că dip s-l'i zgrumă el'i nu s-poati să zgrumă arazili, 
zboarili, ideili. 
Dzasiră s-l'i neacă tu amari  
ma li eara frică că ma s-l'i neacă tu amari, amarea șcreta vrea  s facă 
amari armânească... 
Mârate Armân tsi trets multu greu 
câtivârâoară, 
aistă ți spunu nu easti pirmith 
yinu s-ti andoapiri di muru  
cata cum ti andoapiri di dukearea a tauă. 
Va ti lun'ineadză di naparti nâ "steauă di dor" 
și va ti pitrundă 
tuti cântițli a tali nicântati, 
ți vahi mintea nu li achicâseaști, 
ma ti cari suflitlu 
adastă.  

 
________________________ 
Din vol. de versuri Infectați de iubire 
 

 
 
 
 
                                
 
                                                                                                         George Vrana, Toma Enache, Spiru Fuchi 
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Spiru FUCHI 
1964, Gjirokaster, Albania 
 

Noi poetslji a  
populilor njits 
 
 
Cãnd li mishcã Domnu limbili 
Tuti ahurhirã mplini.  
 
Limbili di azã - modernili 
Sãnt mplini,  
Nu lã-u lipseshti nicã un zbor 
Ca lã au loatã di limbili anoastri 
Tsi armasirã cu putsãni.  
 
Cara Dumnidzãlu nu vra 
S-nã astindzem ashã 
Nã ari bãgatã noi apurãtorlji alui 
Ta s-li apurãm zboarãli ma esentsiali.  
 
Sigurã, ti-tsea noi 
Poetslji a populilor njits 
Scriãm poezii ahãnt vãrtoasi 
Shi traghitsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Disfãtsem 
calea 
 
U disicãm cu mãnjli slabi 
Pãndzã a agãrsheariljei,  
Cu suflitlu ca lunjinã 
U disfãtsem yrã tots 
Calea atsea ndreapta.  
Ma u shtim: 
Dupu noi cãntroarã-cãntroarã acatsã loc 
Trãdãtorlji ahgunits di Tricutlu; 
Va-s treacã atselj tsi va nã-l plãntã 
Cãtsutlu tu pãltãri.  
 
Cãlcãndalui pi truplu anostru 
Va-s dzãcã ca agiumsirã prota.  
 
Totãna s-aflã spectatori 
Ta-s batã pãlnjili; 
Totãna s-aflã unã juri 
Ta-s lã bagã cãrunã di dafinã l'lncap.  
 
… Deapoaia monotonia va disfacã perdili: 
Va-s easã ndoi oaminj tsi ti ironia a scriariljei 
Va-lj ahguneascã trãdãtorlji.  
Elj exacat va-l ashteaptã mementul 
Cãnd poetslji di  Hginitor 
Va-u aflã calea,  
Ta-s neagã deapoaia dupu nãshi… 
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Cându fudz di luńina a tauâ 
 

 
Cându fuḑz di luńina a tauâ, 
cându ti afľi tu scutidhea ţi mâcâ 
ca amari, - marḑinea-ţ di cumu[1], 
trumuxirea-ţ, spusâ ca banâ bunâ, 
ti faţi s-pistipseşti 
câ scutidhea-i ma luńinâ 
di luńina ţi si-strucheaşti ca funtânâ 
tu Muntili ţi si-anvâleaşti 
heamâ-câtâ-heamâ, ş-si-tucheaşti, 
tu negura recicandanâ a agârşiriľei... 
 
Ta s-u pistipseşti minciunea 
ţi-ţ-u-vindurâ ca mâcari, 
s-hâreşti fudulichea, 
ş-fudulichea ţ-u cusurâ 
ca aumbrâ pi tini, 
şi-aumbra, altâ soi di banâ, 
ti ascalḑâ tu întunearicu, 
ş-ta s-u ai ziya pi peru 
cu tini ş-cu sinidhisea a tauâ, 
ta s-vindiţ urbarea ţi ţ-u deadi, 
mintea u aduţ la luńina aţea mari 
cari umplâ cu cheţrâ di luńinâ, 
thimeľili a uminitatiľei... 
 
Ti fânâteşti cu lingura goalâ 
pânâ cându gollu va s-ti-ngľitâ! 
                                

                                                              4-li di andreu 2020, Tirana. 
 
Fotografiile sunt extrase din memoriile filmelor și fotografiile realizate de frații Ianache (1878 – 
1954) și Milton (1882 – 1964) Manakia,  
Lala Gheorghe la cășărie în Seli - 402, Paplu în războiul balcanic – 398 (arhiva familială LP) 
Cateva din cărțile de poeme și antologii pot fi citite online in pdf în Biblioteca Armânească  
www.dinitrandu.com 
https://dinitrandu.com/vivlioteca-armaneasca-2/ aflată sub îngrijirea lui Dini Trandu: Ainodekam, 2013 
https://dinitrandu.com/wp-content/uploads/2020/03/Ainodekam-BT-update.pdf  
Un veac de poezie aromâna, 1985  
https://dinitrandu.com/wp-content/uploads/2020/11/Un-veac-de-poezie-aromana.pdf 
Antholoyie di Poemati Armaneshti  
https://dinitrandu.com/wp-content/uploads/2020/03/Avigljitori-di-zboari.pdf 

 

http://www.dinitrandu.com/
https://dinitrandu.com/vivlioteca-armaneasca-2/
https://dinitrandu.com/wp-content/uploads/2020/03/Ainodekam-BT-update.pdf
https://dinitrandu.com/wp-content/uploads/2020/11/Un-veac-de-poezie-aromana.pdf
https://dinitrandu.com/wp-content/uploads/2020/03/Avigljitori-di-zboari.pdf
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Liviu și Julieta Pendefunda, frumusețe sufletească la o aniversare de flori 

prefigurând trecerea anilor între nunta de perlă și cea de jad 
     

Redivivus Athanor 
Cenaclul literar “Dimitrie Anghel” întruneşte elevi miroslăveni, tineri 
îndrăgostiţi de literatură şi ademeniţi de poezie. Sub egida Atelierului de 
Creație „Athanor" înființat în 1973, Cenaclul “Dimitrie Anghel” îşi propune să 
aibă caracterul unui salon literar prin faptul că, pe lângă promovarea creaţiei, 
prezintă în cadrul şedinţelor sale invitaţi de prestigiu din lumea culturală; 
Fondatorul Cenaclului, Acad. Prof. Dr. Liviu Pendefunda, H.D.Litt, poet, 
prozator, eseist, jurnalist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
Vicepreședinte al Asociației Scriitorilor Români din America de Nord, 
încurajează creaţia tinerilor, invitând în rol de îndrumători profesori, scriitori, 
critici literari şi oameni de artă. Discuţiile care au loc o dată sau de două ori pe 
lună sunt determinate de interesele participanţilor: textul artistic şi 
imaginaţia, exerciţii de creativitate, visul şi scrierea, mesajul ermetic al 
poeziei, forma strictă sau versul alb, libertatea individuală şi constrângerea 
socială, confruntări de opinii în privinţa esteticii urâtului, literatura română, 
tendințe universale etc. Aceste teme şi multe altele sunt discutate cu invitaţii 
cenaclului. Foarte des la şedinţele cenaclului se lansează cărţi, se prezintă şi se 
discută noutăţile editoriale. La fiecare şedinţă a cenaclului se salută apariţia 
cărţii, se felicită scriitorul, se ascultă poezii sau fragmente mai importante, se 
discută cartea. Tinerii condeieri sunt invitaţi să-şi citească creaţiile proprii. Nu 
putem să nu menţionăm faptul că cele mai reuşite poezii ale membrilor 
cenaclului vor fi publicate. Doamna Prof. Diana Deliu director al Școlii 
Gimnaziale “Colonel Constantin Langa” a preluat organizarea cenaclului, 
microbuzele școlare asigurând elevilor transportul din diferitele unități 
școlare implicate. Activitatea se desfășoară la biblioteca din noua clădire, până 
când se va reabilita spațiul adecvat din Palatul Sturdza din Miroslava, Iași.  

La inaugurare au participat, cu emoții și trac, elevi și profesori din școlile 
comunei. Au cunoscut astfel scopul Cenaclului și faptul că este o activitate 
liberă, de reconfortare, cu deschidere către membrii săi care pot propune şi 
susţine activităţile literar-artistice; au citit din creațiile lor elevi și profesori. 
Au fost amintiți marii precursori ai genului liric și s-au dezbătut temele 
viitoarelor întâlniri, în ideea de a colabora cu cenacluri de pe ambele maluri 
ale Prutului. Fondatorul își propune să invite scriitori din România, Italia, 
India, Canada și Statele Unite ale Americii. Iubitorii poesiei simboliste se vor 
putea astfel bucura de continuitatea în teritoriul Gloriei Pacem a Cuvântului 
împrăștiat prin lumina Creației în harul liric. 

Cu acest prilej a fost lansat volumul de versuri și fotografie „Gloria Pacem, 
privind apusul răsărit în Miroslava" semnat de Liviu Pendefunda. S-au acordat 
autografe. 

Redacția 
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